
 

 

 

 

 

 

 

Agenda  
Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP 

 

Cz. 1/2 – Półrocze Kościoła 
 

 
 

Jasienica 2021 

 

 
 

 

 

 

 



 

Opracowanie: Ks. Manfred Uglorz 

Kolekty i modlitwy powszechne Kościoła: Ks. Manfred Uglorz 

Teksty biblijne: 
Teksty ksiąg kanonicznych 

 Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Warszawa 1975  

Teksty ksiąg apokryficznych (deuterokanonicznych) 

 Biblia tysiąclecia 

Introity:  
 Śpiewnik ewangelicki, Bielsko-Biała 2002 

 

 

 

 

 

 

 



PORZĄDEK NABOŻEŃSTWA 

 3 

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 szcze-
rze 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! 
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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)  



PORZĄDEK NABOŻEŃSTWA 

 14 

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 



PORZĄDEK NABOŻEŃSTWA 

 16 

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. ŚWIĘTO ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO 

Hasło tygodnia 

Nie dzięki mocy, ani dzięki sile, lecz dzięki mojemu Duchowi to się stanie – 

mówi Pan Zastępów. (Za 4,6) 

Psalm tygodnia: Ps 118,24-29 
24. Oto dzień, który Pan uczynił,  
 Weselmy się i radujmy się w nim.  
25. O Panie, racz zbawić,  
 O Panie, racz poszczęścić!  
26. Błogosławiony, który przychodzi w imię Pana!  
 Błogosławimy wam z domu Pańskiego.  
27. Pan jest Bogiem, On nas oświeca.  
 Zawiążcie korowód z gałązkami  
 Aż do narożników ołtarza!  
28. Tyś Bogiem moim, przeto dziękować ci będę;  
 Boże mój, będę cię wywyższał.  
29. Dziękujcie Panu, albowiem jest dobry,  
 Albowiem łaska jego trwa na wieki!  

Introit nr 1 lub 53 
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 chwalę 
Twoją. 

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

* O, Panie, abyś nam dał ratunek, pośpiesz 
się! 

* Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świę-
temu.  

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

II  

* Miłość Boża rozlana jest w sercach na-
szych przez Ducha Świętego. Alleluja! 

* Który nam jest dany. Alleluja!     

* Oto dzień, który Pan uczynił. Alleluja! * Weselmy się i radujmy się w nim. Alleluja! 
* Błogosławimy wam z domu Pańskiego. 

Alleluja! 
* Błogosławiony, który przychodzi w imię 

Pana! Alleluja! 
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Kolekty 

1.    Wszechmogący Boże, łaskawy Ojcze nasz niebieski! / Wysławiamy Cię, bo ze-
słałeś nam swojego Ducha, który przekonuje nas o grzechu, sprawiedliwości i sądzie./ 
Spraw łaskawie, abyśmy prowadzeni przez Twojego Ducha nigdy nie upadli we wierze, 
święte i nienaganne życie prowadzili i chwalili Twoje Imię./ Wysłuchaj nas przez swojego 
Syna, Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. 

2.    Święty Boże, dziękujemy Ci, że przez swojego Syna powołałeś swój Kościół na 
ziemi./ Twoją jest wolą, abyśmy przez Chrzest i wiarę włączeni w Ciało Chrystusa, pro-
wadzili święte i nienaganne życie,/ służyli Ci z całego serca i głosili z pomocą Ducha 
Świętego Ewangelię zbawienia na całej ziemi./ Twoja jest moc i chwała na wieki wieków. 

3.    Wszechmogący Boże i Ojcze!/ Chwalimy i wielbimy Cię, że wypełniłeś serca 
nasze mocą Ducha Świętego i zgromadziłeś swój lud w Kościele Jezusa Chrystusa/. 
Prosimy cię, wysłuchaj prośby naszej o Ducha Prawdy, aby przez Niego cały Kościół 
został odrodzony w wierze i miłości./ Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, który 
z Tobą i z Duchem świętym żyje i króluje na wieki wieków.  

4.   O Duchu Święty, Duchu Pocieszycielu, przyjdź i zamieszkaj w Kościele Syna 
Bożego./ Ożywiaj go swoją mocą, aby stał się miastem na górze leżącym i światłem dla 
świata./ Spraw, abyśmy nigdy nie pogardzili godnością dzieci Bożych i nigdy nie porzu-
cili naszego umiłowanego Kościoła./ Chroń go i strzeż po wszystkie czasu, na wieki 
wieków. 

Biblijne teksty liturgiczne 

Stary Testament 1 Mż 11,1-9 

1.Cała ziemia miała jeden język i jednakowe słowa. 2.Podczas swojej wędrówki ze 
wschodu znaleźli równinę w kraju Synear i tam się osiedlili. 3.I mówili jeden do dru-
giego: Nuże, wyrabiajmy cegłę i wypalajmy ją w ogniu! I używali cegły zamiast ka-
mienia, a smoły zamiast zaprawy. 4.Potem rzekli: Nuże, zbudujmy sobie miasto i wie-
żę, której szczyt sięgałby aż do nieba, i uczyńmy sobie imię, abyśmy nie rozproszyli się 
po całej ziemi! 5.Wtedy zstąpił Pan, aby zobaczyć miasto i wieżę, które budowali lu-
dzie. 6. I rzekł Pan: Oto jeden lud i wszyscy mają jeden język, a to dopiero początek ich 
dzieła. Teraz już dla nich nic nie będzie niemożliwe, cokolwiek zamierzą uczynić. 
7.Przeto zstąpmy tam i pomieszajmy ich język, aby nikt nie rozumiał języka drugiego! 
8.I rozproszył ich Pan stamtąd po całej ziemi, i przestali budować miasto. 9.Dlatego 
nazwano je Babel, bo tam pomieszał Pan język całej ziemi i rozproszył ich stamtąd po 
całej powierzchni ziemi.  

Lekcja: Dz 2,1-21 

1.A gdy nadszedł dzień Zielonych Świąt, byli wszyscy razem na jednym miejscu. 2.I powstał 
nagle z nieba szum, jakby wiejącego gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, gdzie sie-
dzieli. 3.I ukazały się im języki jakby z ognia, które się rozdzieliły i usiadły na każdym z nich. 
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4.I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym, i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im 
Duch poddawał. 5.A przebywali w Jerozolimie Żydzi, mężowie nabożni, spośród wszystkich 
ludów, jakie są pod niebem; 6.gdy więc powstał ten szum, zgromadził się tłum i zatrwożył 
się, bo każdy słyszał ich mówiących w swoim języku. 7.I zdumieli się, i dziwili, mówiąc: Czyż 
oto wszyscy ci, którzy mówią, nie są Galilejczykami? 8.Jakże więc to jest, że słyszymy, każ-
dy z nas, swój własny język, w którym urodziliśmy się? 9.Partowie i Medowie, i Elamici, 
i mieszkańcy Mezopotamii, Judei i Kapadocji, Pontu i Azji, 10.Frygii i Pamfilii, Egiptu i części 
Libii, położonej obok Cyreny, i przychodnie rzymscy, 11.zarówno Żydzi jak prozelici, Kre-
teńczycy i Arabowie – słyszymy ich, jak w naszych językach głoszą wielkie dzieła Boże. 
12.Zdumieli się wtedy wszyscy i będąc w niepewności, mówili jeden do drugiego: Cóż to 
może znaczyć? 13.Inni zaś drwiąc, mówili: Młodym winem się upili. 14.Na to powstał Piotr 
wraz z jedenastoma, podniósł swój głos i przemówił do nich: Mężowie judzcy i wy wszy-
scy, którzy mieszkacie w Jerozolimie! Niechże wam to będzie wiadome, dajcie też posłuch 
słowom moim. 15.Albowiem ludzie ci nie są pijani, jak mniemacie, gdyż jest dopiero trzecia 
godzina dnia 16.ale tutaj jest to, co było zapowiedziane przez proroka Joela:  
17. I stanie się w ostateczne dni, mówi Pan,  
 Że wyleję Ducha mego na wszelkie ciało  
 I prorokować będą synowie wasi i córki wasze,  
 I młodzieńcy wasi widzenia mieć będą,  
 A starcy wasi śnić będą sny;  
18. Nawet i na sługi moje i służebnice moje  
 Wyleję w owych dniach Ducha mego  
 I prorokować będą.  
19. I uczynię cuda w górze na niebie,  
 I znaki na dole na ziemi,  
 Krew i ogień, i kłęby dymu.  
20. Słońce przemieni się w ciemność,  
 A księżyc w krew,  
 Zanim przyjdzie dzień Pański wielki i wspaniały.  
21. Wszakże każdy, kto będzie wzywał imienia Pańskiego, zbawiony będzie. 

Graduale  

Boże! Ty wydajesz tchnienie swoje, a stworzone bywają, i odnawiasz oblicze 

ziemi. Alleluja! (Ps 104,30) 

Ewangelia: J 14,15-19[20-23a]23b-27 

15.Jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie. 16.Ja prosić będę Ojca 
i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki – 17.Ducha prawdy, którego 
świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna; wy go znacie, bo przebywa wśród 
was i w was będzie. 18.Nie zostawię was sierotami, przyjdę do was. 19.Jeszcze tylko 
krótki czas i świat mnie oglądać nie będzie; lecz wy oglądać mnie będziecie, bo Ja żyję 
i wy żyć będziecie. [20.Owego dnia poznacie, że jestem w Ojcu moim i wy we mnie, 
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a Ja w was. 21.Kto ma przykazania moje i przestrzega ich, ten mnie miłuje; a kto mnie 
miłuje, tego też będzie miłował Ojciec i Ja miłować go będę, i objawię mu samego 
siebie. 22.Rzekł mu Judasz, nie Iskariota: Panie, cóż się stało, że masz się nam objawić, 
a nie światu? 23a.Odpowiedział Jezus i rzekł mu:] 23b.Jeśli kto mnie miłuje, słowa moje-
go przestrzegać będzie, i Ojciec mój umiłuje go, i do niego przyjdziemy, i u niego za-
mieszkamy. 24.Kto mnie nie miłuje, ten słów moich nie przestrzega, a przecież słowo, 
które słyszycie, nie jest moim słowem, lecz Ojca, który mnie posłał. 25.To wam powie-
działem z wami przebywając. 26.Lecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle 
w imieniu moim, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powie-
działem. 27.Pokój zostawiam wam, mój pokój daję wam; nie jak świat daje, Ja wam 
daję. Niech się nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka. 

Perykopy homiletyczne 

I ‒ J 14,15-19[20-23a]23b-27 

15.Jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie. 16.Ja prosić będę Ojca 
i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki – 17.Ducha prawdy, którego 
świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna; wy go znacie, bo przebywa wśród 
was i w was będzie. 18.Nie zostawię was sierotami, przyjdę do was. 19.Jeszcze tylko 
krótki czas i świat mnie oglądać nie będzie; lecz wy oglądać mnie będziecie, bo Ja żyję 
i wy żyć będziecie. [20.Owego dnia poznacie, że jestem w Ojcu moim i wy we mnie, 
a Ja w was. 21.Kto ma przykazania moje i przestrzega ich, ten mnie miłuje; a kto mnie 
miłuje, tego też będzie miłował Ojciec i Ja miłować go będę, i objawię mu samego 
siebie. 22.Rzekł mu Judasz, nie Iskariota: Panie, cóż się stało, że masz się nam objawić, 
a nie światu? 23a.Odpowiedział Jezus i rzekł mu:] 23b.Jeśli kto mnie miłuje, słowa moje-
go przestrzegać będzie, i Ojciec mój umiłuje go, i do niego przyjdziemy, i u niego za-
mieszkamy. 24.Kto mnie nie miłuje, ten słów moich nie przestrzega, a przecież słowo, 
które słyszycie, nie jest moim słowem, lecz Ojca, który mnie posłał. 25.To wam powie-
działem z wami przebywając. 26.Lecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle 
w imieniu moim, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powie-
działem. 27.Pokój zostawiam wam, mój pokój daję wam; nie jak świat daje, Ja wam 
daję. Niech się nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka.  

II ‒ Dz 2,1-21 

1.A gdy nadszedł dzień Zielonych Świąt, byli wszyscy razem na jednym miejscu. 2.I powstał 
nagle z nieba szum, jakby wiejącego gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, gdzie sie-
dzieli. 3.I ukazały się im języki jakby z ognia, które się rozdzieliły i usiadły na każdym z nich. 
4.I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym, i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im 
Duch poddawał. 5.A przebywali w Jerozolimie Żydzi, mężowie nabożni, spośród wszystkich 
ludów, jakie są pod niebem; 6.gdy więc powstał ten szum, zgromadził się tłum i zatrwożył 
się, bo każdy słyszał ich mówiących w swoim języku. 7.I zdumieli się, i dziwili, mówiąc: Czyż 
oto wszyscy ci, którzy mówią, nie są Galilejczykami? 8.Jakże więc to jest, że słyszymy, każ-



1. ŚWIĘTO ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO 

 29 

dy z nas, swój własny język, w którym urodziliśmy się? 9.Partowie i Medowie, i Elamici, 
i mieszkańcy Mezopotamii, Judei i Kapadocji, Pontu i Azji, 10.Frygii i Pamfilii, Egiptu i części 
Libii, położonej obok Cyreny, i przychodnie rzymscy, 11.zarówno Żydzi jak prozelici, Kre-
teńczycy i Arabowie – słyszymy ich, jak w naszych językach głoszą wielkie dzieła Boże. 
12.Zdumieli się wtedy wszyscy i będąc w niepewności, mówili jeden do drugiego: Cóż to 
może znaczyć? 13.Inni zaś drwiąc, mówili: Młodym winem się upili. 14.Na to powstał Piotr 
wraz z jedenastoma, podniósł swój głos i przemówił do nich: Mężowie judzcy i wy wszy-
scy, którzy mieszkacie w Jerozolimie! Niechże wam to będzie wiadome, dajcie też posłuch 
słowom moim. 15.Albowiem ludzie ci nie są pijani, jak mniemacie, gdyż jest dopiero trzecia 
godzina dnia 16.ale tutaj jest to, co było zapowiedziane przez proroka Joela:  
17. I stanie się w ostateczne dni, mówi Pan,  
 Że wyleję Ducha mego na wszelkie ciało  
 I prorokować będą synowie wasi i córki wasze,  
 I młodzieńcy wasi widzenia mieć będą,  
 A starcy wasi śnić będą sny;  
18. Nawet i na sługi moje i służebnice moje  
 Wyleję w owych dniach Ducha mego  
 I prorokować będą.  
19. I uczynię cuda w górze na niebie,  
 I znaki na dole na ziemi,  
 Krew i ogień, i kłęby dymu.  
20. Słońce przemieni się w ciemność,  
 A księżyc w krew,  
 Zanim przyjdzie dzień Pański wielki i wspaniały.  
21. Wszakże każdy, kto będzie wzywał imienia Pańskiego, zbawiony będzie. 

III ‒ 1 Mż 11,1-9 

1.Cała ziemia miała jeden język i jednakowe słowa. 2.Podczas swojej wędrówki ze 
wschodu znaleźli równinę w kraju Synear i tam się osiedlili. 3.I mówili jeden do dru-
giego: Nuże, wyrabiajmy cegłę i wypalajmy ją w ogniu! I używali cegły zamiast ka-
mienia, a smoły zamiast zaprawy. 4.Potem rzekli: Nuże, zbudujmy sobie miasto i wie-
żę, której szczyt sięgałby aż do nieba, i uczyńmy sobie imię, abyśmy nie rozproszyli się 
po całej ziemi! 5.Wtedy zstąpił Pan, aby zobaczyć miasto i wieżę, które budowali lu-
dzie. 6. I rzekł Pan: Oto jeden lud i wszyscy mają jeden język, a to dopiero początek ich 
dzieła. Teraz już dla nich nic nie będzie niemożliwe, cokolwiek zamierzą uczynić. 
7.Przeto zstąpmy tam i pomieszajmy ich język, aby nikt nie rozumiał języka drugiego! 
8.I rozproszył ich Pan stamtąd po całej ziemi, i przestali budować miasto. 9.Dlatego 
nazwano je Babel, bo tam pomieszał Pan język całej ziemi i rozproszył ich stamtąd po 
całej powierzchni ziemi.  
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IV ‒ Rz 8,1.2[3-9]10.11 

1.Przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. 2.Bo 
zakon Ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, uwolnił cię od zakonu grzechu 
i śmierci. [3.Albowiem czego zakon nie mógł dokonać, w czym był słaby z powodu 
ciała, tego dokonał Bóg: przez zesłanie Syna swego w postaci grzesznego ciała, ofiaru-
jąc je za grzech, potępił grzech w ciele, 4.aby słuszne żądania zakonu wykonały się na 
nas, którzy nie według ciała postępujemy, lecz według Ducha. 5.Bo ci, którzy żyją we-
dług ciała, myślą o tym, co cielesne; ci zaś, którzy żyją według Ducha, o tym, co du-
chowe. 6.Albowiem zamysł ciała, to śmierć, a zamysł Ducha, to życie i pokój. 7.Dlatego 
zamysł ciała jest wrogi Bogu; nie poddaje się bowiem zakonowi Bożemu, bo też nie 
może. 8.Ci zaś, którzy są w ciele, Bogu podobać się nie mogą. 9.Ale wy nie jesteście 
w ciele, lecz w Duchu, jeśli tylko Duch Boży mieszka w was. Jeśli zaś kto nie ma Ducha 
Chrystusowego, ten nie jest jego]. 10.Jeśli jednak Chrystus jest w was, to chociaż ciało 
jest martwe z powodu grzechu, jednak duch jest żywy przez usprawiedliwienie. 
11.A jeśli Duch tego, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w was, tedy Ten, który 
Jezusa Chrystusa z martwych wzbudził, ożywi i wasze śmiertelne ciała przez Ducha 
swego, który mieszka w was.  

V ‒ 1 Kor 2,12-16 

12.A myśmy otrzymali nie ducha świata, lecz Ducha, który jest z Boga, abyśmy wiedzie-
li, czym nas Bóg łaskawie obdarzył. 13.Głosimy to nie w uczonych słowach ludzkiej 
mądrości, lecz w słowach, których naucza Duch, przykładając do duchowych rzeczy 
duchową miarę. 14.Ale człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które są z Ducha 
Bożego, bo są dlań głupstwem, i nie może ich poznać, gdyż należy je duchowo rozsą-
dzać. 15.Człowiek zaś duchowy rozsądza wszystko, sam zaś nie podlega niczyjemu osą-
dowi. 16.Bo któż poznał myśl Pana? Któż może go pouczać? Ale my jesteśmy myśli 
Chrystusowej.  

VI ‒ 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 
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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.  

Modlitwy powszechna Kościoła 

1.   Wszechmogący Boże, napełnieni Twoim Duchem, ośmielamy się wołać do 
Ciebie i za przykładem Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa nazywać Cię Ojcem. Ojcze 
nasz niebieski, dziękujemy Ci, za Twoją obietnicę wylania Ducha Świętego na wszelkie 
ciało i za jej wypełnienie w Dniu Pięćdziesiątnicy. Twoja wierność jest wielka 
i niepojęta. Uwielbiamy i chwalimy święte Twoje Imię i przez całe nasze życie pra-
gniemy Ci służyć z radością i z ochotnego serca. Niech każdy dzień naszego życia bę-
dzie świadectwem prawdziwie chrześcijańskiej pobożności. Spraw łaskawie, abyśmy 
prowadzeni przez Ducha Świętego wytrwali w wierze aż do końca dni życia naszego 
i wydawali godne owoce wiary naszej w Jezusa Chrystusa. Niechaj Duch Prawdy wpro-
wadzi nas we wszelką prawdę i wyzwoli od złego, oświeci nasze serca i napełni du-
chem usłużnej miłości, abyśmy budowali się w dom duchowy, żywy Kościół, świadka 
obecności Twojej w świecie.  

 Dziękujemy Ci łaskawy i miłosierny Ojcze, że przez Ducha Świętego powołałeś na 
ziemi Kościół swojego Syna i nieustannie obdarzasz go miłością, mocą wiary i poznania 
prawdy, błogosławisz i ochraniasz go, prowadzisz nas w nim przez swoje Słowo i Sa-
kramenty święte. Buduj wśród nas swój Kościół, jedyny, święty i prowadź go przez 
Ducha Świętego do jedności we wierze i miłości. Prosimy Cię, daj Kościołowi wiernych 
szafarzy Twoich tajemnic, aby Twój lud wzrastał w wierze i prowadzony był drogą 
wiodącą do niebieskiej ojczyzny. Niech Twój Kościół będzie miastem na górze leżącym 
i solą ziemi! Niech nie zachwieje się w wierze i bramy piekielne nie przemogą go. Boże 
miłosierny, wlej w serca wszystkich ludzi ducha pokoju i pojednania. Niech narody 
dążą do zgody, sprawiedliwości i równości między wszystkimi ludźmi. Prosimy Cię o po-
myślność dla naszej Ojczyzny, naszych miast i wiosek. Błogosław nasze domy i rodziny, 
wychowanie dzieci i młodzieży. Niech wszystko dzieje się na chwałę Twojego! Imienia 

 Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa! Amen. 

2.   Panie Boże, który przez usta proroków i Ewangelię Jezusa Chrystusa obiecałeś 
nam zesłać Ducha Świętego, dziękujemy Ci, że wypełniłeś swoją obietnicę. Wylałeś 
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swojego Ducha na uczniów Twojego Syna i tchnieniem Ducha Prawdy nieustannie 
ożywiasz wierne Twoje sługi. 

 Boże, dziękujemy Ci, że przez chrzest w imię Jezusa Chrystusa został nam dany za-
datek Ducha Świętego. Przez Niego możemy umacniać się w wierze i pod Jego prze-
wodnictwem podążać ku celowi, który wyznaczyłeś wszystkim Twoim dzieciom. 

 Boże Wszechmogący, pokornie prosimy, spraw, abyśmy nigdy nie zasmucili Twojego 
Ducha Świętego, ale abyśmy byli Mu poddani i przez Niego uświęcone było nasze ży-
cie. Niech Duch Twój nieustannie przypomina nam prawdę, która przez Twojego Syna 
została ogłoszona światu, pomaga nam poznawać Twoją zbawienną wolę i wielbić Cię 
z wdzięcznością i radością.  

 Wysłuchaj nas łaskawie, Boże i Panie, przez Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Du-
chem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen.   

Antyfona 
Ksiądz: Wyleję mojego Ducha na wszelkie ciało. Alleluja! 

Zgromadzenie liturgiczne: Na sługi i służebnice wyleję  mojego Ducha. Alleluja!  

Albo: 

Ksiądz: Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym. Alleluja! 

Zgromadzenie liturgiczne: I głosili wielkie dzieła Boże. Alleluja!   
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2. ŚWIĘTO ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO 

Hasło tygodnia 

Nie dzięki mocy, ani dzięki sile, lecz dzięki mojemu Duchowi to się stanie – 

mówi Pan Zastępów. (Za 4,6) 

Psalm tygodnia Ps 118,24-29 
24. Oto dzień, który Pan uczynił,  
 Weselmy się i radujmy się w nim.  
25. O Panie, racz zbawić,  
 O Panie, racz poszczęścić!  
26. Błogosławiony, który przychodzi w imię Pana!  
 Błogosławimy wam z domu Pańskiego.  
27. Pan jest Bogiem, On nas oświeca.  
 Zawiążcie korowód z gałązkami  
 Aż do narożników ołtarza!  
28. Tyś Bogiem moim, przeto dziękować ci będę;  
 Boże mój, będę cię wywyższał.  
29. Dziękujcie Panu, albowiem jest dobry,  
 Albowiem łaska jego trwa na wieki! 

Introit nr 54 
Ksiądz Zgromadzenie liturgiczne 
* Albowiem Duch Pański wypełnia ziemię. 

Alleluja! 
* Ten, który ogarnia wszystko, ma znajo-

mość mowy.  Alleluja! 
* Panie, racz zbawić! Alleluja! * Panie, racz poszczęścić! Alleluja! 
* Pan jest Bogiem, On nas oświeca. Alleluja! * Tyś Bogiem moim, przeto dziękować Ci 

będę. Alleluja!    

Kolekty 

l.    Wszechmogący, święty i sprawiedliwy Panie Boże!/ Dziękujemy Ci, że przez 
Ducha Świętego powołujesz, zgromadzasz, oświecasz i utrzymujesz nas w prawdziwej 
wierze w Jezusa Chrystusa./ Spraw łaskawie, abyśmy w tej wierze wytrwali i jako Twój 
lud w miłości i w dobrych uczynkach wzrastali ku doskonałości życia wiecznego./ Wy-
słuchaj nas przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym, naszym Pocieszycielu. 

2.    Boże i Ojcze nasz łaskawy!/ Dziękujemy Ci, że przez Ducha Świętego prowa-
dzisz nas do Twojego Królestwa./ Prosimy Cię, chroń nas przed błędną wiarą i fałszywą 
pobożnością, abyśmy dobry bój wiary staczali i otrzymali z Twojej ręki koronę żywota 
wiecznego./ Wysłuchaj nas w Duchu Świętym przez Jezusa Chrystusa, Pana i Zba-
wiciela naszego. 
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3.    Wszechmogący Boże i Ojcze!/ Prosimy Cię, spraw łaskawie, aby Twój Duch 
prowadził nas według Twojej woli i rządził naszymi sercami./ Uzbrój nas Jego darami 
w walce z błędnymi naukami i dopomóż nam codziennie wzrastać w miłości ./ Wysłu-
chaj nas w Duchu Świętym przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego.  

4.   Warownym grodem jesteś święty Boże i nasz Panie!/  Przez swojego Ducha 
Świętego, ucz nas zaufać Tobie w dniach dobrych i doświadczenia./ Niech słowo Two-
je uczy nas poznania Twojej woli, której chcemy być poddani./ Niech Twoja miłość 
rozlana w sercach naszych nas gromadzi i zachowa w jedności wiary po wszystkie dni 
życia naszego./ Prosimy Cię o to przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela. 

Biblijne teksty liturgiczne 

Stary Testament: 4 Mż 11,11.12.14-17.24.25[26-30] 

11.I rzekł Mojżesz do Pana: Dlaczego tak źle obszedłeś się ze swoim sługą? I dlaczego 
nie znalazłem łaski w twoich oczach, żeś włożył na mnie cały ciężar tego ludu? 12.Czy 
ja począłem ten lud? Czy ja go zrodziłem, że mówisz do mnie: Nieś go na łonie swoim, 
jak piastun nosi niemowlę, do ziemi, którą poprzysiągłeś jego ojcom? 14.Ja sam nie 
mogę unieść całego tego ludu, gdyż za ciężki jest dla mnie. 15.A jeśli tak postępujesz ze 
mną, to zabij mnie raczej zaraz, jeśli znalazłem łaskę w twoich oczach, abym nie mu-
siał patrzeć na moje nieszczęście. 16.I rzekł Pan do Mojżesza: Zbierz mi siedemdziesię-
ciu mężów spośród starszych Izraela, których znasz jako starszych ludu i jego nadzor-
ców, i przywidź ich do Namiotu Zgromadzenia, i niech tam staną wraz z tobą; 17.Ja zaś 
zstąpię i będę tam mówił z tobą, i wezmę nieco z ducha, który jest w tobie, i włożę 
w nich, i nieść będą z tobą ciężar ludu, abyś nie ty sam musiał go nosić. 24.Mojżesz 
wyszedł i opowiedział ludowi słowa Pana. Potem zgromadził siedemdziesięciu mężów 
ze starszych ludu i kazał im stanąć wokół namiotu. 25. I zstąpił Pan w obłoku, i prze-
mówił do niego. Wziął też nieco z ducha, który był w nim, i złożył na siedemdziesięciu 
starszych mężach. A gdy duch spoczął na nich, prorokowali, co im się potem już nie 
zdarzyło.  

Lekcja: 1 Kor 12,4-11 

4.A różne są dary łaski, lecz Duch ten sam. 5.I różne są posługi, lecz Pan ten sam. 
6.I różne są sposoby działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszyst-
kich. 7.A w każdym różnie przejawia się Duch ku wspólnemu pożytkowi. 8.Jeden bo-
wiem otrzymuje przez Ducha mowę mądrości, drugi przez tego samego Ducha mowę 
wiedzy, 9.inny wiarę w tym samym Duchu, inny dar uzdrawiania w tym samym Duchu. 
10.Jeszcze inny dar czynienia cudów, inny dar proroctwa, inny dar rozróżniania du-
chów, inny różne rodzaje języków, inny wreszcie dar wykładania języków. 11.Wszystko 
to zaś sprawia jeden i ten sam Duch, rozdzielając każdemu poszczególnie, jak chce.  
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Graduale  

Chwalcie Pana dla potężnych dzieł Jego, chwalcie Go za niezmierzoną wiel-

kość Jego! Alleluja!  (Ps 150,2) 

Albo: 

Niech chwała Pana trwa na wieki, niech się raduje Pan dziełami swymi! Alle-

luja! (Ps 104,31) 

Ewangelia: J 20,19-23 

19.A gdy nastał wieczór owego pierwszego dnia po sabacie i drzwi były zamknięte tam, 
gdzie uczniowie z bojaźni przed Żydami byli zebrani, przyszedł Jezus, stanął pośrodku 
i rzekł do nich: Pokój wam! 20.A to powiedziawszy, ukazał im ręce i bok. Uradowali się 
tedy uczniowie, ujrzawszy Pana. 21.I znowu rzekł do nich Jezus: Pokój wam! Jak Ojciec 
mnie posłał, tak i Ja was posyłam. 22.A to rzekłszy, tchnął na nich i powiedział im: 
Weźmijcie Ducha Świętego. 23.Którymkolwiek grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, 
a którym zatrzymacie, są zatrzymane. 

Perykopy homiletyczne 

I ‒ Mt 16,13-19 

13.A gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał uczniów swoich, mówiąc: Za 
kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? 14.A oni rzekli: Jedni za Jana Chrzciciela, inni 
za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. 15.On im mówi: A wy 
za kogo mnie uważacie? 16.A odpowiadając Szymon Piotr rzekł: Tyś jest Chrystus, Syn 
Boga żywego. 17.A Jezus odpowiadając, rzekł mu: Błogosławiony jesteś, Szymonie, 
synu Jonasza, bo nie ciało i krew objawiły ci to, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. 
18.A Ja ci powiadam, że ty jesteś Piotr, i na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy 
piekielne nie przemogą go. 19.I dam ci klucze Królestwa Niebios; i cokolwiek zwiążesz 
na ziemi, będzie związane i w niebie, a cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwią-
zane i w niebie.  

II ‒ J 20,19-23 

19.A gdy nastał wieczór owego pierwszego dnia po sabacie i drzwi były zamknięte tam, 
gdzie uczniowie z bojaźni przed Żydami byli zebrani, przyszedł Jezus, stanął pośrodku 
i rzekł do nich: Pokój wam! 20.A to powiedziawszy, ukazał im ręce i bok. Uradowali się 
tedy uczniowie, ujrzawszy Pana. 21.I znowu rzekł do nich Jezus: Pokój wam! Jak Ojciec 
mnie posłał, tak i Ja was posyłam. 22.A to rzekłszy, tchnął na nich i powiedział im: 
Weźmijcie Ducha Świętego. 23.Którymkolwiek grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, 
a którym zatrzymacie, są zatrzymane. 

III ‒ 1 Kor 12,4-11 

4.A różne są dary łaski, lecz Duch ten sam. 5.I różne są posługi, lecz Pan ten sam. 
6.I różne są sposoby działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszyst-
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kich. 7.A w każdym różnie przejawia się Duch ku wspólnemu pożytkowi. 8.Jeden bo-
wiem otrzymuje przez Ducha mowę mądrości, drugi przez tego samego Ducha mowę 
wiedzy, 9.inny wiarę w tym samym Duchu, inny dar uzdrawiania w tym samym Duchu. 
10.Jeszcze inny dar czynienia cudów, inny dar proroctwa, inny dar rozróżniania du-
chów, inny różne rodzaje języków, inny wreszcie dar wykładania języków. 11.Wszystko 
to zaś sprawia jeden i ten sam Duch, rozdzielając każdemu poszczególnie, jak chce.  

IV ‒ 4 Mż 11,11.12.14-17.24.25[26-30]  

11.I rzekł Mojżesz do Pana: Dlaczego tak źle obszedłeś się ze swoim sługą? I dlaczego 
nie znalazłem łaski w twoich oczach, żeś włożył na mnie cały ciężar tego ludu? 12.Czy 
ja począłem ten lud? Czy ja go zrodziłem, że mówisz do mnie: Nieś go na łonie swoim, 
jak piastun nosi niemowlę, do ziemi, którą poprzysiągłeś jego ojcom? 14.Ja sam nie 
mogę unieść całego tego ludu, gdyż za ciężki jest dla mnie. 15.A jeśli tak postępujesz ze 
mną, to zabij mnie raczej zaraz, jeśli znalazłem łaskę w twoich oczach, abym nie mu-
siał patrzeć na moje nieszczęście. 16.I rzekł Pan do Mojżesza: Zbierz mi siedemdziesię-
ciu mężów spośród starszych Izraela, których znasz jako starszych ludu i jego nadzor-
ców, i przywidź ich do Namiotu Zgromadzenia, i niech tam staną wraz z tobą; 17.Ja zaś 
zstąpię i będę tam mówił z tobą, i wezmę nieco z ducha, który jest w tobie, i włożę 
w nich, i nieść będą z tobą ciężar ludu, abyś nie ty sam musiał go nosić. 24.Mojżesz 
wyszedł i opowiedział ludowi słowa Pana. Potem zgromadził siedemdziesięciu mężów ze 
starszych ludu i kazał im stanąć wokół namiotu. 25. I zstąpił Pan w obłoku, i przemówił 
do niego. Wziął też nieco z ducha, który był w nim, i złożył na siedemdziesięciu starszych 
mężach. A gdy duch spoczął na nich, prorokowali, co im się potem już nie zdarzyło.  

V ‒ J 4,19-26 

19.Rzekła mu niewiasta: Panie, widzę, żeś prorok. 20.Ojcowie nasi na tej górze oddawa-
li Bogu cześć; wy zaś mówicie że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy Bogu cześć 
oddawać. 21.Rzekł jej Jezus: Niewiasto, wierz mi, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej 
górze, ani w Jerozolimie nie będziecie oddawali czci Ojcu. 22.Wy czcicie to, czego nie 
znacie, my czcimy to, co znamy, bo zbawienie pochodzi od Żydów. 23.Lecz nadchodzi 
godzina i teraz jest, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawali Ojcu cześć w duchu 
i w prawdzie; bo i Ojciec takich szuka, którzy by mu tak cześć oddawali. 24.Bóg jest 
duchem, a ci, którzy mu cześć oddają, winni mu ją oddawać w duchu i w prawdzie. 
25.Rzekła mu niewiasta: Wiem, że przyjdzie Mesjasz (to znaczy Chrystus); gdy On przyj-
dzie, wszystko nam oznajmi. 26.Rzekł jej Jezus: Ja, który mówię z tobą, jestem nim.  

VI ‒ Ef 4,[1-6]11-15[16] 

[1.Napominam was tedy ja, więzień w Panu, abyście postępowali, jak przystoi na po-
wołanie wasze, 2.z wszelką pokorą i łagodnością, z cierpliwością, znosząc jedni drugich 
w miłości, 3.starając się zachować jedność Ducha w spójni pokoju: 4.jedno ciało i jeden 
Duch, jak też powołani jesteście do jednej nadziei, która należy do waszego powoła-
nia; 5.jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest; 6.jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest 
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ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich]. 11.I On ustanowił jednych apo-
stołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczyciela-
mi, 12.aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystu-
sowego, 13.aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do mę-
skiej doskonałości, i dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusowej, 14.abyśmy już nie 
byli dziećmi, miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie 
i przez podstęp, prowadzący na bezdroża błędu, 15.lecz abyśmy, będąc szczerymi 
w miłości, wzrastali pod każdym względem w niego, który jest Głową, w Chrystusa, 
16.z którego całe ciało spojone i związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające 
stawy, według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka, 
rośnie i buduje siebie samo w miłości. 

Modlitwy powszechna Kościoła 

1.    Duchu Święty, Pocieszycielu i Orędowniku, który posłany zostałeś przez Ojca 
w imieniu Jezusa Chrystusa, dziękujemy Ci, że nas przez Ewangelię powołałeś i zgro-
madziłeś w Kościele Syna Bożego. Ty nas utrzymujesz we wierze i prowadzisz drogą 
uświęcenia do Królestwa Bożego. Przez Ciebie oddajemy cześć i chwałę Ojcu wie-
czności, Panu i Stworzycielowi wszystkiego, co jest widzialne i niewidzialne.  

 Ty, który orędujesz za nami u Ojca naszego w niebie, wspierasz modlitwy nasze 
westchnieniami niewysłowionymi, natchnij nas duchem modlitwy i mocy, abyśmy mo-
gli ostać się przed obliczem Bożym i dostąpić łaski wysłuchania.  

 Prosimy Cię, obdarz nas mądrością i poznaniem prawdy, rozbudź w nas wiarę 
i posłuszeństwo woli Ojca naszego, oświeć całe chrześcijaństwo na ziemi i zjednocz 
wszystkich wokół krzyża Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela.  

 Bądź pomocą w wychowaniu dzieci i młodzieży. Kieruj sercami rodziców i wycho-
wawców. Prowadź wszystkich, którzy rządzą i kierują narodami, aby wszędzie panowała 
miłość i sprawiedliwość. Połącz wszystkich ludzi w Królestwie Niebieskim, abyśmy w Nim 
Ojca, Chrystusa Pana i Ciebie chwalili i wielbili na wieki wieków. Amen.  

2.   Duchu Święty, który zstąpiłeś na apostołów oraz przez wieki budujesz 
i uświęcasz Kościół Syna Bożego, ożywiaj i światłem zbawiennej prawdy oświecaj 
wszystkich jego członków, aby był miastem na górze leżącym i solą ziemi. Gromadź 
wokół siebie wszystkie dzieci Boże i jednocz je w miłości i pokoju wokół krzyża Pana 
Kościoła, Jezusa Chrystusa. 

 Prowadź i napełniaj ufnością wszystkich, którzy zostali powołani do zwiastowania 
ewangelii i składania świadectwa o mocy Chrystusowego krzyża. Błogosław przeto 
posługę biskupów, pasterzy i nauczycieli, aby przez ich wierną służbę budowane było 
Królestwo Boże na ziemi. Natchnij wszystkich ludzi miłością i daj im poznanie woli 
świętego Boga. 

 Duchu Święty, Pocieszycielu, Duchu Prawdy, spraw łaskawie, aby dzięki Twojemu 
działaniu świat poznał, że niewiara i odrzucenie Chrystusa jest grzechem, spra-
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wiedliwością zaś jest przyjęcie Go jako Pana i Zbawiciela. Przemów do każdego przez 
Słowo Boże, aby wszystkie serca, uwolnione od lęku przed sądem, służyły Ojcu niebie-
skiemu na wieki wieków. Amen.    

Antyfona 
Ksiądz: Ojcze! Chcę, aby wszyscy byli jedno, jak my jedno jesteśmy! Alleluja! 

Zgromadzenie liturgiczne: Aby i oni w nas jedno byli. Alleluja!   

Albo 

Ksiądz: Dziękujcie Panu, albowiem jest dobry. Alleluja! 

Zgromadzenie liturgiczne: Albowiem łaska Jego trwa na wieki. Alleluja! 
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ŚWIĘTO TRÓJCY BOŻEJ 

Hasło tygodnia 

Łaska Pana Jezusa Chrystusa i miłość Boga, i społeczność Ducha Świętego 

niech będzie z wami wszystkimi. (2 Kor 13,13) 

Psalm tygodnia: Ps 113 
1. Alleluja. Chwalcie, słudzy Pana,  
 Chwalcie imię Pańskie!  
2. Niechaj imię Pana będzie błogosławione  
 Odtąd aż na wieki!  
3.  Od wschodu słońca aż do zachodu  
 Niech imię Pańskie będzie pochwalone.  
4.  Pan jest wywyższony nad wszystkie narody.  
 Chwała jego sięga nad niebiosa.  
5.  Któż jest jak Pan, Bóg nasz,  
 Który mieszka na wysokościach  
6.  I patrzy w dół na niebo i na ziemię?  
7.  Podnosi nędzarza z prochu,  
 A ubogiego wywyższa ze śmieci,  
8.  Aby posadzić go z książętami, z książętami ludu swego.  
9.  Sprawia, że niepłodna ma dom,  
 Jest matką cieszącą się dziećmi. Alleluja! 

Introit nr 55 
 Ksiądz Zgromadzenie liturgiczne 
* Królowi wieków, nieśmiertelnemu, nie-

widzialnemu, jedynemu Bogu. Alleluja! 
* Niech będzie cześć i chwała na wieki wie-

ków. Alleluja!                                                                          
* Wywyższać Cię będę, Boże mój, Królu! 

Alleluja! 
* I błogosławić Imieniu Twemu na wieki! 

Alleluja! 
* Królestwo Twoje jest Królestwem wiecz-

nym. Alleluja! 

II 
* Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały. 

Alleluja! 
* Głosić będę wspaniałą chwałę majestaty 

Twojego. Alleluja! 
* Pokolenie pokoleniu głosi dzieła Twoje. 

Alleluja! 

* A panowanie Twoje trwa przez wszystkie 
pokolenia. Alleluja!    

 
* A wielkość Jego jest niezgłębiona. Allelu-

ja! 
* I cudowne sprawy Twoje. Alleluja! 
 
* Opowiada o potędze twojej. Alleluja! 
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Kolekty 

l.    Trójjedyny Boże, Ojcze i Synu i Duchu Święty, Stworzycielu, Zbawicielu i Po-
cieszycielu!/ Uwielbiamy Cię, że nam przez święte Słowo objawiłeś tajemnicę swojej 
odwiecznej chwały i łaski./ Prosimy Cię, zachowaj nas w społeczności z Tobą, abyśmy 
Ciebie oglądać mogli twarzą w twarz w Królestwie Twoim i chwalić Twoje Imię na wie-
ki wieków. 

2.    Wszechmogący Boże, Ojcze Pana naszego Jezusa Chrystusa i dawco Ducha 
Prawdy./ Wielbimy niezgłębioną tajemnicę łaski i miłości Twojej, objawionej w Jezusie 
Chrystusie, Panu naszym../ Spraw przez Ducha Świętego, abyśmy oświeceni światłem 
prawdy byli głosicielami Ewangelii zbawienia./ Wysłuchaj nas przez Chrystusa Jezusa, 
który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków.  

3.    Trójjedyny Boże, Ojcze i Synu i Duchu Święty!/ Chwalimy i wielbimy Cię, boś 
nam w swoim Słowie objawił niezgłębioną tajemnicę swojej odwiecznej chwały i łas-
ki./ Prosimy Cię, umocnij nas we wierze i zachowaj w społeczności z Tobą, byśmy Cie-
bie mogli oglądać twarzą w twarz we wieczności./ Wysłuchaj nas, który żyjesz 
i królujesz na wieki wieków.  

4.    Wszechmogący, wiekuisty Boże, który jesteś w trzech osobach równej mocy 
i w chwale./ Wysławiamy, wielbimy i czcimy Cię jako jedynego i odwiecznego Boga./ 
Prosimy Cię, racz utrzymywać nas w tej wierze przeciwko wszystkiemu, co mogłoby ją 
osłabić i zniszczyć,/ który żyjesz i królujesz od wieków na wieki. 

