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Porządek nabożeństwa 
Modlitwa księdza przed nabożeństwem  

Panie Boże, Ojcze niebieski. Jestem wprawdzie niegodzien urzędu i służby, w której 

mam zwiastować chwałę Twoją, mieć staranie i pieczę nad Twoim ludem. Ale żeś 
mnie ustanowił pasterzem i nauczycielem Słowa, a lud Twej nauki i nauczania po-
trzebuje, przeto bądź moim pomocnikiem i każ aniołom swoim świętym przy mnie 
pozostać. Jeżeli zaś Tobie się podoba, przeze mnie coś wykonać ku Twojej czci a nie 
ku mojej, albo ludzkiej sławie, udziel mi dla wielkiej łaski i miłosierdzia swego 
prawdziwego zrozumienia Twego Słowa, i co więcej, abym je też czynił. O Jezu 
Chryste, Synu Boga żywego, Pasterzu i Biskupie dusz naszych, ześlij swego Ducha 
Świętego, który by ze mną dzieło Twoje pełnił i we mnie sprawował i chęć, i wyko-
nanie przez Boską moc Twoją. Amen. (Ks. dr Marcin Luter)  

Albo:  

Panie Jezu, Twój urząd sprawuję, Twoje to dzieło, które wykonuję, Twój to ołtarz, 

do którego przystępuję, Twoje to Słowo, które głoszę, Twój to Kościół, który mam 
budować, Twoja to chwała, której szukam. Pomóż mi więc w tej świętej godzinie, 
bym ja słaby, grzeszny człowiek wszystko uczynił i wykonał według Twojej woli 
świętej. Amen.  

1. Powitanie 

Preludium organowe  

Ksiądz  

 W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen 

Albo 

Wspomożenie nasze niech będzie w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. 
Amen. 

Ksiądz czyta hasło dnia lub tygodnia. Zamiast hasła może przeczytać psalm dnia lub tygodnia.   

Modlitwa  

Modlitwa powinna być krótka i nawiązywać do hasła lub być prośbą o błogosławieństwo nabożeń-
stwa. 

Po modlitwie mogą być podane zgromadzeniu liturgicznemu ogłoszenia oraz zapowiedzi małżeńskie.   

2. Spowiedź 
Spowiedź odbywa się przed liturgią Słowa, ale także może poprzedzać bezpośrednio liturgię Wieczerzy 
Pańskiej. Wówczas opuszcza się przemówienie spowiednie, a zamiast psalmu 103 zmówić można po-
wszechną modlitwę Kościoła (jeśli uprzednio nie został zmówiona na ambonie).  
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Pieśń  
Ksiądz   

Wspomożenie nasze niech będzie w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. 
Amen. 

Przed modlitwą spowiednią ksiądz wygłasza krótkie przemówienie lub czyta kilka 
stosownych  fragmentów z Pisma Świętego  

Modlitwa spowiednia  
Ksiądz   

Spowiadajmy się Panu, naszemu Bogu.  

Ksiądz i zgromadzenie liturgiczne  

 Wszechmogący Boże, miłosierny Ojcze! Ja biedny, nędzny, grzeszny człowiek wy-

znaję przed Tobą wszystkie grzechy i przewinienia moje, popełnione myślą, mową i 
uczynkiem, którymi zasłużyłem na Twe doczesne i wieczne kary. Żałuję za nie szczerze 
i z całego serca proszę Cię dla niezgłębionego miłosierdzia Twego i dla niewinnej i 
gorzkiej męki i śmierci umiłowanego Syna Twego, Jezusa Chrystusa, bądź mnie nie-
godnemu i grzesznemu człowiekowi łaskaw i miłościw, odpuść mi wszystkie grzechy 
moje i dopomóż łaskawie przez moc Ducha Twego Świętego do poprawy życia mego. 
Amen.  

Pytania spowiednie 
Ksiądz (do ludu)  

Pan Bóg zna nasze grzechy i widzi naszą chęć szczerej pokuty, dlatego przed obli-
czem Wszechmogącego Boga pytam się każdego z was: czy żałujesz za grzechy swo-
je? Jeśli żałujesz, odpowiedz: żałuję.  

Zgromadzenie liturgiczne   

Żałuję  

Ksiądz   

Czy wierzysz w odpuszczenie grzechów i pojednanie z Bogiem przez Jezusa Chrystu-
sa? Jeśli wierzysz, odpowiedz: wierzę.  

Zgromadzenie liturgiczne 

Wierzę.  

Ksiądz   

Czy pragniesz z pomocą Ducha Świętego poprawić życie swoje? Jeśli pragniesz, od-
powiedz: pragnę.  

Zgromadzenie liturgiczne   

Pragnę.  
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Absolucja  
A.  

Ksiądz   

Jak wierzysz, tak niech ci się stanie! Tak powiedział nasz Pan, Jezus Chrystus do 
swoich apostołów: „Którymkolwiek grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, którym-
kolwiek zatrzymacie, są im zatrzymane” (J 20,23).  

Dlatego jako powołany i ustanowiony sługa Jezusa Chrystusa i Jego świętej Ewan-
gelii, zwiastuję wszystkim pokutującym łaskę Bożą i z polecenia Pańskiego odpusz-
czam wam grzechy wasze w imieniu Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.  

Albo: 

B.  

Ksiądz  

Jak wierzysz, tak niech ci się stanie! Tak powiedział nasz Pan, Jezus Chrystus do 
swoich apostołów: „Którymkolwiek grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, którym-
kolwiek zatrzymacie, są im zatrzymane” (J 20,23).  

Dlatego na polecenie naszego Pana, Jezusa Chrystusa, jako sługa Chrystusa i Jego 
Kościoła, zwiastuję wszystkim pokutującym łaskę Bożą i z polecenia Pańskiego ogła-
szam wam, że grzechy wasze są wam odpuszczone w imieniu Ojca i Syna i Ducha 
Świętego. Amen.  

Ksiądz   
Błogosław, duszo moja, Panu  
I wszystko, co jest we mnie, imieniowi Jego świętemu!  
Błogosław, duszo moja, Panu  
I nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw Jego!  
On odpuszcza wszystkie winy twoje,  
Leczy wszystkie choroby twoje.  
On ratuje od zguby życie twoje;  
On wieńczy cię łaską i litością.  
Miłosierny i łaskawy jest Pan,  
Cierpliwy i pełen dobroci.  
Nie prawuje się ustawicznie,  
Nie gniewa się na wieki.  
Nie postępuje z nami według grzechów naszych,  
Ani nie odpłaca nam według win naszych.  
Lecz jako wysoko jest niebo nad ziemią,  
Tak wielka jest dobroć jego dla tych, którzy się go boją. Amen. (Ps 103,14.811)  
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Ksiądz   

A sam Pan pokoju niech wam da pokój zawsze i wszędzie. Pan niechaj będzie 
z wami wszystkimi. Amen (2 Tes 3,16)  

2. Liturgia Słowa 
Jeśli liturgia Słowa nie była poprzedzona powitaniem lub spowiedzią: 

Preludium organowe   

Pieśń  
Podczas ostatniej wyznaczonej zwrotki pieśni ksiądz przystępuje do ołtarza i odmawia cichą modlitwę. 

Introit  
Ksiądz (do ołtarza) intonuje przypadający na daną niedzielę lub święto introit. Zgromadzenie litur-

giczne odpowiada z towarzyszeniem organów. Introit może być śpiewany na przemian przez chór 

i zgromadzenie liturgiczne. 

Gloria Patri  
Ksiądz   

Chwała niech będzie Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.  

Zgromadzenie liturgiczne   

Jak było od początku, jak jest i jak będzie na wieki wieków. Amen. 

Kyrie eleison  
Ksiądz   

Kyrie eleison! (Panie, zmiłuj się!)  

Zgromadzenie liturgiczne   

Panie, zmiłuj się! 

Ksiądz   

Christe eleison (Chryste, zmiłuj się!) 

Zgromadzenie liturgiczne   

Chryste, zmiłuj się! 

Ksiądz   

Kyrie eleison! (Panie, zmiłuj się!)  

Zgromadzenie liturgiczne   

Panie, Boże zmiłuj się! 



PORZĄDEK NABOŻEŃSTWA 

 7 

Gloria in excelsis 
Ksiądz 

Chwała Bogu na wysokościach! 

Zgromadzenie liturgiczne  
Na wysokościach Bogu cześć,  
I dzięki łasce Jego.  
Już nam nie może zguby nieść  
Moc i potęga złego.  
Upodobanie Bóg w nas ma  
I pokój już bez przerwy trwa,  
Waśń wszelka się skończyła. 

W czasie Adwentu:  

Ksiądz  

Błogosławiony niech będzie Pan, iż nawiedził i odkupił lud swój.  

Zgromadzenie liturgiczne  
Prostujmy swoje drogi,  
Adwentu nadszedł czas.  
Bóg daje pokój błogi,  
Bóg Chrystus wzywa nas  
I mówi: „Idę już”.  
Przyjdź, Panie, przyjdź, wołamy,  
Otwarte już serc bramy,  
W nich dary swoje złóż. 

W okresie Bożego Narodzenia do czasu pasyjnego:  

Ksiądz 

Chwała Bogu na wysokościach! 

Zgromadzenie liturgiczne 

I pokój na ziemi, i pokój na ziemi, a w ludziach dobre upodobanie.  

W czasie pasyjnym:  

Ksiądz 

Zgładź, o Panie Boże, wszystkie grzechy oraz nieprawości nasze.  

Zgromadzenie liturgiczne 
Baranku Boży niewinny,  
Na krzyża pniu umęczony,  
Ty byłeś zawsze cierpliwy,  
U ludzi wszakże wzgardzony.  
Bez Ciebie ni zbawienia,  
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Ni łaski odpuszczenia.  
Ulituj się, o Jezu, Jezu! 

W Święto Trójcy Bożej:   

Ksiądz 

Chwała Bogu na wysokościach! 

Zgromadzenie liturgiczne 
Niech będzie chwała, cześć  
I Ojcu, i Synowi  
I hołd równemu Im 
Świętemu też Duchowi.  
Jedyny w Trójcy Bóg,  
Jak od początku trwa,  
Tak jest i będzie On  
Cześć wieczną niechaj ma. 

Kolekta 
Ksiądz (do ołtarza) śpiewa kolektę danej niedzieli lub święta  

Zgromadzenie liturgiczne  

Amen.  

Pozdrowienie  
Ksiądz  (zwrócony do zgromadzenia liturgicznego)  

Pan niech będzie z wami!  

Zgromadzenie liturgiczne  

I z duchem twoim!  

Czytania liturgiczne  
Ksiądz lub lektor zapowiada najpierw czytanie Słowa Bożego ze Starego Testamentu, następnie lekcję 
apostolską i Ewangelię. Czytania kończy się słowami:  

1. Stary Testament  

Po czytaniu Starego Testamentu ksiądz mówi: 

Oto Słowo Boga Żywego. 

albo: 

Błogosławiony niech będzie Pan, błogosławione na wieki Imię Jego.  

Zgromadzenie liturgiczne  

Panie, Słowo Twoje jest pochodnią nogom moim  

i światłością ścieżkom moim. Alleluja! Alleluja! Alleluja!  
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Albo:  

1. Słowo Twoje jest pochodnią nogom mym.  
Słowo Twoje jest światłością ścieżce mej.  
Ono wiedzie mnie w świecie mrocznym, złym.  
Słowo Twoje jest pokarmem duszy mej. 

2. Jakże mogę ja zachować życie me?  
Jeśli będę żyć, jak uczy słowo Twe. 
By nie grzeszyć znów przed obliczem Twym,  
Chcę wyroki Twe zachować w sercu mym. 

2. Lekcja apostolska  

Po czytaniu lekcji apostolskiej ksiądz czyta graduale, zakończone słowem Alleluja. 
albo: 

Błogosławieni, którzy słuchają i strzegą Słowa Bożego. Alleluja! 

(W czasie pasyjnym i w Dniu Pokuty słowo ’Alleluja’ zastępuje słowem’ Amen,) 

Zgromadzenie liturgiczne  

Alleluja! Alleluja! Alleluja! (W czasie pasyjnym i w Dniu Pokuty zamiast „Alleluja” zgromadze-

nie liturgiczne śpiewa: Amen, amen, amen) 

3. Ewangelia (Po odczytaniu Ewangelii ksiądz mówi:) 

Chwała Tobie, Panie Jezu!  

Zgromadzenie liturgiczne 

Chwała Tobie, Jezu Chryste!  

Podczas nabożeństwa czytane winny być trzy teksty biblijne. Jeśli np. tekst biblijny przeznaczony jako 
podstawa kazania jest Ewangelią, czytany jest od ołtarza tekst starotestamentowy i lekcja apostolska. 
Jeśli kazanie jest oparte na tekście wyjętym ze Starego Testamentu, czytana jest lekcja apostolska 
i Ewangelia. Jeżeli zaś tekst biblijny przeznaczony jako podstawa kazania jest lekcją apostolską, od 
ołtarza czyta się tekst ze Starego Testamentu oraz Ewangelię. 

Credo  
Ksiądz 

W odpowiedzi na Słowo Boże wyznajmy naszą wiarę słowami Wyznania apostol-
skiego,  

Albo: Wyznania nicejskokonstantynopolitańskiego,  

Albo: Wyznania atanazjańskiego.  

Ksiądz i zgromadzenie liturgiczne (zmawiają głośno wyznanie wiary. Wyznanie Atanazjańskie 

należy zmawiać w Święto Trójcy Bożej)  

Wyznanie apostolskie 

Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chry-

stusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, naro-
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dził się z Marii Panny, umęczon pod Poncjuszem Piłatem, ukrzyżowan, umarł i po-
grzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, 
siedzi po prawicy Boga, Ojca Wszechmogącego, skąd przyjdzie sądzić żywych 
i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, społeczność świę-
tych, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie i żywot wieczny. Amen.  

Wyznanie nicejskokonstantynopolitańskie  

Wierzę w jedynego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszyst-

kich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. I w jedynego Pana Jezusa Chrystusa, Syna 
Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg 
z Boga, Światłość ze Światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. Zrodzony a nie 
stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi 
i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba. I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało 
z Marii Panny i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem 
Piłatem został umęczony i pogrzebany. I zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznaj-
mia Pismo. I wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca. I powtórnie przyjdzie w chwa-
le sądzić żywych i umarłych, a Królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha 
Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i z Synem 
wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który przemawiał przez proroków. Wierzę 
w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden Chrzest na odpu-
szczenie grzechów. I oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym 
świecie. Amen.  

Wyznanie atanazjańskie 

Ktokolwiek chce być zbawiony, musi przede wszystkim wyznawać chrześcijańską 

wiarę, której jeśliby kto nie zachował całej i nienaruszonej, bez wątpienia zginie na 
wieczność.  

Wiara zaś chrześcijańska polega na tym, abyśmy czcili jednego Boga w Trójcy, 
a Trójcę w jedności, nie mieszając Osób ani nie rozdzielając istoty; inna jest bowiem 
Osoba Ojca, inna Syna, inna Ducha Świętego, lecz Ojca i Syna, i Ducha Świętego 
jedno jest Bóstwo, równa chwała, współwieczny majestat.  

Jaki Ojciec, taki Syn, taki Duch Święty: nie stworzony Ojciec, nie stworzony Syn, nie 
stworzony Duch Święty; niezmierzony Ojciec, niezmierzony Syn, niezmierzony Duch 
Święty; wiekuisty Ojciec, wiekuisty Syn, wiekuisty Duch Święty: a jednak nie trzej 
wiekuiści, lecz jeden wiekuisty, jak i nie trzej nie stworzeni ani trzej niezmierzeni, 
lecz jeden nie stworzony i jeden niezmierzony.  

Podobnie wszechmocny jest Ojciec, wszechmocny Syn, wszechmocny i Duch Świę-
ty: a jednak nie trzej wszechmocni, lecz jeden wszechmocny. Podobnie Bogiem jest 
Ojciec, Bogiem Syn i Bogiem Duch Święty: a jednak nie trzej bogowie, lecz jeden 
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jest Bóg. Tak też Panem jest Ojciec, Panem Syn, Panem i Duch Święty: a jednak nie 
trzej panowie, lecz jeden jest Pan. Ponieważ jak każdą z osób osobno Bogiem i Pa-
nem prawda chrześcijańska wyznawać nam każe, tak chrześcijańska religia zabrania 
nam mówić o trzech bogach lub trzech panach.  

Ojciec przez nikogo nie został uczyniony ani stworzony, ani zrodzony. Syn pochodzi 
od samego Ojca, nie jest uczyniony ani stworzony, lecz zrodzony. Duch Święty po-
chodzi od Ojca i Syna, nie jest ani uczyniony, ani stworzony, ani zrodzony, lecz po-
chodzący. Jeden więc jest Ojciec, a nie trzej ojcowie; jeden Syn, a nie trzej synowie; 
jeden Duch Święty, a nie trzej duchowie święci. I nic w tej Trójcy nie jest wcze-
śniejsze lub późniejsze, nic większe lub mniejsze, lecz trzy osoby w całości są sobie 
współwieczne i zupełnie równe, tak iż we wszystkim – jak już wyżej wypowiedziano 
– trzeba czcić i jedność w Trójcy, i Trójcę w jedności. Kto zatem chce być zbawiony, 
niech takie o Trójcy ma przekonanie.  

Lecz konieczne jest dla wiecznego zbawienia, by także wierzyć należycie we Wcie-
lenie Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wiara chrześcijańska polega na tym, aby wie-
rzyć i wyznawać, że Pan nasz Jezus Chrystus, Syn Boży, jest Bogiem i człowiekiem. 
Jest Bogiem jako zrodzony z istoty Ojca przed wiekami i jest człowiekiem jako zro-
dzony z istoty matki w czasie. Prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek, złożony 
z rozumnej duszy i ludzkiego ciała, równy Ojcu według Bóstwa, mniejszy od Ojca 
według człowieczeństwa. A choć jest i Bogiem, i człowiekiem, to jednak Chrystus 
nie jest dwiema osobami, lecz jedną – jedną zaś osobą jest nie przez przemianę Bó-
stwa w naturę cielesną, ale przez przyjęcie człowieczeństwa w Boga; jeden najzu-
pełniej nie przez zmieszanie się natur, ale przez jedność osoby. Albowiem jak ro-
zumna dusza i ciało jednym są człowiekiem, tak Bóg i człowiek jednym są Chrystu-
sem. Poniósł On mękę dla naszego zbawienia, zstąpił do otchłani, trzeciego dnia 
zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogące-
go, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Na Jego przyjście wszyscy ludzie 
mają powstać w swoich ciałach i zdadzą sprawę z własnych uczynków: ci, którzy 
dobro czynili, przejdą do życia wiecznego, ci zaś, którzy zło czynili, do ognia wiecz-
nego.  

Taką jest wiara chrześcijańska. Jeśli ktoś nie będzie jej należycie i stanowczo wy-
znawał, nie może być zbawiony.  

Zgromadzenie liturgiczne  

Amen, amen, amen. 

Pieśń  

Kazanie  
Podczas ostatniej zwrotki pieśni ksiądz wychodzi na ambonę lub staje przed pulpitem i odmawia na 
klęczkach cichą modlitwę: np. 
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 Panie Jezu, przygotuj serca Twojego ludu i usta moje do głoszenia Twojego Słowa. 

Daj mi z pełni swojej świętej miłości gorącą miłość do powierzonych mi dusz. Spraw, 
abym te Twoje owce mógł prowadzić do Ciebie, jedynego Dobrego Pasterza i Biskupa 
dusz naszych. Panie, bądź przy mnie i mów przez usta moje do serc spragnionych Two-
jej łaski i pokoju. Amen.  

Albo: 

 Panie Boże, przystępuję do czytania i zwiastowania Twojego Słowa. Uczyń mnie 

naczyniem, opróżnionym z ludzkiej mądrości a napełnionym przez Ducha Świętego 
Twoją mądrością, aby Twój lud umocniony został we wierze i poznaniu prawdy. Amen. 

Albo: 

 Ojcze, oczyść moje serce z grzechu, abym mógł przyjąć Twoją moc i mądrość, jej 

się uchwycić, a gdy zajdzie potrzeba, za nią oddać życie. Ojcze mojego Pana, oczyść 
moje usta, aby słowa przez nie wypowiedziane, były ziarnem błogosławionym, zasia-
nym Twoją dłonią ku wydawaniu stukrotnego plonu na roli ludzkich serc. Wysłuchaj 
mnie, Święty Boże, nie dla mojej chwały, ale ku chwale Twojego Syna, Jezusa Chrystu-
sa. Amen.  

Albo: 

 Obdarz mnie Panie, dobrą i mądrą wymową, nie żebym mógł się nią pysznić czy 

też wznosić nad braci i siostry z powodu Twoich dobrodziejstw. Za sprawą Twego Du-
cha Świętego włóż, proszę, w usta moje słowo pociechy, umocnienia i zachęty, żebym 
zdołał zarówno dobrych do lepszego zachęcić, jak i tych, którzy przewrotnie postępują 
nawrócić do Ciebie, tak słowem jak przykładem. Amen. 

Albo: 

 Niech słowa, jakie podsunąłeś swemu słudze, staną się jako ostre strzały i ogniste 

pociski. które przenikną i rozpłomienią dusze słuchaczy bojaźnią i miłością Bożą. 
Amen. (Anzelm z Cantenbury)  

Albo: 

 Panie, Ty powiedziałeś: „Tak i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono, mów-

cie: Sługami nieużytecznymi jesteśmy, bo co winniśmy byli uczynić, uczyniliśmy”. Uczy-
niłem wszystko dla przygotowania mojego kazania; ale ono pozostanie nieużytecz-
nym, jeżeli Ty nie zechcesz się nim posłużyć. Dlatego modlę się do Ciebie. Trudziłem 
się, aby moi słuchacze słyszeli Twoje Słowo. Ty wiesz, że nie czynię tego dla siebie, ale 
dla Ciebie; w przeciwnym razie już dawno zrezygnowałbym z tego zadania. Panie, Ty 
chcesz, żebym przy nim wytrwał. Amen.  
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Albo: 

 Obdarz mnie, Panie i Boże, rozumem, który Ciebie poznaje, gorliwością, która Cie-

bie szuka, mądrością, która potrafi Cię znaleźć, postępowaniem, które się Tobie podo-
ba, wytrwałością, która ufnie na Ciebie czeka, wiarą, która Ciebie zupełnie ogarnia. 
Amen. (Tomasz z Akwinu) 

Kazanie rozpoczyna się pozdrowieniem liturgicznego zgromadzenia. 

Ksiądz  

Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i Pana Jezusa Chrystusa (Rz 1,7).  

Albo: 

Łaska Pana naszego, Jezusa Chrystusa, niech będzie z wami wszystkimi (Rz 16,24).  

Albo: 

Łaska Pana Jezusa Chrystusa niech będzie z wami! (1 Kor 16,23).  

Albo: 

Bóg miłości i pokoju będzie z wami  (2 Kor 13,11).  

Albo: 

Łaska Pana Jezusa Chrystusa i miłość Boga, i społeczność Ducha Świętego niech bę-
dzie z wami wszystkimi  (2 Kor 13,13). 

Albo: 

Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, niech będzie z duchem waszym  (Ga 6,18).  

Albo: 

Łaska niech będzie ze wszystkimi, którzy miłują Pana naszego, Jezusa Chrystusa, mi-
łością niezniszczalną  (Ef 6,24).  

Albo: 

Łaska, miłosierdzie i pokój od Boga Ojca i Chrystusa, Pana naszego!  (1 Tym 1,2) 

Albo: 

Pokój wam wszystkim, którzyście w Chrystusie! (1 P 5,14).  

Albo:  

Łaska i pokój niech się wam rozmnożą przez poznanie Boga i Pana naszego, Jezusa 
Chrystusa! (2 P 1,2). 

Albo: 

Łaska, miłosierdzie, pokój od Boga Ojca i od Jezusa Chrystusa, Syna Ojca, niech bę-
dzie z wami w prawdzie i w miłości! (2 J 1,3).  

Albo: 

Łaska wam i pokój od tego, który jest i był, i który ma przyjść, i od siedmiu duchów, 
które są przed tronem jego, i od Jezusa Chrystusa, który jest świadkiem wiernym, 
pierworodnym z umarłych i władcą nad królami ziemskimi! (Obj 1,4n)  
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Ksiądz (Wygłasza kazanie. Po kazaniu kolejno następować powinny: krótka modlitwa lub jedna 

zwrotka pieśni, ogłoszenia [jeśli nie zostały podane w pozdrowieniu], wspomnienie pośmiertne zakoń-
czone stosownym słowem biblijnym i pieśnią).  

Powszechna modlitwa Kościoła  
(Powszechna modlitwa Kościoła może być zmówiona – jeśli w nabożeństwie nie ma Wieczerzy Pańskiej 
– po życzeniu pokoju i pieśni przed antyfonami, może też być zmówiona bezpośrednio po kazaniu) 

Ksiądz (Kończy kazanie życzeniem pokoju)  

A Bóg nadziei niech was napełni wszelką radością i pokojem w wierze, abyście obfi-
towali w nadzieję przez moc Ducha Świętego. (Rz 15,13) 

Albo: 

A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli 
waszych w Chrystusie Jezusie. (Flp 4,7)   

Albo: 

A w sercach waszych niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też powołani je-
steście w jednym ciele. (Kol 3,15) 

Albo: 

A sam Bóg pokoju niech was w zupełności poświęci, a cały duch wasz, i dusza, i cia-
ło niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego, Jezusa Chrystusa. 
(1 Tes 5,23). 

Albo: 

A Bóg pokoju, który przez krew przymierza wiecznego wywiódł spośród umarłych 
wielkiego pasterza owiec, Pana naszego Jezusa, niech was wyposaży we wszystko 
dobre, abyście spełniali wolę Jego, sprawując w nas to, co miłe jest w oczach Jego, 
przez Jezusa Chrystusa, któremu niech będzie chwała na wieki wieków! (Hbr 13,20n) 

Modlitwa księdza po kazaniu  

 Boże i Ojcze Pana naszego Jezusa Chrystusa, dziękuję Ci za Twojego Ducha, przez 

którego prowadziłeś moje myśli i kierowałeś słowami moich warg. Dokończ dzieło, 
które rozpocząłeś. Niechaj Słowo Twoje wyda plon stokrotny. Wysłuchaj przez Jezusa 
Chrystusa Pana naszego. Amen.  

Albo: 

 Panie i Zbawicielu mój, Jezu Chryste! Wysławiam Cię, bo Ty zechciałeś mnie użyć 

na niwie Twojego Królestwa. Niechaj Twoja Ewangelia wyda owoc w życiu ludu Chry-
stusowego ku chwale i sławie Imienia Twojego. Amen.  
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3. Liturgia Wieczerzy Pańskiej 

Pieśń komunijna  

Prefacja  
Ksiądz  (do zgromadzenia liturgicznego)  

Pan niech będzie z wami!  

Zgromadzenie liturgiczne  

I z duchem twoim!  

Ksiądz  

Wznieście swe serca!  

Zgromadzenie liturgiczne  

Wznosimy je do Pana.  

Ksiądz  

Dziękujmy Panu, Bogu naszemu!  

Zgromadzenie liturgiczne  

Słuszną to i sprawiedliwą jest rzeczą.  

Ksiądz  (do ołtarza)  

Zaprawdę godną i słuszną, sprawiedliwą i zbawienną jest rzeczą,/ abyśmy Tobie, 
święty Ojcze, wszechmogący Panie, wiekuisty Boże,/ zawsze i na każdym miejscu 
dziękowali przez Jezusa Chrystusa Pana naszego,/ dla którego jesteś nam łaskawy, 
odpuszczasz grzechy i udzielasz zbawienia wiecznego/. Dlatego i my, wespół z anio-
łami i zastępami niebieskimi, śpiewamy na cześć Twoją pieśń chwały.  

W okresie Bożego Narodzenia  

Zaprawdę godną i słuszną, sprawiedliwą i zbawienną jest rzeczą,/ abyśmy Tobie, 
święty Ojcze, wszechmogący Panie, wiekuisty Boże/, zawsze i na każdym miejscu 
dziękowali przez Jezusa Chrystusa Pana naszego./ Albowiem przez tajemnicę Słowa, 
które ciałem się stało, ukazało się nowe światło Twej chwały oczom naszym/, w cie-
le oglądamy Boga, który nas do miłości dóbr niewidzialnych pobudza/. Dlatego 
i my, wespół z aniołami i zastępami niebieskimi śpiewamy na cześć Twoją pieśń 
chwały.  

W czasie pasyjnym  

Zaprawdę godną i słuszną, sprawiedliwą i zbawienną jest rzeczą,/ abyśmy Tobie, 

święty Ojcze, wszechmogący Panie, wiekuisty Boże/, zawsze i na każdym miejscu 
dziękowali przez Jezusa Chrystusa Pana naszego./ Przez Niego dokonałeś zbawienia 
rodu ludzkiego na krzyżu, aby jak śmierć przez nieposłuszeństwo Adama na drzewie 
wzięła początek/, przez posłuszeństwo Twego Syna na drzewie przekleństwa życie 
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znowu powstało/. Dlatego i my wespół z aniołami i zastępami niebieskimi, śpiewa-
my na cześć Twoją pieśń chwały.  

W czasie wielkanocnym  

Zaprawdę godną i słuszną, sprawiedliwą i zbawienną jest rzeczą,/ abyśmy Ciebie, 

święty Ojcze, wszechmogący Panie, wiekuisty Boże/, zawsze i na każdym miejscu, 
szczególnie zaś w tym dniu uroczystym chwalili i wielbili Cię przez Jezusa Chrystusa 
Pana naszego./ Albowiem ofiarowany jest nasz Baranek wielkanocny, który zgładził 
grzechy świata,/ naszą śmierć przez swoją śmierć zniszczył, a przez zmartwych-
wstanie swoje życie nam pozyskał./ Dlatego i my, wespół z aniołami i zastępami 
niebieskimi śpiewamy na cześć Twoją pieśń chwały.  

W Święto Wniebowstąpienia Pańskiego  

Zaprawdę godną i słuszną, sprawiedliwą i zbawienną jest rzeczą,/ abyśmy Tobie, 

święty Ojcze, wszechmogący Panie, wiekuisty Boże/, zawsze i na każdym miejscu 
dziękowali przez Jezusa Chrystusa Pana naszego,/ który po zmartwychwstaniu swo-
im wszystkim uczniom cieleśnie się ukazał/ i na oczach ich wzięty został do nieba, 
abyśmy byli uczestnikami Jego chwały./ Dlatego i my, wespół z aniołami i zastępa-
mi niebieskimi śpiewamy na cześć Twoją pieśń chwały.  

W Święta Zesłanie Ducha Świętego  

Zaprawdę godną i słuszną, sprawiedliwą i zbawienną jest rzeczą,/ abyśmy Tobie, 

święty Ojcze, wszechmogący Panie, wiekuisty Boże/, zawsze i na każdym miejscu 
dziękowali przez Jezusa Chrystusa Pana naszego,/ który wywyższony jest nad nie-
biosa i siedzi po prawicy Twojej./ Przez Niego wylałeś Dycha swojego na dzieci Two-
je i powołałeś wśród narodów jeden święty i apostolski Kościół./ Dlatego i my, we-
spół z aniołami i zastępami niebieskimi śpiewamy na cześć Twoją pieśń chwały.  

W Święto Trójcy Bożej 

Zaprawdę godną i słuszną, sprawiedliwą i zbawienną jest rzeczą,/ abyśmy zawsze 

i na każdym miejscu dziękowali/ Tobie, święty Panie, wszechmogący Ojcze, wieku-
isty Boże, który z jednorodzonym Synem Twoim i z Duchem Świętym jesteś jeden 
Bóg nad wiekami./ Albowiem co wierzymy o Twojej chwale, to też wyznajemy o Sy-
nu Twoim i o Duchu Świętym./ Dlatego i my, wespół z aniołami i zastępami nie-
bieskimi śpiewamy na cześć Twoją pieśń chwały.  

Zgromadzenie liturgiczne  

Święty, święty, święty jest nasz Pan, a niebo i ziemia, a niebo i ziemia są pełne 
chwały Jego.  
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Albo: 

Święty, święty, święty jest Bóg, Pan Zastępów. Pełne są niebo i ziemia, a niebo i zie-
mia chwały Jego. Hosanna, hosanna na wysokościach! Błogosławiony, który idzie 
w imieniu Pańskim. Hosanna, hosanna na wysokościach! 

Modlitwa  
Ksiądz (do ołtarza)  

Mocny Boże, święty, nieśmiertelny Panie! Z dziękczynieniem wspominamy wszyst-

kie dobrodziejstwa i Twoją chwałę, jawną od założenia świata. W szczególności 
wspominamy Twego Syna, Jezusa Chrystusa, który w wiernej służbie złożył swoje 
życie na świętą, niewinną ofiarę, a pamiątkę swej śmierci w Wieczerzy Świętej zo-
stawił Tobie na chwałę a nam ku zbawieniu. Prosimy Cię, ucz nas z Nim uniżyć się aż 
do śmierci, z Nim też powstać do nowego życia. A jak ziarno z pól w chleb zgroma-
dzamy, a grona winne tłoczymy, aby napój wydały, tak przetwórz nasze serca 
i zgromadź nas w jedno z wybranymi Twymi, prorokami, apostołami, męczennikami 
i wszystkimi świadkami Twej sprawy – dla chwały Twego Imienia. Na przyjście Two-
jego Syna czekamy i wraz z całym Kościołem wołamy: Przyjdź, Panie! 

Albo:  

Boże Ojcze, który dałeś nam Jezusa Chrystusa i chcesz, abyśmy z Nim cierpieli 

i umarli i z Nim do chwały wzniesieni zostali, oto my, z prochu wzięci i grzechowi 
podlegli, przynosimy Twoje dary, chleb i wino, i prosimy Cię, poświęć je i poświęć 
nasze serca. Spraw, abyśmy prawdziwie ukorzyli się, w tych oto Twoich darach ciało 
i krew Syna Twego, Baranka niewinnego, spożyli, z Jego śmiercią i zmartwychwsta-
niem zespolili się i wstali do nowego życia. Na przyjście Syna Twojego czekamy 
i wraz z całym Kościołem wołamy: Przyjdź, Panie! 

Albo:  

Miłosierny Boże i Ojcze. Dziękujemy Ci, że wywyższyłeś swego Syna, Jezusa Chry-

stusa na swoją prawicę, a przez Niego świat i serca stwarzasz na nowo, grzech od-
puszczasz i łaknącym dajesz pokarm żywota wiecznego, aby jawna była świętość 
Twojego Imienia. Prosimy Cię: Poświęć nas sobie na własność, zachowaj w je-
dnomyślności i braterstwie, w pokorze i cierpliwości. Buduj swój Kościół, jedyny, 
święty, powszechny, zgromadź w nim wiernych ze wszystkich stron świata i ze 
wszystkich narodów i daj nam oglądać jasność Twego oblicza na wieki. Przemija 
świat, trwa Twoje Królestwo. Przyjdź, Panie!  

Albo:  

Bądź pochwalony, Panie nieba i ziemi, że zlitowałeś się nad całą ludzkością i dałeś 

swojego Syna Jednorodzonego, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał 
wieczny żywot. Dziękujemy Ci za zbawienie, które zgotowałeś nam w Jezusie Chry-
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stusie. Prosimy Cię, ześlij w nasze serca swojego Ducha, aby rozpalił w nich żywą 
wiarę i przygotował je do godnego obchodzenia pamiątki śmierci naszego Zbawicie-
la i do przyjęcia Go, gdy przyjdzie do nas w Wieczerzy Świętej. Na Niego bowiem 
czekamy i wraz z całym Kościołem wołamy: Przyjdź, Panie!  

Albo:  

Zaprawdę święty jesteś, wieczny Boże, źródło wszelkiej świętości. Poświęć przeto 

mocą swego Ducha świętego nasze serca i obdarz je żywą wiarą, abyśmy w tych oto 
darach Twoich mogli spożyć prawdziwe ciało i krew Twojego Syna, Jezusa Chry-
stusa, wydane za nas na śmierć krzyżową. Wysłuchaj nas Ojcze, którzy oczekujemy 
na przyjście Twego Syna zarówno teraz do serc naszych, jak też i w dniu ostatecz-
nym w chwale, i wraz z całym Twoim Kościołem świętym prosimy: Przyjdź, Panie!  

Albo:  

Miłosierny Boże, nie ważymy się przystąpić do świętego Stołu Twojego Syna 

z naszą ludzką sprawiedliwością, lecz tylko w ufności na Twoje obfite i wielkie zmi-
łowanie. Nie jesteśmy godni spożywania nawet okruchów z tego Stołu. Ale Ty, Pa-
nie, okazujesz nam tak wielkie miłosierdzie, że choć tego nie jesteśmy godni, mo-
żemy być gośćmi u Stołu Twego Syna i uczestnikami Jego Wieczerzy. Daj naj-
łaskawszy Panie, abyśmy przyjęli ciało i krew Twego Syna, Jezusa Chrystusa, w wie-
rze, że nasze grzeszne ciała zostaną oczyszczone Jego ciałem, a grzeszne nasze du-
sze zostaną obmyte od wszelkiego grzechu Jego najdroższą krwią. Spraw, abyśmy 
zostali z Nim ściśle złączeni, i aby On zamieszkał w nas, a my w Nim. Na Jego bo-
wiem przyjście czekamy i wraz z całym Kościołem wołamy: Przyjdź, Panie!  

Albo:  

Wszechmogący Boże, Ojcze nasz niebiański! Wielbimy Cię, że z wielkiego ku nam 

miłosierdzia wydałeś na męki i śmierć krzyżową swego Syna jedynego, Jezusa Chry-
stusa. Dziękujemy Ci, że On na krzyżu Golgoty złożył za grzechy całego świata jed-
norazową i wystarczającą ofiarę, a w Wieczerzy Świętej wystawił trwały pomnik 
swej zbawczej śmierci, której pamiątkę polecił nam obchodzić tak długo, aż przyj-
dzie po raz drugi na ziemię. Spraw, miłosierny Ojcze, abyśmy przyjmując te dary 
stali się uczestnikami ciała i krwi Twego Syna i wspominali Jego mękę i śmierć krzy-
żową. A jak jesteśmy uczestnikami Jego śmierci, tak spraw, abyśmy mogli też stać 
się uczestnikami Jego zmartwychwstania i powtórnego przyjścia w chwale. Na to 
Jego przyjście z utęsknieniem czekamy i wraz z całym Kościołem wołamy: Przyjdź, 
Panie!  

Albo:  

Bądź pochwalony, Panie nieba i ziemi, że zmiłowałeś się nad całym rodzajem ludz-

kim i zesłałeś nam w ciele swego Syna jednorodzonego. Dziękujemy Ci za zbawie-
nie, które zgotowałeś nam w ofierze Jego ciała i krwi.  Dlatego zgromadzeni tu na 
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tym świętym miejscu, w Jego imieniu i na Jego pamiątkę, prosimy Cię, Panie, ześlij 
nam swego Ducha Świętego, poświęć i odnów nas na ciele i na duszy i spraw aby-
śmy ku zbawieniu naszej duszy przyjęli w tym chlebie i winie prawdziwe ciało i krew 
Twojego Syna. Wysłuchaj nas bo wypełniamy święty Testament Syna Twego Jezusa 
Chrystusa, który nam pozostawił i sprawować rozkazał aż do powtórnego przyjścia 
swego. Na to Jego powtórne przyjście czekamy i wraz z całym Kościołem prosimy: 
Przyjdź, Panie!  

Albo:  

Dziękujemy Ci, wielki nasz Panie i Ojcze w niebie, że wolno nam w tej Świętej Wie-

czerzy wspominać mękę i śmierć Twojego Syna umiłowanego, Jezusa Chrystusa. 
Wysławiamy Jego zwycięskie zmartwychwstanie i pocieszamy się Jego wstąpieniem 
do niebiańskiej świątyni, gdzie jako nasz jedyny Arcykapłan, zawsze przyczynia się 
u Ciebie za nami. A jak my wszyscy – przez społeczność Jego ciała i Jego krwi – sta-
nowimy jedno ciało Chrystusowe, tak – prosimy Cię pokornie – zgromadź swój Ko-
ściół w jedności wiary i miłości, abyśmy wraz ze wszystkimi wierzącymi mieli udział 
w uczcie weselnej Baranka Bożego w Jego Królestwie. Przez Niego bowiem, w Nim 
i z Nim niechaj będzie Tobie, Ojcze, wraz z Duchem Świętym, wieczna chwała 
i uwielbienie. Wysłuchaj nas, którzy oczekujemy uwolnienia dzieci Bożych z niewoli 
skażenia ciała w chwalebnym dniu powtórnego przyjścia Syna Twego. Na to Jego 
przyjście czekamy i wraz z całym Kościołem wołamy: Przyjdź, Panie!  

Albo:  

Zaprawdę święty jesteś, wszechmogący i łaskawy Boże; święty jesteś, wielki jest 

Twój majestat i nieskończona jest Twoja chwała! Spraw, abyśmy zawsze pamiętali, 
że Ty stworzyłeś człowieka na swój obraz i podobieństwo i obdarzyłeś go radością 
raju, a gdy człowiek przekroczył Twoje przykazanie nawet wówczas go nie odrzuci-
łeś na zawsze, lecz upominałeś i karciłeś według swej Ojcowskiej miłości. Wzywałeś 
go do nawrócenia przez swój Zakon, napominałeś przez proroków, a w końcu posła-
łeś na tę grzechem skażoną ziemię swego Syna jedynego Jezusa Chrystusa, który ży-
cie swoje święte złożył w ofierze dla ratowania grzesznych dzieci Twoich. Dziękuje-
my Ci za to wszystko, nasz drogi Ojcze, a przede wszystkim dziękujemy Ci, za to, że 
Jezus Chrystus sam, będąc bez grzechu stał się dla nas grzechem i na krzyżu Golgoty 
za nasze grzechy złożył jedyną, wystarczającą ofiarę, aby nam przywrócić utracony 
raj, prawdziwe życie i zbawienie.  

Uwielbiamy Cię przeto, Ojcze, że dałeś nam w Jezusie Chrystusie prawdziwego 
Zbawiciela, i że dziś wolno nam obchodzić pamiątkę Jego zbawczej śmierci oraz 
krzepić się jej owocami. Spraw, abyśmy już więcej nie żyli dla siebie, ale przede 
wszystkim dla Tego, który dla nas umarł i zmartwychwstał i który ma przyjść. Na Je-
go bowiem przyjście czekamy i wraz z całym Kościołem wołamy: Przyjdź, Panie!  
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Albo:  

Boże Ojcze, z wdzięcznością wspominamy Twego Syna, Jezusa Chrystusa, przez 

którego jesteśmy uczestnikami nowego życia. Dziękujemy Ci, że przez swego Syna 
zgromadziłeś nas w swoim Kościele i teraz zaprosiłeś nas do tego Stołu łaski 
i przebaczenia. Niechaj Duch Twój święty pobłogosławi nam tę świętą ucztę przy 
tym Stole. Wraz ze wszystkimi wierzącymi, którzy każdego dnia żyją z Twojej łaski, 
miłości i przebaczenia i którzy jak my są uczestnikami ciała i krwi Twojego Syna, 
prosimy Cię, przygotuj nas także godnie na dzień objawienia się w pełni chwały 
Twojej w Królestwie Twoim. Na ten dzień oczekujemy i wraz z całym Kościołem 
wszystkich czasów wołamy: Maranatha – Przyjdź, Panie!  

Albo:  

Panie, święty Boże i pełen majestatu Stwórco! Przynosimy Twoje dary, owoc pracy 

rąk naszych — chleb i wino, aby obchodzić Wieczerzę Twego Syna. Wysławiamy Cię 
za wszystkie cuda, które po dzień dzisiejszy dokonują się na świecie. Dziękujemy Ci 
też za cudowną tajemnicę Twojej miłości, objawioną w Jezusie Chrystusie. Prosimy 
Cię, weź nas na nowo w swoje posiadanie i spraw mocą Twego Ducha Świętego, 
abyśmy przez całe nasze życie tak ciebie uwielbiali jak Cię uwielbił Syn Twój gdy był 
na ziemi. On to oddał swoje święte życie na ofiarę za nasze grzechy. Dlatego też 
w Jego ręce dałeś, Ojcze, wszelką władzę na niebie i na ziemi.  

Prosimy Cię, daj nam swojego Ducha Świętego, abyśmy przez te święte dary zyskali 
to życie, które Syn Twój wywalczył dla nas na krzyżu Golgoty. Zjednocz także w spo-
łeczności wiary, nadziei i miłości wszystkich, którzy do Ciebie należą. Zmiłuj się tak-
że nad całym swoim Kościołem świętym i obdarz go darem jedności w społeczności 
Wieczerzy Świętej.  

Panie Boże, jako Twoje dzieci umiłowane, oczekujemy na Twój wielki dzień, gdy 
twarzą w twarz oglądać Ciebie będziemy, a wraz z Tobą także i tych, którzy nas już 
uprzedzili do wieczności ze znamieniem wiary. Oczekujemy na ten wielki dzień 
przyjścia Twego Syna w chwale, wołamy wraz z całym Kościołem wszystkich cza-
sów: Przyjdź, Panie!  

Albo:  

Uwielbiamy Cię, Panie, i śpiewamy na cześć Twoją pieśń chwały, gdyż Ty nie chcesz 

śmierci grzesznika, lecz aby się nawrócił do Ciebie i z Tobą żył na wieki. Dziękujemy 
Ci, że w Jezusie Chrystusie dajesz nam nowe życie i zbawienie. Dziękujemy Ci, Ojcze 
nasz niebiański, za życie i cierpienie Twojego Syna, a przede wszystkim za ofiarę Je-
go krwi. Dziękujemy Ci, że przez tę ofiarę pojednałeś nas z sobą i uczyniłeś pokój 
pomiędzy nami a Tobą, Ojcze! Wysławiamy też, Ojcze, chwalebne zmartwychwsta-
nie Twojego Syna, Jego zupełne zwycięstwo nad grzechem, szatanem i śmiercią. 
Prosimy Cię, Ojcze, odnów nasze życie w Duchu swoim Świętym. Pobłogosław nam 
także i te dary: chleb życia i kielich zbawienia. Zjednocz wszystkich, którzy mają 
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udział w ciele i krwi naszego Zbawiciela. Obdarz nas wszystkich jednością wiary, 
społecznością miłości i pewną nadzieją na powtórne przyjście Pana Jezusa. Na to 
Jego przyjście bowiem oczekujemy i wraz z całym Twoim Kościołem świętym wo-
łamy: Przyjdź rychło, Panie!  

Zgromadzenie liturgiczne   

Przyjdź, Panie Jezu!  

Modlitwa Pańska  
Ksiądz i zgromadzenie liturgiczne  

Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, 

bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj 
nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, 
i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.  

Zgromadzenie liturgiczne  

Albowiem Twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Amen.  

Słowa ustanowienia  
Ksiądz 

Pan nasz Jezus Chrystus, tej nocy, której był wydany wziął chleb i podzięko-
wawszy łamał i dawał uczniom swoim mówiąc: Bierzcie i jedzcie, to jest ciało mo-
je, które się za was daje. To czyńcie na pamiątkę moją.  

Podobnież, gdy było po wieczerzy, wziął i kielich, a podziękowawszy dał im mó-
wiąc: Bierzcie i pijcie z niego wszyscy, ten kielich jest to nowe przymierze we krwi 
mojej, która się za was i za wielu wylewa na odpuszczenie grzechów. To czyńcie, 
ilekroć pić będziecie, na pamiątkę moją.  

Anamneza 
Ksiądz 

Panie Boże, nasz Ojcze niebieski, który wszystko powołałeś do istnienia i posłałeś 

na świat swojego Syna, uwielbiamy Twoje święte Imię i chwalimy Cię wraz z całym 
stworzeniem. 

Synu Boży, Jezu Chryste, wspominamy Twoją zbawczą mękę i śmierć, uwielbiamy 
Twoje zmartwychwstanie i wniebowstąpienie, oraz oczekujemy na powtórne Twoje 
przyjście w chwale. 

Duchu Święty, prosimy Cię, poświęć tę świętą Wieczerzę oraz nasze serca, i spraw, 
aby wszyscy, którzy przyjmują ciało i krew naszego Pana, stali się jednym ciałem 
w Chrystusie. 
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Trójjedyny Boże, zgromadź swój Kościół ze wszystkich stron świata i ze wszystkich 
narodów przed Twoim obliczem, aby wraz ze wszystkim wierzącymi mogli obcho-
dzić wielką ucztę radości w Twoim Królestwie i chwalić Cię na wieki wieków. Amen. 

Albo 

Boże, Ojcze nasz niebieski, wspominając zbawczą mękę i śmierć Twojego Syna, 

uwielbiamy Jego zmartwychwstanie i wniebowstąpienie, oraz oczekujemy na Jego 
powtórne przyjście w chwale. Prosimy cię, spraw, aby wszyscy, którzy przyjmują Je-
go ciało i krew stali się jednym ciałem w Chrystusie.  

Zgromadź swój Kościół ze wszystkich stron świata i ze wszystkich narodów, abyśmy 
w wraz ze wszystkimi wierzącymi mogli obchodzić wielką ucztę radości w Twoim 
Królestwie. Przez Jezusa Chrystusa, Tobie Boże, Ojcze Wszechmogący, w jedności 
Ducha Świętego wszelka cześć i chwała, teraz i zawsze i po wszystkie wieki.  

Ksiądz 

Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł do przybytku serca mego, ale rzeknij słowo, 
a będzie uzdrowiona dusza moja. 

Zgromadzenie liturgiczne 
O Baranku Boży, który gładzisz świata grzech, zmiłuj się nad nami.  
O Baranku Boży, który gładzisz świata grzech, zmiłuj się nad nami.  
O Baranku Boży, który gładzisz świata grzech, dajże nam swój pokój. Amen.  

Ksiądz  

Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. 

Zgromadzenie liturgiczne  

I z duchem Twoim. 

Albo: 

Ksiądz 

Pokój Boży niech będzie z wami! Skosztujcie i zobaczcie, że dobry jest Pan: Błogo-
sławiony człowiek, który u niego szuka schronienia! (Ps 34,9)  

Dystrybucja  
Komunikanci przystępują do Stołu Pańskiego, klęcząc na stopniu ołtarza. Ksiądz udzielając Ciała Pań-
skiego mówi:  

Ciało Pana naszego Jezusa Chrystusa. 

Albo:  

Ciało Pana naszego Jezusa Chrystusa za ciebie wydane na odpuszczenie grzechów.  

Podczas udzielania Krwi Pańskiej mówi:  

Krew Pana naszego Jezusa Chrystusa.  
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Albo:  

Krew Pana naszego Jezusa Chrystusa za ciebie przelana na odpuszczenie grzechów.  

Po udzieleniu Sakramentu Ołtarza ksiądz mówi do każdej grupy:  

Pokrzepieni Ciałem i Krwią Pana naszego Jezusa Chrystusa idźcie w pokoju.  

Ksiądz  

Wysławiajcie Pana, albowiem jest dobry. Alleluja!  

Zgromadzenie liturgiczne  

Albowiem na wieki miłosierdzie Jego. Alleluja!  

Ksiądz  (do ołtarza)  

Wszechmogący Boże i Ojcze!/ Dziękujemy Ci za Syna Twojego Jezusa Chrystusa, 

który położył życie swoje na śmierć, aby nas wybawić z niewoli grzechu./ Przyjmij 
nasze uwielbienie za dary Jego Ciała i Krwi w Świętym Sakramencie/ i spraw, aby 
przez nie odnowione zostało nasze życie./ Wysłuchaj nas przez tegoż Jezusa Chry-
stusa, Pana naszego.  

Błogosławieństwo  
Ksiądz  (do zboru ze wzniesionymi rękami)  

Niech ci błogosławi Pan i niechaj cię strzeże. Niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad 
tobą i niech ci miłościw będzie. Niech obróci Pan twarz swoją ku tobie i da ci pokój. 

Zgromadzenie liturgiczne  

Amen, amen, amen.  

Pieśń końcowa  
Jeśli w daną niedzielę lub święto odprawiane jest jedynie nabożeństwo Słowa, opuszcza się liturgię 
Wieczerzy Pańskiej. Wówczas Powszechna Modlitwa Kościoła zakończona jest Modlitwą Pańską, 
a nabożeństwo kończy się następująco:  

A.  

Ksiądz  

Wysławiajcie Pana, albowiem jest dobry. Alleluja!  

Zgromadzenie liturgiczne 

Albowiem na wieki miłosierdzie Jego. Alleluja!  

Ksiądz  

Pan jest mocą i pieśnią moją. Alleluja!  

Zgromadzenie liturgiczne  

On jest moim Wybawicielem. Alleluja! 

Ksiądz  

Jezus Chrystus wczoraj i dziś. Alleluja!  
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Zgromadzenie liturgiczne  

Tenże i na wieki. Alleluja!  

W okresie pasyjnym i w Dzień Pokuty opuszcza się Alleluja. 

B.  
Ksiądz (zwrócony do ołtarza śpiewa intonację – patrz. antyfony)  

Zgromadzenie liturgiczne (odpowiada na intonację księdza – patrz. antyfony)  

Ksiądz 

Wszechmogący Boże i Ojcze Pana naszego Jezusa Chrystusa!/ Dziękujemy Ci za ten 

święty dzień i Twoje Słowo, przez które udzielasz nam darów zbawienia./ Wy-
sławiamy Cię i dziękujemy Tobie za Twoją miłość wraz z całym Kościołem Twojego 
Syna, przez którego wysłuchaj nas w Duchu Świętym.  

Albo:  

Wysławiamy i wielbimy Cię, Boże i Panie światłości!/ Dzięki Twojej łasce przy-

świecało nam dzisiaj światło Słowa Twojego./ Spraw, abyśmy każdego dnia w Jego 
świetle chodzili i według niego postępowali./ Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystu-
sa, Pana naszego.  

Zgromadzenie liturgiczne Amen. 

Błogosławieństwo  
Ksiądz  (do zgromadzenia liturgicznego ze wzniesionymi rękami)  

Niech ci błogosławi Pan i niechaj cię strzeże. Niech rozjaśni Pan oblicze swe nad to-
bą i niech ci miłościw będzie. Niech obróci Pan twarz swoją ku tobie i da ci pokój. 

Zgromadzenie liturgiczne   

Amen, amen, amen.  

Pieśń końcowa  

Modlitwa księdza po nabożeństwie  
Ksiądz zwrócony do ołtarza zmawia ją cicho 

Boże, Ojcze łaskawy! Dzięki Ci składam, że dozwoliłeś nam słuchać i głosić Twoje 

Słowo, wzywać i chwalić imię Twoje święte, i służyć Ci w powierzonym mi świętym 
urzędzie. Proszę Cię, przebacz nam wszelkie lenistwo i grzech, lekkomyślność i cie-
lesną gorliwość. Spraw w łasce swojej, aby nasienie Twojego Słowa wzeszło i owoc 
wydało. Daj nam cierpliwość i wytrwanie aż do końca w Twojej prawdzie zbawien-
nej, byśmy kiedyś przed Twoim obliczem świętym godnie stanąć mogli i otrzymali 
z Twojej ręki koronę żywota wiecznego. Tobie niechaj będzie cześć i chwała, i uwiel-
bienie na wieki. Wysłuchaj przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen.  
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1. NIEDZIELA W ADWENCIE  

Hasło tygodnia  

Oto twój król przychodzi do ciebie, sprawiedliwy on i zwycięski. (Za 9,9) 

Psalm tygodnia: Ps 24 

1. Psalm Dawidowy 
 Pańska jest ziemia i to, co ją napełnia,  
 Świat i ci, którzy na nim mieszkają. 
2. On bowiem założył ją na morzach 
 I utwierdził ją na rzekach. 
3. Któż może wstąpić na górę Pana? 
 I kto stanie na jego świętym miejscu? 
4. Kto ma czyste dłonie i niewinne serce, 
 Kto nie skłania duszy swej ku próżności i nie przysięga obłudnie, 
5. Ten dostąpi błogosławieństwa od Pana 
 I sprawiedliwości od Boga, zbawiciela swego.  
6. Takie jest pokolenie tych, co go szukają, 
 Tych, którzy szukają oblicza twego, Boże Jakuba. 
7. Podnieście, bramy, wierzchy wasze, 
 I podnieście się, bramy prastare,  
 Aby wszedł Król chwały! 
8. Któż jest tym Królem chwały? 
 Pan silny i potężny, Pan potężny w boju. 
9. Podnieście, bramy, wierzchy wasze 
 I podnieście się, bramy prastare,  
 Aby wszedł Król chwały!  
10. Któż jest tym Królem chwały? 
 Pan Zastępów! On jest Królem chwały! 

Introit nr 2 
Ksiądz Zgromadzenie liturgiczne 

I  

* Wesel się bardzo córko syjońska! * Wykrzykuj córko jeruzalemska!  

* Podnieście, bramy, wierzchy wasze, * Aby wszedł Król chwały! 

* Któż jest tym Królem chwały? * Pan silny i potężny, Pan potężny w boju. 

II  

* Do ciebie, Panie, wznoszę duszę moją. * Boże mój! Tobie ufam. 

* Zaiste, wszyscy, którzy nadzieję pokła-
dają w Tobie, 

* Nie zaznają wstydu. 
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* Panie, wskaż mi drogi swoje, * Ścieżek swoich naucz mnie!   

Kolekty 

1.    Wszechmogący Boże i Ojcze nasz łaskawy!/ Dziękujemy Ci, że objawiłeś świa-
tu w Jezusie z Nazaretu przyobiecanego Króla i Mesjasza./ Prosimy Cię, spraw łaska-
wie, abyśmy w rozpoczynającym się czasie adwentu przyjęli Chrystusa z wdzięcznością 
i radością./ Wysłuchaj nas przez tego Chrystusa Jezusa, który z Tobą i z Duchem Świę-
tym 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 ad-
wentu z Twoją pomocą odrzucili uczynki ciemności a przyoblekli się w zbroję świa-
tłości./ Wysłuchaj nas przez swojego Syna, 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 do-
czekać błogosławionego czasu adwentu, w którym Twój Syn, Jezus Chrystus na nowo 
przychodzi do Twego ludu./ Prosimy Cię, udziel Kościołowi swego Ducha, aby roz-
krzewiało się Twoje Słowo, a nasze serca 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. 

4.   Jedynie Święty i Sprawiedliwy Boże!/ Przychodzisz do swojego ludu w Jezusie 
Chrystusie, który powiedział do swoich uczniów: „Oto Ja jestem z wami, aż do skoń-
czenia świata”./ Prosimy, daj nam poznać, że jesteś zawsze blisko nas i wspomagasz 
nas w naszej wierze./ Wysłuchaj nas w Duchu Świętym, naszym Pocieszycielu.  

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 
wojenne będą połamane. I ogłosi pokój narodom, a jego władza będzie od morza do 
morza i od Eufratu aż po krańce ziemi. 

Lekcja: 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 pożą-
daj i wszelkie inne w tym słowie się streszczają: Miłuj bliźniego swego jak siebie same-
go. 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 przeminę-
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ła, a dzień się przybliżył. Odrzućmy tedy uczynki ciemności, a obleczmy się w zbroję 
światłości.  

Graduale  

Z Syjonu pełnego piękności zajaśniał Bóg. Bóg nasz przybywa i nie milczy. Al-

leluja! (Ps 50,2.3a) 

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 je-
śliby 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. 

Perykopy homiletyczne 

I – 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 je-
śliby 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 rozpoście-
rał 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! Bło-
gosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim. Hosanna na wysokościach!  10.A gdy wje-
chał do Jerozolimy, poruszyło się całe miasto, mówiąc: Któż to jest? 11.Rzesze zaś mó-
wiły: To jest prorok Jezus, ten z Nazaretu Galilejskiego. 

II – 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 pożą-
daj i wszelkie inne w tym słowie się streszczają: Miłuj bliźniego swego jak siebie same-
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go. 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 przeminę-
ła, a dzień się przybliżył. Odrzućmy tedy uczynki ciemności, a obleczmy się w zbroję 
światłości.  

III ‒ 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 
wojenne będą połamane. I ogłosi pokój narodom, a jego władza będzie od morza do 
morza i od Eufratu aż po krańce ziemi. 

IV – Jr 23,5-8  

5.Oto idą dni – mówi Pan – że wzbudzę Dawidowi sprawiedliwą latorośl: Będzie pa-
nował jako król i mądrze postępował; i będzie stosował prawo i sprawiedliwość na 
ziemi. 6.Za jego dni Juda będzie wybawiony, a Izrael będzie bezpiecznie mieszkał; a to 
jest jego imię, którym go zwać będą: Pan sprawiedliwością naszą. 7.Dlatego oto idą dni 
– mówi Pan – że już nie będą mówili: Jako żyje Pan, który wyprowadził synów Izraela 
z ziemi egipskiej, 8.lecz: Jako żyje Pan, który wyprowadził i sprowadził potomstwo do-
mu izraelskiego z ziemi północnej i ze wszystkich ziem, do których ich wygnał, i będą 
mieszkali na swojej ziemi.  

V – Obj 3,14-22  

14.A do anioła zboru w Laodycei napisz: To mówi ten, który jest Amen, świadek wierny 
i prawdziwy, początek stworzenia Bożego: 15.Znam uczynki twoje, żeś ani zimny, ani 
gorący. Obyś był zimny albo gorący! 16.A tak, żeś letni, a nie gorący ani zimny, wypluję 
cię z ust moich. 17.Ponieważ mówisz: Bogaty jestem i wzbogaciłem się, i niczego nie 
potrzebuję, a nie wiesz, żeś pożałowania godzien nędzarz i biedak, ślepy i goły, 
18.radzę ci, abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś się wzbogacił 
i abyś przyodział szaty białe, aby nie wystąpiła na jaw haniebna nagość twoja, oraz 
maści, by nią namaścić oczy twoje, abyś przejrzał. 19.Wszystkich, których miłuję, karcę 
i smagam; bądź tedy gorliwy i upamiętaj się. 20.Oto stoję u drzwi i kołaczę; jeśli ktoś 
usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze 
mną. 21.Zwycięzcy pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie, jak i Ja zwyciężyłem i za-
siadłem wraz z Ojcem moim na jego tronie. 22.Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch 
mówi do zborów. 

VI – Ps 24  

1. Psalm Dawidowy 
 Pańska jest ziemia i to, co ją napełnia,  
 Świat i ci, którzy na nim mieszkają. 
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2. On bowiem założył ją na morzach 
 I utwierdził ją na rzekach. 
3. Któż może wstąpić na górę Pana? 
 I kto stanie na jego świętym miejscu? 
4. Kto ma czyste dłonie i niewinne serce, 
 Kto nie skłania duszy swej ku próżności i nie przysięga obłudnie, 
5. Ten dostąpi błogosławieństwa od Pana 
 I sprawiedliwości od Boga, zbawiciela swego.  
6. Takie jest pokolenie tych, co go szukają, 
 Tych, którzy szukają oblicza twego, Boże Jakuba. 
7. Podnieście, bramy, wierzchy wasze, 
 I podnieście się, bramy prastare,  
 Aby wszedł Król chwały! 
8. Któż jest tym Królem chwały? 
 Pan silny i potężny,  
 Pan potężny w boju. 
9. Podnieście, bramy, wierzchy wasze 
 I podnieście się, bramy prastare,  
 Aby wszedł Król chwały!  
10. Któż jest tym Królem chwały? 
 Pan Zastępów! On jest Królem chwały! 

Modlitwy powszechne Kościoła  

1.   Boże i Ojcze, który posłałeś na świat swojego Syna, aby przez Niego zbawić 
grzesznych ludzi! Dziękujemy Ci, że pozwalasz nam w imieniu Twoim rozpoczynać 
nowy rok kościelny i błogosławiony czas adwentu, przypominający nam Twoje łaska-
we nawiedzenie w umiłowanym naszym Panu i Zbawicielu, Jezusie Chrystusie. Objawi-
łeś Go światu i przez Niego dałeś nam poznanie Twojej dobroci i łaskawej  woli, wier-
ności i miłości, którą wysławiać chcemy przez wszystkie dni naszego życia.   

 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. 
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 ży-
cia. 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 kie-
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rowania 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.  

2.    Panie Boże, w czasie adwentu, w który pozwoliłeś nam wkroczyć, przypomi-

nasz nam, że zbliża się dzień powtórnego przyjścia na ziemię Twojego Syna, Jezusa 
Chrystusa. Syn Człowieczy, siedzący po Twojej prawicy, przyjdzie na obłokach w chwa-
le, by zgromadzić przed swym obliczem wszystkie narody i je osądzić, a zbawionych 
ludzi zabrać do swojego Królestwa.  

 Święty Boże, wiesz, że jeszcze nie jesteśmy przygotowani na spotkanie z Twoim Sy-
nem i nie trwamy w pokornym oczekiwaniu na Niego. Dopomóż nam oderwać się od 
marności tego świata, które zagłuszają sumienia i czynią myśli grzesznymi. Pragniemy 
zwrócić się ku Tobie i przylgnąć do Twojego ojcowskiego serca. Ożyw naszą wiarę, 
abyśmy z ufnością oczekiwali na spotkanie z Panem i Zbawicielem wszystkich ludzi. 
Naucz nas czuwać we dnie i w nocy, żeby dzień przyjścia Pańskiego nie zaskoczył nas 
jak złodziej śpiącego gospodarza z przypowieści Pana Jezusa.  

 Panie Boże, przygotuj Kościół, oblubienicę Chrystusa na dzień wesela Barankowe-
go. Oczyść go i oblecz w szatę świętości i sprawiedliwości, żeby wszedł do chwały Two-
jego Królestwa, a wszyscy jego członkowie wielbili Twoje Imię na wieki.  

 Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela. 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) 

Psalm tygodnia: Ps 80,2.3b.5.6.15.16.19.20  
2. Pasterzu Izraela, słuchaj! 
 Ty, który prowadzisz Józefa jak trzodę,  
 Który zasiadasz na cherubach  
 Ukaż się w chwale!  
3b. Zbudź moc swoją i przybądź nam z pomocą! 
5. Panie, Boże Zastępów, dopókiż gniewać się będziesz,  
 Pomimo modlitwy ludu swojego? 
6. Karmisz nas płaczem jak chlebem 
 I poisz nas łzami nad miarę. 
15. Boże Zastępów, spraw nam odnowę! 
 Spójrz z nieba i patrz, 
 I ujmij się za tą winoroślą 
16. I szczepem, który zasadziła prawica twoja, 
 Latoroślą, którą sobie wyhodowałeś.  
19. My zaś nie odstąpimy już od ciebie. 
 Zachowaj nas przy życiu  
 A będziemy wzywali imienia twojego!  
20. Panie, Boże Zastępów, spraw nam odnowę, 
 Rozjaśnij oblicze swoje, a będziemy zbawieni. 