Biblijne teksty liturgiczne 

Stary Testament: Iz 6,1-8[9-13] 

1.W roku śmierci króla Uzjasza widziałem Pana siedzącego na tronie wysokim i wy-
niosłym, a kraj jego szaty wypełniał świątynię. 2.Jego orszak stanowiły serafy, z któ-
rych każdy miał po sześć skrzydeł, dwoma zakrywał swoją twarz, dwoma zakrywał 
swoje nogi i na dwóch latał. 3.I wołał jeden do drugiego: Święty, Święty, Święty jest 
Pan Zastępów! Pełna jest wszystka ziemia chwały jego. 4.I zatrzęsły się progi w posa-
dach od tego potężnego głosu, a przybytek napełnił się dymem. 5.I rzekłem: Biada mi! 
Zginąłem, bo jestem człowiekiem nieczystych warg i mieszkam pośród ludu nieczys-
tych warg, gdyż moje oczy widziały Króla, Pana Zastępów. 6.Wtedy przyleciał do mnie 
jeden z serafów, mając w ręku rozżarzony węgielek, który szczypcami wziął z ołtarza, 
7.i dotknął moich ust, i rzekł: Oto dotknęło to twoich warg i usunięta jest twoja wina, 
a twój grzech odpuszczony. 8.Potem usłyszałem głos Pana, który rzekł: Kogo poślę? 
I kto tam pójdzie? Tedy odpowiedziałem: Oto jestem, poślij mnie! [.A On rzekł: Idź 
i mów do tego ludu: Słuchajcie bacznie, lecz nie rozumiejcie, i patrzcie uważnie, lecz 
nie poznawajcie! 10.Znieczul serce tego ludu i dotknij jego uszy głuchotą, a jego oczy 
ślepotą, aby nie widział swoimi oczyma i nie słyszał swoimi uszyma i nie rozumiał swo-
im sercem, żeby się nie nawrócił i nie ozdrowiał! 11.I rzekłem: Dopókiż, Panie? A On 
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odpowiedział: Dopóki nie opustoszeją miasta i nie będą bez mieszkańców, domy bez 
ludzi, a kraj nie stanie się pustynią. 12.Pan uprowadzi ludzi daleko, i w kraju będzie 
wielkie spustoszenie. 13.A choćby została w nim jeszcze dziesiąta część, ta ponownie 
będzie zniszczona jak dąb lub jak terebint, z którego przy ścięciu został tylko pień. 
Pędem świętym jest jego pień].  

Lekcja: Rz 11,[32]33-36 

[32.Albowiem Bóg poddał wszystkich w niewolę nieposłuszeństwa, aby się nad wszyst-
kimi zmiłować]. 33.O głębokości bogactwa i mądrości, i poznania Boga! Jakże niezba-
dane są wyroki jego i nie wyśledzone drogi jego! 34.Bo któż poznał myśl Pana? Albo 
któż był doradcą jego? 35.Albo któż wpierw dał mu coś, aby za to otrzymać odpłatę? 
36.Albowiem z niego i przez niego i ku niemu jest wszystko; jemu niech będzie chwała 
na wieki. Amen.  

Graduale 
Chwalcie go dla potężnych dzieł jego, chwalcie go za niezmierzoną wielkość 
jego! Alleluja! (Ps 150,2) 

Ewangelia: J 3,1-8[9-13]  

1.A był człowiek z faryzeuszów imieniem Nikodem, dostojnik żydowski. 2.Ten przyszedł 
do Jezusa w nocy i rzekł mu: Mistrzu! Wiemy, że przyszedłeś od Boga jako nauczyciel; 
nikt bowiem takich cudów czynić by nie mógł, jakie Ty czynisz, jeśliby Bóg z nim nie 
był. 3.Odpowiadając Jezus, rzekł mu: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się kto 
nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. 4.Rzekł mu Nikodem: Jakże 
się może człowiek narodzić, gdy jest stary? Czyż może powtórnie wejść do łona matki 
swojej i urodzić się? 5.Odpowiedział Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się 
kto nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. 6.Co się naro-
dziło z ciała, ciałem jest, a co się narodziło z Ducha, duchem jest. 7.Nie dziw się, że ci 
powiedziałem: Musicie się na nowo narodzić. 8.Wiatr wieje, dokąd chce, i szum jego 
słyszysz, ale nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd idzie; tak jest z każdym, kto się narodził 
z Ducha. [9.Odpowiedział Nikodem i rzekł do niego: Jakże to się stać może? 
10.Odpowiedział Jezus i rzekł mu: Jesteś nauczycielem w Izraelu, a tego nie wiesz? 
11.Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, co wiemy, to mówimy, i co widzieliśmy, o tym 
świadczymy, ale świadectwa naszego nie przyjmujecie. 12.Jeśli nie wierzycie, gdy wam 
mówiłem o ziemskich sprawach, jakże uwierzycie, gdy wam będę mówił o niebie-
skich? 13.A nikt nie wstąpił do nieba, tylko Ten, który zstąpił z nieba, Syn Człowieczy, 
14.i jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy, 
15.aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny]. 
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Perykopy homiletyczne 

I ‒ 2 Kor 13,11-13 

11.W końcu, bracia, bądźcie zdrowi; doskonalcie się, weźcie sobie napomnienie do 
serca, bądźcie jednomyślni, zachowujcie pokój, a Bóg miłości i pokoju będzie z wami. 
12.Pozdrówcie się nawzajem pocałunkiem świętym. Pozdrawiają was wszyscy święci. 
13.Łaska Pana Jezusa Chrystusa i miłość Boga, i społeczność Ducha Świętego niech 
będzie z wami wszystkimi.  

II ‒ 4 Mż 6,22-27  

22.I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy: 23.Powiedz Aaronowi i jego synom: Tak 
będziecie błogosławić synów izraelskich, mówiąc do nich: 
 24.Niech ci błogosławi Pan i niechaj cię strzeże; 
 25.niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad tobą i niech ci miłościw będzie; 
 26.niech obróci Pan twarz swoją ku tobie i niech ci da pokój. 
27.Tak będą wzywać imienia mojego nad synami izraelskimi, a Ja będę im błogosławił.  

III ‒ J 3,1-8[9-13]  

1.A był człowiek z faryzeuszów imieniem Nikodem, dostojnik żydowski. 2.Ten przyszedł 
do Jezusa w nocy i rzekł mu: Mistrzu! Wiemy, że przyszedłeś od Boga jako nauczyciel; 
nikt bowiem takich cudów czynić by nie mógł, jakie Ty czynisz, jeśliby Bóg z nim nie 
był. 3.Odpowiadając Jezus, rzekł mu: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się kto 
nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. 4.Rzekł mu Nikodem: Jakże 
się może człowiek narodzić, gdy jest stary? Czyż może powtórnie wejść do łona matki 
swojej i urodzić się? 5.Odpowiedział Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się 
kto nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. 6.Co się naro-
dziło z ciała, ciałem jest, a co się narodziło z Ducha, duchem jest. 7.Nie dziw się, że ci 
powiedziałem: Musicie się na nowo narodzić. 8.Wiatr wieje, dokąd chce, i szum jego 
słyszysz, ale nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd idzie; tak jest z każdym, kto się narodził 
z Ducha. [9.Odpowiedział Nikodem i rzekł do niego: Jakże to się stać może? 10.Od-
powiedział Jezus i rzekł mu: Jesteś nauczycielem w Izraelu, a tego nie wiesz? 11.Za-
prawdę, zaprawdę powiadam ci, co wiemy, to mówimy, i co widzieliśmy, o tym świad-
czymy, ale świadectwa naszego nie przyjmujecie. 12.Jeśli nie wierzycie, gdy wam mó-
wiłem o ziemskich sprawach, jakże uwierzycie, gdy wam będę mówił o niebieskich? 
13.A nikt nie wstąpił do nieba, tylko Ten, który zstąpił z nieba, Syn Człowieczy, 14.i jak 
Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy, 15.aby 
każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny]. 

IV ‒ Rz 11,[32]33-36  

[32.Albowiem Bóg poddał wszystkich w niewolę nieposłuszeństwa, aby się nad wszyst-
kimi zmiłować]. 33.O głębokości bogactwa i mądrości, i poznania Boga! Jakże niezba-
dane są wyroki jego i nie wyśledzone drogi jego! 34.Bo któż poznał myśl Pana? Albo 
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któż był doradcą jego? 35.Albo któż wpierw dał mu coś, aby za to otrzymać odpłatę? 
36.Albowiem z niego i przez niego i ku niemu jest wszystko; jemu niech będzie chwała 
na wieki. Amen.  

V ‒ Iz 6,1-8[9-13]  

1.W roku śmierci króla Uzjasza widziałem Pana siedzącego na tronie wysokim i wy-
niosłym, a kraj jego szaty wypełniał świątynię. 2.Jego orszak stanowiły serafy, z któ-
rych każdy miał po sześć skrzydeł, dwoma zakrywał swoją twarz, dwoma zakrywał 
swoje nogi i na dwóch latał. 3.I wołał jeden do drugiego: Święty, Święty, Święty jest 
Pan Zastępów! Pełna jest wszystka ziemia chwały jego. 4.I zatrzęsły się progi w posa-
dach od tego potężnego głosu, a przybytek napełnił się dymem. 5.I rzekłem: Biada mi! 
Zginąłem, bo jestem człowiekiem nieczystych warg i mieszkam pośród ludu nieczys-
tych warg, gdyż moje oczy widziały Króla, Pana Zastępów. 6.Wtedy przyleciał do mnie 
jeden z serafów, mając w ręku rozżarzony węgielek, który szczypcami wziął z ołtarza, 
7.i dotknął moich ust, i rzekł: Oto dotknęło to twoich warg i usunięta jest twoja wina, 
a twój grzech odpuszczony. 8.Potem usłyszałem głos Pana, który rzekł: Kogo poślę? 
I kto tam pójdzie? Tedy odpowiedziałem: Oto jestem, poślij mnie! [.A On rzekł: Idź 
i mów do tego ludu: Słuchajcie bacznie, lecz nie rozumiejcie, i patrzcie uważnie, lecz 
nie poznawajcie! 10.Znieczul serce tego ludu i dotknij jego uszy głuchotą, a jego oczy 
ślepotą, aby nie widział swoimi oczyma i nie słyszał swoimi uszyma i nie rozumiał swo-
im sercem, żeby się nie nawrócił i nie ozdrowiał! 11.I rzekłem: Dopókiż, Panie? A On 
odpowiedział: Dopóki nie opustoszeją miasta i nie będą bez mieszkańców, domy bez 
ludzi, a kraj nie stanie się pustynią. 12.Pan uprowadzi ludzi daleko, i w kraju będzie 
wielkie spustoszenie. 13.A choćby została w nim jeszcze dziesiąta część, ta ponownie 
będzie zniszczona jak dąb lub jak terebint, z którego przy ścięciu został tylko pień. 
Pędem świętym jest jego pień].  

VI ‒ Ef 1,3-14 

3.Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas 
ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios; 4.w nim 
bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed 
obliczem jego; w miłości 5.przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chry-
stusa według upodobania woli swojej, 6.ku uwielbieniu chwalebnej łaski swojej, którą 
nas obdarzył w Umiłowanym. 7.W nim mamy odkupienie przez krew jego, odpuszcze-
nie grzechów, według bogactwa łaski jego, 8.której nam hojnie udzielił w postaci 
wszelkiej mądrości i roztropności, 9.oznajmiwszy nam według upodobania swego, 
którym go uprzednio obdarzył, 10.tajemnicę woli swojej, aby z nastaniem pełni czasów 
wykonać ją i w Chrystusie połączyć w jedną całość wszystko, i to, co jest na niebio-
sach, i to, co jest na ziemi w nim, 11.w którym też przypadło nam w udziale stać się 
jego cząstką, nam przeznaczonym do tego od początku według postanowienia tego, 
który sprawuje wszystko według zamysłu woli swojej, 12.abyśmy się przyczyniali do 
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uwielbienia chwały jego, my, którzy jako pierwsi nadzieję mieliśmy w Chrystusie. 
13.W nim i wy, którzy usłyszeliście słowo prawdy, ewangelię zbawienia waszego, 
i uwierzyliście w niego, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym, 
14.który jest rękojmią dziedzictwa naszego, aż nastąpi odkupienie własności Bożej, ku 
uwielbieniu chwały jego.  

Modlitwy powszechne Kościoła 

1.   Zaprawdę święty jesteś Panie Zastępów! Pełna jest wszystka ziemia chwały 
Twojej. Boże Ojcze, Stwórco nieba i ziemi! Chwalimy i wielbimy Cię, wiekuisty Ojcze. 
Przychodzimy do Ciebie w pokorze i prosimy, abyś był nam miłościw, odpuścił nam 
grzechy nasze i rozjaśnił oblicze swoje nad nami. Spraw łaskawie, abyśmy przez Syna 
Twojego prawdziwie stali się Twoimi dziećmi i posłuszni Ci byli przez wszystkie dni 
życia naszego. 

 Synu Boży, Zbawicielu świata! Dziękujemy Ci za Twoją miłość, mękę, śmierć i zmar-
twychwstanie, przez które wybawiłeś nas z niewoli grzechu i śmierci. Zachowaj nas 
przy swoim Słowie i pomagaj przez Ducha Świętego do godnego spożywania ciała 
i krwi Twojej. Odnawiaj nas codziennie na swój obraz i podobieństwo.  

 Duchu Święty, Pocieszycielu, który wprowadzasz we wszelką prawdę, oświeć nas 
i poświęć nasze serca. Ustrzeż od błędów i fałszywej nauki. Daj nam wytrwać w wie-
rze, pocieszaj nas w chwilach doświadczenia i dopomóż przezwyciężyć nasze słabości 
i ułomności. 

 Trójjedyny Boże, w Twoje Imię jesteśmy ochrzczeni. Spraw, abyśmy pozostali wła-
snością Twoją na wieki. Okaż łaskę swoją wszystkim ludziom. Zachowaj na całym 
świecie pokój. Ochraniaj łaskawie nasz naród i jego zwierzchność. Bądź mocą naszą 
w słabości, pociechą w smutku, pokojem w trwodze, ratunkiem w śmierci. Zgromadź 
nas w jedno w odwiecznej ojczyźnie chwały Twojej, gdzie wraz z wszystkimi aniołami 
i wybranymi Twoimi, będziemy Cię chwalić i wielbić na wieki. Amen. 

2.   Boże wieczności, niepojęta jest wielka tajemnica jedności trzech Osób Bo-
skich! Ani prawa natury, jakie ustanowiłeś, ani wiedza, jaką nam dałeś, nie mogą być 
nam pomocne do wyjaśnienia Twojej Tajemnicy. Ty jesteś ponad czasem i przestrzenią, 
Ty wszystko przenikasz i Tobie wszystko zawdzięcza swoje istnienie. Niech wystarczy 
nam wiara, że Twoje zbawcze działanie jest działaniem w jedności trzech Osób w Trój-
cy. 

 Ojcze, dziękujemy Ci, że nas stworzyłeś i umiłowałeś w Jezusie Chrystusie, naszym 
Panu. Prowadzisz nas jak ojciec swoje dzieci. Ochraniasz od wszystkiego złego i co-
dziennie nasycasz darami Twojego serca. 

 Synu Boży, Jezu Chryste! Wysławiamy Cię za Twoją śmierć krzyżową i niewinnie 
przelaną krew, która oczyszcza nas z grzechów i nieprawości. Jako Dobry Pasterz pro-
wadź nas do zdroju życia wiecznego. Tobie chcemy służyć na wieki i wielbić Cię 
z radością i wdzięcznością. 
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 Duchu Święty, Pocieszycielu nasz, Duchu Prawdy, oświecaj nas i dopomóż poznać 
prawdę Ewangelii. Niech przez wiarę będzie nam mocą ku żywotowi wiecznemu, źró-
dłem pociechy i światłem na wszystkich ścieżkach naszego życia.   

 Ojcze i Synu i Duchu Święty, racz łaskawie przyjąć nasze słowa dziękczynienia  i u-
wielbienia. Amen.   

Antyfona 
Ksiądz: Bóg zesłał Ducha Syna swego do serc naszych. Alleluja! 

Zgromadzenie liturgiczne:  Który woła: „Abba”, Ojcze! Alleluja! 
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1. NIEDZIELA PO ŚWIĘTEJ TRÓJCY 

Hasło tygodnia 
Kto was słucha, mnie słucha, a kto wami gardzi, mną gardzi. (Łk 10,16) 

Psalm tygodnia: Ps 34,2-11 
2.  Będę błogosławił Pana w każdym czasie, 
 Chwała jego niech będzie zawsze na ustach moich! 
3. Dusza moja będzie się chlubić Panem!  
 Niechaj słuchają pokorni i weselą się!  
4. Wysławiajcie Pana ze mną! 
 Wywyższajmy wspólnie imię jego! 
5.  Szukałem Pana i odpowiedział mi,  
 I uchronił mnie od wszystkich obaw moich. 
6. Spójrzcie na niego, a zajaśniejecie 
 I oblicza wasze nie okryją się wstydem! 
7. Ten biedak wołał, a Pan słuchał 
 I wybawił go z wszystkich ucisków jego. 
8. Anioł Pański zakłada obóz 
 Wokół tych, którzy się go boją, i ratuje ich. 
9. Skosztujcie i zobaczcie, że dobry jest Pan:  
 Błogosławiony człowiek, który u niego szuka schronienia!  
10. Bójcie się Pana, święci jego! 
 Bo niczego nie brak tym, którzy się go boją. 
11. Lwięta cierpią niedostatek i głód, 
 Lecz tym, którzy szukają Pana, nie brak żadnego dobra. 

Introit nr 56 
Ksiądz Zgromadzenie liturgiczne 

I  

* Będę błogosławił Pana w każdym czasie, * Chwała Jego niech będzie zawsze na ustach 
moich! 

* Dusza moja będzie się chlubić Panem! * Niechaj słuchają pokorni i weselą się! 
* Wysławiajcie ze mną Pana! * Wywyższajmy wspólnie Imię Jego! 

II  

* Skosztujcie i zobaczcie, że Pan jest dobry; * Błogosławiony człowiek, który u Niego szuka 
schronienia! 

* Bójcie się Pana, święci Jego! * Bo niczego nie brak tym, którzy się Go boją. 
* Szukałem Pana i mi odpowiedział, * I uchronił mnie od wszystkich obaw moich. 
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Kolekty  

1.    Boże i Ojcze niebieski!/ Dziękujemy Ci za obietnice zbawienia i wiecznego 
pokoju./ Prosimy Cię, pociesz nasze serca zwycięstwem Twojego Syna, który rozbił 
bramy otchłani i pokonał moce śmierci,/ a który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i kró-
luje na wieki wieków.  

2.    Boże i Ojcze, który jesteś miłością,/ dziękujemy Ci, że Ty nas umiłowałeś w Je-
zusie Chrystusie i wezwałeś przez Niego do miłości naszych bliźnich./ Prosimy Cię, 
napełnij miłością nasze serca i spraw, abyśmy w niej wytrwali i służyli sobie wzajem-
nie./ Wysłuchaj nas w Duchu Świętym przez Jezusa Chrystusa, Pana i Zbawiciela na-
szego.  

3.    Panie Boże, Ojcze niebieski,/ Dziękujemy Ci z całego serca, że pozwalasz nam 
zwiastować Twoje święte Słowo./ Prosimy Cię dla miłosierdzia Twojego, racz nam 
udzielić Ducha Świętego i spraw abyśmy byli nie tylko słuchaczami Ewangelii, lecz nią 
wzmacniali nasze serca i według niej postępowali./ Wysłuchaj nas przez Jezusa Chry-
stusa, który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków.  

4.   Boże i Ojcze nasz, który jesteś w niebie./ Wysłuchaj nas i spraw, aby nasze 
życie było bardziej sprawiedliwe i radośniejsze,/ i aby przez nie uwielbione zostało 
Twoje święte Imię./ Usłysz błagania nasze i wysłuchaj je przez Jezusa Chrystusa, Pana 
i Zbawiciela naszego.  

Biblijne teksty liturgiczna 

Stary Testament: Jr 23,16-29 

16.Tak mówi Pan Zastępów: Nie słuchajcie słów proroków, którzy wam prorokują, oni 
was tylko mamią, widzenie swojego serca zwiastują, a nie to, co pochodzi z ust Pana! 
17.Ustawicznie mówią do tych, którzy gardzą słowem Pana: Pokój mieć będziecie. A do 
tych wszystkich, którzy kierują się uporem swojego serca, mówią: Nie przyjdzie na was 
nic złego. 18.Gdyż kto uczestniczył w radzie Pana, by widzieć i słyszeć jego słowo? Kto 
przyjął jego słowo, by móc zwiastować? 19.Oto zawierucha Pana zrywa się i huragan 
unosi się kłębami, nad głowami bezbożnych się kłębi. 20.Nie uśmierzy się żar gniewu 
Pana, aż spełni i urzeczywistni zamysły jego serca; w dniach ostatecznych dokładnie to 
zrozumiecie. 21.Nie posyłałem proroków, a oni jednak biegną; nie mówiłem do nich, 
a oni jednak prorokują. 22.Jeżeli uczestniczyli w mojej radzie, to niech zwiastują mo-
jemu ludowi moje słowa i odwracają ich od ich złej drogi i ich złych uczynków. 23.Czy 
jestem Bogiem tylko z bliska ‒ mówi Pan ‒ a nie także Bogiem z daleka? 24.Czy zdoła 
się kto ukryć w kryjówkach, abym Ja go nie widział? – mówi Pan. Czy to nie Ja wypeł-
niam niebo i ziemię? ‒ mówi Pan. 25.Słyszałem, co mówią prorocy prorokujący kła-
mliwie w moim imieniu, mówiąc: Miałem sen, miałem sen. 26.Jak długo to trwać bę-
dzie? Czy Ja jestem w sercu proroków prorokujących kłamliwie, prorokujących oszu-
kańczo, według upodobania własnego serca, 27.którzy zmierzają do tego, by zatrzeć 
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w pamięci mojego ludu moje imię przez swoje sny, jakie sobie wzajemnie opowiadają, 
tak jak ich ojcowie dla Baala zapomnieli o moim imieniu? 28.Prorok, który ma sen, 
niech opowiada sen, ale ten, który ma moje słowo, niech wiernie zwiastuje moje sło-
wo! Cóż plewie do ziarna? ‒ mówi Pan. 29.Czy moje słowo nie jest jak ogień ‒ mówi 
Pan ‒ i jak młot, który kruszy skałę?  

Lekcja: 1 J 4,[13-16a]16b-21 

[13.Po tym poznajemy, że w nim mieszkamy, a On w nas, że z Ducha swojego nam 
udzielił. 14.A my widzieliśmy i świadczymy, iż Ojciec posłał Syna jako Zbawiciela świata. 
15.Kto tedy wyzna, iż Jezus jest Synem Bożym, w tym mieszka Bóg, a on w Bogu. 
16.A myśmy poznali i uwierzyli w miłość, którą Bóg ma do nas]. 16b.Bóg jest miłością, 
a kto mieszka w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w nim. 17.W tym miłość do nas doszła 
do doskonałości, że możemy mieć niezachwianą ufność w dzień sądu, gdyż jaki On 
jest, tacy i my jesteśmy na tym świecie. 18.W miłości nie ma bojaźni, wszak doskonała 
miłość usuwa bojaźń, gdyż bojaźń drży przed karą; kto się więc boi, nie jest doskonały 
w miłości. 19.Miłujmy więc, gdyż On nas przedtem umiłował. 20.Jeśli kto mówi: Miłuję 
Boga, a nienawidzi brata swego, kłamcą jest; albowiem kto nie miłuje brata swego, 
którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. 21.A to przykazanie mamy 
od niego, aby ten, kto miłuje Boga, miłował i brata swego. 

Graduale  
Panie, świadectwa twoje są sprawiedliwe na wieki, daj mi rozum, abym 
ożył! Alleluja! (Ps 119,144) 

Ewangelia: Łk 16,19-31 

 19.A był pewien człowiek bogaty, który się przyodziewał w szkarłatne szaty i ko-
sztowne tkaniny i co dzień wystawnie ucztował. 20.Był też pewien żebrak, imieniem 
Łazarz, który leżał u jego wrót owrzodziały, 21.i pragnął nasycić się odpadkami ze stołu 
bogacza, a tymczasem psy przychodziły i lizały jego rany. 22.I stało się, że umarł że-
brak, i zanieśli go aniołowie na łono Abrahamowe; umarł też bogacz i został pocho-
wany. 23.A gdy w krainie umarłych cierpiał męki i podniósł oczy swoje, ujrzał z daleka 
Abrahama i Łazarza na jego łonie. 24.Wtedy zawołał i rzekł: Ojcze Abrahamie, zmiłuj 
się nade mną i poślij Łazarza, aby umoczył koniec palca swego w wodzie i ochłodził mi 
język, bo męki cierpię w tym płomieniu. 25.Abraham zaś rzekł: Synu, pomnij, że dobro 
swoje otrzymałeś za swego życia, podobnie jak Łazarz zło; teraz on tutaj doznaje po-
ciechy, a ty męki cierpisz. 26.I poza tym wszystkim między nami a wami rozciąga się 
wielka przepaść, aby ci, którzy chcą stąd do was przejść, nie mogli, ani też stamtąd do 
nas nie mogli się przeprawić. 27.I rzekł: Proszę cię więc, ojcze, abyś go posłał do domu 
ojca mego. 28.Mam bowiem pięciu braci, niechaj złoży świadectwo wobec nich, aby 
i oni nie przyszli na to miejsce męki. 29.Rzekł mu Abraham: Mają Mojżesza i proroków, 
niechże ich słuchają. 30.A on rzekł: Nie, ojcze Abrahamie, ale jeśli kto z umarłych pój-
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dzie do nich, upamiętają się. 31.I odrzekł mu: Jeśli Mojżesza i proroków nie słuchają, to 
choćby kto z umarłych powstał, też nie uwierzą.  

Perykopy homiletyczne 

I ‒ J 5,39-47 

39.Badacie Pisma, bo sądzicie, że macie w nich żywot wieczny; a one składają świa-
dectwo o mnie; 40.ale mimo to do mnie przyjść nie chcecie, aby mieć żywot. 41.Nie 
przyjmuję chwały od ludzi, 42.ale poznałem was, że nie macie w sobie miłości Bożej. 
43.Ja przyszedłem w imieniu Ojca mego, a wy mnie nie przyjmujecie; jeśli kto inny 
przyjdzie we własnym imieniu, tego przyjmiecie. 44.Jakże możecie wierzyć wy, którzy 
nawzajem od siebie przyjmujecie chwałę, a nie szukacie chwały pochodzącej od tego, 
który jedynie jest Bogiem? 45.Nie myślcie, że Ja was będę oskarżał przed Ojcem; 
oskarża was Mojżesz, w którym wy złożyliście nadzieję. 46.Gdybyście bowiem wierzyli 
Mojżeszowi, wierzylibyście i mnie. O mnie bowiem on napisał. 47.A jeśli jego pismom 
nie wierzycie, jakże uwierzycie moim słowom?  

II ‒ Dz 4,32-37  

32.A u tych wszystkich wierzących było jedno serce i jedna dusza i nikt z nich nie nazy-
wał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. 33.Apostołowie zaś składali 
z wielką mocą świadectwo o martwychwstaniu Pana Jezusa, a wielka łaska spoczywała 
na nich wszystkich. 34.Nie było też między nimi nikogo, który by cierpiał niedostatek, ci 
bowiem, którzy posiadali ziemię albo domy, sprzedając je, przynosili pieniądze uzy-
skane ze sprzedaży 35.i kładli u stóp apostołów; i wydzielano każdemu, ile komu było 
potrzeba. 36.I tak, Józef, nazwany przez apostołów Barnabą, co się wykłada Syn Pocie-
szenia, lewita, rodem z Cypru, 37.sprzedał rolę, którą posiadał, przyniósł pieniądze 
i złożył u stóp apostołów. 

III ‒ Jon 1,1 ‒ 2,2[3-10]11  

1.Jonasza, syna Amittaja, doszło słowo Pana tej treści: 2.Wstań, idź do Niniwy, tego 
wielkiego miasta, i mów głośno przeciwko niej, gdyż jej nieprawość doszła do mnie. 
3.Lecz Jonasz wstał, aby uciec sprzed oblicza Pana do Tarszyszu. A gdy przybył do Jaffy, 
znalazł tam okręt, który miał płynąć do Tarszyszu. I zapłaciwszy za przejazd, wszedł na 
pokład, aby sprzed oblicza Pana jechać z nimi do Tarszyszu. 4.Lecz Pan zesłał silny 
wiatr na morze i zerwała się potężna burza na morzu, tak iż zdawało się, że okrętowi 
grozi rozbicie. 5.Wtedy żeglarze przestraszyli się i każdy wołał do swojego boga; sprzęt, 
który był na okręcie, wyrzucili do morza, aby zmniejszyć ciężar. Jonasz zaś zszedł na 
sam dół okrętu i zasnął twardym snem. 6.Wtedy podszedł do niego kapitan okrętu 
i tak rzekł do niego: Dlaczego śpisz? Wstań, wołaj do swojego Boga! Może Bóg wspo-
mni na nas i nie zginiemy. 7.I rzekł jeden do drugiego: Szybko! Rzućmy losy, aby się 
dowiedzieć, z czyjej winy spadło na nas to nieszczęście! Gdy więc rzucili losy, los padł 
na Jonasza. 8.Wtedy rzekli do niego: Powiedzże nam, z czyjej winy spadło na nas to 
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nieszczęście, jakie jest twoje rzemiosło, skąd pochodzisz, jaki jest twój kraj i z którego 
ludu jesteś? 9.I odpowiedział im: Jestem Hebrajczykiem, czczę Pana, Boga niebios, 
który stworzył morze i ląd. 10.Wtedy ci mężowie bardzo się zlękli i dowiedziawszy się, 
że ucieka sprzed oblicza Pana, bo im to był powiedział, rzekli do niego: Dlaczego to 
uczyniłeś? 11.Nadto rzekli do niego: Co poczniemy z tobą, aby morze uspokoiło się 
i zaniechało nas, bo morze, im dłużej, tym bardziej się burzy? 12.Wtedy rzekł do nich: 
Weźcie mnie i wrzućcie do morza, a morze uspokoi się i zaniecha was, bo wiem, że 
z powodu mnie zaskoczyła was ta wielka burza. 13.Lecz ci mężowie wiosłowali, chcąc 
się dostać do brzegu, nie mogli wszakże, gdyż morze coraz bardziej burzyło się prze-
ciwko nim. 14.Wtedy wzywali Pana, mówiąc: O Panie! Nie dopuść, abyśmy zginęli 
z powodu tego człowieka, i nie obarczaj nas winą przelania krwi niewinnej, bo Ty, 
o Panie, czynisz, co chcesz. 15.Wzięli więc Jonasza i wrzucili do morza; wtedy morze 
przestało się burzyć. 16.A ci mężowie bardzo się zlękli Pana; złożyli więc Panu ofiarę 
i uczynili śluby. 

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-
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. 

IV ‒ Łk 16,19-31  

19.A był pewien człowiek bogaty, który się przyodziewał w szkarłatne szaty i koszto-
wne tkaniny i co dzień wystawnie ucztował. 20.Był też pewien żebrak, imieniem Łazarz, 
który leżał u jego wrót owrzodziały, 21.i pragnął nasycić się odpadkami ze stołu boga-
cza, a tymczasem psy przychodziły i lizały jego rany. 22.I stało się, że umarł żebrak, 
i zanieśli go aniołowie na łono Abrahamowe; umarł też bogacz i został pochowany. 
23.A gdy w krainie umarłych cierpiał męki i podniósł oczy swoje, ujrzał z daleka Abra-
hama i Łazarza na jego łonie. 24.Wtedy zawołał i rzekł: Ojcze Abrahamie, zmiłuj się 
nade mną i poślij Łazarza, aby umoczył koniec palca swego w wodzie i ochłodził mi 
język, bo męki cierpię w tym płomieniu. 25.Abraham zaś rzekł: Synu, pomnij, że dobro 
swoje otrzymałeś za swego życia, podobnie jak Łazarz zło; teraz on tutaj doznaje po-
ciechy, a ty męki cierpisz. 26.I poza tym wszystkim między nami a wami rozciąga się 
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wielka przepaść, aby ci, którzy chcą stąd do was przejść, nie mogli, ani też stamtąd do 
nas nie mogli się przeprawić. 27.I rzekł: Proszę cię więc, ojcze, abyś go posłał do domu 
ojca mego. 28.Mam bowiem pięciu braci, niechaj złoży świadectwo wobec nich, aby 
i oni nie przyszli na to miejsce męki. 29.Rzekł mu Abraham: Mają Mojżesza i proroków, 
niechże ich słuchają. 30.A on rzekł: Nie, ojcze Abrahamie, ale jeśli kto z umarłych pój-
dzie do nich, upamiętają się. 31.I odrzekł mu: Jeśli Mojżesza i proroków nie słuchają, to 
choćby kto z umarłych powstał, też nie uwierzą.  

V ‒ 1 J 4,[13-16a]16b-21  

[13.Po tym poznajemy, że w nim mieszkamy, a On w nas, że z Ducha swojego nam 
udzielił. 14.A my widzieliśmy i świadczymy, iż Ojciec posłał Syna jako Zbawiciela świata. 
15.Kto tedy wyzna, iż Jezus jest Synem Bożym, w tym mieszka Bóg, a on w Bogu. 
16.A myśmy poznali i uwierzyli w miłość, którą Bóg ma do nas]. 16b.Bóg jest miłością, 
a kto mieszka w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w nim. 17.W tym miłość do nas doszła 
do doskonałości, że możemy mieć niezachwianą ufność w dzień sądu, gdyż jaki On 
jest, tacy i my jesteśmy na tym świecie. 18.W miłości nie ma bojaźni, wszak doskonała 
miłość usuwa bojaźń, gdyż bojaźń drży przed karą; kto się więc boi, nie jest doskonały 
w miłości. 19.Miłujmy więc, gdyż On nas przedtem umiłował. 20.Jeśli kto mówi: Miłuję 
Boga, a nienawidzi brata swego, kłamcą jest; albowiem kto nie miłuje brata swego, 
którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. 21.A to przykazanie mamy 
od niego, aby ten, kto miłuje Boga, miłował i brata swego. 

VI ‒ Jr 23,16-29 

16.Tak mówi Pan Zastępów: Nie słuchajcie słów proroków, którzy wam prorokują, oni 
was tylko mamią, widzenie swojego serca zwiastują, a nie to, co pochodzi z ust Pana! 
17.Ustawicznie mówią do tych, którzy gardzą słowem Pana: Pokój mieć będziecie. A do 
tych wszystkich, którzy kierują się uporem swojego serca, mówią: Nie przyjdzie na was 
nic złego. 18.Gdyż kto uczestniczył w radzie Pana, by widzieć i słyszeć jego słowo? Kto 
przyjął jego słowo, by móc zwiastować? 19.Oto zawierucha Pana zrywa się i huragan 
unosi się kłębami, nad głowami bezbożnych się kłębi. 20.Nie uśmierzy się żar gniewu 
Pana, aż spełni i urzeczywistni zamysły jego serca; w dniach ostatecznych dokładnie to 
zrozumiecie. 21.Nie posyłałem proroków, a oni jednak biegną; nie mówiłem do nich, 
a oni jednak prorokują. 22.Jeżeli uczestniczyli w mojej radzie, to niech zwiastują mo-
jemu ludowi moje słowa i odwracają ich od ich złej drogi i ich złych uczynków. 23.Czy 
jestem Bogiem tylko z bliska ‒ mówi Pan ‒ a nie także Bogiem z daleka? 24.Czy zdoła 
się kto ukryć w kryjówkach, abym Ja go nie widział? – mówi Pan. Czy to nie Ja wypeł-
niam niebo i ziemię? ‒ mówi Pan. 25.Słyszałem, co mówią prorocy prorokujący kła-
mliwie w moim imieniu, mówiąc: Miałem sen, miałem sen. 26.Jak długo to trwać bę-
dzie? Czy Ja jestem w sercu proroków prorokujących kłamliwie, prorokujących oszu-
kańczo, według upodobania własnego serca, 27.którzy zmierzają do tego, by zatrzeć 
w pamięci mojego ludu moje imię przez swoje sny, jakie sobie wzajemnie opowiadają, 
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tak jak ich ojcowie dla Baala zapomnieli o moim imieniu? 28.Prorok, który ma sen, 
niech opowiada sen, ale ten, który ma moje słowo, niech wiernie zwiastuje moje sło-
wo! Cóż plewie do ziarna? ‒ mówi Pan. 29.Czy moje słowo nie jest jak ogień ‒ mówi 
Pan ‒ i jak młot, który kruszy skałę?  

Modlitwy powszechne Kościoła 

1.   Boże i Ojcze, który powołujesz do życia i wtrącasz do otchłani, zmiłuj się nad 
nami! Racz wysłuchać naszego dziękczynienia i pokornego błagania o łaskę i miło-
sierdzie, okazane nam w Jezusie Chrystusie, który wiernie wypełniając zbawczą wolę 
Twoją, pokonał moce i złamał potęgę śmierci.  

 Wyrażamy nadzieję, że w nieskończonej Twojej miłości, okażesz litość i zmiłowanie 
całemu stworzeniu, abyś stał się wszystkim we wszystkim./ Spraw łaskawie, aby Twoja 
miłość była źródłem wszelkiej miłości./ Niech miłością zapłoną nasze serca do Ciebie 
i z miłością nieobłudną niech wyciągną się nasze ręce we wzajemnym geście pojedna-
nia i przebłagania.  

 W służbie i poświęceniu pragniemy naśladować Pana naszego, Jezusa Chrystusa. 
Spraw, aby także nasza miłość była bezinteresowna i ofiarna. Przebacz nam nasze 
zaniedbania i grzechy, gnuśność i lenistwo. Racz nam dać ducha służby i poświęcenia.  

 Niech na całym świecie zapanuje nieobłudna miłość. Niech człowiek człowiekowi 
zapomni jego przewinienia i poda dłoń do zgody, aby wszędzie zatriumfował pokój, 
szczęście zamieszkało w naszych domach i radością napełniło się każde serce.  

 Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen. 

2.   Panie, święty Boże nasz, „godzien jesteś przyjąć chwałę i cześć, i moc, ponie-
waż Ty stworzyłeś wszystko i z Twojej woli zostało stworzone, i zaistniało!” Boże, „Tyś 
wszystko mądrze uczynił: Ziemia jest pełna dóbr twoich!” 

 Panie Boże wszechmogący, wielbimy Twoje święte Imię. Nasze pieśni wtórują po-
chwalnej pieśni całego stworzenia, wszak wszystko zawdzięcza swoje istnienie Twojej 
mocy i mądrości. Niech narody całej ziemi ukorzą się przed Twoim świętym obliczem, 
bowiem Ty napełniasz całą ziemię dobrami Twojego serca i niechaj oddają Tobie chwa-
łę. 

 Boże, wszystko mądrze i wspaniale uczyniłeś! Dziękujemy Ci przede wszystkim za 
dary zbawienia, które przygotowałeś w ukrzyżowanym i zmartwychwstałym Jezusie 
Chrystusie. Rozdzielasz je przez ewangelię i święte sakramenty, ustanowione przez 
Twojego Syna. Nasyć nasze dusze, abyśmy umocnieni i odrodzeni przez ziarno Twojego 
Słowa z radością służyli Tobie i z ochotą dążyli do Królestwa Twojej chwały.  

 Racz nas wysłuchać, łaskawy Boże, przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna. Amen. 

 

Antyfona  
Ksiądz: Pan wyzwala duszę sług swoich. Alleluja!  



1. NIEDZIELA PO ŚWIĘTEJ TRÓJCY 

 53 

Zgromadzenie liturgiczne: I nie będą ukarani ci, którzy Mu ufają. Alleluja! 

Albo: 

Ksiądz: Panie, Ty jesteś nam bliski. Alleluja!  
Zgromadzenie liturgiczne: A wszystkie Twoje przykazania są prawdą. Alleluja! 
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2. NIEDZIELA PO ŚWIĘTEJ TRÓJCY 

Hasło tygodnia 

Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a Ja wam 

dam ukojenie. (Mt 11,28) 

Psalm tygodnia: Ps 36,6-11 
6. Panie! Łaska twoja do niebios sięga, 
 Wierność twoja aż do obłoków. 
7. Sprawiedliwość twoja – jak góry Boże, 
 Prawo twoje – jak głębina niezmierna! 
 Panie, pomagasz ludziom i zwierzętom. 
8. Jakże cenna jest łaska twoja, Boże! 
 Przeto ludzie chronią się w cieniu skrzydeł twoich. 
9. Nasycają się tłustością domu twego, 
 A strumieniem rozkoszy swoich upajasz ich. 
10. Bo u ciebie jest źródło życia, 
 W światłości twojej oglądamy światłość. 
11. Zachowaj łaskę swoją tym, którzy cię znają, 
 A sprawiedliwość swoją tym, którzy są prawego serca! 

Introit nr 57 
Ksiądz Zgromadzenie liturgiczne 

I  
* Błogosławieni, którzy są zaproszeni na 

weselną ucztę Baranka.   
* Bo u Ciebie jest źródło życia. 

* Panie! Łaska Twoja do niebios sięga. * Wierność Twoja aż do obłoków. 
* Sprawiedliwość Twoja  –  jak góry Boże, * Prawo Twoje ‒ jak głębina niezmier-

na! 

II  

* Jakże cenna jest łaska Twoja, Boże! * Przeto ludzie chronią się w cieniu 
skrzydeł Twoich. 

* Bo u ciebie jest źródło życia, * W światłości Twojej oglądamy świa-
tłość. 

* Niech spocznie na nas łaska Twoja, 
Panie, 

* Ponieważ w Tobie mamy nadzieję! 

Kolekty 

1.    Wszechmogący Boże i Ojcze Pana naszego Jezusa Chrystusa!/ Wysławiamy 
Cię, że wezwałeś nas do życia w społeczności z Tobą./ Spraw, abyśmy wytrwali aż do 
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końca dni naszego życia w posłuszeństwie Twojej woli i w świętości naszego powoła-
nia./ Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym, Pocieszycielu naszym.  

2.    Boże i Ojcze, dziękujemy Ci, że posłałeś swojego Syna, abyśmy mieli dostęp 
do Ciebie w Duchu Świętym./ W Chrystusie staliśmy się współuczestnikami świętych 
i Twoimi domownikami./ Udziel nam siły i wewnętrznej mocy, abyśmy nieustannie 
budowali się na Twoje mieszkanie w Duchu Świętym,/ w którym racz nas wysłuchać 
przez Syna swojego, Jezusa Chrystusa.  

3.    Wszechmogący Panie, miłosierny Boże!/ Prosimy Cię, rozbudź w sercach na-
szych prawdziwą wiarę i pomnażaj ją w nas codziennie przez swoje Słowo./ Udziel 
nam także nadziei i miłości, abyśmy bliźnim służyli na chwałę Twojego Imienia./ Wy-
słuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na 
wieki wieków. 

4.   Wszechmocny, miłosierny i łaskawy Panie Boże!/ Oświeć nas światłem swo-
jego Ducha, abyśmy Twoje Słowa przyjęli do serc naszych i przez nie byli prowadzeni 
w życiu naszym./ Niech Twoje Słowo, jako słowo życia pobudza nas do życia ofiarnego 
i owocującego w czyny miłosierdzia./ Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa Pana na-
szego 

Biblijne teksty liturgiczne 

Stary Testament: Iz 55,1-5 

1.Nuże, wszyscy, którzy macie pragnienie, pójdźcie do wód, a którzy nie macie pienię-
dzy, pójdźcie, kupujcie i jedzcie! Pójdźcie, kupujcie bez pieniędzy i bez płacenia wino 
i mleko! 2.Czemu macie płacić pieniędzmi za to, co nie jest chlebem, dawać ciężko 
zdobyty zarobek za to, co nie syci? Słuchajcie mnie uważnie, a będziecie jedli dobre 
rzeczy, a tłustym pokarmem pokrzepi się wasza dusza! 3.Nakłońcie swojego ucha 
i pójdźcie do mnie, słuchajcie, a ożyje wasza dusza, bo ja chcę zawrzeć z wami wieczne 
przymierze, z niezłomnymi dowodami łaski okazanej niegdyś Dawidowi! 4.Jak jego 
ustanowiłem świadkiem dla narodów, księciem i rozkazodawcą ludów, 5.Tak ty we-
zwiesz naród, którego nie znasz, a narody, które nie znały ciebie, będą śpiesznie podą-
żać do ciebie przez wzgląd na Pana, twojego Boga, i przez wzgląd na Świętego Izrael-
skiego, gdyż cię wsławił.  

Lekcja: Ef 2,[11-16]17-22  

[11.Przeto pamiętajcie o tym, że wy, niegdyś poganie w ciele, nazywani nieobrzezany-
mi przez tych, których nazywają obrzezanymi na skutek obrzezki, dokonanej ręką na 
ciele, 12.byliście w tym czasie bez Chrystusa, dalecy od społeczności izraelskiej i obcy 
przymierzom, zawierającym obietnicę, nie mający nadziei i bez Boga na świecie. 13.Ale 
teraz wy, którzy niegdyś byliście dalecy, staliście się w Chrystusie Jezusie bliscy przez 
krew Chrystusową. 14.Albowiem On jest pokojem naszym, On sprawił, że z dwojga 
jedność powstała, i zburzył w ciele swoim stojącą pośrodku przegrodę z muru nieprzy-
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jaźni, 15.On zniósł zakon przykazań i przepisów, aby czyniąc pokój, stworzyć w sobie 
samym z dwóch jednego nowego człowieka 16.i pojednać obydwóch z Bogiem w jed-
nym ciele przez krzyż, zniweczywszy na nim nieprzyjaźń]; 17.i przyszedłszy, zwiastował 
pokój wam, którzyście daleko, i pokój tym, którzy są blisko. 18.Albowiem przez niego 
mamy dostęp do Ojca, jedni i drudzy w jednym Duchu. 19.Tak więc już nie jesteście 
obcymi i przychodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga, 20.zbu-
dowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest 
sam Chrystus Jezus, 21.na którym cała budowa mocno spojona rośnie w przybytek 
święty w Panu, 22.na którym i wy się wespół budujecie na mieszkanie Boże w Duchu.  

Graduale  

Miłuję cię, Panie, mocy moja. Pan skałą i twierdzą moją, i wybawieniem mo-

im. Alleluja! (Ps 18,2b.3a) 

Ewangelia: Łk 14,[15]16-24 

[15.Gdy to usłyszał jeden ze współbiesiadników, rzekł do niego: Błogosławiony ten, 
który będzie spożywał chleb w Królestwie Bożym]. 16.A On mu rzekł: Pewien człowiek 
przygotował wielką wieczerzę i zaprosił wielu. 17.I posłał swego sługę w godzinę wie-
czerzy, aby powiedział zaproszonym: Przyjdźcie, bo już wszystko gotowe. 18.I poczęli 
się wszyscy jeden po drugim wymawiać. Pierwszy mu rzekł: Kupiłem pole i muszę 
pójść je zobaczyć; proszę cię, miej mię za wytłumaczonego. 19.A drugi rzekł: Kupiłem 
pięć par wołów i idę je wypróbować; proszę cię, miej mię za wytłumaczonego. 20.A in-
ny rzekł: Żonę pojąłem i dlatego nie mogę przyjść. 21.A gdy wrócił sługa, doniósł o tym 
panu swemu. Wtedy gospodarz rozgniewał się i rzekł do sługi swego: Wyjdź prędko na 
place i ulice miasta i sprowadź tutaj ubogich i ułomnych, i ślepych, i chromych. 
22.I oznajmił sługa: Panie, tak się stało, jak rozkazałeś, i jeszcze jest miejsce. 23.Wtedy 
rzekł pan do sługi: Wyjdź na drogi i między opłotki i przymuszaj, by weszli, i niech bę-
dzie zapełniony dom mój. 24.Albowiem mówię wam, że żaden z owych zaproszonych 
mężów nie skosztuje mojej wieczerzy.  

Perykopy homiletyczne 

I ‒ Iz 55,1-5  

1.Nuże, wszyscy, którzy macie pragnienie, pójdźcie do wód, a którzy nie macie pienię-
dzy, pójdźcie, kupujcie i jedzcie! Pójdźcie, kupujcie bez pieniędzy i bez płacenia wino 
i mleko! 2.Czemu macie płacić pieniędzmi za to, co nie jest chlebem, dawać ciężko 
zdobyty zarobek za to, co nie syci? Słuchajcie mnie uważnie, a będziecie jedli dobre 
rzeczy, a tłustym pokarmem pokrzepi się wasza dusza! 3.Nakłońcie swojego ucha 
i pójdźcie do mnie, słuchajcie, a ożyje wasza dusza, bo ja chcę zawrzeć z wami wieczne 
przymierze, z niezłomnymi dowodami łaski okazanej niegdyś Dawidowi! 4.Jak jego 
ustanowiłem świadkiem dla narodów, księciem i rozkazodawcą ludów, 5.Tak ty we-
zwiesz naród, którego nie znasz, a narody, które nie znały ciebie, będą śpiesznie podą-
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żać do ciebie przez wzgląd na Pana, twojego Boga, i przez wzgląd na Świętego Izrael-
skiego, gdyż cię wsławił.  

II ‒ Mt 11,25-30  

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

III ‒ 1 Kor 14,1-12[23-25]  

1.Dążcie do miłości, starajcie się też usilnie o dary duchowe, a najbardziej o to, aby 
prorokować. 2.Bo kto językami mówi, nie dla ludzi mówi, lecz dla Boga; nikt go bo-
wiem nie rozumie, a on w mocy Ducha rzeczy tajemne wygłasza. 3.A kto prorokuje, 
mówi do ludzi ku zbudowaniu i napomnieniu, i pocieszeniu. 4.Kto językami mówi, sie-
bie tylko buduje; a kto prorokuje, Zgromadzenie liturgiczne buduje. 5.A pragnąłbym, 
żebyście wy wszyscy mówili językami, lecz jeszcze bardziej, żebyście prorokowali; bo 
większy jest ten, kto prorokuje, niż ten, kto mówi językami, chyba żeby je wykładał, 
aby Zgromadzenie liturgiczne był zbudowany. 6.Tak tedy, bracia, jeżeli przyjdę do was 
i będę mówił językami, jakiż pożytek z tego mieć będziecie, jeśli mowa moja nie bę-
dzie zawierała czy to objawienia, czy wiedzy, czy proroctwa, czy nauki? 7.Wszak nawet 
przedmioty martwe, które dźwięk wydają, jak piszczałka czy cytra, gdyby nie wydawa-
ły tonów rozmaitych, to jak można by rozpoznać, co grają na flecie, a co na cytrze? 
8.A gdyby trąba wydała głos niewyraźny, któż by się gotował do boju? 9.Tak i wy, jeśli 
językiem zrozumiale nie przemówicie, jakże kto zrozumie, co się mówi? Na wiatr bo-
wiem mówić będziecie. 10.Wiele, zaiste jest rozmaitych dźwięków na świecie, i nie ma 
niczego bez dźwięku; 11.gdybym tedy nie znał znaczenia dźwięków, byłbym dla tego, 
kto mówi, cudzoziemcem, a ten, co mówi, byłby dla mnie cudzoziemcem. 12.Tak i wy, 
ponieważ usilnie zabiegacie o dary Ducha, starajcie się obfitować w te, które służą ku 
zbudowaniu zboru. [23.Jeśli się tedy cały Zgromadzenie liturgiczne zgromadza na jed-
nym miejscu i wszyscy językami niezrozumiałymi mówić będą, a wejdą tam zwykli 
wierni albo niewierzący, czyż nie powiedzą, że szalejecie? 24.Lecz jeśli wszyscy proro-
kują, a wejdzie jakiś niewierzący albo zwykły wierny, wszyscy go badają, wszyscy go 
osądzają, 25.skrytości serca jego wychodzą na jaw i wtedy upadłszy na twarz, odda 
pokłon Bogu i wyzna: Prawdziwie Bóg jest pośród was].  

IV ‒ Jon 3,1-10  

1.Słowo Pana tej treści powtórnie doszło Jonasza: 2.Wstań, udaj się do Niniwy, tego 
wielkiego miasta, i zwiastuj mu poselstwo, które ci przekazuję. 3.Wtedy Jonasz wstał 



2. NIEDZIELA PO ŚWIĘTEJ TRÓJCY 

 58 

i udał się do Niniwy, według słowa Pana. A Niniwa była bardzo wielkim miastem, na 
trzy dni drogi pieszej. 4.A Jonasz rozpoczął wędrówkę do miasta, odbywając drogę 
jednego dnia, i wołał tak: Jeszcze czterdzieści dni pozostaje do zburzenia Niniwy. 
5.Wtedy obywatele Niniwy uwierzyli w Boga, ogłosili post i oblekli się we włosiennice, 
wielcy i mali. [.A gdy wieść o tym doszła do króla Niniwy, wstał ze swojego tronu, zdjął 
swój płaszcz i oblókł się we włosiennicę, i usiadł w popiele. 7.Na polecenie króla i jego 
dostojników ogłoszono taki rozkaz: Ludzie i zwierzęta, bydło i owce niech nic nie je-
dzą, niech się nie pasą i niech nie piją wody! 8.Niech włożą włosiennice, zarówno lu-
dzie jak i bydło, i niech żarliwie wołają do Boga, niech każdy zawróci ze swojej złej 
drogi i od bezprawia, własnoręcznie popełnionego. 9.A może Bóg znów się użali i od-
stąpi od swojego gniewu, i nie zginiemy. 10.A gdy Bóg widział ich postępowanie, że 
zawrócili ze swojej złej drogi, wtedy użalił się Bóg nieszczęścia, które postanowił zesłać 
na nich, i nie uczynił tego. 

V ‒ Łk 14,[15]16-24  

[15.Gdy to usłyszał jeden ze współbiesiadników, rzekł do niego: Błogosławiony ten, 
który będzie spożywał chleb w Królestwie Bożym]. 16.A On mu rzekł: Pewien człowiek 
przygotował wielką wieczerzę i zaprosił wielu. 17.I posłał swego sługę w godzinę wie-
czerzy, aby powiedział zaproszonym: Przyjdźcie, bo już wszystko gotowe. 18.I poczęli 
się wszyscy jeden po drugim wymawiać. Pierwszy mu rzekł: Kupiłem pole i muszę 
pójść je zobaczyć; proszę cię, miej mię za wytłumaczonego. 19.A drugi rzekł: Kupiłem 
pięć par wołów i idę je wypróbować; proszę cię, miej mię za wytłumaczonego. 20.A in-
ny rzekł: Żonę pojąłem i dlatego nie mogę przyjść. 21.A gdy wrócił sługa, doniósł o tym 
panu swemu. Wtedy gospodarz rozgniewał się i rzekł do sługi swego: Wyjdź prędko na 
place i ulice miasta i sprowadź tutaj ubogich i ułomnych, i ślepych, i chromych. 22.I 
oznajmił sługa: Panie, tak się stało, jak rozkazałeś, i jeszcze jest miejsce. 23.Wtedy rzekł 
pan do sługi: Wyjdź na drogi i między opłotki i przymuszaj, by weszli, i niech będzie 
zapełniony dom mój. 24.Albowiem mówię wam, że żaden z owych zaproszonych mę-
żów nie skosztuje mojej wieczerzy.  

VI ‒ Ef 2,[11-16]17-22 

[11.Przeto pamiętajcie o tym, że wy, niegdyś poganie w ciele, nazywani nieobrzezany-
mi przez tych, których nazywają obrzezanymi na skutek obrzezki, dokonanej ręką na 
ciele, 12.byliście w tym czasie bez Chrystusa, dalecy od społeczności izraelskiej i obcy 
przymierzom, zawierającym obietnicę, nie mający nadziei i bez Boga na świecie. 13.Ale 
teraz wy, którzy niegdyś byliście dalecy, staliście się w Chrystusie Jezusie bliscy przez 
krew Chrystusową. 14.Albowiem On jest pokojem naszym, On sprawił, że z dwojga 
jedność powstała, i zburzył w ciele swoim stojącą pośrodku przegrodę z muru nieprzy-
jaźni, 15.On zniósł zakon przykazań i przepisów, aby czyniąc pokój, stworzyć w sobie 
samym z dwóch jednego nowego człowieka 16.i pojednać obydwóch z Bogiem w jed-
nym ciele przez krzyż, zniweczywszy na nim nieprzyjaźń]; 17.i przyszedłszy, zwiastował 
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pokój wam, którzyście daleko, i pokój tym, którzy są blisko. 18.Albowiem przez niego 
mamy dostęp do Ojca, jedni i drudzy w jednym Duchu. 19.Tak więc już nie jesteście 
obcymi i przychodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga, 20.zbu-
dowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest 
sam Chrystus Jezus, 21.na którym cała budowa mocno spojona rośnie w przybytek 
święty w Panu, 22.na którym i wy się wespół budujecie na mieszkanie Boże w Duchu.  

Modlitwy powszechne Kościoła 

1.   Ojcze, Panie Boże łaski i nieskończonej mocy i chwały, którą okazałeś nam 
w Jezusie Chrystusie, swoim Synu. Tobie oddajemy cześć i uwielbiamy Twoje Imię za 
Twoje ojcowskie serce, za to, że nie bierzesz pod uwagę naszych grzechów, a jedynie 
doskonałe posłuszeństwo Twojego Syna. Wezwałeś nas do życia w Twoim Królestwie, 
abyśmy już więcej nie byli przechodniami, ale żyli w społeczności z Tobą i wraz ze 
wszystkimi powołanymi i świętymi budowali się na fundamencie apostołów, proro-
ków, ewangelistów i nauczycieli w Kościół święty oraz wzrastali w Ciało Jezusa Chry-
stusa.  

 Udziel nam Ducha Świętego, abyśmy w Nim i z Jego pomocą pogłębiali naszą wia-
rę, umacniali się w nadziei życia wiecznego i służyli sobie w miłości. Ustrzeż nas od 
obojętności i gnuśności. Rozbudź w nas ducha posłuszeństwa i wdzięczności, abyśmy 
pokornie odpowiadali każdego dnia na Twoje wezwanie do korzystania z darów zba-
wienia wiecznego. Niechaj sprawy tego świata nie przysłaniają nam celu naszego ży-
cia. Ucz nas szukać Twojego Królestwa i jego sprawiedliwości.  

 Błogosław Kościół swój na całej ziemi. Daj wszystkim ludziom poznanie, że jedynym 
kamieniem węgielnym i głową Kościoła jest Chrystus, Zbawiciel i Pośrednik nasz jedy-
ny. Prowadź nas przez swoje Słowo i ukształtuj z nas sobie mieszkanie. Błogosław na-
szą parafię, domy i rodziny nasze, życie, pracę i naukę, abyśmy jako sól tej ziemi żyli na 
chwałę świętego Twojego Imienia.  

 Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen. 

2.   Panie Jezu, Zbawicielu świata! Dziękujemy Ci, że byłeś posłuszny Ojcu aż do 
śmierci krzyżowej. Poniżyłeś się, ale Bóg Cię wywyższył i darował Ci Imię, które jest 
ponad wszelkie imię. Jest ono nam droższe ponad wszystko i radujemy się, że możemy 
mówić do Ciebie: Panie. Spraw, by zawsze napełniało serca ludzkie pokorą i wdzięcz-
nością. W tym Imieniu Cię wysławiamy, albowiem z nim związane jest wieczne zba-
wienie. 

 Chryste, dopomóż nam pamiętać, że wołając do Ciebie: „Panie, Panie!”, powinni-
śmy wypełniać wolę Twojego Ojca. Próżne słowa nie wielbią Ciebie. Przebacz nam każ-
de puste słowo dane bliźnim i każdą modlitwę, w której prawdziwie nie oddajemy się 
Tobie. 

 Zwróć nasze oczy na każdego, kto potrzebuje pomocy i pociechy. Naucz nas naśla-
dować Ciebie w pełnieniu woli Bożej, wszak Ty wypełniłeś ją doskonale. Pomagaj nam 
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każdego dnia przestrzegać przykazań, albowiem bez Twojego wsparcia nie możemy 
uczynić nic, co jest szlachetne i błogosławione. Amen. 

Antyfona 
Ksiądz:  Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości. Alleluja!  

Zgromadzenie liturgiczne: Albowiem oni będą nasyceni. Alleluja! 
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3. NIEDZIELA PO ŚWIĘTEJ TRÓJCY 

Hasło tygodnia 

Przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić to, co zginęło. (Łk 19,10) 

Psalm tygodnia: Ps 103,1-13 
1. Błogosław, duszo moja, Panu 
 I wszystko, co we mnie, imieniu jego świętemu! 
2. Błogosław, duszo moja, Panu 
 I nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw jego! 
3. On odpuszcza wszystkie winy twoje, 
 Leczy wszystkie choroby twoje. 
4. On ratuje od zguby życie twoje; 
 On wieńczy cię łaską i litością. 
5. On nasyca dobrem życie twoje, 
 Tak iż odnawia się jak u orła młodość twoja. 
6. Pan wymierza sprawiedliwość  
 I przywraca prawo wszystkim uciśnionym.  
7. Objawił Mojżeszowi drogi swoje,  
 Synom Izraela dzieła swoje. 
8. Miłosierny i łaskawy jest Pan, 
 Cierpliwy i pełen dobroci. 
9. Nie prawuje się ustawicznie, 
 Nie gniewa się na wieki. 
10. Nie postępuje z nami według grzechów naszych 
 Ani nie odpłaca nam według win naszych. 
11. Lecz jak wysoko jest niebo nad ziemią, 
 Tak wielka jest dobroć jego dla tych, którzy się go boją. 
12. Jak daleko jest wschód od zachodu 
 Tak oddalił od nas występki nasze. 
13. Jak się lituje ojciec nad dziećmi, 
 Tak się lituje Pan nad tymi, którzy się go boją. 

Introity nr 58 
Ksiądz Zgromadzenie liturgiczne 

I  
* Błogosław, duszo moja, Panu * I wszystko, co we mnie, Imieniu Jego świę-

temu! 
* On odpuszcza wszystkie winy twoje, * Leczy wszystkie choroby twoje. 
* On nasyca dobrem życie twoje, * Jak odnawia się u orła młodość twoja 

II  
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* 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 jak wysoko jest niebo nad ziemią, * Tak wielka jest dobroć jego dla tych, którzy 
się go boją. 

Kolekty  

1.    Ojcze nasz, Boże niepojętego miłosierdzia!/ Ty przez Jezusa Chrystusa poszu-
kujesz tych, którzy oddalili się od Ciebie i kroczą drogą zagłady./ Zgromadź wszystkie 
rozproszone dzieci swoje w Królestwie Twojego Syna,/ przez którego w Duchu Świę-
tym wraz z aniołami i wszystkimi zbawionymi chcemy śpiewać pieśń chwały na wieki 
wieków.  

2.    Panie Boże i Ojcze!/ Prawdziwa to mowa i przyjęcia godna, że Chrystus przy-
szedł na świat, aby zbawić grzeszników./ Okaż nam miłosierdzie swoje dla zasługi swo-
jego Syna i napełnij nas wiarą i nadzieją życia wiecznego./ Nieśmiertelny i niewidzialny 
Trójjedyny Boże, Tobie niechaj będzie chwała i cześć na wieki wieków.  

3.    Wszechmogący Panie Boże, Ojcze niebieski!/ Ty nie masz upodobania w śmierci 
grzesznika, lecz pragniesz, aby się wszyscy nawrócili do Ciebie./ Prosimy Cię, nie karz 
nas za grzechy nasze, lecz udziel pomocy w odnowieniu naszego życia./ Wysłuchaj nas 
przez Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wie-
ków.  

4.   Święty, nieśmiertelny Panie Boże!/ Przez swojego Ducha uświęć nasze życie 
i przygotuj na spotkanie z Tobą w Twoim Królestwie,/ gdzie będziemy z aniołami 
i wszystkimi zbawionymi wielbić Twoje święte Imię przez wszystkie wieki./ Wysłuchaj 
na i spraw to łaskawy Panie  Boże przez Jezusa Chrystusa naszego Zbawiciela. 

Biblijne teksty liturgiczne 

Stary Testament: Mi 7,18-20 

18.Któż jest, Boże, jak Ty, który przebaczasz winę, odpuszczasz przestępstwo resztce 
swojego dziedzictwa, który nie chowasz na wieki gniewu, lecz masz upodobanie 
w łasce? 19.Znowu zmiłuje się nad nami, zmyje nasze winy, wrzuci do głębin morskich 
wszystkie nasze grzechy. 20.Ty okażesz wierność Jakubowi, łaskę Abrahamowi, jak pod 
przysięgą obiecałeś naszym ojcom za dawnych dni. 

Lekcja: 1 Tm 1,12-17  

12.Dzięki składam temu, który mnie wzmocnił, Chrystusowi Jezusowi, Panu naszemu, 
za to, że mnie uznał za godnego zaufania, zleciwszy mi tę służbę, 13.mimo to, że przed-
tem byłem bluźniercą i prześladowcą, i gnębicielem, ale miłosierdzia dostąpiłem, bo 
czyniłem to nieświadomie, w niewierze. 14.A łaska Pana naszego stała się bardzo obfi-
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ta wraz z wiarą i miłością, która jest w Chrystusie Jezusie. 15.Prawdziwa to mowa 
i w całej pełni przyjęcia godna, że Chrystus Jezus przyszedł na świat, aby zbawić 
grzeszników, z których ja jestem pierwszy. 16.Ale dlatego miłosierdzia dostąpiłem, aby 
na mnie pierwszym Jezus Chrystus okazał wszelką cierpliwość dla przykładu tym, któ-
rzy mają weń uwierzyć ku żywotowi wiecznemu. 17.A królowi wieków, nieśmiertelne-
mu, niewidzialnemu, jedynemu Bogu, niechaj będzie cześć i chwała na wieki wieków. 
Amen.  

Graduale  

Miłosierny i łaskawy jest Pan, cierpliwy i pełen dobroci. Alleluja!  (Ps 103,8)  

Ewangelia: Łk 15,1-3.11b-32 

[1.A zbliżali się do niego wszyscy celnicy i grzesznicy, aby go słuchać. 2.Faryzeusze zaś 
i uczeni w Piśmie szemrali i mówili: Ten grzeszników przyjmuje i jada z nimi. 3.Po-
wiedział im więc takie podobieństwo:] 11b.Pewien człowiek miał dwóch synów. 
12.I rzekł młodszy z nich ojcu: Ojcze, daj mi część majętności, która na mnie przypada. 
Wtedy ten rozdzielił im majętność. 13.A po niewielu dniach młodszy syn zabrał wszyst-
ko i odjechał do dalekiego kraju, i tam roztrwonił swój majątek, prowadząc rozwiązłe 
życie. 14.A gdy wydał wszystko, nastał wielki głód w owym kraju i on zaczął cierpieć 
niedostatek. 15.Poszedł więc i przystał do jednego z obywateli owego kraju, a ten wy-
słał go do swej posiadłości wiejskiej, aby pasł świnie. 16.I pragnął napełnić brzuch swój 
omłotem, którym karmiły się świnie, lecz nikt mu nie dawał. 17.A wejrzawszy w siebie, 
rzekł: Iluż to najemników ojca mojego ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. 
18.Wstanę i pójdę do ojca mego i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu 
i przeciwko tobie, 19.już nie jestem godzien nazywać się synem twoim, uczyń ze mnie 
jednego z najemników swoich. 20.Wstał i poszedł do ojca swego. A gdy jeszcze był 
daleko, ujrzał go jego ojciec, użalił się i pobiegłszy rzucił mu się na szyję, i pocałował 
go. 21.Syn zaś rzekł do niego: Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie, już 
nie jestem godzien nazywać się synem twoim. 22.Ojciec zaś rzekł do sług swoich: Przy-
nieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go; dajcie też pierścień na jego rękę i sandały na 
nogi, 23.I przyprowadźcie tuczne cielę, zabijcie je, a jedzmy i weselmy się, 24.dlatego że 
ten syn mój był umarły, a ożył, zaginął, a odnalazł się. I zaczęli się weselić. 25.Starszy 
zaś syn jego był w polu. A gdy wracając zbliżył się do domu, usłyszał muzykę i tańce, 
26.i przywoławszy jednego ze sług, pytał, co to jest. 27.Ten zaś rzekł do niego: Brat twój 
przyszedł i ojciec twój kazał zabić tuczne cielę, że go zdrowym odzyskał. 28.Rozgniewał 
się więc i nie chciał wejść. Tedy ojciec jego wyszedł i prosił go. 29.Ten zaś odrzekł ojcu: 
Oto tyle lat służę ci i nigdy nie przestąpiłem rozkazu twego, a mnie nigdy nie dałeś 
nawet koźlęcia, bym się mógł zabawić z przyjaciółmi mymi. 30.Gdy zaś ten syn twój, 
który roztrwonił majętność twoją z nierządnicami, przyszedł, kazałeś dla niego zabić 
tuczne cielę. 31.Wtedy on rzekł do niego: Synu, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko 
moje jest twoim. 32.Należało zaś weselić się i radować, że ten brat twój był umarły, 
a ożył, zaginął, a odnalazł się.  
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Perykopy homiletyczne 

I ‒ 1 Tm  1,12-17 

12.Dzięki składam temu, który mnie wzmocnił, Chrystusowi Jezusowi, Panu naszemu, 
za to, że mnie uznał za godnego zaufania, zleciwszy mi tę służbę, 13.mimo to, że przed-
tem byłem bluźniercą i prześladowcą, i gnębicielem, ale miłosierdzia dostąpiłem, bo 
czyniłem to nieświadomie, w niewierze. 14.A łaska Pana naszego stała się bardzo obfi-
ta wraz z wiarą i miłością, która jest w Chrystusie Jezusie. 15.Prawdziwa to mowa 
i w całej pełni przyjęcia godna, że Chrystus Jezus przyszedł na świat, aby zbawić 
grzeszników, z których ja jestem pierwszy. 16.Ale dlatego miłosierdzia dostąpiłem, aby 
na mnie pierwszym Jezus Chrystus okazał wszelką cierpliwość dla przykładu tym, któ-
rzy mają weń uwierzyć ku żywotowi wiecznemu. 17.A królowi wieków, nieśmiertelne-
mu, niewidzialnemu, jedynemu Bogu, niechaj będzie cześć i chwała na wieki wieków. 
Amen.  

II ‒ Mi 7,18-20 

18.Któż jest, Boże, jak Ty, który przebaczasz winę, odpuszczasz przestępstwo resztce 
swojego dziedzictwa, który nie chowasz na wieki gniewu, lecz masz upodobanie 
w łasce? 19.Znowu zmiłuje się nad nami, zmyje nasze winy, wrzuci do głębin morskich 
wszystkie nasze grzechy. 20.Ty okażesz wierność Jakubowi, łaskę Abrahamowi, jak pod 
przysięgą obiecałeś naszym ojcom za dawnych dni. 

III ‒ Łk 15,1-10 

1.A zbliżali się do niego wszyscy celnicy i grzesznicy, aby go słuchać. 2.Fary-zeusze zaś 
i uczeni w Piśmie szemrali i mówili: Ten grzeszników przyjmuje i jada z nimi. 3.Powie-
dział im więc takie podobieństwo: 4.Któż z was, gdy ma sto owiec, a zgubi jedną z nich, 
nie pozostawia dziewięćdziesięciu dziewięciu na pustkowiu i nie idzie za zgubioną, aż 
ją odnajdzie? 5.A odnalazłszy, kładzie ją na ramiona swoje i raduje się. 6.I przyszedłszy 
do domu, zwołuje przyjaciół i sąsiadów, mówiąc do nich: Weselcie się ze mną, gdyż 
odnalazłem moją zgubioną owcę! 7.Powiadam wam: Większa będzie radość w niebie 
z jednego grzesznika, który się upamięta, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawie-
dliwych, którzy nie potrzebują upamiętania. 8.Albo, która niewiasta, mając dziesięć 
drachm, gdy zgubi jedną drachmę, nie bierze światła, nie wymiata domu i nie szuka 
gorliwie, aż znajdzie? 9.A znalazłszy, zwołuje przyjaciółki oraz sąsiadki i mówi: Wesel-
cie się ze mną, gdyż znalazłam drachmę, którą zgubiłam. 10.Taka, mówię wam, jest 
radość wśród aniołów Bożych nad jednym grzesznikiem, który się upamięta.  

IV ‒ Ez 18,1-4.21-24.30-32 

 1.I doszło mnie słowo Pana tej treści: 2.Dlaczego to używacie między sobą przysłowia 
o ziemi izraelskiej: Ojcowie jedli kwaśne grona, a zęby synów ścierpły? 3.Jakom żyw ‒ 
mówi Wszechmocny Pan ‒ że już nie będziecie wypowiadali w Izraelu tego przysłowia. 
4.Oto wszyscy ludzie są moi, zarówno ojciec, jak syn są moimi. Każdy, kto grzeszy, 
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umrze. 21.Lecz gdy bezbożny odwróci się od wszystkich swoich grzechów, które po-
pełnił, i będzie przestrzegał wszystkich moich przykazań, i będzie wykonywał prawo 
i sprawiedliwość, na pewno będzie żył, nie umrze. 22.Nie będzie mu się przypominać 
żadnych jego przestępstw, które popełnił, będzie żył przez sprawiedliwość, którą się 
kierował. 23.Czy rzeczywiście mam upodobanie w śmierci bezbożnego ‒ mówi 
Wszechmocny Pan ‒ a nie raczej w tym, by się odwrócił od swoich dróg i żył? 24.A gdy 
sprawiedliwy odwróci się od swojej sprawiedliwości i popełnia bezprawie, i czyni 
wszystkie te ohydne rzeczy, których dopuszcza się bezbożny, czy ma żyć? Nie będzie 
mu się przypominało tych wszystkich sprawiedliwych czynów, które spełnił; z powodu 
niewierności, której się dopuścił, i z powodu swojego grzechu, który popełnił, umrze! 
30.Dlatego każdego według jego postępowania będę sądził, domu izraelski – mówi 
Wszechmocny Pan. Nawróćcie się i odwróćcie od wszystkich waszych przestępstw, 
aby się wam nie stały pobudką do grzechu! 31.Odrzućcie od siebie wszystkie swoje 
przestępstwa, które popełniliście przeciwko mnie, i stwórzcie sobie nowe serce 
i nowego ducha! Dlaczego macie umierać, domu izraelski? 32.Gdyż nie mam upodoba-
nia w śmierci śmiertelnika, mówi Wszechmocny Pan. Nawróćcie się więc, a żyć bę-
dziecie!  

V ‒ Jon [3,10]4,1-11 

10.A gdy Bóg widział ich postępowanie, że zawrócili ze swojej złej drogi, wtedy użalił 
się Bóg nieszczęścia, które postanowił zesłać na nich, i nie uczynił tego. 

1.Jonaszowi bardzo się to nie podobało, tak że się rozgniewał. 2.I modlił się do Pana, 
mówiąc: Ach, Panie! Czy nie to miałem na myśli, gdy jeszcze byłem w mojej ojczyźnie? 
Dlatego pierwszym razem uciekałem do Tarszyszu; wiedziałem bowiem, że Ty jesteś 
Bogiem łaskawym i miłosiernym, cierpliwym i pełnym łaski, który żałuje nieszczęścia. 
3.Otóż teraz, Panie, zabierz moją duszę, bo lepiej mi umrzeć aniżeli żyć. 4.A Pan odpo-
wiedział: Czy to słuszne, tak się gniewać? 5.Potem Jonasz wyszedł z miasta i zamieszkał 
na wschód od miasta; i zrobił sobie tam szałas, i usiadł w jego cieniu, aby zobaczyć, co 
będzie się dziać w mieście. 6.A Pan, Bóg, wyznaczył krzew rycynowy, aby wyrósł nad 
Jonaszem, dawał cień jego głowie i osłaniał go przed grożącym mu nieszczęściem. 
I Jonasz radował się bardzo z tego krzewu rycynowego. 7.Lecz nazajutrz z pojawieniem 
się zorzy wyznaczył Bóg robaka, który podgryzł krzew rycynowy, tak że usechł. 8.A gdy 
wzeszło słońce, zesłał Bóg suchy wiatr wschodni i słońce prażyło głowę Jonasza, tak że 
omdlewał i życzył sobie śmierci, mówiąc: Lepiej mi umrzeć niż żyć. 9.Wtedy rzekł Bóg 
do Jonasza: Czy to słuszne, tak się gniewać z powodu krzewu rycynowego? A ten od-
powiedział: Słusznie jestem zagniewany, i to na śmierć. 10.A Pan rzekł: Ty żałujesz 
krzewu rycynowego, koło którego nie pracowałeś i którego nie wyhodowałeś; wyrósł 
on w ciągu jednej nocy i w ciągu jednej nocy zginął, 11.a Ja nie miałbym żałować Nini-
wy, tego wielkiego miasta, w którym żyje więcej niż sto dwadzieścia tysięcy ludzi, któ-
rzy nie umieją rozróżnić między tym, co prawe, a tym, co lewe, a nadto wiele bydła? 
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VI ‒ Łk 15,1-3.11b-32 

[1.A zbliżali się do niego wszyscy celnicy i grzesznicy, aby go słuchać. 2.Faryzeusze zaś 
i uczeni w Piśmie szemrali i mówili: Ten grzeszników przyjmuje i jada z nimi. 3.Powie-
dział im więc takie podobieństwo:] 11b.Pewien człowiek miał dwóch synów. 12.I rzekł 
młodszy z nich ojcu: Ojcze, daj mi część majętności, która na mnie przypada. Wtedy 
ten rozdzielił im majętność. 13.A po niewielu dniach młodszy syn zabrał wszystko       
i odjechał do dalekiego kraju, i tam roztrwonił swój majątek, prowadząc rozwiązłe 
życie. 14.A gdy wydał wszystko, nastał wielki głód w owym kraju i on zaczął cierpieć 
niedostatek. 15.Poszedł więc i przystał do jednego z obywateli owego kraju, a ten wy-
słał go do swej posiadłości wiejskiej, aby pasł świnie. 16.I pragnął napełnić brzuch swój 
omłotem, którym karmiły się świnie, lecz nikt mu nie dawał. 17.A wejrzawszy w siebie, 
rzekł: Iluż to najemników ojca mojego ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. 
18.Wstanę i pójdę do ojca mego i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu 
i przeciwko tobie, 19.już nie jestem godzien nazywać się synem twoim, uczyń ze mnie 
jednego z najemników swoich. 20.Wstał i poszedł do ojca swego. A gdy jeszcze był 
daleko, ujrzał go jego ojciec, użalił się i pobiegłszy rzucił mu się na szyję, i pocałował 
go. 21.Syn zaś rzekł do niego: Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie, już 
nie jestem godzien nazywać się synem twoim. 22.Ojciec zaś rzekł do sług swoich: Przy-
nieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go; dajcie też pierścień na jego rękę i sandały na 
nogi, 23.I przyprowadźcie tuczne cielę, zabijcie je, a jedzmy i weselmy się, 24.dlatego że 
ten syn mój był umarły, a ożył, zaginął, a odnalazł się. I zaczęli się weselić. 25.Starszy 
zaś syn jego był w polu. A gdy wracając zbliżył się do domu, usłyszał muzykę i tańce, 
26.i przywoławszy jednego ze sług, pytał, co to jest. 27.Ten zaś rzekł do niego: Brat twój 
przyszedł i ojciec twój kazał zabić tuczne cielę, że go zdrowym odzyskał. 28.Rozgniewał 
się więc i nie chciał wejść. Tedy ojciec jego wyszedł i prosił go. 29.Ten zaś odrzekł ojcu: 
Oto tyle lat służę ci i nigdy nie przestąpiłem rozkazu twego, a mnie nigdy nie dałeś 
nawet koźlęcia, bym się mógł zabawić z przyjaciółmi mymi. 30.Gdy zaś ten syn twój, 
który roztrwonił majętność twoją z nierządnicami, przyszedł, kazałeś dla niego zabić 
tuczne cielę. 31.Wtedy on rzekł do niego: Synu, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko 
moje jest twoim. 32.Należało zaś weselić się i radować, że ten brat twój był umarły, 
a ożył, zaginął, a odnalazł się.  

Modlitwy powszechne Kościoła 

1.   Boże i Panie, jesteś miłością i Twoje serce ojcowskie jest nieustannie dla nas 
otwarte, jaśnieje dobrocią i łaską. Pragniesz zbawienia każdego człowieka, poszuku-
jesz błądzących i szukających źródła szczęścia w dobrach i uciechach grzesznego świa-
ta. W Jezusie Chrystusie, naszym Panu, stałeś się widzialnie obecny wśród nas i bliski 
wszystkim swoim dzieciom.  

 Błagamy Cię Ojcze łaskawy, przebacz nam nasze grzechy, przez które obrażamy 
Ciebie i nieustannie zrywamy społeczność z Tobą. Zechciej łaskawie okazać nam miło-
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sierdzie, wyrwij z ciemności i mocy grzechu, daj siły do przezwyciężenia pokuszeń oraz 
myśli, które nie służą chwale świętego Twojego Imienia.  

 Przebacz Kościołowi jego grzeszne chęci panowania nad światem. Obdaruj pozna-
niem, że powinien on za przykładem Jezusa Chrystusa szukać tych, którzy zginęli, po-
trzebują pomocy, słowa pociechy i światła wskazującego na Ciebie.  

 Zachowaj nas przy prawdzie Twojego Słowa, gdyż jedynie w nim jest uwolnienie od 
mocy fałszywych nauk, grzechu i władzy szatana, ojca wszelkiego kłamstwa. Uznałeś 
nas za godnych składania świadectwa o mocy Ewangelii Jezusa Chrystusa, dlatego 
oczyść nasze serca, napełnij Duchem Świętym, abyśmy nigdy nie byli źródłem zgor-
szenia, lecz aby świat widząc uczynki nasze, chwalił święte Twoje Imię.  

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

2.   Boże łaskawy i miłosierny, dziękujemy Ci, że prowadzisz nas od chwili urodze-
nia i przez Twoje słowo uczysz, jak żyć i postępować, i dajesz poznanie prawdy i miło-
ści. Wychowujesz nas, strzeżesz od czynów niegodnych i kierujesz nasze nogi na drogę 
pokoju i sprawiedliwości. 

 Wybacz, Boże, że nie zawsze byliśmy uczniami i uczennicami posłusznymi Twojej 
woli. Nie karz nas za chwile zapomnienia i przebacz nam nasze  grzechy. Okaż nam 
litość, wszak Ty jesteś Bogiem miłosiernym i wiernym swoim obietnicom. 

 Panie Boże, wiemy, że nigdy nie będziemy mogli powiedzieć, że poznaliśmy całą 
prawdę o Tobie i ludzkim życiu. Zawsze będziemy w Twojej szkole, a nasze poznanie 
w ciele będzie tylko cząstkowe. Dopiero w wieczności oglądać Cię będziemy i poznamy 
to, co teraz jest przed nami zakryte. 

 Panie Boże, wybacz tym wszystkim, którym wydaje się, że ukończyli już swój kurs 
wiary i niczego więcej nie muszą się uczyć. Uchroń i nas od takiej pychy i zarozumiało-
ści. 

 Oświeć nas przez Ducha Świętego, abyśmy oznajmiali cudowne sprawy Twoje, tym, 
którzy jeszcze są bardzo daleko od Ciebie. Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa. 
Amen. 

Antyfona 
Ksiądz: Jak się lituje ojciec nad dziećmi. Alleluja! 

Zgromadzenie liturgiczne: Tak się lituje Pan nad tymi, którzy się go boją, Alleluja! 
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4. NIEDZIELA PO ŚWIĘTEJ TRÓJCY 

Hasło tygodnia 

Jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełnicie zakon Chrystusowy. (Ga 6,2) 

Psalm tygodnia: Ps 42,2-6 
2. Jak jeleń pragnie wód płynących, 
 Tak dusza moja pragnie ciebie, Boże! 
3. Dusza moja pragnie Boga, Boga żywego. 
 Kiedyż przyjdę i ukażę się przed obliczem Boga? 
4. Łzy moje są mi chlebem we dnie i w nocy, 
 Gdy mówią do mnie co dzień: Gdzie jest Bóg twój? 
5. Wspominam to z wielkim rozrzewnieniem, 
 Jak chodziłem w tłumie, pielgrzymując do domu Bożego 
 Wśród głosów radości i dziękczynienia tłumu świętującego. 
6. Czemu rozpaczasz, duszo moja, 
 I czemu drżysz we mnie? 
 Ufaj Bogu, gdyż jeszcze sławić go będę: 
 On jest zbawieniem moim i Bogiem moim! 

Introit nr 59 
Ksiądz Zgromadzenie liturgiczne 

I  
* Będę cię wysławiał, Panie, całym sercem, * Będę opowiadał wszystkim cuda Twoje! 
* Będę się weselił i radował w tobie, * Będę opiewał Imię Twoje, Najwyższy! 
* Pan sądzić będzie świat sprawiedliwie, * A ludy będzie osądzać bezstronnie. 

II  

* Pan stanie się schronieniem uciśnionemu, * Schronieniem w czasie niedoli. 
* Ufać będą tobie ci, którzy znają Imię Twoje, * Bo nie opuszczasz, Panie, tych, którzy cię 

szukają. 
* Śpiewajcie Panu, który mieszka na Syjonie, * Opowiadajcie pośród ludów dzieła Jego! 

Kolekty 

1.   Boże, Ojcze miłosierny!/ Dziękujemy Ci za Ewangelię Jezusa Chrystusa, przez 
którą objawiasz swoją miłość ojcowską./ Spraw, abyśmy służyli naszym bliźnim, oka-
zywali im miłość i odpuszczali wszystkie ich przewinienia./ Wysłuchaj wołania naszego 
przez Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wie-
ków.  

2.    Panie Boże wszechmogący, przed Tobą nie ukryje się żadna niesprawiedli-
wość./ Wszyscy staniemy przed Twoją stolicą sądową i jawną się stanie każda nie-
sprawiedliwość./ Dlatego prosimy Cię, ustrzeż nas od wzajemnego osądzania, udziel 
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ducha przebaczenia, abyśmy nikomu nie dawali powodu do zgorszenia./ Wysłuchaj 
nas przez swojego Syna w Duchu Twoim, naszym Pocieszycielu.  

3.    Wszechmogący, wiekuisty Boże,/ obrońco wszystkich, którzy Tobie ufają!/ 
Błagamy Cię, okaż nam swoje miłosierdzie, abyśmy korzystając z dóbr doczesnych, 
dzięki Twojemu prowadzeniu nie utracili wiecznej szczęśliwości./ Wysłuchaj nas przez 
Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków.  

4.   Pełen dobroci i miłosierdzia,  łaskawy Boże nasz i Panie!/ Stwórz w nas nowe 
serca, abyśmy zgodnie z Twoją wolą Ciebie i bliźnich naszych miłowali i pomagali im 
w życiu./ Chcemy służyć Tobie i wielbić Cię przez nasze życie aż do końca dni naszych./ 
Wysłuchaj nas w Duchu Świętym, naszym Pocieszycielu. 

Biblijne teksty liturgiczne 

Stary Testament: 1 Mż 50,15-21 

15.Bracia Józefa, widząc, że umarł ojciec ich, mówili: Może Józef będzie teraz wrogo do 
nas usposobiony i odpłaci nam sowicie za wszystko zło, które mu wyrządziliśmy? 
16.Kazali więc Józefowi powiedzieć: Ojciec twój dał takie polecenie przed śmiercią: 
17.Tak powiedzcie Józefowi: Ach, przebacz braciom swoim ich występek i ich grzech 
oraz zło, które ci wyrządzili. Odpuść przeto teraz występek sług Boga ojca twego. 
I zapłakał Józef, gdy to mówiono do niego. 18.Potem przyszli bracia jego, upadli przed 
nim i rzekli: Sługami twoimi jesteśmy. 19.A Józef rzekł do nich: Nie bójcie się! Czyż ja 
jestem na miejscu Boga? 20.Wy wprawdzie knuliście zło przeciwko mnie, ale Bóg obró-
cił to w dobro, chcąc uczynić to, co się dziś dzieje: zachować przy życiu liczny lud. 
21.Nie bójcie się więc. Ja będę utrzymywał was i dzieci wasze. Tak pocieszał ich i przy-
jaźnie z nimi rozmawiał.  

Lekcja: Rz 12,17-21 

17.Nikomu złem za złe nie oddawajcie, starajcie się o to, co jest dobre w oczach 
wszystkich ludzi. 18.Jeśli można, o ile to od was zależy, ze wszystkimi ludźmi pokój 
miejcie. 19.Najmilsi! Nie mścijcie się sami, ale pozostawcie to gniewowi Bożemu, 
albowiem napisano: Pomsta do mnie należy, Ja odpłacę, mówi Pan. 20.Jeśli tedy 
łaknie nieprzyjaciel twój, nakarm go; jeśli pragnie, napój go; bo czyniąc to, węgle 
rozżarzone zgarniesz na jego głowę. 21.Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwy-
ciężaj.  

Graduale 

Dobrze jest dziękować Panu i opiewać imię Twe, o Najwyższy. Alleluja!  
(Ps 92,2)  

Ewangelia: Łk 6,36-42 

36.Bądźcie miłosierni, jak miłosierny jest Ojciec wasz. 37.I nie sądźcie, a nie będziecie 
sądzeni, i nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni, odpuszczajcie, a dostąpicie od-
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puszczenia. 38.Dawajcie, a będzie wam dane; miarę dobrą, natłoczoną, potrzęsioną 
i przepełnioną dadzą w zanadrze wasze; albowiem jakim sądem sądzicie, takim was 
osądzą, i jaką miarą mierzycie, taką i wam odmierzą. 39.Opowiedział im też podobień-
stwo: Czy może ślepy ślepego pro-wadzić? Czy obaj nie wpadną do dołu? 40.Nie masz 
ucznia nad mistrza, ale należycie będzie przygotowany każdy, gdy będzie jak jego 
mistrz. 41.A dlaczego widzisz źdźbło w oku brata swego, a belki w oku własnym nie 
dostrzegasz? 42.Albo jak powiesz bratu swemu: Pozwól, że wyjmę źdźbło z oka twego, 
a oto belka jest w oku twoim? Obłudniku, wyjmij najpierw belkę z oka swego, a wtedy 
przejrzysz, aby wyjąć źdźbło z oka brata swego.  