Introit nr 3 
Ksiądz Zgromadzenie liturgiczne 

I  

* Słuchaj Pasterzu Izraela! 

 

* Który zasiadasz na cherubach, ukaż się 
w chwale! 

* Nie odstępujemy od Ciebie, zachowaj 
nas przy życiu, 

* A będziemy wzywali Imienia Twojego! 

* Panie, Boże Zastępów, spraw nam od-
nowę, 

* Rozjaśnij oblicze swoje, a będziemy zba-
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 wi-
noroślą. 
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* Ręka Twoja niech spocznie na mężu pra-
wicy Twojej, 

* Na synu człowieczym, któregoś sobie 
wychował. 

Kolekty 

1.    Bądź błogosławiony Boże i Ojcze Pana naszego Jezusa Chrystusa!/ Dziękujemy 
Ci za obietnicę powtórnego przyjścia Twojego Syna i nadzieję życia w Królestwie Two-
jej 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!/ Ty przez Syna swojego Jezusa Chrystusa objawiłeś 
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 na-
szego.  

4.    Panie Boże, Ty jesteś naszym Ojcem./ Spraw, abyśmy Tobie zaufali i chwalili 
Cię przez wszystkie dnia naszego życia. Przygotuj nas na spotkanie z naszym Panem, 
Jezusem Chrystusem w chwili śmierci i Jego powtórnego przyjścia/, przez którego 
wysłuchaj nas w Duchu Świętym, naszym Pocieszycielu. 

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 
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 two-
jej 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 nieprzyjacio-
łom, tak że narody będą drżeć przed tobą, 3.gdy czynisz dziwne rzeczy, których nie 
oczekiwaliśmy!  
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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 we-

dług swej wierności. Alleluja! (Ps 96, 13b) 

Ewangelia: 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 Człowie-
czego, 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 po-
wiadam wam: Nie przeminie to pokolenie, a wszystko to się stanie. 33.Niebo i ziemia 
przeminą, ale słowa moje nie przeminą. 

Perykopy homiletyczne 

I ‒ Iz 35,3-10  

3.Wzmocnijcie opadłe ręce i zasilcie omdlałe kolana! 4.Mówcie do zaniepokojonych 
w sercu: Bądźcie mocni, nie bójcie się! Oto wasz Bóg! Nadchodzi pomsta, odpłata 
Boża! Sam On przychodzi i wybawi was! 5.Wtedy otworzą się oczy ślepych, otworzą się 
też uszy głuchych. 6.Wtedy chromy będzie skakał jak jeleń i radośnie odezwie się język 
niemych, gdyż wody wytrysną na pustyni i potoki na stepie. 7.Rozpalona ziemia piasz-
czysta zmieni się w staw, a teren bezwodny w ruczaje; w legowisku szakali będzie 
miejsce na trzcinę i sitowie. 8.I będzie tam droga bita, nazwana Drogą Świętą. Nie bę-
dzie nią chodził nieczysty; będzie ona tylko dla jego pielgrzymów. Nawet głupi na niej 
nie zbłądzi. 9.Nie będzie tam lwa i zwierz drapieżny nie będzie po niej chodził, tam się 
go nie spotka. Lecz pójdą nią wybawieni. 10.I wrócą odkupieni przez Pana, a pójdą na 
Syjon z radosnym śpiewem. Wieczna radość owionie ich głowę, dostąpią wesela i ra-
dości, a troska i wzdychanie znikną. 
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II ‒ 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 Człowie-
czego, 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 po-
wiadam wam: Nie przeminie to pokolenie, a wszystko to się stanie. 33.Niebo i ziemia 
przeminą, ale słowa moje nie przeminą. 

III ‒ 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]. 

IV ‒ 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 
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 two-
jej 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 nieprzyjacio-
łom, tak że narody będą drżeć przed tobą, 3.gdy czynisz dziwne rzeczy, których nie 
oczekiwaliśmy!  

V ‒ Pnp 2,8-13 

8.Słuchaj! To mój miły. Oto idzie on, wspina się po górach, skacze po pagórkach. 9.Mój 
miły podobny jest do gazeli lub do młodego jelonka. A oto już stoi za naszą ścianą, 
patrzy przez okno, zagląda przez kraty. 10.Mój miły odzywa się i mówi do mnie: 
Wstań, moja przyjaciółko, moja piękna! Chodź! 11.Bo oto minęła zima, skończyły się 
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deszcze, ustały. 12.Kwiatki ukazują się na ziemi, czas śpiewu nastał i gruchanie syno-
garlicy słychać w naszej ziemi. 13.Figowiec zarumienia już swoje owoce, a winna lato-
rośl zakwita i wydaje woń. Wstańże, moja przyjaciółko, moja piękna, chodź! 

VI – Obj 3,7-13  

7.A do anioła zboru w Filadelfii napisz: To mówi Święty, prawdziwy, Ten, który ma 
klucz Dawida, Ten, który otwiera, a nikt nie zamknie, i Ten, który zamyka, a nikt nie 
otworzy. 8.Znam uczynki twoje; oto sprawiłem, że przed tobą otwarte drzwi, których 
nikt nie może zamknąć; bo choć niewielką masz moc, jednak zachowałeś moje Słowo 
i nie zaparłeś się mojego imienia. 9.Oto sprawię, że ci z synagogi szatana, którzy poda-
ją się za Żydów, a nimi nie są, lecz kłamią, oto sprawię, że będą musieli przyjść i po-
kłonić się tobie do nóg, i poznają, że Ja ciebie umiłowałem. 10.Ponieważ zachowałeś 
nakaz mój, by przy mnie wytrwać, przeto i Ja zachowam cię w godzinie próby, jaka 
przyjdzie na cały świat, by doświadczyć mieszkańców ziemi. 11.Przyjdę rychło; trzymaj, 
co masz, aby nikt nie wziął korony twojej. 12.Zwycięzcę uczynię filarem w świątyni 
Boga mojego i już z niej nie wyjdzie, i wypiszę na nim imię Boga mojego, i nazwę mia-
sta Boga mojego, nowego Jeruzalem, które zstępuje z nieba od Boga mojego, i moje 
nowe imię. 13.Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów.  

Modlitwy powszechne Kościoła  

1.   Boże i Ojcze, niebo i ziemia przeminą, ale wierzymy, że nie przeminie Twoje 
Słowo. Dlatego z nadzieją i cierpliwością oczekujemy dnia powtórnego przyjścia Two-
jego Syna, a naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Nie znamy dnia ani godziny, 
w której przyjdzie Twój Syn umiłowany. Prosimy Cię, naucz nas odczytywać znaki cza-
su 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, godni uczestniczenia w wiecznej wieczerzy Baranka. Jemu nie-
chaj będzie chwała, moc i błogosławieństwo!  

 Odnów całe stworzenie, które wzdycha i boleje, oczekując odkupienia dzieci Bo-
żych. Przygotuj wszystkich ludzi na spotkanie z Sędzią świata, nawróć wszystkie na-
rody, aby napełniony został Twój dom we wieczności. Boże, oczyść nasze serca, na-
pełnij nasze domy miłością i szczęściem. Niech wszyscy obywatele naszej ziemskiej 
Ojczyzny żyją w pokoju i dostatku. Pojednaj zwaśnione narody i światłem prawdy swo-
jej rozprosz ciemności fałszu i obłudy.   

 Boże łaskawy i miłosierny, wysłuchaj nas przez jedynego Pośrednika naszego, Je-
zusa Chrystusa. Amen. 

2.  Panie Jezu! Gdy przyjdziesz po raz drugi na ziemię, przed Twoim obliczem 

zgromadzą się wszystkie narody, a Ty sądzić będziesz żywych i umarłych. Spraw, aby-
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śmy także i my uklękli przed Twym tronem. Czy ostaniemy się przed sprawiedliwym 
Twoim sądem? Czy usłyszymy słowa: „Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, odzie-
dziczcie Królestwo, przygotowane dla was od założenia świata”?  

 Chryste, który umarłeś za nas na krzyżu, bądź nam miłościw grzesznym ludziom 
i okaż nam swoje miłosierdzie! Spraw łaskawie, abyśmy byli wiernymi słuchaczami 
Twojego słowa i z radością wypełniali Twoją wolę. Prosimy Cię, daj nam siłę do wy-
trwania przy Tobie, gdyż wierność swoją okazujesz tym, którzy Tobie są wierni i po-
słuszni. Twoje słowo, niech nam będzie światłością na drodze naszego życia. Naucz 
nas postępować według Twojej woli i racz łaskawie wybaczyć nam nasze grzechy. Jako 
Twoi uczniowie i uczennice, pragniemy naśladować Cię w doczesności, a w Królestwie 
Bożym wraz ze wszystkimi zbawionymi chwalić Twoje święte Imię. 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) 

Psalm tygodnia: Ps 85,2-8  
2. Panie, okazałeś łaskę ziemi swojej,  
 Odmieniłeś los Jakuba.  
3. Odpuściłeś winę ludu swego,  
 Zakryłeś wszystkie ich grzechy. 
4. Uśmierzyłeś wszystką złość swoją,  
 Zaniechałeś zapalczywości gniewu swego.  
5. Spraw nam odnowę, Boże zbawienia naszego,  
 I zaniechaj gniewu swego na nas!  
6. Czyż na wieki gniewać się będziesz na nas,  
 Czy rozciągniesz gniew swój na wszystkie pokolenia?  
7. Czyż nie ożywisz nas znowu,  
 Aby lud twój rozradował się w tobie?  
8. Okaż nam, Panie, łaskę swoją  
 I daj nam zbawienie swoje!  

Introit nr 4 
Ksiądz Zgromadzenie liturgiczne 

I  

* Mówcie do zaniepokojonych w sercu:  * Bądźcie mocni i nie bójcie się!   

* Panie, okazałeś łaskę ziemi swojej,  * Odmieniłeś los Jakuba.  

* Czy nie ożywisz nas znowu? * Aby lud Twój rozradował się w Tobie?   

II  

* Zaiste, zbawienie jest bliskie dla tych, 
którzy się Go boją, 

* Aby chwała Jego zamieszkała w naszej zie-
mi. 

* Aby łaska i wierność się spotkały, * A sprawiedliwość i pokój pocałowały. 

* Wierność wyrośnie z ziemi,  * 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. 
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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. 

4.   Panie Boże, stworzyłeś nas i zbawiłeś w Jezusie Chrystusie,/ oświecaj nas 
przez Ducha Świętego przez wszystkie dni naszego życia, abyśmy byli przygotowani na 
dzień powtórnego przyjścia naszego Pana/ i z Nim weszli do Królestwa Twojej chwa-
ły./ Wysłuchaj z łaskawości swojej dla zasług Syna Twojego, Jezusa Chrystusa. 

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 nasze-
go! 4.Każda dolina niech będzie podniesiona, a każda góra i pagórek obniżone; co nie-
równe, 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 
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 na-
szego trwa na wieki. 9.Wyjdź na górę wysoką, zwiastunie dobrej wieści, Syjonie! Pod-
nieś 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. 
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Graduale  

Łaskawy i sprawiedliwy jest Pan, litościwy jest nasz Bóg. Alleluja! (Ps 116,5) 

Ewangelia: Łk 1,67-79 

67.A Zachariasza, ojca jego, napełnił Duch Święty, więc prorokował tymi słowy: 
68.Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, że nawiedził lud swój i dokonał jego odkupienia, 69.i 
wzbudził nam mocarnego Zbawiciela w domu Dawida, sługi swego, 70.jak od wieków 
zapowiedział przez usta świętych proroków swoich, 71.wybawienie od wrogów na-
szych i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą, 72.litując się nad ojcami naszymi, po-
mny na święte przymierze swoje 73.i na przysięgę, którą złożył Abrahamowi, ojcu na-
szemu, że pozwoli nam, 74.wybawionym z ręki wrogów bez bojaźni służyć mu 
75.w świątobliwości i sprawiedliwości przed nim po wszystkie dni nasze. 76.A ty, dzie-
cię, prorokiem Najwyższego nazwane będziesz, bo poprzedzać będziesz Pana, aby 
przygotować drogi jego, 77.aby dać ludowi jego poznanie zbawienia przez odpusz-
czenie grzechów ich, 78.przez wielkie zmiłowanie Boga naszego, dzięki któremu 
nawiedzi nas światłość z wysokości, 79.by objawić się tym, którzy są w ciemności 
i siedzą w mrokach śmierci, aby skierować nogi nasze na drogę pokoju. 

Perykopy homiletyczne 

I ‒ Rz 15,4-13   

4.Cokolwiek bowiem przedtem napisano, dla naszego pouczenia napisano, abyśmy 
przez cierpliwość i przez pociechę z Pism nadzieję mieli. 5.A Bóg, który jest źródłem 
cierpliwości i pociechy, niech sprawi, abyście byli jednomyślni między sobą na wzór 
Jezusa Chrystusa, 6.abyście jednomyślnie, jednymi usty wielbili Boga i Ojca Pana na-
szego, Jezusa Chrystusa. 7.Przeto przyjmujcie jedni drugich, jak i Chrystus przyjął nas, 
ku chwale Boga. 8.Gdyż powiadam, że Chrystus stał się sługą obrzezanych ze względu 
na prawdę Bożą, aby potwierdzić obietnice dane ojcom. 9.I aby poganie wielbili Boga 
za miłosierdzie, jak napisano: Dlatego będę cię wyznawał między poganami i będę 
śpiewał imieniu twemu. 10.I znowu mówi: Weselcie się, poganie, z jego ludem. 11.I zno-
wu: Chwalcie Pana, wszyscy poganie, i niech go wysłuchają wszystkie ludy. 12.I znowu 
Izajasz powiada: Wyrośnie odrośl z pnia Jessego i powstanie, aby panować nad poga-
nami; w nim poganie nadzieję pokładać będą. 13.A Bóg nadziei niechaj was napełni 
wszelką radością i pokojem w wierze, abyście obfitowali w nadzieję przez moc Ducha 
Świętego.  

II ‒ 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 do-
szło Słowo Boże Jana, syna Zachariasza, na pustyni]. 3.I przeszedł całą krainę nadjor-
dańską, głosząc chrzest upamiętania na odpuszczenie grzechów, 4.jak było napisane 
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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 lu-
dzie 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 
mamy czynić? 13.On zaś rzekł do nich: Nie pobierajcie nic więcej ponad to, co dla was usta-
lono. 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 żoł-
dzie. [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 wo-
dą, lecz przychodzi mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rze-
myka 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 zwiasto-
wał 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]. 

III ‒ Łk 1,67-79  

67.A Zachariasza, ojca jego, napełnił Duch Święty, więc prorokował tymi słowy: 
68.Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, że nawiedził lud swój i dokonał jego odkupienia, 69.i 
wzbudził nam mocarnego Zbawiciela w domu Dawida, sługi swego, 70.jak od wieków 
zapowiedział przez usta świętych proroków swoich, 71.wybawienie od wrogów na-
szych i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą, 72.litując się nad ojcami naszymi, po-
mny na święte przymierze swoje 73.i na przysięgę, którą złożył Abrahamowi, ojcu na-
szemu, że pozwoli nam, 74.wybawionym z ręki wrogów bez bojaźni służyć mu 
75.w świątobliwości i sprawiedliwości przed nim po wszystkie dni nasze. 76.A ty, dzie-
cię, prorokiem Najwyższego nazwane będziesz, bo poprzedzać będziesz Pana, aby 
przygotować drogi jego, 77.aby dać ludowi jego poznanie zbawienia przez odpusz-
czenie grzechów ich, 78.przez wielkie zmiłowanie Boga naszego, dzięki któremu 
nawiedzi nas światłość z wysokości, 79.by objawić się tym, którzy są w ciemności 
i siedzą w mrokach śmierci, aby skierować nogi nasze na drogę pokoju. 
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IV ‒ 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. 

V ‒ 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 nasze-
go! 4.Każda dolina niech będzie podniesiona, a każda góra i pagórek obniżone; co nie-
równe, 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 
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 na-
szego trwa na wieki. 9.Wyjdź na górę wysoką, zwiastunie dobrej wieści, Syjonie! Pod-
nieś 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.  

VI ‒ Mt 11,2-10 

2.A Jan, usłyszawszy w więzieniu o czynach Chrystusa, wysłał uczniów swoich i kazał 
mu powiedzieć: 3.Czy Ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też mamy oczekiwać inne-
go? 4.A Jezus im odpowiedział: Idźcie i oznajmijcie Janowi, co słyszycie i widzicie: 
5.Ślepi odzyskują wzrok i chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni i głusi słyszą, 
umarli są wskrzeszani, a ubogim zwiastowana jest ewangelia; 6.a błogosławiony jest 
ten, kto się mną nie zgorszy. 7.A gdy ci odchodzili, zaczął Jezus mówić do tłumów 
o Janie: Co wyszliście oglądać na pustyni? Czy trzcinę chwiejącą się od wiatru? 8.Ale co 
wyszliście oglądać? Czy człowieka w miękkie szaty odzianego? Oto ci, którzy miękkie 
szaty noszą, w domach królewskich mieszkają. 9.Więc po co wyszliście? Ujrzeć proro-
ka? Owszem, powiadam wam, nawet więcej niż proroka. 10.To jest ten, o którym napi-
sano: Oto Ja posyłam posłańca mego przed tobą, który przygotuje drogę twoją przed 
tobą.  
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Modlitwy powszechne Kościoła 

1.   Boże, Stwórco wszystkiego, co jest widzialne i niewidzialne! Niech będzie 
Twoje Imię chwalone i błogosławione za Jezusa Chrystusa, przez którego objawiłeś 
swoją miłość i obdarowałeś nas wiecznym zbawieniem. W słuchających Ewangelii 
budzisz przez Ducha Świętego wiarę w Chrystusa, w którym zamieszkała pełnia bosko-
ści. Zachowaj nas w tej wierze i prowadź przez życie, obdarz darami zbawienia i ży-
wota 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 Twoje Imię. Dopomóż nam dostrzec znaki Twojej 
obecności i zbawczego działania. Otwórz nasze serca na dary Twojego Słowa i świę-
tych sakramentów, przez które dajesz poznanie dobroci swojej i umacniasz nas w wie-
rze, nadziei i miłości. Szczególnie w tym czasie adwentu rozbudź w nas ducha wiary 
braterskiej i siostrzanej miłości, abyśmy w dniu przyjścia naszego Pana znalezieni zo-
stali jako wierni szafarze i słudzy oczekujący Pana swojego.  

 Boże, spraw w łasce swojej, aby na całej ziemi Kościół był światłością dla ludzi po-
grążonych w mrokach grzechu, niewiary i egoizmu i aby był społecznością oczekującą 
wypełnienia czasu chwalebnego przyjścia Twojego Syna i nastania wiecznej szczę-
śliwości. Na dzień ten oczekujemy i wraz z całym Kościołem wołamy: Przyjdź Panie!  

 Panie Boże, racz nas wysłuchać przez tego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. 
Amen.  

2.  Panie Boże wszechmogący, łaskawy Ojcze! Czas adwentu, który pozwalasz 

przeżywać Twojemu ludowi, przypomina nam, że spełniła się Twoja obietnica przyjścia 
Mesjasza. Przed wiekami zesłałeś Jezusa Chrystusa, najlepszego Syna Twojego ludu 
izraelskiego, światłość dla pogan. Kościół Twój wspomina Jego chwalebne przyjście 
i wielbi Cię za Twoją wierność i dobroć. Boże, wierzymy, że wraz z przyjściem Chrystu-
sa Pana dla wszystkich ludzi rozbłysła światłość i nadzieja zbawienia. Prowadź łaskawie 
swój lud w światłości Chrystusa do życia wiecznego. Rozprosz mroki grzechu i zgromadź 
wokół Twojego Syna wszystkich, którzy jeszcze nie poznali Ciebie, jedynego i praw-
dziwego Boga, i nie uwielbili Jezusa Chrystusa, Odkupiciela świata. Pragniemy w czas 
adwentu umocnić społeczność z naszym Panem i Zbawicielem, którego posłałeś, aby 
także w mrokach naszego życia zabłysła światłość.  

 Panie Boże łaskawy, prosimy Cię, dopomóż nam dochować Ci wierności. Nasze 
serca wciąż są chwiejne i potrzebują Twojego wsparcia. Pragniemy pamiętać o naszym 
ślubowaniu konfirmacyjnym i być wiernymi Tobie i Kościołowi, w którym znajdujemy 
pokarm życia wiecznego. Spraw, aby nasza społeczność z Tobą przetrwała wszystkie 
próby i objawiła się w dzień przyjścia Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, który z Tobą 
i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen. 
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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) 

Psalm tygodnia: Ps 102,13.14.16-18.20-23 
13. Ale Ty, Panie, trwasz na wieki, 
 A pamięć o tobie z pokolenia w pokolenie.  
14. Ty powstaniesz, zmiłujesz się nad Syjonem,  
 Bo czas zlitować się nad nim, gdyż nadeszła właściwa pora.  
16. Narody bać się będą imienia Pana,  
 A królowie ziemscy chwały twojej.  
17. Gdy Pan odbuduje Syjon,  
 Ukaże się w chwale swojej,  
18. Przychyli się do modlitwy opuszczonych  
 I nie pogardzi ich prośbą.  
20. Gdyż wejrzał ze swojej świętej wysokości.  
 Pan spojrzał z nieba na ziemię. 
21. Aby wysłuchać jęku więźniów  
 I uwolnić skazanych na śmierć,  
22. By głoszono na Syjonie imię Pańskie  
 I chwałę jego w Jeruzalemie,  
23. Gdy się zgromadzą razem narody  
 I królestwa, aby służyć Panu.  

lub 

Magnificat: Łk 1,46-55 

46.Powiedziała 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.łakną-
cych nasycił dobrami, a bogaczy odprawił z niczym. 54.Ujął się za Izraelem, sługą swo-
im, pomny na miłosierdzie, 55.jak powiedział do ojców naszych, do Abrahama i potom-
stwa jego na wieki. 
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Introit nr 5 
Ksiądz Zgromadzenie liturgiczne 

I  

* Spuśćcie niebiosa rosę z góry, * A obłoki niech sączą sprawiedliwość! 

* Niech się otworzy ziemia, * Niech wzejdzie sprawiedliwość!   

* Pan wejrzał ze swojej świętej wysoko-
ści. 

* Pan spojrzał z nieba na ziemię. 

II  

* Radujcie się w Panu zawsze; * Radujcie się, bo Pan jest blisko. 

* Panie, Ty zmiłujesz się nad Syjonem, * Gdyż nadeszła właściwa pora. 

* Pan wejrzał ze swojej świętej wysoko-
ści. 

* 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 łaska-
wie, 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./ Dla-
tego 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 Twojego Syna,/ byśmy w społeczności naszej wiary z radością Cię 
chwalili i wielbili./ Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Duchem 
Świętym żyje i króluje na wieki wieków.  

4.   Panie Boże, Ojcze naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, dziękujemy Tobie,/ że 
prowadzisz nasz przez swojego Ducha do poznania prawdy/ i przygotowujesz nas na 
zbliżające się święta pamiątki narodzenia naszego Pana, a Twojego Syna, który jest 
obrazem Twojego serca ojcowskiego./ Wysłuchaj na przez Niego w Duchu Świętym, 
Pocieszycielu naszym. 

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 po-
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chodnia. 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 nazy-
wali: „Moja Rozkosz” a twoją ziemię: „Poślubiona”, gdyż Pan ma w tobie upodobanie, 
a twoja 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 rado-
wał z ciebie. 

Lekcja: Flp 4,4-7 

4.Radujcie się w Panu zawsze; powtarzam, radujcie się. 5.Skromność wasza niech bę-
dzie znana wszystkim ludziom: Pan jest blisko. 6.Nie troszczcie się o nic, ale we 
wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. 
7.A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli 
waszych w Chrystusie Jezusie.  

Graduale 

Upamiętnię imię twoje przez wszystkie pokolenia, dlatego ludy wysławiać cię 

będą po wieki wieczne. Alleluja! (Ps 45,18) 

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 Dawi-
dowego, 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 za-
trwożyła 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 niepłod-
ną, 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 dro-
gę i udała się śpiesznie do górskiej krainy, do miasta judzkiego, 40.i weszła do domu Zacha-
riasza, 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 dono-
śnym 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. 
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45.I błogosławiona, która uwierzyła, że nastąpi wypełnienie słów, które Pan do niej wypo-
wiedział. 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 błogo-
sławioną zwać mnie będą wszystkie pokolenia. 49.Bo wielkie rzeczy uczynił mi Wszech-
mocny, 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. 

Perykopy homiletyczne 

I ‒ 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 Dawi-
dowego, 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 za-
trwożyła 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 nie-
płodną, 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, poruszy-
ło 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 
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ich serc, 52.strącił władców z tronów, a wywyższył poniżonych, 53.łaknących nasycił dob-
rami, a bogaczy odprawił z niczym. 54.Ujął się za Izraelem, sługą swoim, pomny na miło-
sierdzie, 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.  

II ‒ 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-
moteusz, nie był równocześnie „Tak” i „Nie”, lecz w nim było tylko „Tak”. 20.Bo obiet-
nice 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.  

III ‒ 1 Mż 18,1.2.9-15  

1.Potem ukazał mu się Pan w dąbrowie Mamre, gdy siedział u wejścia do namiotu 
w skwarne południe. 2.A podniósłszy oczy, ujrzał trzech mężów, którzy stanęli przed 
nim. Ujrzawszy ich, wybiegł od wejścia do namiotu na ich spotkanie i pokłoniwszy się 
aż do ziemi. 9.Wtedy rzekli do niego: Gdzie jest Sara, żona twoja? A on odpowiedział: 
W tym oto namiocie. 10.Tedy rzekł: Na pewno wrócę do ciebie za rok o tym samym 
czasie, a wtedy żona twoja Sara będzie miała syna. Sara zaś podsłuchiwała u wejścia 
do namiotu, które było za nim. 11.A Abraham i Sara byli starzy, w podeszłym wieku. 
Ustało zaś już u Sary to, co zwykle bywa u kobiet. 12.Toteż roześmiała się Sara sama do 
siebie, mówiąc: Teraz, gdy się zestarzałam, mam tej rozkoszy zażywać! I pan mój jest 
stary! 13.Na to rzekł Pan do Abrahama: Dlaczego to roześmiała się Sara, mówiąc: Czyż-
bym naprawdę mogła jeszcze rodzić, gdy się zestarzałam? 14.Czy jest cokolwiek nie-
możliwego dla Pana? W oznaczonym czasie za rok wrócę do ciebie, a Sara będzie miała 
syna. 15.Wtedy Sara zaparła się, mówiąc: Nie śmiałam się, bo się bała. Ale On rzekł: Nie-
prawda, śmiałaś się.  

IV ‒ 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 Dawi-
dowego, 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 za-
trwożyła 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 uro-
dzisz syna, i nadasz mu imię Jezus. 32.Ten będzie wielki i będzie nazwany Synem Najwyż-
szego. 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 
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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 po-
zdrowiła 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 bło-
gosławiona, 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 bo-
gaczy 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].  

V ‒ Flp 4,4-7  

4.Radujcie się w Panu zawsze; powtarzam, radujcie się. 5.Skromność wasza niech bę-
dzie znana wszystkim ludziom: Pan jest blisko. 6.Nie troszczcie się o nic, ale we 
wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. 
7.A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli 
waszych w Chrystusie Jezusie.  

VI ‒ 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 po-
chodnia. 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 to-
bie: „opuszczona”, a o twojej ziemi nie będą mówić: „pustkowie”, lecz będą cię nazy-
wali: „Moja Rozkosz” a twoją ziemię: „Poślubiona”, gdyż Pan ma w tobie upodobanie, 
a twoja 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 ra-
dował z ciebie. 
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Modlitwy powszechne Kościoła 

1.   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 spo-
łeczności z Tobą i pragniemy Cię wielbić i chwalić wraz z aniołami i wszystkimi zbawio-
nymi. 

 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 niech 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. 

 Panie Boże, nawiedź nas w Chrystusie Jezusie i Duchu Świętym. Błogosław dziedzictwu 
swojemu i wysłuchaj przez Pana i Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa. Amen.  

2.   Jezu Chryste, Panie i Zbawicielu nasz jedyny! Ty miałeś cierpliwość nad swo-

imi uczniami, którzy nie zawsze Ciebie rozumieli i nie chcieli razem z Tobą czuwać 
w godzinie Twojego doświadczenia. Okazałeś serce grzesznikom i cierpliwość faryze-
uszom, ufającym w swoją sprawiedliwość. Także nasze grzechy, nieprawości i zanie-
dbania znosisz z cierpliwością. Daj nam o tym pamiętać w czasie adwentu, w którym 
powinniśmy się przygotować na Twoje przyjście. 

 O Panie, gdybyś nie był cichy i spokojnego serca, Twój gniew starłby nas sprzed 
Twojego oblicza. Miej litość nad nami. Bądź łagodny dla sług Twoich. Przebacz nam 
nasze grzechy i oczyść swoją krwią. Przyoblecz nas w szatę Twojej sprawiedliwości, 
abyśmy mogli ostać się w godzinie sądu i wraz ze zbawionymi wielbić Twoje Imię przez 
całą wieczność.  

 Chryste, Panie i Zbawicielu nasz jedyny, miej cierpliwość nad całym światem, który 
coraz bardziej pogrąża się w grzechu i nieprawości. Porusz ludzkie serca, aby wszyscy 
upamiętali się i nawrócili do Ciebie. Ocal dzieci Boże, nabyte na własność litościwego 
Boga przez Twoją krew przelaną na Golgocie, przez Twoją śmierć i zmartwychwstanie. 
Wysłuchaj nas Panie. Amen. 

Antyfona 
Ksiądz: Wielbi dusza moja Pana. Alleluja!  

Zgromadzenie liturgiczne: I rozradował się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim. Alleluja!   
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WIGILIA BOŻEGO NARODZENIA (WIECZÓR) 

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) 

Psalm tygodnia: Ps 96,1-3.7-13 
1. Śpiewajcie Panu pieśń nową, Śpiewaj Panu, cała ziemio!  
2. Śpiewajcie Panu, błogosławcie imię jego,  
 Zwiastujcie co dzień zbawienie jego!  
3. Głoście wśród narodów chwałę jego,  
 Wśród wszystkich ludów cuda jego!  
7. Oddajcie Panu, plemiona narodów,  
 Oddajcie Panu chwałę i moc!  
8. Oddajcie Panu chwałę należną imieniu jego,  
 Przynieście dary i wejdźcie do przedsionków jego!  
9. Oddajcie Panu pokłon w świętej szacie!  
 Drżyj przed nim, cała ziemio!  
10. Głoście wśród narodów: Pan jest królem!  
 On utwierdził świat tak, że się nie chwieje;  
 Sprawiedliwie sądzić będzie ludy!  
11. Niech radują się niebiosa i weseli się ziemia!  
 Niech zaszumi morze i to, co je wypełnia!  
12. Niech radują się pola i wszystko, co jest na nich;  
 Niech szumią radośnie wszystkie drzewa leśne  
13. Przed obliczem Pana, bo idzie!  
 Zaiste idzie, by sądzić ziemię.  

Introit nr 1 lub 6 
Ksiądz Zgromadzenie liturgiczne 

I  

* Wspomożenie nasze niech będzie w imie-
niu Pańskim. 

* Który stworzył niebo i ziemię. 

* Panie, racz otworzyć wargi nasze! * A usta nasze opowiadać będą chwałę Two-
ją. 

* Panie, Boże, z pomocą swoją nie odwła-
czajże.  

* O, Panie, abyś nam dał ratunek, po-
śpiesz się! 

II  

* Wieczorem poznacie, że Pan przyjdzie, * A rano ujrzycie chwałę Pańską. Alleluja!   
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aby nas zbawić. Alleluja! 

* Lud, który chodzi w ciemności, ujrzy świa-
tło wielkie. Alleluja! 

* Nad mieszkańcami krainy mroków za-
błyśnie  światłość. Alleluja!                                             

* Albowiem Dziecię narodziło się nam. Alle-
luja! 

* A Syn jest nam dany. Alleluja!    

Kolekty 

l.    Boże i Ojcze nasz, który jesteś w niebie!/ 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 świa-
tło nocy betlejemskiej zajaśniało w naszych duszach i wypełniło je radością i poko-
jem./ Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Duchem Świętym żyje 
i króluje na wieki wieków. 

4.   Jezu Chryste, Synu Boży,/ przyszedłeś na Ziemię w postaci biednego, małego 
Dziecka i zamieszkałeś między nami,/ zbawiłeś nas przez odpuszczenie nam naszych 
win i grzechów oraz obdarowałeś łaską zbawienia wiecznego./ Bądź pochwalony na 
wieki wieków. 

Biblijne teksty liturgiczne 

Stary Testament: Iz 9,1-6 

1.Lud, który chodzi w ciemności, ujrzy światło wielkie, nad mieszkańcami krainy mro-
ków zabłyśnie światłość. 2.Udzielisz mnóstwo wesela, sprawisz wielką radość, radować 
się będą przed tobą, jak się radują w żniwa, jak się weselą przy podziale łupów. 3.Bo 
jarzmo ciążące na nim i drąg na jego plecach, kij jego dozorcy połamiesz jak za dni 
Midianitów. 4.Gdyż każdy but skrzypiący przy chodzie, i płaszcz krwią zbroczony pój-
dzie na spalenie, na pastwę ognia. 5.Albowiem dziecię narodziło się nam, syn jest nam 
dany i spocznie władza na jego ramieniu, i nazwą go: Cudowny Doradca, Bóg Mocny, 
Ojciec Odwieczny, Książę Pokoju. 6.Potężna będzie władza i pokój bez końca na tronie 
Dawida i w jego królestwie, gdyż utrwali ją i oprze na prawie i sprawiedliwości, odtąd 
aż na wieki. Dokona tego żarliwość Pana Zastępów.  
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Lekcja: Ga 4,4-7 

4.Gdy nadeszło wypełnienie czasu, zesłał Bóg Syna swego, który się narodził z niewia-
sty i podlegał zakonowi, 5.aby wykupił tych, którzy byli pod zakonem, abyśmy usyno-
wienia 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 wszy-
scy 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 brze-
mienna. 6.I gdy tam byli, nadszedł czas, aby porodziła. 7.I porodziła syna swego pier-
worodnego, 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 Dawido-
wym. 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, chwa-
lących 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.  

Perykop homiletycznych 

I ‒ Iz 9,1-6  

1.Lud, który chodzi w ciemności, ujrzy światło wielkie, nad mieszkańcami krainy mro-
ków zabłyśnie światłość. 2.Udzielisz mnóstwo wesela, sprawisz wielką radość, radować 
się będą przed tobą, jak się radują w żniwa, jak się weselą przy podziale łupów. 3.Bo 
jarzmo ciążące na nim i drąg na jego plecach, kij jego dozorcy połamiesz jak za dni 
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Midianitów. 4.Gdyż każdy but skrzypiący przy chodzie, i płaszcz krwią zbroczony pój-
dzie na spalenie, na pastwę ognia. 5.Albowiem dziecię narodziło się nam, syn jest nam 
dany i spocznie władza na jego ramieniu, i nazwą go: Cudowny Doradca, Bóg Mocny, 
Ojciec Odwieczny, Książę Pokoju. 6.Potężna będzie władza i pokój bez końca na tronie 
Dawida i w jego królestwie, gdyż utrwali ją i oprze na prawie i sprawiedliwości, odtąd 
aż na wieki. Dokona tego żarliwość Pana Zastępów.  

II ‒ 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 
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.  

III ‒ Iz 11,1-10  

1.I wyrośnie różdżka z pnia Isajego, a pęd z jego korzeni wyda owoc. 2.I spocznie na 
nim Duch Pana; Duch mądrości i rozumu, Duch rady i mocy, Duch poznania i bojaźni 
Pana. 3.I będzie miał upodobanie w bojaźni Pana. Nie według widzenia swoich oczu 
będzie sądził ani według słyszenia swoich uszu rozstrzygał, 4.lecz według sprawiedli-
wości będzie sądził biednych i według słuszności rozstrzygał sprawy ubogich na ziemi. 
Rózgą swoich ust będzie chłostał zuchwalca, a tchnieniem swoich warg zabije bezboż-
nika. 5.I będzie sprawiedliwość pasem jego bioder, a prawda rzemieniem jego lędźwi. 
6.I będzie wilk gościem jagnięcia, a lampart będzie leżał obok koźlęcia. Cielę i lwiątko, 
i tuczne bydło będą razem, a mały chłopiec je poprowadzi. 7.Krowa będzie się pasła 
z niedźwiedzicą, ich młode będą leżeć razem, a lew będzie karmił się słomą jak wół. 
8.Niemowlę bawić się będzie nad jamą żmii, a do nory węża wyciągnie dziecię swoją 
rączkę. 9.Nie będą krzywdzić ani szkodzić na całej mojej świętej górze, bo ziemia bę-
dzie pełna poznania Pana jakby wód, które wypełniają morze.  

IV ‒ Mi 5,1-4a  

1.Ty, Betlejemie Efrata, najmniejszy z okręgów judzkich, z ciebie mi wyjdzie ten, który 
będzie władcą Izraela. Początki jego od prawieku, od dni zamierzchłych. 2.Dlatego 
wyda ich aż do czasu, gdy ta, która ma porodzić, porodzi. Potem reszta jego braci wró-
ci do synów Izraela. 3.Będzie stał mocno i będzie pasł w mocy Pana, w chwale imienia 
Pana, swojego Boga. Wtedy będą mieszkać w spokoju, gdyż jego moc będzie sięgać aż 
po krańce ziemi. 4a.I On będzie pokojem. 
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V ‒ 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 wszy-
scy 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 brze-
mienna. 6.I gdy tam byli, nadszedł czas, aby porodziła. 7.I porodziła syna swego pier-
worodnego, 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 Dawido-
wym. 12.A to będzie dla was znakiem: Znajdziecie niemowlątko owinięte w pieluszki i po-
łożone 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 któ-
rych 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 obja-
wił 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.  

VI ‒ Ga 4,4-7 

4.Gdy nadeszło wypełnienie czasu, zesłał Bóg Syna swego, który się narodził z niewia-
sty i podlegał zakonowi, 5.aby wykupił tych, którzy byli pod zakonem, abyśmy usyno-
wienia 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. 

Modlitwy powszechne Kościoła 

1.   Panie Jezu Chryste, Zbawicielu nasz jedyny, w ten wieczór wigilijny, dzięku-
jemy Ci, że będąc bogaty stałeś się dla nas ubogi, abyśmy Twoim ubóstwem ubogace-
ni zostali. Dla nas opuściłeś niebo, przyjąłeś nasze ludzkie ciało, stałeś się jednym 
z najuboższych, aby każdy miał dostęp do Ciebie i Tronu Boga i naszego Ojca. Dla nas 
wyrzekłeś się chwały, którą miałeś od wieków u Ojca i dla naszego zbawienia po-
święciłeś swoje życie. Dopomóż nam przez Ducha Świętego do poznania prawdy, że 
wyrzeczenie się chwały, a Twoje poniżenie i podjęcie dzieła naszego zbawienia jest 
wyrazem wiecznej miłości Twojej ku nam niegodnym, grzesznym ludziom. Daj nam 
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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 śpie-
wali na polach betlejemskich. Niech wszystkie narody zobaczą w Tobie gwiazdę prze-
wodnią, światło wiodące ku lepszej przyszłości. Otocz opieką swój Kościół i połącz nas 
wszystkich w jedną rodzinę Bożą. Pobłogosław zwiastowanie Ewangelii o Twoim naro-
dzeniu. 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. 

2.   Jezu Chryste, wierzymy i wyznajemy, że będąc w postaci Bożej, przyjąłeś po-

stać sługi i stałeś się człowiekiem. Niepojęta jest wielka tajemnica Twojego wcielenia, 
niepojęty jest cud nocy betlejemskiej. Byłeś bogaty, jak tylko Bóg może być bogaty  
w światłość i dostojeństwo. Przez narodzenie w Betlejem wyrzekłeś się chwały, którą 
zawsze miałeś u Ojca i stałeś się słabym i ubogim Dzieckiem, narażonym na niebezpie-
czeństwa i prześladowanie. Stałeś się ubogim, abyśmy my byli bogaci w dary łaski 
Bożej. Okazałeś łaskę zbawienia, ofiarowałeś dary pojednania, usprawiedliwienia, 
odpuszczenia grzechów i poświęcenia w Duchu Świętym.  

 Chryste, Zbawicielu nasz, wielka jest więc łaska Twoja. Nie ma takich słów, byśmy 
Ci mogli przez nie złożyć należne podziękowania. Zechciej więc przyjąć uwielbienie, 
jakie potrafimy wypowiedzieć. Bądź uwielbiony na wieki.  

 Zbawicielu, daj nam poznanie, że przez Twoje narodzenie w ubóstwie, wszystkie 
skarby, jakie człowiek zdoła zgromadzić na ziemi, tracą wartość przed obliczem Boga. 
I chociaż dobra materialne są także wyrazem błogosławieństwa Bożego, to jednak 
przewyższają je dary Twojej zbawiającej łaski, za którą niech zawsze tęsknią nasze 
serca.  

 Spraw, abyśmy ten wieczór wigilijny przeżyli w pokoju i we wzajemnej miłości, 
którą jesteśmy złączeni tu, w kościele, ale przede wszystkim przy wigilijnych stołach 
w naszych domach i w domach opieki. Wysłuchaj nas Panie w Duchu Świętym. 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) 

Psalm dnia: Ps 96,1-3.7-13 
1. Śpiewajcie Panu pieśń nową,  
 Śpiewaj Panu, cała ziemio!  
2. Śpiewajcie Panu, błogosławcie imię jego,  
 Zwiastujcie co dzień zbawienie jego!  
3. Głoście wśród narodów chwałę jego,  
 Wśród wszystkich ludów cuda jego!  
7. Oddajcie Panu, plemiona narodów,  
 Oddajcie Panu chwałę i moc!  
8. Oddajcie Panu chwałę należną imieniu jego,  
 Przynieście dary i wejdźcie do przedsionków jego!  
9. Oddajcie Panu pokłon w świętej szacie!  
 Drżyj przed nim, cała ziemio!  
10. Głoście wśród narodów: Pan jest królem!  

On utwierdził świat tak, że się nie chwieje;  
Sprawiedliwie sądzić będzie ludy!  

11. Niech radują się niebiosa i weseli się ziemia!  
 Niech zaszumi morze i to, co je wypełnia!  
12. Niech radują się pola i wszystko, co jest na nich;  
 Niech szumią radośnie wszystkie drzewa leśne  
13. Przed obliczem Pana, bo idzie!  
 Zaiste idzie, by sądzić ziemię. 

Introit nr 1 lub 7 
Ksiądz Zgromadzenie liturgiczne 

I  

* Wspomożenie nasze niech będzie w imie-
niu Pańskim. 

* Który stworzył niebo i ziemię. 

* Panie, racz otworzyć wargi nasze! * A usta nasze opowiadać będą chwałę Twoją. 

* Panie, Boże, z pomocą swoją nie odwła-
czajże.  

* O, Panie, abyś nam dał ratunek, po-
śpiesz się! 

II  

* Pan rzekł do mnie: „Synem moim je- * Dziś Cię zrodziłem. Alleluja!                      
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steś!“ Alleluja! 

* Albowiem Dziecię narodziło się nam. 
Alleluja! 

* A Syn jest nam dany. Alleluja!      

* Służcie Panu z bojaźnią i weselcie się. 
Alleluja! 

* Z drżeniem złóżcie Mu hołd. Alleluja! 

Kolekty 

l.    Boże i Ojcze nasz niebiański!/ Dziękujemy Ci za okazaną nam łaskę i zmiłowa-
nie we wcielonym Synu Twoim, Jezusie Chrystusie./ Spraw, aby światło nocy betlejem-
skiej 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 pełen łaski dobroci!/ 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 po-
kojem./ Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Duchem Świętym żyje 
i króluje na wieki wieków. 

4.   Synu Boży, poczęty z Ducha Świętego i narodzony z Marii dziewicy,/ dzięku-
jemy Tobie, że stałeś się jednym z nas, lecz bez grzechu i winy./ Niech Twój Duch pro-
wadzi nas przez życie do zbawienia wiecznego i broni od wszelkiego niebezpieczeń-
stwa./ Wysłuchaj nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu naszym.  

Biblijne teksty liturgiczne 

Stary Testament: Za 2,14-17 

14.Wykrzykuj z radości i wesel się, córko syjońska, bo oto Ja przyjdę i zamieszkam po-
śród 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. 

Lekcja: 1 Tm 3,16  
16. Bezsprzecznie wielka jest tajemnica pobożności:  
Ten, który objawił się w ciele,  
Został usprawiedliwiony w duchu,  
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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 wszy-
scy 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 brze-
mienna. 6.I gdy tam byli, nadszedł czas, aby porodziła. 7.I porodziła syna swego pier-
worodnego, 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 Dawido-
wym. 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, chwa-
lących 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. 

Perykopy homiletyczne 

I ‒ 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.  
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II ‒ Za 2,14-17  

14.Wykrzykuj z radości i wesel się, córko syjońska, bo oto Ja przyjdę i zamieszkam po-
śród 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. 

III ‒ Mt 1,18-25  

18.A z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak: Gdy matka jego, Maria, została poślu-
biona 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; albo-
wiem 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.  

IV ‒ Tt 2,11-14  

11.Objawiła się łaska Boża, zbawienna dla wszystkich ludzi, 12.nauczając nas, abyśmy 
wyrzekli się bezbożności i światowych pożądliwości i na tym doczesnym świecie 
wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie żyli, 13.oczekując błogosławionej nadziei i ob-
jawienia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Chrystusa Jezusa, 14.który dał 
samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na 
własność, gorliwy w dobrych uczynkach.  

V ‒ Ez 34,23-31   

23.Ustanowię nad nimi jednego pasterza, mojego sługę Dawida, i będzie je pasł; będzie 
je pasł i będzie ich pasterzem. 24.A Ja, Pan, będę ich Bogiem, a mój sługa Dawid będzie 
księciem wśród nich – Ja, Pan, to powiedziałem. 25.Zawrę z nimi przymierze pokoju, 
wytępię z ziemi drapieżne zwierzęta, tak że będą bezpiecznie mieszkać nawet na pu-
styni i spać w lasach. 26.I złożę na nich i na otoczenie mojego wzgórza błogosławień-
stwo, i spuszczę na nich deszcz we właściwym czasie, a będzie to deszcz błogosławień-
stwa. 27.Wtedy drzewa leśne wydadzą swój owoc, a ziemia wyda swoje plony; będą 
bezpiecznie mieszkać na swojej ziemi i poznają, że Ja jestem Pan, gdy połamię drążki 
ich jarzma i wyratuję ich z ręki ich ciemiężców. 28.Już nie będą łupem narodów ani 
dzikie zwierzęta nie będą ich pożerać; będą bezpiecznie mieszkać, a nikt nie będzie ich 
straszył. 29.I wywiodę dla nich bujną roślinność, tak że już nie będą ofiarami głodu w 
kraju ani nie będą już znosić zniewag narodów. 30.I poznają, że Ja, Pan, ich Bóg, jestem 
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z nimi, i że oni, dom izraelski, są moim ludem – mówi Wszechmocny Pan. 31.Moimi 
owcami jesteście, owcami. 

VI ‒ 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 wszy-
scy 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 brze-
mienna. 6.I gdy tam byli, nadszedł czas, aby porodziła. 7.I porodziła syna swego pier-
worodnego, 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 Dawido-
wym. 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, chwa-
lących 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.  

Modlitwy powszechne Kościoła 

1.   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, 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 kró-
luje na wieki wieków. Amen. 

2.   Panie Boże, wielbimy Cię z radością w ten dzień Pamiątki Narodzenia Twojego 

Syna, Jezusa Chrystusa. Godzien jesteś czci i chwały, gdyż zmiłowałeś się nad światem 
i w Jezusie zesłałeś nam Zbawiciela. Niech światłość betlejemskiej nocy rozproszy 
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mroki naszego życia, a pokój, o którym śpiewali aniołowie na polach betlejemskich, 
zamieszka w naszych sercach i domach. Spraw, aby zwaśnione narody podały sobie 
dłonie w uścisku przebaczenia i zgody.  

 Panie Boże, chociaż od narodzenia Twojego Syna upłynęło już wiele wieków, świat 
wciąż jest pogrążony w mrokach, gdyż ludzie bardziej umiłowali ciemność niż świa-
tłość, wojnę niż pokój, waśnie niż zgodę.  

 Boże sprawiedliwy, złam moce otchłani i wkrocz ze zbawienną światłością w życie 
Twoich dzieci. Uczyń je radośniejsze i szczęśliwsze. Niech dzisiaj Twój Syn znajdzie 
w sercach wszystkich ludzi swój żłób i mieszkanie. Daj poznać wszystkim ludziom, że 
społeczność z naszym Odkupicielem, gwarantuje zwycięstwo nad śmiercią i grzechem. 
Pobłogosław, Panie, nasze serca, wszystkich drogich i bliskich. Połącz nas wszystkich 
w jednej Chrystusowej rodzinie.  

 Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana. 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) 

Psalm dnia: Ps 96,1-3.7-13 
1. Śpiewajcie Panu pieśń nową,  
 Śpiewaj Panu, cała ziemio!  
2. Śpiewajcie Panu, błogosławcie imię jego,  
 Zwiastujcie co dzień zbawienie jego!  
3. Głoście wśród narodów chwałę jego,  
 Wśród wszystkich ludów cuda jego!  
7. Oddajcie Panu, plemiona narodów,  
 Oddajcie Panu chwałę i moc!  
8. Oddajcie Panu chwałę należną imieniu jego,  
 Przynieście dary i wejdźcie do przedsionków jego!  
9. Oddajcie Panu pokłon w świętej szacie!  
 Drżyj przed nim, cała ziemio!  
10. Głoście wśród narodów: Pan jest królem!  
 On utwierdził świat tak, że się nie chwieje;  
 Sprawiedliwie sądzić będzie ludy!  
11. Niech radują się niebiosa i weseli się ziemia!  
 Niech zaszumi morze i to, co je wypełnia!  
12. Niech radują się pola i wszystko, co jest na nich;  
 Niech szumią radośnie wszystkie drzewa leśne  
13. Przed obliczem Pana, bo idzie!  

Zaiste idzie, by sądzić ziemię.  
Będzie sądził świat sprawiedliwie  
A ludy według swej wierności. 

Introit nr 1 i 8 
Ksiądz Zgromadzenie liturgiczne 

I 

* Wspomożenie nasze niech będzie w 
imieniu Pańskim. 

 

* Który stworzył niebo i ziemię. 

* Panie, racz otworzyć wargi nasze! * A usta nasze opowiadać będą chwałę Two-
ją. 

* Panie, Boże, z pomocą swoją nie odwła-
czajże.  

* O, Panie, abyś nam dał ratunek, pośpiesz 
się! 
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* Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Święte-
mu.  

 

II 

* Lud, który chodzi w ciemności, ujrzy 
światło wielkie. Alleluja! 

* Albowiem Dziecię narodziło się nam. 
Alleluja! 

* Śpiewajcie Panu pieśń nową. Alleluja! 

* Jak było od początku, teraz i zawsze, aż  na 
wieki wieków. Amen. Alleluja! Alleluja! 

 

* Nad mieszkańcami krainy mroków zabły-
śnie światłość. Alleluja! 

* A Syn jest nam dany. 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, dawco dobrych i doskonałych darów!/ Dziękujemy Ci, że 
przez narodzenie Twojego Syna zajaśniało żyjącym w ciemności grzechu światło zba-
wienia wiecznego./ Spraw, aby świeciło ono w sercach naszych i budziło tęsknotę za 
społecznością z Tobą./ Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym, Po-
cieszycielu naszym. 

3.   Boże, Ojcze miłosierny i łaskawy!/ Dziękujemy Ci, że ulitowałeś się nad naszą 
niedolą i okazałeś nam 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. 

4.   Wszechmogący Boże, Ojcze nasz i Panie,/ dziękujemy Tobie, że w noc naro-
dzenia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, anioł Pański zwiastował pasterzom rado-
sną nowinę o zbawieniu dla wszystkich ludzi na całej Ziemi./ Spraw, aby ta radosna 
wieść zamieszkała także w naszych sercach, domach i naszej ojczyźnie./ Wysłuchaj nas 
przez Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Duchem Świętym w żyje jedności i króluje po 
wszystkie wieki wieków. 

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 
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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. 

Lekcja: 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 Świętego, 6.którego wylał na nas ob-
ficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, 7.abyśmy, usprawiedliwieni łaską 
jego, stali się dziedzicami żywota wiecznego, którego nadzieja nam przyświeca.  

Graduale 

Wspomniał na łaskę swoją i wierność dla domu Izraela; wszystkie krańce 

ziemi ujrzały zbawienie Boga naszego. Alleluja! (Ps 98,3) 

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 po-
wstało. 4.W nim było życie, a życie było światłością ludzi. 5.A światłość świeci w ciem-
ności 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 jednoro-
dzony Bóg, który jest na łonie Ojca, objawił go]. 

Perykopy homiletyczne 

I ‒ 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 po-
wstało. 4.W nim było życie, a życie było światłością ludzi. 5.A światłość świeci w ciem-
ności 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 
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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]. 

II ‒ 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 obfi-
cie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, 7.abyśmy, usprawiedliwieni łaską jego, 
stali się dziedzicami żywota wiecznego, którego nadzieja nam przyświeca.  

III ‒ 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. 

IV ‒ 1 J 3,1.2[3-5]  

1.Patrzcie, jaką miłość okazał nam Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i nimi 
jesteśmy. Dlatego świat nas nie zna, że jego nie poznał. 2.Umiłowani, teraz dziećmi 
Bożymi jesteśmy, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Lecz wiemy, że gdy się 
objawi, będziemy do niego podobni, gdyż ujrzymy go takim, jakim jest. [3.I każdy, kto 
tę nadzieję w nim pokłada, oczyszcza się, tak jak On jest czysty. 4.Każdy kto popełnia 
grzech, i zakon przestępuje, a grzech jest przestępstwem zakonu. 5.A wiecie, że On się 
objawił, aby zgładzić grzechy, a grzechu w nim nie ma].  

V ‒ Kol 2,3[4.5]6-10  

W Chrystusie 3.są ukryte wszystkie skarby mądrości i poznania. [4.A to mówię, aby was 
nikt nie zwodził rzekomo słusznymi wywodami. 5 .Bo chociaż ciałem jestem nieobecny, 
to jednak duchem jestem z wami i raduję się, widząc, że jest u was ład i że wiara wa-
sza w Chrystusa jest utwierdzona.] 6 .Jak więc przyjęliście Chrystusa Jezusa, Pana, tak 
w Nim chodźcie, 7.w korzenieni weń i zbudowani na nim, i utwierdzeni w wierze, jak was 
nauczono, składając nieustannie dziękczynienie. 8.Baczcie, aby was kto nie sprowadził na 
manowce filozofią i czczym urojeniem, opartym na podaniach ludzkich i na żywiołach 
świata, a nie na Chrystusie; 9.gdyż w nim mieszka cieleśnie cała pełnia boskości 10.i ma-
cie pełnię w nim; On jest głową wszelkiej nadziemskiej władzy i zwierzchności. 

VI ‒ 2 Mż 2,1-10 

1.A pewien mąż z rodu Lewiego poszedł i pojął za żonę córkę z rodu Lewiego. 2.Kobieta 
ta poczęła i urodziła syna, a widząc, że jest piękny, ukrywała go przez trzy miesiące. 
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3.A gdy nie mogła ukrywać go dłużej, sporządziła dla niego koszyk z trzciny i powlekła 
go żywicą i smołą, a włożywszy weń dziecko, położyła go w sitowiu na brzegu Nilu. 
4.Siostra zaś jego stanęła z daleka, aby wiedzieć, co się z nim stanie. 5.I zeszła córka 
faraona, aby się kąpać w Nilu, a służące jej przechadzały się nad brzegiem Nilu. Gdy 
ujrzała koszyk w sitowiu, posłała swą służącą, aby go przyniosła. 6.Gdy go otworzyła, 
zobaczyła dziecko, a był to chłopiec, który płakał. I ulitowała się nad nim, mówiąc: Jest 
to jedno z dzieci hebrajskich. 7.Wtedy siostra jego rzekła do córki faraona: Czy mam 
pójść i zawołać ci kobietę, mamkę hebrajską, by ci karmiła to dziecko? 8.I rzekła do 
niej córka faraona: Idź! Dziewczyna poszła i zawołała matkę dziecka. 9.I rzekła do niej 
córka faraona: Zabierz to dziecko i wykarm mi je, a ja dam ci należną zapłatę. Wzięła 
więc kobieta dziecko i wykarmiła je. 10.A gdy dziecko podrosło, przyprowadziła je do córki 
faraona; ta zaś miała go za syna. I nazwała go Mojżesz, mówiąc: Wyciągnęłam go z wody. 

Modlitwy powszechne Kościoła 

1.   Boże i Ojcze, w Dniu Pamiątki Narodzenia Twojego Syna, z wdzięcznością 
przychodzimy przed Twój majestat, aby podziękować Tobie za niezmierzone bogac-
two łaski i miłości objawionej w Chrystusie Jezusie, naszym Panu. Bądź uwielbiony 
w naszych sercach 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 swoim Synu, Jezusie Chrystusie.  

 Ojcze, który w Jezusie Chrystusie, Księciu Pokoju, dałeś nam światło życia, spraw 
łaskawie, aby światło Ewangelii rozproszyło ciemności panujące w świecie oraz prze-
zwyciężyło nienawiść, pychę, trwogę i niepewność. Niechaj skłóceni i zwaśnieni poje-
dnają się z sobą w imię miłości objawionej w narodzonym w Betlejem Zbawicielu 
świata. Błogosław więc zwiastowanie Radosnej Nowiny o narodzeniu Chrystusa i do-
pomóż nam w zachowaniu prawdy zbawienia.  

 Miej łaskawie w opiece naród i naszą Ojczyznę. Chroń od wszelkiej przemocy i ty-
ranii, niesprawiedliwości i zazdrości. Wspieraj nas w wychowaniu dzieci i młodzieży. 
Pomagaj w służbie chorym i umierającym. Zachowaj wszystkim narodom pokój, o któ-
rym śpiewali aniołowie w dzień narodzenia Twojego Syna, przez którego racz nas ła-
skawie wysłuchać i dać nam to, o co Cię serdecznie i z pokorą prosimy. Niechaj będzie 
Tobie cześć i chwała w Kościele Twoim! Amen.  

2.   Boże miłosierny, który jesteś nieskończony, doskonały, wieczny i niepojęty, 
przybliżyłeś się do nas i w Jezusie Chrystusie wpisałeś się w naszą ludzką historię. 
Dziękujemy Ci, że odwieczne SŁOWO, które było u Ciebie i było Bogiem, stało się ciałem 
i zamieszkało wśród nas. Niepojęta to tajemnica! Gdy do żłobu zostało złożone Dzie-
cię, nazwane imieniem Jezus, zwiastowali ją aniołowie pasterzom na polach betlejem-
skich, a pasterze innym ludziom. Spraw, abyśmy poszli ich śladem. 

 Panie Boże, dziękujemy Ci, że ta radosna wieść o narodzeniu Chrystusa, znów dzi-
siaj obiega cały świat i raduje serca ludzi. Dlatego wraz z aniołami śpiewamy Tobie: 
„Chwała Bogu na wysokościach”.  
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 O Miłosierny, przez wcielenie Twojego Syna, okazałeś miłość grzesznym ludziom. 
Narodzony z Dziewicy Twój Syn jest obrazem Twojego serca i ojcowskiej dobroci. Pa-
trząc na Jego oblicze, oglądamy chwałę Twoją. Objawiona w Jezusie Chrystusie miłość 
Twoja jest nam podporą w życiu i źródłem nadziei i pewności, że zawsze jesteś z nami. 
Boże, okaż łaskawie zmiłowanie tym, którzy nie śpieszą dzisiaj w Duchu do Betlejem.  

 Wysłuchaj przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela wszystkich ludzi. Amen. 

Antyfona 
Ksiądz:  Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas. Alleluja!     

Zgromadzenie liturgiczne: I ujrzeliśmy chwałę Jego. Alleluja!   



2. ŚWIĘTO BOŻEGO NARODZENIA 

 47 

2. ŚWIĘTO BOŻEGO NARODZENIA 

Hasło dnia 

Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas, i ujrzeliśmy chwałę jego.  
(J 1,14) 

Psalm dnia: Ps 96,1-3.7-13 
1. Śpiewajcie Panu pieśń nową, Śpiewaj Panu, cała ziemio!  
2. Śpiewajcie Panu, błogosławcie imię jego,  
 Zwiastujcie co dzień zbawienie jego!  
3. Głoście wśród narodów chwałę jego,  
 Wśród wszystkich ludów cuda jego!  
7. Oddajcie Panu, plemiona narodów,  
 Oddajcie Panu chwałę i moc!  
8. Oddajcie Panu chwałę należną imieniu jego,  
 Przynieście dary i wejdźcie do przedsionków jego!  
9. Oddajcie Panu pokłon w świętej szacie!  
 Drżyj przed nim, cała ziemio!  
10. Głoście wśród narodów: Pan jest królem!  

On utwierdził świat tak, że się nie chwieje;  
Sprawiedliwie sądzić będzie ludy!  

11. Niech radują się niebiosa i weseli się ziemia!  
 Niech zaszumi morze i to, co je wypełnia!  
12. Niech radują się pola i wszystko, co jest na nich;  
 Niech szumią radośnie wszystkie drzewa leśne  
13. Przed obliczem Pana, bo idzie!  
 Zaiste idzie, by sądzić ziemię.  

Będzie sądził świat sprawiedliwie  
A ludy według swej wierności.  

Introit nr 9 
Ksiądz Zgromadzenie liturgiczne 

* Dziecię narodziło się nam. Alleluja! * A Syn jest nam dany. Alleluja! 

* Cudowny Doradca, Bóg Mocny. Alleluja! * Ojciec Odwieczny, Książę Pokoju. Alle-
luja! 

* Śpiewajcie Panu pieśń nową. Alleluja! * Błogosławcie Imię Jego, zwiastujcie co dzień 
zbawienie Jego! Alleluja!   

Kolekty 

l.    Panie Zastępów, Boże ukryty i objawiony!/ Niechaj będzie Twoje Imię błogo-
sławione, gdyż przez narodzenie Jezusa Chrystusa objawiona została tajemnica Twojej 
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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 zba-
wiennej prawdy./ Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym, Pocieszy-
cielu naszym. 

3.   Panie Boże, Ojcze niebieski!/ Dziękujemy Ci, że Twój Syn przyjął ludzkie ciało, 
abyśmy my mogli stać się Twoimi dziećmi./ Spraw przez moc Ducha Świętego, abyśmy 
się na nowo narodzili i pozostali własnością Twoją na wieki./ Wysłuchaj nas przez Je-
zusa Chrystusa, naszego Zbawiciela. 

4.   Święty i miłosierny Boże,/ pasterze z betlejemskich pól z radością poszli oglą-
dać w Betlejem to, ci im anioł zwiastował./ Spraw, abyśmy każdego dnia i chwili, 
zwracali naszego oczy na naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, w Niego wzrastali 
i odnawiali się na Jego obraz i światu zwiastowali Jego chwałę./ Wysłuchaj nas w Du-
chu Świętym, naszym Pocieszycielu. 

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 głę-
boko 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 ustano-
wił 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 wysoko-
ściach 4.i stał się o tyle możniejszym od aniołów, o ile znamienitsze od nich odziedzi-
czył 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 po-
kłon 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 
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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 powie-
dział kiedy: Siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół twoich jako podnóżek stóp two-
ich. 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) 

Ewangelia: Mt 1,18-25 

18.A z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak: Gdy matka jego, Maria, została poślu-
biona 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; albo-
wiem 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. 

Perykopy homiletyczne 

I ‒ Rz 1,1-7   

1.Paweł, sługa Jezusa Chrystusa, powołany na apostoła, wyznaczony do zwiastowania 
ewangelii Bożej, 2.którą (Bóg) przedtem zapowiedział przez swoich proroków w Pi-
smach Świętych 3.o Synu swoim, potomku Dawida według ciała, 4.który według ducha 
uświęcenia został ustanowiony Synem Bożym w mocy przez zmartwychwstanie, o Je-
zusie Chrystusie, Panu naszym, 5.przez którego otrzymaliśmy łaskę i apostolstwo, aby-
śmy dla imienia jego przywiedli do posłuszeństwa wiary wszystkie narody, 6.wśród 
których jesteście i wy, powołani przez Jezusa Chrystusa; 7.wszystkim, którzy jesteście 
w Rzymie, umiłowanym Boga, powołanym świętym: Łaska wam i pokój od Boga, Ojca 
naszego, i Pana Jezusa Chrystusa. 

II ‒ Mt 1,18-25  

18.A z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak: Gdy matka jego, Maria, została poślu-
biona 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: 
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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; albo-
wiem 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. 

III ‒ 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 ustano-
wił 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 wysoko-
ściach 4.i stał się o tyle możniejszym od aniołów, o ile znamienitsze od nich odziedzi-
czył 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 wi-
chrami, 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 powie-
dział 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?] 

IV ‒ Iz 7,10-14  

10.I rzekł Pan do Achaza tak: 11.Proś dla siebie o znak od Pana, twego Boga, czy to głę-
boko 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. 

V ‒ Mt 1,1-17 

1.Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawidowego, syna Abrahamowego. 2.Abraham był 
ojcem Izaaka, a Izaak ojcem Jakuba, a Jakub ojcem Judy oraz braci jego. 3.A Juda zro-
dził z Tamar Faresa i Zarę, a Fares był ojcem Ezrona, a Ezron ojcem Arama. 4.A Aram 
był ojcem Aminadaba, a Aminadab ojcem Naasona, a Naason ojcem Salmona. 5.A Sal-
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mon zrodził z Rahab Booza, a Booz zrodził z Ruty Jobeda, a Jobed był ojcem Jessego. 
6.A Jesse był ojcem Dawida, króla, a Dawid zrodził z żony Uriasza Salomona. 7.A Salo-
mon był ojcem Roboama, a Roboam ojcem Abiasza, a Abiasz ojcem Azafa.[8.A Azaf był 
ojcem Jozafata, a Jozafat ojcem Jorama, a Joram ojcem Ozjasza. 9.A Ozjasz był ojcem 
Joatama, a Joatam ojcem Achaza, a Achaz ojcem Ezechiasza. 10.A Ezechiasz był ojcem 
Manassesa, a Manasses ojcem Amona, a Amon ojcem Jozjasza. 11.A Jozjasz był ojcem 
Jechoniasza i braci jego w czasie uprowadzenia do Babilonu. 12.A po uprowadzeniu do 
Babilonu Jechoniasz był ojcem Salatiela, a Salatiel ojcem Zorobabela. 13.A Zorobabel 
był ojcem Abijuda, a Abijud ojcem Eliakima, a Eliakim ojcem Azora. 14.A Azor był ojcem 
Sadoka, a Sadok ojcem Achima, a Achim ojcem Eliuda. 15.A Eliud był ojcem Eleazara, 
a Eleazar ojcem Matana, a Matan ojcem Jakuba. 16.A Jakub był ojcem Józefa, męża 
Marii, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem. 17.Tak więc wszystkich pokoleń 
od Abrahama do Dawida jest czternaście; od Dawida do uprowadzenia do Babilonu – 
pokoleń czternaście; od uprowadzenia do Babilonu do Chrystusa – pokoleń czterna-
ście. 

VI ‒ 2 Kor 8,7-9 

7.A jak we wszystkim się wyróżniacie, w wierze, w słowie i w poznaniu, i we wszelkiej 
gorliwości oraz w miłości, którą w was wzbudziliśmy, tak i w tej działalności dobro-
czynnej się wyróżniacie. 8.Nie mówię tego, jakobym wydawał rozkaz, ale pragnę na tle 
gorliwości innych wypróbować też szczerość waszej miłości. 9.Albowiem znacie łaskę 
Pana naszego Jezusa Chrystusa, że będąc bogatym, stał się dla was ubogim, abyście 
ubóstwem jego ubogaceni zostali. 

Modlitwy powszechne Kościoła 

1.   Panie Boże, Ojcze łaskawy, przez narodzenie Jezusa Chrystusa i poprzez Two-
je Słowo, objawiłeś nam tajemnicę swojej boskiej Istoty. Nikt nie widział Ciebie, tylko 
Twój Syn Jednorodzony. On jest odbiciem Twojego oblicza. Kto Jego widzi, widzi Cie-
bie. 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 
narodzony z Marii Panny, i abyśmy oddawali Mu boską cześć i chwałę, w Nim widzieli 
Twoje serce ojcowskie, pełne łaski i miłości. 

 Panie Boże, wielbimy Cię, za zbawienie darowane nam w Chrystusie Panu i za moż-
liwość 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.  
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 Wysłuchaj nas przez jedynego Pana i Pośrednika naszego, Jezusa Chrystusa. Amen. 

2.   Boże Wszechmogący, wspaniałe jest Imię Twoje na całej ziemi! Objawiłeś 
bowiem swoją łaskę, zbawienną dla wszystkich ludzi. Niepojęta jest Twoja dobroć, 
którą okazujesz wszystkim Twoim dzieciom, niezależnie od ich pochodzenia i godno-
ści.  

 Dziękujmy Ci, że przez narodzenie Twojego Syna w Betlejem, zmieniła się sytuacja 
grzesznej ludzkości. Przychodząc na świat w Jezusie Chrystusie, wpisałeś się w naszą 
ludzką historię. Wziąłeś na siebie obowiązek naszego zbawienia. Boże, czyż może być 
jeszcze coś wspanialszego od Twojego miłosierdzia? Dziękujemy Ci za Twoją łaska-
wość okazaną wszystkim ludziom na całej ziemi, w których masz upodobanie.  

 O Wszechmogący, pragniemy zawsze wielbić Cię za te święta, które przeżywamy, 
za pokój i bogactwo Twojej łaski, ponieważ możemy odtąd w Chrystusie stanąć przed 
Twoim obliczem i jako pojednani z Tobą, oczekiwać zbawienia wiecznego.  

 Panie Boże, niech uwielbione będzie święte Twoje Imię na wieki wieków. Amen. 

Antyfona 
Ksiądz:  Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas. Alleluja! 

Zgromadzenie liturgiczne: I ujrzeliśmy chwałę Jego. Alleluja! 
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1. NIEDZIELA PO BOŻYM NARODZENIU 

Hasło tygodnia 

Wspomniał na łaskę swoją i wierność dla domu Izraela; wszystkie krańce 

ziemi ujrzały zbawienie Boga naszego. (Ps 98,3) 

Psalm dnia: Ps 71,1-3.12.14-18 
1.  W tobie, Panie ufność pokładam,  
 Niech nigdy nie będę zawstydzony!  
2.  W sprawiedliwości swojej ocal mnie i ratuj!  
 Nakłoń ku mnie ucha swego i wybaw mnie!  
3.  Bądź mi skałą schronienia, twierdzą ratunku mojego,  
 Boś Ty opoką moją i twierdzą moją! 
12. Boże! Nie oddalaj się ode mnie!  
 Boże mój, pośpiesz mi na pomoc. 
14. Ale ja zawsze będę miał nadzieję  
 I będę pomnażał wszystką chwałę twoją.  
15. Usta moje opowiadać będą sprawiedliwość twoją,  
 Po wszystkie dni zbawienie twoje,  
 Nie znam bowiem jego miary.  
16. Opiewać będę potężne dzieła twoje, Panie, Boże,  
 I wspominać jedynie sprawiedliwość twoją.  
17. Boże, uczyłeś mnie od młodości mojej,  
 A ja aż dotąd oznajmiam cudowne sprawy twoje.  
18. Toteż i do starości, gdy już siwy będę,  
 Nie opuszczaj mnie, Boże,  
 Aż opowiem a ramieniu twoim temu pokoleniu,  
A wszystkim następnym o potędze twojej!  

Introit nr 12 
Ksiądz Zgromadzenie liturgiczne 

* Przez wielkie zmiłowanie Boga naszego. 
Alleluja! 

* Nawiedziła nas światłość z wysokości. 
Alleluja! 

* Pan jest Królem i przyoblekł się w do-
stojność.  Alleluja! 

* Pan przyoblekł się i przepasał mocą. Alle-
luja! 

* Majestat i blask przed obliczem Jego. 
Alleluja! 

* Moc i wspaniałość w świątyni Jego. Alle-
luja!   

Kolekty 

l.    Wszechmocny Panie Boże i Ojcze łaskawy!/ Zesłałeś na świat swojego Syna, 
aby był znakiem, któremu sprzeciwiać się będą./ W dobroci swojej spraw, abyśmy 
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przez Niego i w Nim odrodzili się i stali się uczestnikami zbawienia wiecznego./ Wysłu-
chaj nas przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym, Pocieszycielu naszym.  

2.    Panie Boże i Ojcze wieczności!/ Dziękujemy Ci za objawienie w Jezusie Chry-
stusie życia wiecznego./ Spraw, abyśmy z pomocą Ducha Świętego byli wiernymi 
świadkami Słowa żywota, Jezusa Chrystusa,/ który z Tobą i z Duchem Świętym, praw-
dziwy Bóg, żyje i króluje na wieki wieków.  

3.    Panie Boże, Ojcze niebieski!/ Z ojcowskiej miłości ku nam biednym grze-
sznikom 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.  

4.   Panie Boże, Ojcze naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa,/ którego Matka za-
chowała w swoim sercu wszystko, co słyszała od pasterzy z pól betlejemskich./ Prosi-
my Cię , daj nam mocną wiarę i siły, abyśmy do końca dnia naszych, pamiętali wszyst-
kie dobre słowa o naszym Zbawicielu, zachowując je w naszych sercach./ Wysłuchaj 
nas przez Niego w Duchu Świętym, naszym Pocieszycielu. 

Biblijne teksty liturgiczne  

Stary Testament: Iz 49,13-16 

13.Śpiewajcie radośnie, niebiosa, i wesel się, ziemio, i wy, góry, rozbrzmiewajcie rado-
ścią, gdyż Pan pocieszył swój lud i zmiłował się nad jego biedakami! 14.A jednak Syjon 
mówi: Pan mnie opuścił i Wszechmocny zapomniał o mnie. 15.Czy kobieta może za-
pomnieć o swoim niemowlęciu i nie zlitować się nad dziecięciem swojego łona? A choćby 
nawet one zapomniały, jednak Ja ciebie nie zapomnę. 16.Oto na moich dłoniach wyryso-
wałem cię, twoje mury stoją mi zawsze przed oczyma. 

Lekcja: 1 J 1,1-4  

1.Co było od początku, co słyszeliśmy, co oczami naszymi widzieliśmy, na co patrzyli-
śmy i czego ręce nasze dotykały, o Słowie żywota – 2.a żywot objawiony został, i wi-
dzieliśmy, 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) 

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 
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pierworodny syn będzie poświęcony Panu, 24.i aby złożyć ofiarę według tego, co po-
wiedziano 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 natchnie-
nia Ducha do świątyni, a gdy rodzice wnosili dziecię Jezus, by wypełnić przepisy zako-
nu 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 zba-
wienie 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 ple-
mienia Aser; ta była bardzo podeszła w latach, a żyła siedem lat z mężem od panień-
stwa swego. 37.I była wdową do osiemdziesiątego czwartego roku życia, i nie opusz-
czała 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].  

Perykopy homiletyczne 

I ‒ Mt 2,13-18[19-23] 

13.A gdy oni odeszli, oto anioł Pański ukazał się we śnie Józefowi i rzekł: Wstań, weź 
dziecię oraz matkę jego i uchodź do Egiptu, a bądź tam, dopóki ci nie powiem, albo-
wiem Herod będzie poszukiwał dziecięcia, aby je zgładzić. 14.Wstał więc i wziął dziecię 
oraz matkę jego w nocy, i udał się do Egiptu. 15.I przebywał tam aż do śmierci Heroda, 
aby się spełniło, co powiedział Pan przez proroka, mówiącego: Z Egiptu wezwałem 
syna mego. 16.Wtedy Herod, widząc, że mędrcy go zawiedli, rozgniewał się bardzo, 
wydał rozkaz, aby pozabijać wszystkie dzieci w Betlejemie i w całej jego okolicy, od 
dwóch lat i młodsze, według czasu, o którym się dokładnie dowiedział od mędrców. 
17.Wówczas spełniło się, co powiedziano przez Jeremiasza, proroka, mówiącego: 
18.Słyszano głos w Rama, płacz i żałosną skargę. Rachel opłakuje dzieci swoje i nie daje 
się pocieszyć, bo ich nie ma. [19.A gdy Herod umarł, oto anioł Pański ukazał się we śnie 
Józefowi w Egipcie, mówiąc: 20.Wstań, weź dziecię oraz matkę jego i idź do ziemi izra-
elskiej, zmarli bowiem ci, którzy nastawali na życie dziecięcia. 21.Wstał więc, wziął 
dziecię oraz matkę jego i powrócił do ziemi izraelskiej. 22.Ale gdy usłyszał, że Archelaus 
króluje w Judei po ojcu swoim, Herodzie, bał się tam iść, ostrzeżony jednak we śnie, 
udał się w strony Galilei. 23.A przyszedłszy tam, zamieszkał w mieście zwanym Naza-
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ret, aby się spełniło, co powiedziano przez proroków, iż Nazarejczykiem nazwany bę-
dzie]. 

II ‒ Hi 42,1-6  

1.Wtedy Job 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 za-
mysł 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. 

III ‒ 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 po-
wiedziano 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 natchnie-
nia Ducha do świątyni, a gdy rodzice wnosili dziecię Jezus, by wypełnić przepisy zako-
nu 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 zba-
wienie 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 ple-
mienia Aser; ta była bardzo podeszła w latach, a żyła siedem lat z mężem od panień-
stwa 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 godzi-
ny, 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]. 

IV ‒ 1 J 1,1-4  

1.Co było od początku, co słyszeliśmy, co oczami naszymi widzieliśmy, na co patrzyli-
śmy i czego ręce nasze dotykały, o Słowie żywota – 2.a żywot objawiony został, i wi-
dzieliśmy, 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.  
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V ‒ Iz 49,13-16  

13.Śpiewajcie radośnie, niebiosa, i wesel się, ziemio, i wy, góry, rozbrzmiewajcie rado-
ścią, gdyż Pan pocieszył swój lud i zmiłował się nad jego biedakami! 14.A jednak Syjon 
mówi: Pan mnie opuścił i Wszechmocny zapomniał o mnie. 15.Czy kobieta może za-
pomnieć o swoim niemowlęciu i nie zlitować się nad dziecięciem swojego łona? 
A choćby nawet one zapomniały, jednak Ja ciebie nie zapomnę. 16.Oto na moich dło-
niach wyrysowałem cię, twoje mury stoją mi zawsze przed oczyma. 

VI ‒ J 12,44-50 

44.Jezus zawołał donośnym głosem: Kto wierzy we mnie, nie we mnie wierzy, ale w te-
go, który mnie posłał. 45.Kto mnie widzi, widzi tego, który mnie posłał. 46.Ja jako świa-
tłość przyszedłem na świat, aby nie pozostał w ciemności nikt, kto wierzy we mnie. 
47.A jeśliby kto słuchał słów moich a nie przestrzegał ich, Ja go nie sądzę; nie przysze-
dłem bowiem sądzić świata, ale świat zbawić. 48.Kto mną gardzi i nie przyjmuje słów 
moich, ma swego sędziego: Słowo, które głosiłem, sądzić go będzie w dniu ostatecz-
nym; 49.bo Ja nie z siebie samego mówiłem, ale Ojciec, który mnie posłał, On mi roz-
kazał, co mam powiedzieć i co mam mówić. 50.I wiem, że przykazanie jego jest żywo-
tem wiecznym. Przeto, co Ja wam mówię, mówię tak, jak mi powiedział Ojciec.  

Modlitwy powszechne Kościoła 

 1.   Wszechmogący Boże, miłosierny Ojcze, z wdzięcznością i z dziękczynieniem 
przychodzimy przed oblicze Twoje, pełne łaski i chwały. Z radością i pokorą dziękuje-
my 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.  

 Boże, spraw, abyśmy jak Maria, Matka Pana naszego, wszystkie słowa o naro-
dzeniu 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 Twój 
pokój, którego świat nam dać nie może, niechaj napełni nasze serca, domy i rodziny, 
naród i naszą Ojczyznę.  

 Niechaj wieść o Zbawieniu pokrzepi chorych, cierpiących i umierających.  

 Błogosław Kościół swój na całej ziemi, wszystkich jego członków, nauczycieli Słowa 
Twojego i biskupów, aby wiernie wypełniali swoje powołanie. 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.  

2.    Boże Wszechmogący, Ty nie milczysz, ale od wieków przemawiasz i objawiasz 
zbawienną Twoją wolę. Od chwili stworzenia objawiasz się przez dzieła Twoich rąk. 
Wysławiamy Cię, że włożyłeś swoje Słowo w usta proroków, których powołałeś na 
świadków Twojej woli. Wielbimy Cię, bo przemówiłeś przez Twojego Syna, Jezusa 
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Chrystusa, narodzonego z Dziewicy w Betlejem. Święta, które pozwoliłeś nam przeżyć 
w pokoju i radości, na nowo przypomniały nam, że przemówiłeś także do nas, abyśmy 
mogli poznać Twoje Boskie zamierzenia. Wierzymy, że przemawiasz wciąż przez Sło-
wo, które głosi chwałę Twojego Syna, a żłób i ubóstwo Jezusa, jest wezwaniem do 
upamiętania, skierowanym do grzesznego świata, poszukującego bogactwa i marności 
tego świata.  

 Spraw, abyśmy dzięki oświeceniu Twojego Ducha, pojęli cud nocy betlejemskiej 
i Twojej miłości, objawionej w ucieleśnieniu Twojego Syna. Panie Boże, mów do nas 
przez Ewangelię aż do dnia, kiedy rozstaniemy się z doczesnością. Prowadziłeś nas 
i chroniłeś. Niech Duch Twój nadal oświeca nasze dusze, a w dniu śmierci niech zabły-
śnie nam blask chwały zbawienia w Twoim Synu i jedynym Panu i Pasterzu naszym. 
Amen. 

Antyfona 
Ksiądz: Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas. Alleluja! 

Zgromadzenie liturgiczne: I ujrzeliśmy chwałę Jego. Alleluja! 
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DZIEŃ STAREGO ROKU 

Hasło dnia 

W ręku twoim są losy moje. (Ps 31,16a) 

Psalm dnia: Ps 121  
1. Oczy moje wznoszę ku górom:  
 Skąd nadejdzie mi pomoc?  
2. Pomoc moja jest od Pana,  
 Który uczynił niebo i ziemię.  
3. Niechaj nie da się potknąć twej nodze,  
 Niech nie drzemie stróż twój.  
4. Oto nie drzemie  
 Ani nie zasypia stróż Izraela.  
5. Pan stróżem twoim,  
 Pan cieniem twoim po prawicy twojej.  
6. Słońce nie będzie cię razić za dnia  
 Ani księżyc w nocy.  
7. Pan strzec cię będzie od wszelkiego zła,  
 Strzec będzie duszy twojej.  
8. Pan strzec będzie wyjścia i wejścia twego,  
 Teraz i na wieki.  

Introit nr 13 
Ksiądz Zgromadzenie liturgiczne 

* Pan strzec będzie wyjścia i wejścia twe-
go. Alleluja! 

* Teraz i na wieki. Alleluja 

* Oczy moje wznoszę ku górom. Alleluja! * Skąd nadejdzie mi pomoc? Alleluja! 

* Pan strzec cię będzie od wszelkiego zła. 
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 koń-
ca dni naszego życia,/ a gdy skończy się czas naszej pielgrzymki, zabierz nas do siebie, 
abyśmy Ciebie, Trójjedynego Boga chwalili na wieki wieków.  
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3.    Wszechmogący, wiekuisty Boże! / Dziękujemy Ci, że nam w kończącym się 
roku wyświadczyłeś wiele dobrego na ciele i duszy./ Prosimy Cię, obdarz nas błogo-
sławionym nowym rokiem i udziel nam swojego boskiego pokoju./ Wysłuchaj nas 
w Duchu Świętym dla zasługi Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, Pana naszego. 

4.   Panie Boże, Ty jesteś ponad czasem i Panem czasu,/ jesteś Panem naszego 
życia i znasz wszystkie drogi, po których chodzimy, wszystkie nasze myśli i plany./ 
Spraw, aby każdy człowiek razem z psalmistą umiał dzisiaj i zawsze szczerze wyzna-
wać: „Pan jest Pasterzem moim”./ Dziękujemy Ci, za ten rok, który dzisiaj żegnamy 
i spraw, abyśmy pamiętali o wszystkich dobrodziejstwach, które z Twojej ręki otrzy-
maliśmy./ Wysłuchaj nas, nie dla naszych zasług, lecz zasługę Twojego Syna, Jezusa 
Chrystusa, Zbawiciela 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 ro-
dzenia 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 roz-
dzierania 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 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 tru-
dzie. 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. 

Lekcja: Rz 8,31b-39  

31b. Jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam? 32.On, który nawet własnego Syna nie 
oszczędził, ale go za nas wszystkich wydał, jakżeby nie miał z nim darować nam 
wszystkiego? 33.Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Przecież Bóg usprawiedliwia. 
34.Któż będzie potępiał? Jezus Chrystus, który umarł, więcej, zmartwychwstał, który 
jest po prawicy Boga, Ten przecież wstawia się za nami. 35.Któż nas odłączy od miłości 
Chrystusowej? Czy utrapienie, czy ucisk, czy prześladowanie, czy głód, czy nagość, czy 
niebezpieczeństwo, czy miecz? 36.Jak napisano: Z powodu ciebie co dzień nas zabijają, 
uważają nas za owce ofiarne. 37.Ale w tym wszystkim zwyciężamy przez tego, który 
nas umiłował. 38.Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani anioło-
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wie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, 39.ani wyso-
kość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bo-
żej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. 

Graduale  

Pomoc nasza jest w imieniu Pana, który uczynił niebo i ziemię. Alleluja!  
(Ps 124,8) 

Ewangelia: Mt 13,24-30  

24 .Inne podobieństwo podał im, mówiąc: Podobne jest Królestwo Niebios do człowie-
ka, 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 wy-
dało 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. 

Perykopy homiletyczne 

I ‒ Iz 51,4-6 

4.Zwróć na mnie uwagę, mój ludu, i słuchaj mnie, mój narodzie, bo ode mnie wyjdzie 
nauka, a moje prawo stanie się światłem ludów. (.Bardzo blisko jest moja sprawiedli-
wość, moje zbawienie nastaje, moje ramiona będą sądzić ludy, wyczekują mnie wy-
spy, tęsknie wyglądają mojego ramienia. 6.Podnieście ku niebu oczy i spojrzyjcie na 
ziemię w dole! Gdyż niebiosa rozwieją się jak dym, ziemia rozpadnie się jak szata, a jej 
mieszkańcy poginą jak komary, lecz moje zbawienie będzie trwać wiecznie, a moja 
sprawiedliwość nie ustanie  

II ‒ Hbr 13,8-9b 

8.Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam i na wieki. 9b.Nie dajcie się zwodzić przeróż-
nym i obcym naukom; dobrze jest bowiem umacniać serce łaską.  

III ‒ 2 Mż 13,20-22 

20.I wyruszyli z Sukkot, i rozłożyli się obozem w Etam, na skraju pustyni. 21.A Pan szedł 
przed nimi w dzień w słupie obłoku, by ich prowadzić w drodze, a w nocy w słupie 
ognia, aby im świecić, żeby mogli iść dniem i nocą. 22.Nie ustępował sprzed ludu słup 
obłoku w dzień ani słup ognia w nocy.  

IV ‒ Mt 13,24-30 

24 .Inne podobieństwo podał im, mówiąc: Podobne jest Królestwo Niebios do człowie-
ka, który posiał dobre nasienie na swojej roli. 25.A kiedy ludzie spali, przyszedł jego 
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nieprzyjaciel i nasiał kąkolu między pszenicę, i odszedł. 26.A gdy zboże podrosło i wy-
dało 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. 

V ‒ Rz 8,31b-39 

31b. Jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam? 32.On, który nawet własnego Syna nie 
oszczędził, ale go za nas wszystkich wydał, jakżeby nie miał z nim darować nam 
wszystkiego? 33.Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Przecież Bóg usprawiedliwia. 
34.Któż będzie potępiał? Jezus Chrystus, który umarł, więcej, zmartwychwstał, który 
jest po prawicy Boga, Ten przecież wstawia się za nami. 35.Któż nas odłączy od miłości 
Chrystusowej? Czy utrapienie, czy ucisk, czy prześladowanie, czy głód, czy nagość, czy 
niebezpieczeństwo, czy miecz? 36.Jak napisano: Z powodu ciebie co dzień nas zabijają, 
uważają nas za owce ofiarne. 37.Ale w tym wszystkim zwyciężamy przez tego, który 
nas umiłował. 38.Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani anioło-
wie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, 39.ani wyso-
kość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bo-
żej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.   

VI ‒ Kz 3,1-15 

1.Wszystko ma swój czas i każda sprawa pod niebem ma swoją porę: 2.Jest czas ro-
dzenia 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 roz-
dzierania 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 ludzi nie ma nic lepszego, jak tylko radować się i uży-
wać, 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. 
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Modlitwy powszechne Kościoła  

1.   Boże Wszechmogący, Panie wszechświata, historii i naszego życia! Z Twojej 
ojcowskiej ręki otrzymaliśmy ten rok, który dzisiaj żegnamy. Wielbimy Twoje święte 
Imię i z wdzięcznością dziękujemy Ci za liczne dobrodziejstwa i błogosławieństwo ży-
cia, 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 Jezusie Chry-
stusie i żadna moc nie może nas odłączyć od Twojej miłości. Zachowałeś od złego na-
sze domy, rodziny, Kościół, naród i naszą Ojczyznę. 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. 
Niech 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. 

2.   Panie, Boże wszechmogący, Ojcze naszego Pana, Chrystusa Jezusa! Z podzię-
kowaniem przychodzimy w tym ostatnim dniu roku przed Twoje łaskawe oblicze. Roz-
poczęliśmy ten rok z Tobą i z Tobą pragniemy go zakończyć. Każdego dnia byłeś blisko 
nas i rozświetlałeś drogi naszego życia światłem Chrystusowej Ewangelii. W tych 
ostatnich godzinach starego roku, wielbimy Cię za Twoją dobroć i miłość.  

 Panie, Boże nasz, Ty byłeś zawsze dla nas łaskawy i miałeś cierpliwość nad nami. 
Okaż swoją łaskę także i w tych ostatnich chwilach starego roku i przez wierność swo-
ją, odpuść nam wszystkie nasze grzechy, którymi Ciebie obrażaliśmy. Obmyj nas – 
prosimy krwią Twojego Syna, abyśmy mogli przekroczyć próg nowego roku z pokojem 
i radością w sercu.  

 Panie Boże, gdy o północy stary rok przejdzie do historii, uchwyć nas mocno za 
rękę i wiedź dalej przez życie, które racz napełnić Twoim błogosławieństwem.  

 Łaskawy Boże, racz nas wysłuchać przez Pana i Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystu-
sa. Amen. 

Antyfona 
Ksiądz: Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas. Alleluja! 

Zgromadzenie liturgiczne: I ujrzeliśmy chwałę Jego. Alleluja! 
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DZIEŃ NOWEGO ROKU 

Hasło dnia 

Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam i na wieki. (Hbr 13,8) 

Psalm dnia: Ps 8,2-10 
2. Panie, Władco nasz, jak wspaniałe jest imię twoje na całej ziemi!  
 Ty, któryś wyniósł majestat swój na niebiosa.  
3. Z ust dzieci i niemowląt ugruntowałeś moc na przekór nieprzyjaciołom swoim,  
 Aby poskromić wroga i mściciela.  
4. Gdy oglądam niebo twoje, dzieło palców twoich,  
 Księżyc i gwiazdy, które Ty ustanowiłeś:  
5. Czymże jest człowiek, że o nim pamiętasz,  
 Lub syn człowieczy, że go nawiedzasz?  
6. Uczyniłeś go niewiele mniejszym od Boga,  
 Chwałą i dostojeństwem uwieńczyłeś go.  
7. Dałeś mu panowanie nad dziełami rąk swoich,  
 Wszystko złożyłeś pod stopy jego:  
8. Owce i wszelkie bydło,  
 Nadto zwierzęta polne,  
9. Ptactwo niebieskie i ryby morskie,  
 Cokolwiek ciągnie szlakami mórz. 
10. Panie, Władco nasz, jak wspaniałe jest imię twoje na całej ziemi! 

Introit nr 15 
Ksiądz Zgromadzenie liturgiczne 

* Panie, Tyś był ostoją naszą z pokolenia 
w pokolenie. 

* Od wieków na wieki Tyś jest, o Boże! 

* Nasyć nas o świcie łaską swoją. * Abyśmy się weselili przez wszystkie dni 
nasze! 

* Niech spocznie na nas łaska Pana, Boga 
naszego. 

* A wśród nas utwierdź dzieło rąk na-
szych! 

Kolekty 

l.    Boże Wszechmogący, Ojcze miłosierdzia,/ dziękujemy Ci za Imię naszego 
Zbawiciela, przez które objawiłeś nam zbawienną wolę swoją./ Prosimy Cię, wypisz 
Imię swojego Syna na naszych sercach i spraw, abyśmy zawsze pamiętali, że jesteśmy 
Jego własnością./ Wysłuchaj nas przez tegoż Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Du-
chem 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, naszej pracy 
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i nauki./ 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.  

3.   Panie Boże, znowu jeden rok przeminął i postawiłeś nas przed nowym./ Ty 
wiesz, co nas w nim spotka i co będziemy przeżywać./ Ufamy Tobie i pewni jesteśmy, 
że jeśli Tobie się poddamy, Ty nas przez ten rok przeprowadzisz bezpiecznie./ Prosimy 
Cię ochraniaj nas i napełń wiarą, przez którą wszystkie przeciwności złego losu zdoła-
my pokonać./ Wysłuchaj nas dla zasług Syna Twojego, w jedności wiary aż do końca 
dni naszych. 

4.   Miłosierny i łaskawy Panie Boże,/ jak prowadziłeś nas przez miniony rok, tak 
prowadź nas nadal i zachowaj od wszelkiego złego w roku, który dzisiaj rozpoczyna-
my./  Zachowaj nas w zdrowiu, przede wszystkim w wierze, nadziei i miłości, i spraw, 
abyśmy każdego dnia za wszystko Tobie z serca dziękowali./ Wysłuchaj nas dla zasług 
Syna Twojego i zachowaj w jedności wiary aż do końca dni naszych. 

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 ści-
śle 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 
i mężny? Nie bój się i nie lękaj się, bo Pan, Bóg twój, będzie z tobą wszędzie, dokąd-
kolwiek 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, któ-
rzy nie wiecie, co jutro będzie. Bo czymże jest życie wasze? Parą jesteście, która uka-
zuje się na krótko, a potem znika. 15.Zamiast tego, winniście mówić: Jeżeli Pan zechce, 
będziemy żyli i zrobimy to lub owo.  
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Graduale 

Pomoc nasza w imieniu Pana, który uczynił niebo i ziemię. (Ps 124,8) 

Ewangelia: Łk 4,16-21 

16.I przyszedł do Nazaretu, gdzie się wychował, i wszedł według zwyczaju swego 
w dzień sabatu do synagogi, i powstał, aby czytać. 17.I podano mu księgę proroka Iza-
jasza, a otworzywszy księgę, natrafił na miejsce, gdzie było napisane: 18.Duch Pański 
nade mną, przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę, posłał 
mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym uciśnionych wy-
puścił na wolność, 19.abym zwiastował miłościwy rok Pana. 20.I zamknąwszy księgę, 
oddał ją słudze i usiadł. A oczy wszystkich w synagodze były w niego wpatrzone. 
21.Zaczął tedy mówić do nich: Dziś wypełniło się to Pismo w uszach waszych. 

Perykopy homiletyczne 

I ‒ 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 i mężny? Nie bój się 
i nie lękaj się, bo Pan, Bóg twój, będzie z tobą wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. 

II ‒ 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 przy-
gotować wam miejsce. 3.A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i we-
zmę 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. 
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III ‒ Flp 4,10-13[14-20] 

10.A uradowałem się wielce w Panu, że nareszcie zakwitło staranie wasze o mnie, po-
nieważ już dawno o tym myśleliście, tylko nie mieliście po temu sposobności. 11.A nie 
mówię tego z powodu niedostatku, bo nauczyłem się przestawać na tym, co mam. 
12.Umiem się ograniczyć, umiem też żyć w obfitości; wszędzie i we wszystkim jestem 
wyćwiczony; umiem być nasycony, jak i głód cierpieć, obfitować i znosić niedostatek. 
13.Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia, w Chrystusie. 14.Wszakże dobrze 
uczyniliście, uczestnicząc w mojej udręce. 15.A wy, Filipianie, wiecie, że na początku 
zwiastowania ewangelii, gdy wyszedłem z Macedonii, wy byliście jedynym zborem, 
który był wspólnikiem moim w dawaniu i przyjmowaniu, 16.bo już do Tesaloniki i raz, 
i drugi przysłaliście dla mnie zapomogę. 17.Nie żebym oczekiwał daru, ale oczekuję 
plonu, który obficie będzie zaliczony na wasze dobro. 18.Poświadczam zaś, że odebra-
łem wszystko, nawet więcej niż mi potrzeba; mam wszystkiego pod dostatkiem, 
otrzymawszy od Epafrodyta wasz dar, przyjemną wonność, ofiarę mile widzianą, 
w której Bóg ma upodobanie. 19.A Bóg mój zaspokoi wszelką potrzebę waszą według 
bogactwa swego w chwale, w Chrystusie Jezusie. 20.Bogu zaś i Ojcu naszemu niechaj 
będzie chwała na wieki wieków. Amen.  

IV ‒ Prz 16,[1-8]9 

[1.Rzeczą człowieka są rozważania serca, lecz od Pana pochodzi odpowiedź języka. 
2.Wszystkie drogi człowieka wydają mu się czyste, lecz Pan bada duchy. 3.Powierz 
Panu swoje sprawy, a wtedy ziszczą się twoje zamysły. 4.Pan wszystko uczynił dla swo-
ich celów, nawet bezbożnego na dzień sądu. 5.Każdy pyszałek jest ohydą dla Pana; 
z pewnością nie ujdzie on pomsty. 6.Miłość i wierność oczyszczają od winy, a dzięki 
bojaźni Pana stronimy od złego. 7.Gdy drogi człowieka podobają się Panu, wtedy godzi 
On z nim nawet jego nieprzyjaciół. 8.Lepiej mieć mało, lecz nabyte sprawiedliwie, niż 
obfitość nabytą niesprawiedliwie]. 9.Serce człowieka obmyśla jego drogę, lecz Pan kie-
ruje jego krokami.  

V ‒ Łk 4,16-21 

16.I przyszedł do Nazaretu, gdzie się wychował, i wszedł według zwyczaju swego 
w dzień sabatu do synagogi, i powstał, aby czytać. 17.I podano mu księgę proroka Iza-
jasza, a otworzywszy księgę, natrafił na miejsce, gdzie było napisane: 18.Duch Pański 
nade mną, przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę, posłał 
mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym uciśnionych wy-
puścił na wolność, 19.abym zwiastował miłościwy rok Pana. 20.I zamknąwszy księgę, 
oddał ją słudze i usiadł. A oczy wszystkich w synagodze były w niego wpatrzone. 
21.Zaczął tedy mówić do nich: Dziś wypełniło się to Pismo w uszach waszych.  

VI ‒ 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, któ-
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rzy nie wiecie, co jutro będzie. Bo czymże jest życie wasze? Parą jesteście, która uka-
zuje się na krótko, a potem znika. 15.Zamiast tego, winniście mówić: Jeżeli Pan zechce, 
będziemy żyli i zrobimy to lub owo.  

Modlitwy powszechne Kościoła 

1.   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 Twojego Syna, 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. Ochra-
niaj od wszystkiego złego na ciele i duszy. Chwała Twoja, która jest na obliczu Twojego 
Syna, niechaj nam będzie światłem w naszej pielgrzymce ku niezniszczalnej ojczyźnie 
pokoju i wiecznej szczęśliwości, a każde Słowo, które wychodzi z Twoich ust, 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 nasze serca, napełnij je swoim Duchem, 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 rozpo-
czynamy, każda chwila może być początkiem doświadczenia, krzyża i końcem docze-
snej pielgrzymki, przeto czuwaj nad nami i niechaj prowadzi nas Twoja łaskawa dłoń. 

 Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen. 

2.    Wszechmogący Boże, Panie czasu i historii! Szybko upływają dni i lata naszej 
pielgrzymki. Każdy dzień życia i wszystko, czym je wypełniasz, jest darem Twojego 
ojcowskiego serca, pełnego miłosierdzia i łaski. Dziękujemy Ci za dobroć i zmiłowanie, 
jakie nam okazujesz każdego dnia. Wielbimy Twoje Imię za błogosławieństwo i opiekę. 
Żadne ludzkie słowo nie może wyrazić tego, co z łaski czynisz dla nas  

 Łaskawy Panie Boże, pozwalasz nam rozpocząć nowy rok w pokoju. Przed nami nie-
znana nam droga. Nie wiemy, ile zgotowałeś dla nas dni radosnych, a ile pełnych do-
świadczeń i krzyża. Ty znasz naszą przyszłość. Wiemy, że pragniesz naszego zbawienia. 
Ufamy Twojej ojcowskiej dobroci. Dlatego rozpoczynamy ten nowy rok z Tobą i pra-
gniemy szczerze każdy nasz dzień rozpoczynać wołaniem do Ciebie w imieniu Twojego 
Syna. Każdą sprawę pragniemy rozpocząć i wykonać z naszym Panem i Zbawicielem, 
gdyż wszystko możemy w Tym, który nas umacnia, w Chrystusie. Pragniemy tak żyć 
i postępować, aby każdy nasz czyn i słowo było świadectwem wiary w Twojego Syna 
i zaufania Twojej dobroci.   

 Z pokorą prosimy Cię o błogosławieństwo. Niech Twoja dłoń chroni nasz umiłowa-
ny Kościół, w którym zostaliśmy ochrzczeni i poznali Twoje Słowo Prawdy.  

 Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen. 
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Antyfona: 
Ksiądz: Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas. Alleluja! 

Zgromadzenie liturgiczne: I ujrzeliśmy chwałę Jego. Alleluja!  



2. NIEDZIELA PO BOŻYM NARODZENIU 

 70 

2. NIEDZIELA PO BOŻYM NARODZENIU 

Hasło tygodnia 

Ujrzeliśmy chwałę jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski 

i prawdy. (J 1,14b) 

Psalm tygodnia: Ps 100 
1. Wykrzykuj Panu, cała ziemio!  
2.  Służcie Panu z radością,  
 Przychodźcie przed oblicze jego z weselem!  
3.  Wiedzcie, że Pan jest Bogiem!  
 On nas uczynił i do niego należymy,  
 Myśmy ludem jego i trzodą pastwiska jego.  
4.  Wejdźcie w bramy jego z dziękczynieniem,  
 W przedsionki jego z pieśnią chwały!  
 Wysławiajcie go, błogosławcie imieniu jego!  
5.  Albowiem dobry jest Pan;  
 Na wieki trwa łaska jego,  
 A wierność jego z pokolenia w pokolenie. 

Introit nr 16 
Ksiądz Zgromadzenie liturgiczne 

* Panie, nad wszystko wywyższyłeś Imię i Sło-
wo swoje. Alleluja! 

* W dniu, gdy Cię wzywałem, wysłuchałeś 
mnie. Alleluja!   

* Oddaję pokłon przybytkowi Twemu 
świętemu. Alleluja! 

* I wysławiam Imię Twoje za łaskę i za wier-
ność Twoją. Alleluja! 

* Wielka jest chwała Pana. Alleluja! * Moc i wspaniałość w świątyni Jego. Alle-
luja!   

Kolekty 

l.    Boże, Ojcze Pana naszego Jezusa Chrystusa!/ Dziękujemy Ci za Jezusa Chry-
stusa, którego uczyniłeś wzorem do naśladowania./ Prosimy Cię, spraw łaskawie, aby-
śmy zawsze szukali społeczności z Tobą i radowali się z każdego dnia przeżytego w sie-
niach 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 swojego Syna, aby-
śmy w wieczności wraz ze wszystkimi zbawionymi mogli oglądać święte oblicze Two-
je./ Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym, Pocieszycielu naszym.  



2. NIEDZIELA PO BOŻYM NARODZENIU 

 71 

3.    Wszechmogący Boże i Ojcze, dawco dobrych i doskonałych darów!/ Prosimy 
Cię dla Twego miłosierdzia, obdarz nas błogosławionym i radosnym rokiem./ Zacho-
waj nas łaskawie od nieszczęść i udziel nam swego Boskiego pokoju./ Wysłuchaj nas 
w  Twoim Synu, Jezusie Chrystusie, który z Duchem Twoim żyje i króluje na wieki wie-
ków.  

4.   Duchu Święty, nasz Pocieszycielu, działasz w jedności z Bogiem Ojcem i Sy-
nem Jego,/ zachowaj nas w wierze o chwale stworzenia i zbawienia wiecznego, doko-
nanego przez wcielenie Syna Bożego./ Spraw, abyśmy utwierdzeni w wierze, byli 
wiernymi naśladowcami naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, przez którego wysłu-
cha nas Boże w Trójcyjedyny. 

Biblijne teksty liturgiczne 

Stary Testament: 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 opu-
stoszałe 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. 

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 napisa-
łem 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) 

Ewangelia: Łk 2,41-52 

41.A rodzice jego chodzili co roku do Jerozolimy na Święto Paschy. 42.I gdy miał dwa-
naście 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 
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rodzice, 44.a mniemając, iż jest pośród podróżnych, uszli dzień drogi i szukali go mię-
dzy 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, słuchają-
cego i pytającego ich. 47.A zdumiewali się wszyscy, którzy go słuchali, nad jego rozu-
mem 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.  

Perykopy homiletyczne 

I ‒ 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 napisa-
łem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie żywot 
wieczny. 

II ‒ 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 opu-
stoszałe 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. 

III ‒ Łk 2,41-52 

41.A rodzice jego chodzili co roku do Jerozolimy na Święto Paschy. 42.I gdy miał dwa-
naście 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 
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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, słuchają-
cego i pytającego ich. 47.A zdumiewali się wszyscy, którzy go słuchali, nad jego rozu-
mem 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 lu-
dzi.  

IV ‒ J 1,43-51 

43.Następnego dnia chciał udać się do Galilei; i spotkał Filipa, i rzekł do niego: Pójdź za 
mną! 44.A Filip był z Betsaidy, miasta Andrzeja i Piotra. 45.Filip spotkał Natanaela i rzekł 
do niego: Znaleźliśmy tego, o którym pisał w zakonie Mojżesz, a także prorocy: Jezusa, 
syna Józefa, z Nazaretu. 46.Wtedy Natanael rzekł do niego: Czy z Nazaretu może być 
coś dobrego? Filip na to: Pójdź i zobacz! 47.A gdy Jezus ujrzał Natanaela, idącego do 
niego, rzekł o nim: Oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma fałszu. 48.Rzecze mu 
Natanael: Skąd mnie znasz? Odpowiedział mu Jezus i rzekł: Zanim cię zawołał Filip, 
widziałem cię, gdy byłeś pod drzewem figowym. 49.Odpowiedział mu Natanael: Mi-
strzu! Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś królem Izraela. 50.A Jezus odpowiadając, po-
wiedział do niego: Czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci, iż cię widziałem pod fi-
gowym drzewem? Ujrzysz większe rzeczy niż to. 51.Powiedział też do niego: Zaprawdę, 
zaprawdę powiadam wam, ujrzycie niebo otwarte i aniołów Bożych wstępujących 
i zstępujących na Syna Człowieczego. 

V – Rz 16,25-27  

25.A temu, który ma moc utwierdzić was według ewangelii mojej i zwiastowania o Je-
zusie Chrystusie, według objawienia tajemnicy, przez długie wieki milczeniem pokry-
tej, 26.ale teraz objawionej i przez pisma prorockie według postanowienia wiecznego 
Boga obwieszczonej wszystkim narodom, żeby je przywieść do posłuszeństwa wiary – 
27.Bogu, który jedynie jest mądry, niech będzie chwała na wieki wieków przez Jezusa 
Chrystusa. Amen.  

VI – J 7,14-18  

14.A gdy już minęła połowa świąt, wstąpił Jezus do świątyni i nauczał. 15.I dziwili się 
Żydzi, i mówili: Skąd ta jego uczoność, skoro się nie uczył? 16.Na to odpowiedział im 
Jezus, mówiąc: Nauka moja nie jest moją, lecz tego, który mnie posłał. 17.Jeśli kto chce 
pełnić wolę jego, ten pozna, czy ta nauka jest z Boga, czy też Ja sam mówię od siebie. 
18.Kto od siebie samego mówi, ten szuka własnej chwały; ale kto szuka chwały tego, 
który go posłał, ten jest szczery i nie ma w nim nieprawości.  
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Modlitwy powszechne Kościoła 

1.   Panie Boże i Ojcze nasz, dziękujemy Ci, że w pokoju i radości mogliśmy prze-
żywać Święta Narodzenia Pańskiego i przez słuchanie Ewangelii o przyjściu Syna Two-
jego 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. 

 Panie Boże miłosierny, zesłałeś swojego Syna, Jezusa Chrystusa i w Nim ofiarowa-
łeś 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 Twoich i o wezwaniu do naśladowania Twojego 
Syna, naszego jedynego Pana i Przewodnika w życiu.  

 Boże, niechaj łaskawa dłoń Twoja prowadzi nas przez życie, ochrania od wszystkie-
go 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 Twojego. 
Daj mu dobrych, wiernych i mądrych pasterzy i nauczycieli Twojego Słowa. Niechaj 
świadectwo Twojego ludu 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 Twoje dzieci umiłowane przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna. 
Amen.  

2.  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 da-
jesz obietnicę zbawienia i błogosławieństwa na dalsze dni pielgrzymki naszej. Przede 
wszystkim dziękujemy Ci za Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, że przez Jego imię obja-
wiłeś nam swoje serce ojcowskie, pełne łaski i miłosierdzia. Dziękujemy Ci, że wzywa-
jącym Jego imię obiecałeś zbawienie wieczne. 

 Boże łaskawy, prowadź nas przez wszystkie dni roku, który jest przed nami. Ochra-
niaj od wszystkiego złego na ciele i duszy. Twoja chwała, która jest na obliczu Twojego 
Syna, niechaj nam będzie światłem w naszej pielgrzymce ku niezniszczalnej ojczyźnie 
pokoju i wiecznej szczęśliwości, a każde słowo, które wychodzi z Twoich ust, 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 
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wydawali dobre owoce i wielbili święte Twoje imię. Odwróć od nas zasłużone kary i do-
świadczenia, oszczędź nam udręki i trwogi. A ponieważ i w tym roku, który rozpoczy-
namy, każda chwila może być początkiem doświadczenia, krzyża i końcem doczesnej 
pielgrzymki, przeto czuwaj nad nami i niechaj prowadzi nas Twoja łaskawa dłoń. 

 Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen.  

Antyfona 
Ksiądz:  Będziemy opiewali drogi Pańskie. Alleluja! 

Zgromadzenie liturgiczne:  Gdyż wielka jest chwała Pana. Alleluja! 
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ŚWIĘTO EPIFANII 

Hasło dnia 

Ciemność ustępuje, a światłość prawdziwa już świeci. (1 J 2,8b) 

Psalm dnia: Ps 72,1-3.10-12.17b-19 
1. Boże! Daj królowi prawa swoje  
 I sprawiedliwość swoją synowi królewskiemu,  
2. Aby sądził lud twój sprawiedliwie,  
 A ubogich twoich wedle prawa!  
3. Niech góry przyniosą ludowi pokój,  
 A pagórki sprawiedliwość!  
10. Królowie Tarszysz i wysp niech przynoszą dary;  
 Królowie Saby i Seby niech złożą daninę!  
11. Niech mu oddają pokłon wszyscy królowie,  
 Niech mu służą wszystkie narody!  
12. Bo ocali biedaka, który woła o ratunek,  
 I ubogiego, który nie ma pomocy.  
17b.Niech imię jego kwitnie, póki świeci słońce!  
 Niech ludzie błogosławią się nim wzajemnie!  
 Niech sławią go wszystkie narody!  
18. Błogosławiony niech będzie Pan, Bóg Izraela,  
 Który sam jeden czyni cuda! 
19. I niech będzie chwalebne imię jego błogosławione na wieki,  
 A cała ziemia niech będzie pełna chwały jego! Amen, Amen. 

Introit nr 17 
Ksiądz Zgromadzenie liturgiczne 

* Panie, Twoim jest Królestwo i Ty jesteś 
wyniesiony jako głowa nad wszystko. 
Alleluja! 

* Ty władasz nad wszystkim, w Twojej ręce 
jest siła i moc. Alleluja!                                        

* Wykrzykuj Panu, cała ziemio! Alleluja! * Służcie Panu z radością. Alleluja! 

* Przychodźcie przed oblicze Jego z wese-
lem! 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 wie-
czności./ Wysłuchaj nas przez Jezusa, Pana naszego, który z Tobą i z Duchem Świętym, 
prawdziwy Bóg, żyje i króluje na wieki wieków. 
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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, aby-
śmy 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.  

4.   Wszechmogący Boże, Panie całego stworzenia,/ jak przez światło gwiazdy 
prowadziłeś mędrców ze Wschodu do Betlejem, do Chrystusa,/ tak przez światło Two-
jego Słowa prowadź nas do Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela./ Daj nam poznanie 
Jego miłości i chwały, abyśmy przez Niego za wszystko dziękowali Tobie,/ bo Ty jesteś 
dobrem i źródłem wszelkiego dobra./ Wsłuchaj nas w Duchu Świętym, naszym Pocie-
szycielu. 

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 rado-
ści, gdyż bogactwo morza przypłynie ku tobie, mienie narodów tobie przypadnie. 
6.Gromady wielbłądów zaroją się, młode wielbłądy Midianitów i Efy, wszyscy przyjdą 
z Saby; przywiozą złoto i kadzidło, śpiewając pieśni pochwalne na cześć Pana. 

Lekcja: 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. 



ŚWIĘTO EPIFANII 

 78 

Graduale  

Chwalcie Pana, wszystkie narody, wysławiajcie go, wszystkie ludy. Alleluja!  
(Ps 117,1) 

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 żydow-
ski? 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 na-
rodzić? 5.A oni mu rzekli: W Betlejemie Judzkim; bo tak napisał prorok: 6.I ty, Betleje-
mie, 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 dzie-
cięciu, 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, wskazy-
wała im drogę, a doszedłszy do miejsca, gdzie było dziecię, zatrzymała się. 10.A uj-
rzawszy 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. 

Perykopy homiletyczne 

I ‒ 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 żydow-
ski? 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 na-
rodzić? 5.A oni mu rzekli: W Betlejemie Judzkim; bo tak napisał prorok: 6.I ty, Betleje-
mie, 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 dzie-
cięciu, 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, wskazy-
wała im drogę, a doszedłszy do miejsca, gdzie było dziecię, zatrzymała się. 10.A uj-
rzawszy gwiazdę, niezmiernie się uradowali. 11 I wszedłszy do domu, ujrzeli dziecię 
z Marią, matką jego, i upadłszy, oddali mu pokłon, potem otworzywszy swoje skarby, 
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złożyli mu w darze złoto, kadzidło i mirrę. 12.A ostrzeżeni we śnie, by nie wracali do 
Heroda, inną drogą powrócili do ziemi swojej. 

II ‒ 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. 

III ‒ 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 rado-
ści, gdyż bogactwo morza przypłynie ku tobie, mienie narodów tobie przypadnie. 
6.Gromady wielbłądów zaroją się, młode wielbłądy Midianitów i Efy, wszyscy przyjdą 
z Saby; przywiozą złoto i kadzidło, śpiewając pieśni pochwalne na cześć Pana. 

IV ‒ J 1,15-18 

15.Jan świadczył o nim i głośno wołał: Ten to był, o którym powiedziałem: Ten, który za 
mną idzie, był przede mną, bo pierwej był niż ja. 16.A z jego pełni myśmy wszyscy wzię-
li, i to łaskę za łaską. 17.Zakon bowiem został nadany przez Mojżesza, łaska zaś i praw-
da stała się przez Jezusa Chrystusa. 18.Boga nikt nigdy nie widział, lecz jednorodzony 
Bóg, który jest na łonie Ojca, objawił go.  

V ‒ 2 Kor 4,3-6 

3.A jeśli nawet ewangelia nasza jest zasłonięta, zasłonięta jest dla tych, którzy giną, 
4.w których bóg świata tego zaślepił umysły niewierzących, aby im nie świeciło światło 
ewangelii o chwale Chrystusa, który jest obrazem Boga. 5.Albowiem nie siebie samych 
głosimy, lecz Chrystusa Jezusa, że jest Panem, o sobie zaś, żeśmy sługami waszymi dla 
Jezusa. 6.Bo Bóg, który rzekł: Z ciemności niech światłość zaświeci, rozświecił serca 
nasze, aby zajaśniało poznanie chwały Bożej, która jest na obliczu Chrystusowym.  

VI ‒ 1 Krl 10,1-13 

1.A gdy królowa Saby usłyszała wieść o Salomonie opartą na chwale Pana, wybrała się 
do niego, żeby go doświadczyć przez stawianie trudnych pytań. 2.Przybyła do Jeruza-
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lemu z nadzwyczaj wspaniałym orszakiem na wielbłądach objuczonych wonnościami, 
wielką ilością złota i drogimi kamieniami i przyszedłszy do Salomona rozmawiała z nim 
o wszystkim, co miała na sercu. 3.Salomon zaś odpowiadał na wszystkie jej pytania 
i nie było takiego pytania, na które król nie umiałby dać jej odpowiedzi. 4.Gdy więc 
królowa Saby poznała całą mądrość Salomona i obejrzała pałac, który zbudował, 
5.potrawy na jego stole i stanowiska jego dostojników, i sprawność w usługiwaniu jego 
sług, ich stroje, podawane napoje oraz jego ofiarę całopalną, jaką złożył w przybytku 
Pana, nie mogła wyjść z podziwu 6.i rzekła do króla: Prawdą okazało się to, co o twoich 
sprawach i o twojej mądrości słyszałam w mojej ziemi, 7.lecz nie wierzyłam tym sło-
wom, aż przybyłam i zobaczyłam na własne oczy; a i tak nie powiedziano mi ani poło-
wy tego, bo znacznie przewyższyłeś mądrością i zacnością to, co o tobie słyszałam. 
8.Szczęśliwi twoi ludzie, szczęśliwi ci twoi słudzy, którzy stoją przed tobą, że mogą zaw-
sze słuchać twojej mądrości. 9.Niech będzie błogosławiony Pan, Bóg twój, który cię 
sobie upodobał, aby cię posadzić na tronie Izraela; dlatego że umiłował Pan Izraela na 
wieki, ustanowił cię królem, abyś stosował prawo i sprawiedliwość. 10.Po czym poda-
rowała królowi sto dwadzieścia talentów złota i ogromną ilość wonności i drogich 
kamieni. Nigdy już nie nadeszło tyle wonności, ile wtedy podarowała królowa Saby 
królowi Salomonowi. 11.Również okręty Chirama, które przywoziły złoto z Ofiru, przy-
wiozły z Ofiru ogromną ilość drzewa sandałowego i drogich kamieni. 12.Wtedy król 
kazał sporządzić z drzewa sandałowego poręcze dla przybytku Pana i dla pałacu kró-
lewskiego, jak również cytry i harfy dla śpiewaków; nie nadeszło już nigdy tyle drzewa 
sandałowego, co wtedy i nie widziano go tyle aż do dnia dzisiejszego. 13.Król Salomon 
zaś podarował królowej Saby wszystko, czego zapragnęła i co sobie wyprosiła oprócz 
tego, co jej darował od siebie jako król Salomon. Potem ona wybrała się w drogę po-
wrotną i pojechała do swojej ziemi wraz ze swoimi dworzanami. 

Modlitwy powszechne Kościoła 

1.   Boże, Panie światłości i prawdy! Uwielbiamy Cię i chwalimy za Twoją mądrość 
i wierne realizowanie planu zbawienia grzesznej ludzkości. Wybrałeś pośród wszyst-
kich narodów Izraela, aby był nosicielem Twoich obietnic. W Jezusie Chrystusie po-
wołałeś 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 naszą wiarę, 
abyśmy słowem i czynem świadczyli o tym, co dla nas uczyniłeś i abyśmy wiernie naśla-
dowali 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 Zbawi-
cielu. Pobłogosław dzieło misji na wszystkich kontynentach. Głoszącym Ewangelię 
i swoim świadczącym życiem o jej mocy, daj ducha wytrwałości i cierpliwości. Niech 
Twoja chwała jaśnieje w świecie, a Twój Kościół niech się stanie solą ziemi.  
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 Bądź światłem dla naszego narodu. Zachowaj pokój i sprawiedliwość we wszystkich 
krajach, hamuj moce ciemności i fałszu. Rządź i kieruj przez Ducha Świętego naszymi 
domami i rodzinami. Wszystkim, którzy w udręce swojego serca wołają do Ciebie, 
bądź pomocą i ratunkiem.  

 Wysłuchaj nas przez Pana i Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa. Amen.  

2.   Chryste, Synu Boży, nasz Panie i Zbawicielu jedyny! Ty przyoblekłeś się w na-
sze ludzkie ciało, aby przebywać między nami i zgodnie z wolą Twojego Ojca zbawić 
nas przez swoją śmierć na Golgocie. Bądź więc pochwalony! Objawiłeś się poganom 
chodzącym w ciemności, a uczniom swoim pozwoliłeś spojrzeć na jaśniejące chwałą 
i dostojeństwem Twoje oblicze. Bądź więc uwielbiony Panie!  

 Powiedziałeś: „Ja jestem światłością świata”. Prosimy Cię, Chryste, spraw, aby 
światłość Twojego oblicza zajaśniała także w naszych sercach i rozświetliła drogi na-
szego życia. Spraw, aby Twoja światłość była dla nas błogosławieństwem i służyła na-
szym bliźnim ku poznaniu prawdy zbawienia. Pobłogosław, Panie, misjonarzy, którzy 
składają świadectwo o Tobie na całej ziemi. Pobłogosław tych, którzy głoszą Twoje 
Słowo i je słuchają. Niech Twoja ewangelia wyda owoc w sercach ludzi na całej ziemi, 
owoc pokoju i wzajemnej miłości.   

 Panie łaskawy, pobłogosław dzieła miłosierdzia i diakonii. Dopomóż wzrastać po-
siewowi Ewangelii oraz przez nią pobudź wiarę, aby była mocą ku zbawieniu każdemu 
człowiekowi i źródłem nadziei dla niego.  

 Wysłuchaj wszystkich, którzy proszą Cię o błogosławieństwo i światło poznania 
Twojej prawdy. 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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1. NIEDZIELA PO EPIFANII 

Hasło tygodnia 

Ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. (Rz 8,14) 

Psalm tygodna: Ps 89,2-5.27-30 
2. Będę opiewał zawsze dzieła łaski Pana!  
 Ustami swymi będę głosił przez wszystkie pokolenia wierność twoją.  
3. Rzekłeś bowiem: Łaska trwać będzie na wieki.  
 Jak niebiosa utwierdziłeś wierność swoją.  
4. Zawarłem przymierze z wybrańcem swoim,  
 Przysiągłem Dawidowi, słudze swemu:  
5. Na wieki utwierdzę potomstwo twoje  
 I tron twój zbuduję po wszystkie pokolenia.  
27. On wzywać mnie będzie: Tyś Ojcem moim,  
 Bogiem moim i skałą zbawienia mego.  
28. Ja zaś uczynię go pierworodnym,  
 Najwyższym wśród królów ziemi.  
29. Na wieki zachowam dla niego łaskę swoją,  
 A przymierze moje z nim nie wzruszy się.  
30. I utrwalę na wieki ród jego,  
 A tron jego jak dni niebios.  

Introit nr 18 
Ksiądz Zgromadzenie liturgiczne 

* Panie, Twoim jest Królestwo i Ty jesteś wy-
niesiony jako głowa nad wszystko. Allelu-
ja! 

* Ty władasz nad wszystkim, w Twojej ręce 
jest siła i moc. Alleluja! 

* Ten jest Syn mój umiłowany.  Alleluja! * Którego sobie upodobałem. Alleluja! 

* Boże! Daj królowi prawa swoje. Alleluja! * I sprawiedliwość Swoją synowi królewskie-
mu Alleluja!   

Kolekty 

l.    Panie Boże, źródło wszelkiej łaski i prawdy!/ Dziękujemy Ci, że w chrzcie Jezu-
sa 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 swoją wolę 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 
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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 Chry-
stusie, naszym Panu i Zbawicielu./ Prosimy Cię, udziel nam swojego Ducha, abyśmy 
jako umiłowane dzieci chodzili przed Twoim obliczem i wydawali owoce sprawiedli-
wości. Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Duchem Świętym żyje 
i króluje na wieki wieków. 

4.   Łaskawy Boże i Panie całego stworzenia,/ objawiłeś światu nad Jordanem 
swojego Syna, dając o Nim świadectwo: „Ten jest Syn mój umiłowany”./ Spraw, aby-
śmy to świadectwo ogłaszali światu na chwałę Twojego Imienia i ku zbawieniu każde-
go, kto wierzy./ Wysłuchaj nas, przez Jezusa Chrystusa, jedynego Syna Twojego, 
a naszego Pasterza i Zbawiciela świata. 

Biblijne teksty liturgiczne 

Stary Testament: Iz 42,1-9 

1.Oto sługa mój, którego popieram, mój wybrany, którego ukochała moja dusza. Na-
tchnąłem go moim duchem, aby nadał narodom prawo. 2.Nie będzie krzyczał ani wo-
łał, 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 po-
wiedział 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 
cię pośrednikiem przymierza z ludem, światłością dla narodów, 7.abyś otworzył śle-
pym 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 upo-
dabniajcie 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 cia-
łem 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 sto-
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sownie do wiary; 7.jeśli posługiwanie, to w usługiwaniu ; jeśli kto naucza, to w naucza-
niu; 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 rado-
ścią. 

Graduale 

Ogłoszę zarządzenie Pana: Rzekł do mnie: Synem moim jesteś, dziś cię zrodzi-

łem. Alleluja! (Ps 2,7) 

Ewangelia: Mt 3,13-17 

13.Wtedy przyszedł Jezus z Galilei nad Jordan, do Jana, aby się dać ochrzcić przez nie-
go. 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. 

Perykopy homiletyczne 

I ‒ Joz 3,5-11.17 

1.Jozue wstał wcześnie rano i wyruszyli, on oraz wszyscy synowie izraelscy z Szittim, 
i przyszli do Jordanu. Tam przenocowali, zanim się przeprawili. 2.Po upływie trzech dni 
przeszli przełożeni przez obóz 3.I nakazali ludowi: Gdy ujrzycie Skrzynię Przymierza 
Pana, Boga waszego i kapłanów Lewitów niosących ją, to także wy wyruszcie z wa-
szych miejsc i idźcie za nią. 4.Tylko niech będzie pomiędzy wami a nią odległość około 
dwóch tysięcy łokci; nie zbliżajcie się do niej, abyście wiedzieli, jaką drogą macie pójść, 
bo tą drogą przedtem nigdy nie przechodziliście. 5.A Jozue rzekł do ludu: Poświęćcie 
się, bo jutro Pan dokona wśród was cudów. 6.Do kapłanów zaś Jozue rzekł: podnieście 
Skrzynię Przymierza i przejdźcie przed ludem. Podnieśli więc Skrzynię Przymierza i szli 
przed ludem. 7.A Pan rzekł do Jozuego: Dzisiaj zacznę cię wywyższać na oczach całego 
Izraela, który pozna, że jak byłem z Mojżeszem, tak będę i z tobą. 8.Ty zaś nakaż ka-
płanom, niosącym Skrzynię Przymierza: Gdy dojdziecie do samych wód Jordanu, za-
trzymajcie się w Jordanie. 9.Po czym rzekł Jozue do synów izraelskich: Zbliżcie się tu 
i posłuchajcie słów Pana, Boga waszego. 10.Jozue rzekł: Po tym poznacie, że Bóg żywy 
jest pośród was i że na pewno wypędzi przed wami Kananejczyków, Chetejczyków, 
Chiwwijczyków, Peryzyjczyków, Girgazyjczyków, Amorejczyków i Jebuzejczyków. 11.Oto 
Skrzynia Przymierza Pana całej ziemi przejdzie przed wami przez Jordan. 17.Kapłani 
niosący Skrzynię Przymierza Pana stanęli pewnie na suchym gruncie pośrodku Jorda-
nu, a cały Izrael przeprawiał się po suchej ziemi, aż wreszcie cały naród zakończył 
przeprawę przez Jordan. 
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II ‒ Mt 3,13-17 

13.Wtedy przyszedł Jezus z Galilei nad Jordan, do Jana, aby się dać ochrzcić przez nie-
go. 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 ochrzczo-
ny, 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. 

III ‒ 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 upo-
dabniajcie 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.Po-
wiadam 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 Chry-
stusie, 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 prze-
łożony, niech okaże gorliwość; kto okazuje miłosierdzie, niech to czyni z radością. 

IV ‒ Iz 42,1-9 

1.Oto sługa mój, którego popieram, mój wybrany, którego ukochała moja dusza. Na-
tchnąłem go moim duchem, aby nadał narodom prawo. 2.Nie będzie krzyczał ani wo-
łał, 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 po-
wiedział 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 
cię pośrednikiem przymierza z ludem, światłością dla narodów, 7.abyś otworzył śle-
pym 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. 

V ‒ J 1,29-34 

29.Nazajutrz ujrzał Jezusa, idącego do niego, i rzekł: Oto Baranek Boży, który gładzi 
grzech świata. 30.To jest Ten, o którym powiedziałem: Za mną idzie mąż, który był 
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przede mną, bo pierwej był niż ja. 31.I ja go nie znałem; lecz dlatego przyszedłem, 
chrzcząc wodą, aby był objawiony Izraelowi. 32.Jan świadczył też, mówiąc: Widziałem 
Ducha, zstępującego z nieba jakby gołębica; i spoczął na nim. 33.I ja go nie znałem; lecz 
Ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, rzekł do mnie: Ujrzysz tego, na którego 
Duch zstępuje i na nim spocznie, Ten chrzci Duchem Świętym. 34.Aja widziałem to 
i złożyłem świadectwo, że ten jest Synem Bożym. 

VI ‒ 1 Kor 1,26-31 

26.Przypatrzcie się zatem sobie, bracia, kim jesteście według powołania waszego, że 
niewielu jest między wami mądrych według ciała, niewielu możnych, niewielu wyso-
kiego rodu, 27.ale to, co u świata głupiego, wybrał Bóg, aby zawstydzić mądrych, i to, 
co u świata słabego, wybrał Bóg, aby zawstydzić to, co mocne, 28.i to, co jest niskiego 
rodu u świata i co wzgardzone, wybrał Bóg, w ogóle to, co jest niczym, aby to, co jest 
czymś, unicestwić, 29.Aby żaden człowiek nie chełpił się przed obliczem Bożym. 30.Ale 
wy dzięki niemu jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od 
Boga i sprawiedliwością, i poświęceniem, i odkupieniem, 31.aby, jak napisano: Kto się 
chlubi, w Panu się chlubił. 

Modlitwy powszechne Kościoła 

1.   Wszechmogący Boże, dziękujemy Ci, że przez Jezusa Chrystusa objawiłeś zba-
wienną wolę swoją i tajemnicę odwiecznego planu wyzwolenia ludzi z pęt grzechu 
i szatana. Syn Twój narodzony z Kobiety, 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 Przewodnika 
w życiu. Wątpiącym w Jego Boską godność daj poznanie prawdy o Nim, jako jedynym, 
prawdziwym Twoim Synu, 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 ży-
wą i świętą, oraz abyśmy porzucili nasze grzechy 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 Twojego Imienia. Poddani woli Twojej chcemy iść pod przewodnictwem 
Twojego Syna przez życie i budować Królestwo sprawiedliwości i pokoju.  

 Wszechmogący Boże, prosimy Cię, racz łaskawie pobłogosławić myśli i dzieła na-
szych rąk. Błogosław naszym domom i rodzinom, parafiom, diecezjom, całemu Kościo-
łowi na ziemi, naszej ziemskiej Ojczyźnie i wszystkim ludziom dobrej woli. Wysłuchaj 
nas przez Jezusa Chrystusa, Pana i Zbawiciela naszego. Amen.  