Perykopy homiletyczne 

I ‒ Łk 6,36-42 

36.Bądźcie miłosierni, jak miłosierny jest Ojciec wasz. 37.I nie sądźcie, a nie będziecie 
sądzeni, i nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni, odpuszczajcie, a dostąpicie od-
puszczenia. 38.Dawajcie, a będzie wam dane; miarę dobrą, natłoczoną, potrzęsioną 
i przepełnioną dadzą w zanadrze wasze; albowiem jakim sądem sądzicie, takim was 
osądzą, i jaką miarą mierzycie, taką i wam odmierzą. 39.Opowiedział im też podobień-
stwo: Czy może ślepy ślepego pro-wadzić? Czy obaj nie wpadną do dołu? 40.Nie masz 
ucznia nad mistrza, ale należycie będzie przygotowany każdy, gdy będzie jak jego 
mistrz. 41.A dlaczego widzisz źdźbło w oku brata swego, a belki w oku własnym nie 
dostrzegasz? 42.Albo jak powiesz bratu swemu: Pozwól, że wyjmę źdźbło z oka twego, 
a oto belka jest w oku twoim? Obłudniku, wyjmij najpierw belkę z oka swego, a wtedy 
przejrzysz, aby wyjąć źdźbło z oka brata swego. 

II ‒ Rz 12,17-21 

 17.Nikomu złem za złe nie oddawajcie, starajcie się o to, co jest dobre w oczach 
wszystkich ludzi. 18.Jeśli można, o ile to od was zależy, ze wszystkimi ludźmi pokój 
miejcie. 19.Najmilsi! Nie mścijcie się sami, ale pozostawcie to gniewowi Bożemu, al-
bowiem napisano: Pomsta do mnie należy, Ja odpłacę, mówi Pan. 20.Jeśli tedy łaknie 
nieprzyjaciel twój, nakarm go; jeśli pragnie, napój go; bo czyniąc to, węgle rozżarzone 
zgarniesz na jego głowę. 21.Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj.  

III ‒ 1 Mż 50,15-21 

15.Bracia Józefa, widząc, że umarł ojciec ich, mówili: Może Józef będzie teraz wrogo do 
nas usposobiony i odpłaci nam sowicie za wszystko zło, które mu wyrządziliśmy? 
16.Kazali więc Józefowi powiedzieć: Ojciec twój dał takie polecenie przed śmiercią: 
17.Tak powiedzcie Józefowi: Ach, przebacz braciom swoim ich występek i ich grzech 
oraz zło, które ci wyrządzili. Odpuść przeto teraz występek sług Boga ojca twego. 
I zapłakał Józef, gdy to mówiono do niego. 18.Potem przyszli bracia jego, upadli przed 
nim i rzekli: Sługami twoimi jesteśmy. 19.A Józef rzekł do nich: Nie bójcie się! Czyż ja 
jestem na miejscu Boga? 20.Wy wprawdzie knuliście zło przeciwko mnie, ale Bóg obró-
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cił to w dobro, chcąc uczynić to, co się dziś dzieje: zachować przy życiu liczny lud. 
21.Nie bójcie się więc. Ja będę utrzymywał was i dzieci wasze. Tak pocieszał ich i przy-
jaźnie z nimi rozmawiał.  

IV ‒ J 8,3-11 

3.Potem uczeni w Piśmie i faryzeusze przyprowadzili kobietę przyłapaną na cudzołó-
stwie, postawili ją pośrodku 4.i rzekli do niego: Nauczycielu, tę oto kobietę przyłapano 
na jawnym cudzołóstwie. 5.A Mojżesz w zakonie kazał nam takie kamienować. Ty zaś 
co mówisz? 6.A to mówili, kusząc go, by mieć powód do oskarżenia go. A Jezus, schy-
liwszy się, pisał palcem po ziemi. 7.A gdy go nie przestawali pytać, podniósł się i rzekł 
do nich: Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamieniem. 8.I znowu 
schyliwszy się, pisał po ziemi. 9.A gdy oni to usłyszeli i sumienie ich ruszyło, wychodzili 
jeden za drugim, poczynając od najstarszych, i pozostał Jezus sam i owa kobieta po-
środku. 10.A Jezus podniósłszy się i nie widząc nikogo, tylko kobietę, rzekł jej: Kobieto! 
Gdzież są ci, co cię oskarżali? Nikt cię nie potępił? 11.A ona odpowiedziała: Nikt, Panie! 
Wtedy rzekł Jezus: I Ja cię nie potępiam: Idź i odtąd już nie grzesz.  

V ‒ 1 P 3,8-17 

8.A w końcu: Bądźcie wszyscy jednomyślni, współczujący, braterscy, miłosierni, pokor-
ni; 9.nie oddawajcie złem za zło ani obelgą za obelgę, lecz przeciwnie, błogosławcie, 
gdyż na to powołani zostaliście, abyście odziedziczyli błogosławieństwo. 10.Bo kto chce 
być zadowolony z życia i oglądać dni dobre, ten niech powstrzyma język swój od złego, 
a wargi swoje od mowy zdradliwej. 11.Niech się odwróci od złego, a czyni dobre, niech 
szuka pokoju i dąży do niego. 12.Albowiem oczy Pana zwrócone są na sprawiedliwych, 
a uszy jego ku prośbie ich, lecz oblicze Pańskie przeciwko tym, którzy czynią zło. 
13.I któż wyrządzi wam co złego, jeżeli będziecie gorliwymi rzecznikami dobrego? 
14.Ale chociaż byście nawet mieli cierpieć dla sprawiedliwości, błogosławieni jesteście. 
Nie lękajcie się więc gróźb ich i nie trwóżcie się. 15.Lecz Chrystusa Pana poświęcajcie w 
sercach waszych, zawsze gotowi do obrony przed każdym, domagającym się od was 
wytłumaczenia się z nadziei waszej, 16.lecz czyńcie to z łagodnością i szacunkiem. 
Miejcie sumienie czyste, aby ci, którzy zniesławiają dobre chrześcijańskie życie wasze, 
zostali zawstydzeni, że was spotwarzali. 17.Lepiej bowiem jest, jeżeli taka jest wola 
Boża, cierpieć za dobre niż za złe uczynki.  

VI ‒ 1 Sm 24,1-20 

1.A Dawid wyruszył stamtąd i zatrzymał się w niedostępnych miejscach En-Gedi. 2.Gdy 
zaś Saul powrócił z pościgu za Filistyńczykami, doniesiono mu: Oto Dawid jest na pu-
styni En-Gedi. 3.Wziął tedy Saul ze sobą trzy tysiące wojowników wybranych z całego 
Izraela i wyruszył, aby tropić Dawida i jego wojowników na wschód od Skał Kozic. 
4.I doszedł do szałasów owczych przy drodze, gdzie była jaskinia. Saul wszedł do niej 
z potrzebą, Dawid zaś i jego wojownicy siedzieli w głębi jaskini. 5.I rzekli wojownicy 
Dawida do niego: Oto dzień, o którym zapowiedział ci Pan: Wydam twoich wrogów w 
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twoje ręce i będziesz mógł zrobić z nimi, co będziesz chciał. Wstał tedy Dawid i uciął 
ukradkiem kraj płaszcza Saulowego. 6.Lecz potem ruszyło Dawida sumienie, iż uciął 
kraj płaszcza Saulowego, 7.I rzekł do swoich wojowników: Broń Boże, abym miał uczy-
nić tę rzecz memu panu, pomazańcowi Pańskiemu, podnosząc swoją rękę na niego, 
gdyż jest pomazańcem Pańskim. 8.I zgromił Dawid swoich wojowników tymi słowami, 
i nie pozwolił im wystąpić przeciwko Saulowi; Saul zaś wstał, wyszedł z jaskini i po-
szedł swoją drogą. 9.Potem wstał również Dawid i wyszedłszy z jaskini, wołał za Sau-
lem: Panie mój, królu! A gdy Saul obejrzał się poza siebie, Dawid padł twarzą ku ziemi 
i oddał mu pokłon. 10.I rzekł Dawid do Saula: Dlaczego słuchasz słów ludzi mówiących: 
Oto Dawid ma złe zamysły wobec ciebie. 11.Oto w dniu dzisiejszym przekonałeś się, że 
Pan wydał cię w jaskini w moją rękę. Mówiono mi, aby cię zabić, lecz ja oszczędziłem 
cię, postanawiając, że nie wyciągnę swojej ręki na mojego pana, gdyż jest pomazań-
cem Pańskim. 12.Ojcze mój, zobaczże, zobacz skraj twego płaszcza w mojej ręce, a stąd 
że ucinając skraj twego płaszcza, nie zabiłem cię, możesz poznać i stwierdzić, że nie 
zamyślam nic złego ni występnego i że nic nie zawiniłem przeciwko tobie, ty zaś czy-
hasz na moje życie, aby mi je odebrać. 13.Niech Pan rozsądzi między mną a między 
tobą i niech ci odpłaci Pan za mnie, lecz ręka moja nie podniesie się na ciebie, 14.jak to 
głosi starodawna przypowieść: Od przewrotnych wychodzi przewrotność, Lecz moja 
ręka nie podniesie się na ciebie. 15.Za kim to wyruszył w pole król izraelski, kogóż to 
ścigasz? Psa zdechłego, pchłę jakąś? 16.Niech tedy Pan będzie sędzią i rozsądzi między 
mną a między tobą, niech zobaczy i ujmie się za sprawą moją, o odda mi sprawiedli-
wość przed tobą. 17.A gdy Dawid skończył swoje przemówienie do Saula, rzekł Saul: 
Czy to twój głos, synu mój, Dawidzie? I wybuchnął głośnym płaczem, 18.I rzekł do Da-
wida: Jesteś sprawiedliwszy ode mnie, gdyż ty wyświadczyłeś mi dobrodziejstwo, a ja 
wyrządziłem ci zło. 19.I dałeś dziś dowód, że postąpiłeś ze mną szlachetnie nie zabijając 
mnie, choć Pan wydał mnie w twoje ręce. 20.Gdy ktoś natknie się na swego wroga, czy 
pozwala mu spokojnie odejść? Niech Pan odpłaci co dobrem za to, co dziś dla mnie 
uczyniłeś. 

Modlitwy powszechne Kościoła 

1.   Boże i Ojcze Pana naszego Jezusa Chrystusa, dziękujemy Ci za Twoje Słowo, 
Słowo prawdy i światła dla naszych dusz, błądzących w ciemnościach świata. Wysła-
wiamy Cię za społeczność jaką możemy mieć w tym świętym dniu z Tobą i między sobą 
w wierze i posługiwaniu wzajemnym. Czcimy święte Twoje Imię za wszystko, czym 
obdarzasz nas każdego dnia.  

 Panie Boże, który przenikasz wszystkie przestrzenie i znasz wszystkie tajemnice! 
Widzisz nasze grzeszne serca, naszą obłudę, chęć osądzania innych i naszą zatwardzia-
łość. Dla zasługi Syna Twojego, Jezusa Chrystusa, nie obchodź się z nami według swo-
jej sprawiedliwości, ale okaż swoje ojcowskie serce, pełne łaski i dobroci. Zmiłuj się 
nad nami, Boże naszego zbawienia! 
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 Boże, dodaj nam siły w Duchu Świętym do zaowocowania w miłości, radości, poko-
ju, cierpliwości, uprzejmości, wierności, łagodności i wstrzemięźliwości. Nie dopuść, aby-
śmy oskarżali naszych bliźnich. Przypominaj nam nieustannie, że wszyscy staniemy 
przed Twoją stolicą sądową. Niechaj świętość Chrystusa przykryje wszystkie nasze 
grzechy, abyśmy łaski i miłosierdzia dostąpili.  

 Zachowaj swój Kościół na ziemi w prawdzie i pokoju. Powołaj mu wiernych szafarzy 
Twoich tajemnic. Ustrzeż ich od chęci panowania i wywyższania się nad bliźnimi. Nie-
chaj z pokorą składają świadectwo wiary i służą z radością w Twoim Kościele, wiernie 
wypełniając swoje powołanie.  

 Panie Boże, dawco dobrych i doskonałych darów, utwierdź dzieła naszych rąk. Bło-
gosław nam w pracy i odpoczynku. A wysłuchaj nas przez Syna swojego Jezusa Chry-
stusa, naszego Pana. Amen. 

2.   Panie Boże, święte jest Twoje Imię, wielbione i chwalone przez chóry aniołów. 
W swoim Imieniu objawiłeś się swemu ludowi i dałeś mu poznać, że jesteś z nim i pra-
gniesz jego zbawienia. Wolę swoją potwierdziłeś w Twoim Synu, Jezusie Chrystusie. 
Powiedziałeś, że przez wzgląd na Twoje Imię nie będziesz się z nami obchodził według 
naszych uczynków, lecz według Twojej miłości. Twoje Imię  jest nam pociechą. 

 Ojcze łaskawy, wiemy, że gdybyś odpłacił nam według naszych uczynków, pochło-
nąłby nas żar Twojego gniewu. My, grzeszni ludzie, niczym nie zasługujemy na Twoją 
dobroć i łaskę. Postępujesz z nami według wielkiego miłosierdzia Twojego i tylko dla 
zasługi Twojego Syna przebaczasz nam nasze nieprawości. 

 Spraw, aby ta wiara nie była przyczyną lekceważenia Twoich przykazań. Drogo zo-
staliśmy wykupieni, dlatego przeto przez Ducha Świętego dopomóż nam pamiętać 
o cenie naszego zbawienia – Krwi Chrystusa niewinnie przelanej na krzyżu. Dopomóż 
nam wytrwać w posłuszeństwie Twojej woli.  

 Wysłuchaj nas przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Amen. 

Antyfona 
Ksiądz: Pan jest sprawiedliwy i kocha sprawiedliwość. Alleluja! 

Zgromadzenie liturgiczne: Prawi zobaczą oblicze Jego. Alleluja! 
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5. NIEDZIELA PO ŚWIĘTEJ TRÓJCY 

Hasło tygodnia   

Łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar. (Ef 2,8) 

Psalm tygodnia: Ps 73,1-3.8-10.23-26 
1. Zaiste, dobry jest Bóg dla tego, kto prawy,  
 Dla tych, którzy są czystego serca.  
2. Co do mnie ‒ omal nie potknęły się nogi moje,  
 Omal nie pośliznęły się kroki moje,  
3. Bo zazdrościłem zuchwałym,  
 Widząc pomyślność bezbożnych. 
8. Szydzą i mówią przewrotnie,  
 Wyniośle przechwalają się grabieżą.  
9. Przeciwko niebu podnoszą gęby swoje, 
 A język ich pełza po ziemi.  
10. Dlatego lud mój zwraca się do nich  
 I nagannego nic w nich nie znajduje. 
23. Bo przecież jam zawsze z tobą; 
 Tyś ujął prawą rękę moją. 
24. Prowadzisz mnie według rady swojej, 
 A potem przyjmiesz mnie do chwały. 
25. Kogóż innego mam w niebie, jeśli nie ciebie? 
 I na ziemi w nikim innym nie mam upodobania! 
26. Chociaż ciało i serce moje zamiera, 
 To jednak Bóg jest opoką serca mego i działem moim na wieki. 

Introit nr 60 
Ksiądz Zgromadzenie liturgiczne 

I  
* Wysławiajcie Pana, albowiem jest dobry,  * Albowiem łaska Jego trwa na wieki! 
* Kto wysłowi potężne dzieła Pana? * Kto ogłosi całą chwałę Jego? 
* Błogosławieni, którzy strzegą prawa, * W każdym czasie wykonują sprawiedli-

wość! 

II  

* Pomnij o mnie, Panie, przez życzliwość dla 
ludu swego, 

* Nawiedź mnie zbawieniem swoim. 

* Spraw, bym mógł oglądać szczęście wy-
brańców Twoich 

* Radować się radością ludu Twego. 

* Przypomnij sobie, Panie, o swym przymie-
rzu z nami  

* I zlituj się według wielkiej łaski swojej. 
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Kolekty 

1.    Wszechmogący Boże, miłosierny Ojcze,/ powołujesz nas do społeczności 
uczniów Jezusa Chrystusa i chcesz abyśmy byli głosicielami Jego Ewangelii./ Prosimy 
Cię, niech Twój Duch rozproszy mroki naszych serc, umocni nas w poznaniu prawdy 
i napełni odwagą nasze serca./ Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świę-
tym, naszym Pocieszycielu. 

2.    Wszechmogący Boże, pełen łaski i dobroci!/ Dziękujemy Ci za pokrzepienie 
Ewangelią o ukrzyżowanym Chrystusie Jezusie./ Spraw łaskawie, abyśmy się jej nie 
wstydzili i zawsze byli jej wiernymi świadkami./ Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, 
Pana naszego, który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków.  

3.    Miłosierny Panie, wszechmogący Boże!/ Dopomóż nam przez Ducha Święte-
go wykonywać jedynie to, co jest dobre i sprawiedliwe./ Spraw, abyśmy dzięki Twojej 
pomocy żyli według Twojego upodobania i na chwałę Twojego Imienia./ Wysłuchaj 
nas przez Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki 
wieków.  

4.   Panie Boże, niech cały się raduje świat i w Tobie się weseli,/ niech każdy 
śpiewa nową pieśń i chwali Imię Twoje,/ niech każdy wzywa Ciebie i w Tobie pokłada 
swą nadzieję./ Bądź naszą siłą i źródłem naszej wiary, w której daj nam wytrwać aż do 
końca dni naszych./ Wysłuchaj na i spraw to łaskawy Boże przez Jezusa Chrystusa 
naszego Zbawiciela. 

Biblijne teksty liturgiczne 

Stary Testament: 1 Mż 12,1-4a 

1.I rzekł Pan do Abrama: Wyjdź z ziemi swojej i od rodziny swojej, i z domu ojca swego 
do ziemi, którą ci wskażę. 2.A uczynię z ciebie naród wielki i będę ci błogosławił, 
i uczynię sławnym imię twoje, tak że staniesz się błogosławieństwem. 3.I będę błogo-
sławił błogosławiącym tobie, a przeklinających cię przeklinać będę; i będą w tobie 
błogosławione wszystkie plemiona ziemi. 4.Abram wybrał się w drogę, jak mu rozkazał 
Pan, i poszedł z nim Lot.  

Lekcja: 1 Kor 1,18-25 

18.Albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną, natomiast dla nas, 
którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. 19.Napisano bowiem: Wniwecz obrócę 
mądrość mądrych, a roztropność roztropnych odrzucę. 20.Gdzie jest mądry? Gdzie 
uczony? Gdzie badacz wieku tego? Czyż Bóg nie obrócił w głupstwo mądrości świata? 
21.Skoro bowiem świat przez mądrość swoją nie poznał Boga w jego Bożej mądrości, 
przeto upodobało się Bogu zbawić wierzących przez głupie zwiastowanie. 22.Podczas 
gdy Żydzi znaków się domagają, a Grecy mądrości poszukują, 23.my zwiastujemy Chry-
stusa ukrzyżowanego, dla Żydów wprawdzie zgorszenie, a dla pogan głupstwo, 24.na-
tomiast dla powołanych – i Żydów, i Greków, zwiastujemy Chrystusa, który jest mocą 
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Bożą i mądrością Bożą. 25.Bo głupstwo Boże jest mędrsze niż ludzie, a słabość Boża 
mocniejsza niż ludzie.  

Graduale   

Pan objawił zbawienie swoje, na oczach narodów okazał sprawiedliwość 

swoją. Alleluja! (Ps 98,2)  

Ewangelia: Łk 5,1-11 

 1.Pewnego razu, gdy On stał nad jeziorem Genezaret, a tłum tłoczył się dokoła niego, 
by słuchać Słowa Bożego, 2.ujrzał dwie łodzie, stojące u brzegu jeziora; ale rybacy, 
wyszedłszy z nich, płukali sieci. 3.A wszedłszy do jednej z tych łodzi, należącej do Szy-
mona, prosił go, aby nieco odjechał od brzegu; i usiadłszy, nauczał rzesze z łodzi. 
4.A gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: Wyjedź na głębię i zarzućcie sieci swoje na 
połów. 5.A odpowiadając Szymon, rzekł: Mistrzu, całą noc ciężko pracując, nic nie zło-
wiliśmy; ale na Słowo twoje zarzucę sieci. 6.A gdy to uczynili, zagarnęli wielkie mnó-
stwo ryb, tak iż się sieci rwały. 7.Skinęli więc na towarzyszy w drugiej łodzi, aby im 
przyszli z pomocą, i przybyli, i napełnili obie łodzie, tak iż się zanurzały. 8.Widząc to 
Szymon Piotr przypadł do kolan Jezusa, mówiąc: Odejdź ode mnie, Panie, bom jest 
człowiek grzeszny. 9.Albowiem zdumienie ogarnęło jego i wszystkich, którzy z nim byli, 
z powodu połowu ryb, które zagarnęli. 10.Także i Jakuba, i Jana, synów Zebedeusza, 
którzy byli towarzyszami Szymona. Wtedy Jezus rzekł do Szymona: Nie bój się, od tej 
pory ludzi łowić będziesz. 11.A wyciągnąwszy łodzie na ląd, opuścili wszystko i poszli za 
nim.  

Perykopy homiletyczne 

I ‒ Mt 9,35 ‒ 10,1[2-4]5-10 

35.I obchodził Jezus wszystkie miasta i wioski, nauczał w ich synagogach i zwiastował 
ewangelię o Królestwie, i uzdrawiał wszelką chorobę i wszelką niemoc.  

1.I przywołał dwunastu uczniów swoich, i dał im moc nad duchami nieczystymi, aby je 
wyganiali i aby uzdrawiali wszelką chorobę i wszelką niemoc. [2.A te są imiona dwuna-
stu apostołów: pierwszy Szymon, którego zwano Piotrem, i Andrzej, brat jego, i Jakub, 
syn Zebedeusza, oraz Jan, brat jego, 3.Filip i Bartłomiej, Tomasz i Mateusz, celnik, Ja-
kub, syn Alfeusza, i Tadeusz, 4.Szymon Kananejczyk i Judasz Iskariot, ten, który go też 
wydał]. 5.Tych dwunastu posłał Jezus, rozkazując im i mówiąc: Na drogę pogan nie 
wkraczajcie i do miasta Samarytan nie wchodźcie. 6.Ale raczej idźcie do owiec, które 
zginęły z domu Izraela. 7.A idąc, głoście wieść: Przybliżyło się Królestwo Niebios. 
8.Chorych uzdrawiajcie, umarłych wskrzeszajcie, trędowatych oczyszczajcie, demony 
wyganiajcie; darmo wzięliście, darmo dawajcie. 9.Nie miejcie w trzosach swoich złota 
ani srebra, ani miedzi, 10.ani torby podróżnej, ani dwu sukien, ani sandałów, ani laski; 
albowiem godzien jest robotnik wyżywienia swego.   
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II ‒ Łk 5,1-11 

 1.Pewnego razu, gdy On stał nad jeziorem Genezaret, a tłum tłoczył się dokoła niego, 
by słuchać Słowa Bożego, 2.ujrzał dwie łodzie, stojące u brzegu jeziora; ale rybacy, 
wyszedłszy z nich, płukali sieci. 3.A wszedłszy do jednej z tych łodzi, należącej do Szy-
mona, prosił go, aby nieco odjechał od brzegu; i usiadłszy, nauczał rzesze z łodzi. 
4.A gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: Wyjedź na głębię i zarzućcie sieci swoje na 
połów. 5.A odpowiadając Szymon, rzekł: Mistrzu, całą noc ciężko pracując, nic nie zło-
wiliśmy; ale na Słowo twoje zarzucę sieci. 6.A gdy to uczynili, zagarnęli wielkie mnó-
stwo ryb, tak iż się sieci rwały. 7.Skinęli więc na towarzyszy w drugiej łodzi, aby im 
przyszli z pomocą, i przybyli, i napełnili obie łodzie, tak iż się zanurzały. 8.Widząc to 
Szymon Piotr przypadł do kolan Jezusa, mówiąc: Odejdź ode mnie, Panie, bom jest 
człowiek grzeszny. 9.Albowiem zdumienie ogarnęło jego i wszystkich, którzy z nim byli, 
z powodu połowu ryb, które zagarnęli. 10.Także i Jakuba, i Jana, synów Zebedeusza, 
którzy byli towarzyszami Szymona. Wtedy Jezus rzekł do Szymona: Nie bój się, od tej 
pory ludzi łowić będziesz. 11.A wyciągnąwszy łodzie na ląd, opuścili wszystko i poszli za 
nim.  

III ‒ 1 Kor 1,18-25 

18.Albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną, natomiast dla nas, 
którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. 19.Napisano bowiem: Wniwecz obrócę 
mądrość mądrych, a roztropność roztropnych odrzucę. 20.Gdzie jest mądry? Gdzie 
uczony? Gdzie badacz wieku tego? Czyż Bóg nie obrócił w głupstwo mądrości świata? 
21.Skoro bowiem świat przez mądrość swoją nie poznał Boga w jego Bożej mądrości, 
przeto upodobało się Bogu zbawić wierzących przez głupie zwiastowanie. 22.Podczas 
gdy Żydzi znaków się domagają, a Grecy mądrości poszukują, 23.my zwiastujemy Chry-
stusa ukrzyżowanego, dla Żydów wprawdzie zgorszenie, a dla pogan głupstwo, 
24.natomiast dla powołanych – i Żydów, i Greków, zwiastujemy Chrystusa, który jest 
mocą Bożą i mądrością Bożą. 25.Bo głupstwo Boże jest mędrsze niż ludzie, a słabość 
Boża mocniejsza niż ludzie.   

IV ‒ 1 Mż 12,1-4a 

1.I rzekł Pan do Abrama: Wyjdź z ziemi swojej i od rodziny swojej, i z domu ojca swego 
do ziemi, którą ci wskażę. 2.A uczynię z ciebie naród wielki i będę ci błogosławił, 
i uczynię sławnym imię twoje, tak że staniesz się błogosławieństwem. 3.I będę błogo-
sławił błogosławiącym tobie, a przeklinających cię przeklinać będę; i będą w tobie 
błogosławione wszystkie plemiona ziemi. 4.Abram wybrał się w drogę, jak mu rozkazał 
Pan, i poszedł z nim Lot.  

V ‒ J 1,35-51 

35.Nazajutrz znowu stał Jan z dwoma uczniami swoimi 36.i ujrzawszy Jezusa przecho-
dzącego, rzekł: Oto Baranek Boży. 37.A owi dwaj uczniowie, usłyszawszy jego słowa, 
poszli za Jezusem. 38.A gdy Jezus się odwrócił i ujrzał, że idą za nim, rzekł do nich: Cze-
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go szukacie? A oni odpowiedzieli mu: Rabbi! (to znaczy: Nauczycielu) gdzie mieszkasz? 
39.Rzekł im: Pójdźcie, a zobaczycie! Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i pozostali 
u niego w tym dniu; a było to około dziesiątej godziny. 40.Andrzej, brat Szymona Pio-
tra, był jednym z tych dwóch, którzy to słyszeli od Jana i poszli za nim. 41.Ten spotkał 
najpierw Szymona, brata swego, i rzekł do niego: Znaleźliśmy Mesjasza (to znaczy: 
Chrystusa). 42.I przyprowadził go do Jezusa. Jezus, spojrzawszy na niego, rzekł: Ty je-
steś Szymon, syn Jana; ty będziesz nazwany Kefas (to znaczy: Piotr).  

VI ‒ 2 Kor [11,18.23b-30]; 12,1-10 

[18.Skoro wielu się przechwala według ciała i ja będę się przechwalał. 23b.Jako niespeł-
na rozumu to mówię; daleko więcej ja, więcej pracowałem, częściej byłem w więzie-
niach, nad miarę byłem chłostany, często znajdowałem się w niebezpieczeństwie 
śmierci. 24.Od Żydów otrzymałem pięć razy po czterdzieści uderzeń bez jednego, 
25.trzy razy byłem chłostany, raz ukamienowany, trzy razy rozbił się ze mną okręt, 
dzień i noc spędziłem w głębinie morskiej. 26.Byłem często w podróżach, w niebezpie-
czeństwach na rzekach, w niebezpieczeństwach od zbójców, w niebezpieczeństwach 
od rodaków, w niebezpieczeństwach od pogan, w niebezpieczeństwach w mieście, 
w niebezpieczeństwach na pustyni, w niebezpieczeństwach na morzu, w niebezpie-
czeństwach między fałszywymi braćmi. 27.W trudzie i znoju, często w niedosypianiu, 
w głodzie i pragnieniu, często w postach, w zimie i nagości. 28.Pomijając te sprawy 
zewnętrzne, pozostaje codzienne nachodzenie mnie, troska o wszystkie zbory. 29.Jeśli 
kto słabnie, czy i ja nie słabnę? Jeśli kto się potknie, czy i ja nie płonę? 30.Jeśli się mam 
chlubić, to chlubić się będę ze słabości mojej]. 

1.Muszę się chlubić, choć nie ma z tego żadnego pożytku; toteż przejdę do widzeń 
i objawień Pańskich. 2.Znałem człowieka w Chrystusie, który przed czternastu laty ‒ 
czy to w ciele było, nie wiem, czy poza ciałem, nie wiem, Bóg wie ‒ został uniesiony 
w zachwyceniu aż do trzeciego nieba. 3.I wiem, że ten człowiek ‒ czy to w ciele było, 
czy poza ciałem, nie wiem, Bóg wie ‒ 4.został uniesiony w zachwyceniu do raju i słyszał 
niewypowiedziane słowa, których człowiekowi nie godzi się powtarzać. 5.Z takiego 
chlubić się będę, ale z siebie samego chlubić się nie będę, chyba tylko ze słabości mo-
ich. 6.Bo jeśli nawet zechcę się chlubić, nie będzie to przechwałka głupiego, bo prawdą 
będzie to, co powiem; lecz wstrzymuję się, aby ktoś nie myślał o mnie więcej nad to, 
co u mnie widzi lub co ode mnie słyszy. 7.Bym się więc z nadzwyczajności objawień 
zbytnio nie wynosił, wbity został cierń w ciało moje, jakby posłaniec szatana, by mnie 
policzkował, abym się zbytnio nie wynosił. 8.W tej sprawie trzy razy prosiłem Pana, by 
on odstąpił ode mnie. 9.Lecz powiedział do mnie: Dosyć masz, gdy masz łaskę moją, 
albowiem pełnia mej mocy okazuje się w słabości. Najchętniej więc chlubić się będę 
słabościami, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusowa. 10.Dlatego mam upodobanie 
w słabościach, w zniewagach, w potrzebach, w prześladowaniach, w uciskach dla 
Chrystusa; albowiem kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny.  
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Modlitwy powszechne Kościoła  

1.   Panie Boże łaskawy, przed Tobą otwieramy nasze serca i jako uczennice i ucz-
niowie Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, dziękujemy Ci, że możemy mieć społeczność 
z Tobą i wielbić święte Twoje Imię. Nie jesteśmy godni tak wielkiego wyróżnienia. 
Świadomi win naszych, upadamy na kolana przed Twoim majestatem i prosimy Cię 
pokornie, przebacz nam winy nasze, oczyść z grzechów i napełnij przez kazanie 
o ukrzyżowanym Chrystusie mocą zbawienia, wiarą i pokojem.  

 Prosimy Cię pokornie, niechaj światło Ewangelii rozproszy mroki naszych serc 
i świeci wszystkim ludziom, których Ty chcesz zbawić. Naucz nas być rybakami ludzi, 
świadkami Twojego Syna, wiernymi szafarzami Twoich tajemnic. Przez Ducha Twojego 
kieruj naszymi krokami, abyśmy nie upadli, a jeśli zbłądzimy, abyśmy w Jezusie Chry-
stusie odnaleźli drogę do Ciebie.  

 Zachowaj nas w jedności wiary i w miłości, przez którą zespoleni z Tobą pragniemy 
Ci służyć w pokoju i radości serca. Budź w nas szacunek do wszystkich ludzi i gotowość 
niesienia pomocy potrzebującym. Niech spocznie na nas duch sprawiedliwości i po-
jednania. Usuń wszelką pychę i egoizm serc naszych, aby Twoje Królestwo szerzyło się 
między nami i umacniało przez zwiastowanie Twojego Słowa.  

 Pobłogosław Kościół swój na ziemi, biskupów i wszystkich szafarzy tajemnic Chry-
stusowych, aby przez ich służbę umocniona została wiara Twoich dzieci.  

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

2.   Łaskawy i miłosierny Panie Boże, Ty jesteś źródłem wszelkiego dobra i błogo-
sławieństwa! Pragniesz, abyśmy uświęcali nasze życie, ponieważ Ty jesteś święty 
i wszystko, co jest Twoje, musi być uświęcone. 

 Dzięki Ci, Boże i Ojcze Jezusa Chrystusa, że posłałeś na świat swojego Syna i przez 
Niego zbawiłeś grzeszną ludzkość. I chociaż jako wywyższony Pan usiadł po Twojej 
prawicy, to jako Zbawiciel jest obecny wśród nas i przyczynia się za nami u Ciebie. 
Ogromną radością napełnia nas pewność, że Chrystus pragnie zamieszkać również 
w naszych sercach, niegodnych dostąpienia tak wielkiej łaski! 

 Boże miłosierny, prosimy, oczyść nasze dusze z nieczystości grzechu i poświęć je 
przez Ducha Świętego, by Pan i Zbawiciel nasz, Jezus Chrystus, zamieszkał w nas i swo-
ją sprawiedliwością napełnił całe nasze życie. On jest naszą nadzieją zbawienia wiecz-
nego. Spraw, abyśmy zawsze byli gotowy do obrony tej nadziei, którą budzi w nas Jego 
zbawcze dzieło, owoc krzyża Golgoty, wyrażający Twoją miłość do każdego człowieka. 
Przez Ducha Świętego podyktuj nam słowa, które obronią naszą błogosławioną nadzie-
ję w godzinie konfrontacji z niewiernym światem, gardzącym ufnością Twoich dzieci.  

 Wysłuchaj nas przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Amen. 

Antyfona 
Ksiądz: Panie, Ty jesteś zawsze ze mną. Alleluja! 

Zgromadzenie liturgiczne: Tyś ujął prawą rękę moją. Alleluja!   
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6. NIEDZIELA PO ŚWIĘTEJ TRÓJCY 

Hasło tygodnia:   

Tak mówi Pan, który cię stworzył: Nie bój się, bo cię wykupiłem, nazwałem 

cię twoim imieniem ‒ moim jesteś. (Iz 43,1) 

Psalm tygodnia: Ps 139,1-12  
1b. Panie, zbadałeś mnie i znasz. 
2. Ty wiesz, kiedy siedzę i kiedy wstaję, 
 Rozumiesz myśl moją z daleka. 
3. Ty wyznaczasz mi drogę i spoczynek, 
 Wiesz dobrze o wszystkich ścieżkach moich. 
4. Jeszcze bowiem nie ma słowa na języku moim, 
 A Ty, Panie, już znasz je całe. 
5. Ogarniasz mnie z tyłu i z przodu 
 I kładziesz na mnie rękę swoją. 
6. Zbyt cudowna jest dla mnie ta wiedza, 
 Zbyt wzniosła, bym ją pojął. 
7. Dokąd ujdę przed duchem twoim? 
 I dokąd przed obliczem twoim ucieknę? 
8. Jeśli wstąpię do nieba, 
 Ty tam jesteś,  
 A jeśli przygotuję sobie posłanie w krainie umarłych,  
 I tam jesteś.  
9. Gdybym wziął skrzydła rannej zorzy 
 I chciał spocząć na krańcu morza, 
10. Nawet tam prowadziłaby mnie ręka twoja, 
 Dosięgłaby mnie prawica twoja. 
11. A gdybym rzekł: Niech ciemność mnie ukryje 
 I nocą się stanie światło wokoło mnie, 
12. To i ciemność nic nie ukryje przed tobą, 
 A noc jest jasna jak dzień, 
  Ciemność jest dla ciebie jak światło. 

Introit nr 61 
Ksiądz Zgromadzenie liturgiczne 

I  
* Nie bój się, bo cię wykupiłem, * Nazwałem cię twoim imieniem – moim 

jesteś!   
* Przychodźcie przed oblicze Jego z wese-

lem! 
* Wiedzcie, że Pan jest Bogiem! 
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* On nas uczynił i do Niego należymy, * Myśmy ludem Jego i trzodą pastwiska Jego. 

II  

* Wejdźcie w bramy Pańskie z dziękczynie-
niem, 

* W przedsionki Jego z pieśnią chwały! 

* Wysławiajcie go, błogosławcie Imieniu Je-
go! 

* Albowiem Pan jest dobry 

* Na wieki trwa łaska Jego * A wierność Jego z pokolenia w pokolenie 

Kolekty  

1.    Wszechmogący i wieczny Panie Boże, łaskawy Ojcze nasz niebieski!/ Jesteś 
Bogiem i Panem wszystkich ludzi, dlatego chcesz, aby Ewangelia zbawienia zwiasto-
wana była na całym świecie./ Spraw, aby przez Chrzest i nauczanie wzrastała liczba 
Twoich dzieci, wzywających Twojego Imienia./ Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, 
który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. 

2.    Wszechmogący Boże, źródło łaski i miłości!/ Prosimy Cię, wejrzyj na nas ła-
skawie, którzy przez Chrzest święty staliśmy się Twoimi dziećmi./ Spraw, abyśmy dzię-
ki prowadzeniu Twojego Ducha codziennie umierali naszym grzechom i odradzali się 
na podobieństwo Twojego Syna,/ który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na 
wieki wieków. 

3.    Wszechmogący, miłosierny Boże!/ Prosimy Cię serdecznie, wzmocnij wiarę 
naszą w Twojego Syna./ Spraw, abyśmy byli Tobie posłuszni i osiągnęli koniec wiary, 
zbawienie naszej duszy./ Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Du-
chem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. 

4.   Panie Boże, jesteśmy ochrzczeni przez Ciebie w imieniu Jezusa Chrystusa, 
naszego Pana i Twojego Ducha, aby uświęcał nasze życie./ Uczyniłeś nas ludem swoim 
i powołałeś do głoszenia Twojej chwały, szerzenia Ewangelii Twojego Syna i uświęca-
nia naszego życia przez Twoje Słowo, które jest ramieniem Twojego Ducha Świętego./ 
Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana, który z Tobą i z Duchem Świę-
tym w jedności, prawdziwy Bóg, żyje i króluje na wieki wieków.   

Biblijne teksty liturgiczne 

Stary Testament: Iz 43,1-7 

1.Lecz teraz – tak mówi Pan – który cię stworzył, Jakubie, i który cię ukształtował, Izra-
elu: Nie bój się, bo cię wykupiłem, nazwałem cię twoim imieniem – moim jesteś! 
2.Gdy będziesz przechodził przez wody, będę z tobą, a gdy przez rzeki, nie zaleją cię; 
gdy pójdziesz przez ogień, nie spłoniesz, a płomień nie spali cię. 3.Bo Ja, Pan, jestem 
twoim Bogiem, Ja, Święty Izraelski, twoim wybawicielem; daję Egipt na okup za ciebie, 
Etiopię i Sabę zamiast ciebie. 4.Dlatego że jesteś w moich oczach drogi, cenny i Ja cię 
miłuję, więc daję ludzi za ciebie i narody za twoje życie. 5.Nie bój się, bo Ja jestem 
z tobą. Ze Wschodu przywiodę twoje potomstwo i z Zachodu zgromadzę cię. 6.Do 
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Północy powiem: Wydaj! A do Południa: Nie zatrzymuj! Przyprowadź moich synów 
z daleka i moje córki z krańców ziemi! 7.Wszystkich, którzy są nazwani moim imieniem 
i których ku swojej chwale stworzyłem, których ukształtowałem i uczyniłem. 

Lekcja: Rz 6,3-8[9-11] 

3.Czyż nie wiecie, że my wszyscy, ochrzczeni w Chrystusa Jezusa, w śmierć jego zostali-
śmy ochrzczeni? 4.Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z nim przez chrzest w śmierć, aby-
śmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe 
życie prowadzili. 5.Bo jeśli wrośliśmy w podobieństwo jego śmierci, wrośniemy rów-
nież w podobieństwo jego zmartwychwstania, 6.wiedząc to, że nasz stary człowiek 
został wespół z nim ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało unicestwione, byśmy już 
nadal nie służyli grzechowi; 7.kto bowiem umarł, uwolniony jest od grzechu. 8.Jeśli 
tedy umarliśmy z Chrystusem, wierzymy, że też z nim żyć będziemy, 9.Wiedząc, że 
zmartwychwzbudzony Chrystus już nie umiera, śmierć nad nim już nie panuje. 
10.Umarłszy bowiem, dla grzechu raz na zawsze umarł, a żyjąc, żyje dla Boga. 
11.Podobnie i wy uważajcie siebie za umarłych dla grzechu, a za żyjących dla Boga 
w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.  

Graduale   

Będę opowiadał imię Twoje braciom moim, będę Cię chwalił pośród zgroma-

dzenia. Alleluja! (Ps 22,23)  

Ewangelia: Mt 28,16-20 

16.A jedenastu uczniów poszło do Galilei, na górę, gdzie im Jezus przykazał. 17.I gdy go 
ujrzeli, oddali mu pokłon, lecz niektórzy powątpiewali. 18.A Jezus przystąpiwszy, rzekł 
do nich te słowa: Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. 19.Idźcie tedy i czyńcie 
uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, 20. ucząc 
je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami po wszyst-
kie dni aż do skończenia świata.  

Perykopy homiletyczne 

I ‒ 1 P 2,2-10 

2.Jako nowonarodzone niemowlęta, zapragnijcie nie sfałszowanego duchowego mle-
ka, abyście przez nie wzrastali ku zbawieniu, 3.gdyżeście zakosztowali, iż dobrotliwy 
jest Pan. 4.Przystąpcie do niego, do kamienia żywego, przez ludzi wprawdzie odrzuco-
nego, lecz przez Boga wybranego jako kosztowny. 5.I wy sami jako kamienie żywe 
budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przy-
jemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. 6.Dlatego to powiedziane jest w Piśmie:  

Oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, kosztowny,  
A kto weń wierzy, nie zawiedzie się.  

7.Dla was, którzy wierzycie, jest on rzeczą cenną; dla niewierzących zaś kamień ten, 
którym wzgardzili budowniczowie, pozostał kamieniem węgielnym, 8.ale też kamie-
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niem, o który się potkną, i skałą zgorszenia; ci, którzy nie wierzą Słowu, potykają się 
oń, na co zresztą są przeznaczeni. 9.Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim 
kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, któ-
ry was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości; 10.wy, którzy niegdyś byli-
ście nie ludem, teraz jesteście ludem Bożym, dla was niegdyś nie było zmiłowania, ale 
teraz zmiłowania dostąpiliście.  

II ‒ 5 Mż 7,6-12 

6.Ty jesteś świętym ludem Pana, Boga twego. Ciebie wybrał Pan, Bóg twój, spośród 
wszystkich ludów na ziemi, abyś był jego wyłączną własnością. 7.Nie dlatego, że jeste-
ście liczniejsi niż wszystkie inne ludy, przylgnął Pan do was i was wybrał, gdyż jesteście 
najmniej liczni ze wszystkich ludów. 8.Lecz z miłości swej ku wam i dlatego że docho-
wuje przysięgi, którą złożył waszym ojcom, wyprowadził was Pan możną ręką i wyba-
wił cię z domu niewoli, z ręki faraona, króla egipskiego. 9.A tak wiedz, że Pan, Bóg 
twój, jest Bogiem, Bogiem wiernym, który do tysiącznego pokolenia dochowuje przy-
mierza i okazuje łaskę tym, którzy go miłują i strzegą jego przykazań. 10.Lecz sam od-
płaca tym, którzy go nienawidzą, aby ich wytracić. Nie zwleka, ale odpłaca temu sa-
memu, kto go nienawidzi. 11.Przestrzegaj więc przykazań, ustaw i praw, które Ja ci 
dzisiaj nakazuję spełniać. 12.Za to zaś, że będziecie słuchać tych praw i przestrzegać ich 
oraz je spełniać, Pan, Bóg twój, dochowa ci przymierza i obietnicy łaski, które przysiągł 
twoim ojcom.  