2.    Panie Boże, dziękujemy Ci, że choć nie zasługujmy na to wyróżnienie, to jed-
nak uznałeś nas za swoje dzieci. Przez Jezusa Chrystusa usynowiłeś nas, obmyłeś Jego 
krwią przelaną na Golgocie i obdarowałeś obietnicą wiecznego zbawienia.  



1. NIEDZIELA PO EPIFANII 

 87 

 Nie zawsze jesteśmy Ci wierni, zapominamy o swoim chrześcijańskim powołaniu 
i bliższe są nam sprawy tego świata. Jednak Ty nie gniewasz się na nas i przez swoje 
Słowo dajesz nam poznanie naszych błędów i grzesznych czynów, nakłaniasz do poku-
ty i powrotu pod Twoją łaskawą opiekę.  

 Oświeć nas, miłosierny Boże, i poświęć na swoje mieszkanie przez Ducha Pocieszy-
ciela, który niech nas prowadzi, abyśmy byli prawdziwymi dziećmi Twoimi i służyli 
Tobie do końca dni naszych. Zbierz wszystkie swoje dzieci w Kościele Jezusa Chrystusa, 
duchowej naszej matce. Naucz nas miłości i szacunku do Kościoła, który powołałeś 
przez Ducha Świętego. Daj Kościołowi wiernych nauczycieli i duszpasterzy, zachowaj 
w poznaniu prawdy, abyśmy w nim, jak w bezpiecznej arce, dotarli do wiecznej przy-
stani i przed Twoim obliczem, Ojcze łaskawy, żyli oraz wielbili święte  Twoje Imię.  

 Racz wysłuchać nas wszechmogący Boże przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym. 
Amen. 

Antyfona 
Ksiądz: Niech Imię Jego trwa wiecznie. Alleluja! 

Zgromadzenie liturgiczne: Niech sławią Go wszystkie narody. Alleluja! 



2. NIEDZIELA PO EPIFANII 

 88 

2. NIEDZIELA PO EPIFANII 

Hasło tygodnia  

Z jego pełni myśmy wszyscy wzięli, i to łaskę za łaską. (J 1,16) 

Psalm tygodnia: Ps 105,1-8 
1. Wysławiajcie Pana, wzywajcie imienia jego,  
 Głoście narodom czyny jego!  
2. Śpiewajcie mu, grajcie mu,  
 Opowiadajcie o wszystkich cudach jego!  
3. Chlubcie się imieniem jego świętym,  
 Niech raduje się serce szukających Pana!  
4. Szukajcie Pana i mocy jego,  
 Szukajcie zawsze oblicza jego!  
5. Pamiętajcie o cudach, które uczynił,  
 O znakach i wyrokach ust jego.  
6. Wy, potomkowie Abrahama, sługi jego,  
 Synowie Jakuba, wybrańcy jego!  
7. On jest Panem, Bogiem waszym,  
 Prawa jego na całej ziemi.  
8. Pamięta wiecznie o przymierzu swoim,  
 O słowie, które dał tysiącznym pokoleniom. 

Introit nr 19 
Ksiądz Zgromadzenie liturgiczne 

* Niech cała ziemia korzy się przed Tobą. 
Alleluja! 

* Niech śpiewa i opiewa Imię Twoje. Alle-
luja!                                                

* Wysławiajcie Pana, wzywajcie Imienia 
Jego. Alleluja! 

* Głoście narodom czyny Jego. Alleluja! 

* Pamiętajcie o cudach, które uczynił. 
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, do-
pomóż nam przez Ducha Świętego wytrwać w wierze i poznaniu Boskiej chwały Jezusa 
Chrystusa,/ przez którego racz nas wysłuchać w Duchu Świętym, Pocieszycielu na-
szym. 

2.    Wszechmogący Boże, łaskawy Panie!/ Uwielbiamy i chwalimy Cię, gdyż ob-
jawiłeś nam chwałę swojego Syna i przez Niego wzywasz nas do życia doskonałego 
i świętego./ Spraw, abyśmy się zawsze trzymali dobrego i miłością siostrzaną i brater-



2. NIEDZIELA PO EPIFANII 

 89 

ską jedni drugich obdarzali./ Racz wysłuchać nas w Duchu Świętym przez Jezusa Chry-
stusa, Pana i Zbawiciela naszego. 

3.    Miłosierny Boże, łaskawy Ojcze!/ Zesłałeś nam swojego Syna, aby nam obja-
wił 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.  

4.    Chryste, Zbawicielu nasz i Panie,/ objawiłeś swoją moc i chwałę w Kanie Gali-
lejskiej/ i przez liczne cuda i znaki uczynione przez Ciebie, dałeś się poznać jako Pan 
stworzenia./ Dziękujemy Tobie, że nam objawiasz się przez swoje słowo Ewangelii, 
która jest mocą ku zbawieniu./ Wysłuchaj na w Duchu Świętym, naszym Pocieszycielu. 

Biblijne teksty liturgiczne 

Stary Testament: 2 Mż 33,18-23 

18.I rzekł Mojżesz: Pokaż mi, proszę, chwałę twoją! 19.I odpowiedział Pan: Sprawię, że 
całe dostojeństwo moje przejdzie przed tobą, i ogłoszę imię „Pan” przed tobą, i zmiłu-
ję się, nad kim się zmiłuję, i zlituję się, nad kim się zlituję. 20.Nadto powiedział: Nie 
możesz oglądać oblicza mojego, gdyż nie może mnie człowiek oglądać i pozostać przy 
życiu. 21.I rzekł Pan: Oto miejsce przy mnie. Stań na skale. 22.A gdy przechodzić będzie 
chwała moja, postawię cię w rozpadlinie skalnej i osłonię cię dłonią moją, aż przejdę. 
23.A gdy usunę dłoń moją, ujrzysz mnie z tyłu, oblicza mojego oglądać nie można. 

Lekcja: 1 Kor 2,1-10 

1.Ja, gdy przyszedłem do was, bracia, nie przyszedłem z wyniosłością mowy lub mą-
drości, 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 Bo-
żej. 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 świa-
ta nie poznał, bo gdyby poznali, nie byliby Pana chwały ukrzyżowali. 9.Głosimy tedy, 
jak napisano: Czego oko nie widziało  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) 
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Ewangelia: J 2,1-11 

1.A trzeciego dnia było wesele w Kanie Galilejskiej i była tam matka Jezusa. 2.Za-
proszono 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 żydow-
skiego 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 czło-
wiek podaje najpierw dobre wino, a gdy sobie podpiją, wtedy gorsze; a tyś dobre wino za-
chował aż do tej chwili. 11.Takiego pierwszego cudu dokonał Jezus w Kanie Galilejskiej; i ob-
jawił chwałę swoją, i uwierzyli weń uczniowie jego. 

Perykopy homiletyczne 

I ‒ Rz 12,9-16 

9.Miłość niech będzie nieobłudna. Brzydźcie się złem, trzymajcie się dobrego. 10.Mi-
łością braterską jedni drugich miłujcie, wyprzedzajcie się wzajemnie w okazywaniu 
szacunku, 11.w gorliwości nie ustając, płomienni duchem, Panu służcie, 12.w nadziei ra-
dośni, w ucisku cierpliwi, w modlitwie wytrwali; 13.wspierajcie świętych w potrzebach, 
okazujcie gościnność. 14.Błogosławcie tych, którzy was prześladują, błogosławcie, a nie 
przeklinajcie. 15.Weselcie się z weselącymi się, płaczcie z płaczącymi. 16.Bądźcie wobec 
siebie jednakowo usposobieni; nie bądźcie wyniośli, lecz się do niskich skłaniajcie; nie 
uważajcie sami siebie za mądrych. 

II ‒ Jr 14,1[2]3.4[5.6]7-9 

1.Słowo Pana, które doszło Jeremiasza z powodu wielkiej posuchy. [2.W smutku pogrą-
żony 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 wo-
dę, 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 zgrzeszyli-
śmy! 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! 
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III ‒ J 2,1-11 

1.A trzeciego dnia było wesele w Kanie Galilejskiej i była tam matka Jezusa. 2.Za-
proszono 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 żydow-
skiego 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. 

IV ‒ 1 Kor 2,1-10 

1.Ja, gdy przyszedłem do was, bracia, nie przyszedłem z wyniosłością mowy lub mą-
drości, 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 Bo-
żej. 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 świa-
ta nie poznał, bo gdyby poznali, nie byliby Pana chwały ukrzyżowali. 9.Głosimy tedy, 
jak napisano: Czego oko nie widziało 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. 

V ‒ 2 Mż 33,18-23 

18.I rzekł Mojżesz: Pokaż mi, proszę, chwałę twoją! 19.I odpowiedział Pan: Sprawię, że 
całe dostojeństwo moje przejdzie przed tobą, i ogłoszę imię „Pan” przed tobą, i zmiłu-
ję się, nad kim się zmiłuję, i zlituję się, nad kim się zlituję. 20.Nadto powiedział: Nie 
możesz oglądać oblicza mojego, gdyż nie może mnie człowiek oglądać i pozostać przy 
życiu. 21.I rzekł Pan: Oto miejsce przy mnie. Stań na skale. 22.A gdy przechodzić będzie 
chwała moja, postawię cię w rozpadlinie skalnej i osłonię cię dłonią moją, aż przejdę. 
23.A gdy usunę dłoń moją, ujrzysz mnie z tyłu, oblicza mojego oglądać nie można. 

VI ‒ Hbr 12,12-18[19-21]22-25a 

12.Opadłe ręce i omdlałe kolana znowu wyprostujcie, 13.i prostujcie ścieżki dla nóg 
swoich, aby to, co chrome, nie zboczyło, ale raczej uzdrowione zostało. 14.Dążcie do 
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pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana, 15.bacząc, żeby 
nikt nie pozostał z dala od łaski Bożej, żeby jakiś gorzki korzeń, rosnący w górę, nie 
wyrządził szkody i żeby przezeń nie pokalało się wielu, 16.żeby nikt nie był rozpustny 
lub lekkomyślny jak Ezaw, który za jedną potrawę sprzedał pierworodztwo swoje. 
17.A wiecie, że potem, gdy chciał otrzymać błogosławieństwo, został odrzucony, nie 
uzyskał bowiem zmiany swego położenia, chociaż o nią ze łzami zabiegał. 18.Wy nie 
podeszliście bowiem do góry, której można dotknąć, do płonącego ognia, mroku, ciem-
ności i burzy [19.ani do dźwięku trąby i głośnych słów, na których odgłos ci, którzy je 
słyszeli, prosili, aby już do nich nie przemawiano; 20.nie mogli bowiem znieść nakazu: 
Gdyby nawet zwierzę dotknęło się góry, ukamienowane będzie. 21.A tak straszne było to 
zjawisko, iż Mojżesz powiedział: Jestem przerażony i drżący]. 22.Lecz wy podeszliście do 
góry Syjon i do miasta Boga żywego, do Jeruzalem niebieskiego i do niezliczonej rzeszy 
aniołów, do uroczystego zgromadzenia 23.i zebrania pierworodnych, którzy są zapisani 
w niebie, i do Boga, sędziego wszystkich, i do duchów ludzi sprawiedliwych, którzy osią-
gnęli doskonałość, 24.i do pośrednika nowego przymierza, Jezusa, i do krwi, którą się kropi, 
a która przemawia lepiej niż krew Abla. 25a.Baczcie, abyście nie odtrącili tego, który mówi. 

Modlitwy powszechne Kościoła 

1.   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 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 bliź-
nim. Prosimy Cię uświęcaj nasze życie i prowadź przez Ducha Świętego, abyśmy zaw-
sze trzymali się dobrego i miłością braterską i siostrzaną jedni drugich szczerze obda-
rzali. 

 Boże łaskawy, bez wiary nie możemy podobać się Tobie. Jak rozbudziłeś w sercach 
uczniów naszego Pana i Zbawiciela wiarę w Boską godność Jego, gdy przed ich oczyma 
czynił cuda, tak rozbudź również w nas prawdziwą wiarę, poprzez którą będziemy się 
trzymać Ciebie, jedynego naszego Boga i Ojca. Zachowaj nas w wierze i poznaniu Two-
jej dobroci. Prowadź przez Ducha Świętego drogą nieobłudnej wiary i uczyń nas sobie 
świadkami chwały Jezusa Chrystusa, Twojego Syna.  

 Zjednocz wszystkie dzieci swoje w wierze w Jezusa Chrystusa, aby Cię wielbiły 
w doczesności, a gdy powołasz je do Królestwa swojej chwały, wiecznie śpiewały To-
bie pieśń uwielbienia.  

 Boże, wysłuchaj nas, swoje dzieci, przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen. 

2.   Boże łaskawy, Ty jesteś źródłem prawdziwej radości! Prowadzisz nas drogami, 
które nie wszystkie są proste i łatwe, i nie zawsze nam się podobają. Często jesteśmy do-
świadczani. Ale Ty, Boże sprawiedliwy, wiesz, co czynisz. Jesteśmy Ci wdzięczni za Twoje 
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prowadzenie, za każdy krzyż, bo wszystko służy ku dobremu tym, których miłujesz. 
Niech więc radują się nasze serca w Tobie, nawet w próbie i doświadczeniu. 

 Niech weselą się nasze serca w Jezusie Chrystusie, w którym objawiłeś swoją miłość 
do nas, bo w Chrystusie jednasz nas z sobą, pozwalasz nazywać Cię naszym Ojcem i ofia-
rowujesz dary zbawienia wiecznego. W Chrystusie i przez Chrystusa możemy cieszyć 
się Twoją bliskością, za co jesteśmy Ci wdzięczni i za co Ci dziękujemy. 

 Panie Boże, spraw łaskawie, abyśmy radowali się z wszystkiego, co otrzymujemy 
z Twoich rąk. Prosimy Cię, naucz nas także dzielić się naszą radością z bliźnimi, abyśmy 
wszyscy dziękowali Ci za życie w społeczności z Tobą.  

 Wysłuchaj nas łaskawie, dobry Boże, przez Twojego Syna, a naszego Pana i Zbawi-
ciela. Amen. 

Antyfona 
Ksiądz: Szukajcie Pana i mocy Jego. Alleluja! 

Zgromadzenie liturgiczne: Szukajcie zawsze oblicza Jego. Alleluja!   
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3. NIEDZIELA PO EPIFANII 

Hasło tygodnia 

Przyjdą ze wschodu i z zachodu, z północy i z południa, i zasiądą w Królestwie 

Bożym. (Łk 13,29) 

Psalm tygodnia: Ps 86,1.2.5-11 
1. Nakłoń, Panie, ucha swego!  
 Wysłuchaj mnie, bom ubogi i nędzny!  
2. Zachowaj duszę moją, bom jest pobożny!  
 Wybaw, Boże mój, sługę swego, który ufa tobie!  
3. Zmiłuj się nade mną, Panie,  
 Bo codziennie wołam do ciebie!  
4. Rozwesel duszę sługi swego,  
 Bo do ciebie, Panie, duszę mą podnoszę!  
5. Ty bowiem, Panie, jesteś dobry i przebaczasz,  
 I jesteś wielce łaskawy dla wszystkich, którzy cię wzywają.  
6. Wysłuchaj, Panie, modlitwy mojej  
 I zważ na głośne błaganie moje!  
7. W dniu mej niedoli wzywam cię,  
 Bo mię wysłuchujesz.  
8. Nie ma równego tobie między bogami, Panie,  
 I nie ma takiego dzieła, jak twoje.  
9. Wszystkie narody, któreś Ty stworzył,  
 Przyjdą i kłaniać się będą tobie, Panie,  
 I wielbić imię twoje.  
10. Boś Ty wielki i czynisz cuda:  
 Ty jedynie jesteś Bogiem.  
11. Wskaż mi, Panie, drogę swoją,  
 Bym postępował w prawdzie twojej;  
 Spraw, by serce moje jednego tylko pragnęło, bojaźni imienia twego!  
17. Daj znak, że jesteś mi przychylny,  
 Aby ci, którzy mnie nienawidzą, ujrzeli ze wstydem,  
 Żeś Ty, Panie, wspomógł i pocieszył mnie! 

Introit nr 20 
Ksiądz Zgromadzenie liturgiczne 

* Chwalcie Pana, wszystkie narody. Alle-
luja!    

* Wysławiajcie Go wszystkie ludy. Alleluja! 

* Albowiem łaska Jego jest można nad 
nami. Alleluja! 

* A wierność Jego trwa na wieki!  Alleluja!                                             
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* Panie, nakłoń ucha swego i wysłuchaj 
mnie! 

* 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; niech 
budzi ona w sercach naszych ufność i nieobłudną wiarę./ Wysłuchaj nas przez Zbawi-
ciela 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 Chry-
stusie, 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, naszego Pana i Zbawiciela.  

3.    Wszechmogący Boże i Ojcze!/ Łaskawie powołałeś pogan do społeczności 
swego Syna i chcesz, aby wszyscy ludzie byli zbawieni./ Prosimy Cię, spraw, aby Ewan-
gelia Jezusa Chrystusa zwiastowana była wszystkim ludom i aby wszystkie narody 
dziękowały za nią Tobie i służyły Ci w pokoju./ Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, 
który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. 

4.   Panie Boże,/ w stworzeniu objawiłeś swoją mądrość, w Jezusie Chrystusie 
swoją miłość i wolę naszego zbawienia, w Duchu Świętym odnawiasz nasze życie./ 
Ufamy Tobie i prosimy Cię, prowadź nas przez życie, chroń od złego i doprowadź do 
celu nam wyznaczonego,/ abyśmy w wieczności oglądali Twoje Oblicze i chwalili Two-
je święte Imię./ Wysłuchaj nas dla zasługi krzyżowej naszego Pana, Jezusa Chrystusa. 

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 łu-
pieżczą 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 
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 zada-
wać i życiem obdarzać, że tamten przysyła do mnie, abym uleczył człowieka z jego 
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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 po-
wiedział: 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 gnie-
wem. 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 zno-
wu czyste jak ciało małego dziecięcia. 15.Wtedy powrócił do męża Bożego wraz z ca-
łym 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 pobłażli-
wy 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 bę-
dzie pobłażliwy dla twego sługi w tej jednej sprawie]. 19a.Wtedy rzekł do niego Elize-
usz: Idź w pokoju! 

Lekcja: Rz 1,13-17 

13.A nie chcę, bracia, abyście nie wiedzieli, że często zamierzałem przybyć do was, aby 
i wśród was, podobnie jak wśród innych narodów, zebrać jakiś plon, lecz aż do tej 
chwili miałem przeszkody. 14.Jestem dłużnikiem Greków i nie Greków, mądrych i nie-
mądrych. 15.Tak więc, jeśli o mnie idzie, gotów jestem zwiastować ewangelię i wam 
w Rzymie. 16.Albowiem nie wstydzę się ewangelii Chrystusowej, jest ona bowiem mo-
cą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy, najpierw Żyda, potem Greka, 17.Bo uspra-
wiedliwienie Boże w niej bywa objawione, z wiary w wiarę, jak napisano: A sprawie-
dliwy z wiary żyć będzie.  

Graduale 

Pan jest królem. Niech się raduje ziemia, niech się weselą mnogie wyspy! Al-

leluja! (Ps 97,1) 
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Ewangelia: Mt 8,5-13 

5.A gdy wszedł do Kafarnaum, przystąpił do niego setnik., prosząc go 6.i mówiąc: Pa-
nie, 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 je-
stem 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 
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. 

Perykopy homiletyczne 

I ‒ J 4,5-14 

5.Przybył więc do miasta samarytańskiego, zwanego Sychar, blisko pola, które Jakub 
dał swemu synowi Józefowi. 6.A była tam studnia Jakuba. Jezus więc, zmęczony po-
dróżą, usiadł sobie przy studni; było to około szóstej godziny. 7.Wtem przyszła niewia-
sta samarytańska, aby nabrać wody. Jezus rzekł do niej: Daj mi pić! 8.Uczniowie jego 
bowiem poszli do miasta, by nakupić żywności. 9.Wtedy niewiasta samarytańska rze-
kła do niego: Jakże Ty, będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, o wodę? (Żydzi bo-
wiem nie obcują z Samarytanami). 10.Odpowiadając jej Jezus, rzekł do niej: Gdybyś 
znała dar Boży i tego, który mówi do ciebie: Daj mi pić, wtedy sama prosiłabyś go, 
i dałby ci wody żywej. 11.Mówi do niego: Panie, nie masz nawet czerpaka, a studnia 
jest głęboka; skądże więc masz tę wodę żywą? 12.Czy może Ty jesteś większy od ojca 
naszego Jakuba, który dał nam tę studnię i sam z niej pił, i synowie jego, i trzody jego? 
13.Odpowiedział jej Jezus, mówiąc: Każdy, kto pije tę wodę, znowu pragnąć będzie; 
14.ale kto napije się wody, którą Ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, 
którą Ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku żywotowi wiecz-
nemu. 

II ‒ 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 bogoboj-
ny, cieszący się uznaniem całego narodu żydowskiego, otrzymał od anioła świętego 
polecenie, aby cię wezwać do swojego domu i posłuchać tego, co masz do powiedze-
nia. 23.Poprosiwszy, aby wstąpili, udzielił im gościny. Nazajutrz zaś wstał i poszedł z ni-
mi, a niektórzy z braci w Joppie towarzyszyli mu. 24.Następnego dnia przybył do Ceza-
rei; 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 



3. NIEDZIELA PO EPIFANII 

 98 

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. Zapy-
tuję 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. 

III ‒ Rt 1,1-19a 

1.W czasach, gdy rządzili sędziowie, nastał głód w kraju. Wtedy wyszedł z Betlejemu 
judzkiego pewien mąż wraz ze swoją żoną i dwoma synami, aby osiąść jako obcy przy-
bysz na polach moabskich. 2.On nazywał się Elimelech, a jego żona Noemi, synowie 
jego zaś Machlon i Kilion; byli to Efratejczycy z Betlejemu judzkiego. I przyszli na pola 
moabskie i przebywali tam. 3.Potem umarł Elimelech, mąż Noemi, i pozostała ona 
sama wraz z dwoma swoimi synami. 4.Ci wzięli sobie za żony Moabitki: jedna nazywała 
się Orpa, a druga nazywała się Rut; i mieszkali tam około dziesięciu lat. 5.Gdy obaj, 
Machlon i Kilion, też umarli, pozostała ta kobieta osierocona, bez obu swoich synów 
i bez męża. 6.Wtedy wybrała się wraz ze swoimi synowymi i wróciła z pól moabskich, 
gdyż usłyszała na polach moabskich, że Pan ujął się za swoim ludem i dał im chleb. 
7.Wyszła tedy z miejscowości, w której przebywała, a wraz z nią obie jej synowe, i wy-
brały się w drogę powrotną do ziemi judzkiej. 8.Wtedy rzekła Noemi do obu swoich 
synowych: Idźcie, powróćcie każda do domu swej matki. Niech Pan okaże wam do-
broć, jak wy okazałyście zmarłym i mnie. 9.Niech Pan sprawi, aby każda z was znalazła 
dom u boku swojego męża; i pocałowała je. A wtedy one głośno zapłakały 10.i rzekły 
do niej: My z tobą wrócimy do twojego ludu. 11.Lecz Noemi odpowiedziała: Zawróćcie, 
córki moje! Po cóż macie iść ze mną? Czy mogę jeszcze urodzić synów, którzy by zo-
stali waszymi mężami? 12.Zawróćcie, córki moje, i idźcie, gdyż jestem za stara, aby 
wyjść za mąż. A choćbym nawet pomyślała, że jest jeszcze nadzieja, a nawet choćbym 
tej nocy wyszła za mąż i od razu urodziła synów, 13.to czy wy czekałybyście, aż doro-
sną? Czy miałybyście wyrzec się ponownego zamążpójścia? Nie, córki moje, boć wiel-
ką gorycz mam w duszy ze względu na was, że przeciw mnie zwróciła się ręka Pana. 
14.Lecz one jeszcze głośniej zapłakały. Potem Orpa ucałowała swoją teściową, lecz Rut 
pozostała przy niej. 15.Następnie rzekła Noemi: Oto twoja szwagierka wraca do swoje-
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go ludu i do swojego boga; zawróć i ty za swoją szwagierką. 16.Lecz Rut odpowiedziała: 
Nie nalegaj na mnie, abym cię opuściła i odeszła od ciebie; albowiem dokąd ty pój-
dziesz i ja pójdę; gdzie ty zamieszkasz i ja zamieszkam; lud twój ‒ lud mój, a Bóg twój ‒ 
Bóg mój. 17.Gdzie ty umrzesz, tam i ja umrę i tam pochowana będę. Niech mi uczyni 
Pan, cokolwiek zechce, a jednak tylko śmierć odłączy mnie od ciebie. 18.Noemi, wi-
dząc, że tamta obstaje przy tym, aby iść z nią, zaniechała z nią dalszej rozmowy. 
19.I szły obie, aż doszły do Betlejemu. 

IV ‒ Mt 8,5-13 

5.A gdy wszedł do Kafarnaum, przystąpił do niego setnik., prosząc go 6.i mówiąc: Pa-
nie, 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 je-
stem 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 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 ciem-
ności 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 

V ‒ Rz 1,13-17 

13.A nie chcę, bracia, abyście nie wiedzieli, że często zamierzałem przybyć do was, aby 
i wśród was, podobnie jak wśród innych narodów, zebrać jakiś plon, lecz aż do tej 
chwili miałem przeszkody. 14.Jestem dłużnikiem Greków i nie Greków, mądrych i nie-
mądrych. 15.Tak więc, jeśli o mnie idzie, gotów jestem zwiastować ewangelię i wam 
w Rzymie. 16.Albowiem nie wstydzę się ewangelii Chrystusowej, jest ona bowiem mo-
cą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy, najpierw Żyda, potem Greka, 17.Bo uspra-
wiedliwienie Boże w niej bywa objawione, z wiary w wiarę, jak napisano: A sprawie-
dliwy z wiary żyć będzie. 

VI ‒ 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 łu-
pieżczą 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 zada-
wać 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 po-
wiedział: 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 gnie-
wem. 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 zno-
wu czyste jak ciało małego dziecięcia. 15.Wtedy powrócił do męża Bożego wraz z ca-
łym 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 pobłażli-
wy 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 bę-
dzie pobłażliwy dla twego sługi w tej jednej sprawie]. 19a.Wtedy rzekł do niego Elize-
usz: Idź w pokoju! 

Modlitwy powszechne Kościoła  

1.   Panie Boże, dziękujemy Tobie za dzisiejszą niedzielę, za możność zgro-
madzenia 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 zbawie-
niu dla każdego szczerze wierzącego, pragniemy w niej widzieć największy skarb Ko-
ścioła i klejnot dla duszy szukającej Cię i pragnącej oglądania Twojego oblicza. Spraw, 
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abyśmy nigdy nie wstydzili się Ewangelii, ale z odwagą składali świadectwo o jej zbaw-
czej mocy.  

 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 prze-
zwyciężyć nienawiść i buduj wśród nas Królestwo swoje. Obdarz pokojem zwaśniony 
świat, błogosław naród i naszą Ojczyznę. Darami Ducha obdarz Kościół i napełnij mą-
drością biskupów i pasterzy swojego ludu, aby Ewangelia głoszona była z mocą 
i radością.  

 Wysłuchaj nas w Duchu Świętym przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen.  

2.   Zbawicielu świata, Jezu Chryste, który jesteś SŁOWEM Boga żywego. Dziękujemy 
Ci za Twoje przyjście, za śmierć Twoją i słowo radosnej Ewangelii, przez które objawiłeś 
Istotę Boga, i za wszystko, co uczyniłeś dla naszego zbawienia. 

 Wszystko przemija i ginie w odmętach nicości, ale Twoje Słowo trwa na wieki. Jest 
ono dla nas pociechą, dlatego je z radością przyjmujemy. Kształtuj przez nie nasze ży-
cie.  

 Panie, dziękujemy Ci, że jak przed wiekami okazywałeś swoją moc, tak będziesz 
czynił to, dopóki niebo i ziemia nie przeminą. Jak obiecałeś, Jezu Chryste, tak niech 
trwa Twoje Słowo i głoszona będzie Ewangelia zbawienia wszystkim narodom, aby 
świat poznał, że jesteś Panem i wszystko jest poddane Tobie. 

 Prosimy Cię, Panie, zachowaj nas od złego, od słów pustych i przewrotnych, których 
świat chętnie słucha. Spraw, abyśmy wsłuchiwali się tylko w Twoje Słowo i z niego 
czerpali siły do wytrwania przy Tobie. Zaszczep je w naszych sercach, pobłogosław je 
z obfitości Twojej łaski, aby wydało stokrotny owoc ku chwale Twojego Imienia.  

 Racz nas wysłuchać łaskawy Panie i nasz Zbawicielu. 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) 

Psalm tygodnia: Ps 97 
1. Pan jest królem.  
 Niech się raduje ziemia,  
 Niech się weselą mnogie wyspy!  
2. Obłok i ciemność wokół niego,  
 Sprawiedliwość i prawo są podstawą tronu jego.  
3. Ogień idzie przed obliczem jego  
 I pożera wokoło nieprzyjaciół jego.  
4. Błyskawice jego oświecają świat,  
 Widzi to ziemia i drży.  
5. Góry jak wosk topnieją przed obliczem Pana,  
 Przed Panem całej ziemi.  
6. Niebiosa głoszą sprawiedliwość jego,  
 A wszystkie ludy widzą chwałę jego.  
7. Niech będą zawstydzeni wszyscy czciciele bożków,  
 Którzy chlubią się bałwanami,  
 Ukórzcie się przed nim wszyscy bogowie.  
8. Słyszy to Syjon i raduje się,  
 I weselą się córki judzkie  
 Z powodu sądów twoich, Panie!  
9. Ty bowiem, Panie, jesteś Najwyższy na całej ziemi,  
 Bardzoś wywyższony nad wszystkich bogów!  
10. Wy, którzy miłujecie Pana, miejcie w nienawiści zło!  
 On strzeże dusz świętych swoich,  
 Z ręki bezbożnych wyrywa ich.  
11. Światłość wschodzi sprawiedliwemu.  
 I radość tym, którzy są prawego serca.  
12. Radujcie się sprawiedliwi w Panu  
 I wysławiajcie święte imię jego! 

Introit nr 23 
Ksiądz Zgromadzenie liturgiczne 

* Blask Pana jest jak światłość, promienie 
wychodzą z Jego rąk. Alleluja! 

* Tam ukryta jest Jego moc. Alleluja!    

* Pan jest Królem, niech się raduje ziemia. 
Alleluja! 

* Niech się weselą mnogie wyspy! Allelu-
ja!                                            
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* Obłok i ciemność wokół Niego. Alleluja! * Sprawiedliwość i prawo są podstawą 
tronu Jego. Alleluja! 

Kolekty  

l.    Panie Boże, Ojcze łaskawy, który objawiłeś swoją chwałę przez Jezusa Chry-
stusa,/ 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 piel-
grzymki, 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 Je-
zusie Chrystusie objawiłeś swoje ojcowskie serce pełne łaski i miłości./ Światłem swo-
im 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!/ Prosi-
my Cię, spraw, abyśmy przyjęli objawienie chwały Jego i posłuszni byli we wierze Jego 
świętemu Słowu,/ 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.  

4.   Zbawicielu nasz, Jezusie Chrystusie, Synu Boży!/ Objawiłeś na górze przemie-
nienia swoją chwałę, którą masz u Ojca od wieczności./ Prosimy Cię, objawiaj się nam 
przez Twoje słowo Ewangelii o zbawieniu, a wieczności wraz ze wszystkimi  zbawio-
nymi oglądali jaśniejące Twoje Oblicze./ Wysłuchaj nas w Duchu Świętym, naszym 
Pocieszycielu.   

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 podcho-
dzi, 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 swo-
je, bo miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą. 6.Rzekł też: Jam jest Bóg ojca twe-
go, 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 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 Kananejczy-
ków, Chetejczyków i Amorejczyków, i Chiwwijczyków, i Jebuzejczyków. 9.Teraz oto 
krzyk synów izraelskich dotarł do mnie. Widziałem także udrękę, którą Egipcjanie ich 
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dręczą.] 10.Przeto teraz idź! Posyłam cię do faraona. Wyprowadź lud mój, synów izra-
elskich, z Egiptu. [11.A Mojżesz rzekł do Boga: Kimże jestem, bym miał pójść do fara-
ona 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 izrael-
skich 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]. 

Lekcja: 2 Kor 4,6-10  

6.Bóg, który rzekł: Z ciemności niech światłość zaświeci, rozświecił serca nasze, aby 
zajaśniało poznanie chwały Bożej, która jest na obliczu Chrystusowym. 7.Mamy zaś ten 
skarb w naczyniach glinianych, aby się okazało, że moc, która wszystko przewyższa, 
jest z Boga, a nie z nas. 8.Zewsząd uciskani, nie jesteśmy jednak pognębieni, zakłopo-
tani, ale nie zrozpaczeni, 9.prześladowani, ale nie opuszczeni, powaleni, ale nie poko-
nani, 10.zawsze śmierć Jezusa na ciele swoim noszący, aby i życie Jezusa na ciele naszym 
się ujawniło.  

Graduale 

Niebiosa głoszą sprawiedliwość jego, a wszystkie ludy widzą chwałę jego. Al-

leluja! (Ps 97,6)  

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 obli-
cze jego jak słońce, a szaty jego stały się białe jak światło. 3.I oto ukazali się im: Moj-
żesz 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 Mojże-
sza 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 Czło-
wieczy zostanie wskrzeszony z martwych. 
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Perykopy homiletyczne 

I ‒ 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 podcho-
dzi, 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 swo-
je, bo miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą. 6.Rzekł też: Jam jest Bóg ojca twe-
go, 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 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 Kananejczy-
ków, 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 izra-
elskich, z Egiptu. [11.A Mojżesz rzekł do Boga: Kimże jestem, bym miał pójść do fara-
ona 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 izrael-
skich 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]. 

II ‒ 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-
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 mosią-
dzu w piecu rozżarzonego, głos zaś jego jakby szum wielu wód. 16.W prawej dłoni swo-
jej trzymał siedem gwiazd, a z ust jego wychodził obosieczny ostry miecz, a oblicze 
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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. 

III ‒ 2 P 1,16-19[20.21] 

16.Gdyż oznajmiliśmy wam moc i powtórne przyjście Pana naszego, Jezusa Chrystusa, 
nie opierając się na zręcznie zmyślonych baśniach, lecz jako naoczni świadkowie jego 
wielkości. 17.Wziął On bowiem od Boga Ojca cześć i chwałę, gdy taki go doszedł głos 
od Majestatu chwały: Ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. 
18.a my, będąc z nim na świętej górze, usłyszeliśmy ten głos, który pochodził z nieba. 
19.Mamy więc słowo prorockie jeszcze bardziej potwierdzone, a wy dobrze czynicie, 
trzymając się go niby pochodni, świecącej w ciemnym miejscu, dopóki dzień nie zaświ-
ta i nie wzejdzie jutrzenka w waszych sercach. [20.Przede wszystkim to wiedzcie, że 
wszelkie proroctwo Pisma nie podlega dowolnemu wykładowi. 21.Albowiem proroc-
two nie przychodziło nigdy z woli ludzkiej, lecz wypowiadali je ludzie Boży, natchnieni 
Duchem Świętym].  

IV ‒ 2 Mż 34,29-35 

29.A gdy Mojżesz zstępował z góry Synaj, mając w ręku dwie tablice Świadectwa, nie 
wiedział Mojżesz, gdy zstępował z góry, że skóra na twarzy jego promieniała od roz-
mowy z Panem. 30.A gdy Aaron i wszyscy synowie izraelscy ujrzeli Mojżesza, spostrze-
gli, że skóra na twarzy jego promieniała, i bali się przystąpić do niego. 31.Gdy zaś Moj-
żesz ich przywołał, zwrócili się Aaron i wszyscy przywódcy zboru do niego, a Mojżesz 
rozmawiał z nimi. 32.Potem przystąpili wszyscy synowie izraelscy, a on przekazał im 
wszystko to, co Pan rzekł do niego na górze Synaj. 33.A gdy Mojżesz przestał z nimi 
rozmawiać, włożył zasłonę na swoje oblicze. 34.Ilekroć szedł Mojżesz przed oblicze 
Pana, by z nim rozmawiać, zdejmował zasłonę aż do swego wyjścia, a gdy wyszedł, 
mówił do synów izraelskich wszystko, co mu nakazano. 35.A gdy synowie izraelscy 
patrzyli na twarz Mojżesza, a skóra na twarzy Mojżesza promieniała, Mojżesz nakładał 
z powrotem zasłonę na swoją twarz, aż do czasu, gdy odchodził, by rozmawiać z nim. 

V ‒ 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 obli-
cze jego jak słońce, a szaty jego stały się białe jak światło. 3.I oto ukazali się im: Moj-
żesz 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 Mojże-
sza 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! 
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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 Czło-
wieczy zostanie wskrzeszony z martwych.  

VI ‒ 2 Kor 4,6-10 

6.Bóg, który rzekł: Z ciemności niech światłość zaświeci, rozświecił serca nasze, aby 
zajaśniało poznanie chwały Bożej, która jest na obliczu Chrystusowym. 7.Mamy zaś ten 
skarb w naczyniach glinianych, aby się okazało, że moc, która wszystko przewyższa, 
jest z Boga, a nie z nas. 8.Zewsząd uciskani, nie jesteśmy jednak pognębieni, zakłopo-
tani, ale nie zrozpaczeni, 9.prześladowani, ale nie opuszczeni, powaleni, ale nie poko-
nani, 10.zawsze śmierć Jezusa na ciele swoim noszący, aby i życie Jezusa na ciele na-
szym się ujawniło.  

Modlitwy powszechne Kościoła 

1.   Panie Boże, Stwórco wszystkiego co jest widzialne i niewidzialne, który po-
wiedziałeś, 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 ży-
cia 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 po-
wiedział 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 bli-
sko, 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 Chry-
stusa, obrazu Twojego serca, przeto wielbimy Cię, chwalimy, czcimy i błogosławimy.  

 Święty Boże, spraw, aby światło chwały Twojego Syna jaśniało również w Kościele, 
w sercach Jego uczniów i uczennic, których On odkupił i nabył na własność krwią i dro-
gą i niewinną śmiercią swoją na Golgocie. Niechaj Twój Kościół będzie miastem na 
górze leżącym, światłością świata i solą ziemi. Błogosław wszystkich, których powo-
łałeś do głoszenia Ewangelii o pokoju i łasce, aby zwiastowanie Dobrej Nowiny, przy-
niosło owoce na chwałę Twojego Imienia. A tym, którzy żyją w ciemności, niechaj 
zabłyśnie światłość Twojego Syna, przez którego racz wysłuchać nas łaskawie. Amen. 

2.   Panie Boże, jedynie mądry, mocny i nieśmiertelny! Ty przewyższasz wszystkie 
ludzkie myśli i drogi. W niczym nie jesteś podobny do Twojego obrazu, jaki ludzie 
ukształtowali sobie przez wieki, usiłując zgłębić Twoją Istotę. Objawiłeś się nie w mą-
drości filozofów, ale w pozornym „głupstwie” Słowa o krzyżu Jezusa Chrystusa, Syna 
Twojego. Okazałeś swoją moc i potęgę nie w pogromie grzeszników i naśmiewców 
Twojego Imienia, ale w słabości ukrzyżowanego Chrystusa. Na Twojej drodze objawie-
nia i zbawienia nikt nie może chlubić się, że swoją mądrością i dobrocią zasługuje na 
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życie wieczne. Boże, daj nam to zrozumieć, abyśmy Cię mogli każdego dnia szczerze 
uwielbiać i chwalić. 

 Święty Boże, przez swojego Ducha oświeć wszystkich ludzi, aby ukorzyli się przed 
Twoją niezgłębioną mądrością, bo niczym jest wiedza uczonych, zgłębiających tajem-
nice świata, który Ty stworzyłeś. Spraw, aby wszyscy ludzie doznali mocy krzyża Chry-
stusa, a zawstydzili się ci, którzy mniemają być mocarzami i władcami, którym wszyst-
ko wolno, nawet niszczyć i zatracać. Niech w krzyżu zajaśnieje światło mądrości Twojej 
dla wszystkich narodów. Spraw, aby ludzkość odrodziła się i w Chrystusie znalazła 
drogę do Ciebie.  

 Panie Boże niepojętej mądrości, wysłuchaj nas łaskawie przez Twojego Syna, na-
szego Pana i Zbawiciela. Amen. 

Antyfona 
Ksiądz: Dobrze jest dziękować Panu. Alleluja! 

Zgromadzenie liturgiczne: I opiewać Imię Twe, o Najwyższy! Alleluja!   
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5. NIEDZIELA PRZED OKRESEM PASYJNYM 

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) 

Psalm tygodnia: Ps 37,3-11 

3. Zaufaj Panu i czyń dobrze,  
 Mieszkaj w kraju i dbaj o wierność!  
4. Rozkoszuj się Panem,  
 A da ci, czego życzy sobie serce twoje!  
5. Powierz Panu drogę swoją,  
 Zaufaj mu, a On wszystko dobrze uczyni.  
6. Wyniesie jak światło sprawiedliwość twoją,  
 A prawo twoje jak słońce w południe.  
7. Zdaj się w milczeniu na Pana i złóż w nim nadzieję.  
 Nie gniewaj się na tego, któremu się szczęści,  
 Na człowieka, który knuje złe zamiary!  
8. Zaprzestań gniewu i zaniechaj zapalczywości!  
 Nie gniewaj się, gdyż to wiedzie do złego...  
9. Bo niegodziwcy będą wytępieni,  
 Ci zaś, którzy pokładają nadzieję w Panu, odziedziczą ziemię.  
10. Jeszcze trochę, a nie będzie bezbożnego;  
 Spojrzysz na miejsce jego, a już go nie będzie.  
11. Lecz pokorni odziedziczą ziemię   
 I rozkoszować się będą obfitym pokojem. 

Introit nr 22 
Ksiądz Zgromadzenie liturgiczne 

* Jakom żyw – mówi Wszechmocny Pan – 
nie mam upodobania w śmierci bezbożnego. 

* Raczej by się bezbożny odwrócił od 
swojej drogi, a wtedy żyć będzie. 

* Panie, jakże wielkie są dzieła Twoje! * Bardzo głębokie są myśli Twoje. 

* Człowiek nierozumny ich nie zna. * A głupi nie pojmuje tego. 

Kolekty 

l.    Panie Boże, powołujesz i gromadzisz ze wszystkich krańców ziemi ludzi, któ-
rzy służą Tobie!/ 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.  
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2.    Panie Boże wierny, który powołałeś nas do społeczności swojej przez Syna 
Twojego, Jezusa Chrystusa!/ Utwierdź świadectwo Twojego Słowa o zbawczych Two-
ich czynach w sercach naszych,/ abyśmy zachowani zostali bez nagany na dzień przyj-
ścia Chrystusa, naszego Pana,/ 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.  

4.    Panie, wszechmogący Boże,/ realizujesz swoją zbawczą wolę w Jezusie Chry-
stusie i w Duchu Świętym,/ spraw łaskawie, abyśmy szczęścia i zbawienia nie szukali 
poza Tobą, lecz zawsze chcieli być blisko Ciebie./ Bez Twojej pomocy nie obronimy się 
przed złymi mocami ani nie przejdziemy przez życie, nie tracąc celu, który Ty nam 
wyznaczyłeś./ Prowadź nas i oświecaj przez Ducha Świętego, naszego Pocieszyciela. 

Biblijne teksty liturgiczne 

Stary Testament: 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 wy-
spy 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 opo-
wiadano 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 roz-
ciąga 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. 

Lekcja: 1 Kor 1,4-9 

4.Dziękuję Bogu zawsze za was, za łaskę Bożą, która wam jest dana w Chrystusie Jezu-
sie, 5.ponieważ w nim ubogaceni zostaliście we wszystko, we wszelkie słowo i wszelkie 
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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. 

Graduale  

Gotowe jest serce moje, Boże, Gotowe jest serce moje, Będę śpiewał i grał Al-

leluja! (Ps 57,8) 

Ewangelia: Mt 21,28-32 

28.A jak się wam wydaje? Pewien człowiek miał dwóch synów. Przystępując do pierw-
szego, 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, od-
powiadając, 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 odczu-
liście potem skruchy, aby mu uwierzyć. 

Perykopy homiletyczne  

I ‒ 1 Kor 1,4-9 

4.Dziękuję Bogu zawsze za was, za łaskę Bożą, która wam jest dana w Chrystusie Jezu-
sie, 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 Jezu-
sa 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.  

II ‒ 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 wy-
spy 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 sre-
brne łańcuszki? 20.Kogo z powodu ubóstwa na to nie stać, obiera sobie drzewo nie 
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próchniejące, wyszukuje sobie zręcznego rzemieślnika, aby sporządził bałwana rytego, 
który się nie chwieje. 21.Czy nie wiecie? Czy nie słyszeliście? Czy wam tego nie opo-
wiadano 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 roz-
ciąga 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. 

III ‒ Mt 21,28-32 

28.A jak się wam wydaje? Pewien człowiek miał dwóch synów. Przystępując do pierw-
szego, 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, od-
powiadając, 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 odczu-
liście potem skruchy, aby mu uwierzyć. 

IV ‒ Prz 1,20-28  

„Mądrość woła głośno na ulicy, na placach podnosi swój głos, woła na rogu ulic peł-
nych wrzawy, wygłasza swoje mowy w bramach miasta: Jak długo wy, prostaczkowie, 
kochać się będziecie w prostactwie, a wy, szydercy, upodobanie mieć będziecie w szy-
derstwie, a wy, głupcy, nienawidzić będziecie poznania? Zwróćcie uwagę na moje 
ostrzeżenie! Oto chcę wam wyjawić moje myśli, obwieścić wam moje słowa. Ponieważ 
wołałam, a nie chcieliście słuchać, wyciągałam ręce, a nikt nie zważał, ponieważ nie 
poszliście za moją radą i nie przyjęliście mojego ostrzeżenia, dlatego i ja śmiać się bę-
dę z waszej niedoli, szydzić będę z was, gdy was ogarnie strach, gdy padnie na was 
strach jak burza, a  nieszczęście przyjdzie na was jak wicher, gdy was ogarnie niedola 
i utrapienie. Wtedy wzywać mnie będą, lecz ich nie wysłucham, szukać mnie będą, 
lecz mnie nie znajdą”, 

V ‒ Dn 4,32 

32.Według swojej woli postępuje z wojskiem niebieskim i z mieszkańcami ziemi. Nie 
ma takiego, kto by powstrzymał jego rękę i powiedział mu: Co czynisz? 

VI ‒ Ef 6,24 

24.Łaska niechaj będzie ze wszystkimi, którzy miłują Pana naszego, Jezusa Chrystusa, 
miłością niezniszczalną. Amen. 
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Modlitwy powszechne Kościoła  

1.   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 szczę-
śliwości, gdyż wyrwałeś nas z mocy grzechu i pojednałeś z Bogiem. Wszystko, co dla 
nas uczyniłeś jest wyrazem Twojej miłości ku nam grzesznym ludziom oraz posłuszeń-
stwa 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 zgro-
madź przed obliczem swoim, aby wraz z aniołami chwalili Cię we wieczności po 
wszystkie czasy. Amen.  

2.   Boże, niespokojne będą nasze serca, dopóki nie spoczną w Tobie! Trwożymy 
się, gdyż jesteśmy ludźmi grzesznym. Lękamy się o dzień jutrzejszy, o naszą pracę, dom 
i rodzinę. Żyjąc w obawie, nie potrafimy skutecznie wykonywać naszych obowiązków 
i pewnie kroczyć drogą naszego powołania. 

 Prosimy Cię, łaskawy Panie Boże, ucisz nasze serca, wzmocnij ducha i rozbudź uf-
ność w Twoje opatrznościowe prowadzenie. Dopomóż nam stać się mocnymi w wierze 
i stałymi w nadziei, abyśmy zawsze byli gotów także nieść pomoc wszystkim zaniepo-
kojonym i zatrwożonym. 

 Wiesz, że niełatwo jest stanąć przed bliźnim, który potrzebuje pociechy i wzmoc-
nienia w wierze. Niełatwo jest znaleźć właściwe słowa, które ukoiłyby serca smutnych 
i zagubionych Twoich owieczek. Błagamy Cię, natchnij nas mocą Ducha Świętego, włóż 
w nasze usta właściwe słowa i daj nam odwagę w składaniu świadectwa. 

 Mocy nasza, siło i źródło miłości i dobroci! Jeśli Ty będziesz blisko, wystarczy, a bę-
dziemy umieli zaświadczyć: „Nie bójcie się! Oto wasz Bóg”, i wszyscy zalęknieni nawró-
cą się do Ciebie i znajdą w Tobie pociechę i ukojenie.  

 Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. 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) 

Psalm tygodnia: Ps 107,1-2.23-32 

1. Wysławiajcie Pana, albowiem jest dobry,  
 Albowiem łaska jego trwa na wieki!  
2. Niech mówią odkupieni przez Pana,  
 Ci, których wyzwolił z ręki nieprzyjaciela,  
23. Ci, którzy na statkach płynęli po morzu,  
 Uprawiając handel na wielkich wodach,  
24. Widzieli dzieła Pana  
 I cuda jego na głębinach.  
25. Rzekł, i zerwała się burza,  
 Która spiętrzyła fale,  
26. Wznosili się aż do nieba,  
 Zapadali się w głębiny;  
 Dusza ich truchlała w niebezpieczeństwie.  
27. Zataczali się i chwiali jak pijani,  
 A cała ich mądrość obróciła się wniwecz.  
28. Wołali do Pana w swej niedoli,  
 A On wybawił ich z utrapienia.  
29. Uciszył burzę,  
 I uspokoiły się fale morskie.  
30. Wtedy radowali się, że się uspokoiły,  
 I zawiódł ich do upragnionej przystani.  
31. Niechaj wysławiają Pana za łaskę jego  
 I za cuda jego dla synów ludzkich!  
32. Niechaj go wysławiają w zgromadzeniu ludu  
 I niechaj go chwalą w radzie starszych! 

Introit nr 21 
Ksiądz Zgromadzenie liturgiczne 

* Nad szum wielkich wód, nad potężne 
fale morskie, 

* Mocniejszy jest Pan na wysokości!     

* Pan rzekł i zerwała się burza, która spię-
trzyła fale. 

* Dusza ich truchlała w niebezpieczeń-
stwie.                                             

* Wołali do Pana w swej niedoli, a On wy-
bawił ich z utrapienia. 

* Uciszył burzę i uspokoiły się fale morskie. 
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Kolekty  

l.    Panie i Boże nasz łaskawy!/ Dziękujemy Ci za Jezusa Chrystusa, któremu po-
wierzyłeś 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 swojego Syna, 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 niebez-
pieczeństwa, na które jesteśmy narażeni./ Prosimy Cię, zachowaj nas od złego i udziel 
mocy, abyśmy z Twoją pomocą przezwyciężali wszystkie niedogodności życia./ Wy-
słuchaj 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 niebez-
pieczeństw 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.  

4.   Zbawicielu nasz, Jezusie Chrystusie,/ przyszedłeś od Boga i poświęciłeś swoje 
życie, aby nas zbawić./ Ty jesteś naszym Panem i jedynym pośrednikiem między nami 
a naszym Ojcem niebieskim./ Spraw, abyśmy pokornie poddali się Tobie i naśladowali 
Ciebie, i śladem Twoim kroczyli do naszej wiecznej ojczyzny./ Wysłuchaj nas w Duchu 
Świętym, naszym Pocieszycielu.   

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 daw-
nych, jak w czasach odległych! Czy to nie tyś rozłupało potwora, przeszyło smoka mor-
skiego? 10.Czy nie tyś osuszyło morze, wody wielkiej toni, uczyniło drogę poprzez głę-
biny 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 zało-
żył 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 wło-
żyłem moje słowa w twoje usta i ukryłem cię w cieniu mojej ręki, aby rozciągnąć nie-
biosa i założyć ziemię, i powiedzieć do Syjonu: Ty jesteś moim ludem! 
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Lekcja: 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.  

Graduale 

Pójdźcie i oglądajcie dzieła Boże: Przedziwnymi okazują się pośród synów 

ludzkich! Alleluja! (Ps 66,5) 

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 mó-
wią 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?  

Perykopy homiletyczne 

I ‒ 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 mó-
wią 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?  

II ‒ 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 
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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.  

III ‒ Iz 51,9-16 

9.Obudź się, obudź się, oblecz się w siłę, tyś, ramię Pana! Obudź się jak za dni daw-
nych, jak w czasach odległych! Czy to nie tyś rozłupało potwora, przeszyło smoka mor-
skiego? 10.Czy nie tyś osuszyło morze, wody wielkiej toni, uczyniło drogę poprzez głę-
biny 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 zało-
żył 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! 

IV ‒ Mt 14,22-33 

22.I zaraz wymógł na uczniach, że wsiedli do łodzi i pojechali przed nim na drugi brzeg, 
zanim rozpuści lud. 23.A gdy rozpuścił lud, wstąpił na górę, aby samemu się modlić. 
A gdy nastał wieczór, był tam sam. 24.Tymczasem łódź miotana przez fale oddaliła się 
już od brzegu o wiele stadiów; wiatr bowiem był przeciwny. 25.A o czwartej straży 
nocnej przyszedł do nich, idąc po morzu. 26.Uczniowie zaś, widząc go idącego po mo-
rzu, zatrwożyli się i mówili, że to zjawa, i ze strachu krzyknęli. 27.Ale Jezus zaraz do 
nich powiedział: Ufajcie, Ja jestem, nie bójcie się! 28.A Piotr, odpowiadając mu, rzekł: 
Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. 29.A On rzekł: Przyjdź. 
I Piotr wyszedłszy z łodzi, szedł po wodzie i przyszedł do Jezusa. 30.A widząc wichurę, 
zląkł się i, gdy zaczął tonąć, zawołał, mówiąc: Panie, ratuj mnie. 31.A Jezus zaraz wycią-
gnął rękę, uchwycił go i rzekł mu: O małowierny, czemu zwątpiłeś? 32.A gdy weszli do 
łodzi, wiatr ustał. 33.A ci, którzy byli w łodzi, złożyli mu pokłon, mówiąc: Zaprawdę, Ty 
jesteś Synem Bożym. 

V ‒ Mk 5,24b-34 

24b.I szedł za nim wielki tłum, i napierali na niego. [25] A niewiasta, która od dwunastu 
lat miała krwotok 26.i dużo ucierpiała od wielu lekarzy, i wydała wszystko, co miała, 
a nic jej nie pomogło, przeciwnie, raczej jej się pogorszyło, 27.gdy usłyszała wieści 
o Jezusie, podeszła w tłumie z tyłu i dotknęła szaty jego, 28.bo mówiła: Jeśli się dotknę 
choćby szaty jego, będę uzdrowiona. 29.I zaraz ustał jej krwotok, i poczuła na ciele, że 
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jest uleczona z tej dolegliwości. 30.A Jezus poznawszy zaraz, że z niego moc uszła, 
zwrócił się do ludu i rzekł: Kto się dotknął szat moich? 31.Na to rzekli mu uczniowie 
jego: Widzisz, że lud napiera na ciebie, a pytasz: Kto się mnie dotknął? 32.I spojrzał wokoło, 
aby ujrzeć tę, która to uczyniła. 33.Wtedy owa niewiasta z bojaźnią i drżeniem, wiedząc, co 
się jej stało, przystąpiła, upadła przed nim i wyznała mu całą prawdę. 34.A On jej rzekł: 
Córko, wiara twoja uzdrowiła cię, idź w pokoju i bądź uleczona z dolegliwości swojej. 

VI ‒ 1 Mż 8,1-12 

1.Potem wspomniał Bóg na Noego i na wszystkie zwierzęta, i na wszystko bydło, które 
było z nim w arce i sprawił, że powiał wiatr po ziemi, i wody zaczęły opadać. 
2.Zamknęły się źródła otchłani i upusty nieba i ustał deszcz z nieba. 3.Z wolna ustępo-
wały wody z ziemi i wody zaczęły opadać po upływie stu pięćdziesięciu dni. 4.I osiadła 
arka w siódmym miesiącu, siedemnastego dnia tego miesiąca, na górach Ararat. 
5.A wody nadal opadały aż do dziesiątego miesiąca. W miesiącu dziesiątym, pierwsze-
go dnia tego miesiąca, ukazały się szczyty gór. 6.Po czterdziestu dniach otworzył Noe 
okno, które uczynił. 7.I wypuścił kruka, który wylatywał i wracał, aż wyschły wody na 
ziemi. 8.Potem wypuścił gołębicę, aby zobaczyć, czy opadły wody z powierzchni ziemi. 
9.Ale gołębica nie znalazła niczego, gdzie by mogła osiąść i wróciła do niego do arki, bo 
wody były na powierzchni całej ziemi. I wyciągnął rękę, pochwycił ją i wniósł ją do 
siebie do arki. 10.Poczekawszy jeszcze następne siedem dni, znów wypuścił gołębicę 
z arki. 11.Gołębica wróciła do niego pod wieczór, trzymając w dziobie zerwany świeży 
liść z drzewa oliwnego. I poznał Noe, że wody na ziemi opadły. 12.I poczekał jeszcze na-
stępnych siedem dni, i wypuścił gołębicę, ale ona już nie wróciła do niego. 

Modlitwy powszechne Kościoła 

1.   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 
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 Kró-
lestwo 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.  
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 Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym, Pocieszycielu naszym. 
Amen. 

2.    Sprawiedliwy, święty i nieśmiertelny Boże! Ty nienawidzisz grzechu, bo jesteś 
samą jasnością i prawością. Zawsze zwracasz swoje oczy na sprawiedliwych. Wysłuchu-
jesz modlitwy, miłujących Cię Twoich dzieci. Otwierasz dobre ojcowskie serce przed 
tymi, którzy kochają prawdę. Panie, jako grzesznicy, znajdujemy jednak łaskę w oczach 
Twoich. Ty wysłuchasz nasze modlitwy i pozwolisz nam być zawsze blisko Ciebie. 

 Boże miłosierny, ufamy, że nie dla naszej zasługi, bo takiej nie mamy, lecz dla posłu-
szeństwa Twojego Syna i Jego śmierci krzyżowej przygarniasz nas do siebie. Przez chrzest 
przyodziałeś nas w szatę sprawiedliwości Chrystusa i dlatego z ufnością możemy wołać 
do Ciebie i prosić o błogosławieństwo i wsparcie. Nie pozwól, abyśmy zachwiali się 
w wierze i utracili darowaną nam sprawiedliwość naszego Pana. 

 Boże, rozjaśnij oblicze swoje nad nami i wysłuchaj swoje sługi, które wołają do Cie-
bie w Duchu Świętym, przez Pana Jezusa Chrystusa. 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 zano-
simy nasze błagania przed twoje oblicze, lecz dla obfitego twego miłosierdzia.  

(Dn 9,18) 

Psalm tygodnia: Ps 31,20-25 
20. Jak wielka jest dobroć twoja,  
 Którą zachowałeś dla tych, którzy się ciebie boją,  
 Którą wobec ludzi okazałeś tym, którzy ufają tobie!  
21. Ochraniasz ich pod osłoną oblicza twojego przed przewrotnością ludzi,  
 Ukrywasz ich w namiocie przed kłótliwymi językami.  
22. Błogosławiony niech będzie Pan,  
 Gdyż okazał mi cudowną łaskę swoją w warownym grodzie.  
23. A ja rzekłem w niepokoju swoim:  
 Zostałem odtrącony sprzed oczu twoich.  
 Zaiste, wysłuchałeś głosu błagania mego,  
 Kiedy wołałem do ciebie.  
24. Miłujcie Pana wszyscy wierni jego!  
 Pan strzeże wiernych,  
 A wyniosłemu odpłaca tak jak zasługuje.  
25. Bądźcie mocni! A serce wasze niech będzie dzielne,  
 Wy wszyscy, którzy macie nadzieję w Panu. 

Introit nr 24 
Ksiądz Zgromadzenie liturgiczne 

* Niech będzie błogosławione Imię Boga 
od wieków na wieki. 

* Albowiem mądrość i moc należą do Nie-
go 

* 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!/ Dzię-
kujemy 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.  
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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 siły do wytrwałości w boju ze złem 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, Twojego Syna, naszego Pana i Zbawiciela. 

4.   Duchu Święty, który jesteś posłany dla nas przez Ojca, który jest w niebie,/ 
abyś był naszym Nauczycielem życia, wskazując nam nieustannie na Syna Bożego, 
Jezusa Chrystusa./ Oświecaj nas i daj nam poznanie wiecznej tajemnicy zbawienia, 
która ma początek w Bogu Ojcu, prowadzi przez Chrystusa i objawiona jest nam dzięki 
Twojej łaskawości./ Wysłuchaj nas i prowadź przed Oblicze świętego Boga, abyśmy je 
oglądali przez  wszystkie wieki wieków.  

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 miło-
sierdzie, prawo i sprawiedliwość na ziemi, gdyż w nich mam upodobanie – mówi Pan.  

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 wyko-
nanie. 

Graduale 

Błogosławiony niech będzie Pan, gdyż okazał mi cudowną łaskę swoją w wa-

rownym grodzie. Alleluja! (Ps 31,22) 

Ewangelia: 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 robot-
nikami 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. 
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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 je-
denastej 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 bo-
wiem 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.  

Perykopy homiletyczne 

I ‒ Kz 7,15-18 

15.To wszystko widziałem w moim nędznym życiu: Niejeden sprawiedliwy ginie w swej 
sprawiedliwości, a niejeden bezbożny żyje długo w swej złości. 16.Nie bądź zbyt spra-
wiedliwy i nie udawaj zbyt mądrego: dlaczego miałbyś sam siebie gubić? 17.Nie bądź 
zbyt grzeszny ani zbyt głupi: dlaczego miałbyś przedwcześnie umierać? 18.Dobrze, 
jeżeli trzymać się będziesz jednego i nie puścisz ze swojej ręki i drugiego; bo kto się 
Boga boi, unika tego wszystkiego. 

II ‒ 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 robot-
nikami 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 je-
denastej 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 bo-
wiem 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. 
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III ‒ 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 wyko-
nanie. 

IV ‒ 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 miło-
sierdzie, prawo i sprawiedliwość na ziemi, gdyż w nich mam upodobanie – mówi Pan.  

V ‒ Mt 9,9-13 

9.I odchodząc stamtąd, ujrzał Jezus człowieka, siedzącego przy cle, imieniem Mateusz, 
i rzekł do niego: Pójdź za mną. A on wstał i poszedł za nim. 10.A gdy Jezus siedział 
w domu za stołem, wielu celników i grzeszników przyszło, i przysiedli się do Jezusa 
i uczniów jego. 11.Co widząc faryzeusze, mówili do uczniów jego: Dlaczego Nauczyciel 
wasz jada z celnikami i grzesznikami? 12.A gdy (Jezus) to usłyszał, rzekł: Nie potrzebują 
zdrowi lekarza, lecz ci, co się źle mają. 13.Idźcie i nauczcie się, co to znaczy: Miłosier-
dzia chcę, a nie ofiary. Nie przyszedłem bowiem wzywać sprawiedliwych, lecz grzesz-
ników.  

VI ‒ 1 Kor 9,19-27 

19.Będąc wolnym wobec wszystkich, oddałem się w niewolę wszystkim, abym jak naj-
więcej 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 zwia-
stowaniu. 24.Czy nie wiecie, że zawodnicy na stadionie wszyscy biegną, a tylko jeden 
zdobywa nagrodę? Tak biegnijcie, abyście nagrodę zdobyli. 25.A każdy zawodnik od 
wszystkiego się wstrzymuje, tamci wprawdzie, aby znikomy zdobyć wieniec, my zaś 
nieznikomy. 26.Ja tedy tak biegnę, nie jakby na oślep, tak walczę na pięści, nie jakbym 
w próżnię uderzał; 27.ale umartwiam ciało moje i ujarzmiam, bym przypadkiem, będąc 
zwiastunem dla innych, sam nie był odrzucony.  

Modlitwy powszechne Kościoła 

1.   Boże łaskawy, który pragniesz zbawienia wszystkich ludzi i przez Jezusa Chry-
stusa szukasz tych, którzy zginęli! Dziękujemy Ci, że nas powołałeś do życia w Króle-
stwie Twojej chwały i uczyniłeś nas sługami w Twojej Winnicy. Wielkie jest żniwo, ale 
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żniwiarzy mało. Panie i Boże, prosimy Cię, wyślij swoje sługi do pracy, aby wszędzie 
była zwiastowana Ewangelia Chrystusowa o łasce i wiecznym zbawieniu.  

 Błogosław posiewowi Ewangelii w naszych sercach, aby zaowocowały w nich mi-
łość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność i wstrze-
mięźliwość. Spraw w mocy swojego Ducha, abyśmy niczego nie pożądali prócz Twojej 
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. Po-
święć i umocnij dzieło sług Twoich, których wezwałeś do szerzenia Królestwa i gło-
szenia 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, prze-
śladowanymi i uciskanymi. Niechaj zapanuje sprawiedliwość i każdy znajdzie dla siebie 
miejsce, pracę i chleb powszedni. 

 Boże i Ojcze wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela. Amen. 

2.   Panie Boże, Ojcze miłosierny, który nie chcesz śmierci grzesznika, lecz chcesz, 
aby nawrócił się i żył. Wyciągnąłeś rękę swoją ku nam i przez Jezusa Chrystusa pojed-
nałeś się z błądzącą ludzkością. I nam, dobry Boże, niesiesz pokój i ratujesz nas z niedo-
li, choć jako ludzie grzeszni nie jesteśmy godni Twojego zmiłowania. Pragniemy, Panie, 
do końca naszych dni mocno trzymać się Twojej wszechmocnej dłoni i przez wiarę 
w Syna Twojego, Jezusa Chrystusa, dostąpić usprawiedliwienia i wiecznego zbawienia. 

 Pozwól nam zrozumieć, że sprawiedliwość nasza jest darowaną nam szatą Chrystu-
sową, którą przyodziewasz nagość ludzkich dusz. Błagamy Cię, Boże miłosierny, za-
chowaj nas w pewności, że w Jezusie Chrystusie ukrzyżowanym mamy zbawienie. Ale 
daj nam też poznanie, że usprawiedliwienie z wiary jest wezwaniem do uświęcenia 
życia i pogłębienia pobożności w Duchu Świętym. Dopomóż nam zachować wiarę aż 
do końca naszych dnia, aby ofiara krzyżowa Twojego Syna nie była dla nas daremną, 
lecz obfitowała ku usprawiedliwieniu i pojednaniu.  