III ‒ Mt 28,16-20 

16.A jedenastu uczniów poszło do Galilei, na górę, gdzie im Jezus przykazał. 17.I gdy go 
ujrzeli, oddali mu pokłon, lecz niektórzy powątpiewali. 18.A Jezus przystąpiwszy, rzekł 
do nich te słowa: Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. 19.Idźcie tedy i czyńcie 
uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, 20. ucząc 
je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami po wszyst-
kie dni aż do skończenia świata.  

IV ‒ Rz 6,3-8[9-11] 

3.Czyż nie wiecie, że my wszyscy, ochrzczeni w Chrystusa Jezusa, w śmierć jego zostali-
śmy ochrzczeni? 4.Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z nim przez chrzest w śmierć, aby-
śmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe 
życie prowadzili. 5.Bo jeśli wrośliśmy w podobieństwo jego śmierci, wrośniemy rów-
nież w podobieństwo jego zmartwychwstania, 6.wiedząc to, że nasz stary człowiek 
został wespół z nim ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało unicestwione, byśmy już 
nadal nie służyli grzechowi; 7.kto bowiem umarł, uwolniony jest od grzechu. 8.Jeśli 
tedy umarliśmy z Chrystusem, wierzymy, że też z nim żyć będziemy, 9.Wiedząc, że 
zmartwychwzbudzony Chrystus już nie umiera, śmierć nad nim już nie panuje. 
10.Umarłszy bowiem, dla grzechu raz na zawsze umarł, a żyjąc, żyje dla Boga. 
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11.Podobnie i wy uważajcie siebie za umarłych dla grzechu, a za żyjących dla Boga 
w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.  

V ‒ Iz 43,1-7  

1.Lecz teraz – tak mówi Pan – który cię stworzył, Jakubie, i który cię ukształtował, Izra-
elu: Nie bój się, bo cię wykupiłem, nazwałem cię twoim imieniem – moim jesteś! 
2.Gdy będziesz przechodził przez wody, będę z tobą, a gdy przez rzeki, nie zaleją cię; 
gdy pójdziesz przez ogień, nie spłoniesz, a płomień nie spali cię. 3.Bo Ja, Pan, jestem 
twoim Bogiem, Ja, Święty Izraelski, twoim wybawicielem; daję Egipt na okup za ciebie, 
Etiopię i Sabę zamiast ciebie. 4.Dlatego że jesteś w moich oczach drogi, cenny i Ja cię 
miłuję, więc daję ludzi za ciebie i narody za twoje życie. 5.Nie bój się, bo Ja jestem 
z tobą. Ze Wschodu przywiodę twoje potomstwo i z Zachodu zgromadzę cię. 6.Do 
Północy powiem: Wydaj! A do Południa: Nie zatrzymuj! Przyprowadź moich synów 
z daleka i moje córki z krańców ziemi! 7.Wszystkich, którzy są nazwani moim imieniem 
i których ku swojej chwale stworzyłem, których ukształtowałem i uczyniłem. 

VI ‒ Dz 8,26-39 

26.A anioł Pański rzekł do Filipa, mówiąc: Wstań i idź na południe drogą, która prowadzi 
z Jerozolimy do Gazy. Jest to droga pustynna. 27.I powstawszy, poszedł. A oto Etiopczyk, 
eunuch, dostojnik królowej etiopskiej Kandaki, który zarządzał jej wszystkimi skarba-
mi, a przyszedł do Jerozolimy, aby się modlić, 28.powracał, a siedząc na swoim wozie, 
czytał proroka Izajasza. 29.I rzekł Duch Filipowi: Podejdź i przyłącz się do tego wozu. 
30.A gdy Filip podbiegł, usłyszał, jak tamten czytał proroka Izajasza, i rzekł: Czy rozu-
miesz to, co czytasz? 31.Ten zaś powiedział: Jakżebym mógł, jeśli mnie nikt nie pouczy-
ł? I poprosił Filipa, aby wsiadł i zajął przy nim miejsce. 32.A ustęp Pisma, który czytał, 
był ten:  

Jak owca na rzeź był prowadzony  
I jak baranek milczący wobec tego, który go strzyże,  
Tak nie otwiera ust swoich;  
33.W poniżeniu jego wyjęty został spod prawa,  
O jego rodzie któż opowie?  
Bo życie jego z ziemi zgładzone zostaje.  

34.Wtedy eunuch odezwał się do Filipa i rzekł: Proszę cię, o kim to prorok mówi? O sobie 
samym, czy też o kim innym? 35.A Filip otworzył swoje usta i zwiastował mu dobrą no-
winę o Jezusie, począwszy od tego ustępu Pisma. 36.A gdy tak jechali drogą, przybyli nad 
jakąś wodę, a eunuch rzekł: Oto woda; cóż stoi na przeszkodzie, abym został ochrzczo-
ny? 37.Filip zaś powiedział mu: Jeśli wierzysz z całego serca, możesz. A odpowiadając, 
rzekł: Wierzę, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. 38.I kazał zatrzymać wóz, zeszli obaj, 
Filip i eunuch, do wody, i ochrzcił go. 39.Gdy zaś wyszli z wody, Duch Pański porwał Filipa 
i eunuch nie ujrzał go więcej, lecz radując się jechał dalej swoją drogą.  
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Modlitwy powszechne Kościoła 

1.   Łaskawy Panie Boże, który jesteś miłością i okazujesz nam swoje miłosierdzie 
w Jezusie Chrystusie, naszym Panu i Zbawicielu, za nas ukrzyżowanym na Golgocie. 
Dziękujemy Ci, że posłałeś Syna swojego na świat, aby przez Niego dać nam poznanie 
Twojej dobroci i chwały. Wdzięczni jesteśmy Tobie, że Twój Syn posyła również nas, 
abyśmy czynili Jego uczniami ludzi pośród wszystkich narodów. Udziel nam Ducha 
Świętego, abyśmy umieli z mocą zwiastować Ewangelię zbawienia i uczyć postępowa-
nia według Twoich przykazań.  

 Ojcze, powołałeś nas przez Chrzest w imię Twoje do grona Twoich dzieci, które 
miłujesz i codziennie obdarzasz dobrami życia i zbawienia wiecznego. Wiesz, że nie 
zawsze postępujemy zgodnie z Twoją wolą. Nie jesteśmy godni imienia dzieci Twoich. 
Prosimy Cię, przebacz nam dla zasługi Twojego Syna nasze grzechy i dopomóż łaska-
wie, abyśmy codziennie umierali grzechom i pokusom naszego ciała i powstawali do 
nowego życia na chwałę Twojego Imienia. Odradzaj nas przez Ducha Świętego, aby-
śmy żyli i umierali dla Chrystusa i z Nim wzniesieni zostali do chwały.  

 Panie Boże, buduj wśród nas swoje królestwo sprawiedliwości i pokoju. Błogosła-
wieństwo Twoje niechaj spocznie na domach i narodzie naszym. Udziel nam ducha 
cierpliwości w posługiwaniu chorym i cierpiącym. Błądzących sprowadź na drogę 
prawdy. Bądź światłem dla wstępujących w dolinę cienia śmierci.  

 Wysłuchaj nas przez Syna swojego, Jezusa Chrystusa. Amen. 

2.   Panie Boże łaskawy, dziękujemy Ci, że przez Twoje słowo zbawienia uczysz 
nas, jak żyć i postępować, aby wypełnić Twoją wolę. Za każde napomnienie i przy-
kazanie racz przyjąć nasze uwielbienie płynące z wdzięcznych serc, zawsze gotowych Ci 
służyć. 

 Przez wzgląd na Twoją wierność, dopomóż nam pamiętać, że pokornym okazujesz 
łaskę, a pysznym, którzy szukają próżnej chwały, sprzeciwiasz się i karzesz w swym 
gniewie. Zechciej zapomnieć nam nasz grzech pychy. Daj nam serca pokorne, by szu-
kały jedynie chwały Twojego Imienia. 

 Panie miłosierny, strzeż nas i nie dopuść, abyśmy cokolwiek czynili z kłótliwości 
i wymuszali na bliźnich przyznanie nam racji. Dopomóż nam naśladować Jezusa, który 
powiedział o sobie, że jest cichy i pokornego serca. Pragniemy widzieć w każdym brata 
i siostrę, którym jesteśmy winni miłość i szacunek. Trudno jest innych ludzi stawiać 
wyżej siebie, ale gdy Ty nam pomożesz, pozbędziemy się zgubnej pychy. Boże, prosimy 
Cię o wsparcie i siły, abyśmy przezwyciężyli samych siebie.  

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

Antyfona 
Ksiądz: Niech nam Bóg błogosławi. Alleluja! 

Zgromadzenie liturgiczne: Niech się Go boją wszystkie krańce ziemi! Alleluja  
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7. NIEDZIELA PO ŚWIĘTEJ TRÓJCY 

Hasło tygodnia   

Tak już nie jesteście obcymi i przychodniami, lecz współobywatelami świę-

tych i domownikami Boga.  (Ef 2,19) 

Psalm tygodnia: Ps 107,1-9 
1. Wysławiajcie Pana, albowiem jest dobry,  
  Albowiem łaska jego trwa na wieki!  
2.  Niech mówią odkupieni przez Pana,  
  Ci, których wyzwolił z ręki nieprzyjaciela,  
3.  Których zebrał z ziem, ze wschodu i zachodu,  
  Z północy i południa!  
4.  Błądzili po pustyni, po pustkowiu,  
  Nie znajdując drogi do miasta zamieszkałego.  
5.  Byli głodni i spragnieni,  
  Dusza w nich omdlewała.  
6.  Wołali do Pana w niedoli swej,  
  A On wybawił ich z utrapienia.  
7.  Poprowadził ich drogą prostą,  
  Aby mogli dojść do miasta zamieszkałego.  
8.  Niechaj wysławiają Pana za łaskę jego  
  I za jego cuda dla synów ludzkich,  
9.  Napoił bowiem duszę pragnącego,  
  A duszę głodnego napełnił dobrem! 

Introit nr 62 
Ksiądz Zgromadzenie liturgiczne 

I  

* Boże, jak Imię Twoje, * Tak  i  chwała Twoja sięga krańców ziemi. 
* Niech mówią odkupieni przez Pana, * Ci, których wyzwolił z ręki nieprzyjaciela. 
* Wołali do Pana w swej niedoli, * A On wybawił ich z utrapienia. 

II  

* Niechaj wysławiają Pana za łaskę Jego * I za Jego cuda dla synów ludzkich, 
* On napoił duszę pragnącego, * A duszę głodnego napełnił dobrem! 
* Wołali do Pana w swej niedoli, * A On wybawił ich z utrapienia. 

Kolekty 

1.    Panie Boże, wszechmogący i miłosierny Ojcze nasz niebieski!/ Karmisz nas 
każdego dnia chlebem powszednim, o który Cię prosimy w modlitwie./ Nakarm także 
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dusze nasze chlebem żywota, danym nam w Jezusie Chrystusie, naszym Panu i Zbawi-
cielu,/ który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. 

2.    Panie Boże, dawco dobrych i doskonałych darów!/ Powołałeś na ziemi przez 
Ducha Świętego Kościół Jezusa Chrystusa i obdarzasz go różnymi darami./ Spraw ła-
skawie, abyśmy za przykładem pierwszych uczniów Pańskich trwali w nauce Słowa, 
w modlitwie i jedności wiary./ Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świę-
tym, Pocieszycielu naszym. 

3.    Panie Boże, Ojcze niebieski!/ Prosimy Cię, kieruj nami Duchem swoim, aby-
śmy sercem słuchali Twojego Słowa i przyjmowali je z wiarą i nadzieją./ Dopomóż nam 
przezwyciężać nasze słabości i z pomocą Twojego Syna kroczyć drogą prawdy i miło-
ści./ Wysłuchaj nas w Duchu Świętym przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. 

4.   Panie i Zbawicielu nasz jedyny, Jezusie Chrystusie, utwierdź na w wierze i daj 
w niej i przez nią zwycięstwo nad światem./ Daj pokój między nami i narodami na 
całym świecie./ Wlej w serca nasze miłość, abyśmy się wzajemnie miłowali i pomagali 
sobie./ Spraw to przez swojego Ducha, naszego Pocieszyciela.  

Biblijne teksty liturgiczne 

Stary Testament: 2 Mż 16,2.3.11-18 

2.Cały Zgromadzenie liturgiczne synów izraelskich szemrał na pustyni przeciwko Mojże-
szowi i Aaronowi. 3.I rzekli do nich synowie izraelscy: Obyśmy byli pomarli z ręki Pana w 
ziemi egipskiej, gdyśmy siadali przy garnku mięsa i mogli się najeść chleba do syta! Bo 
wyprowadziliście nas na tę pustynię, aby całe to zgromadzenie zamorzyć głodem. 11.I rzekł 
Pan do Mojżesza: 12.Usłyszałem szemranie synów izraelskich. Powiedz im tak: O zmierz-
chu będziecie jedli mięso, a rano nasycicie się chlebem i poznacie, że Ja, Pan, jestem Bo-
giem waszym. 13.I stało się pod wieczór, że nadleciały przepiórki i pokryły obóz, a z rana 
warstwa rosy leżała wokół obozu. 14.A gdy warstwa rosy się podniosła, oto na powierzchni 
pustyni było coś drobnego, ziarnistego, drobnego niby szron na ziemi. 15.Gdy to ujrzeli 
synowie izraelscy, mówili jeden do drugiego: Co to jest? – bo nie wiedzieli, co to było. 
A Mojżesz rzekł do nich: To jest chleb, który Pan dał wam do jedzenia. 16.Oto, co rozkazał 
Pan: Zbierajcie z niego, każdy według tego, ile potrzebuje do jedzenia, omer na głowę. 
Niechaj każdy zbierze według liczby osób, które należą do jego namiotu. 17.Synowie izrael-
scy uczynili tak i zbierali, jedni więcej, drudzy mniej. 18.A gdy to odmierzali na omery, ten, co 
zebrał więcej, nie miał nadmiaru, a ten, co zebrał mniej, nie miał braku. Każdy zebrał tyle, ile 
mógł zjeść.  

Lekcja: Dz 2,41-47 

41.Ci więc, którzy przyjęli słowo jego, zostali ochrzczeni. 42.I trwali w nauce apostolskiej 
i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. 43.A dusze wszystkich ogarnięte 
były bojaźnią, albowiem za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków. 
44.Wszyscy zaś, którzy uwierzyli, byli razem i mieli wszystko wspólne, 45.i sprzedawali 
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posiadłości i mienie, i rozdzielali je wszystkim, jak komu było potrzeba. 46.Codziennie 
też jednomyślnie uczęszczali do świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali po-
karm z weselem i w prostocie serca, 47.chwaląc Boga i ciesząc się przychylnością całego 
ludu. Pan zaś codziennie pomnażał liczbę tych, którzy mieli być zbawieni.  

Graduale  

Od wschodu słońca aż do zachodu niech imię Pańskie będzie pochwalone. Al-

leluja! (Ps 113,3)  

Ewangelia: J 6,1-15 

1.Potem odszedł Jezus na drugi brzeg Morza Galilejskiego, czyli Tyberiadzkiego. 
2.A szło za nim mnóstwo ludu, bo widzieli cuda, które czynił na chorych. 3.Wstąpił tedy 
Jezus na górę i tam usiadł z uczniami swoimi. 4.A była blisko Pascha, święto żydowskie. 
5.A Jezus podniósłszy oczy i ujrzawszy, że mnóstwo ludu przychodzi doń, rzekł do Fili-
pa: Skąd kupimy chleba, aby mieli co jeść? 6.A mówił to, wystawiając go na próbę; sam 
bowiem wiedział, co miał czynić. 7.Odpowiedział mu Filip: Za dwieście denarów nie wy-
starczy dla nich chleba, choćby każdy tylko odrobinę otrzymał. 8.Rzekł do niego jeden 
z uczniów jego, Andrzej, brat Szymona Piotra: 9.Jest tutaj chłopiec, który ma pięć chle-
bów jęczmiennych i dwie ryby, lecz cóż to jest na tak wielu? 10.Rzekł Jezus: Każcie 
ludziom usiąść. A było dużo trawy na tym miejscu. Usiedli więc mężczyźni w liczbie 
około pięciu tysięcy. 11.Jezus wziął więc chleby i podziękowawszy rozdał uczniom, a ucz-
niowie siedzącym, podobnie i z ryb tyle, ile chcieli. 12.A kiedy się nasycili, rzekł do 
uczniów swoich: Pozbierajcie pozostałe okruchy, aby nic nie przepadło! 13.Pozbierali 
więc, i z pięciu chlebów jęczmiennych napełnili dwanaście koszów okruchami, pozo-
stawionymi przez tych, którzy jedli. 14.Wtedy ludzie ujrzawszy cud, jaki uczynił, rzekli: 
Ten naprawdę jest prorokiem, który miał przyjść na świat. 15.Jezus zaś poznawszy, że 
zamyślają podejść, porwać go i obwołać królem, uszedł znowu na górę sam jeden.   

Perykopy homiletyczne 

I ‒ J 6,30-35 

30.Rzekli tedy do niego: Jaki więc znak czynisz, abyśmy widzieli i uwierzyli tobie? Jakie 
dzieło wykonujesz? 31.Ojcowie nasi jedli mannę na pustyni, jak napisano: Chleb z nie-
ba dał im, aby jedli. 32.Wtedy rzekł im Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, nie 
Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale Ojciec mój daje wam prawdziwy chleb z nieba. 
33.Albowiem chleb Boży to ten, który z nieba zstępuje i daje światu żywot. 34.Wtedy 
rzekli do niego: Panie! Dawaj nam zawsze tego chleba! 35.Odpowiedział im Jezus: Ja 
jestem chlebem żywota; kto do mnie przychodzi, nigdy łaknąć nie będzie, a kto wierzy 
we mnie, nigdy pragnąć nie będzie.  
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II ‒ Hbr 13,1-3 

1.Miłość braterska niechaj trwa. 2.Gościnności nie zapominajcie; przez nią bowiem 
niektórzy, nie wiedząc o tym, aniołów gościli. 3.Pamiętajcie o więźniach, jakbyście 
współwięźniami byli, o uciskanych, skoro sami również w ciele jesteście. 

III ‒ 1 Krl 17,1-16 

1.Wtedy Eliasz Tiszbita z Tiszbe w Gileadzie rzekł do Achaba: Jako żyje Pan, Bóg Izraela, 
przed którego obliczem stoję, że nie będzie w tych latach rosy ani deszczu, tylko na 
moje słowo. 2.I doszło go takie słowo Pana: 3.Odejdź stąd, a udaj się na wschód i ukryj 
się nad potokiem Kerit, który wpływa od wschodu do Jordanu. 4.Z potoku tego bę-
dziesz pił, a krukom nakazałem, aby cię tam żywiły. 5.Poszedł więc i postąpił według 
słowa Pana; odszedłszy, zamieszkał nad potokiem Kerit, który wpływa od wschodu do 
Jordanu. 6.Kruki zaś przynosiły mu chleb i mięso rano oraz chleb i mięso wieczorem, 
a z potoku pił wodę. 7.Lecz po pewnym czasie wysechł potok, gdyż nie było deszczu 
w tym kraju. 8.I wtedy doszło go takie słowo Pana: 9.Wstań i idź do Sarepty, która na-
leży do Sydonu, i zamieszkaj tam. Oto nakazałem pewnej tamtejszej wdowie, aby cię 
żywiła. 10.Wstał więc i poszedł do Sarepty, a gdy wchodził do bramy miasta, oto pew-
na wdowa zbierała tam drwa. Odezwał się więc do niej tymi słowy: Przynieś mi nieco 
wody w naczyniu, abym się napił. 11.A gdy ona szła, aby nabrać, zawołał jeszcze na nią: 
Przynieś mi też, proszę, kawałek chleba. 12.Lecz ona odpowiedziała: Jako żyje Pan, Bóg 
twój, że nie mam nic upieczonego, a tylko garść mąki w dzbanie i odrobinę oliwy 
w bańce. Oto właśnie zbieram trochę drwa, potem pójdę i przyrządzę to dla siebie 
i dla mojego syna, a gdy to zjemy, to chyba umrzemy. 13.Lecz Eliasz rzekł do niej: Nie 
bój się! Idź i zrób, jak powiadasz, lecz najpierw przyrządź mi z tego mały placek i przy-
nieś mi go, dla siebie zaś i syna swojego przyrządzisz później. 14.Gdyż tak mówi Pan, 
Bóg Izraela: Mąka w garncu nie wyczerpie się, Oliwy w bańce nie zabraknie aż do dnia, 
kiedy Pan spuści deszcz na ziemię. 15.Poszła więc i postąpiła według słowa Eliasza, 
i mieli co jeść, ona i on, i jej rodzina, dzień w dzień. 16.Mąka w garnku nie wyczerpała 
się, oliwy w bańce nie zabrakło według słowa Pana, które wypowiedział przez Eliasza.  

IV ‒ J 6,1-15  

1.Potem odszedł Jezus na drugi brzeg Morza Galilejskiego, czyli Tyberiadzkiego. 
2.A szło za nim mnóstwo ludu, bo widzieli cuda, które czynił na chorych. 3.Wstąpił tedy 
Jezus na górę i tam usiadł z uczniami swoimi. 4.A była blisko Pascha, święto żydowskie. 
5.A Jezus podniósłszy oczy i ujrzawszy, że mnóstwo ludu przychodzi doń, rzekł do Fili-
pa: Skąd kupimy chleba, aby mieli co jeść? 6.A mówił to, wystawiając go na próbę; sam 
bowiem wiedział, co miał czynić. 7.Odpowiedział mu Filip: Za dwieście denarów nie wy-
starczy dla nich chleba, choćby każdy tylko odrobinę otrzymał. 8.Rzekł do niego jeden 
z uczniów jego, Andrzej, brat Szymona Piotra: 9.Jest tutaj chłopiec, który ma pięć chle-
bów jęczmiennych i dwie ryby, lecz cóż to jest na tak wielu? 10.Rzekł Jezus: Każcie 
ludziom usiąść. A było dużo trawy na tym miejscu. Usiedli więc mężczyźni w liczbie 
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około pięciu tysięcy. 11.Jezus wziął więc chleby i podziękowawszy rozdał uczniom, a ucz-
niowie siedzącym, podobnie i z ryb tyle, ile chcieli. 12.A kiedy się nasycili, rzekł do 
uczniów swoich: Pozbierajcie pozostałe okruchy, aby nic nie przepadło! 13.Pozbierali 
więc, i z pięciu chlebów jęczmiennych napełnili dwanaście koszów okruchami, pozo-
stawionymi przez tych, którzy jedli. 14.Wtedy ludzie ujrzawszy cud, jaki uczynił, rzekli: 
Ten naprawdę jest prorokiem, który miał przyjść na świat. 15.Jezus zaś poznawszy, że 
zamyślają podejść, porwać go i obwołać królem, uszedł znowu na górę sam jeden.   

V ‒ Dz 2,41-47 

41.Ci więc, którzy przyjęli słowo jego, zostali ochrzczeni. 42.I trwali w nauce apostolskiej 
i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. 43.A dusze wszystkich ogarnięte 
były bojaźnią, albowiem za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków. 
44.Wszyscy zaś, którzy uwierzyli, byli razem i mieli wszystko wspólne, 45.i sprzedawali 
posiadłości i mienie, i rozdzielali je wszystkim, jak komu było potrzeba. 46.Codziennie 
też jednomyślnie uczęszczali do świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali po-
karm z weselem i w prostocie serca, 47.chwaląc Boga i ciesząc się przychylnością całego 
ludu. Pan zaś codziennie pomnażał liczbę tych, którzy mieli być zbawieni.   

VI ‒ 2 Mż 16,2.3.11-18 

2.Cały Zgromadzenie liturgiczne synów izraelskich szemrał na pustyni przeciwko Moj-
żeszowi i Aaronowi. 3.I rzekli do nich synowie izraelscy: Obyśmy byli pomarli z ręki 
Pana w ziemi egipskiej, gdyśmy siadali przy garnku mięsa i mogli się najeść chleba do 
syta! Bo wyprowadziliście nas na tę pustynię, aby całe to zgromadzenie zamorzyć 
głodem. 11.I rzekł Pan do Mojżesza: 12.Usłyszałem szemranie synów izraelskich. Po-
wiedz im tak: O zmierzchu będziecie jedli mięso, a rano nasycicie się chlebem i pozna-
cie, że Ja, Pan, jestem Bogiem waszym. 13.I stało się pod wieczór, że nadleciały prze-
piórki i pokryły obóz, a z rana warstwa rosy leżała wokół obozu. 14.A gdy warstwa rosy 
się podniosła, oto na powierzchni pustyni było coś drobnego, ziarnistego, drobnego 
niby szron na ziemi. 15.Gdy to ujrzeli synowie izraelscy, mówili jeden do drugiego: Co 
to jest? – bo nie wiedzieli, co to było. A Mojżesz rzekł do nich: To jest chleb, który Pan 
dał wam do jedzenia. 16.Oto, co rozkazał Pan: Zbierajcie z niego, każdy według tego, 
ile potrzebuje do jedzenia, omer na głowę. Niechaj każdy zbierze według liczby osób, 
które należą do jego namiotu. 17.Synowie izraelscy uczynili tak i zbierali, jedni więcej, 
drudzy mniej. 18.A gdy to odmierzali na omery, ten, co zebrał więcej, nie miał nadmia-
ru, a ten, co zebrał mniej, nie miał braku. Każdy zebrał tyle, ile mógł zjeść.  

 Modlitwy powszechne Kościoła  

1.   Boże i Ojcze Pana naszego Jezusa Chrystusa! Z wdzięcznością przychodzimy 
przed Twoje oblicze i dziękujemy Ci za wysłuchanie naszej modlitwy, którą do Ciebie 
zanosimy: „chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj”. Dajesz chleb powszedni 
sprawiedliwym i niesprawiedliwym. Twoja opatrzność czuwa nad dobrymi i złymi, 
pragniesz bowiem, aby wszyscy poznali Twoją miłość, nawrócili się i zostali zbawieni.  
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 Panie Boże, nakarm dusze nasze prawdą Ewangelii i chlebem życia wiecznego, 
ciałem i krwią Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa. Zgromadź wszystkich w Kościele 
Twojego Syna i spraw, abyśmy za przykładem apostołów i pierwszych uczniów Pań-
skich, trwali w nauce Słowa, w modlitwie i w jedności. Przez Ducha Świętego rozbudź 
w nas prawdziwą wiarę i napełnij serca bojaźnią, abyśmy żyli pobożnie i sprawiedliwie.  

 Panie, buduj na całej ziemi Królestwo swoje. Niechaj między wszystkim ludźmi 
panuje zgoda, miłość i serdeczne współczucie. Udziel ducha jedności i ucz nas posza-
nowania poglądów naszych bliźnich. Błogosław dzieło wzajemnej pomocy, diakonii, 
aby nikt nie skarżył się na samotność i brak wsparcia. Otwórz nasze serca i dłonie, aby 
nikt nie żałował ofiar na domy opieki, szpitale i dzieła miłosierdzia.  

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

2.   Panie, Ty jesteś naszym Bogiem! Będziemy Cię wysławiali i wielbili Twoje Imię, 

gdyż dokonałeś wielu cudów. Z serca wdzięcznego i radosnego dziękujemy Ci za Twoje 
słowo, przez które zwracasz się do nas i mówisz: „Nie bój się, bom Ja z tobą, nie lękaj 
się, bom Ja Bogiem Twoim!” Z Twojego słowa płynie pociecha dla nas, że jesteś z nami 
na wszystkich drogach i bezdrożach naszego życia. Nie powinniśmy więc bać się nicze-
go ani nieprzyjaciół, ani doświadczeń, ani cierpienia. Jedynie Ciebie powinniśmy się 
lękać, być Tobie posłusznymi i czcić Cię z pokorą. Spraw, abyśmy pamiętali, że bojaźń 
Pańska jest prawdziwą pobożnością i mądrością. 

 Boże wszechmogący, wiesz najlepiej, że często nasze serca trwożą się przed złymi 
ludźmi, przed cierpieniem i niepewną przyszłością. Bez Twojej opieki, wielki będzie 
nasz lęk przed śmiercią. Dlatego błagamy Cię w pokorze, wlej w nasze serca ducha 
męstwa i pewności wiary, że w Chrystusie wszystko przezwyciężymy. Dopomóż nam 
wytrwać w wierze, że jesteś z nami, bowiem gdy Ty jesteś u naszego boku i Ty nas 
prowadzisz, żadne złe moce nie przystąpią do nas, aby nas pochłonąć. Rozbudź w nas 
ufność, że gdy zostaniemy sami i przez wszystkich opuszczeni, Ty będziesz przy nas ze 
swoją pomocą. Boże, pocieszamy się wiarą, że mamy Ciebie i że Ty zawsze czuwasz nad 
nami w Jezusie Chrystusie, naszym Panu i Zbawicielu. Amen. 

Antyfona 
Ksiądz: Ubodzy jeść będą i nasycą się. Alleluja! 

Zgromadzenie liturgiczne: Będą chwalić Pana ci, którzy go szukają. Alleluja 



8. NIEDZIELA PO ŚWIĘTEJ TRÓJCY 

 92 

8. NIEDZIELA PO ŚWIĘTEJ TRÓJCY 

Hasło tygodnia   

Postępujcie jako dzieci światłości, bo owocem światłości jest wszelka dobroć i 

sprawiedliwość, i prawda.  (Ef 5,8.9) 

Psalm tygodnia: Ps 48,2.3a.9-15 
2.  Wielki jest Pan i godny wielkiej chwały  
  W mieście Boga naszego, na swej górze świętej.  
3a.  Pięknie wzniesiona jest rozkosz całej ziemi,  
9.  Cośmy usłyszeli, tośmy zobaczyli  
  W mieście Pana Zastępów, w mieście Boga naszego;  
  Bóg je utwierdzi na wieki.  
10.  Rozważamy, Boże, łaskę twoją  
  We wnętrzu świątyni twojej.  
11.  Jak imię twoje, Boże,  
  Tak i chwała twoja sięga krańców ziemi;  
  Prawica twoja pełna jest sprawiedliwości. 
12.  Pójdźcie synowie, słuchajcie mnie!  
 Nauczę was bojaźni Pańskiej! 
13.  Jakim ma być człowiek, który kocha życie,  
 Lubi oglądać dobre dni?... 
14.  Strzeż języka swego od zła,  
 A warg swoich od słów obłudnych! 
15.  Odwróć się od zła i czyń dobrze,  
 Szukaj pokoju i ubiegaj się o niego! 

Introit 
Ksiądz Zgromadzenie liturgiczne 

I  
* Wielki jest Pan i godny wielkiej chwały * W mieście Boga naszego, na swej górze 

świętej. 
* Pięknie wzniesiona jest rozkosz całej zie-

mi, 
* Góra Syjon, miasto Boga wielkiego. 

* Rozważamy, Boże, łaskę Twoją * We wnętrzu świątyni Twojej. 

II  

* Imię Twoje, Boże, i chwała Twoja sięga 
krańców ziemi, 

* Prawica Twoja pełna jest sprawiedliwości. 

* Niech się raduje góra Syjon i weselą córki 
judzkie 

* Z powodu sądów Twoich, Panie. 

* Bóg nasz jest na wieki wieków, * On nas prowadzi poza śmierć. 
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Kolekty  

1.    Wszechmogący Panie Boże i Ojcze!/ Chwalimy Cię, bo Ty otwarłeś nasze ser-
ca, aby ich mroki rozproszyła światłość Twojego Syna./ Dziękujemy Ci, że w Nim po-
zwalasz nam być również światłością dla świata i spraw, abyśmy nigdy nie sprzenie-
wierzyli się naszemu powołaniu./ Wysłuchaj nas przez Syna swojego, Jezusa Chrystu-
sa, który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków.  

2.    Panie Boże i Ojcze niebieski, dawco wszystkich dobrych i doskonałych da-
rów!/ Dziękujemy Ci za wyzwolenie przez Chrystusa z mocy grzechu i śmierci./ Błaga-
my Cię, dopomóż nam, abyśmy codziennie przezwyciężali to, co jest jeszcze w nas 
ciemnością i abyśmy w Chrystusie stali się światłością./ Wysłuchaj nas przez Jezusa 
Chrystusa w Duchu Świętym, naszym Pocieszycielu.  

3.    Boże, Ojcze łaskawy,/ dziękujemy Ci za Twoje miłosierdzie, dzięki któremu 
jesteśmy Twoimi dziećmi./ Prosimy Cię, poświęć nas, abyśmy byli zdolni służyć Ci 
z pokorą i przynosić owoce naszej wiary./ Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, który 
z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków.  

4.   Panie Boże, źródło wszelkiego dobra./ Szczęśliwy jest człowiek, który nie idzie 
za radą bezbożnych ani nie stoi na drodze grzeszników./ Spraw, abyśmy nie zasiadali 
w gronie szyderców, lecz mieli upodobanie w Twoim Słowie,/ aby wszystko, co czyni-
my w Chrystusie, przyniosło owoc stokrotny./  Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, 
naszego Pana, który z Tobą i z Duchem Świętym w jedności, prawdziwy Bóg, żyje 
i króluje na wieki wieków. 

Biblijne teksty liturgiczne 

Stary Testament: Iz 2,1-5 

1.Widzenie Izajasza, syna Amosa, dotyczące Judy i Jeruzalemu: 2.I stanie się w dniach 
ostatecznych, że góra ze świątynią Pana będzie stać mocno jako najwyższa z gór i bę-
dzie wyniesiona ponad pagórki, a tłumnie będą do niej zdążać wszystkie narody. 
3.I pójdzie wiele ludów, mówiąc: Pójdźmy w pielgrzymce na górę Pana, do świątyni 
Boga Jakuba, i będzie nas uczył dróg swoich, abyśmy mogli chodzić jego ścieżkami, 
gdyż z Syjonu wyjdzie zakon, a słowo Pana z Jeruzalemu. 4.Wtedy rozsądzać będzie 
narody i rozstrzygać sprawy wielu ludów. I przekują swoje miecze na lemiesze, a swoje 
włócznie na sierpy. Żaden naród nie podniesie miecza przeciwko drugiemu narodowi 
i nie będą się już uczyć sztuki wojennej. 5.Domu Jakubowy! Nuże! Postępujmy 
w światłości Pana!  

Lekcja: Ef 5,8b-14 

8b.Postępujcie jako dzieci światłości, 9.bo owocem światłości jest wszelka dobroć 
i sprawiedliwość, i prawda. 10.Dochodźcie tego, co jest miłe Panu 11.i nie miejcie nic 
wspólnego z bezowocnymi uczynkami ciemności, ale je raczej karćcie, 12.bo to nawet 
wstyd mówić, co się potajemnie wśród nich dzieje. 13.Wszystko to zaś dzięki światłu 
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wychodzi na jaw jako potępienia godne; 14.wszystko bowiem, co się ujawnia, jest 
światłem. Dlatego powiedziano:  

Obudź się, który śpisz,  
I powstań z martwych,  
A zajaśnieje ci Chrystus.  

Graduale  

Nie nam, Panie, nie nam, ale imieniu swemu daj chwałę, dla łaski swojej, dla 

wierności swojej! Alleluja! (Ps 115,1) 

Ewangelia: Mt 5,13-16 

13.Wy jesteście solą ziemi; jeśli tedy sól zwietrzeje, czymże ją nasolą? Na nic więcej już 
się nie przyda, tylko aby była precz wyrzucona i przez ludzi podeptana. 14.Wy jesteście 
światłością świata; nie może się ukryć miasto położone na górze. 15.Nie zapalają też 
świecy i nie stawiają jej pod korcem, lecz na świeczniku, i świeci wszystkim, którzy są 
w domu. 16.Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre 
uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie.  

Perykopy homiletyczne 

I ‒ Iz 2,1-5 

1.Widzenie Izajasza, syna Amosa, dotyczące Judy i Jeruzalemu: 2.I stanie się w dniach osta-
tecznych, że góra ze świątynią Pana będzie stać mocno jako najwyższa z gór i będzie wy-
niesiona ponad pagórki, a tłumnie będą do niej zdążać wszystkie narody. 3.I pójdzie wiele 
ludów, mówiąc: Pójdźmy w pielgrzymce na górę Pana, do świątyni Boga Jakuba, i będzie 
nas uczył dróg swoich, abyśmy mogli chodzić jego ścieżkami, gdyż z Syjonu wyjdzie zakon, 
a słowo Pana z Jeruzalemu. 4.Wtedy rozsądzać będzie narody i rozstrzygać sprawy wielu 
ludów. I przekują swoje miecze na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy. Żaden naród nie 
podniesie miecza przeciwko drugiemu narodowi i nie będą się już uczyć sztuki wojennej. 
5.Domu Jakubowy! Nuże! Postępujmy w światłości Pana!  

II ‒ J 9,1-7  

1.A przechodząc, ujrzał człowieka ślepego od urodzenia. 2.I zapytali go uczniowie jego, 
mówiąc: Mistrzu, kto zgrzeszył, on czy rodzice jego, że się ślepym urodził? 
3.Odpowiedział Jezus: Ani on nie zgrzeszył, ani rodzice jego, lecz aby się na nim obja-
wiły dzieła Boże. 4.Musimy wykonywać dzieła tego, który mnie posłał, póki dzień jest; 
nadchodzi noc, gdy nikt nie będzie mógł działać. 5.Póki jestem na świecie, jestem 
światłością świata. 6.Po tych słowach splunął na ziemię i ze śliny uczynił błoto, i to 
błoto nałożył na oczy ślepego. 7.I rzekł do niego: Idź i obmyj się w sadzawce Syloe (to 
znaczy ‘Posłany’). Odszedł tedy i obmył się, i wrócił z odzyskanym wzrokiem.  
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III ‒ 1 Kor 6,9-14[15-18]19.20  

9.Albo czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą? Nie łudź-
cie się! Ani wszetecznicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozpustnicy, ani 
mężołożnicy, 10.ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy Króle-
stwa Bożego nie odziedziczą. 11.A takimi niektórzy z was byli; aleście obmyci, uświęce-
ni, i usprawiedliwieni w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i w Duchu Boga naszego. 
12.Wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko mi wolno, lecz ja 
nie dam się niczym zniewolić. 13.Pokarm jest dla brzucha, a brzuch jest dla pokarmów; 
ale Bóg zniweczy jedno i drugie. Ciało zaś jest nie dla wszeteczeństwa, lecz dla Pana, 
a Pan dla ciała. 14.A Bóg i Pana wskrzesił, i nas wskrzesi przez moc swoją. [15.Czy nie 
wiecie, że ciała wasze są członkami Chrystusowymi? Czy mam tedy wziąć członki Chry-
stusowe i uczynić je członkami wszetecznicy? Przenigdy! 16.Albo czy nie wiecie, że, kto 
się łączy z wszetecznicą, jest z nią jednym ciałem? Albowiem, mówi Pismo, ci dwoje 
będą jednym ciałem. 17.Kto zaś łączy się z Panem, jest z nim jednym duchem. 
18.Uciekajcie przed wszeteczeństwem. Wszelki grzech, jakiego człowiek się dopuszcza, 
jest poza ciałem; ale kto się wszeteczeństwa dopuszcza, ten grzeszy przeciwko wła-
snemu ciału]. 19.Albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, 
który jest w was i którego macie od Boga, i że nie należycie też do siebie samych? 
20.Drogoście bowiem kupieni. Wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym.  

IV ‒ Mk 12,41-44  

41.A usiadłszy naprzeciwko skarbnicy, przypatrywał się, jak lud wrzucał pieniądze do 
skarbnicy i jak wielu bogaczy dużo wrzucało. 42.Przyszła też jedna uboga wdowa 
i wrzuciła dwie drobne monety, to jest tyle, co jeden grosz. 43.I przywoławszy uczniów 
swoich rzekł im: Zaprawdę powiadam wam, ta uboga wdowa wrzuciła więcej do 
skarbnicy niż wszyscy, którzy wrzucali. 44.Bo wszyscy wrzucali z tego, co im zbywało, 
ale ta ze swego ubóstwa wrzuciła wszystko, co miała, całe swoje utrzymanie.  

V ‒ Mt 5,13-16 

13.Wy jesteście solą ziemi; jeśli tedy sól zwietrzeje, czymże ją nasolą? Na nic więcej już 
się nie przyda, tylko aby była precz wyrzucona i przez ludzi podeptana. 14.Wy jesteście 
światłością świata; nie może się ukryć miasto położone na górze. 15.Nie zapalają też 
świecy i nie stawiają jej pod korcem, lecz na świeczniku, i świeci wszystkim, którzy są 
w domu. 16.Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre 
uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie.   

VI ‒ Ef 5,8b-14 

8b.Postępujcie jako dzieci światłości, 9.bo owocem światłości jest wszelka dobroć 
i sprawiedliwość, i prawda. 10.Dochodźcie tego, co jest miłe Panu 11.i nie miejcie nic 
wspólnego z bezowocnymi uczynkami ciemności, ale je raczej karćcie, 12.bo to nawet 
wstyd mówić, co się potajemnie wśród nich dzieje. 13.Wszystko to zaś dzięki światłu 
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wychodzi na jaw jako potępienia godne; 14.wszystko bowiem, co się ujawnia, jest 
światłem. Dlatego powiedziano:  

Obudź się, który śpisz,  
I powstań z martwych,  
A zajaśnieje ci Chrystus.  

Modlitwy powszechne Kościoła  

1.   Panie Boże i nasz Ojcze, który żyjesz w światłości i obdarzasz życiem swoje 
dzieci! Wdzięczni jesteśmy Tobie, że pomimo naszej niewierności wyrwałeś nas z mo-
cy złego, grzechu i śmierci przez krzyżową śmierć i zmartwychwstanie Syna Twojego, 
Jezusa Chrystusa. Chociaż Twój Syn powiedział: „Wy jesteście światłością świata”, to 
jednak jest jeszcze wiele w nas ciemności. Nie zawsze żyjemy w czystości myśli, słowa 
i uczynku. Odpuść nam nasze grzechy i winy. Nie dopuść, abyśmy kroczyli drogą bez-
bożnych i mieli cokolwiek wspólnego z bezowocnymi uczynkami ciemności. Niechaj 
światło Twojego Słowa rozświetla drogi naszego życia i niechaj jaśnieje w nas chwała 
Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, i w ten sposób uwielbione jest Twoje Imię.  

 Panie Boże łaskawy, ochraniaj Twój Kościół na ziemi, aby po wszystkie wieki był 
świadkiem Twojej sprawy. Niechaj będzie on światłością dla świata, solą ziemi i mia-
stem na górze leżącym. Chroń go od pychy i chęci władania nad światem, ale napełnij 
wszystkich jego członków duchem usłużnej miłości i pokory. Błogosław biskupów 
i pasterzy Twojego ludu. Daj im niezłomną wiarę i umiłowanie swojego powołania.  

 Boże, Ciebie prosimy o błogosławieństwo dla wszystkich Twoich dzieci i o pokój dla 
wszystkich ludzi dobrej woli.  

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

2.   Boże wszechmogący, stworzyłeś nas sobie, by okazać nam swoją miłość. 
W Chrystusie Jezusie przekroczyłeś wszystkie dzielące nas przepaści i bariery, przybli-
żyłeś się do nas i w Nim stałeś się Bogiem wśród nas. W Nim też dokonałeś zbawienia 
ludzi, gdyż ich los nie jest Ci obojętny. Przez Ducha Świętego rozpocząłeś w nas dzieło, 
dzięki któremu jako powołani i uświęceni we właściwym czasie, będziemy mogli stanąć 
przed Twoim obliczem w Królestwie Twojej chwały. Dziękujemy Ci za Twoją miłość 
i uwielbiamy Cię za to, co uczyniłeś dla nas, niegodnych zmiłowania. Dopomóż nam  
znaleźć słowa, którymi powinniśmy sławić Twoją mądrość i dobroć. 

 Przyjmij, Panie i Boże nasz, z serca płynące dziękczynienia. Nie zważaj na nieudol-
ność naszej mowy i zechciej w swej łaskawości zadowolić się naszą słabą wiarą 
i ufnością, którą pokładamy w Tobie. 

 Wiemy, że ani wiara, ani też nasza miłość nie jest doskonała. Wciąż jesteśmy tylko 
w drodze do celu, który nam wyznaczyłeś przez Twoje słowo prawdy. Prosimy Cię, 
niech Twój Duch czyni w nas rozpoczęte dzieło zbawienia, umacnia naszą miłość do 
Ciebie i naszych bliźnich, posilaj w wierze, ubogacaj swoimi darami aż do dnia przyjścia 
Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, naszego Pana, przez którego racz nas wysłuchać 
w Duchu Świętym. Amen. 
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Antyfona 
Ksiądz: Ześlij, Panie, światło i prawdę swoją. Alleluja! 