 Racz, Boże litościwy, wysłuchać nas w Duchu Świętym przez Jezusa Chrystusa, na-
szego Pana. Amen. 

Antyfona 
Ksiądz: Miłuję Cię, Panie, mocy moja. Alleluja! 

Zgromadzenie liturgiczne: Pan skałą i twierdzą moją, i wybawieniem moim. Allelu-
ja! 
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2. NIEDZIELA PRZED OKRESEM PASYJNYM                            
– SEXAGESIMAE 

Hasło tygodnia  

Dziś, jeśli głos jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych. (Hbr 3,15) 

Psalm tygodnia: Ps 119,89-92.103-105.116 

89.  Panie, słowo twoje trwa na wieki,  
  Niewzruszone jak niebiosa.  
90.  Prawda twoja trwa z pokolenia w pokolenie,  
  Ugruntowałeś ziemię i stoi.  
91.  Według praw twoich istnieje dotąd,  
  Bo wszystko służy tobie.  
92.   Gdyby zakon twój nie był rozkoszą moją,  
  Zginąłbym w niedoli. 
103.  O, jak słodkie jest słowo twoje dla podniebienia mego, 
  Słodsze niż miód dla ust moich. 
104. Z przykazań twoich nabrałem rozumu, 
  Dlatego nienawidzę wszelkiej ścieżki kłamliwej. 
105. Słowo twoje jest pochodnią nogom moim  
   I światłością ścieżkom moim.  
116. Wesprzyj mnie według obietnicy swojej, abym żył,  
    A nie dopuść, bym doznał zawodu w nadziei mojej. 

Introit nr 25 
Ksiądz Zgromadzenie liturgiczne 

* Panie, Słowo Twoje trwa na wieki,  * Niewzruszone jak niebiosa. 

* Panie, Słowo Twoje jest pochodnią no-
gom moim 

* I światłością ścieżkom moim. 

* Wesprzyj mnie według obietnicy, abym 
żył. 

* Nie dopuść, abym doznał zawodu w na-
dziei mojej. 

Kolekty  

1.    Boże i Panie naszego życia,/ prosimy Cię, przygotuj serca nasze pod zasiew 
Twojego świętego Słowa / 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 nasze serca przez Twoje Słowo i przygotuj 



2. NIEDZIELA PRZED OKRESEM PASYJNYM 

 126 

nas do życia w sprawiedliwości./ Wysłuchaj nas w Duchu Świętym przez Jezusa Chry-
stusa, 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. 

 4.    Trójjedyny Boże, Ojcze i Synu i Duch Święty, stworzyłeś nas, zbawiłeś i oświe-
casz,/ abyśmy u Ciebie byli i chwalili Cię przed Twoim Obliczem./ Daj nam siły wytrwać 
w naszej świętej wierze i być zawsze blisko Ciebie./ Tobie niechaj będzie cześć i chwa-
ła na wieki wieków. 

Biblijne teksty liturgiczne 

Stary Testament: Iz 55,[6.7]8-12a 

[6.Szukajcie Pana, dopóki można go znaleźć, wzywajcie go, dopóki jest blisko! 7.Niech 
bezbożny porzuci swoją drogę, a przestępca swoje zamysły i niech się nawróci do Pa-
na, aby się nad nim zlitował, do naszego Boga, gdyż jest hojny w odpuszczaniu!] 8.Bo 
myśli moje, to nie myśli wasze, a drogi wasze, to nie drogi moje – mówi Pan, 9.lecz jak 
niebiosa są wyższe niż ziemia, tak moje drogi są, wyższe niż drogi wasze i myśli moje 
niż myśli wasze. 10.Gdyż jak deszcz i śnieg spada z nieba i już tam nie wraca, a raczej 
zrasza ziemię i czyni ją urodzajną, tak iż porasta roślinnością i daje siewcy ziarno, 
a jedzącym chleb, 11.tak jest z moim słowem, które wychodzi z moich ust: Nie wraca 
do mnie puste, lecz wykonuje moją wolę i spełnia pomyślnie to, z czym je wysłałem. 
12a.Bo z radością wyjdziecie i w pokoju zostaniecie przyprowadzeni.  

Lekcja: Hbr 4,12.13 

12.Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenika-
jące 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. Allelu-

ja! (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 
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 
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go jego uczniowie, co znaczy to podobieństwo. 10.A On im rzekł: Wam dane jest po-
znać 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 przydu-
szeniu 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 wytrwało-
ści wydają owoc]. 

Perykopy homiletyczne 

I ‒ Dz 16,9-15 

9.I miał Paweł w nocy widzenie: Jakiś Macedończyk stał i prosił go, mówiąc: Przepraw 
się do Macedonii i pomóż nam. 10.Gdy tylko ujrzał to widzenie, staraliśmy się zaraz 
wyruszyć do Macedonii, wnioskując, iż nas Bóg powołał, abyśmy im zwiastowali dobrą 
nowinę. 11.Odpłynąwszy z Troady, zdążaliśmy wprost do Samotraki, a nazajutrz do 
Neapolu, 12.stamtąd zaś do Filippi, które jest przodującym miastem okręgu macedoń-
skiego i kolonią rzymską. I zatrzymaliśmy się w tym mieście dni kilka. 13.A w dzień sa-
batu wyszliśmy za bramę nad rzekę, gdzie, jak sądziliśmy, odbywały się modlitwy, 
i usiadłszy, rozmawialiśmy z niewiastami, które się zeszły. 14.Przysłuchiwała się też pe-
wna bogobojna niewiasta, imieniem Lidia, z miasta Tiatyry, sprzedawczyni purpury, 
której Pan otworzył serce, tak iż się skłaniała do tego, co Paweł mówił. 15.A gdy została 
ochrzczona, także i dom jej, prosiła, mówiąc: Skoroście mnie uznali za wierną Panu, 
wstąpcie do domu mego i zamieszkajcie. I wymogła to na nas. 

II – 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 izrael-
skich, 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, słu-
chaj, 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 



2. NIEDZIELA PRZED OKRESEM PASYJNYM 

 128 

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.  

III ‒ 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 
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 po-
znać 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 przydu-
szeniu 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 wytrwało-
ści wydają owoc]. 

IV ‒ Hbr 4,12.13 

12.Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenika-
jące 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.  

V ‒ Iz 55,[6.7]8-12a 

[6.Szukajcie Pana, dopóki można go znaleźć, wzywajcie go, dopóki jest blisko! 7.Niech 
bezbożny porzuci swoją drogę, a przestępca swoje zamysły i niech się nawróci do Pa-
na, aby się nad nim zlitował, do naszego Boga, gdyż jest hojny w odpuszczaniu!] 8.Bo 
myśli moje, to nie myśli wasze, a drogi wasze, to nie drogi moje – mówi Pan, 9.lecz jak 
niebiosa są wyższe niż ziemia, tak moje drogi są, wyższe niż drogi wasze i myśli moje 
niż myśli wasze. 10.Gdyż jak deszcz i śnieg spada z nieba i już tam nie wraca, a raczej 
zrasza ziemię i czyni ją urodzajną, tak iż porasta roślinnością i daje siewcy ziarno, 
a jedzącym chleb, 11.tak jest z moim słowem, które wychodzi z moich ust: Nie wraca 
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do mnie puste, lecz wykonuje moją wolę i spełnia pomyślnie to, z czym je wysłałem. 
12a.Bo z radością wyjdziecie i w pokoju zostaniecie przyprowadzeni.  

VI ‒ Mk 4,26-29 

26.I mówił: Tak jest z Królestwem Bożym, jak z nasieniem, które człowiek rzuca w zie-
mię. 27.A czy on śpi, czy wstaje w nocy i we dnie, nasienie kiełkuje i wzrasta; on zaś nie 
wie jak. 28.Bo ziemia sama z siebie owoc wydaje, najpierw trawę, potem kłos, potem 
pełne zboże w kłosie. 29.A gdy owoc dojrzeje, wnet się zapuszcza sierp, bo nadeszło 
żniwo. 

Modlitwy powszechne Kościoła 

1.   Panie Boże, dziękujemy Ci, że w przyjściu Jezusa Chrystusa przybliżyło się do 
nas Twoje Królestwo sprawiedliwości i chwały. Tobie więc oddajemy cześć i uwiel-
bienie. 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 niepra-
wości, przeobraź je, abyśmy żyli nie dla siebie, lecz dla sprawiedliwości, pokoju 
i chwały Twojego Imienia. Przez swoje Słowo powołałeś do istnienia Kościół i przez nie 
utrzymujesz, poświęcasz i prowadzisz go. Dopomóż je nam zwiastować z mocą i go-
rliwością, 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 nau-
kę wiary i przykazania Twoje szanowano w szkole i w codziennym życiu naszego naro-
du. Błogosław dzieło głoszenia Dobrej Nowiny w stacjach misyjnych i okazywaniu mi-
łości w szpitalach i domach opieki. Wszystko niechaj dzieje się ku chwale imienia Syna 
Twojego, Jezusa Chrystusa, przez którego racz wysłuchać nas łaskawie. Amen. 

2.   Święty Boże, łaskawy Ojcze! Chcesz, aby ludzie poznali prawdę i byli zbawieni. 
Dziękujemy Ci, że w Twoim planie zbawienia, który urzeczywistniłeś w Jezusie Chrystu-
sie, nie pominąłeś żadnego człowieka. Wysławiamy Cię, bo przez zwycięstwo Jezusa 
Chrystusa nad złymi mocami, wyrwałeś wierzących z ciemności śmierci i przeniosłeś 
do Królestwa Twojego Syna. 

 Boże miłosierny, jesteśmy wdzięczni Tobie, że przez wiarę w zbawczą moc krzyża 
Chrystusowego, zajaśniało w naszych sercach światło prawdy, która wyzwala z grze-
chu. Przez wiarę usynowiłeś nas i uznałeś obywatelami Królestwa sprawiedliwości 
i pokoju. Umacniaj nieustannie naszą wiarę, abyśmy nie utracili darowanego nam dzie-
dzictwa, na które nie zasługujemy. 
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 Boże, przez Ducha Świętego buduj i umacniaj na ziemi Królestwo Twojego Syna. 
Niech Kościół, Oblubienica Jego, przygotowuje się na spotkanie z Nim i przyozdabia się 
w klejnoty wiary na wesele Barankowe. Niech na każdym miejscu będzie głoszona 
ewangelia o zbawieniu, a pokój i sprawiedliwość zwyciężą otchłań władcy zła. Boże, 
umocnij wśród nas panowanie swoje w Duchu Świętym i przez Jezusa Chrystusa, Pana 
wszystkich wierzących. 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) 

Psalm tygodnia: Ps 31,2-6.8-9.16-17 
2. W tobie, Panie, szukałem schronienia,  
 Obym nigdy nie doznał wstydu!  
 Przez sprawiedliwość swoją wybaw mnie!  
3.  Nakłoń ku mnie ucho swoje,  
 Śpiesznie ocal mnie!  
 Bądź mi skałą obronną, grodem warownym, by mnie wybawić!  
4. Boś Ty skałą moją i twierdzą moją,  
 Przez wzgląd na imię twoje będziesz mnie prowadził i wiódł!  
5. Wyciągnij mnie z sieci, którą zastawili na mnie,  
 Boś ty schronieniem moim.  
6. W ręce twoje polecam ducha mego,  
 Odkupiłeś mnie, Panie, Boże wierny.  
8. Raduję się i weselę łaską twoją.  
 Gdyż wejrzałeś na niedolę moją,  
 Poznałeś utrapienie duszy mojej.  
9. Nie wydałeś mnie w ręce nieprzyjaciela,  
 Postawiłeś nogi moje na miejscu szerokim.  
16. W ręku twoim są losy moje,  
 Ocal mnie z rąk nieprzyjaciół i prześladowców moich!  
17. Rozjaśnij oblicze swoje nad sługą swoim,  
 Wybaw mnie w łasce swojej!  

Introit nr 26 
Ksiądz Zgromadzenie liturgiczne 

* Bądź mi skałą obronną, * Grodem warownym, by mnie wybawić 

* Boś Ty skałą moją i twierdzą moją. * Przez wzgląd na Imię Twoje będziesz mnie 
wiódł i prowadził 

* Panie, w Tobie szukałem schronienia, obym 
nigdy nie doznał wstydu! 

* Przez sprawiedliwość swoją mnie wy-
baw! 
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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 swój krzyż i naśladowali na-
szego Mistrza i Pana,/ przez którego racz wysłuchać nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu 
naszym. 

2.    Wszechmogący Boże, Ojcze wielkiego miłosierdzia!/ Dziękujemy Ci, że w Jezu-
sie Chrystusie objawiłeś swoją dobroć i łaskę./ Spraw, abyśmy naśladowali Syna Twoje-
go w okazywaniu miłości i niesieniu pomocy naszym bliźnim./ Wysłuchaj nas przez Jezu-
sa 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 krzy-
żu 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.  

4.   Panie Jezu, nasz Zbawicielu i Panie!/ Powiedziałeś do swoich uczniów: „Idzie-
my do Jerozolimy”./ Spraw, abyś nie tylko w zbliżającym się czasie pasyjnym szli razem 
z Tobą w myślach i duchu pod Twój krzyż na Golgocie u bram Jerozolimy, ale też po-
słusznie prowadzeni przez Ciebie podążali do niebieskiej Jerozolimy./ Prowadź nas 
w Duchu Świętym, naszym Pocieszycielu. 

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!  

Lekcja: 1 Kor 13,1-13 

1.Choćbym mówił językami ludzkimi i anielskimi, a miłości bym nie miał, byłbym mie-
dzią 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 pro-
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rokowanie; 10.lecz gdy nastanie doskonałość, to, co cząstkowe, przeminie. 11.Gdy by-
łem 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 po-
zostaje 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) 

Ewangelia: Mk 8,31-38 

31.I zaczął ich pouczać o tym, że Syn Człowieczy musi wiele cierpieć, musi być odrzuco-
ny przez starszych, arcykapłanów oraz uczonych w Piśmie i musi być zabity, a po 
trzech dniach zmartwychwstać. 32.I mówił o tym otwarcie. A Piotr wziął go na stronę 
i począł go upominać. 33.Lecz On odwrócił się, spojrzał na uczniów swoich i zgromił 
Piotra, mówiąc: Idź precz ode mnie, szatanie, bo nie myślisz o tym, co Boskie, tylko 
o tym, co ludzkie. 34.A przywoławszy lud wraz z uczniami swoimi, rzekł im: Jeśli kto 
chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój i naśladuje 
mnie. 35.Bo kto by chciał duszę swoją zachować, utraci ją, a kto by utracił duszę swoją 
dla mnie i dla ewangelii, zachowa ją. 36.Albowiem cóż pomoże człowiekowi, choćby 
cały świat pozyskał, a na duszy swej szkodę poniósł? 37.Albo co da człowiek w zamian 
za duszę swoją? 38.Kto bowiem wstydzi się mnie i słów moich przed tym cudzołożnym 
i grzesznym rodem, tego i Syn Człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w chwale 
Ojca swego z aniołami świętymi. 

Perykopy homiletyczne 

I ‒ Łk 10,38-42 

38.A gdy szli, wstąpił do pewnej wioski; a pewna niewiasta, imieniem Marta, przyjęła 
go do domu. 39.Ta miała siostrę, a na imię jej było Maria, która usiadłszy u nóg Pana, 
słuchała jego słowa. 40.Marta zaś krzątała się koło różnej posługi; a przystąpiwszy, 
rzekła: Panie, czy nie dbasz o to, że siostra moja pozostawiła mnie samą, abym pełniła 
posługi? Powiedz jej więc, aby mi pomogła. 41.A odpowiadając rzekł do niej Pan: Mar-
to, Marto, troszczysz się i kłopoczesz o wiele rzeczy; 42.niewiele zaś potrzeba, bo tylko 
jednego; Maria bowiem dobrą cząstkę wybrała, która nie będzie jej odjęta. 

II ‒ 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 po-
ganom 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 
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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. 

III ‒ Iz 58,1-9a 

1.Wołaj na całe gardło, nie powściągaj się, podnieś jak trąba swój głos i wspominaj 
mojemu ludowi jego występki, a domowi Jakuba jego grzechy! 2.Wprawdzie szukają 
mnie dzień w dzień i pragną poznać moje drogi, jakby byli narodem, który pełnił spra-
wiedliwość i nie zaniedbał prawa swojego Boga, domagają się ode mnie sprawiedli-
wych praw, pragną zbliżenia się do Boga, powiadając: 3.Dlaczego pościmy, a Ty tego 
nie widzisz? Dlaczego umartwiamy nasze dusze, a Ty tego nie zauważasz? Oto w dniu 
waszego postu załatwiacie swoje sprawy i uciskacie wszystkich swoich robotników. 
4.Oto gdy pościcie, kłócicie się i spieracie, i bezlitośnie uderzacie pięścią. Nie pościcie 
tak, jak się pości, aby został wysłuchany wasz głos w wysokości. 5.Czy to jest post, 
w którym mam upodobanie, dzień, w którym człowiek umartwia swoją duszę, że się 
zwiesza swoją głowę jak sitowie, wkłada wór i kładzie się w popiele? Czy coś takiego 
nazwiesz postem i dniem miłym Panu? 6.Lecz to jest post, w którym mam upodoba-
nie: że się rozwiązuje bezprawne więzy, że się zrywa powrozy jarzma, wypuszcza na 
wolność uciśnionych i łamie wszelkie jarzmo, 7.że podzielisz twój chleb z głodnym 
i biednych bezdomnych przyjmiesz do domu, gdy zobaczysz nagiego, przyodziejesz go, 
a od swojego współbrata się nie odwrócisz. 8.Wtedy twoje światło wzejdzie jak zorza 
poranna i twoje uzdrowienie rychło nastąpi; twoja sprawiedliwość pójdzie przed tobą, 
a chwała Pańska będzie twoją tylną strażą. 9a.Gdy potem będziesz wołał, Pan cię wysłu-
cha, a gdy będziesz krzyczał o pomoc, odpowie: Oto jestem! 

IV ‒ Mk 8,31-38 

31.I zaczął ich pouczać o tym, że Syn Człowieczy musi wiele cierpieć, musi być odrzuco-
ny przez starszych, arcykapłanów oraz uczonych w Piśmie i musi być zabity, a po 
trzech dniach zmartwychwstać. 32.I mówił o tym otwarcie. A Piotr wziął go na stronę 
i począł go upominać. 33.Lecz On odwrócił się, spojrzał na uczniów swoich i zgromił 
Piotra, mówiąc: Idź precz ode mnie, szatanie, bo nie myślisz o tym, co Boskie, tylko 
o tym, co ludzkie. 34.A przywoławszy lud wraz z uczniami swoimi, rzekł im: Jeśli kto 
chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój i naśladuje 
mnie. 35.Bo kto by chciał duszę swoją zachować, utraci ją, a kto by utracił duszę swoją 
dla mnie i dla ewangelii, zachowa ją. 36.Albowiem cóż pomoże człowiekowi, choćby 
cały świat pozyskał, a na duszy swej szkodę poniósł? 37.Albo co da człowiek w zamian 
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za duszę swoją? 38.Kto bowiem wstydzi się mnie i słów moich przed tym cudzołożnym 
i grzesznym rodem, tego i Syn Człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w chwale 
Ojca swego z aniołami świętymi. 

V ‒ 1 Kor 13,1-13 

1.Choćbym mówił językami ludzkimi i anielskimi, a miłości bym nie miał, byłbym mie-
dzią 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 pro-
rokowanie; 10.lecz gdy nastanie doskonałość, to, co cząstkowe, przeminie. 11.Gdy by-
łem 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 po-
zostaje wiara, nadzieja, miłość, te trzy; lecz z nich największa jest miłość. 

VI ‒ 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! 

Modlitwy powszechne Kościoła 

1.   Panie Boże wieczny, święty, niepojętej mocy i chwały! Nikt nie może oglądać 
Twojego oblicza i zachować życie. Dlatego ukrywasz swoje oblicze przed dziećmi swo-
imi. Poznajemy Ciebie jedynie po śladach, które pozostawiasz w naszej historii. Dajesz 
się poznać w stworzeniu i swoim Synu, Jezusie Chrystusie. Dziękujemy Ci, za znak mi-
łości Twojej i darowanego nam przez Ciebie zbawienia jakim jest krzyż Jezusa Chrystu-
sa. W śmierci krzyżowej swojego Syna 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, spo-
glądać 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, 
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znaku Twojej miłości i naszego zbawienia, 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 pra-
gną Ci służyć i wielbić Cię po wszystkie wieki. 

 Wysłuchaj przez Jezusa Chrystusa Pana i Zbawiciela naszego. Amen.  

2.   Boże wszechmogący, dziękujemy Ci, że stworzyłeś ludzi na swój obraz i podo-
bieństwo. Ale grzech zniszczył Twój obraz w każdym człowieku, narodzonym w natu-
ralny sposób. A jednak w sercach Twoich dzieci pozostała iskra tęsknoty za Tobą. Roz-
nieć ją, aby wszyscy ludzie zwrócili się ku Tobie i w Tobie znaleźli uciszenie w tym świe-
cie pełnym niepokojów. 

 Panie Boże, napełń nas tęsknotą za Tobą, za powtórnym przyjściem Twojego Syna, 
za życiem w społeczności z Tobą tu i teraz, a nade wszystko za bytowaniem w Twoim 
domu, gdzie nasz Zbawiciel poszedł przygotować nam miejsce.  

 Spraw łaskawie, abyśmy każdego dnia z radością pochylali się nad Biblią i tęsknie 
oczekiwali na Twoje Słowo, wszak przez nie nas prowadzisz i w Duchu Świętym napeł-
niasz mocą ku zbawieniu. Nic nie ukoi naszej tęsknoty, tylko Twoje Słowo, gdyż przez 
nie zbliżasz się do nas i rozpraszasz mroki i smutki naszego życia. Oczekujemy na Słowa 
naszego Pana i jedynego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa i tęsknimy za chwilą, w której 
nasz Pan przemawia do nas przez swoją Ewangelię. 

 Panie Boże, racz wysłuchać nas w Duchu Świętym. Amen. 

Antyfona 
Ksiądz: W ręce Twoje polecam ducha mego! Alleluja! 

Zgromadzenie liturgiczne: Odkupiłeś mnie, Panie, Boże wierny. Alleluja! 
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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) 

Psalm dnia: Ps 51,3-6.11-14 
1. Przewodnikowi chóru. Psalm Dawidowy,  
2. Gdy wdał się z Batszebą i przyszedł do niego prorok Natan.  
3. Zmiłuj się nade mną, Boże, według łaski swojej,  
 Według wielkiej litości swojej zgładź występki moje!  
4. Obmyj mnie zupełnie z winy mojej  
 I oczyść mnie z grzechu mego!  
5. Ja bowiem znam występki swoje  
 I grzech mój zawsze jest przede mną.  
6. Przeciwko tobie samemu zgrzeszyłem  
 I uczyniłem to, co złe w oczach twoich,  
 Abyś okazał się sprawiedliwy w wyroku swoim, 
  Czysty w sądzie swoim.  
7. Oto urodziłem się w przewinieniu  
 I w grzechu poczęła mnie matka moja.  
8. Oto miłujesz prawdę chowaną na dnie duszy  
 I objawiasz mi mądrość ukrytą.  
9. Pokrop mnie hizopem, a będę oczyszczony;  
 Obmyj mnie, a ponad śnieg bielszy się stanę.  
10. Daj, bym usłyszał radość i wesele,  
 Niech się rozradują kości, które skruszyłeś!  
11. Zakryj oblicze swoje przed grzechami moimi  
 I zgładź wszystkie winy moje.  
12. Serce czyste stwórz we mnie, o Boże,  
 A ducha prawego odnów we mnie!  
13. Nie odrzucaj mnie od oblicza swego  
 I nie odbieraj mi swego Ducha świętego!  
14. Przywróć mi radość z wybawienia twego  
 I wesprzyj mnie duchem ochoczym!  
[15. Przestępców będę nauczał dróg twoich,  
 I grzesznicy nawrócą się do ciebie.  
16. Wybaw mnie od winy za krwi przelanie,  
 Boże, Boże zbawienia mego,  
 A język mój z radością wysławiać będzie sprawiedliwość twoją!  
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17. Panie! Otwórz wargi moje,  
 A usta moje głosić będą chwałę twoją!  
18. Albowiem ofiar nie żądasz,  
 A całopalenia, choćbym ci je dał, nie zechcesz przyjąć.  
19. Ofiarą Bogu miłą jest duch skruszony,  
 Sercem skruszonym i zgnębionym nie wzgardzisz, Boże.  
20. Zechciej w łasce swej dobrze czynić Syjonowi,  
 Odbuduj mury Jeruzalemu!  
21. Wtedy przyjmiesz prawe ofiary,  
 Ofiary ogniowe i całopalenia,  
 Wtedy ofiarują cielce na ołtarzu twoim]. 

Introit nr 27 
Ksiądz Zgromadzenie liturgiczne 

* Panie, nie pozywaj na sąd sługi swego, * Gdyż nikt z żyjących nie okaże się spra-
wiedliwym przed Tobą! 

* Panie, wysłuchaj modlitwy mojej, * Usłysz błaganie moje! 

* Przez wierność swoją wysłuchaj mnie w 
sprawiedliwości swojej, 

II 

* Pamiętaj, że jesteś prochem, 

* Przybliżyło się Królestwo Boże, 

* Zmiłuj się nad swoim ludem, Panie! 

* Nasyć nas o świcie łaską swoją. 

 

 

* I w proch się obrócisz! 

* Upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii! 

* I nie wystawiaj na hańbę swojego dzie-
dzictwa!  

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 Świę-
tym, naszym Pocieszycielu. 

2.    Wszechmogący Boże i Panie nasz łaskawy!/ Dziękujemy Ci za obietnice, przez 
które staliśmy się uczestnikami boskiej natury i uniknęli skażenia./ Umocnij wiarę na-
szą i dopomóż nam żyć w cnocie i powściągliwości./ Wysłuchaj nas przez Jezusa Chry-
stusa, 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 Twoim obliczem i wy-
znajemy nasze grzechy./ Prosimy Cię, odpuść nam nasze winy, obdarz łaską pokoju 
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i zbawienia/. Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana, który z Tobą i z Du-
chem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. 

4.     Panie, wszechmogący Boże,/ dziękujemy Ci, że z dniem dzisiejszym rozpoczy-
nany okres pasyjny, poświęcony cierpieniu naszego Pana, Jezusa Chrystusa./ Prowadź 
przez Ducha Świętego pod krzyż Golgoty i spraw, abyśmy w czasie tej pielgrzymki się 
upamiętali i wzmocnili w wierze w zbawczą ofiarę na krzyżu naszego Pana i Zbawicie-
la./ Wysłuchaj nas przez tego naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. 

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 na-
wróćcie się do Pana, swojego Boga, gdyż On jest łaskawy i miłosierny, nierychły do 
gniewu i pełen litości, i żal mu karania! 14.Kto wie, może pożałuje i zlituje się, i pozo-
stawi błogosławieństwo, abyście mogli składać ofiarę z pokarmów i płynów Panu, 
waszemu Bogu. 15.Zatrąbcie na rogu na Syjonie, ogłoście święty post, zwołajcie zgro-
madzenie! 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 poga-
nie 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 odpo-
wiedział Pan, i rzekł do swojego ludu: Oto Ja ześlę wam zboże i moszcz, i oliwę, i tym się nasy-
cicie. 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 pocią-
ga 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 dawniej-
szych 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 na-
szego i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.  
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Graduale  

Ofiarą Bogu miłą jest duch skruszony, sercem skruszonym i zgnębionym nie 

wzgardzisz, Boże. Amen. (Ps 51,19) 

Ewangelia: Mt 6,16-21 

16.A gdy pościcie, nie bądźcie smętni jak obłudnicy; szpecą bowiem twarze swoje, aby 
ludziom pokazać, że poszczą. Zaprawdę powiadam wam: Odbierają zapłatę swoją. 
17.Ale ty, gdy pościsz, namaść głowę swoją i umyj twarz swoją. 18.Aby nie ludzie cię 
widzieli, że pościsz, lecz Ojciec twój, który jest w ukryciu, a Ojciec twój, który widzi 
w ukryciu, odpłaci tobie. 19.Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie je mól i rdza 
niszczą i gdzie złodzieje podkopują i kradną; 20.ale gromadźcie sobie skarby w niebie, 
gdzie ani mól ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie podkopują i nie kradną. 21.Albo-
wiem gdzie jest skarb twój tam będzie i serce twoje. 

Perykopy homiletyczne 

I ‒ 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 na-
wróćcie się do Pana, swojego Boga, gdyż On jest łaskawy i miłosierny, nierychły do 
gniewu i pełen litości, i żal mu karania! 14.Kto wie, może pożałuje i zlituje się, i pozo-
stawi błogosławieństwo, abyście mogli składać ofiarę z pokarmów i płynów Panu, 
waszemu Bogu. 15.Zatrąbcie na rogu na Syjonie, ogłoście święty post, zwołajcie zgro-
madzenie! 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 dzie-
dzictwa, 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]. 

II ‒ 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 za-
brany, 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 mło-
dego do starych bukłaków, bo inaczej bukłaki pękają, wino wycieka, a bukłaki niszcze-
ją. Ale młode wino wlewa się do nowych bukłaków, a wtedy zachowuje się jedno 
i drugie. 
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III ‒ Ps 51,1-14[15-21] 
1. Przewodnikowi chóru. Psalm Dawidowy,  
2. Gdy wdał się z Batszebą i przyszedł do niego prorok Natan.  
3. Zmiłuj się nade mną, Boże, według łaski swojej,  
 Według wielkiej litości swojej zgładź występki moje!  
4. Obmyj mnie zupełnie z winy mojej  
 I oczyść mnie z grzechu mego!  
5. Ja bowiem znam występki swoje  
 I grzech mój zawsze jest przede mną.  
6. Przeciwko tobie samemu zgrzeszyłem  

I uczyniłem to, co złe w oczach twoich,  
Abyś okazał się sprawiedliwy w wyroku swoim, 
Czysty w sądzie swoim.  

7. Oto urodziłem się w przewinieniu  
 I w grzechu poczęła mnie matka moja.  
8. Oto miłujesz prawdę chowaną na dnie duszy  
 I objawiasz mi mądrość ukrytą.  
9. Pokrop mnie hizopem, a będę oczyszczony;  
 Obmyj mnie, a ponad śnieg bielszy się stanę.  
10. Daj, bym usłyszał radość i wesele,  
 Niech się rozradują kości, które skruszyłeś!  
11. Zakryj oblicze swoje przed grzechami moimi  
 I zgładź wszystkie winy moje.  
12. Serce czyste stwórz we mnie, o Boże,  
 A ducha prawego odnów we mnie!  
13. Nie odrzucaj mnie od oblicza swego  
 I nie odbieraj mi swego Ducha świętego!  
14. Przywróć mi radość z wybawienia twego  
 I wesprzyj mnie duchem ochoczym!  
[15. Przestępców będę nauczał dróg twoich,  
 I grzesznicy nawrócą się do ciebie.  
16. Wybaw mnie od winy za krwi przelanie,  
 Boże, Boże zbawienia mego,  
 A język mój z radością wysławiać będzie sprawiedliwość twoją!  
17. Panie! Otwórz wargi moje,  
 A usta moje głosić będą chwałę twoją!  
18. Albowiem ofiar nie żądasz,  
 A całopalenia, choćbym ci je dał, nie zechcesz przyjąć.  
19. Ofiarą Bogu miłą jest duch skruszony,  
 Sercem skruszonym i zgnębionym nie wzgardzisz, Boże.  
20. Zechciej w łasce swej dobrze czynić Syjonowi,  
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 Odbuduj mury Jeruzalemu!  
21. Wtedy przyjmiesz prawe ofiary,  

Ofiary ogniowe i całopalenia,  
Wtedy ofiarują cielce na ołtarzu twoim]. 

IV ‒ 2 Mż 32,1-6.15-20 

1.A gdy lud widział, że Mojżesz opóźniał zejście z góry, zgromadził się wokół Aarona 
i rzekli do niego: Nuże, uczyń nam bogów, którzy pójdą przed nami, nie wiemy bo-
wiem, co się stało z owym Mojżeszem, mężem, który nas wyprowadził z ziemi egip-
skiej. 2.Odpowiedział im Aaron: Zdejmijcie złote kolczyki, które mają w uszach wasze 
żony, wasi synowie i wasze córki, i przynieście do mnie. 3.I pozdejmował cały lud złote 
kolczyki, które mieli w uszach swoich, i przynieśli je do Aarona. 4.I przyjął je z ich rąk, 
i ulał z tego w formie z gliny posąg cielca. Wtedy oni rzekli: To są bogowie twoi, Izra-
elu, którzy cię wyprowadzili z ziemi egipskiej. 5.Zobaczywszy to, zbudował Aaron ołtarz 
przed nim i kazał obwołać: Jutro będzie święto Pana. 6.I wstawszy nazajutrz wcześnie 
rano, złożyli ofiary całopalne i przynieśli ofiary pojednania; i usiadł lud, aby jeść i pić. 
Potem wstali, aby się bawić. 15.Potem Mojżesz odwrócił się i zszedł z góry, mając w rę-
ku dwie tablice Świadectwa, tablice zapisane z obu stron; z jednej i z drugiej strony 
były one zapisane. 16.Tablice te były dziełem Bożym, a pismo było pismem Boga, wyry-
tym na tablicach. 17.Jozue usłyszał odgłos okrzyków ludu i rzekł do Mojżesza: Wrzawa 
wojenna w obozie. 18.On zaś odpowiedział: Nie jest to odgłos okrzyków po zwycię-
stwie, nie jest to odgłos okrzyków po klęsce, lecz słyszę odgłos śpiewu. 19.A gdy Moj-
żesz zbliżył się do obozu, ujrzał cielca i tańce. Wtedy Mojżesz zapłonął gniewem i wy-
rzucił tablice z rąk swoich i potłukł je pod górą. 20.Potem wziął cielca, którego sobie 
zrobili, spalił go w ogniu, starł na proch, wsypał do wody i dał ją wypić synom izrael-
skim. 

V ‒ Mt 6,16-21 

16.A gdy pościcie, nie bądźcie smętni jak obłudnicy; szpecą bowiem twarze swoje, aby 
ludziom pokazać, że poszczą. Zaprawdę powiadam wam: Odbierają zapłatę swoją. 
17.Ale ty, gdy pościsz, namaść głowę swoją i umyj twarz swoją. 18.Aby nie ludzie cię 
widzieli, że pościsz, lecz Ojciec twój, który jest w ukryciu, a Ojciec twój, który widzi 
w ukryciu, odpłaci tobie. 19.Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie je mól i rdza 
niszczą i gdzie złodzieje podkopują i kradną; 20.ale gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie 
ani mól ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie podkopują i nie kradną. 21.Albowiem gdzie 
jest skarb twój tam będzie i serce twoje. 

VI ‒ 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 
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stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pocią-
ga 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 dawniej-
szych 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 na-
szego i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.  

Modlitwy powszechne Kościoła 

1.   Panie i nasz Boże 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.  

 Uwolnij 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 i siostrzanej 
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 dło-
nie i oczyść nas, a oczyszczeni będziemy.  

 Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, Pana i jedynego Zbawiciela naszego. Amen.  

2.   Panie i Zbawicielu świata, Jezu Chryste, jedyny Synu Boży! Twoja śmierć mę-
czeńska jest naszym ratunkiem i wybawieniem. Dziękujemy Ci za każde Twoje słowo 
spod krzyża i z krzyża, wszak przez nie objawiłeś nam miłość i znaczenie Twojej ofiary. 
Z wdzięcznością powtarzamy słowa Twojej modlitwy: „Ojcze, odpuść im, bo nie wie-
dzą, co czynią”.  

 Wierzymy, że gdy modliłeś się, umierając na krzyżu, myślałeś także o nas, grzesz-
nych ludziach, winnych Twojego cierpienia. Oprawcy Twoi nie wiedzieli, co czynią, ale 
my, którzy poznaliśmy wolę Bożą i ewangelię zbawienia, wiemy, że grzesząc, obrażamy 
Imię Boże, urągamy Twojej świętości i ślepi jesteśmy na światło Ducha Świętego. Pa-
nie, odpuść nam nasze grzechy i winy, daj poznanie Twojej dobroci i łaski, abyśmy się 
nawrócili i codziennie walczyli z grzechem i pożądliwością ciała, dążąc do życia święte-
go i doskonałego. 



ŚRODA POPIELCOWA 

 134 

 Chryste, nieustannie orędujesz za nami, grzesznymi ludźmi, bo jesteś Kapłanem na 
wieki. Pamiętaj o nas, polecaj nas Bogu, abyśmy, gdy wypełnią się nasze dni, mogli 
stanąć przed obliczem Ojca i dziękować Mu za zbawienie i życie wieczne. 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) 

Psalm tygodnia: Ps 91,1-6.9-12 
1.  Kto mieszka pod osłoną Najwyższego,  
 Kto przebywa w cieniu Wszechmocnego,  
2. Ten mówi do Pana: Ucieczko moja i twierdzo moja,  
 Boże mój, któremu ufam.  
3. Bo On wybawi cię z sidła ptasznika  
 I od zgubnej zarazy.  
4. Piórami swymi okryje cię.  
 I pod skrzydłami jego znajdziesz schronienie.  
 Wierność jego jest tarczą i puklerzem. 
5. Nie ulękniesz się strachu nocnego 
 Ani strzały lecącej za dnia,  
6.  Ani zarazy, która grasuje w ciemności,  
 Ani moru, który poraża w południe.  
9. Dlatego, że Pan jest ucieczką twoją,  
 Najwyższego zaś uczyniłeś ostoją swoją,  
10. Nie dosięgnie cię nic złego 
 I plaga nie zbliży się do namiotu twego,  
11. Albowiem aniołom swoim polecił,  
 Aby cię strzegli na wszystkich drogach twoich.  
12. Na rękach nosić cię będą,  
 Byś nie uraził o kamień nogi swojej. 

Introit nr 29 
Ksiądz Zgromadzenie liturgiczne 

I  

* Wzywać mnie będzie, a Ja go wysłu-
cham, 

* 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-
dzo moja, 

* Boże mój, któremu ufam.                                              

II  

* Wzywać mnie będzie, a Ja go wysłu-
cham, 

* Będę z nim w niedoli, wyrwę go i czcią 
obdarzę, 

* Albowiem aniołom swoim polecił, * Aby cię strzegli na wszystkich drogach 
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twoich. 

* Na rękach nosić cię będą, * Byś nie uraził o kamień nogi swojej. 

Kolekty 

l.    Panie Boże, Ojcze, który jesteś w niebie,/ 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 Oj-
cze i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. 

2.    Miłosierny Boże i Ojcze Pana naszego Jezusa Chrystusa!/ Odkupiłeś nas z nie-
woli grzechu i udzielasz siły w walce z mocami ciemności./ Prosimy Cię, rozbudź w nas 
ducha modlitwy, abyśmy w wierze w ukrzyżowanego Twojego Syna 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 po-
tęgę 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 zwy-
cięstwo/. Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym, Pocieszycielu na-
szym. 

4.   Zbawicielu nasz, Panie Jezu Chryste!/ Kiedy Cię krzyżowano, Ty modliłeś się 
do swojego Ojca  w niebie za tymi, którzy przybijali Cię do krzyża: „Ojcze, odpuść im, 
bo nie wiedzą co czynią”./ Modliłeś się również za nas, bo umierałeś na Golgocie za 
nasze grzechy./ Prosimy, przebacz nam nasze grzechy i oręduj za nami nieustannie 
u Twojego i naszego Ojca, o prowadź nas do niebieskiej ojczyzny, gdzie będziemy żyć 
z Tobą na wieki wieków. 

Biblijne teksty liturgiczne 

Stary Testament: 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 
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ogrodu. 9.Lecz Pan Bóg zawołał na Adama i rzekł do niego: Gdzie jesteś? 10.A on od-
powiedział: 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 wszelkie-
go dzikiego zwierza. Na brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz jadł po wszystkie 
dni życia swego! 15.I ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim po-
tomstwem 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]. 

Lekcja: Hbr 4,14-16 

14.Mając więc wielkiego arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bo-
żego, trzymajmy się mocno wyznania. 15.Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie 
mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podob-
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 
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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 króle-
stwa 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. 

Perykopy homiletyczne 

I ‒ Hbr 4,14-16 

14.Mając więc wielkiego arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bo-
żego, trzymajmy się mocno wyznania. 15.Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie 
mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podob-
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. 

II ‒ 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 od-
powiedział: 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 wszelkie-
go dzikiego zwierza. Na brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz jadł po wszystkie 
dni życia swego! 15.I ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim po-
tomstwem 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 
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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]. 

III ‒ J 13,20.21 

20.Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, kto przyjmuje tego, kogo poślę, mnie przyj-
muje; a kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, kto mnie posłał. 21.Po tych słowach Jezus, 
wstrząśnięty do głębi, oświadczył, mówiąc: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: 
jeden z was mnie wyda. 

IV ‒ 2 Kor 6,1-10 

1.A jako współpracownicy napominamy was, abyście nadaremnie łaski Bożej nie 
przyjmowali; 2.mówi bowiem: W czasie łaski wysłuchałem cię, a w dniu zbawienia 
pomogłem ci; oto teraz czas łaski, oto teraz dzień zbawienia. 3.Nie dajemy w niczym 
żadnego zgorszenia, aby służba nasza nie była zniesławiona, 4.ale we wszystkim okazu-
jemy się sługami Bożymi w wielkiej cierpliwości, w uciskach, w potrzebach, w utrapie-
niach, 5.w chłostach, w więzieniach, w niepokojach, w trudach, w czuwaniu, w postach, 
6.w czystości, w poznaniu, w wielkoduszności, w uprzejmości, w Duchu Świętym, w miłości 
nieobłudnej, 7.w słowie prawdy, w mocy Bożej; przez oręż sprawiedliwości ku natarciu 
i obronie, 8.przez chwałę i hańbę, przez zniesławienie i przez dobrą sławę; jako zwo-
dziciele, a jednak prawi, 9.jako nieznani, a jednak znani, jako umierający a oto żyjemy; 
jako karani, a jednak nie zabici, 10.jako zasmuceni, ale zawsze weseli, jako ubodzy, 
jednak wielu ubogacający, jako nic nie mający, a jednak wszystko posiadający.  

V ‒ Hi 2,1-13 

1.I zdarzyło się pewnego dnia, że przybyli synowie Boży, aby się stawić przed Panem; 
wśród nich przybył też i szatan, aby się stawić przed Panem. 2.I rzekł Pan do szatana: 
Skąd przybywasz? A szatan odpowiedział Panu, mówiąc: Wędrowałem po ziemi i prze-
szedłem ją wzdłuż i wszerz. 3.Rzekł Pan do szatana: Czy zwróciłeś uwagę na mojego 
sługę Joba? Bo nie ma mu równego na ziemi. Mąż to nienaganny i prawy, bogobojny 
i stroniący od złego, trwa jeszcze w swej pobożności, chociaż ty mnie podburzyłeś, 
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abym go bez przyczyny zgubił. 4.Na to szatan odpowiedział Panu, mówiąc: Skóra za 
skórę! Wszystko, co posiada człowiek, odda za swoje życie. 5.Lecz wyciągnij tylko rękę 
i dotknij jego kości i jego ciała, a na pewno będzie ci złorzeczył w oczy. 6.Na to rzekł 
Pan do szatana: Oto jest w twojej mocy, tylko jego życie zachowaj. 7.I odszedł szatan 
sprzed oblicza Pana, i dotknął Joba złośliwymi wrzodami od stóp aż do głowy. 8.Wtedy 
ten wziął sobie skorupę, aby się nią skrobać; i siedział w popiele. 9.I rzekła doń jego 
żona: Czy jeszcze trwasz w swojej pobożności? Złorzecz Bogu i umrzyj! 10.Odpo-
wiedział jej: Mówisz, jak mówią kobiety nierozumne. Dobre przyjmujemy od Boga, czy 
nie mielibyśmy przyjmować i złego? W tym wszystkim nie zgrzeszył Job swymi ustami. 
11.A gdy trzej przyjaciele Joba usłyszeli o całym nieszczęściu, jakie spadło na niego, 
przyszli, każdy ze swojej miejscowości: Elifaz z Temanu, Bildad z Szuach i Sofar z Na-
ama. Umówili się pospołu, aby pójść, wyrazić mu współczucie i pocieszyć go. 12.A gdy 
z daleka spojrzeli na niego, nie poznali go; poczęli głośno płakać i każdy z nich rozdarł 
swoje szaty, i rzucali proch w górę na swoje głowy. 13.I siedzieli z nim na ziemi siedem 
dni i siedem nocy, a żaden nie przemówił do niego ani słowa; widzieli bowiem, że jego 
ból był bardzo wielki. 

VI ‒ 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 króle-
stwa 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. 

Modlitwy powszechne Kościoła  

1.   Panie Boże i nasz Ojcze, pozwalasz nam w czasie pasyjnym myśleć o cierpie-
niu 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, 
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krzyż Chrystusa jest dla nas znakiem zwycięstwa nad grzechem, śmiercią i mocą kusi-
ciela.  

 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 swoje oblicze, abyśmy we wieczności wielbili Ciebie i śpiewali na 
cześć Baranka nową pieśń chwały.  

 Ojcze, okazuj dobroć swoją wszystkim chorym, słabym i ułomnym, cierpiącym 
i umierającym. Moc i pociecha krzyża Twojego Syna, niechaj stanie się ich udziałem, 
aby w niedoli swojej poznali dobroć Twoją i jedynie Tobie powierzyli swoje życie. 

 Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen. 

2.    Panie, Jezu Chryste, byłeś bez winy, a tak okrutnie obeszli się z Tobą ludzie. 
Wliczywszy Cię do złoczyńców, osądzili Cię i zhańbili. Spraw, abyśmy zawsze pamiętali 
o Twoim poniżeniu, wielbili Cię i wywyższali, bo jedynie Ty jesteś godny chwały. 

 Uchroń nas od grzesznych myśli i bluźnierczych słów. Niech będzie dla nas ostrzeże-
niem milczenie Twoje nad urągającym Ci złoczyńcą. Gdy Ty milczysz, odbywa się sąd 
nad człowiekiem. A Twoje Słowa są przecież pociechą i wskazują drogę do zbawienia 
wiecznego. Daj nam to poznać Panie! 

 Pragniemy zawsze być w cieniu Twojego krzyża. Wołamy pokornie do Ciebie i pro-
simy, bądź miłościw nam grzesznym. To my zasłużyliśmy na karanie. Panie łaskawy, nie 
milcz! Przemów do nas, aby przez Twoje Słowo zabłysło światło nadziei dla nas! 

 Panie, nie znamy dnia ani godziny naszej śmierci. Nie wiemy też, gdzie zostaniemy 
odwołani ze świata. Ty znasz nasze życie i czas naszej śmierci. Dopomóż nam zbliżyć się 
do niego z wiarą w Ciebie i daj nam usłyszeć Twoje zapewnienie: „Będziesz ze mną 
w raju”. 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) 

Psalm tygodnia: Ps 25,1-9 
1. Do ciebie, Panie, wznoszę duszę moją.  
2. Boże mój! Tobie ufam.  
 Obym nie zaznał wstydu!  
 Niech wrogowie moi nie radują się z mego powodu!  
3. Zaiste, wszyscy, którzy nadzieję pokładają w tobie, nie zaznają wstydu.  
 Zaznają wstydu ci, co bez przyczyny nie dochowują wiary.  
4. Panie, wskaż mi drogi swoje,   
 Ścieżek swoich naucz mnie!  
5. Prowadź mnie w prawdzie swojej i nauczaj mnie.  

Ty bowiem jesteś Bogiem zbawienia mego,  
Ciebie tęsknie wyglądam codziennie!  

6. Pamiętaj, Panie, o miłosierdziu i o łasce swojej,  
 Gdyż są one od wieków!  
7. Grzechów młodości mojej i przestępstw moich nie pamiętaj,  

Przez wzgląd na łaskę twoją pamiętaj o mnie,  
Przez wzgląd na dobroć twoją, Panie.  

8. Pan jest dobry i prawy,  
 Dlatego wskazuje drogę grzesznikom.  
9. Prowadzi pokornych drogą prawa  
 I uczy ich drogi swojej. 

Introit nr 31 
Ksiądz Zgromadzenie liturgiczne 

I  

* Pamiętaj, Panie, o miłosierdziu i o łasce 
swojej, 

* Gdyż są one od wieków!                                                 

* Panie, nakłoń ucha swego i wysłuchaj mnie, 
bom ubogi i nędzny! 

* Boże mój, wybaw sługę swego, który ufa 
Tobie!         

* Powstań, Panie! Boże, podnieś rękę 
swoją,   

* Nie zapominaj ubogich!                                                  

II  

* Pamiętaj, Panie, o miłosierdziu i o łasce 
swojej, 

* Gdyż są one od wieków!                                                  
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* Westchnień biedaków wysłuchujesz, Pa-
nie; 

* Utwierdzasz ich serca, nastawiasz uważ-
nie ucha  swego, 

* Aby bronić prawa sieroty i uciśnionego, * 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 swojego Syna 
na ratunek i zbawienie każdego wierzącego./ Prosimy Cię, obdarz nas prawdziwą wia-
rą, abyśmy w Twoje miłosierdzie nigdy nie wątpili i w pokorze kroczyli śladami nasze-
go Zbawiciela,/ który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków.  

3.    Miłosierny Boże i Ojcze, który znasz wszystkie nasze ułomności i grzechy./ 
Prosimy Cię, ufni w Twoje miłosierdzie, zachowaj od wszelkiego złego ciało i duszę./ 
Wspieraj nas swoją mocą, byśmy pokonywali wszystkie przeciwności życia i naśla-
dowali Twojego Syna,/ który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wie-
ków.  

4.   Panie Boże łaskawy, Syn Twój, a nasz Zbawiciel powiedział do skruszonego 
złoczyńcy, który razem z Panem naszym umierał na Golgocie: „Zaprawdę mówię ci, 
dziś będziesz ze mną w raju”./ Łaskawie przymnij również nas w swoim Królestwie 
i obdarz nas wiecznym pokojem, nie dla naszych zasług, lecz krzyżowej zasługi naszego 
Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. 

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 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 jeruza-
lemscy 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 poro-
śnie 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.  
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Lekcja: 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, wie-
dząc, 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 zacho-
wani od gniewu. 10.Jeśli bowiem, będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bo-
giem 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].  

Graduale 

Pan zwiastuje pokój ludowi swemu i wiernym swoim. Amen. (Ps 85,9) 

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. 

Perykopy homiletyczne 

I ‒ 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 
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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. 

II ‒ 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, wie-
dząc, 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 zacho-
wani od gniewu. 10.Jeśli bowiem, będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bo-
giem 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].  

III ‒ 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 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 jeruza-
lemscy 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 poro-
śnie 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.  

IV ‒ Mt 26,36-46  

36.Wtedy idzie Jezus z nimi do ogrodu, zwanego Getsemane, i mówi do uczniów: 
Siądźcie tu, a Ja tymczasem odejdę tam i będę się modlił. 37.I wziął z sobą Piotra oraz 
dwóch synów Zebedeuszowych, i począł się smucić i trwożyć. 38.Wtedy mówi do nich: 
Smętna jest dusza moja aż do śmierci; pozostańcie tu i czuwajcie ze mną. 39.Potem 
postąpił nieco dalej, upadł na oblicze swoje, modlił się i mówił: Ojcze mój, jeśli można, 
niech mnie ten kielich minie; wszakże nie jako Ja chcę, ale jako Ty. 40.I wrócił do 
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uczniów, i zastał ich śpiących, i mówił do Piotra: Tak to nie mogliście jednej godziny 
czuwać ze mną? 41.Czuwajcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie; duch 
wprawdzie jest ochotny, ale ciało mdłe. 42.Znowu po raz drugi odszedł i modlił się, 
mówiąc: Ojcze mój, jeśli nie może mnie ten kielich minąć, żebym go pił, niech się sta-
nie wola twoja. 43.I przyszedł znowu, i zastał ich śpiących, albowiem oczy ich były ob-
ciążone. 44.I zostawił ich, znowu odszedł i modlił się po raz trzeci tymi samymi słowa-
mi. 45.Wtedy przyszedł do uczniów i mówił do nich: Śpijcie dalej i odpoczywajcie, oto 
nadeszła godzina i Syn Człowieczy będzie wydany w ręce grzeszników. 46.Wstańcie, 
pójdźmy; oto się zbliża ten, który mnie wyda. 

V ‒ Mk 12,1-12 

1.I począł mówić do nich w podobieństwach: Pewien człowiek zasadził winnicę, ogro-
dził ją płotem, wkopał prasę, zbudował wieżę, potem ją wynajął wieśniakom i odje-
chał. 2.A we właściwym czasie posłał do wieśniaków sługę, aby pobrał od nich część 
plonów winnicy. 3.Lecz oni pojmali go, obili i odesłali z niczym. 4.I znów posłał do nich 
innego sługę, ale i tego zranili w głowę i zelżyli. 5.Posłał jeszcze innego; tego zabili 
i wielu innych, z których jednych obili, a drugich pozabijali. 6.Miał jeszcze jednego, 
syna umiłowanego; posłał go do nich na końcu, mówiąc: Uszanują syna mego. 7.Ale 
wieśniacy owi powiedzieli sobie: To jest dziedzic, nuże, zabijmy go, a dziedzictwo bę-
dzie nasze. 8.I. pojmali go, zabili i wyrzucili go poza winnicę. 9.Co uczyni pan winnicy? 
Przybędzie i wytraci wieśniaków, a winnicę odda innym. 10.Czy nie czytaliście tego 
Pisma: Kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się kamieniem węgielnym. 11.Pan 
to sprawił i to jest cudowne w oczach naszych. 12.I usiłowali go pojmać, ale bali się 
ludu; wiedzieli bowiem, że przeciwko nim wypowiedział to podobieństwo. I opuściw-
szy go, odeszli.  

VI ‒ 4 Mż 21,4-9 

4.Od góry Hor wyruszyli potem ku Morzu Czerwonemu, aby obejść ziemię Edom. Lecz 
lud zniecierpliwił się w drodze. 5.I zaczął lud mówić przeciw Bogu i przeciw Mojżeszo-
wi: Po co wyprowadziliście nas z Egiptu, czy po to, abyśmy pomarli na pustyni? Gdyż 
nie mamy chleba ani wody i zbrzydł nam ten nędzny pokarm. 6.Wtedy zesłał Pan na 
lud jadowite węże, które kąsały lud, i wielu z Izraela pomarło. 7.Przyszedł więc lud do 
Mojżesza i rzekli: Zgrzeszyliśmy, bo mówiliśmy przeciwko Panu i przeciwko tobie; 
módl się do Pana, żeby oddalił od nas te węże. I modlił się Mojżesz za lud. 8.I rzekł Pan 
do Mojżesza: Zrób sobie węża i osadź go na drzewcu. I stanie się, że każdy ukąszony, 
który spojrzy na niego, będzie żył. 9.I zrobił Mojżesz miedzianego węża, i osadził go na 
drzewcu. A jeśli wąż ukąsił człowieka, a ten spojrzał na miedzianego węża, pozostawał 
przy życiu. 

Modlitwy powszechne Kościoła 

1.    Panie Boże, miłosierny Ojcze! Dziękujemy Ci z całego serca, że ulitowałeś się 

nad nami i wydałeś za nas na śmierć męczeńską swojego Syna, Jezusa Chrystusa. Wy-
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znajemy przed Tobą, że nie jesteśmy godni Twojej łaski i często zasmucamy Cię grze-
chami swoimi. Odpuść nam dla zasługi swojego Syna wszystkie przewinienia nasze. 
Niech 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 łasce swojej, abyśmy za przykładem naszego Zbawiciela cierpliwie znosili krzyż, 
hańbę i poniżenie.  

 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 miło-
ścią, kruszyli serca twarde, a pokutujących pocieszali i zwiastowali im pokój z Bogiem. 
Boże, dopomóż nam, abyśmy w godzinie śmierci naszej pocieszali się krzyżem Twoje-
go Syna, bez obawy opuścili ten świat i z Chrystusem powstali do nowego życia. Wy-
słuchaj nas przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen. 

2.   Panie Jezu, spoglądamy na święty znak Twojej męki i wielką radością napełnia 
nas każde Twoje Słowo z krzyża. Konałeś w cierpieniach, a jednak myślałeś o tych, któ-
rzy z woli Bożej mieli być zbawieni. Dostrzegłeś swoich najbliższych, miłych Twojemu 
sercu i troszczyłeś się o ich przyszłość. Wielka to dla nas pociecha, że myślałeś również 
o nas i o naszych bliźnich, o każdym, kto pragnie być Twoim uczniem i uczennicą, i wie-
rzącym sercem spogląda z nadzieją na Twój krzyż. 

 Chryste, przez Ducha Świętego daj nam poznać, że wszyscy zebrani pod Twoim 
krzyżem są jedną rodziną, powołaną do okazywania sobie serdeczności i do niesienia 
wzajemnej pomocy. 

 Otwórz nasze serca i napełnij je duchem miłości i usłużności. Dopomóż nam wi-
dzieć w bliźnich siostry i braci, których los nie powinien być nam obojętny. Niech krzyż 
Twój zawsze będzie dla nas wezwaniem do życia w miłości braterskiej i siostrzanej. 

 Prosimy Cię drogi Zbawicielu, Chryste, zgromadź pod swoim krzyżem wszystkich 
ludzi w jedną miłującą się rodzinę, pielgrzymującą pod Twoim przewodnictwem przed 
oblicze naszego Ojca niebieskiego. 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) 

Psalm tygodnia Ps 34,16-23 
16. Oczy Pańskie patrzą na sprawiedliwych,  
 A uszy jego słyszą ich krzyk.  
17. Oblicze Pańskie jest zwrócone przeciwko złoczyńcom,  
 Aby wytracić z ziemi pamięć ich  
18. Wołają, a Pan wysłuchuje ich,  
 I ocala ich ze wszystkich udręk.  
19. Bliski jest Pan tym, których serce jest złamane,  
 A wybawia utrapionych na duchu.  
20. Wiele nieszczęść spotyka sprawiedliwego,  
 Ale Pan wyzwala go ze wszystkich.  
21. Strzeże wszystkich kości jego,  
 Żadna z nich się nie złamie.  
22. Niegodziwego zabija złość,  
 A ci, którzy nienawidzą sprawiedliwego, poniosą karę.  
23. Pan wyzwala duszę sług swoich  
 I nie będą ukarani ci, którzy mu ufają. 

Introit nr 33 
Ksiądz Zgromadzenie liturgiczne 

* Oczy moje zawsze patrzą na Pana, * Bo on wyswobadza z sieci nogi moje 

* Oczy Pańskie patrzą na sprawiedliwych, * A uszy Jego ich krzyk słyszą!   

* Bliski jest Pan tym, których serce jest 
złamane,   

* A wybawia utrapionych na duchu 

Kolekty 

l.    Wszechmogący i łaskawy Panie Boże!/ Dziękujemy Ci, że pozwalasz nam gło-
sić zbawienną Ewangelię o krzyżu umiłowanego Syna Twojego, Jezusa Chrystusa./ 
Prosimy Cię, daj nam nabożne serca i spraw, abyśmy w ukrzyżowanym naszym Zbawi-
cielu zawsze umieli dostrzec Twoją ojcowską miłość./ Wysłuchaj nas dla Jezusa Chry-
stusa, 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 To-
bie pokładamy naszą nadzieję./ Prosimy Cię, roztocz nad nami swoją opiekę i zacho-
waj 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.  
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3.    Wszechmogący Boże, dziękujemy Ci, że nam pozwalasz zwiastować Ewange-
lię o męce i śmierci Twojego Syna./ Prosimy Cię, spraw, abyśmy godnie święcili pamią-
tkę śmierci Twojego Syna/ i zostali uzbrojeni do walki ze słabościami i naszymi grze-
chami./ Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego, który z Tobą i z Duchem 
Świętym żyje i króluje na wieki wieków.  

4.    Zbawicielu nasz, Jezu Chryste,/ podnosimy oczy nasze w górę, na krzyż i wsłu-
chujemy się w Twoją wolę./ Do swojej Matki i ucznia swojego powiedziałeś na Golgo-
cie: „Oto syn Twój, oto matka twoja!”/ Pozwól nam zrozumieć przez Ducha Świętego, 
że wszyscy stanowimy jedną rodzinę wierzących w Twoje święte Imię./ Zgromadzaj 
nas nieustannie wokół siebie i ucz nas życia we wspólnocie wiary na chwałę Twojego 
Imienia w Duchu Świętym, naszym Pocieszycielu. 

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 posel-
stwem: 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 do-
szedłszy 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 
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 ołta-
rze, 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 Pa-
nem. 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 
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wonności. [3.A rozpusta i wszelka nieczystość lub chciwość niech nawet nie będą wy-
mieniane 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 światło-
ści jest wszelka dobroć i sprawiedliwość, i prawda. 

Graduale 

Niech wesprze mnie ręka twoja, gdyż wybrałem przykazania twoje. Amen.  
(Ps 119,173) 

Ewangelia: 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 Człowie-
czy 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. 

Perykopy homiletyczne 

I ‒ Jr 20,7-11a[11b-13] 

7.Namówiłeś mnie, Panie, i dałem się namówić; pochwyciłeś mnie i przemogłeś. Sta-
łem się pośmiewiskiem na co dzień, każdy szydzi ze mnie. 8.Gdyż ilekroć przemawiam, 
muszę krzyczeć i wołać: Gwałt i zniszczenie! I tak słowo Pana stało mi się hańbą i po-
śmiewiskiem na co dzień. 9.A gdy pomyślałem: Nie wspomnę o nim i już nie przemó-
wię w jego imieniu, to stało się to w moim sercu jak ogień płonący, zamknięty 
w moich kościach. Mozoliłem się, by go znieść, lecz nie zdołałem. 10.Słyszałem złośliwe 
szepty wielu: „Groza dokoła! Złóżcie donos i my złożymy donos na niego!” Wszyscy 
moi przyjaciele czyhają na mój upadek. „Może da się namówić i potem będziemy nad 
nim górą, i zemścimy się na nim”. 11.Ale Pan jest ze mną jak groźny bohater; dlatego 
moi prześladowcy padną i nie będą górą. Będą bardzo zawstydzeni, że im się nie po-
wiodło, w wiecznej hańbie, niezapomnianej. 12.Lecz Ty, o Panie Zastępów, który ba-
dasz sprawiedliwego, przenikasz nerki i serce, spraw, bym ujrzał twoją pomstę nad 
nimi, gdyż tobie powierzyłem moją sprawę. 13.Śpiewajcie Panu, chwalcie Pana, gdyż 
wybawił duszę biednego z mocy złośników. 
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II ‒ 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 Człowie-
czy 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.   

III ‒ 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 wy-
mieniane 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 światło-
ści jest wszelka dobroć i sprawiedliwość, i prawda. 

IV ‒ 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 posel-
stwem: 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 do-
szedłszy 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 za-
snął 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 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 ro-
bisz, 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 
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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]. 

V ‒ Łk 22,47-53 

47.Gdy On jeszcze mówił, nadeszła zgraja, a na jej czele jeden z dwunastu, imieniem 
Judasz, i ten zbliżył się do Jezusa, aby go pocałować. 48.Jezus zaś rzekł do niego: Juda-
szu, pocałunkiem wydajesz Syna Człowieczego? 49.A ci, którzy byli przy nim, widząc, na 
co się zanosi, rzekli: Panie, czy mamy bić mieczem? 50.I uderzył jeden z nich sługę ar-
cykapłana, i odciął mu prawe ucho. 51.A Jezus odezwał się i rzekł: Zaniechajcie tego! 
I dotknąwszy ucha, uzdrowił go. 52.Wtedy rzekł Jezus do arcykapłanów i dowódców 
straży świątynnej, i starszych, którzy podeszli do niego: Jak na zbójcę wyszliście z mie-
czami i kijami? 53.Gdy codziennie bywałem z wami w świątyni, nie podnieśliście na 
mnie ręki. Lecz to jest wasza pora i moc ciemności. 

VI ‒ 1 P 1,[13-17]18-21 

[13.Dlatego okiełzajcie umysły wasze i trzeźwymi będąc, połóżcie całkowicie nadzieję 
waszą w łasce, która wam jest dana w objawieniu się Jezusa Chrystusa. 14.Jako dzieci 
posłuszne nie kierujcie się pożądliwościami, jakie poprzednio wami władały w czasie 
nieświadomości waszej, 15.lecz za przykładem świętego, który was powołał, sami też 
bądźcie świętymi we wszelkim postępowaniu waszym, 16.ponieważ napisano : Świę-
tymi bądźcie, bo Ja jestem święty. 17.A jeśli wzywacie jako Ojca tego, który bez wzglę-
du na osobę sądzi każdego według uczynków jego, żyjcie w bojaźni przez czas piel-
grzymowania waszego], 18.wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem, 
zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego, przez ojców wam przekazanego, 
19.lecz drogą krwią Chrystusa, jako baranka niewinnego i nieskalanego. 20.Wprawdzie był 
On na to przeznaczony już przed założeniem świata, ale objawiony został dopiero 
w czasach ostatnich ze względu na was, 21.którzy przez niego uwierzyliście w Boga, 
który go wzbudził z umarłych i dał mu chwałę, tak iż wiara wasza i nadzieja są w Bogu. 

Modlitwy powszechne Kościoła  

1.   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 niewin-
ności. Uczyń nas w Słowie i sakramencie ciała i krwi Jezusa Chrystusa uczestnikami 
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Twojej łaski. Odpuść nam grzechy, oczyść z wszelkiej nieprawości i poświęć serca na-
sze, 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. Nie-
ch Twój pokój zamieszka w naszych domach, rodzinach, narodzie i Ojczyźnie. Błogo-
sław 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 Zba-
wiciela naszego. Amen. 

2.   Panie i Zbawicielu nasz, Jezu Chryste! Za nasze winy przeszedłeś przez mękę 
poniżenia i śmierci, kiedy prawie wszyscy opuścili Cię w złej godzinie. Nikt nie pojmie 
ogromu Twoich cierpień. Jeśli wydaje się nam, że rozumiemy wielkość Twojego do-
świadczenia, niech będzie to nam wybaczone. 

 Wierzymy, że cierpiałeś jako człowiek i jako Syn Boży. Za nasze grzechy, które na 
Ciebie zostały złożone, przeżywałeś oddalenie od Boga. Doświadczyłeś wszystkiego 
niczym grzesznik, któremu nie została okazana łaska zbawienia. Nie Ty, Chryste, lecz 
każdy z nas powinien cierpieć i ponieść najsroższą karę. Nie Ty, lecz każdy z nas miał 
przejść przez ciemność opuszczenia przez Boga. 

 Zbawicielu nasz, dlatego, że Ty umierałeś bez łaskawego uśmiechu miłującego Bo-
ga, my będziemy mogli wkroczyć w ciemność śmierci w promieniach łaski Bożej, której 
jesteś Poręczycielem.  

 Panie, Zbawicielu, prosimy, bądź przy naszym skonaniu. 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) 

Psalm tygodnia: Ps 84,2-13 
6. Błogosławiony człowiek, który ma siłę swoją w tobie,  
 Gdy o pielgrzymkach myśli!  
7. Gdy idą przez wyschłą dolinę, wydaje im się obfitującą w źródła,  
 Jakby przez wczesny deszcz błogosławieństwami okrytą.  
8. Z mocy w moc wzrastają,  
 Aż ujrzą prawdziwego Boga na Syjonie.  
9. Panie, Boże Zastępów, usłysz modlitwę moją,  
 Nakłoń ucha, Boże Jakuba!  
10. Boże, tarczo nasza, wejrzyj  
 I spójrz na oblicze pomazańca swego!  
11. Albowiem lepszy jest dzień w przedsionkach twoich  
 Niż gdzie indziej tysiąc;  
 Wolę stać raczej na progu domu Boga mego,  
 Niż mieszkać w namiotach bezbożnych.  
12. Albowiem słońcem i tarczą jest Pan, Bóg,  
 Łaski i chwały udziela Pan,  
 Nie odmawia tego, co dobre, tym,  
 Którzy żyją w niewinności.  
13. Panie Zastępów,  
 Błogosławiony człowiek, który ufa tobie!  

Introit nr 35 
Ksiądz Zgromadzenie liturgiczne 

* Radujcie się z Jeruzalemem wszyscy, 
którzy go miłujecie! 

* Wykrzykujcie radośnie z nim wszyscy! 

* Błogosławiony człowiek, który ma siłę swo-
ją  w Tobie, 

* Gdy o pielgrzymkach myśli!   

* Albowiem słońcem i tarczą  jest Pan, 
Bóg,   

* Łaski i chwały Pan udziela.                  

Kolekty 

1.    Wszechmogący Boże, łaskawy Ojcze nasz niebieski!/ Dziękujemy Ci, że obja-
wiłeś się nam w swoim Synu, Jezusie Chrystusie./ Prosimy Cię, pozwól nam zawsze 
widzieć Ciebie także w poniżeniu i hańbie krzyża Twojego Syna./ Wysłuchaj nas przez 
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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 wiecz-
nego./ 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.  

4.    Chryste, Zbawicielu nasz, Ty jesteś prawdziwym Bogiem i człowiekiem./ Nie 
ominęła Cię przedśmiertelna trwoga i wołałeś do Boga w niebie: „Boże mój, Boże mój, 
dlaczego mnie opuściłeś?”/ Wiemy, że nie są to słowa zwątpienia, lecz wielkiego bólu, 
który znosiłeś za nas na Golgocie./ W naszej godzinie śmierci, bądź z nami i wspieraj 
nas, abyśmy nie upadli, lecz Tobie zaufali./ Wysłuchaj nas i daj nam Pocieszyciela 
w Duchu Świętym. 

Biblijne teksty liturgiczne 

Stary Testament: Iz 54,7-10 

7.Na krótką chwilę porzuciłem cię, lecz znów cię zgromadzę w wielkiej miłości. 
8.W przystępie gniewu zakryłem swoją twarz na chwilę przed tobą, lecz w wiecznej 
miłości zlitowałem się nad tobą, mówi Pan, twój Odkupiciel. 9.Bo tak jest u mnie, jak 
w czasach Noego: Jak przysiągłem, że wody z czasów Noego nie zaleją ziemi, tak przy-
sięgam, że już nie będę się gniewał na ciebie i nie będę ci robił zarzutów. 10.A choćby 
się góry poruszyły i pagórki się zachwiały, jednak moja łaska nie opuści cię, a przymie-
rze mojego pokoju się nie zachwieje, mówi Pan, który się nad tobą lituje. 

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, An-
drzej 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 ziar-
nem zostaje; lecz jeśli obumrze, obfity owoc wydaje. 

Graduale 

Pociechy twoje rozweselają duszę moją w licznych utrapieniach serca mego. 

Amen. (Ps 94,19) 
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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, An-
drzej 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 ziar-
nem zostaje; lecz jeśli obumrze, obfity owoc wydaje. 

Perykopy homiletyczne 

I ‒ J 6,47-51 

47.Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto wierzy we mnie, ma żywot wieczny. 48.Ja 
jestem chlebem żywota. 49.Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i poumierali; 50.tu 
natomiast jest chleb, który zstępuje z nieba, aby nie umarł ten, kto go spożywa. 51.Ja 
jestem chlebem żywym, który z nieba zstąpił; jeśli kto spożywać będzie ten chleb, żyć 
będzie na wieki; a chleb, który Ja dam, to ciało moje, które Ja oddam za żywot świata.  

II ‒ Iz 66,10-14 

10.Radujcie się z Jeruzalemem i cieszcie się z nim wszyscy, którzy je miłujecie! Wykrzy-
kujcie 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 bo-
wiem 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 nie-
przyjaciołom. 

III ‒ 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, An-
drzej 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 ziar-
nem zostaje; lecz jeśli obumrze, obfity owoc wydaje. 25.Kto miłuje życie swoje, utraci 
je, a kto nienawidzi życia swego na tym świecie, zachowa je ku żywotowi wiecznemu. 
26.Jeśli kto chce mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie Ja jestem, tam i sługa mój bę-
dzie; jeśli kto mnie służy, uczci go Ojciec mój. 
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IV ‒ 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, An-
drzej 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 ziar-
nem zostaje; lecz jeśli obumrze, obfity owoc wydaje. 

V ‒ Iz 54,7-10 

7.Na krótką chwilę porzuciłem cię, lecz znów cię zgromadzę w wielkiej miłości. 
8.W przystępie gniewu zakryłem swoją twarz na chwilę przed tobą, lecz w wiecznej 
miłości zlitowałem się nad tobą, mówi Pan, twój Odkupiciel. 9.Bo tak jest u mnie, jak w 
czasach Noego: Jak przysiągłem, że wody z czasów Noego nie zaleją ziemi, tak przysięgam, 
że już nie będę się gniewał na ciebie i nie będę ci robił zarzutów. 10.A choćby się góry po-
ruszyły i pagórki się zachwiały, jednak moja łaska nie opuści cię, a przymierze mojego po-
koju się nie zachwieje, mówi Pan, który się nad tobą lituje. 

VI ‒ Łk 22,54-62 

54.Pojmawszy go tedy, zawiedli go i wprowadzili do pałacu arcykapłana. Piotr zaś szedł 
za nim z daleka. 55.A gdy rozpalili ognisko na środku podwórza i usiedli wokoło, usiadł 
i Piotr wśród nich. 56.Gdy zaś pewna służąca zobaczyła go siedzącego w blasku ognia, 
przyjrzawszy mu się, rzekła: I ten był z nim. 57.On zaś zaparł się, mówiąc: Niewiasto, 
nie znam go. 58.A niedługo potem ktoś inny, zobaczywszy go, rzekł: I ty jesteś z nich. 
A Piotr rzekł: Człowieku, nie jestem. 59.A po upływie mniej więcej jednej godziny ktoś 
inny zapewniał, mówiąc: Doprawdy, i ten był z nim, jest przecież Galilejczykiem. 
60.Piotr zaś odrzekł: Człowieku, nie wiem, co mówisz. I w tej chwili, gdy on jeszcze 
mówił, zapiał kur. 61.A Pan, obróciwszy się, spojrzał na Piotra; i przypomniał sobie 
Piotr słowo Pana, jak do niego rzekł: Zanim kur dziś zapieje, trzykroć się mnie za-
przesz. 62.I wyszedłszy na zewnątrz, gorzko zapłakał. 

Modlitwy powszechne Kościoła  

1.   Przedwieczny, Święty Boże, Ojcze pełen dobroci i łaski! Wielbimy i chwalimy 
Cię za miłość Twoją objawioną w Jezusie Chrystusie, Synu Twoim. W poniżeniu, cier-
pieniu i hańbie krzyża Chrystusa ukryłeś oblicze swoje pełne chwały i świętości. Pa-
trząc na Jezusa, możemy oglądać Ciebie i doznawać szczęścia życia w Twojej bliskości.  

 Dziękujemy Ci, że w Jezusie dałeś nam prawdziwy chleb życia. Posileni nim mo-
żemy wytrwać w pielgrzymce do niebieskiej ojczyzny, gdzie Ty oczekujesz nas i pra-
gniesz obdarować wiecznym pokojem i radością.  
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 Złącz przy stole Chrystusa wszystkich w braterskiej i siostrzanej miłości, i wzajem-
nym poszanowaniu. Posilaj nas ciałem swojego Syna. Oczyść nas krwią swojego Syna, 
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.  

 Panie Boże, pobłogosław wszystkich ludzi dobrej woli i spraw, aby błogosławień-
stwo krzyża i moc śmierci Chrystusa przeobraziły ludzkie serca.  

 Wysłuchaj przez Jezusa Chrystusa, Pana i Zbawiciela naszego. Amen.  

2.    Panie Jezu, Zbawicielu grzesznej ludzkości! Dziękujemy Ci za ten czas pasyjny, 
darowany nam przez Ciebie. Pobłogosław każdą myśl, która przybliża serce do krzyża, 
i przez Ducha Świętego poświęć ją, niech służy budowaniu wiary i poznawaniu Twojej 
miłości. 

 Panie, co znaczy Twoje Słowo z krzyża: „Pragnę”? Jakim pragnieniem było przepeł-
nione Twoje serce, które biczowały bluźniercze słowa oprawców? 

 Dziękujemy, że przez Twoje słowo: „Pragnę”, Duch Święty mówi nam, że byłeś na-
szym bratem, że potrzeby ciała nie były Ci obce. Możemy więc zwrócić się do Ciebie 
w każdej sprawie, a Ty wysłuchasz nas, bo wiesz, co znaczy zwyczajnie, po ludzku pra-
gnąć. Pragnąłeś też naszego zbawienia. Dziękujemy Ci, że przede wszystkim uczysz nas 
pragnienia zbawienia, sprawiedliwości i miłości, najważniejszych potrzeb duszy. 

 Chryste, umierając na Golgocie, myślałeś o zbawieniu grzesznego rodu ludzkiego 
i Twoja wola była silniejsza od lęku przed cierpieniem i śmiercią krzyżową. Dziękujemy 
Ci, że Boże pragnienie naszego odkupienia wypełniło się w Tobie.  

 Spraw Panie, aby nasze dusze zawsze pragnęły nasycenia zbawczymi darami Twojej 
krzyżowej ofiary. Amen. 

Antyfona 
Ksiądz: Albowiem lepszy jest dzień w przedsionkach Twoich,  

Zgromadzenie liturgiczne: Niż gdzie indziej tysiąc.    
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5. NIEDZIELA PASYJNA – JUDICA 

Hasło tygodnia 

Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służył i oddał życie 

swoje na okup za wielu. (Mt 20,28) 

Psalm tygodnia: Ps 43 
1. Bądź sędzią moim, Boże,  
 I rozstrzygnij spór mój z narodem bezbożnym!  
 Wybaw mnie od ludzi fałszywych i niegodziwych!  
2. Ponieważ Ty jesteś Bogiem moim, ostoją moją,  
 Dlaczego mnie odrzuciłeś? Dlaczego mam chodzić smutny,  
 Gdy nieprzyjaciel mnie dręczy?  
3. Ześlij światło i prawdę swoją,  
 Niech mnie prowadzą,  
 Niech mnie wprowadzą na górę twą świętą  
 I do przybytków twoich.  
4. Wtedy przystąpię do ołtarza Bożego,  
 Do Boga wesela i radości mojej,  
 I będę cię wysławiał na cytrze, Boże, Boże, mój...!  
5. Czemu rozpaczasz, duszo moja,  
 I czemu drżysz we mnie?  
 Ufaj Bogu, gdyż jeszcze sławić go będę:  
 On jest zbawieniem moim i Bogiem moim!  

Introit 37 
Ksiądz Zgromadzenie liturgiczne 

* Bądź sędzią moim, Boże, * Wybaw mnie od ludzi fałszywych i niego-
dziwych!   

* Ześlij światło i prawdę swoją, niech mnie 
prowadzą, 

* Niech mnie wprowadzą na górę Twą 
świętą. 

* Ufaj Bogu, gdyż jeszcze sławić go będę: * On jest zbawieniem moim i Bogiem mo-
im! 

Kolekty 

l.    Wszechmogący Panie Boże, łaskawy Ojcze!/ Uwielbiamy Cię, że dzięki Chry-
stusowi możemy przyjść do Ciebie i przyjąć z Twojej ręki zbawienie wieczne./ Spraw, 
abyśmy w naszej doczesnej pielgrzymce 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. 
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2.    Miłosierny Boże i Ojcze!/ Posłałeś swojego Syna na świat, aby jako Najwyższy 
Kapłan złożył w ofierze za nasze grzechy, swoje święte życie./ 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 Twojego 
ustanowiłeś jedynym Pośrednikiem i Kapłanem dla swojego ludu./ Prosimy Cię, aby-
śmy zawsze pocieszali się ofiarą i przyczynną Jego modlitwą./ Wysłuchaj nas przez 
Jezusa Chrystusa, naszego Pośrednika, który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje 
na wieki wieków.  

4.   Panie i Zbawicielu nasz, na Golgocie nadeszła  godzina, o której tak często 
mówiłeś swoim uczniom./ Umierając na krzyżu, pragnąłeś, aby się skończyła, bo była 
to godzina wielkiej męki i dlatego powiedziałeś: „Pragnę”./ Pragnąłeś, jak każdy z nas 
pragnie wody, ale przede wszystkim pragnąłeś naszego zbawienia./ Za to Cię uwiel-
biamy i prosimy Cię, zbaw nas w godzinie naszej śmierci i obdarz życiem wiecznym 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, które-
go 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-
dlimy, wrócimy do was. 6.Abraham wziął drwa na całopalenie i włożył je na syna swe-
go 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 wzbrania-
łeś 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: 
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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 potom-
kowie twoi zdobędą grody nieprzyjaciół swoich, 18.i w potomstwie twoim błogosła-
wione będą wszystkie narody ziemi za to, że usłuchałeś głosu mego. 19.Potem powró-
cił Abraham do sług swoich i wstawszy poszli razem do Beer-Szeby. I mieszkał Abra-
ham nadal w Beer-Szebie]. 

Lekcja: Hbr 5,[1-6]7-9[10] 

[1.Albowiem każdy arcykapłan, wzięty spośród ludzi, bywa ustanawiany z ramienia 
ludzi w sprawach odnoszących się do Boga, aby składał dary i ofiary za grzechy 2.i mógł 
współczuć z tymi, którzy nie wiedzą i błądzą, skoro i on sam podlega słabości. 3.Z po-
wodu niej powinien też zarówno za lud, jak i za samego siebie składać ofiary za grze-
chy. 4.A nikt samego siebie nie podnosi do tej godności, tylko zostaje na nią powołany 
przez Boga, jak Aaron. 5.Tak i Chrystus nie sam sobie nadał godność arcykapłana, lecz 
uczynił to Ten, który do niego powiedział: Jesteś moim Synem, dzisiaj zrodziłem cie-
bie; 6.Jak i na innym miejscu mówi: Tyś kapłanem na wieki według porządku Melchi-
zedeka]. 7.Za dni swego życia w ciele zanosił On z wielkim wołaniem i ze łzami modli-
twy i błagania do tego, który go mógł wybawić od śmierci, i dla bogobojności został 
wysłuchany; 8.i chociaż był Synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał, 
9.a osiągnąwszy pełnię doskonałości, stał się dla wszystkich, którzy mu są posłuszni, 
sprawcą zbawienia wiecznego. [10.i został obwieszczony przez Boga jako arcykapłan 
według porządku Melchizedeka].  

Graduale 

Pan jest mocą ludu swego  twierdzą zbawienia pomazańca swego. Amen. 
(Ps 28,8) 

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 two-
jej, 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: Wie-
cie, że ci, których uważa się za władców narodów, nadużywają swej władzy nad nimi, 
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a możni ich rządzą nimi samowolnie. 43.Lecz nie tak ma być między wami, ale ktokol-
wiek 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. 

Perykopy homiletyczne 

I ‒ J 18,28 ‒ 19,5 

28.Prowadzili więc Jezusa do Kaifasza na zamek; a było rano; ale sami nie weszli na 
zamek, aby się nie skalać, by móc spożyć wieczerzę paschalną. 29.Wtedy wyszedł do 
nich Piłat i rzekł: Jaką skargę wnosicie przeciwko temu człowiekowi? 30.Odpowiedzieli 
mu, mówiąc: Gdyby ten nie był złoczyńcą, nie wydalibyśmy go tobie. 31.I rzekł im Piłat: 
Weźcie go i osądźcie go według waszego zakonu. Rzekli mu Żydzi: Nam nie wolno 
nikogo zabijać; 32.aby się wypełniło słowo Jezusa, które wypowiedział, zaznaczając 
jaką śmiercią miał umrzeć. 33.Wtedy znowu wszedł Piłat do zamku i zawołał Jezusa, 
mówiąc do niego: Czy Ty jesteś królem żydowskim? 34.Odpowiedział Jezus: Czy sam od 
siebie to mówisz, czy inni powiedzieli ci o mnie? 35.Odpowiedział Piłat: Czy ja jestem 
Żydem? Naród twój i arcykapłani wydali mi ciebie; co uczyniłeś? 36.Odpowiedział Je-
zus: Królestwo moje nie jest z tego świata; gdyby z tego świata było Królestwo moje, 
słudzy moi walczyliby, abym nie był wydany Żydom; bo właśnie Królestwo moje nie 
jest stąd.37.Rzekł mu tedy Piłat: A więc jesteś królem? Odpowiedział mu Jezus: Sam 
mówisz, że jestem królem. Ja się narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać 
świadectwo prawdzie; każdy, kto z prawdy jest, słucha głosu mego. 38.Rzekł do niego 
Piłat: Co to jest prawda? A to rzekłszy, wyszedł znowu do Żydów i powiedział do nich: 
Ja w nim żadnej winy nie znajduję. 39.Lecz utarł się u was zwyczaj, aby wam wypusz-
czać na Paschę jednego; chcecie więc, abym wam wypuścił króla żydowskiego? 
40.Zawołali znowu wszyscy: Nie tego, ale Barabasza. A ten Barabasz był zbójcą. 

1.Wówczas Piłat wziął Jezusa i kazał go ubiczować. 2.A żołnierze upletli koronę z cier-
nia, włożyli mu ją na głowę, przyodziali go w płaszcz purpurowy, 3.a podchodząc do 
niego, mówili: Witaj, królu żydowski; i wymierzali mu policzki. 4.A Piłat wyszedł znowu 
na zewnątrz i rzekł im: Oto wyprowadzam go do was, abyście poznali, że w nim żadnej 
winy nie znajduję. 5.Wyszedł więc Jezus w koronie cierniowej i w płaszczu purpuro-
wym. I rzekł im Piłat: Oto człowiek! 

II ‒ 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. 
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III ‒ Hi 19,19-27 

19.Wszyscy moi powiernicy brzydzą się mną, a ci, których miłowałem, zwracają się 
przeciwko mnie. 20.Moje kości przyschły do mojej skóry i do ciała; i uszedłem tylko 
z dziąsłami. 21.Zmiłujcie się, zmiłujcie się nade mną, wy, przyjaciele moi, bo ręka Boża 
mnie dotknęła! 22.Czemu prześladujecie mnie, jak to czyni Bóg, a nie możecie się nasy-
cić widokiem mojego ciała? 23.O, oby były zapisane moje słowa, oby były utrwalone 
w księdze, 24.żelaznym rylcem i ołowiem wykute w skale na zawsze. 25.Lecz ja wiem, że 
Odkupiciel mój żyje i że jako ostatni nad prochem stanie! 26.Że potem, chociaż moja 
skóra jest tak poszarpana, uwolniony od swego ciała będę oglądał Boga. 27.Tak! Ja sam 
ujrzę go i moje oczy zobaczą go, nie kto inny. Moje nerki zanikają we mnie za tym 
tęskniąc. 

IV ‒ 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 two-
jej, 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: Wie-
cie, 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 ktokol-
wiek 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. 

V ‒ Hbr 5,[1-6]7-9(10) 

[1.Albowiem każdy arcykapłan, wzięty spośród ludzi, bywa ustanawiany z ramienia 
ludzi w sprawach odnoszących się do Boga, aby składał dary i ofiary za grzechy 2.i mógł 
współczuć z tymi, którzy nie wiedzą i błądzą, skoro i on sam podlega słabości. 3.Z po-
wodu niej powinien też zarówno za lud, jak i za samego siebie składać ofiary za grze-
chy. 4.A nikt samego siebie nie podnosi do tej godności, tylko zostaje na nią powołany 
przez Boga, jak Aaron. 5.Tak i Chrystus nie sam sobie nadał godność arcykapłana, lecz 
uczynił to Ten, który do niego powiedział: Jesteś moim Synem, dzisiaj zrodziłem cie-
bie; 6.Jak i na innym miejscu mówi: Tyś kapłanem na wieki według porządku Melchi-
zedeka]. 7.Za dni swego życia w ciele zanosił On z wielkim wołaniem i ze łzami modli-
twy i błagania do tego, który go mógł wybawić od śmierci, i dla bogobojności został 
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wysłuchany; 8.i chociaż był Synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał, 
9.a osiągnąwszy pełnię doskonałości, stał się dla wszystkich, którzy mu są posłuszni, 
sprawcą zbawienia wiecznego. [10.i został obwieszczony przez Boga jako arcykapłan 
według porządku Melchizedeka].  

VI ‒ 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, które-
go 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-
dlimy, wrócimy do was. 6.Abraham wziął drwa na całopalenie i włożył je na syna swe-
go 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 wzbrania-
łeś 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 potom-
kowie twoi zdobędą grody nieprzyjaciół swoich, 18.i w potomstwie twoim błogosła-
wione będą wszystkie narody ziemi za to, że usłuchałeś głosu mego. 19.Potem powró-
cił Abraham do sług swoich i wstawszy poszli razem do Beer-Szeby. I mieszkał Abra-
ham nadal w Beer-Szebie]. 

Modlitwy powszechne Kościoła  

1.   Panie i Boże nasz, nie sądź nas według swojej sprawiedliwości, ale z miłością 
obchodź się z nami, gdyż jedynie na gniew Twój zasługujemy. Rozjaśnij swoje oblicze 
i nie pamiętaj nam naszych grzechów, popełnionych myślą, słowem, uczynkiem i przez 
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zaniedbanie. Okryj nasze chore dusze płaszczem sprawiedliwości Pana i Zbawiciela 
naszego, Jezusa Chrystusa.  

 Panie i Boże, wysławiamy Cię za Twojego Syna. Gdyby nie Twój Syn, Jego krzyż 
i rany, nikt nie mógłby ostać się przed Twoim świętym obliczem. Wielbimy Cię i od-
dajemy Ci cześć z całym Kościołem Twojego Syna. Niech 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 Golgo-
ty, zachowaj je w prawdziwej wierze w Jezusa Chrystusa i napełnij nadzieją w osta-
teczne zwycięstwo dobra nad złem, prawdy nad fałszem. Spraw, abyśmy przez dźwi-
ganie własnego krzyża wzrastali w posłuszeństwie Twojej woli, a gdy nadejdzie ostat-
nia 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 Twojego Syna, który z Tobą żyje w jedności 
i króluje na wieki wieków. Amen.  

2.    „Wykonało się!” Panie, to dla nas najcenniejsze Słowa. Z wyżyn krzyża obwie-
ściłeś światu wypełnienie się woli Ojca niebieskiego: zbawienie ludzkości, pojednanie 
i pokój z Bogiem. 

 Chryste, świadomi jesteśmy, że nim dokonało się nasze zbawienie, musiało dokonać 
się Twoje życie w hańbie i cierpieniu. Najwyższa jest cena naszego odkupienia. Dzięku-
jemy Ci za wszystko, co dla nas doświadczyłeś w ciele. Wielbimy Cię i pragniemy nasze 
życie poświęcić Tobie. 

 Chryste Panie, dziękujmy Ci, że byłeś naszym Zbawicielem na krzyżu i jesteś nim 
w naszych sercach, wszak nieustannie prowadzisz nas przez Ducha Świętego. Jesteś 
stale obecny, posilasz darami słowa i sakramentów, aby i nad nami, gdy wypełni się 
czas naszej pielgrzymki, rozległo się Twoje ostatnie słowo: „Wykonało się!” Spraw, 
abyśmy każdego dnia pocieszali się tą nadzieją. 

 Prosimy Cię, Panie Jezu, uczyń, aby wszyscy ludzie na świecie zrozumieli, że potrze-
bują Twojej pomocy i Twojego słowa: „Wykonało się!” Jedynie Ty dajesz nam wyzwo-
lenie z mocy grzechu. Jedynie Ty oddałeś swoje życie dla zbawienia ludzkości. Bóg 
przyjął Twoją ofiarę. Niech Jemu będzie w Tobie cześć i chwała 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) 

Psalm tygodnia: Ps 69,2-4.8-10.14.21b.22.30  
2. Wybaw mnie, Boże,  
 Bo wody grożą duszy mojej!  
3. Ugrzązłem w głębokim błocie i nie mam oparcia dla nóg,  
 Dostałem się w głębokie wody, a nurt zalewa mnie.  
4. Zmęczyłem się wołając, wyschło gardło moje;  
 Zamroczyły się oczy moje od czekania na Boga mego.  
8. Bo to dla ciebie znoszę hańbę,  
 Wstyd okrywa oblicze moje.  
9. Stałem się obcy braciom moim  
 I nieznany synom matki mojej,  
10. Bo gorliwość o dom twój pożera mnie,  
 A zniewagi urągających tobie spadły na mnie.  
21b.Oczekiwałem współczucia, ale nadaremnie,  
 I pocieszycieli, lecz ich nie znalazłem.  
22. Dodali żółci do pokarmu mego,  
 A w pragnieniu moim napoili mnie octem.  
30. Ja zaś jestem nędzny i zbolały;  
 Niech zbawienie twoje podniesie mnie, Boże! 

lub  

Hymn chrystologiczny: Flp 2,6-11 

[Chrystus], 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 po-
dobny 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 wywyż-
szył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, 10.aby na imię Jezusa zgi-
nało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi, i pod ziemią 11.i aby wszelki język wy-
znawał, że Jezus Chrystus jest Panem, ku chwale Boga Ojca. 

Introit nr 39 
Ksiądz Zgromadzenie liturgiczne 

* Hosanna Synowi Dawidowemu! Błogo-
sławiony który przychodzi w imieniu Pań-
skim. 

* Hosanna na wysokościach! 
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* Wysłuchaj mnie, Panie, bo dobrą jest 
łaska Twoja, 

* Według wielkiego miłosierdzia Twego wej-
rzyj na mnie!      

* Niech ujrzą to pokorni i niech się rozra-
dują! 

* 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 uczestni-
kami Jego zmartwychwstania./ Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świę-
tym, naszym Pocieszycielu.  

2.    Panie Boże i Ojcze Pana naszego Jezusa Chrystusa!/ Dziękujemy Ci, że umiło-
wany 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 poświę-
ceniu 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 Twojego Syna w pokorze nieśli własny 
krzyż, a po zwycięskim boju stali się uczestnikami Jego zmartwychwstania./ Wysłuchaj 
nas przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym, Pocieszycielu naszym. 

4.   Chryste, konając na Golgocie powiedziałeś: „Wykonało się”./ Wykonało się 
pełne poświęcenia Twoje życie i spełniona została ofiara na odpuszczenie naszych 
grzechów./ Dlatego miłujemy Cię, uwielbiamy i chwalimy./ A chcemy to czynić teraz 
i po wszystkie dnia naszego życia./ Wysłuchaj nas i spraw to Panie w Duchu, Pocieszy-
cielu naszym. 

Biblijne perykopy liturgiczne 

Stary Testament: Iz 50,4-9 

4.Wszechmogący Pan dał mi język ludzi uczonych, abym umiał spracowanemu odpo-
wiedzieć 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 
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! 
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9.Oto Wszechmocny Pan pomaga mi, kto mnie potępi? Zaprawdę, wszyscy oni zwiot-
czeją 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 rów-
nym Bogu, 7.lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny lu-
dziom; 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 obda-
rzył 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 na-

szego. Amen. (Ps 20, 7a.8b) 

Ewangelia: J 12,12-19 

12.Nazajutrz liczna rzesza, która przybyła na święto, usłyszawszy, że Jezus idzie do 
Jerozolimy, 13.nabrała gałązek palmowych i wyszła na jego spotkanie, i wołała: Hosan-
na! Błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim, król Izraela! 14.A Jezus znala-
złszy oślę, wsiadł na nie, jak napisano: 15.Nie bój się, córko syjońska! Oto król twój 
przychodzi, siedząc na źrebięciu oślicy. 16.Tego początkowo nie zrozumieli uczniowie 
jego, lecz gdy Jezus został uwielbiony, wtedy przypomnieli sobie, że to było o nim 
napisane i że to uczynili dla niego. 17.Świadczyła więc o nim rzesza, która z nim była, gdy 
Łazarza wywołał z grobu i wzbudził z martwych. 18.Dlatego lud wyszedł na jego spotka-
nie, ponieważ usłyszeli, że On dokonał tego cudu. 19.Tedy mówili faryzeusze między 
sobą: Widzicie, że nic nie wskóracie, oto cały świat poszedł za nim. 

Perykopy homiletyczne 

I ‒ Iz 50,4-9 

4.Wszechmogący Pan dał mi język ludzi uczonych, abym umiał spracowanemu odpo-
wiedzieć 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 
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 zwiot-
czeją jak suknia, mól ich stoczy.  
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II ‒ 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 do-
mu Szymona trędowatego i siedział przy stole, przyszła niewiasta, mająca alabastrowy 
słoik czystego olejku nardowego, bardzo kosztownego; stłukła alabastrowy słoik i wy-
lała 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 uczy-
niła.  

III ‒ Hbr 11,1.2[8-12.39.40]; 12,1-3 

1.A wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, cze-
go nie widzimy. 2.Wszak jej zawdzięczają przodkowie chlubne świadectwo. [[8.Przez 
wiarę usłuchał Abraham, gdy został powołany, aby pójść na miejsce, które miał wziąć 
w dziedzictwo, i wyszedł, nie wiedząc, dokąd idzie. 9.Przez wiarę osiedlił się jako cu-
dzoziemiec w ziemi obiecanej na obczyźnie, zamieszkawszy pod namiotami z Izaakiem 
i Jakubem, współdziedzicami tejże obietnicy. 10.Oczekiwał bowiem miasta mającego 
mocne fundamenty, którego budowniczym i twórcą jest Bóg. 11.Przez wiarę również 
sama Sara otrzymała moc poczęcia i to mimo podeszłego wieku, ponieważ uważała za 
godnego zaufania tego, który dał obietnicę. 12.Przeto też z jednego człowieka, i to 
nieomal obumarłego, zrodziło się potomstwo tak liczne jak gwiazdy na niebie i jak 
piasek na brzegu morskim, którego zliczyć nie można. 39.A wszyscy ci, choć dla swej 
wiary zdobyli chlubne świadectwo, nie otrzymali tego, co głosiła obietnica, 
40.ponieważ Bóg przewidział ze względu na nas coś lepszego, mianowicie, aby oni nie 
osiągnęli celu bez nas]. 

1.Przeto i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki 
ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami, 
2.patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu 
radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę, i usiadł na prawicy tronu Bożego. 
3.Przeto pomyślcie o tym, który od grzeszników zniósł tak wielkie sprzeciwy wobec 
siebie, abyście nie upadli na duchu, utrudzeni.  

IV ‒ J 17,1-8 

1.To powiedział Jezus, a podniósłszy oczy swoje ku niebu, rzekł: Ojcze! Nadeszła go-
dzina; uwielbij Syna swego, aby Syn uwielbił ciebie; 2.jak mu dałeś władzę nad wszel-
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kim ciałem, aby dał żywot wieczny tym wszystkim, których mu dałeś. 3.A to jest żywot 
wieczny, aby poznali ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego 
posłałeś. 4.Ja cię uwielbiłem na ziemi; dokonałem dzieła, które mi zleciłeś, abym je 
wykonał; 5.a teraz Ty mnie uwielbij, Ojcze, u siebie samego tą chwałą, którą miałem 
u ciebie, zanim świat powstał. 6.Objawiłem imię twoje ludziom, których mi dałeś ze 
świata; twoimi byli i mnie ich dałeś, i strzegli słowa twojego. 7.Teraz poznali, że 
wszystko, co mi dałeś, od ciebie pochodzi; 8.albowiem dałem im słowa, które mi dałeś, 
i oni je przyjęli i prawdziwie poznali, że od ciebie wyszedłem, i uwierzyli, że mnie po-
słałeś.  

V ‒ J 12,12-19 

12.Nazajutrz liczna rzesza, która przybyła na święto, usłyszawszy, że Jezus idzie do 
Jerozolimy, 13.nabrała gałązek palmowych i wyszła na jego spotkanie, i wołała: Hosan-
na! Błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim, król Izraela! 14.A Jezus znala-
złszy oślę, wsiadł na nie, jak napisano: 15.Nie bój się, córko syjońska! Oto król twój 
przychodzi, siedząc na źrebięciu oślicy. 16.Tego początkowo nie zrozumieli uczniowie 
jego, lecz gdy Jezus został uwielbiony, wtedy przypomnieli sobie, że to było o nim 
napisane i że to uczynili dla niego. 17.Świadczyła więc o nim rzesza, która z nim była, 
gdy Łazarza wywołał z grobu i wzbudził z martwych. 18.Dlatego lud wyszedł na jego 
spotkanie, ponieważ usłyszeli, że On dokonał tego cudu. 19.Tedy mówili faryzeusze 
między sobą: Widzicie, że nic nie wskóracie, oto cały świat poszedł za nim.  

VI ‒ 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 rów-
nym Bogu, 7.lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny lu-
dziom; 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 obda-
rzył 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. 

Modlitwy powszechne Kościoła  

1.   Panie Boże, Ojcze miłosierny! U progu Wielkiego Tygodnia przychodzimy do 
Ciebie i prosimy Cię, ucisz nasze serca, uwolnij je od wszystkiego, co rozprasza i roz-
straja, 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 nas w uwielbianiu tajemnicy odwiecznej Twojej miłości ze wszystkimi, którzy 
w tych dniach obchodzić będą pamiątkę śmierci Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Bło-
gosław chwile, które przeżywać będziemy u stop krzyża i dopomóż nam w wytrwaniu 
w wierności ukrzyżowanemu Panu naszemu.  
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 Daj łaskawie Kościołowi Twojemu i wszystkim jego sługom, biskupom i pasterzom, 
ewangelistom i nauczycielom, pokorę i odwagę w zwiastowaniu Ewangelii o Ukrzy-
żowanym.  

 Weź pod swoją opiekę naród i Ojczyznę naszą. Naucz nas z zaparciem samego sie-
bie 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.  

2.   Panie Jezu, Mistrzu i Zbawicielu nasz jedyny! U progu Wielkiego Tygodnia 
idziemy pod Twój krzyż i patrzymy na Twoje umieranie. Uczysz życia i godnego postę-
powania, ale też jesteśmy u Ciebie w szkole umierania. Twoja śmierć jest lekcją umie-
rania dla Twoich naśladowców. Pragniemy być Twoimi uczniami i uczennicami w życiu 
i umieraniu. 

 Dziękujemy Ci serdecznie, że w cierpieniu i poniżeniu, jakie Ci zgotowano, pamięta-
łeś o synowskiej powinności wobec swojego Ojca niebieskiego. Chlubimy się Tobą 
i dziękujemy za Ciebie świętemu i miłosiernemu Bogu. Pragniemy zawsze wstępować 
w Twoje ślady, a umierającym wskazywać na Twój krzyż. 

 Ci, którzy Ciebie naśladowali, niech modlą się w godzinie śmierci, jak Ty to uczyni-
łeś na krzyżu, oraz polecą swojego ducha łaskawemu Bogu. Uchroń nas, Panie, od 
niespodziewanego zgonu, jeśli taka jest Twoja wola. Pragniemy z świadomością zbliżyć 
się do śmierci. Dopomóż nam więc zachować wiarę, że jesteś z  nami i pozostaniesz na 
wieki. 

 Panie Jezu, oręduj za nami u Ojca i nie dopuść, abyśmy zachwiali się w ufności po-
kładanej w Twoim zmartwychwstaniu. Jeśli jednak przeznaczona jest nam śmierć na-
gła, niech umieramy z Imieniem naszego Boga na naszych ustach w ostatnim tchnie-
niu. 

 Chryste, racz wysłuchać Twoje sługi! 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) 

Psalm dnia: Ps 111 
1. Alleluja.  

Z całego serca wysławiam Pana  
W gronie prawych i w zgromadzeniu.  

2. Wielkie są dzieła Pana,  
 Godne badania przez wszystkich, którzy je kochają.  
3. Dzieło jego jest okazałe i wspaniałe,  
 A sprawiedliwość jego trwa na wieki.  
4. Pamiętnymi uczynił cuda swoje;  
 Łaskawy i litościwy jest Pan.  
5. Daje pożywienie tym, którzy się go boją;  
 Na wieki pamięta o swoim przymierzu.  
6. Ukazał ludowi swemu potęgę dzieł swoich,  
 Dając im dziedzictwo narodów.  
7. Wierność i prawo są dziełami rąk jego,  
 Wszystkie jego nakazy są niezawodne,  
8. Ustanowione na wieki wieków,  
 Pełnione w wierności i prawości.  
9. Zesłał odkupienie ludowi swemu,  
 Ustanowił na wieki swoje przymierze.  
 Święte i straszne jest imię jego.  
10. Początkiem mądrości jest bojaźń Pana;  

Wszyscy, którzy ją okazują, są prawdziwie mądrzy.  
Chwała jego trwa na wieki.  

Introit nr 41 
Ksiądz Zgromadzenie liturgiczne 

* Panie, kto spożywa Ciało Twoje i pije 
Krew Twoją, 

* Ten ma żywot wieczny! 

* Pamiętnymi uczyniłeś  cuda swoje; * Łaskawy i litościwy jesteś, Panie!    

* Dajesz pożywienie tym, którzy się Ciebie 
boją; 

* Na wieki pamiętasz o swoim przymie-
rzu! 
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Kolekty 

1.    Boże pokoju i łaski!/ Dziękujemy Ci za Twojego Syna, który położył swoje ży-
cie w ofierze, a pamiątkę swojej śmierci zostawił w sakramencie Wieczerzy Świętej./ 
Prosimy Cię, poświęć przez swojego Ducha 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 swojego Ciała i Krwi i polecił nam obchodzić 
pamiątkę swojej śmierci./ Prosimy Cię, dopomóż nam nie tylko pamiętać o krzyżu 
Twojego Syna, ale przez Ciało i Krew Twojego Syna 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.  

4.    Baranku Boży, który zgładziłeś grzechy świata, dałeś nam Ciało i Krew swoją 
jako pokarm, abyśmy w jego mocy szli przez życie aż do bram niebieskiej Jerozolimy./ 
Posilaj nas niebieski Chlebie i obdarz życiem wiecznym/. Baranku Boży zmiłuj się nad 
nami i daj nam swój pokój. 

Biblijne teksty liturgiczne 

Stary Testament: 2 Mż 12,1-4[5]6-8[9]10-14 

1.I powiedział 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 jed-
nego baranka, niech dobierze sąsiada mieszkającego najbliżej jego domu według licz-
by 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 kozio-
łek]. 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 
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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.  

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 gor-
szemu. 18.Słyszę bowiem najpierw, że gdy się jako Zgromadzenie liturgiczne schodzi-
cie, 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 ma-
cie domów, aby jeść i pić? Albo czy zborem Bożym gardzicie i poniewieracie tymi, któ-
rzy 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, cze-
kajcie 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 świa-
ta 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, prze-
pasał się. 5.Potem nalał wody do misy i począł umywać nogi uczniów i wycierać prze-
ścieradłem, którym był przepasany. 6.Podszedł też do Szymona Piotra, który mu rzekł: 
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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 dzia-
łu 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 przyw-
dział 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; aby-
ście się i wy wzajemnie miłowali. 35.Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, 
jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. 

Perykopy homiletyczne 

I ‒ 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 gor-
szemu. 18.Słyszę bowiem najpierw, że gdy się jako Zgromadzenie liturgiczne schodzi-
cie, 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 ma-
cie domów, aby jeść i pić? Albo czy zborem Bożym gardzicie i poniewieracie tymi, któ-
rzy 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, cze-
kajcie jedni na drugich. 34.Jeśli kto głodny, niech je w domu, abyście się na sąd nie 
schodzili]. 
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II ‒ 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 kozio-
łek]. 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 ca-
łości: 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. 

III ‒ Mt 26,17-30  

17.A w pierwszy dzień Przaśników przystąpili do Jezusa uczniowie i zapytali: Gdzie 
chcesz, abyśmy ci przygotowali wieczerzę paschalną? 18.A On rzekł: Idźcie do miasta, 
do wiadomego nam człowieka i powiedzcie mu: Nauczyciel mówi: Czas mój bliski, 
u ciebie urządzę Paschę z uczniami moimi. 19.I uczynili uczniowie tak, jak im polecił 
Jezus, i przygotowali Paschę. 20.A gdy nastał wieczór, usiadł przy stole z dwunastoma 
uczniami. 21.I gdy oni jedli, rzekł: Zaprawdę powiadam wam, iż jeden z was wyda mnie. 
22.I bardzo zasmuceni poczęli mówić do niego jeden po drugim: Chyba nie ja, Panie? 
23.A On, odpowiadając, rzekł: Kto ze mną umaczał rękę w misie, ten mnie wyda. 24.Syn 
Człowieczy wprawdzie odchodzi, jak o nim napisano, ale biada temu człowiekowi, 
przez którego Syn Człowieczy będzie wydany! Lepiej by mu było, gdyby się ów czło-
wiek nie urodził. 25.A odpowiadając Judasz, który go wydał, rzekł: Chyba nie ja, Mi-
strzu? Powiedział mu: Ty powiedziałeś. 26.A gdy oni jedli, wziął Jezus chleb i pobłogo-
sławił, łamał i dawał uczniom, i rzekł: Bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje. 27.Potem 
wziął kielich i podziękował, dał im, mówiąc: Pijcie z niego wszyscy; 28.albowiem to jest 
krew moja nowego przymierza, która się za wielu wylewa na odpuszczenie grzechów. 
29.Ale powiadam wam: Nie będę pił odtąd z tego owocu winorośli aż do owego dnia, 



WIELKI CZWARTEK 

 177 

gdy go będę pił z wami na nowo w Królestwie Ojca mego. 30.A gdy odśpiewali hymn, 
wyszli ku Górze Oliwnej. 

IV ‒ 1 Kor 10,16.17  

16.Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czyż nie jest społecznością krwi 
Chrystusowej? Chleb, który łamiemy, czyż nie jest społecznością ciała Chrystusowego? 
17.Ponieważ jest jeden chleb, my, ilu nas jest, stanowimy jedno ciało, wszyscy bowiem 
jesteśmy uczestnikami jednego chleba.  

V ‒ Łk 22,39-46  

39.I wyszedłszy, udał się według zwyczaju na Górę Oliwną; poszli też z nim uczniowie. 
40.A gdy przyszedł na miejsce, rzekł do nich: Módlcie się, aby nie popaść w pokuszenie. 
41.A sam oddalił się od nich, jakby na rzut kamienia, i padłszy na kolana, modlił się, 
42.mówiąc: Ojcze, jeśli chcesz, oddal ten kielich ode mnie; wszakże nie moja, lecz two-
ja wola niech się stanie. 43.A ukazał mu się anioł z nieba, umacniający go. 
44.I w śmiertelnym boju jeszcze gorliwiej się modlił; i był pot jego jak krople krwi, 
spływające na ziemię. 45.A wstawszy od modlitwy, przyszedł do uczniów i zastał ich 
śpiących ze smutku. 46.I rzekł do nich: Dlaczego śpicie? Wstańcie i módlcie się, abyście 
nie popadli w pokuszenie 

VI ‒ J 13,1-15.34.35 

1.Przed świętem Paschy, Jezus, wiedząc, iż nadeszła godzina jego odejścia z tego świa-
ta 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, prze-
pasał się. 5.Potem nalał wody do misy i począł umywać nogi uczniów i wycierać prze-
ścieradłem, 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 dzia-
łu 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 przyw-
dział 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; aby-
ście się i wy wzajemnie miłowali. 35.Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, 
jeśli miłość wzajemną mieć będziecie.  
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Modlitwy powszechne Kościoła 

1.   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 krzyżo-
wej i pamiątkę swojego cierpienia pozostawił w błogosławionym Sakramencie Ołtarza. 
Wspominamy Twoją dobroć i uwielbiamy Twoje święte Imię, bo jedynie Ty jesteś go-
dzien chwały, czci i uwielbienia. Ale pragniesz, abyśmy przede wszystkim żyli niena-
gannie 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 poko-
ry i nieobłudnej miłości.  

 Panie Boże, także prosimy Cię, abyśmy jako uczestnicy Stołu Pańskiego i jednego 
Ciała, odpuszczali wszystkie grzechy i przewinienia naszym bliźnim i w serdecznej mi-
łości 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 umiera-
jących posilaj ciałem i krwią swojego Syna. Zachowaj nas w społeczności Słowa i Two-
ich świętych sakramentów. Połącz nas wszystkich w niebieskiej ojczyźnie przy Stole 
Baranka, gdzie wraz z aniołami i zastępami niebieskimi wielbić i chwalić Cię będziemy 
na wieki. 

  Wysłuchaj nas dla zasługi swojego Syna, a naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chry-
stusa. Amen.  

2.   Panie Boże, Ojcze Jezusa Chrystusa, dziękujemy Ci, że Twój Syn w Pamiątkę 
Paschy, obchodzonej dla wspominania wybawienia ludu izraelskiego z niewoli egip-
skiej, ustanowił na pamiątkę swojej krzyżowej śmierci na Golgocie święty sakrament 
swojego Ciała i Krwi. Spraw, byśmy gromadząc się wokół ołtarza, aby pić z kielicha Pań-
skiego, wspominali Twoje zbawcze dzieło, dokonane w Chrystusie. Panie Boże, napełnij 
nasze serca mocą wiary w obecność Ciała i Krwi Jezusa Chrystusa w chlebie, który ła-
miemy i w winie, które pijemy na polecenie Twojego Syna. Prowadź nas w tej wierze 
do stołu Pańskiego, abyśmy w Twej niezmierzonej dobroci ucieszyli się darami krzyżo-
wej śmierci Jezusa Chrystusa. 

 Boże, nie jesteśmy godni tak wielkiej łaski, jaką jest społeczność z Chrystusem 
ukrzyżowanym i zmartwychwstałym. Tylko z wiarą możemy stanąć przed Twoim obli-
czem, bo bez wiary nie można podobać się Tobie. 

 W dniu Pamiątki Ustanowienia Sakramentu Ołtarza, dopomóż nam przez Ducha 
Świętego w poznawaniu naszych grzechów. Oczyść nas Krwią Twojego Syna, a będzie-
my oczyszczeni, nakarm nas Ciałem Jezusa Chrystusa, a będziemy nakarmieni praw-
dziwym chlebem życia wiecznego. 

 Boże, uczyń to nie dla naszych zasług, których nie mamy, ale dla posłuszeństwa 
Tobie Chrystusa Jezusa, Pana i Zbawiciela naszego. Amen.  
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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 mi-
łowali!                         
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WIELKI PIĄTEK ‒ UKRZYŻOWANIE JEZUSA 

Hasło dnia 

Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby 

każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. (J 3,16) 

Psalm dnia: 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,  
 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. 
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Introit nr 42 
Ksiądz Zgromadzenie liturgiczne 

I  

* Oto Baranek Boży, * Który gładzi grzech świata! 

* Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opu-
ścił? 

* Czemyś tak daleki od wybawienia mego? 

* Nie oddalaj się, Panie! * Mocy moja, pośpiesz mi z pomocą! 

II  

* Niech na imię Jezusa zgina się wszelkie 
kolano na niebie i na ziemi, i pod ziemią. 

* Bo Pan uniżył samego siebie i był posłu-
szny aż do śmierci krzyżowej. 

* Boże mój, nie oddalaj się ode mnie, bo 
niedola bliska,  

* Bo nie ma nikogo, kto by pomógł! 

* Osaczyła mnie gromada złośników, * Przebodli ręce i nogi moje.  

Kolekty  

1.    Boże, Ojcze wielkiego miłosierdzia i łaski!/ Dziękujemy Ci za umiłowanego 
Twojego Syna, 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 Zba-
wiciela 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 Twojego Syna, złożonej za grzechy wszyst-
kich ludzi./ Prosimy Cię, dopomóż nam w zrozumieniu tajemnicy krzyża i spraw, aby-
śmy 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 i naszego Pana / Wysłuchaj nas przez 
Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. 

4.    Zbawicielu nasz umiłowany./ Konając, oddałeś Ducha swojego w ręce Boga, 
ale i nas poleciłeś wszechmogącemu Bogu, którego pojednałeś z nami, grzesznikami./ 
Tobie niechaj będzie za to część i chwała, jako naszemu Pojednawcy 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 zoba-
czą 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 przestęp-
cami. 

Lekcja: 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 zna-
my 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 upo-
minał; 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.  

Graduale  

Wielki jest Pan, który pragnie pokoju sługi swego! Amen. (Ps 35,27b)  
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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 suk-
nia 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, 
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. 

Perykopy homiletyczne 

I ‒ 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 suk-
nia 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, 
i Maria Magdalena. 26.A gdy Jezus ujrzał matkę i ucznia, którego miłował, stojącego 
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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. 

II ‒ 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 zna-
my 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 upo-
minał; 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.  

III ‒ 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-
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 zoba-
czą 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 
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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 przestępca-
mi. 

IV ‒ Łk 23,32-49 

32.A prowadzono także dwóch innych złoczyńców, by ich razem z nim zgładzić. 33.A gdy 
przyszli na miejsce, zwane Trupią Czaszką, ukrzyżowali go tam, także i złoczyńców, 
jednego po prawicy, a drugiego po lewicy. 34.A Jezus rzekł: Ojcze, odpuść im, bo nie 
wiedzą, co czynią. A przy dzieleniu się jego szatami rzucali losy. 35.A lud stał i przyglą-
dał się. Przełożeni zaś naśmiewali się, mówiąc: Innych ratował, niechże ratuje samego 
siebie, jeżeli jest Chrystusem Bożym, tym wybranym. 36.Szydzili z niego także i żołnie-
rze, podchodząc doń i podając mu ocet 37.i mówiąc: Jeżeli Ty jesteś królem żydow-
skim, ratuj samego siebie. 38.Był też i napis nad nim: Ten jest królem żydowskim. 
39.Tedy jeden z zawieszonych złoczyńców urągał mu, mówiąc: Czy nie Ty jesteś Chry-
stusem? Ratuj siebie i nas. 40.Drugi natomiast, odezwawszy się, zgromił tamtego tymi 
słowy: Czy ty się Boga nie boisz, choć taki sam wyrok ciąży na tobie? 41.Na nas co 
prawda sprawiedliwie, gdyż słuszną ponosimy karę za to, co uczyniliśmy, Ten zaś nic 
złego nie uczynił. 42.I rzekł: Jezu, wspomnij na mnie, gdy wejdziesz do Królestwa swego. 
43.I rzekł mu: Zaprawdę powiadam ci, dziś będziesz ze mną w raju. 44.A była już mniej 
więcej godzina szósta i ciemność zaległa całą ziemię aż do godziny dziewiątej, 45.gdy 
zaćmiło się słońce; i rozdarła się zasłona świątyni na dwoje. 46.A Jezus, zawoławszy 
wielkim głosem, rzekł: Ojcze, w ręce twoje polecam ducha mego. I powiedziawszy to, 
skonał. 47.Wtedy setnik, ujrzawszy, co zaszło, oddał chwałę Bogu, powiadając: Zaiste, 
człowiek ten był sprawiedliwy. 48.A wszystkie te rzesze, które się zeszły na to widowi-
sko, ujrzawszy to, co się stało, bijąc się w piersi, zawracały. 49.Wszyscy zaś jego znajo-
mi stali opodal, również niewiasty, które towarzyszyły mu od Galilei, widziały to.  

V ‒ Kol 1,13-20  

[Chrystus] 13.wyrwał nas z mocy ciemności i przeniósł do Królestwa Syna swego umi-
łowanego, 14.w którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów. 15.On jest obrazem 
Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia, 16.ponieważ w nim zosta-
ło stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne, czy 
to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności; wszystko przez 
niego i dla niego zostało stworzone. 17.On też jest przed wszystkimi rzeczami i wszyst-
ko na nim jest ugruntowane, 18.On także jest Głową Ciała, Kościoła; On jest począt-
kiem, pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy, 19.ponieważ upodo-
bał sobie Bóg, żeby w nim zamieszkała cała pełnia boskości 20.i żeby przez niego 
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wszystko, co jest na ziemi i na niebie, pojednało się z nim dzięki przywróceniu pokoju 
przez krew krzyża jego. 

VI ‒ Mt 27,33-54 

33.A gdy przyszli na miejsce, zwane Golgota, co znaczy Miejsce Trupiej Czaszki, 34.dali 
mu do picia wino zmieszane z żółcią; i skosztował je, ale nie chciał pić. 35.A gdy go 
przybili do krzyża, rozdzielili szaty jego, rzucając o nie losy, 36.po czym usiedli i pilno-
wali go tam. 37.I umieścili nad jego głową napis z podaniem jego winy: Ten jest Jezus, 
król żydowski. 38.Wraz z nim ukrzyżowali wówczas dwóch złoczyńców, jednego po 
prawicy, a drugiego po lewicy. 39.A ci, którzy przechodzili mimo, bluźnili mu, kiwali 
głowami swymi, 40.i mówili: Ty, który rozwalasz świątynię i w trzy dni ją odbudowu-
jesz, ratuj siebie samego, jeśli jesteś Synem Bożym, i zstąp z krzyża. 41.Podobnie i ar-
cykapłani wraz z uczonymi w Piśmie i starszymi wyśmiewali się z niego i mówili: 
42.Innych ratował, a siebie samego ratować nie może; jest królem izraelskim, niech 
teraz zstąpi z krzyża; a uwierzymy w niego. 43.Zaufał Bogu; niech On teraz go wybawi, 
jeśli ma w nim upodobanie, wszak powiedział: Jestem Synem Bożym. 44.Tak samo 
urągali mu złoczyńcy, którzy z nim razem byli ukrzyżowani. 45.A od szóstej godziny do 
godziny dziewiątej ciemność zaległa całą ziemię. 46.A około dziewiątej godziny zawołał 
Jezus donośnym głosem: Eli, Eli, lama sabachtani! Co znaczy: Boże mój, Boże mój, 
czemuś mnie opuścił? 47.Niektórzy zaś z tych, co tam stali, usłyszawszy to, mówili: Ten 
Eliasza woła. 48.I zaraz pobiegł jeden z nich, wziął gąbkę, napełnił octem, włożył na 
trzcinę i dał mu pić. 49.A inni mówili: Poczekaj, zobaczymy, czy Eliasz przyjdzie, aby go 
wyratować. 50.Ale Jezus znowu zawołał donośnym głosem i oddał ducha. 51.I oto za-
słona świątyni rozdarła się na dwoje, od góry do dołu, i ziemia się zatrzęsła, i skały 
popękały, 52.i groby się otworzyły, i wiele ciał świętych, którzy zasnęli, zostało wzbu-
dzonych; 53.i wyszli z grobów po jego zmartwychwstaniu, i weszli do świętego miasta, 
i ukazali się wielu. 54.A setnik i ci, którzy z nim byli i strzegli Jezusa, ujrzawszy trzęsie-
nie ziemi i to, co się działo, przerazili się bardzo i rzekli: Zaiste, ten był Synem Bożym.  

Modlitwy powszechne Kościoła 

1.   Święty Boże, miłosierny Ojcze niebieski! W głębokiej pokorze i czci skłaniamy 
serca i kolana nasze pod krzyżem umiłowanego Twojego Syna i uwielbiamy świętą 
tajemnicę miłości i łaski Twej Istoty. Syna swojego, który nie znał grzechu za nas grze-
chem 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 
swoje życie na krzyżu Golgoty. Obdarz nas pod krzyżem naszego Zbawiciela mocą do 
niesienia własnych krzyży i doświadczeń w cierpliwości i pokorze. Udziel siły do wier-
nego naśladowania Twojego Syna.  

 Spraw, aby słowo o krzyżu głoszone było na całym świecie i nakłaniało wszystkie 
serca do pojednania się z Tobą. Niech pod krzyżem Chrystusa podają sobie dłonie 
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skłócone narody, a wszyscy Twoi wierni wyznawcy zespolą się w jedną rodzinę i służą 
sobie wzajemnie w miłości i cierpliwości. Niech z krzyża Chrystusa spłynie łaska i pokój 
do serc zasmuconych i uciśnionych, cierpiących i opuszczonych, chorych i umierają-
cych.  

 Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen. 

 2.    Boże i Ojcze, u stóp ukrzyżowanego Zbawiciela naszego, zjednoczeni we wie-
rze i miłości, wielbimy Twoje serce ojcowskie, którego obrazem jest Syn Twój umiło-
wany. W poniżeniu i pohańbieniu swego Syna ukryłeś boskie oblicze chwały i dosto-
jeństwa. W słabości Ukrzyżowanego objawiłeś swoją wolę zbawienia grzesznego czło-
wieka.  

 Chwalimy i wielbimy Cię, że przyjąłeś ofiarę krzyża swojego Syna, a nas uczyniłeś 
swoimi dziećmi przez chrzest i wiarę w Ukrzyżowanego. Wysłuchaj modlitwy swojego 
Syna: „Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią” i przez krew Jego oczyść serca na-
sze, abyśmy mogli Ci służyć w świętości i sprawiedliwości.  

 Ojcze miłosierdzia, spraw, aby wezwanie Jezusa Chrystusa do pojednania się z To-
bą usłyszeli wszyscy, którzy jeszcze chodzą drogami grzechu i nieposłuszeństwa. Prze-
twórz nasze serca przez zbawienną Ewangelię o krzyżu na obraz i podobieństwo 
Ukrzyżowanego i obdarz nas swoim pokojem. Twoimi jesteśmy i Twoimi chcemy po-
zostać na wieki wieków. Amen.  

 

NIESZPORY 

Kolekty 

1.   Jezu Chryste, za nas cierpiałeś i umarłeś na krzyży./ Na siebie wziąłeś brzemię 

grzechów i win naszych,/ abyśmy przyodziani w Twoją sprawiedliwość, mogli stanąć 
przed Bogiem i naszym Ojcem, obdarzeni wiecznym zbawieniem./ Wysłuchaj nas 
w Duchu Świętym, naszym Pocieszycielu. 

2.   Jezu Chryste, Twoi przyjaciele zdjęli Cię z krzyża i złożyli w grobie./ Twoja 

śmierć pogrążyła ich w smutku, a Twoi uczniowie skryli się przed sędziami i twoimi 
oprawcami./ Spraw, abyśmy nigdy nie utracili wiary i nie umarła nadzieja nasza na 
wieczne życie./ Wysłuchaj nas i oręduj za nami u naszego Ojca, który jest w niebie i daj 
nam Ducha swojego, naszego Pociszyciela. 

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.  
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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,  
 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. 

Lekcja: 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 
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. 

Graduale  

Wielki jest Pan, który pragnie pokoju sługi swego! Amen. (Ps 35,27b) 

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 połama-
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no golenie i zdjęto je. 32. Przyszli więc żołnierze i połamali golenie pierwszemu i dru-
giemu, 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 świadec-
two 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 miej-
scu 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 mir-
ry 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. 

Perykopy homiletyczne 

I ‒ 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 połama-
no golenie i zdjęto je. 32. Przyszli więc żołnierze i połamali golenie pierwszemu i dru-
giemu, 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 świadec-
two 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 miej-
scu 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 mir-
ry 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. 

II ‒ Hbr 9,15.26b-28  

27.A jak postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd, 28.tak i Chrystus, raz ofia-
rowany, aby zgładzić grzechy wielu, drugi raz ukaże się nie z powodu grzechu, lecz ku 
zbawieniu tym, którzy go oczekują. 
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III ‒  3 Mż 16,20-22  

20.A gdy skończy obrzęd przebłagania za świątynię, za Namiot Zgromadzenia oraz oł-
tarz, przyprowadzi kozła żywego. 21.I położy Aaron obie swoje ręce na głowie kozła 
żywego, i wyzna nad nim wszystkie przewinienia synów izraelskich i wszystkie ich 
przestępstwa, którymi zgrzeszyli, i złoży je na głowę kozła, i wypędzi go przez wyzna-
czonego męża na pustynię. 22.Tak poniesie na sobie ten kozioł wszystkie ich przewi-
nienia do ziemi pustynnej; a tamten wypuści tego kozła na pustynię. 

IV ‒  Mt 12,40.41 

40.Albowiem jak Jonasz był w brzuchu wieloryba trzy dni i trzy noce, tak i Syn Człowie-
czy będzie w łonie ziemi trzy dni i trzy noce. 41.Mężowie z Niniwy staną na sądzie wraz 
z tym pokoleniem i spowodują jego potępienie, gdyż na skutek zwiastowania Jonasza 
upamiętali się, a oto tutaj więcej niż Jonasz. 

V ‒ Oz 5,15b ‒ 6,6 

15.Zaczną szukać w skrusze mojego oblicza, zatęsknią za mną w swojej niedoli.  

6.Gdyż miłości chcę, a nie ofiary, i poznania Boga, nie całopaleń. 

VI ‒ Obj 5,9.10  

9.I zaśpiewali nową pieśń tej treści: Godzien jesteś wziąć księgę i zdjąć jej pieczęcie, 
ponieważ zostałeś zabity i odkupiłeś dla Boga krwią swoją ludzi z każdego plemienia 
i języka, i ludu, i narodu, 10.i uczyniłeś z nich dla Boga naszego ród królewski i kapła-
nów, i będą królować na ziemi. 

Modlitwy powszechne Kościoła 

1.   Jezu Chryste, ukrzyżowany Panie i Zbawicielu jedyny! Pod Twoim krzyżem 
gromadzą się dzisiaj wszyscy, którzy uznają w Tobie swojego Zbawiciela i Pana. Wielka 
to łaska móc uklęknąć pod Twoim krzyżem i uznawszy swe winy, zawołać w społeczno-
ści wierzących: Panie, zmiłuj się nad nami! 

 Wierzymy, że Bóg Wszechmogący, pozwalając na skazanie Ciebie na śmierć krzyżo-
wą, ofiarował nam dar usprawiedliwienia i odpuszczenia naszych grzechów i że każdy, 
kto ufa Tobie, nie zginie, ale będzie miał życie wieczne. Pod Twoim krzyżem wyznaje-
my, że jeszcze słaba jest nasza wiara, dlatego błagamy Cię, zmiłuj się nad nami i dopo-
móż nam wytrwać w wierze, umacniać się i wzrastać w nadziei. 

 Łaskawy Panie, zjednocz całą ludzkość pod Twoim krzyżem. Niech w rozdartych 
rodzinach zapanuje miłość, a między skłóconymi sąsiadami i zwaśnionymi narodami 
zgoda, wszak w Tobie jest pojednanie z Bogiem i między ludźmi, za których umarłeś na 
Golgocie. 

 Zbawicielu, dopomóż nam pojednać się z sobą, spleć w uścisku serdecznym nasze 
dłonie, by pod Twoim przewodnictwem wszyscy Twoi naśladowcy przybyli przed obli-
cze Boga w nadziei ostatecznego zwycięstwa światłości nad ciemnością. Amen. 
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2.   Panie i Zbawicielu nasz jedyny, poszedłeś drogą wszystkich ludzi, umarłeś 
i złożony zostałeś do grobu przez Twoich przyjaciół. Twój spoczynek w grobie nie był 
snem, lecz wkroczeniem w krainę śmierci, aby z niej wywieść tych, których zbawiłeś na 
krzyżu. Taka jest treść naszej wiary, którą wyznajemy. Spraw, abyśmy w niej wytrwali 
i oczekiwali dnia ostatecznego triumfu życia nad śmiercią. Chcemy z radością każdego 
dnia za apostołem Pawłem wołać: „Pochłonięta jest śmierć w zwycięstwie! Gdzież jest, 
o śmierci, zwycięstwo twoje? Gdzież jest, o śmierci, żądło twoje?”.  

 Synu Boży, prowadź nas drogą pokoju i sprawiedliwości. Nie dopuść, abyśmy kiedy-
kolwiek z niej zboczyli i podążali według własnej woli po drogach tego świata.  

 Panie, pragniemy Ci wiernie służyć wszędzie, gdzie nas posyłasz ze swoją Ewangelią 
zbawienia i życia wiecznego. Prosimy Cię, wysłuchaj nas w swoim Duchu, a naszym Pocie-
szycielu. 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. 



WIELKI SOBOTA 

 192 

WIELKA SOBOTA 

Hasło dnia 

Ten, który zstąpił, to ten sam, co i wstąpił wysoko ponad wszystkie niebiosa, 

aby napełnić wszystko. (Ef 4,10) 

Psalm dnia: Ps 88,2-7.11-13 
2.  Panie, Boże zbawienia mego,  
 We dnie i w nocy wołam do ciebie.  
3.  Niech modlitwa moja dojdzie przed ciebie,  
 Nakłoń ucha swego na błaganie moje,  
4.  Bo dusza moja syta jest cierpień,  
 A życie moje bliskie jest krainy umarłych.  
5.  Zaliczono mię do tych, co zstępują do grobu,  
 Stałem się jak człowiek bez siły.  
6.  Łoże moje jest między umarłymi,  
 Tak jak zabitych, którzy leżą w grobie,  
 O których już nie pamiętasz, Bo są odłączeni od ręki twojej.  
7.  Umieściłeś mnie w najgłębszym dole,  
 W ciemnościach, w głębinach,  
11.  Czy dla umarłych czynisz cuda?  
 Czy zmarli powstaną, aby cię chwalić?  
12. Czy opowiada się w grobie o łasce twojej, 
 A w miejscu zmarłych o wierności twojej?  
13.  Czy w mrokach cud twój będzie można poznać,  
 A sprawiedliwość twoją w kraju zapomnienia? 