Zgromadzenie liturgiczne: Niech mnie wprowadzą do przybytków Twoich. Alleluja!  
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9. NIEDZIELA PO ŚWIĘTEJ TRÓJCY 

Hasło tygodnia    

Komu wiele dano, od tego wiele będzie się żądać, a komu wiele powierzono, 

od tego więcej będzie się wymagać.  (Łk 12,48) 

Psalm tygodnia: Ps 63,2-9 
2.   Boże! Tyś Bogiem moim, ciebie gorliwie szukam,  
 Ciebie pragnie dusza moja;  
 Tęskni do ciebie ciało moje,  
 Jak ziemia zeschła, spragniona i bezwodna.  
3. Tak wyglądałem ciebie w świątyni,  
 By ujrzeć moc twoją i chwałę twoją,  
4. Gdyż lepsza jest łaska twoja niż życie.  
 Wargi moje wysławiać cię będą.  
5. Tak błogosławić cię będę, póki życia mego,  
 W imieniu twoim podnosić będę ręce moje.  
6. Dusza moja nasyca się jakby szpikiem i tłuszczem,  
 A usta moje będą cię wielbić radosnymi wargami.  
7. Wspominam cię na łożu moim,  
 Rozmyślam o tobie podczas straży nocnych,  
8. Bo byłeś mi pomocą  
 I weseliłem się w cieniu skrzydeł twoich.  
9. Dusza moja przylgnęła do ciebie,  
 Prawica twoja podtrzymuje mnie. 

Introit nr 64 
Ksiądz Zgromadzenie liturgiczne 

I  
* Pragnę czynić wolę Twoją, mój Boże, * A zakon Twój jest we wnętrzu moim.   
* Zwiastowałem sprawiedliwość w wiel-

kim zgromadzeniu, 
* Ty wiesz, Panie, że warg swoich nie za-

mknąłem. 
* Nie zataiłem twojej łaski i wierności, * Toteż Ty, Panie, nie odmawiaj mi litości 

swojej 

II  

* Nie ukrywałem, Panie, w sercu swoim 
sprawiedliwości Twojej, 

* Opowiadałem o Twojej wierności i zba-
wieniu. 

* Ty jesteś pomocą moją i wybawieniem 
moim 

* Boże mój, nie zwlekaj! 

* Zechciej, Panie, mnie ocalić, * Panie, pośpiesz mi z pomocą! 
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Kolekty  

1.    Panie, Boże Wszechmogący, miłosierny Ojcze nasz niebieski!/ Dopomóż nam, 
abyśmy przyjmowali Twoje dary z dziękczynieniem i wdzięcznością/ i jako Twoi słudzy 
służyli nimi ku wspólnemu dobru i na chwałę Twojego Imienia./ Wysłuchaj nas w Du-
chu Świętym przez Jezusa Chrystusa, Pana i Zbawiciela naszego.  

2.    Sprawiedliwy i święty Boże!/ Dziękujemy Ci za darowanie nam poznania spra-
wiedliwości, która jest z wiary w Jezusa Chrystusa./ Dopomóż nam, abyśmy stali się 
podobnymi do Twojego Syna i doznali mocy Jego zmartwychwstania./ Wysłuchaj nas 
przez tegoż Jezusa Chrystusa, żyjącego i królującego z Tobą i z Duchem Świętym na 
wieki wieków. 

3.    Panie Boże, Ojcze nasz, któryś jest w niebie!/ Obdarz nas w obfitości docze-
snymi i wiecznymi darami Twojego serca ojcowskiego./ Dopomóż nam łaskawie, aby-
śmy wszystkie Twoje dary przyjmowali z dziękczynieniem i służyli nimi ku pożytkowi 
naszych bliźnich./ Wysłuchaj nas w Duchu Świętym przez Jezusa Chrystusa, Pana 
i Zbawiciela naszego.  

4.   Powstań, Panie, Boże nasz, tarczo nasza i warowny grodzie,/ czuwaj nad na-
mi, Twoimi sługami, nie zawsze Tobie posłusznymi i chętnymi do działania./ Sądź nas 
według sprawiedliwości swojej i miej litość nad nami./ Niechże skończy się zło bez-
bożnych i utwierdź sprawiedliwość swoja na całej ziemi./ Daj ochłodę w zmaganiu się 
z wszelkim złem i utrapieniem, i niech pokój zamieszka między ludźmi./ Wysłuchaj nas 
przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana, który z Tobą i z Duchem Świętym w jedności, 
prawdziwy Bóg, żyje i króluje na wieki wieków. 

Biblijne teksty liturgiczne 

Stary Testament: Jr 1,4-10 

4.Doszło mnie słowo Pana tej treści: 5.Wybrałem cię sobie, zanim cię utworzyłem 
w łonie matki, zanim się urodziłeś, poświęciłem cię, na proroka narodów przeznaczy-
łem cię. 6.Wtedy rzekłem: Ach, Wszechmocny Panie! Oto ja nie umiem mówić, bo 
jestem jeszcze młody. 7.Na to rzekł do mnie Pan: Nie mów: Jestem jeszcze młody! Bo 
do kogokolwiek cię poślę, pójdziesz i będziesz mówił wszystko, co ci rozkażę. 8.Nie bój 
się ich, bo Ja jestem z tobą, aby cię ratować! – mówi Pan. 9.Potem Pan wyciągnął rękę 
i dotknął moich ust. I rzekł do mnie Pan: Oto wkładam moje słowa w twoje usta. 
10.Patrz! Daję ci dzisiaj władzę nad narodami i nad królestwami, abyś wykorzeniał 
i wypleniał, niszczył i burzył, odbudowywał i sadził.  

Lekcja: Flp 3,[4b-6]7-14  

[4b.Jeżeli ktoś inny sądzi, że może pokładać ufność w ciele, to tym bardziej ja: 
5.obrzezany dnia ósmego, z rodu izraelskiego, z pokolenia Beniaminowego, Hebrajczyk 
z Hebrajczyków, co do zakonu faryzeusz, 6.co do żarliwości prześladowca Kościoła, co 
do sprawiedliwości, opartej na zakonie, człowiek bez nagany]. 7.Ale wszystko to, co mi 
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było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. 8.Lecz więcej jeszcze, wszystko 
uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, 
dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaję za śmiecie, żeby zyskać Chry-
stusa 9.i znaleźć się w nim, nie mając własnej sprawiedliwości, opartej na zakonie, lecz 
tę, która się wywodzi z wiary w Chrystusa, sprawiedliwość z Boga, na podstawie wiary, 
10.żeby poznać go i doznać mocy zmartwychwstania jego, i uczestniczyć w cierpieniach 
jego, stając się podobnym do niego w jego śmierci, 11.Aby tym sposobem dostąpić 
zmartwychwstania. 12.Nie jakobym już to osiągnął albo już był doskonały, ale dążę do 
tego, aby pochwycić, ponieważ zostałem pochwycony przez Chrystusa Jezusa. 
13.Bracia, ja o sobie samym nie myślę, że pochwyciłem, ale jedno czynię: zapominając 
o tym, co za mną, i zdążając do tego, co przede mną, 14.zmierzam do celu, do nagrody 
w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie.  

Graduale  

Niech się rozweselą i rozradują się w Tobie wszyscy, którzy cię szukają. Allelu-

ja! (Ps 40,17) 

Ewangelia: Mt 13,44-46 

44.Podobne jest Królestwo Niebios do ukrytego w roli skarbu, który człowiek znalazł, 
ukrył i uradowany odchodzi, i sprzedaje wszystko, co ma, i kupuje oną rolę. 45.Dalej 
podobne jest Królestwo Niebios do kupca, szukającego pięknych pereł, 46.który, gdy 
znalazł jedną perłę drogocenną, poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił ją.  

Perykopy homiletyczne 

I ‒ Flp 3,[4b-6]7-14  

[4b.Jeżeli ktoś inny sądzi, że może pokładać ufność w ciele, to tym bardziej ja: 
5.obrzezany dnia ósmego, z rodu izraelskiego, z pokolenia Beniaminowego, Hebrajczyk 
z Hebrajczyków, co do zakonu faryzeusz, 6.co do żarliwości prześladowca Kościoła, co 
do sprawiedliwości, opartej na zakonie, człowiek bez nagany]. 7.Ale wszystko to, co mi 
było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. 8.Lecz więcej jeszcze, wszystko 
uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, 
dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaję za śmiecie, żeby zyskać Chry-
stusa 9.i znaleźć się w nim, nie mając własnej sprawiedliwości, opartej na zakonie, lecz 
tę, która się wywodzi z wiary w Chrystusa, sprawiedliwość z Boga, na podstawie wiary, 
10.żeby poznać go i doznać mocy zmartwychwstania jego, i uczestniczyć w cierpieniach 
jego, stając się podobnym do niego w jego śmierci, 11.Aby tym sposobem dostąpić 
zmartwychwstania. 12.Nie jakobym już to osiągnął albo już był doskonały, ale dążę do 
tego, aby pochwycić, ponieważ zostałem pochwycony przez Chrystusa Jezusa. 
13.Bracia, ja o sobie samym nie myślę, że pochwyciłem, ale jedno czynię: zapominając 
o tym, co za mną, i zdążając do tego, co przede mną, 14.zmierzam do celu, do nagrody 
w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie.  
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II ‒ Jr 1,4-10  

4.Doszło mnie słowo Pana tej treści: 5.Wybrałem cię sobie, zanim cię utworzyłem 
w łonie matki, zanim się urodziłeś, poświęciłem cię, na proroka narodów przeznaczy-
łem cię. 6.Wtedy rzekłem: Ach, Wszechmocny Panie! Oto ja nie umiem mówić, bo 
jestem jeszcze młody. 7.Na to rzekł do mnie Pan: Nie mów: Jestem jeszcze młody! Bo 
do kogokolwiek cię poślę, pójdziesz i będziesz mówił wszystko, co ci rozkażę. 8.Nie bój 
się ich, bo Ja jestem z tobą, aby cię ratować! – mówi Pan. 9.Potem Pan wyciągnął rękę 
i dotknął moich ust. I rzekł do mnie Pan: Oto wkładam moje słowa w twoje usta. 
10.Patrz! Daję ci dzisiaj władzę nad narodami i nad królestwami, abyś wykorzeniał 
i wypleniał, niszczył i burzył, odbudowywał i sadził.  

III ‒ Mt 7,24-27 

24.Każdy więc, kto słucha tych słów moich i wykonuje je, będzie przyrównany do męża 
mądrego, który zbudował dom swój na opoce. 25.I spadł deszcz ulewny, i wezbrały 
rzeki, i powiały wiatry, i uderzyły na ów dom, ale on nie runął, gdyż był zbudowany na 
opoce. 26.A każdy, kto słucha tych słów moich, lecz nie wykonuje ich, przyrównany 
będzie do męża głupiego, który zbudował swój dom na piasku. 27.I spadł ulewny 
deszcz, i wezbrały rzeki, i powiały wiatry, i uderzyły na ów dom, i runął, a upadek jego 
był wielki. 

IV ‒ Mt 25,14-30 

 14.Będzie bowiem tak jak z człowiekiem, który odjeżdżając, przywołał swoje sługi 
i przekazał im swój majątek, 15.i dał jednemu pięć talentów, a drugiemu dwa, a trze-
ciemu jeden, każdemu według jego zdolności, i odjechał. 16.A ten, który wziął pięć 
talentów, zaraz poszedł, obracał nimi i zyskał dalsze pięć. 17.Podobnie i ten, który 
wziął dwa, zyskał dalsze dwa. 18.A ten, który wziął jeden, odszedł, wykopał dół w ziemi 
i ukrył pieniądze pana swego. 19.A po długim czasie powraca pan owych sług i rozlicza 
się z nimi. 20.I przystąpiwszy ten, który wziął pięć talentów, przyniósł dalsze pięć talen-
tów i rzekł: Panie! Pięć talentów mi powierzyłeś. Oto dalsze pięć talentów zyskałem. 
21.Rzekł mu Pan jego: Dobrze, sługo dobry i wierny! Nad tym, co małe, byłeś wierny, 
wiele ci powierzę; wejdź do radości pana swego. 22.Potem przystąpił ten, który wziął 
dwa talenty, i rzekł: Panie! Dwa talenty mi powierzyłeś, oto dalsze dwa talenty zyska-
łem. 23.Rzekł mu pan jego: Dobrze, sługo dobry i wierny! Nad tym, co małe, byłeś 
wierny, wiele ci powierzę; wejdź do radości pana swego. 24.Wreszcie przystąpił i ten, 
który wziął jeden talent, i rzekł: Panie! Wiedziałem o tobie, żeś człowiek twardy, że 
żniesz, gdzieś nie siał, i zbierasz, gdzieś nie rozsypywał. 25.Bojąc się tedy, odszedłem 
i ukryłem talent twój w ziemi; oto masz, co twoje. 26.A odpowiadając, rzekł mu pan 
jego: Sługo zły i leniwy! Wiedziałeś, że żnę, gdzie nie siałem, i zbieram, gdzie nie roz-
sypywałem. 27.Powinieneś był więc dać pieniądze moje bankierom, a ja po powrocie 
odebrałbym, co moje, z zyskiem. 28.Weźcie przeto od niego ten talent i dajcie temu, 
który ma dziesięć talentów. 29.Każdemu bowiem, kto ma, będzie dane i obfitować 
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będzie, a temu, kto nie ma, zostanie zabrane i to, co ma. 30.A nieużytecznego sługę 
wrzućcie w ciemności zewnętrzne; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. 

V ‒ 1 Krl 3,5-15[16-28]  

5.W Gibeonie ukazał się Pan Salomonowi nocą we śnie. I rzekł Bóg: Proś, co ci mam 
dać? 6.Salomon odrzekł: Ty okazałeś twemu słudze Dawidowi, mojemu ojcu, wielką 
łaskę, dlatego, że postępował przed tobą wiernie, sprawiedliwie i w prawości serca 
i zachowałeś dla niego tę wielką łaskę, że dałeś mu syna, który zasiadł na jego tronie 
jak to jest dzisiaj. 7.Teraz tedy Panie, Boże mój, Ty ustanowiłeś królem twego sługę 
w miejsce Dawida, mojego ojca, ja zaś jestem jeszcze bardzo młody i nie wiem, jak 
należy postępować. 8.A twój sługa jest pośród twojego ludu, który wybrałeś, ludu licz-
nego, który trudno dokładnie zliczyć z powodu wielkiej jego ilości. 9.Daj przeto twemu 
słudze serce rozumne, aby umiał sądzić twój lud, rozróżniać między dobrem i złem, 
inaczej bowiem któż potrafi sądzić ten twój ogromny lud? 10.I podobało się to Panu, że 
Salomon prosił o taką rzecz. 11.Toteż rzekł Bóg do niego: Dlatego że o taką rzecz prosi-
łeś, a nie prosiłeś dla siebie ani o długie życie, ani nie prosiłeś dla siebie o bogactwo, 
ani nie prosiłeś o śmierć dla twoich wrogów, lecz prosiłeś o rozum, aby umieć być 
posłusznym prawu, 12.przeto uczynię zgodnie z twoim życzeniem: Oto daję ci serce 
mądre i rozumne, że takiego jak ty jeszcze nie było przez tobą i takiego jak ty również 
po tobie nie będzie. 13.Oprócz tego daję ci to, o co nie prosiłeś, a więc bogactwo, jako 
też sławę, tak iż takiego jak ty męża nie będzie między królami po wszystkie dni twoje. 
14.A jeżeli chodzić będziesz moimi drogami, przestrzegając moich ustaw i przykazań, 
jak chodził Dawid, twój ojciec, przedłużę twoje dni. 15.A gdy Salomon się obudził, oka-
zało się, iż to był tylko sen. Gdy tedy przybył do Jeruzalemu, stanął przed Skrzynią 
Przymierza Pańskiego i złożył ofiary całopalne i ofiary pojednania oraz wyprawił ucztę 
dla wszystkich swoich sług. 16.Wtedy przyszły do króla dwie kobiety nierządne i stanęły 
przed nim. 17.I rzekła jedna z tych kobiet: Proszę, panie mój, ja i ta kobieta mieszkamy 
w jednym domu i porodziłam przy niej w tym samym domu. 18.Trzeciego dnia po mo-
im porodzie zdarzyło się, że porodziła również ta kobieta; mieszkamy razem, nie było 
nikogo obcego z nami w tym domu, tylko my dwie byłyśmy w tym domu. 19.Otóż syn 
tej kobiety zmarł w nocy, ponieważ ona go przygniotła. 20.Wstała więc w nocy i zabra-
ła mojego syna leżącego u mojego boku, podczas gdy służebnica twoja spała, i położy-
ła go obok siebie, a swojego zmarłego chłopczyka położyła obok mnie. 21.Gdy wstałam 
rano, aby nakarmić mojego syna, oto był martwy. Lecz gdy się rano przyjrzałam, oka-
zało się, że to nie był mój syn, którego urodziłam. 22.Wtedy odezwała się druga kobie-
ta: Nieprawda! Bo moim synem jest ten żywy, a twoim ten umarły. Tamta zaś rzekła: 
Nieprawda! Twoim synem jest ten umarły, a moim ten żywy. I tak mówiły wobec kró-
la. 23.Wtedy król rzekł: Ta mówi: Moim synem jest ten żywy, a twoim synem ten 
umarły, tamta zaś mówi: Nieprawda! Bo twoim synem jest ten umarły, a moim synem 
ten żywy. 24.I rzekł król: Podajcie mi miecz! Przyniesiono więc miecz przed króla. 
25.A król rzekł jeszcze: Rozetnijcie to żywe dziecię na dwoje i dajcie połowę jednej, 



9. NIEDZIELA PO ŚWIĘTEJ TRÓJCY 

 103 

a połowę drugiej. 26.Wtedy kobieta, której synem był ten żywy, odezwała się do króla 
‒ gdyż wezbrała w niej litość na swoim synem - i zawołała: Proszę, panie mój, dajcie 
jej to dziecię żywe, tylko go nie zabijajcie! Tamta natomiast wołała: Niech nie będzie 
ani moje, ani twoje, rozetnijcie je! 27.Wtedy król zabrał głos i rzekł: Dajcie tej to żywe 
dziecię i nie zabijajcie go! Ona jest bowiem jego matką. 28.A gdy wszyscy Izraelici do-
wiedzieli się o tym wyroku, jaki wydał król, nabrali szacunku do króla, widzieli bo-
wiem, że jest w nim mądrość Boża do wymierzania sprawiedliwości. 

VI ‒ Mt 13,44-46 

44.Podobne jest Królestwo Niebios do ukrytego w roli skarbu, który człowiek znalazł, 
ukrył i uradowany odchodzi, i sprzedaje wszystko, co ma, i kupuje oną rolę. 45.Dalej 
podobne jest Królestwo Niebios do kupca, szukającego pięknych pereł, 46.który, gdy 
znalazł jedną perłę drogocenną, poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił ją.  

Modlitwy powszechne Kościoła 

1.   Przedwieczny Boże, Panie życia naszego! Ciebie chwalą od wieków chóry 
aniołów, oddają Ci cześć i chwałę, bo Ty jesteś stworzycielem nieba i ziemi, dawcą 
dobrych i doskonałych darów. Z wdzięcznością stoimy przed Twoim obliczem i dzięku-
jemy Ci za Twoje dary i miłość. Obdarzasz nas różnymi dobrami i chcesz, abyśmy nimi 
służyli naszym siostrom i braciom, i aby w ten sposób pomnażała się między nami 
chwała Twoja i wielbione było Twoje Imię. Często zaniedbujemy nasze powinności 
i jako słudzy Jezusa Chrystusa nie pomnażamy Twoich darów, zachowując je jedynie 
dla siebie. Przebacz nam zaniedbania nasze i dopomóż przez Ducha Świętego do wy-
pełnienia naszych powinności. Pragniemy być wiernymi szafarzami Twoich tajemnic.  

 Prosimy Cię pokornie, abyśmy zawsze uznawali za największy zysk poznanie Jezusa 
Chrystusa oraz Twojej sprawiedliwości, objawionej przez śmierć i zmartwychwstanie 
Twojego Syna. Pragniemy uczestniczyć w cierpieniu Pana naszego, abyśmy również 
doznali mocy Jego zmartwychwstania.  

 Rozbudź w nas ducha miłości i pokory w niesieniu pomocy cierpiącym i umierają-
cym. Każde słowo nasze niechaj budzi pokój i przynosi uciszenie dla serc zaniepokojo-
nych i zatrwożonych. Niechaj Twoje błogosławieństwo spocznie na każdej dobrej 
i sprawiedliwej sprawie.  

 Ochraniaj Kościół i wszystkich, których powołałeś do głoszenia Ewangelii zbawienia 
wiecznego. Słuchającym Słowa Twojego daj poznanie prawdy. Nakłoń ucha swego i wy-
słuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen. 

2.    Panie Boże łaskawy, Ojcze Pana i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa! Ze-
chciej łaskawie przyjąć dziękczynienie za wszystko, co dla nas uczyniłeś w Jezusie Chry-
stusie, naszym Panu i czym staliśmy się przez wiarę w Niego. Tak wielkie bogactwo 
Twojej łaski, zostało nam objawione w Nim, że nikt, kto w Niego wierzy, nie odejdzie 
bez darów zbawienia. Wysławiamy Cię za objawienie Jego chwały i Boskiej godności 
przez Jego zmartwychwstanie i triumf nad śmiercią. 
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Prosimy Cię, dopomóż nam poznać, że istotą naszej chrześcijańskiej wiary jest zaufanie 
pokładane w ukrzyżowanym i zmartwychwstałym Jezusie Chrystusie, Synu Bożym i na-
szym Panu. Wspomagaj nas, byśmy szczerze ją wyznawali ku zbawieniu wiecznemu 
i budowaniu żywej społeczności w Kościele. 

 Panie Boże miłosierny, to cudowne i wspaniałe, że w wierze i przez wiarę w Jezusa 
Chrystusa, Syna Bożego, zawiązaliśmy społeczność z Tobą i dlatego możemy uważać się 
za Twoje dzieci. Jesteś z nami i napełniasz mocą Twojego Ducha i ofiarowujesz dary 
zbawienia wiecznego.  

 Dopomóż nam wytrwać w wierze w Twojego Syna, abyśmy przez Niego wszczepieni 
w Ciebie, na wieki byli Twoją własnością. Wysłuchaj nas w Duchu Świętym. Amen. 

Antyfona 
Ksiądz: Panie! Przez wierność swoją wysłuchaj mnie w sprawiedliwości swojej! Alleluja! 

Zgromadzenie liturgiczne: Nie pozywaj na sąd sługi swego! Alleluja!  
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10. NIEDZIELA PO ŚWIĘTEJ TRÓJCY –  NIEDZIELA IZRAELA: 
KOŚCIÓŁ I IZRAEL  

Hasło tygodnia   

Błogosławiony naród, którego Bogiem jest Pan, lud, który wybrał sobie na 

dziedzictwo.  (Ps 33,12) 

Psalm tygodnia: Ps 122 
1. Uradowałem się, gdy mi powiedziano:  
 Do domu Pana pójdziemy!  
2. Stanęły stopy nasze  
 W bramach twych, o Jeruzalem!  
3. Jeruzalem! Zbudowane jak miasto,  
 Całe w jedno zespolone,  
4. Do którego pielgrzymują plemiona, plemiona Pana   
 Według prawa Izraela, by tam wysławiać imię Pana!  
5. Wszak tam postawione są trony sądu,  
 Trony domu Dawidowego.  
6. Proście o pokój dla Jeruzalemu!  
 Niech żyją w spokoju ci, którzy cię miłują!  
7. Pokój niech panuje w murach twoich,  
 A spokój w twoich pałacach!  
8. Ze względu na braci moich i przyjaciół Będę ci życzył pokoju.  
9. Ze względu na Pana, Boga naszego,   
 Będę szukał dobra twego. 

Introit nr 65  
Ksiądz Zgromadzenie liturgiczne 

I  
* Błogosławiony niech będzie Pan, Bóg Izra-

ela. Alleluja!   
* Od wieków na wieki. Alleluja!         

* Boże, pamiętaj o gromadce swojej, którą 
dawno nabyłeś, 

* Wykupiłeś jako szczep dziedzictwa Twego. 

* Pomnij, Panie, na przymierze, * Powstań, Boże, broń sprawy swojej! 

II  

* Dusza nasza oczekuje Pana, * On pomocą naszą i tarczą naszą. 
* Oto oko Pana jest nad tymi, którzy się Go 

boją, 
* Nad tymi, którzy spodziewają się łaski Je-

go, 
* Niech spocznie na nas łaska Twoja, Panie, * Ponieważ w Tobie mamy nadzieję! 
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Kolekty 

1.    Panie Boże i Ojcze nasz niebieski!/ Wysławiamy Cię, bo Ty nas wybrałeś 
i powołałeś przez Ewangelię swojego Syna, abyśmy byli ludem Twoim i dziedzicami 
Twoich obietnic./ Prosimy Cię, daj nam poznanie Twojej zbawiennej i łaskawej woli, 
abyśmy zrozumieli, co służy ku naszemu pokojowi./ Wysłuchaj nas przez Jezusa Chry-
stusa, który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. 

2.    Boże i Ojcze, Panie nieba i ziemi!/ Dziękujemy Ci, że jesteśmy Twoim ludem 
odkupionym krwią Twojego Syna, Jezusa Chrystusa./ Prosimy Cię, daj nam Ducha 
Świętego, abyśmy umieli wykorzystać Twoje łaskawe nawiedzenie i uwielbiali Cię wraz 
z całym Kościołem na ziemi./ Wysłuchaj nas w Duchu Świętym przez Jezusa Chrystusa, 
Pana i Zbawiciela naszego.  

3.   Miłosierny Boże, Ojcze niebieski,/ prosimy Cię rządź sercami naszymi i daj 
nam poznanie czasu naszego nawiedzenia./ Dopomóż nam upamiętać się, abyśmy nie 
zostali ukarani docześnie i wiecznie./ Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, który 
z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. 

4.    Panie Boże, powołałeś sobie Izraela podczas jego wędrówki przez pustynię na 
swój lud i dałeś mu liczne obietnice./ Powołałeś sobie nowy lud na Golgocie przez 
Jezusa Chrystusa i zjednoczyłeś w Chrystusie wszystkie narody pod swoi berłem, aby 
był jeden lud i jedna wiara w zbawczy sens śmierci swojego Syna na krzyżu./ Daj nam 
wytrwać w wierze, nadziei i miłości aż do końca dni naszych./ Wysłuchaj nas przez 
Jezusa Chrystusa, naszego Pana, który z Tobą i z Duchem Świętym w jedności, praw-
dziwy Bóg, żyje i króluje na wieki wieków. 

Biblijne teksty liturgiczne 

Stary Testament: 2 Mż 19,1-6 

1.Było to w trzecim miesiącu od wyjścia Izraelitów z Egiptu; w tym dniu przybyli oni na 
pustynię Synaj. 2.Wyruszyli z Refidim, a po przybyciu na pustynię Synaj rozbili obóz na 
pustyni. Izrael obozował tam naprzeciw góry. 3.Mojżesz wstąpił wtedy do Boga, a Pan 
zawołał na niego z góry i powiedział: Tak powiesz domowi Jakuba i to oznajmisz Izra-
elitom: 4.Wyście widzieli, co uczyniłem Egiptowi, jak niosłem was na skrzydłach orlich 
i przywiodłem was do Mnie. 5.Teraz, jeśli pilnie słuchać będziecie głosu mego i strzec 
mojego przymierza, będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich naro-
dów, gdyż do Mnie należy cała ziemia. 6.Lecz wy będziecie Mi królestwem kapłanów 
i ludem świętym. Takie to słowa powiedz Izraelitom. 

Lekcja: Rz 11,25-32 

25.A żebyście nie mieli zbyt wysokiego o sobie mniemania, chcę wam, bracia, odsłonić 
tę tajemnicę: zatwardziałość przyszła na część Izraela aż do czasu, gdy poganie w pełni 
wejdą, 26.i w ten sposób będzie zbawiony cały Izrael, jak napisano: Przyjdzie z Syjonu 
wybawiciel i odwróci bezbożność od Jakuba. 27.A to będzie przymierze moje z nimi, 
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gdy zgładzę grzechy ich. 28.Co do ewangelii, są oni nieprzyjaciółmi Bożymi dla waszego 
dobra, lecz co do wybrania, są umiłowanymi ze względu na praojców. 29.Nieodwołalne 
są bowiem dary i powołanie Boże. 30.Bo jak i wy byliście niegdyś nieposłuszni Bogu, 
a teraz dostąpiliście miłosierdzia z powodu ich nieposłuszeństwa, 31.tak i oni teraz, gdy 
wy dostępujecie miłosierdzia, stali się nieposłuszni, ażeby i oni teraz miłosierdzia do-
stąpili. 32.Albowiem Bóg poddał wszystkich w niewolę nieposłuszeństwa, aby się nad 
wszystkimi zmiłować. 

Graduale  

Pan jest Bogiem naszym, a my ludem pastwiska Jego i trzodą ręki Jego. Alle-

luja! (Ps 95,7) 

Albo: 

Błogosławiony naród, którego Bogiem jest Pan, Lud, który wybrał sobie na 

dziedzictwo. Alleluja!  (Ps 33,12) 

Ewangelia: Mk 12,28-34 

28.I przystąpił jeden z uczonych w Piśmie, który słyszał, jak oni rozprawiali, a wiedząc, 
że dobrze im odpowiedział, zapytał go: Które przykazanie jest pierwsze ze wszystkich? 
29.Jezus odpowiedział: Pierwsze przykazanie jest to: Słuchaj, Izraelu! Pan, Bóg nasz, 
Pan jeden jest. 30.Będziesz tedy miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego 
i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej, i z całej siły swojej. 31.A drugie jest to: Bę-
dziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Innego przykazania, większego 
ponad te, nie masz. 32.I rzekł do niego uczony w Piśmie: Dobrze, Nauczycielu! Prawdę 
powiedziałeś, że Bóg jest jeden i że nie masz innego oprócz niego; 33.i że jego miłować 
z całego serca i z całej myśli, i z całej siły, a bliźniego miłować jak siebie samego, to 
znaczy więcej niż wszystkie całopalenia i ofiary. 

Perykopy homiletyczne 

I ‒ Mk 12,28-34 

28.I przystąpił jeden z uczonych w Piśmie, który słyszał, jak oni rozprawiali, a wiedząc, 
że dobrze im odpowiedział, zapytał go: Które przykazanie jest pierwsze ze wszystkich? 
29.Jezus odpowiedział: Pierwsze przykazanie jest to: Słuchaj, Izraelu! Pan, Bóg nasz, 
Pan jeden jest. 30.Będziesz tedy miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej 
duszy swojej, i z całej myśli swojej, i z całej siły swojej. 31.A drugie jest to: Będziesz 
miłował bliźniego swego jak siebie samego. Innego przykazania, większego ponad te, 
nie masz. 32.I rzekł do niego uczony w Piśmie: Dobrze, Nauczycielu! Prawdę powie-
działeś, że Bóg jest jeden i że nie masz innego oprócz niego; 33.i że jego miłować z ca-
łego serca i z całej myśli, i z całej siły, a bliźniego miłować jak siebie samego, to znaczy 
więcej niż wszystkie całopalenia i ofiary. 
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II ‒ Rz 11,25-32 

25.A żebyście nie mieli zbyt wysokiego o sobie mniemania, chcę wam, bracia, odsłonić 
tę tajemnicę: zatwardziałość przyszła na część Izraela aż do czasu, gdy poganie w pełni 
wejdą, 26.i w ten sposób będzie zbawiony cały Izrael, jak napisano: Przyjdzie z Syjonu 
wybawiciel i odwróci bezbożność od Jakuba. 27.A to będzie przymierze moje z nimi, 
gdy zgładzę grzechy ich. 28.Co do ewangelii, są oni nieprzyjaciółmi Bożymi dla waszego 
dobra, lecz co do wybrania, są umiłowanymi ze względu na praojców. 29.Nieodwołalne 
są bowiem dary i powołanie Boże. 30.Bo jak i wy byliście niegdyś nieposłuszni Bogu, 
a teraz dostąpiliście miłosierdzia z powodu ich nieposłuszeństwa, 31.tak i oni teraz, gdy 
wy dostępujecie miłosierdzia, stali się nieposłuszni, ażeby i oni teraz miłosierdzia do-
stąpili. 32.Albowiem Bóg poddał wszystkich  

III ‒ 2 Mż 19,1-6 

1.Było to w trzecim miesiącu od wyjścia Izraelitów z Egiptu; w tym dniu przybyli oni na 
pustynię Synaj. 2.Wyruszyli z Refidim, a po przybyciu na pustynię Synaj rozbili obóz na 
pustyni. Izrael obozował tam naprzeciw góry. 3.Mojżesz wstąpił wtedy do Boga, a Pan 
zawołał na niego z góry i powiedział: Tak powiesz domowi Jakuba i to oznajmisz Izra-
elitom: 4.Wyście widzieli, co uczyniłem Egiptowi, jak niosłem was na skrzydłach orlich 
i przywiodłem was do Mnie. 5.Teraz, jeśli pilnie słuchać będziecie głosu mego i strzec 
mojego przymierza, będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich naro-
dów, gdyż do Mnie należy cała ziemia. 6.Lecz wy będziecie Mi królestwem kapłanów 
i ludem świętym. Takie to słowa powiedz Izraelitom. 

IV ‒ Mt 5,17-20 

17.Nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać zakon albo proroków; nie przyszedłem 
rozwiązać, lecz wypełnić. 18.Bo zaprawdę powiadam wam: Dopóki nie przeminie niebo 
i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z zakonu, aż wszystko to się 
stanie. 19.Ktokolwiek by tedy rozwiązał jedno z tych przykazań najmniejszych i na-
uczałby tak ludzi, najmniejszym będzie nazwany w Królestwie Niebios; a ktokolwiek by 
czynił i nauczał, ten będzie nazwany wielkim w Królestwie Niebios. 20.Albowiem po-
wiadam wam: Jeśli sprawiedliwość wasza nie będzie obfitsza niż sprawiedliwość uczo-
nych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebios.  

V ‒ 5 Mż 4,5-20 

 5.Patrzcie! Nauczyłem was ustaw i praw, jak mi rozkazał Pan, mój Bóg, abyście tak 
postępowali w ziemi, do której wchodzicie, aby ją wziąć w posiadanie. 6.Przes-
trzegajcie ich więc i spełniajcie je, gdyż one są mądrością waszą i roztropnością waszą 
w oczach ludów, które usłyszawszy o wszystkich tych ustawach, powiedzą: Zaprawdę, 
mądry i roztropny jest ten wielki naród. 7.Bo któryż wielki naród ma bogów tak bli-
skich, jak bliski jest nam Pan, nasz Bóg, ilekroć go wzywamy. 8.I któryż wielki naród ma 
ustawy i prawa tak sprawiedliwe, jak cały ten zakon, który wam dziś nadaję. 9.Tylko 
strzeż się i pilnuj swojej duszy, abyś nie zapomniał tych rzeczy, które widziały twoje 
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oczy, i aby nie odstąpiły od twego serca po wszystkie dni twojego życia, ale opowiadaj 
o nich swoim synom i synom swoich synów 10.o dniu, w którym stanąłeś na Horebie 
przed Panem, twoim Bogiem, kiedy to Pan rzekł do mnie: Zgromadź mi lud, a Ja ob-
wieszczę im moje słowa, aby nauczyli się bać się mnie przez wszystkie dni swego życia 
na ziemi i aby nauczali tego swoich synów. 11.Wtedy przystąpiliście i stanęliście u stóp 
góry ‒ a góra ta płonęła ogniem aż do samego nieba, w ciemnościach, chmurach 
i mgle. 12.I przemówił Pan do was z tego ognia; głos słów słyszeliście, lecz postaci żad-
nej nie widzieliście, był tylko sam głos. 13.I oznajmił wam swoje przymierze, które na-
kazał wam zachowywać: dziesięć słów, które wypisał na dwóch kamiennych tablicach. 
14.Mnie zaś rozkazał Pan w tym czasie nauczyć was ustaw i praw, abyście je pełnili na 
ziemi, do której zdążacie, aby ją wziąć w posiadanie. 15.Strzeżcie usilnie dusz waszych, 
gdyż nie widzieliście żadnej postaci, gdy Pan mówił do was na Horebie spośród ognia, 
16.abyście nie popełnili grzechu i nie sporządzili sobie podobizny rzeźbionej, czy to 
w kształcie mężczyzny, czy kobiety, 17.czy w kształcie jakiegokolwiek zwierzęcia, które 
jest na ziemi, czy w kształcie jakiegokolwiek skrzydlatego ptaka, który lata pod nie-
bem, 18.czy w kształcie czegokolwiek, co pełza po ziemi, czy w kształcie jakiejkolwiek 
ryby, która jest w wodzie pod ziemią, 19.i abyś, gdy podniesiesz swoje oczy ku niebu 
i ujrzysz słońce, księżyc i gwiazdy, cały zastęp niebieski, nie dał się zwieść i nie odda-
wał im pokłonu, i nie służył im, skoro Pan, twój Bóg, przydzielił je wszystkim ludom 
pod całym niebem. 20.Lecz was zabrał Pan i wyprowadził z żelaznego pieca, z Egiptu, 
abyście byli mu jego własnym ludem, jak to jest dzisiaj. 

VI ‒ Za 8,20-23 

20.Tak mówi Pan Zastępów: Jeszcze będzie tak, że przyjdą ludy i mieszkańcy wielu 
miast. 21.Mieszkańcy jednego miasta pójdą do drugiego, mówiąc: Nuże, pójdźmy 
przebłagać oblicze Pana i szukać Pana Zastępów! Ja także pójdę! 22.I przyjdzie wiele 
ludów i potężnych narodów, aby szukać Pana Zastępów w Jeruzalemie i przebłagać 
oblicze Pana. 23.Tak mówi Pan Zastępów: Stanie się w owych dniach, że dziesięciu 
mężów ze wszystkich języków narodów odważy się i uchwyci się rąbka szaty jednego 
Judejczyka, mówiąc: Pójdziemy z wami, bo słyszeliśmy, że z wami jest Bóg. 

Modlitwy powszechne Kościoła  

1.   Panie Boże i Ojcze, nic nie dzieje się bez Twojej woli. Doświadczasz swój lud 

i okazujesz mu swoje ojcowskie serce.  

 Boże, przypominasz nam dzisiaj przymierze, które zawarłeś z Izraelem. Umiłowałeś 
potomków Jakuba, oni nie zawsze byli Tobie posłuszni. Zesłałeś im w osobie Jezusa 
Mesjasza i Zbawiciela, a oni nie poznali czasu nawiedzenia swojego. Karałeś swój lud, 
ale w swojej dobroci nie odrzuciłeś go na wieki. Prosimy Cię przeto, daj wszystkim 
potomkom Jakuba poznanie w Jezusie Chrystusie Twojej ojcowskiej miłości.  

 Boże łaski i miłosierdzia, oczyściłeś krwią swojego Syna nasze serca i wszczepiłeś 
nas, dzikie pędy, w szlachetne drzewo oliwne, aby i nam okazać ojcowskie serce i wy-
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pełnić obietnice dane Abrahamowi, którego jesteśmy dziećmi według wiary. Wielbimy 
Cię i wysławiamy, śpiewamy na Twoją cześć pieśń chwały, bo jedynie Ty jesteś godny 
czci, którą winne Ci oddawać wszystkie narody.  

 Nawiedzasz nas przez Słowo i sakramenty swojego Syna. Nieustannie przez Ducha 
Świętego pobudzasz nas do świętego i pobożnego życia, ochraniasz i prowadzisz do 
Królestwa swojej chwały. Prosimy Cię serdecznie, nigdy nie odrzucaj nas sprzed swo-
jego oblicza, nie pozwól, abyśmy zbłądzili lub zbuntowali się przeciwko woli Twojej. 
Rozbudź w nas ducha posłuszeństwa i wierności, gdyż tylko wiernym i wytrwałym 
obiecałeś koronę żywota wiecznego.  

 Daj naszemu narodowi poznanie, że w Chrystusie Jezusie są wszystkie dary zbawienia 
wiecznego. Chroń od złego naszą Ojczyznę, błogosławieństwem, szczęściem i pokojem 
obdarz wszystkich ludzi dobrej woli. Chroń lud swój, Panie, błogosław dziedzictwu swe-
mu!  

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

2.   Panie Jezu, dziękujemy Ci, że przez swoją śmierć zburzyłeś mur nieprzyjaźni 
między ludem pierwszego przymierza a narodami, które nie poznały w stworzeniu 
Boga, jedynego Ojca wszystkich ludzi. Bogactwo Twojej łaski jest wielkie i nikomu nie 
zabraknie darów zbawienia. Każdy znajdzie schronienie w cieniu krzyża. A jednak pa-
nuje nienawiść między krajami, narodami i poszczególnymi ludźmi. Wciąż dzieli nas 
kolor skóry, religia i systemy społeczne i państwowe. Nie potrafimy wznieść się ponad 
uprzedzenia, zniszczyć samolubnej miłości i chęci panowania nad innymi. 

 Chryste, jak długo jeszcze ludzie będą stawiali mury i wytyczali granice? Jak długo 
człowiek człowiekowi nie będzie bratem i siostrą? Jak długo nie będziemy zdolni do 
pojednania? 

 Modliłeś się na Golgocie: „Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią”. Racz prze-
baczyć skłóconemu światu jego winy. Daj wszystkim ludziom poznanie ewangelicznej 
prawdy, że nie ma różnicy między ludźmi, gdyż dla wszystkich Ty jesteś Panem i Bo-
giem. Wysłuchaj nas Panie Boże.  Amen. 

Antyfona 
Ksiądz: Pan jest Bogiem naszym. Alleluja!  

Zgromadzenie liturgiczne: A my ludem pastwiska Jego i trzodą ręki Jego. Alleluja!  
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10. NIEDZIELA PO ŚWIĘTEJ TRÓJCY –  NIEDZIELA IZRAELA: 
DZIEŃ WSPOMNIENIA ZBURZENIA JEROZOLIMY 

Hasło tygodnia   

Błogosławiony naród, którego Bogiem jest Pan, lud, który wybrał sobie na 

dziedzictwo.  (Ps 33,12) 

Psalm tygodnia: Ps 74,1-3.8-11.20.21 
1. Dlaczego nas, Boże, na zawsze odrzuciłeś?  
  Czemu sroży się gniew twój na owce pastwiska twojego?  
2. Pamiętaj o gromadce swojej, którą dawno nabyłeś,  
  Wykupiłeś jako szczep dziedzictwa twego,  
  Pamiętaj o górze Syjon, na której mieszkasz!  
3. Skieruj kroki swoje ku ruinom, które od dawna leżą:  
  Wróg wszystko spustoszył w świątyni!  
8. Pomyśleli sobie: Zniszczmy ją od razu;  
 Spalmy w kraju wszystkie miejsca zgromadzeń Bożych.  
9. Nie widzimy godeł naszych; już nie ma proroka,  
  A nikt pośród nas nie wie, jak długo?  
10. Jak długo, Boże, wróg będzie urągał?  
  Czyż nieprzyjaciel wiecznie będzie bezcześcił twe imię?  
11. Dlaczego cofasz rękę swoją,  
  A prawicę swoją chowasz w zanadrzu? Skończ!  
20. Pomnij na przymierze,  
  Gdyż mroczne zaułki ziemi pełne są gwałtu.  
21. Niechaj uciśniony nie odchodzi ze wstydem!  
  Ubogi i biedny niech wysławia imię twoje!  

Introit nr 65  
Ksiądz Zgromadzenie liturgiczne 

I  
* Błogosławiony niech będzie Pan, Bóg Izra-

ela. Alleluja!   
* Od wieków na wieki. Alleluja!         

* Boże, pamiętaj o gromadce swojej, którą 
dawno nabyłeś, 

* Wykupiłeś jako szczep dziedzictwa Twego. 

* Pomnij, Panie, na przymierze, * Powstań, Boże, broń sprawy swojej! 

II  

* Dusza nasza oczekuje Pana, * On pomocą naszą i tarczą naszą. 
* Oto oko Pana jest nad tymi, którzy się Go 

boją, 
* Nad tymi, którzy spodziewają się łaski Je-

go, 
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* Niech spocznie na nas łaska Twoja, Panie, * Ponieważ w Tobie mamy nadzieję! 