Introit nr 43 
Ksiądz Zgromadzenie liturgiczne 

* Panie, otwórz groby i wyprowadź z nich 
lud Swój. 

* I tchnij w nas swoje ożywcze tchnienie, 
a ożyjemy.              

* Dusza moja syta jest cierpień,    * A życie moje bliskie jest krainy umar-
łych, 

* Zaliczono mnie do tych, co zstępują do 
grobu, 

* Stałem się jak człowiek bez siły. 

Kolekty  

l.    Panie Boże i Ojcze łaskawy!/ Dziękujemy Ci za śmierć Twojego Syna i zwycię-
stwo 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 
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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 zmar-
twychwstania i życia wiecznego./ Wysłuchaj nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu na-
szym. 

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 Świę-
tym żyje i króluje na wieki wieków.  

4.   Chryste, zanim zmartwychwstałeś, wkroczyłeś do krainy umarłych, aby wy-
wieść z niej pojmanych prze śmierć więźniów./ Zburzyłeś królestwo śmierci i w zmar-
twychwstaniu zbudowałeś sobie pomnik zwycięscy nad śmiercią./ Przeprowadź i nas 
przez bramy śmierci do królestwa życia, gdzie wraz ze wszystkimi zbawionymi bę-
dziemy chwalić na wieki. 

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 
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 prorokowa-
łem, 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, zginęli-
śmy. 12.Prorokuj więc i powiedz im: Tak mówi Wszechmocny Pan: Oto Ja otworzę wa-
sze 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; 
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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 przywróco-
ny 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 obra-
zem 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 zwierzchno-
ści, i moce.  

Graduale  

Prawica Pana podniesiona, Prawica Pana odnosi zwycięstwo. Amen.  
(Ps 118,16) 

Ewangelia: 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 naprze-
ciw 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 oszu-
stwo gorsze niż pierwsze. 65.Rzekł im Piłat: Macie straż, idźcie, zabezpieczcie, jak 
umiecie. 66.Poszli więc i zabezpieczyli grób, pieczętując kamień i zaciągając straż. 

Perykopy homiletyczne 

I ‒ Jon 2,1-11 

1.Lecz Pan wyznaczył wielką rybę, aby połknęła Jonasza. I był Jonasz we wnętrzno-
ściach ryby trzy dni i trzy noce. 2.I modlił się Jonasz do Pana, swojego Boga, z wnętrz-
ności ryby, 3.mówiąc: Wzywałem Pana w mojej niedoli i odpowiedział mi, z głębi kra-
iny umarłych wołałem o pomoc i wysłuchał mojego głosu. 4.Wrzucił mnie na głębię 
pośród morza i porwał mnie wir; wszystkie twoje bałwany i fale przeszły nade mną. 
5.Już pomyślałem: Jestem wygnany sprzed twoich oczu, jakże będę mógł jeszcze spoj-
rzeć na twój święty przybytek? 6.Wody sięgały mi aż do gardła, ogarnęło mnie topieli-
sko, sitowie wiło się koło mojej głowy. 7.Zstąpiłem do stóp gór, zawory ziemi na zaw-
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sze się za mną zamknęły. Lecz Ty wydobyłeś z przepaści moje życie, Panie, Boże mój. 
8.Gdy ustawało we mnie życie, wspomniałem na Pana; i tak doszła moja modlitwa do 
ciebie, do twojego świętego przybytku. 9.Ci, którzy trzymają się marnych bożyszczy, 
opuszczają swojego Miłościwego, 10.lecz ja pragnę ci złożyć ofiarę z głośnym dziękczy-
nieniem, spełnię, co ślubowałem. U Pana jest wybawienie. 

II ‒ 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 naprze-
ciw 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 oszu-
stwo gorsze niż pierwsze. 65.Rzekł im Piłat: Macie straż, idźcie, zabezpieczcie, jak 
umiecie. 66.Poszli więc i zabezpieczyli grób, pieczętując kamień i zaciągając straż.  

III ‒ 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 przywróco-
ny 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 obra-
zem 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 zwierzchno-
ści, i moce.  

IV ‒ 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 prorokowa-
łem, 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, zginęli-
śmy. 12.Prorokuj więc i powiedz im: Tak mówi Wszechmocny Pan: Oto Ja otworzę wa-
sze 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. 

V ‒ J 19,[31-37]38-42 

[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 poła-
mano 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 Aryma-
tii, 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 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. 

VI ‒ Hbr 9,11.12.24 

11.Lecz Chrystus, który się zjawił jako arcykapłan dóbr przyszłych, wszedł przez większy 
i doskonalszy przybytek, nie ręką zbudowany, to jest nie z tego stworzonego świata 
pochodzący, 12.wszedł raz na zawsze do świątyni nie z krwią kozłów i cielców, ale 
z własną krwią swoją, dokonawszy wiecznego odkupienia. 24.Albowiem Chrystus nie 
wszedł do świątyni zbudowanej rękami, która jest odbiciem prawdziwej, ale do same-
go nieba, aby się wstawiać teraz za nami przed obliczem Boga. 
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Modlitwy powszechne Kościoła  

1.   Boże wszechmogący, Panie życia i śmierci, z powodu grzechów naszych zasłu-
gujemy jedynie na śmierć i potępienie, bo zapłatą za grzech jest śmierć. Dziękujemy 
Ci, że Syn Twój umiłowany wziął na siebie brzemię naszych grzechów i win, wycierpiał 
krzyż, umarł i złożony został do grobu. Poszedł On drogą wszystkich ludzi, ale osta-
tecznie pokonał śmierć, zwyciężył szatana, zburzył jego królestwo i z otchłani wy-
prowadził oczekujących zbawienia. Wielbimy Cię i chwalimy za tryumf Twojego Syna, 
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 umar-
łych. Jak zajaśniał w niej blask chwały Chrystusa, tak niechaj zajaśnieje w życiu naszym 
światło Ewangelii o zwycięstwie naszego Pana nad ciemnością grobu. Niechaj tajemni-
ca wstąpienia Chrystusa do piekieł będzie dla nas pociechą w godzinie naszej śmierci. 
Nie pozostawiłeś w grobie i otchłani swojego Syna, 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.  

2.   Boże Wszechmogący, wiecznie żywy i nieśmiertelny Panie! Wielka jest tajem-
nica śmierci Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, posłusznego Ci aż do ostatniego tchnie-
nia. Chociaż jest Twoim Synem, to jednak dopuściłeś, aby ręką pogan został przybity 
do krzyża i w samotności wszedł do krainy umarłych. 

 Boże, wszystko to uczyniłeś dla nas, aby krwią Twojego Syna zmazać nasze grzechy 
i uwolnić od wiecznej śmierci. Natchnij nasze dusze nadzieją zwycięstwa nad mocami 
ciemności i nicości. Wierzymy, że Twoja prawica nie jest za krótka, by nie dosięgnąć 
królestwa śmierci i nie wybawić z niej tych, którzy odeszli z tego świata. 

 Boże mocy, prosimy Cię, niech artykuł wiary o zstąpieniu Chrystusa do krainy umar-
łych i o chwalebnym zmartwychwstaniu Pańskim zawsze budzi w nas ufność i nadzieję 
w szczęśliwe i błogosławione przejście z śmierci do życia wiecznego. 

 Prowadź nas przeto w posłuszeństwie wiary w Chrystusa, gdyż tym, którzy słów 
Jego słuchają, dałeś obietnicę zbawienia i oglądania Twojego oblicza w wieczności. 
Amen. 

Antyfona 
Ksiądz: Nie umrę, ale żyć 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) 

Psalm dnia: Ps 118,14-24 
14. Pan jest mocą i siłą moją,  
 On stał się wybawicielem moim.  
15. Okrzyk radości i wybawienia w namiotach sprawiedliwych:  
 Prawica Pana odnosi zwycięstwo,  
16. Prawica Pana podniesiona,  
 Prawica Pana odnosi zwycięstwo.  
17. Nie umrę, ale będę żył  
 I opowiadać będę dzieła Pana.  
18. Pan ukarał mnie surowo,  
 Ale nie wydał mnie na śmierć.  
19. Otwórzcie mi bramy sprawiedliwości,  
 A wejdę w nie i złożę dzięki Panu!  
20. Oto jest brama Pana,  
 Którą wejdą sprawiedliwi.  
21. Dziękuję ci, żeś mnie wysłuchał  
 I stałeś się zbawieniem moim.  
22. Kamień, który odrzucili budowniczowie,  
 Stał się kamieniem węgielnym.  
23. Przez Pana się to stało  
 I to jest cudowne w oczach naszych. 
24. Oto dzień, który Pan uczynił,  
 Weselmy się i radujmy się w nim. 

Introit nr 1 i 44 
Ksiądz Zgromadzenie liturgiczne 

I  

* Wspomożenie nasze niech będzie w 
imieniu Pańskim. 

* Który stworzył niebo i ziemię. 

* Panie, racz otworzyć wargi nasze! * A usta nasze opowiadać będą chwałę Two-
ją. 

* Panie, Boże, z pomocą swoją nie odwła-
czajże.  

* O, Panie, abyś nam dał ratunek, po-
śpiesz się! 
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* Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Święte-
mu.  

* Jak było od początku, teraz i zawsze, aż  
na wieki wieków. Amen. Alleluja! Alleluja! 

II  

* Chrystus wstał z martwych. Alleluja! * On wstał prawdziwie. Alleluja! 

* Prawica Pana podniesiona. Alleluja! * Prawica Pana odnosi zwycięstwo. Alle-
luja! 

* 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 Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, 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 Jezu-
sie 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 swego wielkiego miłosierdzia odrodziłeś nas ku nadziei żywej przez powstanie 
z umarłych Twojego Syna./ Dopomóż nam, abyśmy się z Nim zespolili i stali się uczest-
nikami 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 obdarowa-
łeś 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 na-
szym. 

4.   Panie Boże wszechmogący!/ Ty odpowiedziałeś na wołanie naszego Pana, 
Jezusa Chrystusa z krzyża: „Boże mój, czemuś mnie opuścił?”, wyprowadzając z grobu 
swojego Syna./ Twoja prawica okazała moc, a wielkanocne zwiastowanie rozbudziło 
w nas nadzieję na zwycięstwo nad śmiercią./ Spraw, abyśmy radowali się z wielkanoc-
nej Ewangelii i głosili ją światu pogrążonemu w zwątpieniu i lęku przed nicością./ Wy-
słuchaj nas przez Chrystusa Pana, pogromcę śmierci, który z Tobą i z Duchem świę-
tym, jako prawdziwy Bóg w jedności z Tobą, żyje i króluje na wieki wieków.   

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 pa-
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mięć o nich. [15.Rozmnożyłeś naród, Panie, rozmnożyłeś naród, objawiłeś się w chwa-
le, 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 mieszkań-
cy 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. 

Lekcja: Kol 3,1-4 

1.A tak, jeśliście wzbudzeni z Chrystusem, tego co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chry-
stus po prawicy Bożej; 2.o tym, co w górze, myślcie, nie o tym, co na ziemi. 3.Umar-
liście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu; 4.gdy się Chrystus, 
który jest życiem naszym, okaże, wtedy się i wy okażecie razem z nim w chwale.  

Graduale   

Oto dzień, który Pan uczynił, weselmy się i radujmy się w nim. Alleluja!  
(Ps 118,24) 

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 rado-
ścią, i pobiegły oznajmić to uczniom jego. 9.A oto Jezus zastąpił im drogę i rzekł: Bądź-
cie 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. 

Perykopy homiletyczne 

I ‒ 1 Tes 4,13-18 

13.A nie chcemy, bracia, abyście byli w niepewności co do tych, którzy zasnęli, abyście 
się nie smucili, jak drudzy, którzy nie mają nadziei. 14.Albowiem jak wierzymy, że Jezus 
umarł i zmartwychwstał, tak też wierzymy, że Bóg przez Jezusa przywiedzie z nim tych, 
którzy zasnęli. 15.A to wam mówimy na podstawie Słowa Pana, że my, którzy pozosta-
niemy przy życiu aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. 16.Gdyż 
sam Pan na dany rozkaz, na głos archanioła i trąby Bożej zstąpi z nieba; wtedy naj-
pierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie, 17.potem my, którzy pozostaniemy przy 
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życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach w powietrze, na spotkanie Pana; 
i tak zawsze będziemy z Panem. 18.Przeto pocieszajcie się nawzajem tymi słowy. 

II ‒ 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 wię-
zów, 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 chwa-
łą wiekuistą. 11.Prawdziwa to mowa: Jeśli bowiem z nim umarliśmy, z nim też żyć bę-
dziemy; 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, albo-
wiem samego siebie zaprzeć się nie może.  

III ‒ 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 rado-
ścią, i pobiegły oznajmić to uczniom jego. 9.A oto Jezus zastąpił im drogę i rzekł: Bądź-
cie 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.  

IV ‒ Kol 3,1-4 

1.A tak, jeśliście wzbudzeni z Chrystusem, tego co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chry-
stus po prawicy Bożej; 2.o tym, co w górze, myślcie, nie o tym, co na ziemi. 3.Umar-
liście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu; 4.gdy się Chrystus, 
który jest życiem naszym, okaże, wtedy się i wy okażecie razem z nim w chwale.  

V ‒ 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 pa-
mięć o nich. [15.Rozmnożyłeś naród, Panie, rozmnożyłeś naród, objawiłeś się w chwa-
le, 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 
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porodziliśmy wiatr; nie dokonaliśmy wybawienia kraju, nie przyszli na świat mieszkań-
cy 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.  

VI ‒ J 5,19-21 

19.Tedy Jezus odezwał się i rzekł im : Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, nie może 
Syn sam od siebie nic czynić, tylko to, co widzi, że Ojciec czyni; co bowiem On czyni, to 
samo i Syn czyni. 20.Ojciec bowiem miłuje Syna i ukazuje mu wszystko, co sam czyni, 
i ukaże mu jeszcze większe dzieła niż te, abyście się dziwili. 21.Albowiem jak Ojciec 
wzbudza z martwych i ożywia, tak i Syn ożywia tych, których chce.  

Modlitwy powszechne Kościoła 

1.   Przedwieczny Boże i Ojcze, Panie życia i wszystkiego, co przez Twoje Słowo 
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 swoich uczniów: „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. 

2.   Zmartwychwstały Jezu Chryste, który zwyciężyłeś śmierć i otchłań, przyjmij 
uwielbienie z naszych ust, wszak Twoje zwycięstwo jest również naszym triumfem. 
Dzięki Twojemu zmartwychwstaniu darowane zostało Ci Imię, które jest ponad wszel-
kie imię, aby przed Tobą zginały się kolana, tych którzy są na niebie, na ziemi i pod 
ziemią. Ty jesteś Panem i nikt nie dorówna Tobie w mocy i chwale. 

 Chryste, dziękujemy Ci, że po smutku Wielkiego Piątku, zwracasz się do nas w ten 
wielkanocny poranek jako wiecznie żywy Pan i pogromca śmierci, mówiąc: „Mam klu-
cze śmierci i piekła”. Jak wielkim szczęściem napełnia nas Twoje zapewnienie! Wielbi-
my Cię, Panie. Ty jesteś sprawcą naszej radości. Zechciej zachować nas w niej aż do 
końca naszego pielgrzymowania. 

 Panie, wieczna jest Twoja władza nad mocami ciemności. Dlaczego więc jeszcze się 
lękamy? Prosimy Cię, dopomóż nam przezwyciężyć bojaźń przed śmiercią. Nieustannie 
stawiaj nas wobec cudu Twojego zmartwychwstania i triumfu nad śmiercią, abyśmy 
krzepili się nim w chwilach trwogi i zwątpienia. W godzinie naszego konania zachowaj 
nas w wierze, że zniszczyłeś śmierć i uzyskałeś dla nas życie wieczne w Królestwie Boga 
wszechmogącego. 

 Panie zmartwychwstały, w Tobie pokładamy nadzieję! Amen. 
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Antyfona 
Ksiądz: Chrystus śmiercią śmierć zniszczył. Alleluja! 

Zgromadzenie liturgiczne: A żywot i nieśmiertelność na jaśnię wywiódł. Alleluja! 
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1. ŚWIĘTO ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO 

Hasło tygodnia 

Byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków i mam klucze śmierci i piekła 
 (Obj 1,18) 

Psalm dnia: Ps 118,14-24 
14. Pan jest mocą i siłą moją,  
 On stał się wybawicielem moim.  
15. Okrzyk radości i wybawienia w namiotach sprawiedliwych:  
 Prawica Pana odnosi zwycięstwo,  
16. Prawica Pana podniesiona,  
 Prawica Pana odnosi zwycięstwo.  
17. Nie umrę, ale będę żył  
 I opowiadać będę dzieła Pana.  
18. Pan ukarał mnie surowo,  
 Ale nie wydał mnie na śmierć.  
19. Otwórzcie mi bramy sprawiedliwości,  
 A wejdę w nie i złożę dzięki Panu!  
20. Oto jest brama Pana,  
 Którą wejdą sprawiedliwi.  
21. Dziękuję ci, żeś mnie wysłuchał  
 I stałeś się zbawieniem moim.  
22. Kamień, który odrzucili budowniczowie,  
 Stał się kamieniem węgielnym.  
23. Przez Pana się to stało  
 I to jest cudowne w oczach naszych. 
24. Oto dzień, który Pan uczynił,  
 Weselmy się i radujmy się w nim.  

Introit nr 1 i 44 
Ksiądz Zgromadzenie liturgiczne 

I  

* Wspomożenie nasze niech będzie w 
imieniu Pańskim. 

* Który stworzył niebo i ziemię. 

* Panie, racz otworzyć wargi nasze! * A usta nasze opowiadać będą chwałę Two-
ją. 

* Panie, Boże, z pomocą swoją nie odwła-
czajże.  

* O, Panie, abyś nam dał ratunek, po-
śpiesz się! 

* Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Święte- * Jak było od początku, teraz i zawsze, aż  
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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 swojego Syna zniszczyłeś moce złego i śmierci, a przez Jego zmartwych-
wstanie obdarowałeś nas życiem wiecznym./ Prosimy Cię, uwolnij nas od obawy 
śmierci i obdaruj niezłomną nadzieją radosnego zmartwychwstania w Jezusie Chrystu-
sie,/ który z Tobą i z Duchem Świętym, prawdziwy Bóg, żyje i króluje na wieki wieków. 

2.   Boże i Ojcze naszego Pana, 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 uczest-
nikami błogosławionego zmartwychwstania Jego./ Wysłuchaj nas w Duchu Świętym 
przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. 

3.   Wszechmogący Boże, Ojcze nasz niebieski!/ Dziękujemy Ci, że przez śmierć 
Twojego Syna zniszczyłeś grzech i śmierć, a przez Jego zmartwychwstanie obdarowa-
łeś 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 na-
szym. 

4.   Zmartwychwstały nasz Panie i Zbawicielu./ W Tobie pokładamy nadzieję 
i uwielbiamy Cię, bo Ty zwyciężyłeś moce śmierci i życie wieczne wywalczyłeś dla tych, 
którzy w Ciebie wierzą./ Rozbudź w sercach naszych przez Ducha Świętego ogień wia-
ry, abyśmy nie lękali się śmierci,/ ale przez bramę śmierci odważnie weszli do Twojego 
Królestwa, gdzie chwalić i wielbić Cię będziemy na wieki wieków.   

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.  
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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. 

Lekcja: 1 Kor 15,1-11 

1.A przypominam wam, bracia, ewangelię, którą wam zwiastowałem, którą też przy-
jęliście i w której trwacie, 2.i przez którą zbawieni jesteście, jeśli ją tylko zachowujecie 
tak, jak wam ją zwiastowałem, chyba że nadaremnie uwierzyliście. 3.Najpierw bowiem 
podałem wam to, co i ja przejąłem, że Chrystus umarł za grzechy nasze według Pism 
4.i że został pogrzebany, i że dnia trzeciego został z martwych wzbudzony według 
Pism, 5.i że ukazał się Kefasowi, potem dwunastu; 6.potem ukazał się więcej niż pięciu-
set braciom naraz, z których większość dotychczas żyje, niektórzy zaś zasnęli; 7.potem 
ukazał się Jakubowi, następnie wszystkim apostołom; 8.a w końcu po wszystkich uka-
zał się i mnie jako poronionemu płodowi. 9.Ja bowiem jestem najmniejszym 
z apostołów i nie jestem godzien nazywać się apostołem, gdyż prześladowałem Ko-
ściół Boży. 10.Ale z łaski Boga jestem tym, czym jestem, a łaska jego okazana mi nie 
była daremna, lecz daleko więcej niż oni wszyscy pracowałem, wszakże nie ja, lecz 
łaska Boża, która jest ze mną. 11.Czy więc ja, czy oni, to samo opowiadamy, i tak uwie-
rzyliście.  

Graduale   

Oto dzień, który Pan uczynił, weselmy się i radujmy się w nim. Alleluja!  
(Ps 118,24) 

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 tygo-
dnia, 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 szu-
kacie 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. 
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Perykopy homiletyczne 

I ‒ J 20,11-18 

11.Ale Maria stała zewnątrz grobu i płakała. A płacząc nachyliła się do grobu 12.i ujrzała 
dwóch aniołów w bieli siedzących, jednego u głowy, a drugiego nóg, gdzie leżało ciało 
Jezusa. 13.A ci rzekli do niej: Niewiasto! Czemu płaczesz? Rzecze im: Wzięli Pana mego, 
a nie wiem, gdzie go położyli. 14.A gdy to powiedziała, obróciła się za siebie i ujrzała 
Jezusa stojącego, a nie wiedziała, że to Jezus. 15.Rzekł jej Jezus: Niewiasto! Czemu 
płaczesz? Kogo szukasz? Ona, mniemając, że to jest ogrodnik, rzekła mu: Panie! Jeśli ty 
go wziąłeś, powiedz mi, gdzie go położyłeś, a ja go wezmę. 16.Rzekł jej Jezus: Mario! 
Ona obróciwszy się, rzekła mu po hebrajsku: Rabbuni! Co znaczy: Nauczycielu! 
17.Rzekł jej Jezus: Nie dotykaj mnie, bo jeszcze nie wstąpiłem do Ojca; ale idź do braci 
moich i powiedz im: Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego, do Boga mego i Boga 
waszego. 18.I przyszła Maria Magdalena, oznajmiając uczniom, że widziała Pana i że jej 
to powiedział. 

II ‒ 1 Kor 15,[12-18]19-28 

[12. jeśli się o Chrystusie opowiada, że został z martwych wzbudzony, jakże mogą mó-
wić niektórzy między wami, że zmartwychwstania nie ma? 13.o jeśli nie ma zmar-
twychwstania, to i Chrystus nie został wzbudzony; 14.a jeśli Chrystus nie został wzbu-
dzony, tedy i kazanie nasze daremne, daremna też wasza wiara; 15.wówczas też byli-
śmy 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 
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 nadzie-
ję w Chrystusie, jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godni. 20.A jed-
nak Chrystus został wzbudzony z martwych i jest pierwiastkiem tych, którzy zasnęli. 
21.Skoro bowiem przyszła przez człowieka śmierć, przez człowieka też przyszło zmar-
twychwstanie. 22.Albowiem jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszy-
scy 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.  
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III ‒ 2 Mż 14,8-14.19-23.28-30a; 15,20.21 

8.I przywiódł Pan do zatwardziałości serce faraona, króla Egiptu, tak że ścigał synów 
izraelskich. A synowie izraelscy wychodzili pod osłoną podniesionej ręki. 9.Egipcjanie 
ścigali ich, wszystkie konie i wozy faraona, jego jeźdźcy i jego wojsko, i dogonili ich 
obozujących nad morzem, koło Pi-Hachirot naprzeciw Baal-Safon. 10.A gdy faraon się 
zbliżył, synowie izraelscy podnieśli oczy swoje i ujrzeli, że Egipcjanie ciągną za nimi, 
i zlękli się bardzo. Wołali tedy synowie izraelscy do Pana, 11.a do Mojżesza rzekli: Czy 
dlatego, że w Egipcie nie było grobów, wyciągnąłeś nas, abyśmy pomarli na pustyni? 
Cóżeś nam to uczynił, wyprowadzając nas z Egiptu? 12.Czy nie powiedzieliśmy ci tego 
już w Egipcie, mówiąc: Zostaw nas w spokoju, będziemy służyli Egipcjanom, gdyż lepiej 
nam służyć Egipcjanom, niż umierać na pustyni. 13.Na to rzekł Mojżesz do ludu: Nie 
bójcie się, wytrwajcie, a zobaczycie pomoc Pana, której udzieli wam dzisiaj! Egipcjan, 
których dzisiaj oglądacie, nie będziecie już nigdy oglądali. 14.Pan za was walczyć bę-
dzie, wy zaś milczcie! 19.A anioł Boży, który kroczył przed obozem Izraela, przesunął się 
i szedł za nimi. I ruszył słup obłoku sprzed oblicza ich i stanął za nimi, tak iż 20.wsunął 
się między obóz Egipcjan i obóz Izraela. Z jednej strony obłok był ciemnością, z drugiej 
zaś strony rozświetlał noc. I nie zbliżyli się przez całą noc jedni do drugich. 21.A Moj-
żesz wyciągnął rękę nad morze. Pan zaś sprowadził gwałtowny wiatr wschodni wiejący 
przez całą noc i cofnął morze, i zamienił w suchy ląd. Wody się rozstąpiły. 22.A synowie 
izraelscy szli środkiem morza po suchym gruncie, wody zaś były im jakby murem po 
ich prawej i lewej stronie. 23.Egipcjanie ścigali ich i weszli za nimi w środek morza ‒ 
wszystkie konie faraona, jego rydwany i jego jeźdźcy. 28.Powracające wody okryły wo-
zy i jeźdźców całego wojska faraona, które weszło za nimi w morze. Nie ostał się z nich 
ani jeden. 29.Synowie izraelscy zaś przeszli po suchym gruncie środkiem morza, a wody 
były im jakby murem po ich prawej i lewej stronie. 30.Tak wybawił Pan w tym dniu 
Izraela z ręki Egipcjan. 

20.Wtedy prorokini Miriam, siostra Aarona, wzięła w rękę swoją bęben, a wszystkie 
kobiety wyszły za nią z bębnami i w pląsach. 21.Wtedy im Miriam zaśpiewała: Śpiewaj-
cie Panu, gdyż nader wspaniałym się okazał: Konia i jego jeźdźca wrzucił w morze! 

IV ‒ 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 tygo-
dnia, 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 szu-
kacie 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.  
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V ‒ 1 Kor 15,1-11 

1.A przypominam wam, bracia, ewangelię, którą wam zwiastowałem, którą też przy-
jęliście i w której trwacie, 2.i przez którą zbawieni jesteście, jeśli ją tylko zachowujecie 
tak, jak wam ją zwiastowałem, chyba że nadaremnie uwierzyliście. 3.Najpierw bowiem 
podałem wam to, co i ja przejąłem, że Chrystus umarł za grzechy nasze według Pism 
4.i że został pogrzebany, i że dnia trzeciego został z martwych wzbudzony według 
Pism, 5.i że ukazał się Kefasowi, potem dwunastu; 6.potem ukazał się więcej niż pięciu-
set braciom naraz, z których większość dotychczas żyje, niektórzy zaś zasnęli; 7.potem 
ukazał się Jakubowi, następnie wszystkim apostołom; 8.a w końcu po wszystkich uka-
zał się i mnie jako poronionemu płodowi. 9.Ja bowiem jestem najmniejszym 
z apostołów i nie jestem godzien nazywać się apostołem, gdyż prześladowałem Ko-
ściół Boży. 10.Ale z łaski Boga jestem tym, czym jestem, a łaska jego okazana mi nie 
była daremna, lecz daleko więcej niż oni wszyscy pracowałem, wszakże nie ja, lecz 
łaska Boża, która jest ze mną. 11.Czy więc ja, czy oni, to samo opowiadamy, i tak uwie-
rzyliście.  

VI ‒ 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. 

Modlitwy powszechne Kościoła 

1.   Miłosierny Boże i Ojcze Pana naszego, Jezusa Chrystusa! Błogosławiony je-
steś na wieki i na wieki błogosławione jest Twoje Imię, wywiodłeś bowiem wielkiego 
Pasterza dusz z umarłych i w Nim obdarowałeś nas pewnością zmartwychwstania 
i życia wiecznego. Ukoronowałeś ukrzyżowanego Jezusa Chrystusa chwałą i dostojeń-
stwem, 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 
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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, aby-
śmy z Nim przezwyciężali wszelkie dręczące nas pokusy i wątpliwości, trwogę i obawę 
przed śmiercią. Złóż błogosławieństwo swojego pokoju na naszą Ojczyznę i na wszyst-
kich jej obywateli. Spraw, aby w niej zawsze panowała sprawiedliwość i prawda. Roz-
budź nowe życie w duszach obojętnych i oziębłych, ucisz serca zaniepokojone i wąt-
piące w dobroć Twoją, pociesz smutnych i samotnych, chorych i umierających.  

 Ożyw swój Kościół i napełnij go mocą wiary, nadziei i miłości. Błogosław Twój lud, 
jego biskupów i pasterzy. Spraw łaskawie, abyśmy pod zwycięskim sztandarem Chry-
stusa dobry bój wiary staczali, a w dniu radosnego zmartwychwstania wraz ze wszyst-
kimi zbawionymi weszli do Królestwa Twojej chwały. 

 Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen.  

2.   Boże miłosierny, wysławiamy Twoje święte Imię i dziękujemy Ci za moc i po-
tęgę, jaką okazałeś światu w zmartwychwstaniu Twojego Syna, a naszego Pana i Zba-
wiciela, Jezusa Chrystusa. Gdy Pan nasz umierał na krzyżu, milczałeś i nie rozpędziłeś 
zgrai oprawców i naśmiewców, ale przyjąłeś ofiarę swojego Syna, dając znak swojej 
łaskawości w powstaniu Jezusa Chrystusa z umarłych. 

 Boże, żalem napełnia nas poniżenie i pohańbienie Twojego Syna. To nasze grzechy 
przybiły Chrystusa do krzyża. Ale radością napełnia nas wielkanocne kazanie, bowiem 
zhańbionego naszego Pana obdarowałeś dostojeństwem i chwałą, jaką miał w wiecz-
ności i uczyniłeś Go Głową wszelkiej nadziemskiej zwierzchności i władzy. Dziękujemy 
Ci, Boże łaskawy, że możemy czuć się bezpieczni, jeśli wytrwamy w wierze do końca 
naszych dni, gdyż żadne moce już nie będą miały nad nami władzy. Przez wiarę bo-
wiem mieszka w nas Chrystus, a my w Nim. A jeśli Chrystus jest z nami, któż może być 
przeciwko nam i jakie moce mogą oddzielić nas od miłości Twojej? Czy śmierć? Czy 
ucisk? Czy prześladowanie? Wierzymy, że nic nie może nas odłączyć od Twojej miłości. 

 Panie Boże, z pokorą prosimy Cię i błagamy, zachowaj nas w pewności wiary. Amen. 

Antyfona 
Ksiądz: Chrystus śmiercią śmierć zniszczył. Alleluja! 

Zgromadzenie liturgiczne: A żywot i nieśmiertelność na jaśnię wywiódł. Alleluja! 
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2. ŚWIĘTO ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO 

Hasło tygodnia 

Byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków i mam klucze śmierci i piekła 
(Obj 1,18) 

Psalm dnia: Ps 118,14-24 
14. Pan jest mocą i siłą moją,  
 On stał się wybawicielem moim.  
15. Okrzyk radości i wybawienia w namiotach sprawiedliwych:  
 Prawica Pana odnosi zwycięstwo,  
16. Prawica Pana podniesiona,  
 Prawica Pana odnosi zwycięstwo.  
17. Nie umrę, ale będę żył  
 I opowiadać będę dzieła Pana.  
18. Pan ukarał mnie surowo,  
 Ale nie wydał mnie na śmierć.  
19. Otwórzcie mi bramy sprawiedliwości,  
 A wejdę w nie i złożę dzięki Panu!  
20. Oto jest brama Pana,  
 Którą wejdą sprawiedliwi.  
21. Dziękuję ci, żeś mnie wysłuchał  
 I stałeś się zbawieniem moim.  
22. Kamień, który odrzucili budowniczowie,  
 Stał się kamieniem węgielnym.  
23. Przez Pana się to stało  
 I to jest cudowne w oczach naszych. 
24. Oto dzień, który Pan uczynił,  
 Weselmy się i radujmy się w nim. 

Introit nr 45 
Ksiądz Zgromadzenie liturgiczne 

* Chrystus wstał z martwych. Alleluja! * On wstał prawdziwie. Alleluja!                                      

* Kamień, który odrzucili budowniczowie. 
Alleluja! 

* Stał się kamieniem węgielnym. Alleluja! 

* Oto dzień, który Pan uczynił. Alleluja! * Weselmy się i radujmy się w nim. Allelu-
ja!                        

l.    Święty Boże, łaskawy Ojcze Pana naszego Jezusa Chrystusa!/ Prosimy Cię, 
wyzwól nasze serca z więzów grzechu i obudź je do nowego życia./ Rozbudź przez 
Ducha swojego żywą nadzieję w ciała zmartwychwstanie i zbawienie wieczne./ Wysłu-
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chaj nas przez naszego Pana, 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 zwy-
cięstwo życia nad śmiercią i wraz z Chrystusem powstali do nowego życia./ Niechaj 
wieść o zmartwychwstaniu Twojego Syna obiegnie cały świat i napełni serca wszyst-
kich nadzieją powszechnego zmartwychwstania./ Wysłuchaj nas w Duchu Świętym 
przez Twojego Syna, 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 zbawie-
niem wiecznym./ Wysłuchaj nas przez Pana naszego, zwycięzcę śmierci, który z Tobą 
i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. 

4.   Panie Boże miłosierny i łaskawy,/ jak w sercach uczniów naszego Pana rozbu-
dziłeś nową wiara w poranek wielkanocny, tak rozbudzaj ją także w nas ku naszemu 
zbawieniu./  Napełń nas żywą wiarą, stale wzrastającą, ponieważ tylko wiara daje moc 
i siłę do przezwyciężenia naszych słabości i świata./ Wysłuchaj nas przez naszego Pana 
i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, który 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, roz-
ciągnięte 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!  

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 nie-
śmiertelność. 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 
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jest zakon; 57.ale Bogu niech będą dzięki, który nam daje zwycięstwo przez Pana na-
szego, 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) 

Ewangelia: Łk 24,13-35  

13.I oto tego samego dnia dwaj z nich szli do miasteczka zwanego Emaus, które było 
oddalone o sześćdziesiąt stadiów od Jerozolimy. 14.I rozmawiali z sobą o tych wszyst-
kich wydarzeniach. 15.A gdy tak rozmawiali i nawzajem się pytali, sam Jezus, przybli-
żywszy się, szedł z nimi. 16.Lecz oczy ich były zasłonięte, tak że go poznać. nie mogli. 
17.I rzekł do nich: Cóż to za rozmowy, idąc, prowadzicie z sobą? I przystanęli przygnę-
bieni. 18.A odpowiadając jeden, imieniem Kleopas, rzekł do niego: Czyś Ty jedyny pąt-
nik w Jerozolimie, który nie wie, co się w niej w tych dniach stało? 19.Rzekł im: Co? Oni 
zaś odpowiedzieli mu: Z Jezusem Nazareńskim który był mężem, prorokiem mocar-
nym w czynie i w słowie przed Bogiem i wszystkim ludem, 20.jak arcykapłani i zwierz-
chnicy nasi wydali na niego wyrok śmierci i ukrzyżowali go. 21.A myśmy się spodziewa-
li, że On odkupi Izraela, lecz po tym wszystkim już dziś trzeci dzień, jak się to stało. 
22.Lecz i niektóre nasze niewiasty, które były wczesnym rankiem u grobu, wprawiły 
nas w zdumienie, 23.bo nie znalazłszy jego ciała, przyszły mówiąc, że miały widzenie 
aniołów, powiadających, iż On żyje. 24.Toteż niektórzy z tych, którzy byli z nami, poszli 
do grobu i zastali to tak, jak mówiły niewiasty, lecz jego nie widzieli. 25.A On rzekł do 
nich: O głupi i gnuśnego serca, by uwierzyć we wszystko, co powiedzieli prorocy. 
26.Czyż Chrystus nie musiał tego wycierpieć, by wejść do swojej chwały? 27.I począw-
szy od Mojżesza poprzez wszystkich proroków wykładał im, co o nim było napisane we 
wszystkich Pismach. 28.I zbliżyli się do miasteczka, do którego zdążali, a On okazywał, 
jakoby miał iść dalej. 29.I przymusili go, by został, mówiąc: Zostań z nami, gdyż ma się 
ku wieczorowi i dzień się już nachylił. I wstąpił, by zostać z nimi. 30.A gdy zasiadł z nimi 
przy stole, wziąwszy chleb, pobłogosławił i rozłamawszy, podawał im. 31.Wtedy otwo-
rzyły się ich oczy i poznali go. Lecz On znikł sprzed ich oczu. 32.I rzekli do siebie: Czyż 
serce nasze nie pałało w nas, gdy mówił do nas w drodze i Pisma przed nami otwierał? 
33.I wstawszy tejże godziny, powrócili do Jerozolimy i znaleźli zgromadzonych jedena-
stu i tych, którzy z nimi byli, 34.mówiących: Wstał Pan prawdziwie i ukazał się Szymo-
nowi. 35.A oni też opowiedzieli o tym, co zaszło w drodze i jak go poznali po łamaniu 
chleba. 

Perykopy homiletyczne 

I ‒ 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. 
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7.I zniszczy na tej górze zasłonę, rozpostartą nad wszystkimi ludami, i przykrycie, roz-
ciągnięte nad wszystkimi narodami. 8.Wszechmocny Pan zniszczy śmierć na wieki i ze-
trze łzę z każdego oblicza, i usunie hańbę swojego ludu na całej ziemi, gdyż Pan po-
wiedział. 9.I będą mówić w owym dniu: Oto nasz Bóg, któremu zaufaliśmy, że nas wy-
bawi; to Pan, któremu zaufaliśmy. Weselmy i radujmy się z jego zbawienia!  

II ‒ Łk 24,36-45 

36.A gdy to mówili, On sam stanął wśród nich i rzekł im: Pokój wam! 37.Wtedy zatrwo-
żyli 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 je-
dzenia? 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 jesz-
cze 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.  

III ‒ Obj 5,6-14 

6.I widziałem pośrodku między tronem a czterema postaciami i pośród starców stoją-
cego Baranka jakby zabitego, który miał siedem rogów i siedmioro oczu; a to jest sie-
dem duchów Bożych zesłanych na całą ziemię. 7.I przystąpił, i wziął księgę z prawej 
ręki tego, który siedział na tronie, 8.a gdy ją wziął, upadły przed Barankiem cztery po-
stacie i dwudziestu czterech starców, a każdy z nich miał harfę i złotą czaszę pełną 
wonności; są to modlitwy świętych. 9.I zaśpiewali nową pieśń tej treści: Godzien jesteś 
wziąć księgę i zdjąć jej pieczęcie, ponieważ zostałeś zabity i odkupiłeś dla Boga krwią 
swoją ludzi z każdego plemienia i języka, i ludu, i narodu, 10.i uczyniłeś z nich dla Boga 
naszego ród królewski i kapłanów, i będą królować na ziemi. 11.A gdy spojrzałem, usły-
szałem głos wielu aniołów wokoło tronu i postaci, i starców, a liczba ich wynosiła kro-
cie tysięcy i tysiące tysięcy; 12.i mówili głosem donośnym: Godzien jest ten Baranek 
zabity wziąć moc i bogactwo, i mądrość, i siłę, i cześć, i chwałę, i błogosławieństwo. 
13.I słyszałem, jak wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na ziemi, i pod ziemią, 
i w morzu, i wszystko, co w nich jest, mówiło: Temu, który siedzi na tronie, i Baranko-
wi, błogosławieństwo i cześć, i chwała, i moc na wieki wieków. 14.A cztery postacie 
mówiły: Amen. Starcy zaś upadli i oddali pokłon. 

IV ‒ Jon 2,[1.2]3-10[11] 

[1.Lecz Pan wyznaczył wielką rybę, aby połknęła Jonasza. I był Jonasz we wnętrzno-
ściach ryby trzy dni i trzy noce]. 2.I modlił się Jonasz do Pana, swojego Boga, z wnętrz-
ności ryby, 3.mówiąc: Wzywałem Pana w mojej niedoli i odpowiedział mi, z głębi kra-
iny umarłych wołałem o pomoc i wysłuchał mojego głosu. 4.Wrzucił mnie na głębię 
pośród morza i porwał mnie wir; wszystkie twoje bałwany i fale przeszły nade mną. 
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5.Już pomyślałem: Jestem wygnany sprzed twoich oczu, jakże będę mógł jeszcze spoj-
rzeć na twój święty przybytek? 6.Wody sięgały mi aż do gardła, ogarnęło mnie topieli-
sko, sitowie wiło się koło mojej głowy. 7.Zstąpiłem do stóp gór, zawory ziemi na zaw-
sze się za mną zamknęły. Lecz Ty wydobyłeś z przepaści moje życie, Panie, Boże mój. 
8.Gdy ustawało we mnie życie, wspomniałem na Pana; i tak doszła moja modlitwa do 
ciebie, do twojego świętego przybytku. 9.Ci, którzy trzymają się marnych bożyszczy, 
opuszczają swojego Miłościwego, 10.lecz ja pragnę ci złożyć ofiarę z głośnym dziękczy-
nieniem, spełnię, co ślubowałem. U Pana jest wybawienie. [11.Wtedy Pan rozkazał 
rybie, a ta wypluła Jonasza na ląd.] 

V ‒ Łk 24,13-35 

13.I oto tego samego dnia dwaj z nich szli do miasteczka zwanego Emaus, które było 
oddalone o sześćdziesiąt stadiów od Jerozolimy. 14.I rozmawiali z sobą o tych wszyst-
kich wydarzeniach. 15.A gdy tak rozmawiali i nawzajem się pytali, sam Jezus, przybli-
żywszy się, szedł z nimi. 16.Lecz oczy ich były zasłonięte, tak że go poznać. nie mogli. 
17.I rzekł do nich: Cóż to za rozmowy, idąc, prowadzicie z sobą? I przystanęli przygnę-
bieni. 18.A odpowiadając jeden, imieniem Kleopas, rzekł do niego: Czyś Ty jedyny pąt-
nik w Jerozolimie, który nie wie, co się w niej w tych dniach stało? 19.Rzekł im: Co? Oni 
zaś odpowiedzieli mu: Z Jezusem Nazareńskim który był mężem, prorokiem mocar-
nym w czynie i w słowie przed Bogiem i wszystkim ludem, 20.jak arcykapłani i zwierz-
chnicy nasi wydali na niego wyrok śmierci i ukrzyżowali go. 21.A myśmy się spodziewa-
li, że On odkupi Izraela, lecz po tym wszystkim już dziś trzeci dzień, jak się to stało. 
22.Lecz i niektóre nasze niewiasty, które były wczesnym rankiem u grobu, wprawiły 
nas w zdumienie, 23.bo nie znalazłszy jego ciała, przyszły mówiąc, że miały widzenie 
aniołów, powiadających, iż On żyje. 24.Toteż niektórzy z tych, którzy byli z nami, poszli 
do grobu i zastali to tak, jak mówiły niewiasty, lecz jego nie widzieli. 25.A On rzekł do 
nich: O głupi i gnuśnego serca, by uwierzyć we wszystko, co powiedzieli prorocy. 
26.Czyż Chrystus nie musiał tego wycierpieć, by wejść do swojej chwały? 27.I począw-
szy od Mojżesza poprzez wszystkich proroków wykładał im, co o nim było napisane we 
wszystkich Pismach. 28.I zbliżyli się do miasteczka, do którego zdążali, a On okazywał, 
jakoby miał iść dalej. 29.I przymusili go, by został, mówiąc: Zostań z nami, gdyż ma się 
ku wieczorowi i dzień się już nachylił. I wstąpił, by zostać z nimi. 30.A gdy zasiadł z nimi 
przy stole, wziąwszy chleb, pobłogosławił i rozłamawszy, podawał im. 31.Wtedy otwo-
rzyły się ich oczy i poznali go. Lecz On znikł sprzed ich oczu. 32.I rzekli do siebie: Czyż 
serce nasze nie pałało w nas, gdy mówił do nas w drodze i Pisma przed nami otwierał? 
33.I wstawszy tejże godziny, powrócili do Jerozolimy i znaleźli zgromadzonych jedenastu 
i tych, którzy z nimi byli, 34.mówiących: Wstał Pan prawdziwie i ukazał się Szymonowi. 
35.A oni też opowiedzieli o tym, co zaszło w drodze i jak go poznali po łamaniu chleba.  
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VI ‒ 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 nie-
śmiertelność. 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 na-
szego, 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.  

 Modlitwy powszechne Kościoła 

1.   Zbawicielu zmartwychwstały! Chwalimy i wielbimy Cię, że skruszyłeś moce 
piekieł i szatana. Przez Ciebie pochłonięta jest śmierć w zwycięstwo. Jako Książę Poko-
ju, 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 wal-
ce ze złym naszym pokojem, w słabości naszą mocą, w cierpieniu i śmierci naszą na-
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 zwy-
cięstwie nad śmiercią obiegła cały świat i rozradowała serca żyjących w trwodze i nie-
pokoju. 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.  

2.   O Zmartwychwstały! Zatrwożonych uczniów, którzy wątpili w Twój tryumf nad 
śmiercią, pozdrowiłeś: „Pokój wam!” Wniosłeś w ich życie radość z ostatecznego zwy-
cięstwa światłości nad ciemnością.  

 Chryste, dziękujemy Ci, że ich powołałeś i posłałeś z misją głoszenia Ewangelii 
o zmartwychwstaniu. Poprzez zwiastowanie Twojego Słowa, stajesz przed nami jako 
żywy Pan i pozdrawiasz nas: Pokój wam! Jak bardzo radosne jest to pozdrowienie! Ileż 
nadziei wnosi w nasze życie! Jak mocno krzepi ducha i zapewnia, że jesteśmy pojedna-
ni z Bogiem i że możemy zbliżyć się do Niego z ufnością i pewnością wiary w darowane 
nam zbawienie. Spraw, abyśmy na tej wierze i nadziei budowali nasze życie. 
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 Bądź pozdrowiony, o Zmartwychwstały! Bez Ciebie nic uczynić nie możemy. Spraw, 
by w każdej modlitwie witało Cię nasze serce i wielbiło jako Pana, przewodnika w życiu 
i zwycięzcę mocy ciemności. 

 Niech Twój pokój mieszka między nami! Zachowaj nas w nim aż do dnia, w którym 
powołasz Twoje sługi przed oblicze naszego Boga i Ojca. 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, któ-

ry według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej przez 

zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.  (1 P 1,3) 

Psalm tygodnia: Ps 116,1-9.13 
1. Miłuję Pana, gdyż wysłuchał  
 Głosu mego, błagania mego.  
2. Nakłonił bowiem ucha swego ku mnie  
 W dniach, gdy go wzywałem.  
3. Spętały mnie więzy śmierci  
 I opadły mnie trwogi otchłani,  
 Ucisk i zmartwienie przyszły na mnie.  
4. Wtedy wezwałem imienia Pana:  
 Ach, Panie, ratuj duszę moją!  
5. Łaskawy i sprawiedliwy jest Pan,  
 Litościwy jest nasz Bóg.  
6. Pan strzeże prostaczków:  
 Byłem w nędzy, a On wybawił mnie.  
7. Wróć, duszo moja, do spokoju swego,  
 Bo Pan był dobry dla ciebie!  
8. Albowiem uchroniłeś duszę moją od śmierci,  
 Oczy moje od łez, nogi moje od upadku.  
9. Będę chodził przed Panem  
 W krainie żyjących.  
13. Podniosę kielich zbawienia  
 I wzywać będę imienia Pana. 

Introit nr 46 
Ksiądz Zgromadzenie liturgiczne 

I  

* Jako nowonarodzone niemowlęta, za-
pragnijcie nie sfałszowanego duchowego 
mleka. Alleluja! 

* Abyście przez nie wzrastali ku zba-
wieniu.  Alleluja! 

* Albowiem uchroniłeś duszę moją od śmier-
ci.  Alleluja! 

* Oczy moje od łez, nogi moje od upadku.  
Alleluja! 

* Wierzę nawet wtedy.  Alleluja! * Gdy mówię: Jestem bardzo utrapiony. Alle-
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luja! 

II  

* Dlatego, że mnie ujrzałeś, uwierzyłeś. 
Alleluja! 

* Błogosławieni, którzy nie widzieli, 
a uwierzyli. Alleluja! 

* Będę chodził przed Panem. Alleluja! * W krainie żyjących. Alleluja! 

* Czym odpłacę Panu za wszystkie dobro-
dziejstwa, które mi wyświadczył? Alleluja! 

* Podniosę kielich zbawienia i wzywać 
będę Imienia Pana. Alleluja! 

Kolekty 

 l.    Wszechmogący Boże i Ojcze,/ posłałeś na świat swojego Syna, Jezusa Chry-
stusa, aby w Nim odnowione zostało całe stworzenie./ Prosimy Cię, przeobraź serca 
nasze na obraz Twojego Syna i napełnij nas pragnieniem życia w społeczności budują-
cej się w dom duchowy./ Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Du-
chem Świętym żyje i króluje na wieki wieków.  

2.    Mocny Boże i Ojcze, który przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa rozbu-
dziłeś 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, niech ich błogosławieństwo spocznie na naszych 
sercach i spraw łaskawie, abyśmy przez zmartwychwstanie Twojego Syna odrodzeni 
zostali i wydawali owoce wiary./ Wysłuchaj nas przez Pana naszego, zwycięzcę śmier-
ci, który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. 

4.   Wszechmogący Boże, Ty nieustannie odnawiasz oblicze Ziemi, chociaż my  
w bezmyślności swojej ją niszczymy./ Ty odnawiasz także nasze życie przez pełne mo-
cy Twoje Słowo./ Spraw, abyśmy stali się ludźmi odrodzonymi na wzór podobieństwo 
Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, naszego Pana/, przez którego racz nas wysłuchać 
w Duchu Świętym, naszym Pocieszycielu. 

Biblijne teksty liturgiczne 

Stary Testament: 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? 
28.Czy nie wiesz? Czy nie słyszałeś? Bogiem wiecznym jest Pan, Stwórcą krańców zie-
mi. 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 
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się i upadają, 31.lecz ci, którzy ufają Panu, nabierają siły, wzbijają się w górę na skrzy-
dłach jak orły, biegną, a nie mdleją, idą, a nie ustają. 

Lekcja: 1 P 1,3-9  

3.Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który we-
dług wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwych-
wstanie Jezusa Chrystusa, 4.ku dziedzictwu nieznikomemu i nieskalanemu, i niezwię-
dłemu, 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 różno-
rodnymi 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 Bliźnia-
kiem, nie był z nimi, gdy przyszedł Jezus. 25.Powiedzieli mu tedy inni uczniowie: Wi-
dzieliśmy Pana. On zaś im rzekł: Jeśli nie ujrzę na rękach jego znaku gwoździ i nie wło-
żę 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. 

Perykopy homiletyczne 

I ‒ 1 P 1,3-9 

3.Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który we-
dług wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwych-
wstanie Jezusa Chrystusa, 4.ku dziedzictwu nieznikomemu i nieskalanemu, i niezwię-
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dłemu, 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 różno-
rodnymi 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.  

II ‒ 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? 
28.Czy nie wiesz? Czy nie słyszałeś? Bogiem wiecznym jest Pan, Stwórcą krańców zie-
mi. 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 skrzy-
dłach jak orły, biegną, a nie mdleją, idą, a nie ustają.  

III ‒ J 21,1-14 

1.Potem ukazał się znowu Jezus uczniom nad Morzem Tyberiadzkim, a ukazał się tak: 
2.Byli razem: Szymon Piotr i Tomasz zwany Bliźniakiem, i Natanael z Kany Galilejskiej, 
i synowie Zebedeusza, i dwaj inni z uczniów jego. 3.Powiedział do nich Szymon Piotr: 
Idę łowić ryby. Rzekli mu: Pójdziemy i my z tobą. Wyszli więc i wsiedli do łodzi, ale tej 
nocy nic nie złowili. 4.A kiedy już było rano, stanął Jezus na brzegu; ale uczniowie nie 
wiedzieli, że to był Jezus. 5.Rzekł im więc Jezus: Dzieci! Macie co do zjedzenia? Odpo-
wiedzieli mu: Nie. 6.A On im rzekł: Zapuśćcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdzie-
cie. Zapuścili więc i nie mogli jej już wyciągnąć z powodu mnóstwa ryb. 7.Wtedy ów 
uczeń, którego miłował Jezus, rzekł Piotrowi: Pan jest. Szymon Piotr więc, usłyszaw-
szy, że Pan jest, przepasał się szatą, był bowiem nagi, i rzucił się w morze; 8.drudzy zaś 
uczniowie przybyli w łodzi, bo byli niedaleko od lądu, mniej więcej na dwieście łokci, 
ciągnąc sieć z rybami. 9.A gdy wyszli na ląd, ujrzeli rozniecone ognisko i rybę położoną 
na nim, i chleb. 10.Rzekł im Jezus: Przynieście kilka ryb, które teraz złowiliście. 
11.Poszedł Szymon Piotr i wyciągnął sieć na ląd, pełną wielkich ryb, których było sto 
pięćdziesiąt trzy; a chociaż ich tyle było, nie podarła się sieć. 12.Rzekł im Jezus: Pójdź-
cie i spożywajcie. A żaden z uczniów nie śmiał go pytać: Kto Ty jesteś? Bo wiedzieli, że 
to Pan. 13.A Jezus zbliżył się, wziął chleb i dał im, podobnie i rybę. 14.Trzeci to już raz 
ukazał się Jezus uczniom swoim po wzbudzeniu z martwych.   
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IV ‒ Kol 2,12-15 

12.Wraz z nim zostaliście pogrzebani w chrzcie, w którym też zostaliście wespół wzbu-
dzeni przez wiarę w moc Boga, który go wzbudził z martwych. 13.I was, którzy umarli-
ście w grzechach i w nieobrzezanym ciele waszym, wespół z nim ożywił, odpuściwszy 
nam wszystkie grzechy; 14.wymazał obciążający nas list dłużny, który się zwracał prze-
ciwko nam ze swoimi wymaganiami, i usunął go, przybiwszy go do krzyża; 15.rozbroił 
nadziemskie władze i zwierzchności, i wystawił je na pokaz, odniósłszy w nim triumf 
nad nimi.  

V ‒ 1 Mż 32,23-32 

22.(Jakub) wstawszy tej jeszcze nocy, wziął obie żony swoje, obie służące swoje i jede-
nastu synów swoich i przebył bród Jabboku. 23.A wziąwszy je, przeprawił je przez rze-
kę, następnie przeprawił też to, co miał. 24.Jakub zaś pozostał sam. I mocował się 
z nim pewien mąż aż do wzejścia zorzy. 25.A gdy widział, że go nie przemoże, uderzył 
go w staw biodrowy i zwichnął staw biodrowy Jakuba, gdy się z nim mocował. 
26.I rzekł: Puść mnie, bo już wzeszła zorza. Ale on odpowiedział: Nie puszczę cię, dopó-
ki mi nie pobłogosławisz. 27.Wtedy rzekł do niego: Jakie jest imię twoje? I odpowie-
dział: Jakub. 28.Wtedy rzekł: Nie będziesz już nazywał się Jakub, lecz Izrael, bo walczy-
łeś z Bogiem i z ludźmi i zwyciężyłeś. 29.A Jakub zapytał, mówiąc: Powiedz mi, proszę, 
jakie jest imię twoje? Na to odpowiedział: Dlaczego pytasz o imię moje? I tam mu 
błogosławił. 30.I nazwał Jakub to miejsce Peniel, mówiąc: Oglądałem Boga twarzą 
w twarz, a jednak ocalało życie moje. 31.A gdy przechodził przez Peniel, wschodziło 
nad nim słońce, on zaś utykał z powodu biodra swego. 32.Dlatego synowie Izraela aż 
do dnia dzisiejszego nie jedzą ścięgna, które jest w stawie biodrowym, ponieważ ude-
rzył Jakuba w staw biodrowy, w to właśnie ścięgno. 

VI ‒ 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 Bliźnia-
kiem, nie był z nimi, gdy przyszedł Jezus. 25.Powiedzieli mu tedy inni uczniowie: Wi-
dzieliśmy Pana. On zaś im rzekł: Jeśli nie ujrzę na rękach jego znaku gwoździ i nie wło-
żę 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 
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mój i Bóg mój. 29.Rzekł mu Jezus: Że mnie ujrzałeś, uwierzyłeś; błogosławieni, którzy 
nie widzieli, a uwierzyli. 

Modlitwy powszechne Kościoła 

1.   Panie Boże i Ojcze, który radością i pokojem napełniłeś serca uczniów Jezusa 
Chrystusa przez Jego zmartwychwstanie i tryumf nad śmiercią. W każdy poranek nie-
dzielny, 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 chwa-
le Twojego Syna.  

 Obdarz pokojem wszystkich ludzi dobrej woli. Błogosław nasze życie rodzinne 
i społeczne. Ochraniaj od złego nasze domy, dzieci i młodzież. Niech w narodzie na-
szym panuje sprawiedliwość, poszanowanie prawdy i osobistej wolności każdego 
człowieka, przede wszystkim zaś, niech jaśnieje światło Ewangelii, skarb Kościoła Syna 
Twojego i prawdziwa moc ku zbawieniu wiecznemu. Daj Twoim sługom siły do zasie-
wu czystego ziarna Twojego Słowa, które Ty zechciej łaskawie pobłogosławić w na-
szych sercach.  

 Boże, niech będzie Twoje Imię błogosławione, wielbione i chwalone na wieki! Wy-
słuchaj przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen.  

2.   Boże wszechmogący, Panie światłości i prawdy. Tyś źródłem życia i zbawienia 
wiecznego! Odrodziłeś nas ku nadziei żywej przez powstanie z umarłych Jezusa Chry-
stusa. Postawiłeś przed nami jeden cel – zbawienie. Ten dar Twojego łaskawego serca 
ojcowskiego. ofiarowujesz wszystkim ufającym Ci, tym którzy wierzą w zbawcze po-
słannictwo Twojego Syna. Bądź przeto na wieki uwielbiony.  

 Panie Boże, napełń nasze serca światłem swojego Ducha, byśmy nieustannie mieli 
przed oczyma cel naszej pielgrzymki oraz z bojaźnią sprawowali nasze zbawienie. 
Spraw, abyśmy w naszym życiu pragnęli tylko niesfałszowanego mleka duchowego, 
które darmo dajesz w słowie i przez słowo Ewangelii Chrystusowej, jest ono prawdzi-
wym pokarmem dla wierzącego i mocą ku jego zbawieniu. Niech nieustannie wypełnia 
nasze serca jedynie błogosławiona troska o pokarm duchowy. 

 Prowadź nas przez swoje słowo, wzmacniaj przez nie nasze wątłe siły, codziennie 
odradzaj i podnoś z upadku, abyśmy wzrastali w poznanie prawdy i stawali się obrazem 
Twojego Syna. Wysłuchaj nas łaskawie przez Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Duchem 
Świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen. 

Antyfona 
Ksiądz: Chrystus wstał z martwych. Alleluja! 

Zgromadzenie liturgiczne: On wstał prawdziwie. Alleluja! 
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2. NIEDZIELA PO ZMARTWYCHWSTANIU PAŃSKIM  ‒    
MISERICORDIAS 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) 

Psalm tygodnia: Ps 23 
1. Pan jest pasterzem moim,  
 Niczego mi nie braknie.  
2. Na niwach zielonych pasie mnie.  
 Nad wody spokojne prowadzi mnie.  
3. Duszę moją pokrzepia.  
 Wiedzie mnie ścieżkami sprawiedliwości  
 Ze względu na imię swoje.  
4. Chociażbym nawet szedł ciemną doliną,  
 Zła się nie ulęknę, boś Ty ze mną,  
 Laska twoja i kij twój mnie pocieszają.  
5. Zastawiasz przede mną stół wobec nieprzyjaciół moich,  
 Namaszczasz oliwą głowę moją, kielich mój przelewa się.  
6. Dobroć i łaska towarzyszyć mi będą  
 Przez wszystkie dni życia mego.  
 I zamieszkam w domu Pana przez długie dni. 

Introit nr 47 
Ksiądz Zgromadzenie liturgiczne 

I  

* Pełna jest ziemia łaski Pana. Alleluja! * Błogosławiony naród, którego Bogiem 
jest Pan. Alleluja!      

* Pan jest pasterzem moim! Alleluja! * Niczego mi nie braknie. Alleluja! 

* Na niwach zielonych pasie mnie. Allelu-
ja! 

* Nad wody spokojne prowadzi mnie. Alle-
luja! 

II  

* Pan jest pasterzem moim! Alleluja! * Niczego mi nie braknie. Alleluja! 

* Duszę moją pokrzepia, wiedzie mnie ścież-
kami sprawiedliwości. Alleluja! 

* Ze względu na Imię swoje. Alleluja 

* Choćbym nawet szedł ciemną doliną. 
Alleluja! 

* Zła się nie ulęknę, boś Ty ze mną. Alle-
luja!   
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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 i nasz Ojcze, który dałeś nam swojego Syna, 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, bowiem 
przez poniżenie swojego Syna podźwignąłeś świat z upadku i obdarowałeś 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.  

4.   Panie Boże, Ty jesteś Bogiem laskawym i okazujesz nam swoje miłosierdzie./ 
Jak matka przytula swoje dzieci do swojego łona, tak i Ty gromadzisz nas wokół siebie 
i przytulasz, abyśmy odczuwali ciepło Twojej miłości./ Bądź za to uwielbiony i spraw, 
abyśmy z miłości Twojej żyli i budowali się we wierze i nadziei zbawienia wiecznego./ 
Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna umiłowanego, która z Tobą i z Du-
chem Świętym w jedności, żyje i króluje na wieki wieków. 

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 pa-
sterzom Izraela, prorokuj i powiedz im: Pasterze! Tak mówi Wszechmocny Pan: Biada 
pasterzom Izraela, którzy sami siebie paśli! Czy pasterze nie powinni raczej paść trzo-
dy? [3.Mleko wy zjadacie, w wełnę wy się ubieracie, tuczne zarzynacie, lecz owiec nie 
pasiecie. 4.Słabej nie wzmacnialiście, chorej nie leczyliście, skaleczonej nie opatrywali-
ście, 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 szu-
kał. 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 
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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 pa-
sterze 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 wszyst-
kich miejsc, dokąd zostały rozproszone w dniu chmurnym i mrocznym. 13.Wypro-
wadzę 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 izrael-
skich. Tam będę odpoczywać na dobrym błoniu i będą się paść na tłustych pastwi-
skach 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 spro-
wadzę z powrotem, zranione opatrzę, chore wzmocnię, tłustych i mocnych będę 
strzegł, i będę pasł sprawiedliwie. 31.Moimi owcami jesteście, owcami mojego pastwi-
ska, a Ja jestem waszym Bogiem – mówi Wszechmocny Pan.  

Lekcja: 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 po-
niósł na drzewo, abyśmy, obumarłszy grzechom, dla sprawiedliwości żyli; jego sińce 
uleczyły was. 25.Byliście bowiem zbłąkani jak owce, lecz teraz nawróciliście się do pa-
sterza i stróża dusz waszych.  

Graduale  

On nas uczynił i do Niego należymy, myśmy ludem Jego i trzodą pastwiska 

jego. Alleluja! (Ps 100,3bc) 

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 
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 pastwi-
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sko znajdzie. 10.Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zarzynać i wytracać. Ja przy-
szedłem, 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 rozpra-
sza 13.ponieważ jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. 14.Ja jestem dobry pa-
sterz 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]. 

Perykopy homiletyczne 

I ‒ 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 
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 pastwi-
sko znajdzie. 10.Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zarzynać i wytracać. Ja przy-
szedłem, 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 rozpra-
sza 13.ponieważ jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. 14.Ja jestem dobry pa-
sterz 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]. 

II ‒ 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 
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mu złorzeczono, nie odpowiadał złorzeczeniem, gdy cierpiał, nie groził, lecz poruczał 
sprawę temu, który sprawiedliwie sądzi; 24.On grzechy nasze sam na ciele swoim po-
niósł na drzewo, abyśmy, obumarłszy grzechom, dla sprawiedliwości żyli; jego sińce 
uleczyły was. 25.Byliście bowiem zbłąkani jak owce, lecz teraz nawróciliście się do pa-
sterza i stróża dusz waszych.  

III ‒ Ez 34,1-2[3-9]10-16.31 

1.I doszło mnie słowo Pana tej treści: 2.Synu człowieczy, prorokuj przeciwko pa-
sterzom Izraela, prorokuj i powiedz im: Pasterze! Tak mówi Wszechmocny Pan: Biada 
pasterzom Izraela, którzy sami siebie paśli! Czy pasterze nie powinni raczej paść trzo-
dy? [3.Mleko wy zjadacie, w wełnę wy się ubieracie, tuczne zarzynacie, lecz owiec nie 
pasiecie. 4.Słabej nie wzmacnialiście, chorej nie leczyliście, skaleczonej nie opatrywali-
ście, 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 szu-
kał. 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 pa-
sterze 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 wszyst-
kich miejsc, dokąd zostały rozproszone w dniu chmurnym i mrocznym. 13.Wypro-
wadzę 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 izrael-
skich. Tam będę odpoczywać na dobrym błoniu i będą się paść na tłustych pastwi-
skach 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 spro-
wadzę z powrotem, zranione opatrzę, chore wzmocnię, tłustych i mocnych będę 
strzegł, i będę pasł sprawiedliwie. 31.Moimi owcami jesteście, owcami mojego pastwi-
ska, a Ja jestem waszym Bogiem – mówi Wszechmocny Pan.  