Kolekty 

1.    Boże i Ojcze nasz niebieski!/ Wysławiamy Cię, bo Ty nas wybrałeś i powołałeś 
przez Ewangelię swojego Syna, abyśmy byli ludem Twoim i dziedzicami Twoich obiet-
nic./ Prosimy Cię, daj nam poznanie Twojej zbawiennej i łaskawej woli, abyśmy zro-
zumieli, co służy ku naszemu pokojowi./ Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, który 
z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. 

2.    Boże i Ojcze, Panie nieba i ziemi!/ Dziękujemy Ci, że jesteśmy Twoim ludem 
odkupionym krwią Twojego Syna, Jezusa Chrystusa./ Prosimy Cię, daj nam Ducha 
Świętego, abyśmy umieli wykorzystać Twoje łaskawe nawiedzenie i uwielbiali Cię wraz 
z całym Kościołem na ziemi./ Wysłuchaj nas w Duchu Świętym przez Jezusa Chrystusa, 
Pana i Zbawiciela naszego.  

3.   Miłosierny Boże, Ojcze niebieski,/ prosimy Cię rządź sercami naszymi i daj 
nam poznanie czasu naszego nawiedzenia./ Dopomóż nam upamiętać się, abyśmy nie 
zostali ukarani docześnie i wiecznie./ Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, który 
z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. 

4.    Boże, niezbadane są Twoje wyroki i niepojęte są drogi, którymi prowadzisz 
swój lud do zbawienia!/ Nieustannie nawiedzasz nas i chcesz, byśmy Cię przyjęli 
w wierze i służyli Ci w miłości i radości./ Skrusz nasze zatwardziałe serca, byśmy nie 
poszli za przykładem mieszkańców Jerozolimy, którzy nie poznali czasu nawiedzenia,/ 
ale żebyśmy usłyszeli Twój głos i przyjęli Twojego Syna, i naśladowali Go, i w Nim 
i przez Niego chwalili dobroć i Twoją wierność./ Boże niepojętej mocy, wysłuchaj nas 
w Duchu Świętym przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. 

Biblijne teksty liturgiczne 

Stary Testament: Iz 27,2-9 

2.W owym dniu będą mówić: Rozkoszna winnica, śpiewajcie o niej!  3.Ja, Pan, jestem 
jej stróżem, nieustannie ją nawadniam, pilnuję jej dniem i nocą, aby nikt na nią się nie 
targnął. 4.Nie ma we mnie gniewu, lecz gdyby pojawił się cierń i oset, wystąpiłbym do 
walki z nimi, spaliłbym je razem, 5.chyba że cię poddadzą pod moją ochronę, zawrą ze 
mną pokój; niech zawrą ze mną pokój. 6.W dniach, które idą, Jakub wypuści korzenie, 
Izrael zakwitnie, puści pędy i napełni cały świat płodami. 7.Czy uderzył go tak, jak ude-
rzył tego, który jego uderzył? Czy był tak mordowany, jak byli mordowani jego mor-
dercy? 8.Płosząc i wypędzając ich, rozprawiłeś się z nimi; swoim gwałtownym podmu-
chem wygnałeś ich w dniu wiatru wschodniego. 9.Dlatego też tylko tak będzie zmaza-
na wina Jakuba i wtedy będzie pełny skutek jego rozgrzeszenia, gdy doprowadzi do 
rozbicia wszystkich kamieni ołtarza, jak się rozbija kamienie wapienne; gdy nie pod-
niosą się już pomniki Astarty ani ołtarze kadzidlane. 
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Lekcja: Rz 9,1-5 

1.Prawdę mówię w Chrystusie, nie kłamię, a poświadcza mi to sumienie moje w Duchu 
Świętym, 2.że mam wielki smutek i nieustanny ból w sercu swoim. 3.Albowiem ja sam 
gotów byłem modlić się o to, by być odłączony od Chrystusa za braci moich, krewnych 
moich według ciała, 4.Izraelitów, do których należy synostwo i chwała, i przymierza, 
i nadanie zakonu, i służba Boża, i obietnice, 5.do których należą ojcowie i z których 
pochodzi Chrystus według ciała; Ten jest ponad wszystkim, Bóg błogosławiony na 
wieki. Amen. 6.Ale nie jest tak, jakoby miało zawieść Słowo Boże. Albowiem nie wszy-
scy, którzy pochodzą z Izraela, są Izraelem; 7.i nie wszyscy są dziećmi, dlatego że są 
potomstwem Abrahamowym, lecz jest tak: Od Izaaka zwać się będzie potomstwo 
twoje. 8.To znaczy, że nie dzieci cielesne są dziećmi Bożymi, lecz dzieci obietnicy liczą 
się za potomstwo. 14.Cóż tedy powiemy? Czy Bóg jest niesprawiedliwy? Bynajmniej. 
15.Mówi bowiem do Mojżesza: Zmiłuję się, nad kim się zmiłuję, a zlituję się, nad kim 
się zlituję. 16.A zatem nie zależy to od woli człowieka ani od jego zabiegów, lecz od 
zmiłowania Bożego. 

 Graduale  

Pan jest Bogiem naszym, a my ludem pastwiska Jego i trzodą ręki Jego. Alle-

luja! (Ps 95,7) 

Albo: 

Błogosławiony naród, którego Bogiem jest Pan, Lud, który wybrał sobie na 

dziedzictwo. Alleluja!  (Ps 33,12) 

Ewangelia: Łk 19,41-48 

41.A gdy się przybliżył, ujrzawszy miasto, zapłakał nad nim, 42.mówiąc: Gdybyś i ty 
poznało w tym to dniu, co służy ku pokojowi. Lecz teraz zakryte to jest przed oczyma 
twymi. 43.Gdyż przyjdą na ciebie dni, że twoi nieprzyjaciele usypią wał wokół ciebie 
i otoczą, i ścisną cię zewsząd. 44.I zrównają cię z ziemią i dzieci twoje w murach twoich 
wytępią, i nie pozostawią z ciebie kamienia na kamieniu, dlatego żeś nie poznało czasu 
nawiedzenia swego. 45.A wszedłszy do świątyni, zaczął wypędzać sprzedawców, 
46.mówiąc do nich: Napisano: I będzie mój dom domem modlitwy, wy zaś uczyniliście 
z niego jaskinię zbójców. 47.I nauczał codziennie w świątyni. Arcykapłani zaś i uczeni 
w Piśmie, a także przedniejsi z ludu szukali sposobności, by go zgładzić. 48.Lecz nie 
znajdowali nic, co by mogli uczynić, cały lud bowiem słuchając go, garnął się do niego.  

Perykopy homiletyczne 

I ‒ Łk 19,41-48 

 41.A gdy się przybliżył, ujrzawszy miasto, zapłakał nad nim, 42.mówiąc: Gdybyś i ty 
poznało w tym to dniu, co służy ku pokojowi. Lecz teraz zakryte to jest przed oczyma 
twymi. 43.Gdyż przyjdą na ciebie dni, że twoi nieprzyjaciele usypią wał wokół ciebie 
i otoczą, i ścisną cię zewsząd. 44.I zrównają cię z ziemią i dzieci twoje w murach twoich 
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wytępią, i nie pozostawią z ciebie kamienia na kamieniu, dlatego żeś nie poznało czasu 
nawiedzenia swego. 45.A wszedłszy do świątyni, zaczął wypędzać sprzedawców, 
46.mówiąc do nich: Napisano: I będzie mój dom domem modlitwy, wy zaś uczyniliście 
z niego jaskinię zbójców. 47.I nauczał codziennie w świątyni. Arcykapłani zaś i uczeni 
w Piśmie, a także przedniejsi z ludu szukali sposobności, by go zgładzić. 48.Lecz nie 
znajdowali nic, co by mogli uczynić, cały lud bowiem słuchając go, garnął się do niego.  

II ‒ Rz 9,1-16 

1.Prawdę mówię w Chrystusie, nie kłamię, a poświadcza mi to sumienie moje w Duchu 
Świętym, 2.że mam wielki smutek i nieustanny ból w sercu swoim. 3.Albowiem ja sam 
gotów byłem modlić się o to, by być odłączony od Chrystusa za braci moich, krewnych 
moich według ciała, 4.Izraelitów, do których należy synostwo i chwała, i przymierza, 
i nadanie zakonu, i służba Boża, i obietnice, 5.do których należą ojcowie i z których 
pochodzi Chrystus według ciała; Ten jest ponad wszystkim, Bóg błogosławiony na 
wieki. Amen. 6.Ale nie jest tak, jakoby miało zawieść Słowo Boże. Albowiem nie wszy-
scy, którzy pochodzą z Izraela, są Izraelem; 7.i nie wszyscy są dziećmi, dlatego że są 
potomstwem Abrahamowym, lecz jest tak: Od Izaaka zwać się będzie potomstwo 
twoje. 8.To znaczy, że nie dzieci cielesne są dziećmi Bożymi, lecz dzieci obietnicy liczą 
się za potomstwo. 14.Cóż tedy powiemy? Czy Bóg jest niesprawiedliwy? Bynajmniej. 
15.Mówi bowiem do Mojżesza: Zmiłuję się, nad kim się zmiłuję, a zlituję się, nad kim 
się zlituję. 16.A zatem nie zależy to od woli człowieka ani od jego zabiegów, lecz od 
zmiłowania Bożego.  

III ‒ Iz 27,2-9 

2.W owym dniu będą mówić: Rozkoszna winnica, śpiewajcie o niej!  3.Ja, Pan, jestem 
jej stróżem, nieustannie ją nawadniam, pilnuję jej dniem i nocą, aby nikt na nią się nie 
targnął. 4.Nie ma we mnie gniewu, lecz gdyby pojawił się cierń i oset, wystąpiłbym do 
walki z nimi, spaliłbym je razem, 5.chyba że cię poddadzą pod moją ochronę, zawrą ze 
mną pokój; niech zawrą ze mną pokój. 6.W dniach, które idą, Jakub wypuści korzenie, 
Izrael zakwitnie, puści pędy i napełni cały świat płodami. 7.Czy uderzył go tak, jak ude-
rzył tego, który jego uderzył? Czy był tak mordowany, jak byli mordowani jego mor-
dercy? 8.Płosząc i wypędzając ich, rozprawiłeś się z nimi; swoim gwałtownym podmu-
chem wygnałeś ich w dniu wiatru wschodniego. 9.Dlatego też tylko tak będzie zmaza-
na wina Jakuba i wtedy będzie pełny skutek jego rozgrzeszenia, gdy doprowadzi do 
rozbicia wszystkich kamieni ołtarza, jak się rozbija kamienie wapienne; gdy nie pod-
niosą się już pomniki Astarty ani ołtarze kadzidlane. 

IV ‒ Tr 5 

1.Wspomnij, Panie, na to, co się z nami stało! Spójrz i przypatrz się naszej zniewadze. 
2.Nasze dziedzictwo przypadło obcym, nasze domy cudzoziemcom. 3.Staliśmy się sie-
rotami, bez ojca, nasze matki są jakby wdowy. 4.Naszą wodę pijemy za pieniądze, mu-
simy płacić za owoce drzew naszych. 5.Jarzmo ciąży na karku, omdlewamy, nie dają 
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nam wytchnienia. 6.Wyciągamy rękę do Egiptu, do Asyrii, by się najeść do syta. 7.Nasi 
ojcowie zgrzeszyli, nie ma ich, a my dźwigamy ich winy. 8.Niewolnicy nami rządzą, nie 
ma, kto by nas wyrwał z ich ręki. 9.Swój chleb zdobywamy z narażeniem własnego 
życia na cios miecza, który zagraża na pustyni. 10.Nasza skóra rozpalona jak piec od 
gorączki głodowej. 11.Kobiety gwałcono na Syjonie, panny w miastach judzkich. 
12.Książęta wieszani byli ich rękami, nie uszanowano powagi starszych. 13.Młodzieńcy 
musieli nosić kamienie młyńskie, a chłopcy potykali się pod ciężarem drew. 14.Starcy 
zaniechali wysiadywania w bramach, a młodzieńcy gry na instrumentach strunowych. 
15.Ustała radość naszego serca, nasz taniec zamienił się w pochód żałobny. [16] Spadła 
korona z naszej głowy, biada nam, bo zgrzeszyliśmy! 17.Dlatego chore jest nasze serce, 
dlatego zaćmione są nasze oczy, 18.z powodu góry Syjon, że jest spustoszona, że szaka-
le po niej biegają. 19.Ale Ty, Panie, trwasz na wieki, twój tron z pokolenia w pokolenie. 
20.Dlaczego chcesz na zawsze zapomnieć o nas, opuścić nas na tak długi czas? 
21.Spraw, Panie, byśmy wrócili do ciebie, a wrócimy! Odnów nasze dni jak niegdyś! 
22.Czyżbyś już zupełnie nas odrzucił? Czy tak bardzo na nas się gniewasz? 

V‒ Rz 11,17-24 

17.Jeśli zaś niektóre z gałęzi zostały odłamane, a ty, będąc gałązką z dzikiego drzewa 
oliwnego, zostałeś na ich miejsce wszczepiony i stałeś się uczestnikiem korzenia i tłu-
szczu oliwnego, 18.to nie wynoś się nad gałęzie; a jeśli się chełpisz, to pamiętaj, że nie 
ty dźwigasz korzeń, lecz korzeń ciebie. 19.Powiesz tedy: Odłamane zostały gałęzie, 
abym ja był wszczepiony. 20.Słusznie! Odłamane zostały z powodu niewiary, ty zaś 
trwasz dzięki wierze; wzbijaj się w pychę, ale się strzeż. 21.Jeśli bowiem Bóg nie 
oszczędził gałęzi naturalnych, nie oszczędzi też ciebie. 22.Zważ tedy na dobrotliwość 
i surowość Bożą – surowość dla tych, którzy upadli, a dobrotliwość Bożą względem 
ciebie, o ile wytrwasz w dobroci, bo inaczej i ty będziesz odcięty. 23.Ale i oni, jeżeli nie 
będą trwali w niewierze, zostaną wszczepieni, gdyż Bóg ma moc wszczepić ich po-
nownie. 24.Bo jeżeli ty, odcięty z dzikiego z natury drzewa oliwnego, zostałeś wszcze-
piony wbrew naturze w szlachetne drzewo oliwne, o ileż pewniej zostaną wszczepieni 
w swoje drzewo oliwne ci, którzy z natury do niego należą. 

VI ‒ 5 Mż 30,1-6[7-10] 

1.Gdy tedy przyjdzie na cię to wszystko, błogosławieństwo i przekleństwo, które ci 
przedłożyłem, i weźmiesz je sobie do serca pośród wszystkich narodów, dokąd wypę-
dzi cię Pan, Bóg twój, 2.i nawrócisz się do Pana, Boga twego, i będziesz słuchał jego 
głosu zgodnie z tym wszystkim, co ja ci dziś nakazuję, ty i twoi synowie, z całego serca 
twego i z całej duszy twojej, 3.to wtedy przywróci Pan, Bóg twój, twoich jeńców i zmi-
łuje się nad tobą, i zgromadzi cię z powrotem ze wszystkich ludów, gdzie cię rozpro-
szył Pan, Bóg twój. 4.Choćby twoi wygnańcy byli na krańcu nieba, to i stamtąd zgro-
madzi cię Pan, Bóg twój, i stamtąd cię zabierze, 5.i sprowadzi cię Pan, Bóg twój, do 
ziemi, którą posiadali twoi ojcowie, i posiądziesz ją i ty, i uczyni cię szczęśliwszym 



10. NIEDZIELA PO ŚWIĘTEJ TRÓJCY 

 116 

i liczniejszym od twoich ojców. 6.I obrzeże Pan, Bóg twój, twoje serce i serce twego 
potomstwa, abyś miłował Pana, Boga twego, z całego serca twego i z całej duszy two-
jej, abyś żył. [7.Włoży zaś Pan, Bóg twój, wszystkie te przekleństwa na twoich nieprzy-
jaciół i na tych, którzy cię nienawidzili i prześladowali. 8.Ty zaś nawrócisz się i będziesz 
słuchał głosu Pana, i spełniał wszystkie jego przykazania, które ja ci dziś nadaję. 
9.Obficie obdarzy cię Pan, Bóg twój, dobrem w każdym dziele twoich rąk, w twoim 
potomstwie, w rozpłodzie twojego bydła, w plonie twojej ziemi, gdyż Pan znów rado-
wać się będzie twoją pomyślnością, jak radował się twoimi ojcami, 10.jeżeli będziesz 
słuchał głosu Pana, Boga twego, i będziesz przestrzegał jego przykazań i ustaw zapisa-
nych w księdze tego zakonu, jeżeli nawrócisz się do Pana, Boga twego, z całego serca 
twego i z całej duszy twojej]. 

Modlitwy powszechne Kościoła  

1.   Panie Boże i Ojcze, nic nie dzieje się bez Twojej woli. Doświadczasz swój lud 
i okazujesz mu swoje ojcowskie serce.  

 Boże, przypominasz nam dzisiaj przymierze, które zawarłeś z Izraelem. Umiłowałeś 
potomków Jakuba, oni nie zawsze byli Tobie posłuszni. Zesłałeś im w osobie Jezusa 
Mesjasza i Zbawiciela, a oni nie poznali czasu nawiedzenia swojego. Karałeś swój lud, 
ale w swojej dobroci nie odrzuciłeś go na wieki. Prosimy Cię przeto, daj wszystkim 
potomkom Jakuba poznanie w Jezusie Chrystusie Twojej ojcowskiej miłości.  

 Nawiedzasz nas przez Słowo i sakramenty swojego Syna. Nieustannie przez Ducha 
Świętego pobudzasz nas do świętego i pobożnego życia, ochraniasz i prowadzisz do 
Królestwa swojej chwały. Prosimy Cię serdecznie, nigdy nie odrzucaj nas sprzed swo-
jego oblicza, nie pozwól, abyśmy zbłądzili lub zbuntowali się przeciwko woli Twojej. 
Rozbudź w nas ducha posłuszeństwa i wierności, gdyż tylko wiernym i wytrwałym 
obiecałeś koronę żywota wiecznego.  

 Daj naszemu narodowi poznanie, że w Chrystusie Jezusie są wszystkie dary zbawienia 
wiecznego. Chroń od złego naszą Ojczyznę, błogosławieństwem, szczęściem i pokojem 
obdarz wszystkich ludzi dobrej woli. Chroń lud swój, Panie, błogosław dziedzictwu swe-
mu!  

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

2.   Panie Boże, w dniu dzisiejszym przypominamy sobie smutny los Jerozolimy, 

świętego miasta Twojego ludu wybranego. Ręka pogan zburzyła świątynię. Nie został 
kamień na kamieniu. Dopuściłeś to, by groza napełniła tych, którzy zlekceważyli i kie-
dykolwiek zlekceważą Twoje obietnice i przykazania. 

Panie, okaż w wieczności zmiłowanie wszystkim, którzy zginęli pod gruzami Jerozolimy, 
skonali w okrutnych męczarniach i w pohańbieniu. 

Boże, niezbadane są Twoje wyroki i niepojęte są drogi, którymi prowadzisz swój lud do 
zbawienia! Każdy dzień życia jest darowanym czasem łaski. Nieustannie nawiedzasz 
nas i chcesz, byśmy Cię przyjęli w wierze i służyli Ci w miłości i radości. Skrusz nasze 
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zatwardziałe serca, byśmy nie poszli za przykładem mieszkańców Jerozolimy, którzy nie 
poznali czasu nawiedzenia, ale żebyśmy usłyszeli Twój głos i przyjęli Twojego Syna, i na-
śladowali Go, i w Nim i przez Niego chwalili dobroć i Twoją wierność. 

 Boże niepojętej mocy, wysłuchaj nas w Duchu Świętym przez Jezusa Chrystusa, 
Pana naszego. Amen. 

Antyfona 
Ksiądz: Pan jest Bogiem naszym. Alleluja!  

Zgromadzenie liturgiczne: A my ludem pastwiska Jego i trzodą ręki Jego. Alleluja!  
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11. NIEDZIELA PO ŚWIĘTEJ TRÓJCY 

Hasło tygodnia 

Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. (1 P 5,5) 

Psalm tygodnia: Ps 145,1.2.14.17-21 
1. Wywyższać cię będę, Boże mój, Królu,   
 I błogosławić imieniu twemu na wieki.  
2. Co dzień błogosławić ci będą  
 I wysławiać imię twoje na wieki.  
3. Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały,  
 A wielkość jego jest niezgłębiona.  
14. Pan podtrzymuje wszystkich upadających  
 I podnosi wszystkich zgnębionych.  
17. Sprawiedliwy jest Pan na wszystkich drogach swoich  
 I łaskawy we wszystkich dziełach swoich.  
18. Bliski jest Pan wszystkim, którzy go wzywają,  
 Wszystkim, którzy go wzywają szczerze.  
19. Spełnia życzenie tych, którzy się go boją,  
 A wołanie ich słyszy i wybawia ich.  
20. Pan strzeże wszystkich, którzy go miłują,  
 Ale wszystkich bezbożnych wytraci.  
21. Niech usta moje głoszą chwałę Pana  
 I niech wszelkie ciało błogosławi imię jego święte  
  Na wieki wieków! 

Introit nr 66 
Ksiądz Zgromadzenie liturgiczne 

I  
* Od wschodu słońca aż do zachodu,  * Niech Imię Pańskie będzie pochwalone 
* Któż jest jak Pan, Bóg nasz. * Który mieszka na wysokościach. 
* On podnosi nędzarza z prochu, * A ubogiego wywyższa ze śmieci. 

II  

* Chwalcie, słudzy Pana, * Chwalcie Imię Pańskie! 
* Niechaj Imię Pana będzie błogosławione. * Odtąd aż na wieki! 
* Pan ubogiego wywyższa ze śmieci, * Aby posadzić go z książętami ludu swego. 

Kolekty  

1.    Miłosierny Boże i Ojcze, który pokornym okazujesz łaskę i miłosierdzie./ 
Spraw, abyśmy z pokorą i ufnością wyznawali nasze grzechy i pocieszali się łaską oka-
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zaną nam w Jezusie Chrystusie,/ który z Tobą i z Duchem Świętym, prawdziwy Bóg, 
żyje i króluje na wieki wieków.  

2.    Boże łaski i wielkiego miłosierdzia!/ Wysławiamy Cię i wielbimy za Twoją mi-
łość okazaną nam w Chrystusie Jezusie./ Prosimy Cię, ożyw nasze serca swoim Du-
chem, abyśmy na nowo stworzeni w Twoim Synu obfitowali w dobre uczynki./ Wysłu-
chaj nas przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym, Pocieszycielu naszym.  

3.    Wszechmogący Boże i Ojcze!/ Dziękujemy Ci, że okazujesz łaskę tym, którzy 
są pokornego serca./ Umocnij nas w ufności, abyśmy pocieszali się Twoją łaską i służyli 
Ci szczerym sercem./ Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Duchem 
Świętym żyje i króluje na wieki wieków.  

4.   Panie Boże, modlimy się do Ciebie: „Ojcze nasz, który jesteś w niebie”, a jed-
nak jesteś nam bliski i obecny wśród nas w swoim Synu, Jezusie Chrystusie./ Spraw, 
abyśmy nigdy nie odwracali się od Ciebie, ale Cię szukali i chcieli życie swoje poświęcić 
dla głoszenia Twojej chwały./ Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana, 
który z Tobą i z Duchem Świętym w jedności, żyje i króluje na wieki wieków. 

Biblijne teksty liturgiczne 

 Stary Testament: 2 Sm 12,1-10.13-15a 

1.Pan posłał Natana do Dawida, a ten, przyszedłszy do niego, powiedział: W pewnym 
mieście było dwóch mężów, jeden bogaty, a drugi ubogi. 2.Bogaty miał bardzo wiele 
owiec i bydła, 3.ubogi zaś nie miał nic oprócz jednej małej owieczki, którą nabył. I żywił 
ją, a ona wyrosła u niego razem z jego dziećmi. Z chleba jego jadała, z kubka jego piła, 
na łonie jego sypiała i była mu jak córka. 4.Pewnego razu przybył do męża bogatego 
podróżny. Żal mu było wziąć ze swoich owiec czy ze swojego bydła, aby je przyrządzić 
dla podróżnego, który do niego przybył. Wziął więc owieczkę tego męża ubogiego, i ją 
przyrządził dla męża, który do niego przybył. 5.Wtedy Dawid wybuchnął wielkim gnie-
wem na owego męża i rzekł do Natana: Jako żyje Pan, że na śmierć zasługuje mąż, 
który tak postąpił. 6.Za owieczkę zapłaci w czwórnasób, dlatego że taką rzecz uczynił 
i że nie miał litości. 7.Wtedy Natan rzekł do Dawida: Ty jesteś tym mężem. Tak mówi 
Pan, Bóg Izraela: Ja cię namaściłem na króla nad Izraelem i Ja cię wyrwałem z ręki 
Saula. 8.Dałem ci dom twojego pana i żony twojego pana na twoje łono, dałem ci dom 
Izraela i Judy, a jeśliby to było za mało, byłbym dodał ci jeszcze nadto. 9.Dlaczego więc 
wzgardziłeś słowem Pana, popełniając zło w oczach jego? Uriasza Chetejczyka zabiłeś 
mieczem, jego żonę wziąłeś sobie za żonę, jego zaś zabiłeś mieczem Ammonitów. 
10.Teraz już nie odstąpi miecz od twojego domu po wszystkie czasy, dlatego że mną 
wzgardziłeś i wziąłeś żonę Uriasza Chetejczyka, aby była twoją żoną. 13.Wtedy rzekł Da-
wid do Natana: Zgrzeszyłem wobec Pana. Natan zaś rzekł do Dawida: Pan również od-
puścił twój grzech, nie umrzesz. 14.Ponieważ jednak czynem tym zbezcześciłeś Pana, 
przeto syn, który ci się urodził, musi umrzeć. 15a.Potem Natan poszedł do swojego 
domu. 
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Lekcja: Ef 2,4-10 

4.Ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej miłości swojej, którą nas umi-
łował, 5.i nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem łaską – zba-
wieni jesteście – 6.i wraz z nim wzbudził, i wraz z nim posadził w okręgach niebieskich 
w Chrystusie Jezusie, 7.aby okazać w przyszłych wiekach nadzwyczajne bogactwo łaski 
swojej w dobroci wobec nas w Chrystusie Jezusie. 8.Albowiem łaską zbawieni jesteście 
przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar; 9.nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. 
10.Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczyn-
ków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili.  

Graduale   

Wysławiajcie Pana, wzywajcie imienia Jego, głoście narodom czyny Jego! Al-

leluja! (Ps 105,1) 

Ewangelia: Łk 18,9-14 

9.I powiedział także do tych, którzy pokładali ufność w sobie samych, że są uspra-
wiedliwieni, a innych lekceważyli, to podobieństwo: 10.Dwóch ludzi weszło do świąty-
ni, aby się modlić, jeden faryzeusz, a drugi celnik. 11.Faryzeusz stał i tak się w duchu 
modlił: Boże, dziękuję ci, że nie jestem jak inni ludzie, rabusie, oszuści, cudzołożnicy 
albo też jak ten oto celnik. 12.Poszczę dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę z całego 
mego dorobku. 13.A celnik stanął z daleka i nie śmiał nawet oczu podnieść ku niebu, 
lecz bił się w pierś swoją, mówiąc: Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu. 14.Po-
wiadam wam: Ten poszedł usprawiedliwiony do domu swego, tamten zaś nie; bo każ-
dy, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. 

Perykopy homiletyczne 

I ‒ Hi 23  

1.Na to odpowiedział Job i rzekł: 2.I dziś moja skarga pełna jest goryczy, bo jego ręka 
zaciążyła na moich westchnieniach. 3.O, gdybym wiedział, jak go znaleźć, jak dojść do 
jego trybunału, 4.przedłożyłbym mu moją sprawę, a moje usta napełniłbym dowoda-
mi. 5.Chciałbym poznać słowa, którymi by mi odpowiedział, i dowiedzieć się, co mi 
powie. 6.Czy w swojej wielkiej mocy będzie się prawował ze mną? Nie! Byleby tylko 
zwrócił na mnie uwagę, 7.a wtedy człowiek sprawiedliwy będzie się z nim prawował 
i przez mego sędziego będę uznany za niewinnego na zawsze. 8.Oto, gdy idę naprzód ‒ 
nie ma go, a gdy się cofam - nie zauważam go. 9.Gdy szukam go po lewej stronie, nie 
dostrzegam go, gdy się ukrywa po prawej, też go nie widzę. 10.Zna bowiem drogę, 
którą postępuję; Gdyby mnie wypróbował, wyszedłbym czysty jak złoto. 11.Moja noga 
trzymała się mocno jego śladu; jego drogą szedłem i z niej nie zbaczałem. 12.Od przy-
kazań jego warg nie odstępowałem, zachowywałem w sercu słowa pochodzące z jego 
ust. 13.Lecz On jest zawsze ten sam, któż go odmieni? Czego On pragnie, to czyni. 14.On 
też wykona, co mi jest przeznaczone; a takich przeznaczeń jest u niego wiele. 
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15.Dlatego trwożę się przed jego obliczem i gdy to rozważam, drżę przed nim. 16.Bóg 
pozbawił odwagi moje serce, a Wszechmocny przeraził mnie. 17.Bo nie z powodu 
ciemności muszę milczeć ani z powodu mroku, który okrył moją twarz. 

II ‒ Łk 18,9-14 

9.I powiedział także do tych, którzy pokładali ufność w sobie samych, że są uspra-
wiedliwieni, a innych lekceważyli, to podobieństwo: 10.Dwóch ludzi weszło do świąty-
ni, aby się modlić, jeden faryzeusz, a drugi celnik. 11.Faryzeusz stał i tak się w duchu 
modlił: Boże, dziękuję ci, że nie jestem jak inni ludzie, rabusie, oszuści, cudzołożnicy 
albo też jak ten oto celnik. 12.Poszczę dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę z całego 
mego dorobku. 13.A celnik stanął z daleka i nie śmiał nawet oczu podnieść ku niebu, 
lecz bił się w pierś swoją, mówiąc: Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu. 14.Po-
wiadam wam: Ten poszedł usprawiedliwiony do domu swego, tamten zaś nie; bo każ-
dy, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony.  

III ‒ Ef  2,4-10  

4.Ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej miłości swojej, którą nas umi-
łował, 5.i nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem łaską – zba-
wieni jesteście – 6.i wraz z nim wzbudził, i wraz z nim posadził w okręgach niebieskich 
w Chrystusie Jezusie, 7.aby okazać w przyszłych wiekach nadzwyczajne bogactwo łaski 
swojej w dobroci wobec nas w Chrystusie Jezusie. 8.Albowiem łaską zbawieni jesteście 
przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar; 9.nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. 
10.Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczyn-
ków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili.  

IV ‒ 2 Sm 12,1-10.13-15a 

1.Pan posłał Natana do Dawida, a ten, przyszedłszy do niego, powiedział: W pewnym 
mieście było dwóch mężów, jeden bogaty, a drugi ubogi. 2.Bogaty miał bardzo wiele 
owiec i bydła, 3.ubogi zaś nie miał nic oprócz jednej małej owieczki, którą nabył. I żywił 
ją, a ona wyrosła u niego razem z jego dziećmi. Z chleba jego jadała, z kubka jego piła, 
na łonie jego sypiała i była mu jak córka. 4.Pewnego razu przybył do męża bogatego 
podróżny. Żal mu było wziąć ze swoich owiec czy ze swojego bydła, aby je przyrządzić 
dla podróżnego, który do niego przybył. Wziął więc owieczkę tego męża ubogiego, i ją 
przyrządził dla męża, który do niego przybył. 5.Wtedy Dawid wybuchnął wielkim gnie-
wem na owego męża i rzekł do Natana: Jako żyje Pan, że na śmierć zasługuje mąż, 
który tak postąpił. 6.Za owieczkę zapłaci w czwórnasób, dlatego że taką rzecz uczynił 
i że nie miał litości. 7.Wtedy Natan rzekł do Dawida: Ty jesteś tym mężem. Tak mówi 
Pan, Bóg Izraela: Ja cię namaściłem na króla nad Izraelem i Ja cię wyrwałem z ręki 
Saula. 8.Dałem ci dom twojego pana i żony twojego pana na twoje łono, dałem ci dom 
Izraela i Judy, a jeśliby to było za mało, byłbym dodał ci jeszcze nadto. 9.Dlaczego więc 
wzgardziłeś słowem Pana, popełniając zło w oczach jego? Uriasza Chetejczyka zabiłeś 
mieczem, jego żonę wziąłeś sobie za żonę, jego zaś zabiłeś mieczem Ammonitów. 
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10.Teraz już nie odstąpi miecz od twojego domu po wszystkie czasy, dlatego że mną 
wzgardziłeś i wziąłeś żonę Uriasza Chetejczyka, aby była twoją żoną. 13.Wtedy rzekł Da-
wid do Natana: Zgrzeszyłem wobec Pana. Natan zaś rzekł do Dawida: Pan również od-
puścił twój grzech, nie umrzesz. 14.Ponieważ jednak czynem tym zbezcześciłeś Pana, 
przeto syn, który ci się urodził, musi umrzeć. 15a.Potem Natan poszedł do swojego 
domu.  

V ‒ Łk 7,36-50  

35.I zaprosił go pewien faryzeusz, aby z nim jadł. Wszedłszy tedy do domu tego faryze-
usza, zasiadł do stołu. 37.A oto pewna kobieta z tego miasta, grzesznica, dowiedziaw-
szy się, iż zasiada przy stole w domu faryzeusza, przyniosła alabastrowy słoik olejku. 
38.I stanąwszy z tyłu u jego nóg, zapłakała, i zaczęła łzami zlewać nogi jego i włosami 
swojej głowy wycierać, a całując jego stopy, namaszczała je olejkiem. 39.Ujrzawszy to 
faryzeusz, który go zaprosił, mówił sam w sobie: Gdyby ten był prorokiem, wiedziałby, 
kim i jaka jest ta kobieta, która go dotyka, bo to grzesznica. 40.Na to Jezus rzekł do 
niego: Szymonie, mam ci coś do powiedzenia. A ten mówi: Powiedz, Nauczycielu! 
41.Pewien wierzyciel miał dwóch dłużników. Jeden był dłużny pięćset denarów, a drugi 
pięćdziesiąt. 42.A gdy oni nie mieli z czego oddać, obydwom darował. Który więc z nich 
będzie go bardziej miłował? 43.A Szymon odpowiadając, rzekł: Sądzę, że ten, któremu 
więcej darował. A On mu rzekł: Słusznie osądziłeś. 44.I zwróciwszy się do kobiety, po-
wiedział Szymonowi: Widzisz tę kobietę? Wszedłem do twojego domu, a nie dałeś 
wody do nóg moich; ona zaś łzami skropiła nogi moje i włosami swoimi wytarła. 45.Nie 
pocałowałeś mnie; a ona, odkąd wszedłem, nie przestała całować nóg moich. 46.Głowy 
mojej oliwą nie namaściłeś; ona zaś olejkiem namaściła nogi moje. 47.Dlatego powia-
dam ci: Odpuszczono jej liczne grzechy, bo bardzo miłowała. Komu zaś mało się od-
puszcza, mało miłuje. 48.I rzekł do niej: Odpuszczone są grzechy twoje. 49.I zaczęli 
współbiesiadnicy rozważać w sobie: Któż to jest ten, który nawet grzechy odpuszcza? 
50.I powiedział do kobiety: Wiara twoja zbawiła cię, idź w pokoju.  

VI ‒ Ga 2,16-21 

35.I zaprosił go pewien faryzeusz, aby z nim jadł. Wszedłszy tedy do domu tego faryze-
usza, zasiadł do stołu. 37.A oto pewna kobieta z tego miasta, grzesznica, dowiedziaw-
szy się, iż zasiada przy stole w domu faryzeusza, przyniosła alabastrowy słoik olejku. 
38.I stanąwszy z tyłu u jego nóg, zapłakała, i zaczęła łzami zlewać nogi jego i włosami 
swojej głowy wycierać, a całując jego stopy, namaszczała je olejkiem. 39.Ujrzawszy to 
faryzeusz, który go zaprosił, mówił sam w sobie: Gdyby ten był prorokiem, wiedziałby, 
kim i jaka jest ta kobieta, która go dotyka, bo to grzesznica. 40.Na to Jezus rzekł do 
niego: Szymonie, mam ci coś do powiedzenia. A ten mówi: Powiedz, Nauczycielu! 
41.Pewien wierzyciel miał dwóch dłużników. Jeden był dłużny pięćset denarów, a drugi 
pięćdziesiąt. 42.A gdy oni nie mieli z czego oddać, obydwom darował. Który więc z nich 
będzie go bardziej miłował? 43.A Szymon odpowiadając, rzekł: Sądzę, że ten, któremu 
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więcej darował. A On mu rzekł: Słusznie osądziłeś. 44.I zwróciwszy się do kobiety, po-
wiedział Szymonowi: Widzisz tę kobietę? Wszedłem do twojego domu, a nie dałeś 
wody do nóg moich; ona zaś łzami skropiła nogi moje i włosami swoimi wytarła. 45.Nie 
pocałowałeś mnie; a ona, odkąd wszedłem, nie przestała całować nóg moich. 46.Głowy 
mojej oliwą nie namaściłeś; ona zaś olejkiem namaściła nogi moje. 47.Dlatego powia-
dam ci: Odpuszczono jej liczne grzechy, bo bardzo miłowała. Komu zaś mało się od-
puszcza, mało miłuje. 48.I rzekł do niej: Odpuszczone są grzechy twoje. 49.I zaczęli 
współbiesiadnicy rozważać w sobie: Któż to jest ten, który nawet grzechy odpuszcza? 
50.I powiedział do kobiety: Wiara twoja zbawiła cię, idź w pokoju.  

Modlitwy powszechne Kościoła 

1.   Wszechmogący Panie Boże i Ojcze niebieski! Dziękujemy Ci za Twoje Słowo, 
przez które przypominasz nam, że powinniśmy wyznawać nasze grzechy z pokorą, 
żałować za nie i nigdy nie wynosić się ponad bliźnich, Ty bowiem okazujesz pokornym 
łaskę i uniżających się przed Twoim majestatem obdarzasz darami zbawienia wieczne-
go. Z pokorą Cię błagamy: Boże, okaż nam, grzesznym ludziom, łaskę i swoje miłosierdzie.  

 Boże, obudź nas ze snu duchowego, ożyw przez Jezusa Chrystusa i daj nam swoje-
go Ducha, abyśmy z Jego pomocą dobrze czyniąc, przez nasze życie wielbili Cię 
i chwalili święte Twoje Imię.  

 Spraw łaskawie, abyśmy przyobleczeni w szatę sprawiedliwości Jezusa Chrystusa, 
mogli ostać się przed Twoim obliczem, zawsze pełni ufności, że nic nas nie oddzieli od 
Twojej miłości. Łaską zbawieni jesteśmy, przeto wszelką myśl o naszej zasłudze racz 
wyplenić z naszych serc i spraw, abyśmy polegali na Twojej dobroci, objawionej w Je-
zusie Chrystusie, naszym Panu.  

 Błogosław pasterzy i nauczycieli Słowa w Twoim Kościele i spraw, aby ich świadec-
two zawsze służyło Twojej chwale i zbawieniu powierzonych im dusz. 

 Okaż nam łaskę, daj zdrowie i siły do wykonywania naszego powołania. Błogosław 
nasze domy i rodziny. Niechaj wśród nas szerzy się duch miłości i zgody, a nasze dzieci 
i młodzież niech rosną na Twoją chwałę i ku pożytkowi Kościoła Jezusa Chrystusa. 

 Wysłuchaj nas przez swojego Syna, jedynego Pana i naszego Pośrednika. Amen.  

2.   Wszechmogący, miłosierny Panie Boże, niebo jest Twoim tronem, a ziemia 
podnóżkiem stóp Twoich! Ty jesteś źródłem wszelkiego bytu. W rękach Twoich jest 
życie całego stworzenia i dusze wszystkich ludzi! Ty nas karmisz i poisz, i czynisz to nam 
według Twojego upodobania.  

 Boże łaskawy, wziąłeś nas pod swoją ochronę, dlatego czujemy się bezpieczni, po-
nieważ zgodnie z Twoją obietnicą, nikt nie wydrze z Twojej ręki tych, nad którymi Ty 
masz pieczę. Ufamy i wierzymy Tobie, albowiem Ty nas ukształtowałeś i Ty kierujesz 
naszymi krokami. Wspierasz nas w doświadczeniu, koisz cierpienie, a gdy lękamy się, 
przytulasz nas do swojego serca. 
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Boże wieczny, uchwyć mocno grzeszną ludzkość i doprowadź do celu, jaki jej wyznaczy-
łeś. Przeobraź ducha wszystkich ludzi, aby spełniło się Twoje przyrzeczenie, że zbawisz 
każdego człowieka, którego umiłowałeś i za którego ofiarowałeś swojego Syna, Jezusa 
Chrystusa.  

 Racz łaskawie wysłuchać nas przez naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. 
Amen. 

Antyfona 
Ksiądz: Nakłoń, Boże mój, swojego ucha i usłysz nasze błagania. Alleluja! 

Zgromadzenie liturgiczne: Gdyż nie dla naszej sprawiedliwości zanosimy je przed 
Twoje oblicze, lecz dla obfitego Twojego miłosierdzia. Alleluja!   
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12. NIEDZIELA PO ŚWIĘTEJ TRÓJCY 

Hasło tygodnia    

Trzciny nadłamanej nie dołamie, a lnu tlejącego nie dogasi. (Iz 42,3) 

Psalm tygodnia: Ps 147,1-6.11 
3.  Uzdrawia tych, których serce jest złamane,  
  I zawiązuje ich rany.  
4.  Wyznacza liczbę gwiazd,  
  Wszystkim nadaje imiona.  
5.  Wielki jest Pan nasz i potężny w mocy,  
  Mądrość jego jest niezmierzona.  
6. Pan podnosi pokornych,  
  Bezbożnych do ziemi poniża.  
11. Pan ma upodobanie w tych, którzy się go boją,  
  Którzy ufają łasce jego.  

Introit nr 67 
Ksiądz Zgromadzenie liturgiczne 

I  
* W owym dniu głusi będą słyszeć słowa 

księgi. 
* A oczy ślepych z mroku i z ciemności będą 

widzieć.   
* Bo Pan uzdrawia tych, których serce jest 

złamane, 
* I zawiązuje ich rany. 

* Wielki jest Pan nasz i potężny w mocy, * Mądrość jego jest niezmierzona. 

II  

* Śpiewajcie Panu pieśń dziękczynną, Grajcie Panu naszemu na cytrze! 
* Pan podnosi pokornych, Bezbożnych do ziemi poniża. 
* Pan ma upodobanie w tych, którzy się go 

boją, 
Którzy ufają łasce Jego. 

Kolekty 

1.    Wszechmogący, miłosierny Boże!/ Dziękujemy Ci, że przez Jezusa Chrystusa 
uzdrawiasz i oczyszczasz nasze dusze./ Prosimy Cię, otwórz nasze uszy, abyśmy z wiarą 
przyjęli Twoje Słowo i oczyść nasze wargi, abyśmy głosili chwałę Twojego Imienia./ 
Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje 
na wieki wieków. 

2.    Panie Boże i Ojcze Pana naszego Jezusa Chrystusa!/ Dziękujemy Ci za Twoją 
miłość i wolę zbawienia każdego człowieka./ Prosimy Cię, oświeć nasze dusze świa-
tłem Twojego Słowa, abyśmy nawrócili się i służyli Tobie szczerym sercem./ Wysłuchaj 
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nas przez Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Duchem Świętym, prawdziwy Bóg, żyje 
i króluje na wieki wieków. 

3.    Wszechmogący Boże, miłosierny Ojcze!/ Prosimy Cię, daj Kościołowi Twemu 
Ducha Świętego i mądrość swoją, aby Twoje Słowo szerzyło się między nami,/ i aby 
Twój lud przezwyciężał wszelkie pokusy i wytrwał w świecie we wierze i nadziei./ Wy-
słuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Duchem Świętym, prawdziwy Bóg, 
żyje i króluje na wieki wieków. 

4.   Boże i Ojcze nasz łaskawy, „niech się święci Imię Twoje”,/ przez wierne słu-
chanie Twojego słowa świętego, które jest prawdą i życiem./ uświęcaj przez swojego 
Ducha każdą chwilę naszego życia, która jest nam dana z łask,/ abyśmy − gdy dobie-
gnie końca nasze życie − we wieczności uwielbiali Cię i służyli na wieki wieków. 