IV ‒ J 21,15-19  

15.Gdy więc spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana, 
miłujesz mnie więcej niż ci? Rzekł mu: Tak, Panie! Ty wiesz, że cię miłuję. Rzecze mu: 
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Paś owieczki moje. 16.Rzecze mu znowu po raz drugi: Szymonie, synu Jana, miłujesz 
mnie? Rzecze mu: Tak, Panie! Ty wiesz, że cię miłuję. Rzekł mu: Paś owieczki moje. 
17.Rzecze mu po raz trzeci: Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie? Zasmucił się Piotr, że 
mu po raz trzeci powiedział: Miłujesz mnie? I odpowiedział mu: Panie! Ty wszystko 
wiesz, Ty wiesz, że cię miłuję. Rzecze mu Jezus: Paś owieczki moje. 18.Zaprawdę, za-
prawdę powiadam ci: Gdy byłeś młodszy, sam się przepasywałeś i chodziłeś, dokąd 
chciałeś; lecz gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a kto inny cię przepasze 
i poprowadzi, dokąd nie chcesz. 19.A to powiedział, dając znać, jaką śmiercią uwielbi 
Boga. I powiedziawszy to, rzekł do niego: Pójdź za mną.  

V ‒ 1 P 5,1-4 

1.Starszych więc wśród was napominam, jako również starszy i świadek cierpień Chry-
stusowych oraz współuczestnik chwały, która ma się objawić: 2.Paście trzodę Bożą, 
która jest między wami, nie z przymusu, lecz ochotnie, po Bożemu, nie dla brzydkiego 
zysku, lecz z oddaniem, 3.nie jako panujący nad tymi, którzy są wam poruczeni, lecz 
jako wzór dla trzody. 4.A gdy się objawi Arcypasterz, otrzymacie niezwiędłą koronę 
chwały. 

VI ‒ 1 Mż 16,1-16 

1.A Saraj, żona Abrama, nie urodziła mu dzieci, lecz miała niewolnicę, Egipcjankę, 
imieniem Hagar. 2.Rzekła więc Saraj do Abrama: Oto Pan odmówił mi potomstwa, 
obcuj, proszę, z niewolnicą moją, może z niej będę miała dzieci. I usłuchał Abram rady 
Saraj. 3.Wzięła więc Saraj, żona Abrama, niewolnicę swą Hagar, Egipcjankę ‒ było to 
po dziesięciu latach pobytu Abrama w ziemi kanaanejskiej ‒ i dała ją za żonę mężowi 
swemu, Abramowi. 4.A on obcował z Hagar, i poczęła. Lecz gdy spostrzegła, że poczę-
ła, zaczęła pogardzać panią swoją. 5.Wtedy rzekła Saraj do Abrama: Krzywdy mojej tyś 
winien! Ja sama dałam niewolnicę moją tobie za żonę, a ona, gdy spostrzegła, że po-
częła, zaczęła mną pogardzać! Niech Pan będzie sędzią między mną a tobą. 6.Na to 
rzekł Abram do Saraj: Oto niewolnica twoja jest w ręku twoim, zrób z nią, co ci się 
podoba! A gdy ją Saraj chciała upokorzyć, uciekła od niej. 7.I znalazł ją anioł Pański 
przy źródle wód na pustyni, przy źródle na drodze do Szur, 8.i rzekł: Hagar, niewolnico 
Saraj, skąd przychodzisz i dokąd idziesz? A ona odpowiedziała: Uciekłam przed panią 
moją Saraj. 9.Na to rzekł do niej anioł Pański: Wróć do swej pani i oddaj się pod jej 
władzę! 10.Rzekł jeszcze do niej anioł Pański: Rozmnożę bardzo potomstwo twoje, tak 
iż z powodu mnogości nie będzie go można policzyć. 11.Nadto rzekł do niej anioł Pań-
ski: Oto poczęłaś i urodzisz syna, i nazwiesz go Ismael, bo Pan usłyszał o niedoli twojej. 
12.Będzie to człowiek dziki, ręka jego będzie przeciwko wszystkim, a ręka wszystkich 
będzie przeciwko niemu, i będzie nastawał na wszystkich pobratymców swoich. 
13.I nazwała Pana, który mówił do niej: Tyś Bóg, który mnie widzi, bo mówiła: Wszak 
oglądałam tutaj tego, który mnie widzi! 14.Dlatego nazwano tę studnię Studnią Żyjące-
go, który mnie widzi. Jest ona między Kadesz a Bered. 15.Potem Hagar urodziła Abra-
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mowi syna. Abram nadał synowi swemu, którego urodziła Hagar, imię Ismael. 
16.A Abram miał osiemdziesiąt sześć lat, gdy Hagar urodziła mu Ismaela. 

Modlitwy powszechne Kościoła 

1.   Wszechmogący Boże, miłosierny Ojcze, który w Jezusie Chrystusie zlitowałeś 
się nad nami i w Nim obdarowałeś nas życiem wiecznym! Ciebie, jako źródło wszelkie-
go 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 niebezpie-
czeństw życia. Przeobraź nas na wzór i podobieństwo Twojego Syna, abyśmy byli jak 
On, który gdy Mu złorzeczono nie odpowiadał złorzeczeniem, lecz modlił się za wszyst-
kich ludzi. 

 Ześlij na Kościół ducha przebudzenia, prawdziwej i nieobłudnej wiary i miłości. Daj 
swojemu Kościołowi 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 Chry-
stusa, przez którego racz wysłuchać nas łaskawie. Amen. 

2.   Jezu Chryste, Pasterzu nasz! Przyszedłeś od Ojca, aby szukać i zbawić tych, 
którzy się zgubili. Wszyscy zbłądzili i poszli własną drogą. Jako dobry Pasterz idziesz za 
każdą zbłąkaną owcą, a znalazłszy ją, kładziesz na ramiona i sprowadzasz z powrotem 
do swojego Kościoła. 

 Dobry Pasterzu, położyłeś życie za owce z Twojego pastwiska. Stoczyłeś na Golgocie 
krwawy bój z mocami ciemności. Swą ofiarną miłością chronisz swoich wybranych 
przez wieki. Póki żyjemy, wraz ze wszystkimi, których umiłowałeś, pragniemy wielbić 
Twoje święte Imię i wsłuchiwać się w Twój głos, bo Ty nigdy nie zawiedziesz naszej 
wiary i nadziei. 

 Chryste, prowadź nas na wiecznie zielone pasze Twojego Słowa prawdy, abyśmy 
posileni Ewangelią zbawienia, wytrwale podążali za Tobą i nie szukali w świecie chleba, 
który nie nasyca. Strzeż nas przed wilkami w owczej skórze, które czyhają, by wyrwać 
nas z Twoich objęć i z Twojego Kościoła. Chroń nas także przed zarozumiałymi i niedo-
uczonymi pasterzami, bo wielkie mogą być szkody, przez nich wyrządzone.  
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 Panie, jeśli kiedyś zbłądzimy lub upadniemy, nie odwracaj się od nas, ale zechciej 
nas odnaleźć i podnieść z upadku. Pragniemy być Twoją własnością na wieki, bo za nas 
położyłeś swoje życie na Golgocie. 

 Panie nasz, jesteś naszym Pasterzem teraz i tu, i na wieki chcemy być blisko Ciebie. 
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)  

Psalm tygodnia: Ps 66,1-9 
1. Przewodnikowi chóru pieśń. Psalm.  
 Radośnie wysławiajcie Boga, wszystkie ziemie!  
2. Opiewajcie chwałę jego imienia,  
 Śpiewajcie mu pieśń pochwalną!  
3. Mówcie do Boga: Jak przedziwne są dzieła twoje!  
 Wrogowie twoi schlebiają ci dla wielkiej mocy twojej.  
4. Niechaj cała ziemia korzy się przed tobą,  
 Niech śpiewa i opiewa imię twoje! 
5. Pójdźcie i oglądajcie dzieła Boże:  
 Przedziwnymi okazują się pośród synów ludzkich!  
6. Przemienił morze w suchy ląd,  
 Przez rzekę przeszli suchą nogą.  
 Dlatego radujmy się nim!  
7. Panuje w mocy swej na wieki.  
 Oczy jego patrzą na narody,  
 Aby nie powstawali przeciwko niemu buntownicy! 
8. Błogosławcie, narody, Boga naszego  
 I ogłaszajcie głośno chwałę jego!  
9. Zachował przy życiu duszę naszą,  
 A nie pozwolił zachwiać się nodze naszej. 

Introit nr 48 
Ksiądz Zgromadzenie liturgiczne 

I  

* Radośnie wysławiajcie Boga, wszystkie zie-
mie! Alleluja! 

* Śpiewajcie Mu pieśń pochwalną! Alle-
luja! 

* Pójdźcie i oglądajcie dzieła Boże. Allelu-
ja! 

* 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-
mie! Alleluja! 

* Śpiewajcie Mu pieśń pochwalną! Alle-
luja! 
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* Błogosławcie, narody, Boga naszego. 
Alleluja! 

* I ogłaszajcie głośno chwałę Jego! Allelu-
ja! 

* Zachował przy życiu duszę naszą. Alle-
luja! 

* A nie pozwolił zachwiać się nodze na-
szej. Alleluja! 

Kolekty 

1.   Wszechmogący Boże, miłosierny Ojcze!/ Dzięki łaskawej Twojej woli zostali-
śmy 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./ Do-
pomóż 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 na-
szym.  

4.   Panie Boże, zbawienie Twoje jest źródłem radości, która niechaj nigdy nie 
zagaśnie w naszych sercach./ Niech udziela się ona naszym bliźnim i ich bliźnim, aby 
cały świat ludzi, których umiłowałeś, radował się z dzieła Twojego Syna, Jezusa Chry-
stusa./ W Nim nas umiłowałeś i przez Niego wysłuchaj nas w Pocieszycielu naszym, 
Duchu Świętym. 

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 sklepie-
niem; i tak się stało. 8.I nazwał Bóg sklepienie niebem. I nastał wieczór, i nastał pora-
nek - dzień drugi. 9.Potem rzekł Bóg: Niech się zbiorą wody spod nieba na jedno miej-
sce i niech się ukaże suchy ląd! I tak się stało. 10.Wtedy nazwał Bóg suchy ląd ziemią, 
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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 owoco-
wym, 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 zna-
kami 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 pa-
nuje 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 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 siód-
mym 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. 
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Lekcja: Dz 17,22-34 

22.A Paweł, stanąwszy pośrodku Areopagu, rzekł: Mężowie ateńscy! Widzę, że pod ka-
żdym 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 potrzebo-
wał, 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 niewie-
dzy, teraz jednak wzywa wszędzie wszystkich ludzi, aby się upamiętali, 31.gdyż wyzna-
czył 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 niewia-
sta, imieniem Damaris, oraz inni z nimi.  

Graduale 

Chwalcie Boga w świątyni Jego, niech wszystko, co żyje, chwali Pana! Allelu-

ja! (Ps. 150,1a.6) 

Ewangelia: 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, oczy-
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. 
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Perykopy homiletyczne 

I ‒ Prz 8,22-36 

22.Pan stworzył mnie jako pierwociny swojego stworzenia, na początku swych dzieł, 
z dawna. 23.Przed wiekami byłam ustanowiona, od początków, przed powstaniem 
świata, 24.gdy jeszcze nie było morza, zostałam zrodzona, gdy jeszcze nie było źródeł 
obfitujących w wody. 25.Zanim góry były założone i powstały wzgórza, zostałam zro-
dzona 26.gdy jeszcze nie uczynił ziemi i pól, i pierwszych brył gleby. 27.Gdy budował 
niebiosa, byłam tam; gdy odmierzał krąg nad powierzchnią toni. 28.Gdy w górze 
utwierdzał obłoki i wyprowadzał z toni potężne źródła, 29.gdy morzu wyznaczał grani-
ce, aby wody nie przekraczały jego rozkazu; gdy kładł podwaliny ziemi 30.ja byłam 
u jego boku mistrzynią, byłam jego rozkoszą dzień w dzień, igrając przed nim przez 
cały czas, 31.igrając na okręgu jego ziemi, rozkoszując się synami ludzkimi. 32.Otóż teraz 
słuchajcie mnie, synowie: Błogosławieni ci, którzy się trzymają moich dróg! 33.Słu-
chajcie przestrogi, abyście byli mądrzy, a nie odrzucajcie jej! 34.Błogosławiony czło-
wiek, który mnie słucha, czuwając dzień w dzień u moich drzwi, strzegąc progów mo-
ich bram! 35.Bo kto mnie znalazł, znalazł życie i zyskał łaskę u Pana. Lecz kto mnie po-
mija, zadaje gwałt własnej duszy: 36.Wszyscy, którzy mnie nienawidzą, miłują śmierć.   

II ‒ 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, oczy-
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.  

III ‒ Dz 17,22-34 

22.A Paweł, stanąwszy pośrodku Areopagu, rzekł: Mężowie ateńscy! Widzę, że pod ka-
żdym 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 potrzebo-
wał, 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 
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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 niewie-
dzy, teraz jednak wzywa wszędzie wszystkich ludzi, aby się upamiętali, 31.gdyż wyzna-
czył 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 niewia-
sta, imieniem Damaris, oraz inni z nimi.  

IV ‒ 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 sklepie-
niem; i tak się stało. 8.I nazwał Bóg sklepienie niebem. I nastał wieczór, i nastał pora-
nek - dzień drugi. 9.Potem rzekł Bóg: Niech się zbiorą wody spod nieba na jedno miej-
sce 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 owoco-
wym, 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 zna-
kami 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, 
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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 pa-
nuje 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 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 siód-
mym 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. 

V ‒ J 16,16-23a  

16.Jeszcze tylko krótki czas, a nie ujrzycie mnie, i znowu krótki czas a ujrzycie mnie, bo 
idę do Ojca. 17.Mówili tedy niektórzy z uczniów jego między sobą: Cóż to znaczy, co 
mówi do nas: Jeszcze tylko krótki czas, a nie ujrzycie mnie, i znowu krótki czas, 
a ujrzycie mnie, i to: Bo idę do Ojca? 18.Mówili więc: Cóż to znaczy, co mówi: Jeszcze 
tylko krótki czas? Nie wiemy, co mówi. 19.Poznał Jezus, że go chcieli zapytać, i rzekł im: 
Pytacie się nawzajem o to, co powiedziałem: Jeszcze tylko krótki czas, a nie ujrzycie 
mnie, i znowu krótki czas, a ujrzycie mnie? 20.Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: 
Wy płakać i narzekać będziecie, a świat się będzie weselił; wy smutni będziecie, ale 
smutek wasz w radość się zamieni. 21.Kobieta, gdy rodzi, smuci się, bo nadeszła jej 
godzina; lecz gdy porodzi dzieciątko, już nie pamięta o udręce gwoli radości, że się 
człowiek na świat urodził. 22.I wy teraz się smucicie, lecz znowu ujrzę was, i będzie się 
radowało serce wasze, a nikt nie odbierze wam radości waszej. 23a.A w owym dniu 
o nic mnie pytać nie będziecie. 
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VI ‒ 2 Kor 4,14-18 

16.Dlatego nie upadamy na duchu; bo choć zewnętrzny nasz człowiek niszczeje, to 
jednak ten nasz wewnętrzny odnawia się z każdym dniem. 17.Albowiem nieznaczny 
chwilowy ucisk przynosi nam przeogromną obfitość wiekuistej chwały, 18.nam, którzy 
nie patrzymy na to, co widzialne, ale na to, co niewidzialne; albowiem to, co widzial-
ne, jest doczesne, a to, co niewidzialne, jest wieczne. 

 Modlitwy powszechne Kościoła 

1.   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, 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 Chrystu-
sa prowadzili nowe życie i przynosili dobre owoce naszej wiary. Daj nam przez swoje-
go 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 niech nas uczyni zdolnymi do wydawania owoców miłości, radości, poko-
ju, cierpliwości, uprzejmości, dobroci, wierności, łagodności i wstrzemięźliwości.  

 Boże, miłością swoją obejmij wszystkich ludzi żyjących na świecie i daj poznać każ-
demu Twoją ojcowską dobroć, aby wszystkie narody nawróciły się do Ciebie i z rado-
ścią wielbiły święte Twoje Imię. Niech w Duchu Świętym rozweselą się nasze serca. 
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 Twoje-
go serca ojcowskiego, którego obrazem jest Syn Twój umiłowany.  

 Wysłuchaj nas przez tegoż Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego. 
Amen.  

2.   Jezu Chryste, wierny Pasterzu i Zbawicielu nasz jedyny! Przyszedłeś, jako po-
słany przez Ojca, aby szukać i zbawić tych, którzy się zgubili. Radujesz się z każdej od-
nalezionej duszy. Wszyscy zbłądziliśmy i poszli własnymi drogami. Jako dobry Pasterz 
nie szczędzisz trudu, abyśmy się nawrócili i poszli za Tobą.  

 Zbawicielu nasz, spraw abyśmy radowali się wraz Tobą z jedności dzieci Bożych 
w Tobie i wielbili Twoje Imię przed całym światem. 

 Chryste, prowadź nas przez życie w świetle Twojego Słowa prawdy, abyśmy posileni 
Ewangelią zbawienia, wytrwali przy Tobie i nie szukali w świecie chleba, który nie na-
syca. Strzeż nas przed złymi ludźmi i nie pozwól, abyśmy z ich namową zbłądzili i po-
gardzili prawdą, która sprawia, że możemy być prawdziwie wolnymi. 
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 Panie, a jeśli kiedyś upadniemy, nie odwracaj się od nas, nie zapominaj nas, ale 
zechciej nas odnaleźć i podnieść. Pragniemy być Twoją własnością na wieki, bo za nas 
położyłeś swoje życie na Golgocie. 

 Na wieki chcemy być blisko Ciebie i radować z darowanego nam zbawienia. 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) 

Psalm tygodnia: Ps 98 
1. Śpiewajcie Panu pieśń nową, bo cuda uczynił!  
 Prawica i jego święte ramię przyniosły mu zwycięstwo.  
2. Pan objawił zbawienie swoje,  
 Na oczach narodów okazał sprawiedliwość swoją.  
3. Wspomniał na łaskę swoją i wierność dla domu Izraela;  
 Wszystkie krańce ziemi ujrzały zbawienie Boga naszego.  
4. Wznoście Panu okrzyki radosne, wszystkie ziemie:  
 Weselcie się, cieszcie się i grajcie!  
5. Grajcie Panu na cytrze i głośno śpiewajcie!  
6. Na trąbach i głośnych rogach,  
 Grajcie przed Królem, Panem!  
7. Niech szumi morze i to, co je napełnia,  
 Świat i jego mieszkańcy!  
8. Niech rzeki klaszczą w dłonie,  
 A góry niech się radują razem  
9. Przed Panem, bo idzie, aby sądzić ziemię!  
 Będzie sądził świat sprawiedliwie i narody według słuszności. 

Introit nr 49 
Ksiądz Zgromadzenie liturgiczne 

I  

* Śpiewajcie Panu pieśń nową. Alleluja! * Bo cuda uczynił! Alleluja! 

* Prawica i Jego święte ramię przyniosły 
Mu zwycięstwo. Alleluja! 

* Pan objawił zbawienie swoje. Alleluja! 

* Wznoście Panu okrzyki radosne, wszyst-
kie ziemie. Alleluja! 

* Weselcie się, cieszcie się i grajcie! Alle-
luja!          

II  

* Śpiewajcie Panu pieśń nową. Alleluja! * Bo cuda uczynił! Alleluja! 

* Grajcie Panu na cytrze i głośno śpiewajcie! 
Alleluja! 

* Na trąbach i głośnych rogach, grajcie przed 
Królem, Panem! Alleluja! 

* Niech szumi morze i to, co je napełnia. 
Alleluja! 

* Świat i jego mieszkańcy! Alleluja! 
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Kolekty  

l.    Panie Boże, miłosierny Ojcze nasz niebieski!/ Chwalimy Cię i wraz z całym 
stworzeniem wielbimy Twoje Imię, bo przez swojego Syna wezwałeś nas przed swoje 
oblicze./ Spraw łaskawie, abyśmy znaleźli odpoczynek w ramionach Twojego Syna 
i wraz ze wszystkimi odkupionymi radowali się z darów zbawienia wiecznego./ Wysłu-
chaj 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./ Wsłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa 
w Duchu Świętym, naszym Pocieszycielu.  

3.   Boże i Ojcze nasz niebieski!/ Od wieków wielbią i chwalą Ciebie chóry anio-
łów i całe stworzenie śpiewa Tobie na chwałę./ Prosimy Cię, ześlij nam Ducha Święte-
go, aby nauczył nas wielbić Ciebie świadectwem życia i wiarą czynną w miłości./ Wy-
słuchaj nas, który z Synem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki wieków.  

4.   Panie Boże i Ojcze nasz niebieski,/ śpiewamy wraz ze zbawionymi, którzy są 
u Ciebie, na chwałę świętego Imienia Twojego./ Niechaj będzie Ci miłą nasza pieśń, 
która płynie z serc naszych./ Niech brzmi ona na całej Ziemi, niech łączy się z pieśnią 
całej przyrody, której jesteś Stwórcą./ Racz to sprawić, wysłuchując naszą prośbie nie 
dla naszych zasług, lecz zasługi Twojego Syna, naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.  

Biblijne teksty liturgiczne 

Stary Testament: 1 Sm 16,14-23 

14.A gdy od Saula odstąpił Duch Pański, zaczął go trapić duch zły, też od Pana. 15.Rzekli 
tedy słudzy Saula do niego: Oto duch zły od Boga trapi cię; 16.niechaj rozkaże nasz pan 
sługom swoim, którzy są przy tobie, a poszukają męża umiejącego grać na harfie, aby 
ci zagrał, gdy przypadnie na cię duch zły od Boga i ulży ci. 17.Rzekł więc Saul do swoich 
sług: Rozejrzyjcie się dla mnie za mężem grającym i przyprowadźcie go do mnie. 
18.Wtedy odezwał się jeden z młodzieńców i rzekł: Oto widziałem syna Isajego, Betle-
jemity, znającego się na grze; jest to dzielny rycerz i mąż waleczny, wymowny i uro-
dziwy, a Pan jest z nim. 19.Wysłał tedy Saul posłańców do Isajego z rozkazem: Przyślij 
do mnie Dawida, swego syna, który jest przy trzodzie. 20.I wziął Isaj osła objuczonego 
chlebami, łagiew wina i jednego koziołka, i posłał przez swego syna Dawida Saulowi. 
21.W ten sposób dostał się Dawid do Saula na służbę u jego boku, a ten polubił go bar-
dzo i Dawid został jego giermkiem. 22.I posłał Saul do Isajego i kazał mu powiedzieć: 
Niech pozostanie Dawid u mego boku, znalazł bowiem łaskę w moich oczach. 23.A gdy 
duch zły od Boga opadał Saula, Dawid brał harfę i grał na niej, i przychodziła na Saula 
ulga, i było mu lepiej, a duch zły odstępował od niego. 



4. NIEDZIELA PO ZMARTWYCHWSTANIU PAŃSKIM – CANTATE 

 243 

Lekcja: Kol 3,12-17 

12.Przeto przyobleczcie się jako wybrani Boży, święci i umiłowani, w serdeczne współ-
czucie, w dobroć, pokorę, łagodność i cierpliwość, 13.nosząc jedni drugich i prze-
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 któ-
rego też powołani jesteście w jednym ciele; a bądźcie wdzięczni. 16.Słowo Chrystuso-
we 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, wszyst-
ko czyńcie w imieniu Pana Jezusa, dziękując przez niego Bogu Ojcu.  

Graduale   

Radośnie wysławiajcie Boga, wszystkie ziemie! Opiewajcie chwałę jego imie-

nia, 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 rado-
śnie chwalić Boga wielkim głosem za wszystkie cuda, jakie widzieli, 38.mówiąc: Błogo-
sławiony, 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. 

Perykopy homiletyczne 

I ‒ Dz 16,23-34 

23.A gdy im wiele razów zadali, wrzucili ich do więzienia i nakazali stróżowi więzien-
nemu, aby ich bacznie strzegł. 24.Ten, otrzymawszy taki rozkaz, wtrącił ich do we-
wnętrznego lochu, a nogi ich zakuł w dyby. 25.A około północy Paweł i Sylas modlili się 
i śpiewem wielbili Boga, więźniowie zaś przysłuchiwali się im. 26.Nagle powstało wiel-
kie trzęsienie ziemi, tak że się zachwiały fundamenty więzienia i natychmiast otworzy-
ły się wszystkie drzwi, a więzy wszystkich się rozwiązały. 27.A gdy się przebudził stróż 
więzienny i ujrzał otwarte drzwi więzienia, dobył miecza i chciał się zabić, sądząc, że 
więźniowie uciekli. 28.Lecz Paweł odezwał się donośnym głosem, mówiąc: Nie czyń 
sobie nic złego, bo jesteśmy tu wszyscy. 29.Zażądał wtedy światła, wbiegł do środka 
i drżąc cały, przypadł do nóg Pawła i Sylasa, 30.i wyprowadziwszy ich na zewnątrz, 
rzekł: Panowie, co mam czynić, abym był zbawiony? 31.A oni rzekli: Uwierz w Pana 
Jezusa, a będziesz zbawiony, ty i twój dom. 32.I głosili Słowo Pańskie jemu i wszystkim, 
którzy byli w jego domu. 33.Tejże godziny w nocy zabrał ich ze sobą, obmył ich rany, 
i zaraz został ochrzczony on i wszyscy jego domownicy. 34.I wprowadził ich do swego 
domu, zastawił stół i weselił się wraz z całym swoim domem, że uwierzył w Boga. 
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II ‒ 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 Pań-
skiego z Miasta Dawida, to jest z Syjonu. 3.Zgromadzili się zatem u króla wszyscy mę-
żowie 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 Zgroma-
dzenia, 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 kom-
nacie świątyni, w miejscu najświętszym pod skrzydłami cherubów. 8.Cheruby zaś roz-
pościerały 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 Cho-
rebem, 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 
kapłanów dmących w trąby, 13.i trębacze, i chórzyści mieli jak jeden mąż i jednym gło-
sem 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. 

III ‒ Łk 19,37-40 

37.Gdy zaś zbliżał się już do podnóża Góry Oliwnej, zaczęła cała rzesza uczniów rado-
śnie chwalić Boga wielkim głosem za wszystkie cuda, jakie widzieli, 38.mówiąc: Błogo-
sławiony, 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. 

IV ‒ Kol 3,12-17 

12.Przeto przyobleczcie się jako wybrani Boży, święci i umiłowani, w serdeczne współ-
czucie, w dobroć, pokorę, łagodność i cierpliwość, 13.nosząc jedni drugich i prze-
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 któ-
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rego też powołani jesteście w jednym ciele; a bądźcie wdzięczni. 16.Słowo Chrystuso-
we 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.  

V ‒ 1 Sm 16,14-23 

14.A gdy od Saula odstąpił Duch Pański, zaczął go trapić duch zły, też od Pana. 15.Rzekli 
tedy słudzy Saula do niego: Oto duch zły od Boga trapi cię; 16.niechaj rozkaże nasz pan 
sługom swoim, którzy są przy tobie, a poszukają męża umiejącego grać na harfie, aby 
ci zagrał, gdy przypadnie na cię duch zły od Boga i ulży ci. 17.Rzekł więc Saul do swoich 
sług: Rozejrzyjcie się dla mnie za mężem grającym i przyprowadźcie go do mnie. 
18.Wtedy odezwał się jeden z młodzieńców i rzekł: Oto widziałem syna Isajego, Betle-
jemity, znającego się na grze; jest to dzielny rycerz i mąż waleczny, wymowny i uro-
dziwy, a Pan jest z nim. 19.Wysłał tedy Saul posłańców do Isajego z rozkazem: Przyślij 
do mnie Dawida, swego syna, który jest przy trzodzie. 20.I wziął Isaj osła objuczonego 
chlebami, łagiew wina i jednego koziołka, i posłał przez swego syna Dawida Saulowi. 
21.W ten sposób dostał się Dawid do Saula na służbę u jego boku, a ten polubił go bar-
dzo i Dawid został jego giermkiem. 22.I posłał Saul do Isajego i kazał mu powiedzieć: 
Niech pozostanie Dawid u mego boku, znalazł bowiem łaskę w moich oczach. 23.A gdy 
duch zły od Boga opadał Saula, Dawid brał harfę i grał na niej, i przychodziła na Saula 
ulga, i było mu lepiej, a duch zły odstępował od niego. 

VI ‒ Obj 15,2-4 

2.I widziałem jakby morze szkliste zmieszane z ogniem, i tych, którzy odnieśli zwy-
cięstwo nad zwierzęciem i jego posągiem, i nad liczbą imienia jego; ci stali nad mo-
rzem szklistym, trzymając harfy Boże. 3.I śpiewali pieśń Mojżesza, sługi Bożego, i pieśń 
Baranka, mówiąc: Wielkie i dziwne są dzieła twoje, Panie, Boże Wszechmogący; spra-
wiedliwe są drogi twoje, Królu narodów; 4.któż by się nie bał ciebie, Panie i nie uwiel-
bił imienia twego? Bo Ty jedynie jesteś święty, toteż wszystkie narody przyjdą i odda-
dzą ci pokłon, ponieważ objawiły się sprawiedliwe rządy twoje.  

 Modlitwy powszechne Kościoła 

1.   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. 
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 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. Pra-
gniemy 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. Amen. 

 Błogosław nas i naszą Ojczyznę, Kościół i wszystkich nauczycieli Twojego Słowa. 
Udziel pokoju i w Jezusie Chrystusie daj odpoczynek spracowanym, smutnym i cho-
rym. Niechaj wszyscy wielbią Cię i chwalą w Synu Twoim, Jezusie Chrystusie! Amen.  

2.   Zbawicielu, Jezu Chryste, żegnając się ze swoimi uczniami, pozostawiłeś im 
obietnicę, że znowu zobaczą Ciebie, a wtedy nikt nie odbierze im radości. Swoje przy-
rzeczenie spełniłeś w wielkanocny poranek. Wstałeś z grobu i powróciłeś do swoich 
i po wszystkie dni aż do skończenia świata jesteś z nimi w Duchu Świętym, Pocieszycie-
lu, który w imieniu Twoim przyszedł i obrał sobie za świątynię Twój Kościół. 

 Dziękujemy Ci, że jesteś z nami. Dziękujemy Ci, że jesteś wśród nas w Duchu Świę-
tym. Jesteśmy Ci wdzięczni, że obcujesz z nami i kształtujesz nasze serca przez swoje 
słowo. Przede wszystkim dziękujemy Ci za Twoją obecność pod postacią chleba i wina 
w Sakramencie Ołtarza. Raduje nas Twoja obecność wśród nas! Wielki jest z niej poży-
tek dla dusz naszych! 

 Chryste, umocnij naszą wiarę w Twoją zbawczą obecność wśród nas. Niech nasze 
serca nieustannie tęsknią za Tobą i szukają Ciebie. A gdy Cię szukać będziemy, daj się 
nam znaleźć. Kiedy zaś skończy się nasze pielgrzymowanie, zabierz nas do siebie, aby-
śmy, gdzie Ty jesteś, i my byli i wielbili naszego Ojca w niebie. 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) 

Psalm tygodnia: Ps 95,1-7a 
1. Pójdźcie, radośnie śpiewajmy Panu,  
 Wznośmy okrzyki radosne skale zbawienia naszego!  
2. Pójdźmy przed oblicze jego z dziękczynieniem,  
 Wykrzykujmy mu radośnie w pieniach,  
3. Gdyż wielkim Bogiem jest Pan  
 I Królem wielkim nad wszystkich bogów.  
4. W jego ręku są głębokości ziemi  
 I jego są szczyty gór.  
5. Jego jest morze i On je uczynił,  
 I suchy ląd ręce jego ukształtowały.  
6. Pójdźcie, pokłońmy się i padnijmy na twarz!  
 Klęknijmy przed Panem, który nas uczynił!  
7b. On bowiem jest Bogiem naszym,  
 A my ludem pastwiska jego i trzodą ręki jego. 

Introit nr 50 
Ksiądz Zgromadzenie liturgiczne 

I  

* Proście, a weźmiecie! Alleluja! * Aby radość wasza była zupełna. Alleluja!    

* Pójdźcie, radośnie śpiewajmy Panu. Alle-
luja! 

* Wznośmy okrzyki radosne skale zbawienia 
naszego! Alleluja! 

* Pójdźmy przed oblicze jego z dziękczynie-
niem. Alleluja! 

* Wykrzykujmy Mu radośnie w pieśniach. 
Alleluja! 

II  

* Błogosławiony Bóg, który nie odrzucił 
modlitwy mojej. Alleluja! 

* I nie odmówił mi swej łaski! Alleluja! 

* Wielkim Bogiem jest Pan. Alleluja! * Królem wielkim nad wszystkich bogów. 
Alleluja! 

* Pójdźcie, pokłońmy się i padnijmy na twarz! 
Alleluja! 

* Klęknijmy przed Panem, który nas uczy-
nił! Alleluja!    
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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 wysłu-
chujesz nasze modlitwy i okazujesz nam swoje ojcowskie miłosierdzie./ 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.  

4.   Miłosierny Panie Boże, Pan nasz, Jezus Chrystus pozwolił nam nazywać Ciebie 
naszym Ojcem / i modlić się Ciebie w Jego imieniu, zapewniając nas, że Ty nas wysłu-
chasz./  Rozbudź w naszych sercach  ufną wiarę, bo tylko w niej i dzięki niej otrzymać 
możemy to, o co Ciebie prosić będziemy./ Wołamy teraz do Ciebie przez naszego Pa-
na, wysłuchaj nas i daj nam swojego Ducha Świętego, naszego Pocieszyciela. 

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 Moj-
żesz 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 zapalczy-
wości 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. 
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Lekcja: 1 Tm 2,1-6a 

1.Przede wszystkim więc napominam, aby zanosić błagania, modlitwy, prośby, dzięk-
czynienia 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 zbawie-
ni 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) 

Ewangelia: Łk 11,[1-4]5-13 

[1.A gdy On w pewnym miejscu modlił się i zakończył modlitwę, ktoś z jego uczniów 
rzekł do niego: Panie, naucz nas modlić się, jak i Jan nauczył uczniów swoich. 2.Wtedy 
rzekł do nich: Gdy się modlicie, mówcie: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się 
imię twoje, przyjdź Królestwo twoje, 3.Bądź wola twoja, jak w niebie tak i na ziemi, 
chleba naszego powszedniego daj nam na każdy dzień, 4.i odpuść nam grzechy nasze, 
albowiem i my odpuszczamy każdemu winowajcy swemu, i nie wódź nas na pokusze-
nie, ale nas zbaw ode złego]. 5.I rzekł do nich: Któż z was, mając przyjaciela, pójdzie do 
niego o północy powie mu: Przyjacielu, pożycz mi trzy chleby, 6.albowiem przyjaciel 
mój przybył do mnie, będąc w podróży, a nie mam mu co podać. 7.A tamten z miesz-
kania odpowie mu: Nie naprzykrzaj mi się, drzwi już są zamknięte, dzieci moje są ze 
mną w łóżku, nie mogę wstać i dać ci. 8.Powiadam wam, jeśli nawet nie dlatego wsta-
nie i da mu, że jest jego przyjacielem, to dla natręctwa jego wstanie i da mu, ile po-
trzebuje. 9.A Ja wam powiadam: Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; 
kołaczcie, a otworzą wam. 10.Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajdu-
je, a kto kołacze, temu otworzą. 11.Gdzież jest taki ojciec pośród was, który, gdy syn 
będzie go prosił o chleb, da mu kamień? Albo gdy będzie go prosił o rybę, da mu za-
miast ryby węża? 12.Albo gdy będzie go prosił o jajo, da mu skorpiona? 13.Jeśli więc 
wy, którzy jesteście źli, umiecie dobre dary dawać dzieciom swoim, o ileż bardziej 
Ojciec niebieski da Ducha Świętego tym, którzy go proszą. 

Perykopy homiletyczne 

I ‒ J 16,23b-28[29-32]33 

23b.Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: O cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu 
moim, da wam. 24.Dotąd o nic nie prosiliście w imieniu moim; proście, a weźmiecie, 
aby radość wasza była zupełna. 25.To powiedziałem wam w przypowieściach; nadcho-
dzi godzina, gdy już nie w przypowieściach będę do was mówił, lecz wyraźnie o Ojcu 
oznajmię Wam. 26.Owego dnia w imieniu moim prosić będziecie, a nie mówię wam, że 
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Ja prosić będę Ojca za was; 27.albowiem sam Ojciec miłuje was, dlatego że wyście 
mnie umiłowali i uwierzyli, że Ja od Boga wyszedłem. 28.Wyszedłem od Ojca 
i przyszedłem na świat; znowu opuszczam świat i idę do Ojca. 29.Rzekli uczniowie jego: 
Oto teraz wyraźnie mówisz i żadnej przypowieści nie powiadasz. 30.Teraz wiemy, że Ty 
wszystko wiesz i nie potrzebujesz, aby cię ktoś pytał; dlatego wierzymy, żeś od Boga 
wyszedł. 31.Odpowiedział im Jezus: Teraz wierzycie? 32.Oto nadchodzi godzina, 
owszem już nadeszła, że się rozproszycie, każdy do swoich, i mnie samego zostawicie; 
lecz nie jestem sam, bo Ojciec jest ze mną. 33.To powiedziałem wam, abyście we mnie 
pokój mieli. Na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, Ja zwyciężyłem świat.  

II ‒ Mt 6,5-15 

5.A gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy, gdyż oni lubią modlić się, stojąc w syna-
gogach 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 po-
dobni, gdyż wie Bóg, Ojciec wasz, czego potrzebujecie, przedtem zanim go poprosicie.  
9.  A wy tak się módlcie:  
 Ojcze nasz, któryś jest w niebie,  
 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 Króle-
stwo 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.  

III ‒ Dn 9,4-5.16-19 

4.Modliłem się więc do Pana, mojego Boga, wyznawałem i mówiłem: Ach, Panie, Boże 
wielki i straszny, który dochowujesz przymierza i łaski tym, którzy cię miłują i prze-
strzegają twoich przykazań. 5.Zgrzeszyliśmy, zawiniliśmy i postępowaliśmy bezbożnie, 
zbuntowaliśmy się i odstąpiliśmy od twoich przykazań i praw. 16.O Panie! Według two-
jej sprawiedliwości niech odwróci się twój gniew i twoja popędliwość od twojego mia-
sta, Jeruzalemu, od świętej twojej góry! Gdyż z powodu naszych grzechów i naszych 
win Jeruzalem i twój lud znosi zniewagi od wszystkich, którzy są wokół nas. 17.Lecz 
teraz wysłuchaj, o Boże nasz, modlitwy twojego sługi i jego błagania i rozjaśnij swoje 
oblicze nad twoją spustoszoną świątynią, ze względu na siebie samego, o Panie! 18.Na-
kłoń, Boże mój, swojego ucha i usłysz! Otwórz oczy i spójrz na nasze spustoszenia i na 
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miasto, które jest nazwane twoim imieniem! Gdyż nie dla naszej sprawiedliwości za-
nosimy nasze błaganie przed twoje oblicze, lecz dla obfitego twojego miłosierdzia. 
19.O Panie, usłysz, o Panie, odpuść! O Panie, dostrzeż i uczyń! Nie zwlekaj przez wzgląd 
na siebie, mój Boże, bo twoim imieniem nazwane jest to miasto i twój lud!   

lub  

Syracha 35,16-22a 

16.Kto służy Bogu, z upodobaniem będzie przyjęty, a błaganie jego dosięgnie obłoków. 
17.Modlitwa biednego przeniknie obłoki i nie ustanie, aż dojdzie do celu. 18.Nie odstąpi 
ona, aż wejrzy Najwyższy i ujmie się za sprawiedliwymi, i wyda słuszny wyrok. 19.Pan 
nie będzie zwlekał i nie będzie dłużej okazywał tym cierpliwości, 20.aż zetrze biodra 
tych, co są bez litości, weźmie pomstę na poganach, 21.wytraci tłum pyszałków 
i skruszy berła niesprawiedliwych; 22.odda człowiekowi według jego czynów. 

IV ‒ Łk 11,[1-4]5-13 

[1.A gdy On w pewnym miejscu modlił się i zakończył modlitwę, ktoś z jego uczniów 
rzekł do niego: Panie, naucz nas modlić się, jak i Jan nauczył uczniów swoich. 2.Wtedy 
rzekł do nich: Gdy się modlicie, mówcie: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się 
imię twoje, przyjdź Królestwo twoje, 3.Bądź wola twoja, jak w niebie tak i na ziemi, 
chleba naszego powszedniego daj nam na każdy dzień, 4.i odpuść nam grzechy nasze, 
albowiem i my odpuszczamy każdemu winowajcy swemu, i nie wódź nas na pokusze-
nie, ale nas zbaw ode złego]. 5.I rzekł do nich: Któż z was, mając przyjaciela, pójdzie do 
niego o północy powie mu: Przyjacielu, pożycz mi trzy chleby, 6.albowiem przyjaciel 
mój przybył do mnie, będąc w podróży, a nie mam mu co podać. 7.A tamten z miesz-
kania odpowie mu: Nie naprzykrzaj mi się, drzwi już są zamknięte, dzieci moje są ze 
mną w łóżku, nie mogę wstać i dać ci. 8.Powiadam wam, jeśli nawet nie dlatego wsta-
nie i da mu, że jest jego przyjacielem, to dla natręctwa jego wstanie i da mu, ile po-
trzebuje. 9.A Ja wam powiadam: Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; 
kołaczcie, a otworzą wam. 10.Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajdu-
je, a kto kołacze, temu otworzą. 11.Gdzież jest taki ojciec pośród was, który, gdy syn 
będzie go prosił o chleb, da mu kamień? Albo gdy będzie go prosił o rybę, da mu za-
miast ryby węża? 12.Albo gdy będzie go prosił o jajo, da mu skorpiona? 13.Jeśli więc 
wy, którzy jesteście źli, umiecie dobre dary dawać dzieciom swoim, o ileż bardziej 
Ojciec niebieski da Ducha Świętego tym, którzy go proszą.  

V ‒ 1 Tm 2,1-6a 

1.Przede wszystkim więc napominam, aby zanosić błagania, modlitwy, prośby, dzięk-
czynienia 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 zba-
wieni i doszli do poznania prawdy. 5.Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik 
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między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus, 6a.który siebie samego złożył jako 
okup za wszystkich. 

VI ‒ 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 Moj-
żesz 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 zapalczy-
wości 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.  

 Modlitwy powszechne Kościoła 

1.   Miłosierny Boże i Ojcze Pana naszego Jezusa Chrystusa! Stoimy przed Twoim 
obliczem 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 na-
szych 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 na-
szego. Amen.  

2.   Panie Boże, Ojcze naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Wielką rado-
ścią napełnia nas świadectwo Ewangelii, że Syn Twój modlił się do Ciebie, abyś pozwo-
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lił nam w Tobie poznać jedynego i prawdziwego Boga, a w Nim Twojego Syna, którego 
posłałeś na świat. Dziękujmy Ci, że przez Ducha Świętego prowadzisz nas do poznania 
tej zbawiennej prawdy i napełniasz serce wiarą w naszego Pana, który swoje życie 
poświęcił, aby odkupić grzeszną ludzkość dla zbawienia wiecznego. 

  Panie Boże, świat wciąż jeszcze kala bałwochwalstwo i znajduje się w niewoli nie-
wiary. Wiele narodów jeszcze nie zna Ciebie i dlatego tylu ludzi nie ufa Tobie. A prze-
cież kto nie zna Ciebie i nie zna Jezusa Chrystusa, ten nie jest prawdziwie wolny. Kto 
zaś nie ufa Tobie, nie może przyjąć Twojego błogosławieństwa.  

 Panie Boże miłosierny, wysłuchaj modlitwy Twojego Syna i obdarz wszystkich ludzi 
łaską poznania Twojej świętej Istoty, aby przez wiarę przybliżyli się do Ciebie i z Twojej 
szczodrej ręki przyjęli życie wieczne. Nie zapomnij Panie o nas.  

 Przez Ducha Świętego pogłębiaj nasze poznanie Ciebie, jedynego prawdziwego 
Boga, i Jezusa Chrystusa, jedynego prawdziwego Pana i Zbawiciela wszystkich ludzi, 
przez którego racz nas łaskawie wysłuchać. 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) 

Psalm dnia: Ps 47,2-10 
2. Wszystkie narody, klaskajcie w dłonie!  
 Wykrzykujcie Bogu głosem radosnym,  
3. Gdyż Pan, Najwyższy, jest groźny,  
 Jest wielkim Królem całej ziemi!  
4. Poddaje ludy pod moc naszą,  
 A narody pod stopy nasze. 
5. Wybrał nam dziedzictwo nasze,  
 Chlubę Jakuba, którego miłuje.  
6. Wstępuje Bóg wśród radosnych okrzyków,  
 Pan przy odgłosie trąb.  
7. Grajcie Bogu, grajcie,  
 Grajcie Królowi naszemu, grajcie!  
8. Bóg bowiem jest Królem całej ziemi,  
 Śpiewajcie pieśń...  
9. Bóg jest Królem nad narodami,  
 Bóg siedzi na swym tronie świętym.  
10. Książęta ludów zebrali się,  
 Jako lud Boga Abrahama,  
 Gdyż do Boga należą możni ziemi, 
 On zaś jest wyniesiony bardzo. 

Introit nr 51 
Ksiądz Zgromadzenie liturgiczne 

* Mężowie galilejscy, czemu stoicie, pa-
trząc w niebo? Alleluja! 

* Jezus, który do nieba od was został wzię-
ty w górę, przyjdzie znowu. Alleluja! 

* Wszystkie narody, klaskajcie w dłonie! 
Alleluja! 

* Wykrzykujcie Bogu głosem radosnym. 
Alleluja!     

* Bóg jest Królem nad narodami. Alleluja! * Bóg siedzi na swym tronie świętym. Alle-
luja! 

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 
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naszego życia./ Wysłuchaj nas przez swojego Syna, 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./ Wysłu-
chaj nas przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym, naszym Pocieszycielu. 

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 naszym Zbawicielem,/ który 
z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. 

4.   Zbawicielu nasz, Jezu Chryste, który zmartwychwstałeś i zasiadłeś po prawicy 
Boga i Ojca naszego./ Prosimy Cię, oręduj za nami u naszego Boga, aby był przez swo-
jego Ducha z nami po wszystkie dni, aż do końca naszego życia,/ a po naszej śmierci 
zabrał nas do siebie, abyśmy wraz wszystkimi zbawionymi chwalili Jego Imię 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 izraelskie-
go, 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 przymie-
rza 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 Izra-
ela, potwierdź, proszę, swoje obietnice, jakie wypowiedziałeś do swojego sługi Dawi-
da, mojego ojca. 27.Lecz czy naprawdę zamieszka Bóg na ziemi? Oto niebiosa i niebio-
sa niebios nie mogą cię ogarnąć, a cóż dopiero ten dom, który zbudowałem? 28.Wej-
rzyj 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, 
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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  

Powiedział 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) 

Ewangelia: Łk 24,[44-49]50-53 

[44.Potem rzekł do nich: To są moje słowa, które mówiłem do was, będąc jeszcze z wa-
mi, że się musi spełnić wszystko, co jest napisane o mnie w zakonie Mojżesza i u pro-
roków, i w Psalmach. 45.Wtedy otworzył im umysły, aby mogli zrozumieć Pisma. 
46.I rzekł im: Jest napisane, że Chrystus miał cierpieć i trzeciego dnia zmartwychwstać 
47.i że, począwszy od Jerozolimy, w imię jego ma być głoszone wszystkim narodom 
upamiętanie dla odpuszczenia grzechów. 48.Wy jesteście świadkami tego. 49.A oto Ja 
zsyłam na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż zostaniecie 
przyobleczeni mocą z wysokości]. 50.I wywiódł ich aż do Betanii a podniósłszy ręce 
swoje, błogosławił ich. 51.I stało się, gdy ich błogosławił, że rozstał się z nimi. 52.A oni 
wrócili do Jerozolimy z wielką radością. 53.I byli zawsze w świątyni, chwaląc Boga. 

Perykopy homiletyczne 

I ‒ 1 Krl 8,22-24.26-28 

22.Potem Salomon stanął przed ołtarzem Pana wobec całego zgromadzenia izraelskie-
go, 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 przymie-
rza 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 Izra-
ela, potwierdź, proszę, swoje obietnice, jakie wypowiedziałeś do swojego sługi Dawi-
da, mojego ojca. 27.Lecz czy naprawdę zamieszka Bóg na ziemi? Oto niebiosa i niebio-
sa niebios nie mogą cię ogarnąć, a cóż dopiero ten dom, który zbudowałem? 28.Wej-
rzyj na modlitwę swojego sługi i na jego błaganie, Panie, Boże mój, wysłuchaj wołania 
i modlitwy, jaką twój sługa zanosi dziś do ciebie. 

II ‒ 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 
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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 umi-
łowałeś. 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 umi-
łowałeś, w nich była, i Ja w nich.  

III ‒ Ef 1,[15-20a]20b-23 

[15.Przeto i ja, odkąd usłyszałem o wierze waszej w Pana Jezusa i o miłości do wszyst-
kich świętych, 16.nie przestaję dziękować za was i wspominać was w modlitwach mo-
ich, 17.aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam Ducha mądro-
ści i objawienia ku poznaniu jego, 18.i oświecił oczy serca waszego, abyście wiedzieli, 
jaka jest nadzieja, do której was powołał, i jakie bogactwo chwały jest udziałem świę-
tych w dziedzictwie jego, 19.i jak nadzwyczajna jest wielkość mocy Jego wobec nas, 
którzy wierzymy dzięki działaniu przemożnej siły jego, 20a.jaką okazał w Chrystusie, 
gdy wzbudził go z martwych i posadził po prawicy swojej w niebie] 20b.wzbudził go 
z martwych i posadził po prawicy swojej w niebie 21.ponad wszelką nadziemską wła-
dzą i zwierzchnością, i mocą, i panowaniem, i wszelkim imieniem, jakie może być wy-
mienione, nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym; 22.i wszystko poddał pod nogi 
jego, a jego samego ustanowił ponad wszystkim Głową Kościoła, 23.który jest ciałem 
jego, pełnią tego, który sam wszystko we wszystkim wypełnia.  

IV ‒ Dn 7,1-3[4-8]9-14  

1.W pierwszym roku Belsazara, króla babilońskiego, miał Daniel sen, a to co widział, 
leżąc na swoim łóżku, zaniepokoiło go. Potem spisał sen, a oto jego treść: 2.Ja, Daniel, 
miałem w nocy widzenie: Oto cztery wiatry niebieskie wzburzyły Wielkie Morze, 
3.i cztery wielkie zwierzęta wychodziły z morza, każde inne. [4.Pierwsze było podobne 
do lwa i miało orle skrzydła. Gdy potem spojrzałem, wyrwano jego skrzydła; wtedy 
podniosło się z ziemi i stanęło na dwóch nogach jak człowiek i dano mu ludzkie serce. 
5.Potem pojawiło się inne, drugie zwierzę, podobne do niedźwiedzia; było ono podnie-
sione tylko jedną stroną, a miało w paszczy między zębami trzy żebra, i powiedziano 
mu: Wstań, jedz dużo mięsa! 6.Potem spojrzałem, a oto pojawiło się inne, podobne do 
pantery; miało ono na grzbiecie cztery ptasie skrzydła, i cztery głowy miało to zwierzę, 
i dano mu władzę. 7.Potem spojrzałem i w widzeniu nocnym pojawiło się czwarte 
zwierzę, straszne i groźne, i nadzwyczaj silne; miało ono potężne żelazne zęby: pożera-
ło i miażdżyło, a co pozostało, deptało swoimi nogami, było ono inne aniżeli wszystkie 
poprzednie zwierzęta, a miało dziesięć rogów. 8.Gdy uważnie przypatrywałem się ro-
gom, zaczął wyrastać między nimi inny, mały róg, i trzy spośród poprzednich rogów 
zostały wyrwane. Na tym rogu były oczy jakby oczy ludzkie i usta, które mówiły zu-
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chwałe słowa]. 9.A gdy patrzałem, postawiono trony i usiadł Sędziwy. Jego szata była 
biała jak śnieg, a włosy na głowie czyste jak wełna. Jego tron jak płomienie ogniste, 
a jego koła jak ogień płonący. 10.Ognista rzeka wypływała i wychodziła sprzed niego. 
Tysiąc tysięcy służyło mu, a dziesięć tysięcy razy dziesięć tysięcy stało przed nim; za-
siadł sąd i otworzono księgi. 11.Potem, na dźwięk zuchwałych słów, które wypowiadał 
róg, spojrzałem i widziałem, jak zwierzę zostało zabite, jego ciało zniszczone i wrzuco-
ne do ognia na spalenie. 12.Również pozostałym zwierzętom odebrano ich władzę, 
a długość ich życia była ograniczona do pewnego okresu i czasu. 13.I widziałem w wi-
dzeniach nocnych: Oto na obłokach niebieskich przyszedł ktoś, podobny do Syna 
Człowieczego; doszedł do Sędziwego i stawiono go przed nim. 14.I dano mu władzę 
i chwałę, i królestwo, aby mu służyły wszystkie ludy, narody i języki, Jego władza – 
władzą wieczną, niezmienną, jego królestwo – niezniszczalne. 

V ‒ Łk 24,[44-49]50-53 

[44.Potem rzekł do nich: To są moje słowa, które mówiłem do was, będąc jeszcze z wa-
mi, że się musi spełnić wszystko, co jest napisane o mnie w zakonie Mojżesza i u pro-
roków, i w Psalmach. 45.Wtedy otworzył im umysły, aby mogli zrozumieć Pisma. 
46.I rzekł im: Jest napisane, że Chrystus miał cierpieć i trzeciego dnia zmartwychwstać 
47.i że, począwszy od Jerozolimy, w imię jego ma być głoszone wszystkim narodom 
upamiętanie dla odpuszczenia grzechów. 48.Wy jesteście świadkami tego. 49.A oto Ja 
zsyłam na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż zostaniecie 
przyobleczeni mocą z wysokości]. 50.I wywiódł ich aż do Betanii a podniósłszy ręce 
swoje, błogosławił ich. 51.I stało się, gdy ich błogosławił, że rozstał się z nimi. 52.A oni 
wrócili do Jerozolimy z wielką radością. 53.I byli zawsze w świątyni, chwaląc Boga. 

VI ‒ 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.  
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Modlitwy powszechne Kościoła 

1.   Wywyższony i uwielbiony Panie, Zbawicielu nasz, Jezu Chryste! Dziękujemy Ci, 
że poddany woli Ojca szedłeś drogą cierpienia i poniżenia, aby nam otworzyć bramy 
zbawienia wiecznego. Twoja męka i śmierć krzyżowa jest dla nas źródłem pociechy 
i nadziei na ostateczne zwycięstwo życia nad śmiercią. Nie pozostałeś bowiem w ob-
jęciach 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, wszyst-
kich 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 du-
chem braterstwa i miłości wzajemnej. 

 Panie Jezu Chryste, Zbawicielu nasz, który przez wiele cierpień wszedłeś do swojej 
chwały, zmiłuj się nad nami, bądź nam pomocą, gdy nas spotka krzyż i cierpienie. Wy-
słuchaj westchnień chorych i umierających. Błogosław nas i pozostań z nami po 
wszystkie dni aż do skończenia świata a w Twoim Królestwie zgromadź nas przed obli-
czem swoim, abyśmy Cię w jedności chwalili i wielbili na wieki wieków. Amen.  

2.   Panie Boże i Ojcze, bądź pochwalony i uwielbiony, że dopełniłeś dzieła zba-
wienia przez wywyższenie Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Obdarowałeś Go chwałą 
i dostojeństwem, jaką miał od założenia świata, posadziłeś po swojej prawicy oraz 
dałeś Mu władzę nad wszystkimi mocami. 

 Chryste, Królu królów i Panie panów! Dziękujemy Ci, że obiecałeś wszystkich zgro-
madzić wokół siebie po swoim wywyższeniu. Chociaż ciągle jeszcze żyjemy w wymiarze 
czasu i przestrzeni, łatwiej jest nam znosić uciski, gdyż wiemy, że przygotowałeś miej-
sce w niebie tym, którzy w Ciebie wierzą, jako w Pana i Zbawiciela. 

 Duchu Święty i Przewodniku, oświeć nas i napełnij wiarą, że Chrystus jest wśród 
nas obecny ze swoją mocą i pociechą. Dopomagaj nam szukać nieustannie tego, co 
jest w górze, prowadź nas ku niebieskiej ojczyźnie, gdzie panuje pokój, radość i wie-
czne szczęście. 

 Ojcze i Synu i Duchu Święty, racz łaskawie wysłuchać naszą modlitwę. Amen. 

Antyfona 
Ksiądz: Niechaj wszelki język wyznaje, że Jezus Chrystus jest Panem. Alleluja! 

Zgromadzenie liturgiczne: Ku chwale Boga Ojca. Alleluja!  
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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) 

Psalm tygodnia: Ps 27,1.7-14 
1. Dawidowy.  
 Pan światłością moją i zbawieniem moim:  
 Kogóż bać się będę?  
 Pan ochroną życia mego:  
 Kogóż mam się lękać?  
7. Słuchaj, Panie, głosu mego, gdy wołam,  
 I zmiłuj się nade mną, i wysłuchaj mnie!  
8. Z natchnienia twego mówi serce moje:  
 „Szukajcie oblicza mego!”  
 Przeto oblicza twego szukam, Panie.  
9. Nie ukrywaj oblicza swego przede mną!  
 Nie odtrącaj w gniewie sługi swego!  
 Ty jesteś pomocą moją: Nie odrzucaj mnie  
 I nie opuszczaj mnie, Boże zbawienia mego!  
10. Choćby ojciec i matka mnie opuścili,  
 Pan jednak mnie przygarnie.  
11. Naucz mnie, Panie, drogi swojej  
 I prowadź mnie ścieżką prostą z powodu wrogów moich!  
12. Nie wydaj mnie na pastwę wrogów moich,  
 Bo fałszywi świadkowie powstają przeciwko mnie i dyszą gwałtem!  
13. Ja jednak wierzę, że ujrzę dobroć Pana w krainie żyjących.  
14. Miej nadzieję w Panu!  
 Bądź mężny i niech serce twoje będzie niezłomne!  
 Miej nadzieję w Panu!  

Introit nr 52 
Ksiądz Zgromadzenie liturgiczne 

I  

* Słuchaj, Panie, głosu mego, gdy wołam. 
Alleluja! 

* Zmiłuj się nade mną i wysłuchaj mnie! 
Alleluja! 

* Pan światłością moją i zbawieniem mo-
im. Alleluja! 

* Kogóż bać się będę? Alleluja! 
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* Pan ochroną życia mego. Alleluja! * Kogóż mam się lękać? Alleluja!    

II  

* Z natchnienia Twego mówi serce moje: 
„Szukajcie oblicza mego!” Alleluja! 

* Przeto oblicza Twego szukam, Panie! Al-
leluja! 

* Nie ukrywaj oblicza swego przede mną! 
Alleluja! 

* Nie odtrącaj w gniewie sługi swego! Alle-
luja! 

* Ty jesteś pomocą moją: nie odrzucaj 
mnie. Alleluja! 

* I nie opuszczaj mnie, Boże, zbawienia 
mego! Alleluja! 

Kolekty 

1.   Wszechmogący Boże i Panie!/ Obiecałeś przez swojego Syna, Jezusa Chrystu-
sa dać nam Pocieszyciela, Ducha życia i prawdy./ Prosimy Cię, oświeć nasze serca świa-
tłem swojego Ducha i utwierdź nas w poznaniu Ewangelii Twojego Syna./ Wysłuchaj 
nas w Duchu Świętym przez Jezusa Chrystusa Pana, naszego Zbawiciela. 

2.   Błogosławiony bądź Boże i Ojcze Pana naszego Jezusa Chrystusa!/ Dziękujemy 
Ci, że wysłuchujesz nasze modlitwy i przez swojego Syna obdarzasz nas duchem miło-
ści i pokoju./ Spraw, abyśmy nigdy nie zwątpili w Twoją wierność i zawsze z ufnością 
prosili Cię o zmiłowanie i łaskę./ Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, który z Tobą 
i z Duchem Świętym żyje w jedności i króluje na wieki wieków. 

3.   Wszechmogący Boże i Ojcze!/ Prosimy Cię, przygotuj swój lud na przyjęcie 
Ducha Świętego/ i spraw, aby nasze serca przez Niego prowadzone doszły do pozna-
nia Twojej zbawiennej prawdy./ Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świę-
tym, naszym Pocieszycielu.  

4.   Panie Boże, wsłuchuj się w nasze modlitwy, gdy Twój lud prosi Cię o łaskę 
i zmiłowanie./ Błagamy Cię, wyrwij nas z naszej niemocy, daj ufną wiarę w nasze serca 
i napełń nadzieją na wieczne życie przed Twoim obliczem./ Wierzymy, ale pomóż jesz-
cze naszej wierze, aby nie osłabła ani się nie zachwiała./ O to Cię prosimy przez umi-
łowanego Syna, a naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.   

Biblijne teksty liturgiczne 

Stary Testament: 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 ują-
łem 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 nawza-
jem pouczać, mówiąc: Poznajcie Pana! Gdyż wszyscy oni znać mnie będą, od najmłod-
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szego do najstarszego z nich – mówi Pan – Odpuszczę bowiem ich winę, a ich grzechu 
nigdy nie wspomnę.  

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 wszel-
kie 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 Je-
zusie 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, mó-
wić 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. 

Perykopy homiletyczne 

I ‒ 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 wszel-
kie poznanie, abyście zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą. 20.Temu zaś, który 
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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 Je-
zusie po wszystkie pokolenia na wieki wieków. Amen.  

II ‒ 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 ują-
łem 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 na-
wzajem pouczać, mówiąc: Poznajcie Pana! Gdyż wszyscy oni znać mnie będą, od 
najmłodszego do najstarszego z nich – mówi Pan – Odpuszczę bowiem ich winę, 
a ich grzechu nigdy nie wspomnę.  

III ‒ J 7,37-39 

37.A w ostatnim, wielkim dniu święta stanął Jezus i głośno zawołał: Jeśli kto pragnie, 
niech przyjdzie do mnie i pije. 38.Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza 
jego popłyną rzeki wody żywej. 39.A to mówił o Duchu, którego mieli otrzymać ci, któ-
rzy w niego uwierzyli; albowiem Duch Święty nie był jeszcze dany, gdyż Jezus nie był 
jeszcze uwielbiony. 

IV ‒ Rz 8,26-30 

26.Podobnie i Duch wspiera nas w niemocy naszej; nie wiemy bowiem, o co się Modlić, 
jak należy, ale sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. 
27.A Ten, który bada serca, wie, jaki jest zamysł Ducha, bo zgodnie z myślą Bożą wsta-
wia się za świętymi. 28.a wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, 
którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia jego są powołani. 
29.Bo tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby się stali podobni do obra-
zu Syna jego, a On żeby był pierworodnym pośród wielu braci; 30.A których przezna-
czył, tych i powołał, a których powołał, tych i usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, 
tych i uwielbił.  

V ‒ 1 Sm 3,1-10 

1.A pacholę Samuel służyło Panu przed Helim. Słowo Pańskie było w tych czasach 
rzadkością, a widzenia nie były rozpowszechnione. 2.Pewnego dnia, gdy Heli leżał na 
swoim miejscu, oczy jego zaś zaczęły słabnąć, i nie mógł widzieć, 3.lecz lampa Boża 
jeszcze nie zgasła, Samuel spał w przybytku Pana tam, gdzie była Skrzynia Boża. 
4.I zawołał Pan: Samuelu! A on odrzekł: Oto jestem! 5.I przybiegł do Heliego i rzekł: Oto 
jestem, wołałeś mnie. A on na to: Nie wołałem, wróć, połóż się. I odszedł, i położył się. 
6.A Pan ponownie zawołał: Samuelu! I wstał Samuel, poszedł do Heliego i rzekł: Oto 
jestem, wołałeś mnie? A ten na to: Nie wołałem, synu mój, wróć, połóż się. 7.Lecz Sa-
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muel jeszcze nie znał Pana, a słowo Pana jeszcze mu się nie objawiło. 8.A Pan ponow-
nie, po raz trzeci zawołał: Samuelu! Wstał więc i poszedł do Heliego, i rzekł: Oto je-
stem, wołałeś mnie? I zrozumiał Heli, że to Pan woła pacholę. 9.Rzekł więc Heli do 
Samuela: Idź, połóż się. A gdy cię zawoła, powiedz: Mów, Panie, bo sługa twój słucha. 
I poszedł Samuel i położył się na swoim miejscu. 10.I przyszedł Pan, stanął i zawołał jak 
i poprzednio: Samuelu, Samuelu! A Samuel rzekł: Mów, bo sługa twój słucha. 

VI ‒ 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, mó-
wić 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. 

Modlitwy powszechne Kościoła 

1.   Panie Boże, Ojcze wszechmogący, dziękujemy Ci, że nam przez Jezusa Chry-
stusa 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 grzesz-
ne 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 społe-
cznością 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 ziem-
skiej Ojczyzny, ale też nigdy nie zapomnieli o naszej niebieskiej ojczyźnie, do której 
Twój Syn poszedł nam przygotować miejsce. Ześlij swoją pomoc i pocieszenie wszyst-
kim smutnym, chorym i umierającym. 

 Zbaw lud swój, Panie nasz, błogosław umiłowanemu dziedzictwu swemu. Amen.  

2.   Panie Boże wszechmogący, dziękujemy Ci, że możemy modlić się do Ciebie 
i być pewni Twojego wysłuchania. Wierzymy, że każdy, kto w imieniu Jezusa Chrystusa 
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woła do Ciebie, tego nie odrzucisz sprzed swojego oblicza, ale obdarzysz łaską i przy-
garniesz do serca. Jednak Ty często milczysz i nie odpowiadasz na nasze błaganie, cho-
ciaż wyraźnie mówisz w swoim słowie, że wysłuchujesz tych, którzy ufają Ci i wierzą 
w Twoje obietnice. 

 Boże, tylko Ty wiesz, co jest dla nas najlepsze. Milczysz, gdy prosimy Cię o rzeczy, 
które mogą odwieść nas od Ciebie. Spraw, abyśmy zastanowili się nad naszymi proś-
bami i potrafili porzucić owe ludzkie błahostki, które nie służą naszemu zbawieniu. 
Twoje milczenie niech będzie dla nas znakiem, że nasze pragnienia nie są godne Two-
jego Boskiego zamysłu. Naucz nas, dobry Boże, przede wszystkim dziękować za cu-
downe Twoje dzieła i prosić Cię o spełnienie Twojej łaskawej zbawiennej woli.  

 Racz nas wysłuchać przez Jezusa Chrystusa, jedynego Zbawiciela i naszego Pana. 
Amen. 

Antyfona 
Ksiądz:  Niechaj wszelki język wyznaje, że Jezus Chrystus jest Panem. Alleluja! 

Zgromadzenie liturgiczne:  Ku chwale Boga Ojca. Alleluja! 
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