Biblijne teksty liturgiczne 

Stary Testament: Iz 29,17-24 

17.Zaiste, już za małą chwilkę Liban przemieni się w urodzajne pole, a urodzajne pole 
będzie uważane za las. 18.W owym dniu głusi będą słyszeć słowa księgi, a oczy ślepych 
z mroku i z ciemności będą widzieć, 19.pokorni zaś na nowo będą się radować Panem, 
a ubodzy weselić Świętym Izraelskim. 20.Gdyż nie będzie tyrana i skończy się szyderca, 
i będą wytępieni wszyscy, którzy czyhają na sposobność do zbrodni, 21.którzy słowem 
przywodzą ludzi do grzechu, zastawiają pułapkę na rozjemcę w sądzie, a tego, który 
ma słuszność, odprawiają z niczym. 22.Dlatego tak mówi Pan, Bóg domu Jakuba, ten, 
który odkupił Abrahama: Jakub nie dozna wtedy hańby i nie zblednie wtedy jego 
twarz, 23.Bo gdy ujrzą wśród siebie dzieło moich rąk, uświęcą moje imię i Świętego 
Jakubowego będą czcić jako Świętego, i będą się bać Boga Izraelskiego. 24.Ci, którzy 
duchowo błądzili, nabiorą rozumu, a ci, którzy szemrali, przyjmą pouczenie.  

Lekcja: Dz 9,1-20 

1.A Saul, dysząc jeszcze groźbą i chęcią mordu przeciwko uczniom Pańskim, przyszedł 
do arcykapłana 2.i prosił go o listy do synagog w Damaszku, aby mógł, jeśliby znalazł 
jakich zwolenników drogi Pańskiej, zarówno mężczyzn jak i kobiety, uwięzić ich i przy-
prowadzić do Jerozolimy. 3.I stało się w czasie drogi, że gdy się zbliżał do Damaszku, 
olśniła go nagle światłość z nieba, 4.a gdy padł na ziemię, usłyszał głos mówiący do 
niego: Saulu, Saulu, czemu mnie prześladujesz? 5.I rzekł: Kto jesteś, Panie? A On: Ja 
jestem Jezus, którego ty prześladujesz; 6.ale powstań i idź do miasta, tam ci powiedzą, 
co masz czynić. 7.A mężowie, którzy z nim byli w drodze, stanęli oniemiali, głos bo-
wiem słyszeli, ale nikogo nie widzieli. 8.I podniósł się Saul z ziemi, lecz gdy otworzył 
oczy swoje, nic nie widział; wiodąc go tedy za rękę, zaprowadzili go do Damaszku. 
9.I przez trzy dni nie widział i nie jadł, i nie pił. 10.A był w Damaszku pewien uczeń, 
imieniem Ananiasz. I rzekł Pan do niego w widzeniu: Ananiaszu! On zaś rzekł: Otom ja, 
Panie. 11.Pan zaś do niego: Wstań i idź na ulicę Prostą, i zapytaj w domu Judy o Saula 
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z Tarsu; oto właśnie się modli. 12.I ujrzał w widzeniu męża, imieniem Ananiasz, jak 
wszedł, i ręce na niego włożył, aby przejrzał. 13.Ananiasz zaś odpowiedział: Panie, sły-
szałem od wielu o tym mężu, ile złego wyrządził świętym twoim w Jerozolimie; 14.ma 
także upoważnienie od arcykapłanów, aby tutaj uwięzić wszystkich, którzy wzywają 
imienia twego. 15.Lecz Pan rzekł do niego: Idź, albowiem mąż ten jest moim narzę-
dziem wybranym, aby zaniósł imię moje przed pogan i królów, i synów Izraela; 16.Ja 
sam bowiem pokażę mu, ile musi wycierpieć dla imienia mego. 17.I poszedł Ananiasz, 
i wszedł do domu, włożył na niego ręce i rzekł: Bracie Saulu, Pan Jezus, który ci się 
ukazał w drodze, jaką szedłeś, posłał mnie, abyś przejrzał i został napełniony Duchem 
Świętym. 18.I natychmiast opadły z oczu jego jakby łuski i przejrzał, wstał i został ochrzczo-
ny. 19.A gdy przyjął pokarm, odzyskał siły. I przebywał zaledwie kilka dni z uczniami, 
którzy byli w Damaszku, 20.A już zaczął zwiastować w synagogach Jezusa, że On jest 
Synem Bożym. 

Graduale  

Będę błogosławił Pana w każdym czasie, chwała Jego niech będzie zawsze na 

ustach moich. Alleluja! (Ps 34,2) 

Ewangelia: Mk 7,31-37  

31.A gdy znowu wyszedł z okolic Tyru, przyszedł przez Sydon nad Morze Galilejskie 
środkiem ziemi Dziesięciogrodzia. 32.I przywiedli do niego głuchoniemego, i prosili go, 
aby położył nań rękę. 33.A wziąwszy go na bok od ludu, osobno, włożył palce swoje 
w uszy jego, splunął i dotknął się jego języka, 34.i spojrzał w niebo, westchnął i rzekł do 
niego: Effata, to znaczy: Otwórz się! 35.I otworzyły się uszy jego, i zaraz rozwiązały się 
więzy języka jego, i mówił poprawnie. 36.I przykazał im, aby nikomu o tym nie mówili, 
ale im więcej im przykazywał, tym więcej oni to rozgłaszali. 37.I niezmiernie się zdu-
miewali, mówiąc: Dobrze wszystko uczynił, bo sprawia, że głusi słyszą i niemi mówią. 

Perykopy homiletyczne 

I ‒ Dz 3,1-10 

1.A Piotr i Jan wstępowali do świątyni w godzinie modlitwy, o dziewiątej. 2.I niesiono 
pewnego męża, chromego od urodzenia, którego sadzano codziennie przy bramie 
świątyni, zwanej Piękną, aby prosił wchodzących do świątyni o jałmużnę; 3.ten, uj-
rzawszy Piotra i Jana, gdy mieli wejść do świątyni, prosił o jałmużnę. 4.A Piotr wraz 
z Janem, wpatrzywszy się uważnie w niego rzekł: Spójrz na nas. 5.On zaś spojrzał na 
nich uważnie, spodziewając się, że od nich coś otrzyma. 6.I rzekł Piotr: Srebra i złota 
nie mam, lecz co mam, to ci daję: W imieniu Jezusa Chrystusa Nazareńskiego, chodź! 
7.I ująwszy go za prawą rękę, podniósł go; natychmiast też wzmocniły się nogi jego 
i kostki, 8.i zerwawszy się, stanął i chodził, i wszedł z nimi do świątyni, przechadzając 
się i podskakując, i chwaląc Boga. 9.A cały lud widział go, jak chodził i chwalił Boga; 
10.poznali bowiem, że to był ten, który dla jałmużny siadywał przy Bramie Pięknej 
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świątyni; i ogarnęło ich zdumienie i oszołomienie z powodu tego, co mu się przydarzy-
ło.   

II ‒ 1 Kor 3,9-17 

9.Albowiem współpracownikami Bożymi jesteśmy; wy rolą Bożą, budowlą Bożą jeste-
ście. 10.Według łaski Bożej, która mi jest dana, jako mądry budowniczy założyłem fun-
dament, a inny na nim buduje. Każdy zaś niechaj baczy, jak na nim buduje. 
11.Albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założo-
ny, a którym jest Jezus Chrystus. 12.A czy ktoś na tym fundamencie wznosi budowę ze 
złota, srebra, drogich kamieni, z drzewa, siana, słomy, 13.to wyjdzie na jaw w jego 
dziele; dzień sądny bowiem to pokaże, gdyż w ogniu się objawi, a jakie jest dzieło każ-
dego, wypróbuje ogień. 14.Jeśli czyjeś dzieło, zbudowane na tym fundamencie, się 
ostoi, ten zapłatę odbierze; 15.jeśli czyjeś dzieło spłonie, ten szkodę poniesie, lecz on 
sam zbawiony będzie, tak jednak, jak przez ogień.  

III ‒ Mk 7,31-37  

31.A gdy znowu wyszedł z okolic Tyru, przyszedł przez Sydon nad Morze Galilejskie 
środkiem ziemi Dziesięciogrodzia. 32.I przywiedli do niego głuchoniemego, i prosili go, 
aby położył nań rękę. 33.A wziąwszy go na bok od ludu, osobno, włożył palce swoje 
w uszy jego, splunął i dotknął się jego języka, 34.i spojrzał w niebo, westchnął i rzekł do 
niego: Effata, to znaczy: Otwórz się! 35.I otworzyły się uszy jego, i zaraz rozwiązały się 
więzy języka jego, i mówił poprawnie. 36.I przykazał im, aby nikomu o tym nie mówili, 
ale im więcej im przykazywał, tym więcej oni to rozgłaszali. 37.I niezmiernie się zdu-
miewali, mówiąc: Dobrze wszystko uczynił, bo sprawia, że głusi słyszą i niemi mówią.  

IV ‒ Dz 9,1-20 

1.A Saul, dysząc jeszcze groźbą i chęcią mordu przeciwko uczniom Pańskim, przyszedł 
do arcykapłana 2.i prosił go o listy do synagog w Damaszku, aby mógł, jeśliby znalazł 
jakich zwolenników drogi Pańskiej, zarówno mężczyzn jak i kobiety, uwięzić ich i przy-
prowadzić do Jerozolimy. 3.I stało się w czasie drogi, że gdy się zbliżał do Damaszku, 
olśniła go nagle światłość z nieba, 4.a gdy padł na ziemię, usłyszał głos mówiący do 
niego: Saulu, Saulu, czemu mnie prześladujesz? 5.I rzekł: Kto jesteś, Panie? A On: Ja 
jestem Jezus, którego ty prześladujesz; 6.ale powstań i idź do miasta, tam ci powiedzą, 
co masz czynić. 7.A mężowie, którzy z nim byli w drodze, stanęli oniemiali, głos bo-
wiem słyszeli, ale nikogo nie widzieli. 8.I podniósł się Saul z ziemi, lecz gdy otworzył 
oczy swoje, nic nie widział; wiodąc go tedy za rękę, zaprowadzili go do Damaszku. 
9.I przez trzy dni nie widział i nie jadł, i nie pił. 10.A był w Damaszku pewien uczeń, 
imieniem Ananiasz. I rzekł Pan do niego w widzeniu: Ananiaszu! On zaś rzekł: Otom ja, 
Panie. 11.Pan zaś do niego: Wstań i idź na ulicę Prostą, i zapytaj w domu Judy o Saula 
z Tarsu; oto właśnie się modli. 12.I ujrzał w widzeniu męża, imieniem Ananiasz, jak 
wszedł, i ręce na niego włożył, aby przejrzał. 13.Ananiasz zaś odpowiedział: Panie, sły-
szałem od wielu o tym mężu, ile złego wyrządził świętym twoim w Jerozolimie; 14.ma 
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także upoważnienie od arcykapłanów, aby tutaj uwięzić wszystkich, którzy wzywają 
imienia twego. 15.Lecz Pan rzekł do niego: Idź, albowiem mąż ten jest moim narzę-
dziem wybranym, aby zaniósł imię moje przed pogan i królów, i synów Izraela; 16.Ja 
sam bowiem pokażę mu, ile musi wycierpieć dla imienia mego. 17.I poszedł Ananiasz, 
i wszedł do domu, włożył na niego ręce i rzekł: Bracie Saulu, Pan Jezus, który ci się 
ukazał w drodze, jaką szedłeś, posłał mnie, abyś przejrzał i został napełniony Duchem 
Świętym. 18.I natychmiast opadły z oczu jego jakby łuski i przejrzał, wstał i został ochrzczo-
ny. 19.A gdy przyjął pokarm, odzyskał siły. I przebywał zaledwie kilka dni z uczniami, 
którzy byli w Damaszku, 20.A już zaczął zwiastować w synagogach Jezusa, że On jest 
Synem Bożym. 

V ‒ Iz 29,17-24 

17.Zaiste, już za małą chwilkę Liban przemieni się w urodzajne pole, a urodzajne pole 
będzie uważane za las. 18.W owym dniu głusi będą słyszeć słowa księgi, a oczy ślepych 
z mroku i z ciemności będą widzieć, 19.pokorni zaś na nowo będą się radować Panem, 
a ubodzy weselić Świętym Izraelskim. 20.Gdyż nie będzie tyrana i skończy się szyderca, 
i będą wytępieni wszyscy, którzy czyhają na sposobność do zbrodni, 21.którzy słowem 
przywodzą ludzi do grzechu, zastawiają pułapkę na rozjemcę w sądzie, a tego, który 
ma słuszność, odprawiają z niczym. 22.Dlatego tak mówi Pan, Bóg domu Jakuba, ten, 
który odkupił Abrahama: Jakub nie dozna wtedy hańby i nie zblednie wtedy jego 
twarz, 23.Bo gdy ujrzą wśród siebie dzieło moich rąk, uświęcą moje imię i Świętego 
Jakubowego będą czcić jako Świętego, i będą się bać Boga Izraelskiego. 24.Ci, którzy 
duchowo błądzili, nabiorą rozumu, a ci, którzy szemrali, przyjmą pouczenie.  

VI ‒ Łk 13,10-17 

10.A nauczał w jednej z synagog w sabat. 11.A oto była tam kobieta, od osiemnastu lat 
cierpiąca, pochylona tak, że zupełnie nie mogła się wyprostować. 12.A Jezus, ujrzawszy 
ją, przywołał ją i rzekł do niej: Kobieto, uwolniona jesteś od choroby swojej. 13.I poło-
żył na nią ręce; i zaraz wyprostowała się, i chwaliła Boga. 14.A odpowiadając, przełożo-
ny bożnicy, oburzony, że Jezus uzdrowił w sabat, rzekł do ludu: Jest sześć dni, kiedy 
należy pracować. W te dni przychodźcie i dajcie się uzdrawiać, a nie w dzień sabatu. 
15.Odpowiedział mu Pan i rzekł: Obłudnicy! Czy nie każdy z was odwiązuje w dzień 
sabatu swego wołu czy osła od żłobu i nie wyprowadza ich do wodopoju? 16.A czy tej 
córki Abrahama, którą szatan związał już od osiemnastu lat, nie należało rozwiązać od 
tych pęt w dniu sabatu? 17.A gdy On to mówił, zawstydzili się wszyscy przeciwnicy 
jego, natomiast lud cały radował się ze wszystkich chwalebnych czynów, jakich doko-
nywał. 

Modlitwy powszechne Kościoła  

1.   Wszechmogący Boże, stworzycielu wszystkiego, co jest widzialne i nie-
widzialne. Stworzyłeś nas i obdarowałeś ciałem i duszą, członkami i zmysłami, i z łaski, 
bez jakiejkolwiek zasługi naszej, obdarzasz nas codziennie wszystkimi dobrami i za-
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spokajasz potrzeby naszego życia. Z całego serca dziękujemy Ci, za Twoją ojcowską 
miłość. Każdego dnia pragniemy głosić chwałę Twojego Imienia.  

 Ulecz serca nasze, abyśmy poznać mogli Twoją miłość i dobroć, a oświeceni przez Du-
cha Świętego, naszego Pocieszyciela, służyli Ci z całej duszy, i w ten sposób dziękowali 
Tobie i wyrażali naszą wdzięczność za otrzymane dary. Racz odnowić nasze życie, 
wszczepić w nas ducha wiary i nieobłudnej miłości wzajemnej. Dodaj odwagi w skła-
daniu świadectwa i w zwiastowaniu Ewangelii zbawienia, aby wszystkie narody pozna-
ły dobroć i Twoją wolę zbawienia każdego wierzącego w jedynego Syna Twojego, Je-
zusa Chrystusa.  

 Prosimy Cię, daj Kościołowi dobrych i wiernych pasterzy, którzy swą pracą i życiem 
składają świadectwo swojej wiary. Błogosław biskupów Kościoła, napełnij ich serca 
odwagą, cierpliwością i roztropnością. Błogosław parafie nasze, ich duszpasterzy i rady 
parafialne. Zamieszkaj w naszych domach, napełnij je swoim Boskim światłem, aby 
w tym przewrotnym i niespokojnym świecie były „miastami na górze leżącymi”.  

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

2.   Boże wszechmogący i litościwy, który wszystko przenikasz i znasz najgłębsze 
tajemnice ludzkiego serca, okaż nam swoją łaskę i miłosierdzie. Nie dla naszej zasługi, 
lecz dla ofiary krzyża Twojego Syna, jedynego Pośrednika i Przewodnika na drodze do 
Ciebie, okazujesz nam Twoją łaskę i pochylasz się nad nami. Jedynie wiara, którą bu-
dzisz w naszych sercach i pomagasz ją zachować, podoba się Tobie.  

 Prosimy, spraw, abyśmy nie zapomnieli, że co chcielibyśmy ukryć przed Tobą i zataić 
przed ludźmi, jest Ci znane. Wszystko, co ukryte, zostanie ujawnione. Spraw, abyśmy 
naszymi grzechami nie ranili Twojego serca ojcowskiego, ale czynili wszystko zgodnie 
z Twoją wolą. Przykryj nagość naszych dusz sprawiedliwością Twojego Syna, abyśmy 
mogli stanąć przed Twym Boskim majestatem. 

 Boże, nasze życie oddajemy w Twoje ręce. Kieruj nami. Gdy Ty przewodzisz, radują 
się nasze dusze. Wyprostuj nasze kręte drogi, uświęć myśli i słowa, bo co Ty poświę-
cisz, świętym zostanie. 

 Wysłuchaj prośby nasze przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym. Amen. 

Antyfona 
Ksiądz: Dobrze jest śpiewać Bogu naszemu. Alleluja!  

Zgromadzenie liturgiczne: Bo to wdzięczna rzecz; pieśń chwały jest miła. Alleluja! 
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13. NIEDZIELA PO ŚWIĘTEJ TRÓJCY 

Hasło tygodnia    

Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczy-

niliście.  (Mt 25,40) 

Psalm tygodnia: Ps 112 
1. Alleluja. Błogosławiony mąż, który boi się Pana  
 I rozmiłował się w jego przykazaniach!  
2. Potomstwo jego będzie możne na ziemi,  
 Pokolenie prawych będzie błogosławione.  
3. Dostatek i bogactwo są w domu jego,  
 A sprawiedliwość jego trwa na wieki.  
4. Światło świeci prawym w ciemności,  
 On jest łaskawy, miłosierny i sprawiedliwy.  
5. Szczęśliwy mąż, który się lituje i pożycza, 
 Prowadzi swe sprawy zgodnie z prawem, 
6. Bo nigdy się nie zachwieje; 
 Sprawiedliwy nigdy nie będzie zapomniany. 
7. Nie boi się złej wieści, 
 Serce jego jest mocne, ufa Panu. 
8. Spokojne jest serce jego, nie boi się, 
 Aż spojrzy z góry na nieprzyjaciół swoich. 
9. Szczodrze rozdaje, udziela ubogim, 
  Sprawiedliwość jego trwa na wieki;  
  Potęga jego przybiera na znaczeniu. 

Introit nr 68 
Ksiądz Zgromadzenie liturgiczne 

I  
* Błogosławieni miłosierni. Alleluja! * Albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Alle-

luja! 
* Z całego serca wołam: wysłuchaj mnie, 

Panie! 
* Chce pełnić ustawy Twoje. 

* Bliski jesteś, Panie, * A wszystkie Twe przykazania są prawdą. 

II  

* Błogosławiony mąż, który boi się Pana * I rozmiłował się w Jego przykazaniach! 
* Światło świeci prawym w ciemności, * On jest łaskawy, miłosierny i sprawie-

dliwy. 
* Szczęśliwy mąż, który się lituje i pożycza, * Serce jego jest mocne, gdyż ufa Panu. 
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Kolekty 

1.    Wszechmogący Boże i Ojcze Pana naszego Jezusa Chrystusa!/ Dziękujemy Ci 
serdecznie za Twoje Słowo, przez które wzywasz nas do miłości naszych bliźnich./ 
Prosimy Cię, dopomóż nam zachować pokój między nami i stwórz w nas nowe serca, 
zawsze gotowe do służby i działania./ Wysłuchaj nas w Duchu Świętym przez Pana 
i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa. 

2.    Święty Boże, który jesteś miłością!/ Pierwej niż myśmy Cię umiłowali, Ty nas 
umiłowałeś w Jezusie Chrystusie./ Spraw, abyśmy z całej siły miłowali naszych bliźnich, 
a przez to Twoja miłość w nas doszła do doskonałości./ Wysłuchaj nas przez Jezusa 
Chrystusa, który z Tobą i z Duchem Świętym, prawdziwy Bóg, żyje i króluje na wieki 
wieków. 

3.    Panie Boże, Ojcze nasz niebieski!/ Dziękujemy Ci, że przez Ewangelię dajesz 
nam poznanie Twojej miłości./ Prosimy Cię dla miłosierdzia Twego, zachowaj nam 
błogosławione światło Twojego Słowa i racz przez Ducha Świętego nami tak rządzić, 
abyśmy zawsze chodzili w blasku Twego Słowa./ Wysłuchaj nas w Duchu Świętym 
przez Pana i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa. 

4.   Panie Boże, wypełnił się czas i w Chrystusie przyszło do nas Królestwo Twoje, 
królestwo sprawiedliwości i pokoju./ Ucz nas przez swojego Ducha Świętego żyć 
sprawiedliwie i czynić pokój między ludźmi./ Niech Królestwo Twoje rozwija się mię-
dzy nami i wypiera wszelki zło, napełnia nasze serca szczęściem, którego źródłem jest 
życie w Tobą./ Boże łaskawy, spraw to w mocy swojej i wysłuchaj nas przez Jezusa 
Chrystusa. 

Biblijne teksty liturgiczne 

 Stary Testament: 3 Mż 19,1-3.13-18.33-34 

1.I przemówił Pan do Mojżesza: 2.Mów do całego zboru synów izraelskich i powiedz 
im: Świętymi bądźcie, bom Ja jest święty, Pan, Bóg wasz. 3.Niechaj każdy czci swoją 
matkę i swego ojca. Przestrzegajcie też moich sabatów; Ja, Pan, jestem Bogiem wa-
szym. 13.Nie będziesz uciskał swego bliźniego i nie będziesz go obdzierał. Nie będziesz 
zatrzymywał u siebie przez noc do rana zapłaty najemnika. 14.Nie będziesz złorzeczył 
głuchemu, a przed ślepym nie będziesz kładł przeszkody, ale będziesz się bał Boga 
swojego; Jam jest Pan. 15.Nie będziecie czynić krzywdy w sądzie; nie będziesz dawał 
pierwszeństwa biedakowi, ale też nie będziesz miał względów dla bogatego. Sprawie-
dliwie sądzić będziesz bliźniego swego. 16.Nie będziesz szerzył oszczerstw wśród ludu 
swojego i nie będziesz nastawał na życie swego bliźniego; Jam jest Pan. 17.Nie będziesz 
chował w sercu swoim nienawiści do brata swego. Będziesz gorliwie upominał bliźnie-
go swego, abyś nie ponosił za niego grzechu. 18.Nie będziesz się mścił i nie będziesz 
chował urazy do synów twego ludu, lecz będziesz miłował bliźniego swego jak siebie 
samego. Jam jest Pan! 33.Jeżeli w waszej ziemi zamieszka z tobą obcy przybysz, nie 
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będziesz go gnębił. 34.Obcy przybysz, który mieszka z wami, niech będzie jako tubylec 
wpośród was samych; będziesz go miłował jak siebie samego, gdyż i wy byliście obcy-
mi przybyszami w ziemi egipskiej; Ja, Pan, jestem Bogiem waszym. 

Lekcja: 1 J 4,7-12  

7.Umiłowani, miłujmy się nawzajem, gdyż miłość jest z Boga, i każdy, kto miłuje, 
z Boga się narodził i zna Boga. 8.Kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością. 
9.W tym objawiła się miłość Boga do nas, iż Syna swego jednorodzonego posłał Bóg na 
świat, abyśmy przezeń żyli. 10.Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, 
lecz że On nas umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze. 11.Umi-
łowani, jeżeli Bóg nas tak umiłował, i myśmy powinni nawzajem się miłować. 12.Boga 
nikt nigdy nie widział; jeżeli nawzajem się miłujemy, Bóg mieszka w nas i miłość jego 
doszła w nas do doskonałości.  

Graduale  

Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Alleluja!  
 (Mt 5,7)  

Albo: 

Chwalcie, słudzy Pana, chwalcie imię Pańskie! Niechaj imię Pana będzie bło-

gosławione odtąd aż na wieki! Alleluja! (Ps 113,1.2) 

Ewangelia: Łk 10,25-37 

 25.A oto pewien uczony w zakonie wystąpił i wystawiając go na próbę, rzekł: Nauczy-
cielu, co mam czynić, aby dostąpić żywota wiecznego? 26.On zaś rzekł do niego: Co 
napisano w zakonie? Jak czytasz? 27.A ten, odpowiadając, rzekł: Będziesz miłował Pa-
na, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej, 
i z całej siły swojej, a bliźniego swego, jak siebie samego. 28.Rzekł mu więc: Dobrze 
odpowiedziałeś, czyń to, a będziesz żył. 29.On zaś, chcąc się usprawiedliwić, rzekł do 
Jezusa: A kto jest bliźnim moim? 30.A Jezus, nawiązując do tego, rzekł: Pewien czło-
wiek szedł z Jerozolimy do Jerycha i wpadł w ręce zbójców, którzy go obrabowali, po-
ranili i odeszli, zostawiając go na pół umarłego. 31.Przypadkiem szedł tą drogą jakiś 
kapłan i zobaczywszy go, przeszedł mimo. 32.Podobnie i Lewita, gdy przyszedł na to 
miejsce i zobaczył go, przeszedł mimo. 33.Pewien Samarytanin zaś, podróżując tędy, 
podjechał do niego i ujrzawszy, ulitował się nad nim. 34.I podszedłszy opatrzył rany 
jego, zalewając je oliwą i winem, po czym wsadził go na swoje bydlę, zawiózł do go-
spody i opiekował się nim. 35.A nazajutrz dobył dwa denary, dał je gospodarzowi 
i rzekł: Opiekuj się nim, a co wydasz ponad to, ja w drodze powrotnej oddam ci. 
36.Który z tych trzech, zdaniem twoim, był bliźnim temu, który wpadł w ręce zbójców? 
37. A on rzekł: Ten, który się ulitował nad nim. Rzekł mu Jezus: Idź, i ty czyń podobnie. 
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Perykopy homiletyczne 

I ‒ Mk 3,31-35  

31.Wtedy przyszli matka i bracia jego, a stojąc przed domem, posłali po niego i kazali 
go zawołać. 32.A wokół niego siedział lud. I powiedzieli mu: Oto matka twoja i bracia 
twoi, i siostry twoje są przed domem i poszukują cię. 33.I odpowiadając, rzekł im: Któż 
jest matką moją i braćmi? 34.I powiódł oczyma po tych, którzy wokół niego siedzieli, 
i rzekł: Oto matka moja i bracia moi. 35.Ktokolwiek czyni wolę Bożą, ten jest moim 
bratem i siostrą, i matką.  

II ‒ Dz 6,1-7 

1.A w owym czasie, gdy liczba uczniów wzrastała, wszczęło się szemranie hellenistów 
przeciwko Żydom, że zaniedbywano ich wdowy przy codziennym usługiwaniu. 
2.Wtedy dwunastu, zwoławszy wszystkich uczniów, rzekło: Nie jest rzeczą słuszną, 
żebyśmy zaniedbali słowo Boże, a usługiwali przy stołach. 3.Upatrzcie tedy, bracia, 
spośród siebie siedmiu mężów, cieszących się zaufaniem, pełnych Ducha Świętego 
i mądrości, a ustanowimy ich, aby się zajęli tą sprawą; 4.My zaś pilnować będziemy 
modlitwy i służby Słowa. 5.I podobał się ten wniosek całemu zgromadzeniu, i wybrali 
Szczepana, męża pełnego wiary i Ducha Świętego, i Filipa, i Prochora, i Nikanora, 
i Tymona, i Parmena, i Mikołaja, prozelitę z Antiochii; 6.tych stawili przed apostołami, 
którzy pomodlili się i włożyli na nich ręce. 7.A Słowo Boże rosło i poczet uczniów 
w Jerozolimie bardzo się pomnażał, także znaczna liczba kapłanów przyjmowała wiarę.  

III ‒ 1 Mż 4,1-16a  

1.Adam obcował z żoną swoją Ewą, a ta poczęła i urodziła Kaina. Wtedy rzekła: Wyda-
łam na świat mężczyznę z pomocą Pana. 2.Potem urodziła jeszcze brata jego Abla. 
Abel był pasterzem trzód, a Kain uprawiał rolę. 3.Po niejakim czasie Kain złożył Panu 
ofiarę z plonów rolnych; 4.Abel także złożył ofiarę z pierworodnych trzody swojej i z tłusz-
czu ich. A Pan wejrzał na Abla i na jego ofiarę. 5.Ale na Kaina i na jego ofiarę nie wej-
rzał; wtedy Kain rozgniewał się bardzo i zasępiło się jego oblicze. 6.I rzekł Pan do Ka-
ina: Czemu się gniewasz i czemu zasępiło się twoje oblicze? 7.Wszak byłoby pogodne, 
gdybyś czynił dobrze, a jeśli nie będziesz czynił dobrze, u drzwi czyha grzech. Kusi cię, 
lecz ty masz nad nim panować. 8.Potem rzekł Kain do brata swego Abla: Wyjdźmy na 
pole! A gdy byli na polu, rzucił się Kain na brata swego Abla i zabił go. 9.Wtedy rzekł 
Pan do Kaina: Gdzie jest brat twój Abel? A on odpowiedział: Nie wiem. Czyż jestem 
stróżem brata mego? 10.I rzekł: Cóżeś to uczynił? Głos krwi brata twego woła do mnie 
z ziemi. 11.Bądź więc teraz przeklęty na ziemi, która rozwarła paszczę swoją, aby przy-
jąć z ręki twojej krew brata twego. 12.Gdy będziesz uprawiał rolę, nie da ci już plonu 
swego. Będziesz tułaczem i wędrowcem na ziemi. 13.Wtedy rzekł Kain do Pana: Zbyt 
wielka jest wina moja, by można mi ją odpuścić. 14.Oto dziś wypędzasz mnie z tej zie-
mi i muszę ukryć się przed obliczem twoim. Będę tułaczem i wędrowcem na ziemi, 
a każdy, kto mnie spotka, zabije mnie. 15.I rzekł Pan do niego: Nie! Ktokolwiek by zabił 
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Kaina, siedmiokrotną pomstę poniesie. Położył też Pan na Kainie znak, aby go nikt nie 
zabijał, kto go spotka. 16a.I odszedł Kain sprzed oblicza Pana.  

IV ‒ Łk 10,25-37 

25.A oto pewien uczony w zakonie wystąpił i wystawiając go na próbę, rzekł: Nauczy-
cielu, co mam czynić, aby dostąpić żywota wiecznego? 26.On zaś rzekł do niego: Co 
napisano w zakonie? Jak czytasz? 27.A ten, odpowiadając, rzekł: Będziesz miłował Pa-
na, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej, 
i z całej siły swojej, a bliźniego swego, jak siebie samego. 28.Rzekł mu więc: Dobrze 
odpowiedziałeś, czyń to, a będziesz żył. 29.On zaś, chcąc się usprawiedliwić, rzekł do 
Jezusa: A kto jest bliźnim moim? 30.A Jezus, nawiązując do tego, rzekł: Pewien czło-
wiek szedł z Jerozolimy do Jerycha i wpadł w ręce zbójców, którzy go obrabowali, po-
ranili i odeszli, zostawiając go na pół umarłego. 31.Przypadkiem szedł tą drogą jakiś 
kapłan i zobaczywszy go, przeszedł mimo. 32.Podobnie i Lewita, gdy przyszedł na to 
miejsce i zobaczył go, przeszedł mimo. 33.Pewien Samarytanin zaś, podróżując tędy, 
podjechał do niego i ujrzawszy, ulitował się nad nim. 34.I podszedłszy opatrzył rany 
jego, zalewając je oliwą i winem, po czym wsadził go na swoje bydlę, zawiózł do go-
spody i opiekował się nim. 35.A nazajutrz dobył dwa denary, dał je gospodarzowi 
i rzekł: Opiekuj się nim, a co wydasz ponad to, ja w drodze powrotnej oddam ci. 
36.Który z tych trzech, zdaniem twoim, był bliźnim temu, który wpadł w ręce zbójców? 
37. A on rzekł: Ten, który się ulitował nad nim. Rzekł mu Jezus: Idź, i ty czyń podobnie.  

V ‒ 1 J 4,7-12  

7.Umiłowani, miłujmy się nawzajem, gdyż miłość jest z Boga, i każdy, kto miłuje, 
z Boga się narodził i zna Boga. 8.Kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością. 
9.W tym objawiła się miłość Boga do nas, iż Syna swego jednorodzonego posłał Bóg na 
świat, abyśmy przezeń żyli. 10.Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, 
lecz że On nas umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze. 11.Umi-
łowani, jeżeli Bóg nas tak umiłował, i myśmy powinni nawzajem się miłować. 12.Boga 
nikt nigdy nie widział; jeżeli nawzajem się miłujemy, Bóg mieszka w nas i miłość jego 
doszła w nas do doskonałości.  

VI ‒ 3 Mż 19,1-3.13-18.33-34 

1.I przemówił Pan do Mojżesza: 2.Mów do całego zboru synów izraelskich i powiedz 
im: Świętymi bądźcie, bom Ja jest święty, Pan, Bóg wasz. 3.Niechaj każdy czci swoją 
matkę i swego ojca. Przestrzegajcie też moich sabatów; Ja, Pan, jestem Bogiem wa-
szym. 13.Nie będziesz uciskał swego bliźniego i nie będziesz go obdzierał. Nie będziesz 
zatrzymywał u siebie przez noc do rana zapłaty najemnika. 14.Nie będziesz złorzeczył 
głuchemu, a przed ślepym nie będziesz kładł przeszkody, ale będziesz się bał Boga 
swojego; Jam jest Pan. 15.Nie będziecie czynić krzywdy w sądzie; nie będziesz dawał 
pierwszeństwa biedakowi, ale też nie będziesz miał względów dla bogatego. Sprawie-
dliwie sądzić będziesz bliźniego swego. 16.Nie będziesz szerzył oszczerstw wśród ludu 
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swojego i nie będziesz nastawał na życie swego bliźniego; Jam jest Pan. 17.Nie będziesz 
chował w sercu swoim nienawiści do brata swego. Będziesz gorliwie upominał bliźnie-
go swego, abyś nie ponosił za niego grzechu. 18.Nie będziesz się mścił i nie będziesz 
chował urazy do synów twego ludu, lecz będziesz miłował bliźniego swego jak siebie 
samego. Jam jest Pan! 33.Jeżeli w waszej ziemi zamieszka z tobą obcy przybysz, nie 
będziesz go gnębił. 34.Obcy przybysz, który mieszka z wami, niech będzie jako tubylec 
wpośród was samych; będziesz go miłował jak siebie samego, gdyż i wy byliście obcy-
mi przybyszami w ziemi egipskiej; Ja, Pan, jestem Bogiem waszym.  

 Modlitwy powszechne Kościoła  

1.   Panie Boże łaskawy, jesteś miłością, którą najdoskonalej objawiłeś w Synu 
swoim, Jezusie Chrystusie. Zanim myśmy uwierzyli w Ciebie, umiłowali i życie nasze 
poświęcili Tobie, Tyś nas umiłował, zbliżył się do nas i okazał swoją łaskę i zmiłowanie.  

 Dziękujemy Ci za Ewangelię, przez którą zwiastowana jest nam dobroć Twojego 
ojcowskiego serca i za Twoje Słowo, przez które wzywasz nas do miłości naszych bliź-
nich. Naucz nas miłować naszych przyjaciół i nieprzyjaciół, wszystkich ludzi, przede 
wszystkim potrzebujących pomocy. Błogosław służbę samarytańską, wszelką ofiarność 
na diakonię i każdy gest, który sprawia pokrzepienie cierpiącemu. Boże, szczególnie 
pobłogosław tych, którzy pragną poświęcić się służbie miłosierdzia w domach opieki, 
szpitalach i sierocińcach. Błogosław służbę diakonis i diakonów, ich poświęcenie i od-
danie Twojej sprawie.  

 Ojcze miłosierdzia, dopomóż w zrozumieniu prawdy, że wszelka bezinteresowna 
miłość jest z Ciebie i tylko w zbliżeniu do Jezusa Chrystusa poznajemy w drugim czło-
wieku bliźniego, którego miłując, miłujemy także Ciebie. Spraw, aby Twoja miłość 
w nas doszła do doskonałości przez naszą wzajemną miłość i przyjaźń.  

 Ojcze i Panie wszystkich narodów, doprowadź do zgody między ludźmi całej ziemi. 
Niechaj rozwija się współpraca między wszystkimi narodami, aby Królestwo sprawie-
dliwości, pokoju i miłości szerzyło się na każdym miejscu.  

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

2.   Panie Boże, Tyś Bogiem dalekim i ukrytym, Bogiem niezbadanej tajemnicy 
i mocy! Ale jesteś również Bogiem miłości i w Jezusie Chrystusie stałeś się nam bliski. 
Patrząc w wierze na oblicze Jezusa, spoglądamy w Twoje ojcowskie serce, pełne łaski 
i dobroci. 

 Boże miłosierny, który pochylasz się nad nami, dziękujemy Ci, że jesteś blisko nas, 
choć gdy cierpimy i upadamy pod ciężarem obowiązków, wydaje się nam, że odwróci-
łeś od nas swoje oblicze. Ty przychodzisz z pomocą i prawdziwą pociechą, ale my, po-
grążeni w smutku i zatroskaniu, nie widzimy znaku od Ciebie. 

 Boże, prosimy Cię serdecznie, dopomóż nam dostrzec Twoją bliskość w każdej chwi-
li naszego życia w szczęściu i niedoli. Kiedy osłabnie nasza ufność, obudź nas, abyśmy 
z radością powitali Cię i podziękowali za dary wsparcia i pociechy. Uchroń nas przed 



13. NIEDZIELA PO ŚWIĘTEJ TRÓJCY 

 137 

zwątpieniem w godzinie próby i przez Ducha Świętego daj poznanie, że jesteś bliski 
tym, którzy naśladują Twojego Syna w noszeniu krzyża. 

 Wysłuchaj nas przez Pana Jezusa Chrystusa, Zbawiciela świata. Amen. 

Antyfona 
Ksiądz: Miłujmy nie słowem ani językiem. Alleluja!  

Zgromadzenie liturgiczne: Lecz czynem i prawdą. Alleluja! 
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14. NIEDZIELA PO ŚWIĘTEJ TRÓJCY 

Hasło tygodnia   

Błogosław, duszo moja, Panu i nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw jego!  
(Ps 103,2) 

Psalm tygodnia: Ps 146 
1. Alleluja. 
 Chwal, duszo moja, Pana! 
2. Chwalić będę Pana, pókim żyw, 
 Śpiewać będę Bogu memu, dopóki żyć będę. 
3. Nie pokładajcie ufności w książętach 
 Ani w człowieku, który nie może pomóc! 
4. Gdy opuszcza go duch, wraca do prochu swego; 
 W tymże dniu giną wszystkie zamysły jego. 
5. Błogosławiony ten, którego pomocą jest Bóg Jakuba, 
 Którego nadzieja jest w Panu, Bogu jego. 
6. On uczynił niebo i ziemię, 
 Morze i wszystko, co w nim jest,  
 Dochowuje wierności na wieki.  
7. Wymierza sprawiedliwość skrzywdzonym, 
 Daje chleb głodnym,  
 Pan oswobadza więźniów. 
8. Pan otwiera oczy ślepych, 
 Pan podnosi zgnębionych,  
 Pan kocha sprawiedliwych.  
9. Pan strzeże przychodniów, sierotę i wdowę wspomaga, 
 Lecz drogę bezbożnych zatraca. 
10. Pan jest królem na wieki, 
 Jest Bogiem twoim, Syjonie, po wszystkie pokolenia. Alleluja. 

Introit nr 69 
Ksiądz Zgromadzenie liturgiczne 

I  
* Chwal, duszo moja, Pana! * Pókim żyw, chwalić będę Pana. 
* Śpiewać będę Bogu memu, * Dopóki żyć będę. 
* Pan wymierza sprawiedliwość skrzywdzo-

nym,  
* On dochowuje wierności na wieki. 

II  

* Błogosławiony ten, którego pomocą jest 
Bóg Jakuba, 

* Którego nadzieja jest w Panu, Bogu jego. 
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* Pan uczynił niebo i ziemię, * On otwiera oczy ślepych i podnosi zgnę-
bionych. 

* Pan strzeże przychodniów, sierotę i wdo-
wę wspomaga, 

* On jest Bogiem twoim po wszystkie poko-
lenia. 

Kolekty  

1.    Wielki i miłosierny Boże, niechaj Twoje Imię będzie błogosławione na wieki!/ 
Zmiłuj się nad naszą niedolą i oczyść nas z grzechów i nieprawości naszych./ Zwiąż 
życie nasze z Chrystusem i obdarz duchem serdecznej wdzięczności za Twoje miłosier-
dzie./ Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, który z Tobą i z Duchem 
Świętym żyje i króluje na wieki wieków.  

2.    Boże i Ojcze Pana naszego, Jezusa Chrystusa!/ Duch Twój świadczy, że jeste-
śmy Twoimi dziećmi./ Prowadź nas, jako dziedziców obietnicy zbawienia wiecznego, 
przez krzyż i doświadczenie do chwały Twojego Syna,/ przez którego wysłuchaj nas 
w Duchu Świętym, naszym Pocieszycielu.  

3.    Wszechmogący Boże, Ojcze niebieski,/ od Ciebie pochodzi wszelkie dobro 
i błogosławieństwo./ Prosimy Cię, daj nam to poznać, byśmy Tobie dziękowali i chwali-
li Cię docześnie i wiecznie./ Wysłuchaj nas w Duchu Świętym przez Pana i Zbawiciela 
naszego Jezusa Chrystusa. 

4.   Panie Boże, „niech się dzieje wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi”./ Spraw, 
aby nasze serca były poddane Tobie i posłuszne Twojej woli./ Spraw, abyśmy nigdy nie 
szemrali przeciwko Twojej woli i pokornie przyjmowali wszystkie zrządzenia Twoje./ 
Wypleń z serc naszych złą wolę i zasiej w nich słowo Ewangelii naszego Pana, Jezusa 
Chrystusa, przez którego racz nas wysłuchać w Duchu Świętym, naszym Pocieszycielu. 

Biblijne teksty liturgiczne 

 Stary Testament: 1 Mż 28,10-19a[19b-22] 

10.Jakub zaś wyruszył z Beer-Szeby i udał się do Haranu. 11.A gdy przybył na pewne 
miejsce, zatrzymał się tam na noc, gdyż słońce zaszło, i wziął jeden kamień z tego 
miejsca, podłożył go sobie pod głowę i zasnął na tym miejscu. 12.I śniło mu się, że była 
ustawiona na ziemi drabina, której szczyt sięgał nieba, po niej zaś wstępowali i zstę-
powali aniołowie Boży. 13.A Pan stał nad nią i mówił: Jam jest Pan, Bóg Abrahama, 
ojca twego, i Bóg Izaaka! Ziemię, na której leżysz, dam tobie i potomstwu twojemu. 
14.Potomstwo twoje będzie liczne jak proch ziemi i rozprzestrzenisz się na zachód i na 
wschód, i na północ, i na południe, i będą błogosławione w tobie i w potomstwie two-
im wszystkie plemiona ziemi. 15.A oto Jam jest z tobą i będę cię strzegł wszędzie, do-
kądkolwiek pójdziesz, i przywiodę cię z powrotem do tej ziemi, bo nie opuszczę cię, 
dopóki nie uczynię tego, co ci przyrzekłem. 16.A gdy Jakub się obudził ze snu, rzekł: 
Zaprawdę, Pan jest na tym miejscu, a ja nie wiedziałem. 17.Zdjęty trwogą rzekł: 
O, jakimże lękiem napawa to miejsce! Nic tu innego, tylko dom Boży i brama do nieba. 
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18.I wstawszy wcześnie rano, wziął Jakub ów kamień, który sobie podłożył pod głowę, 
postawił go jako pomnik i nalał oliwy na jego wierzch, 19a.i nazwał to miejsce Betel. 
[19b.Przedtem miejscowość ta nazywała się Luz. 20.I złożył tam Jakub ślub, i powiedział: 
Jeżeli Bóg będzie ze mną i będzie mnie strzegł w drodze, w którą się udaję, i da mi 
chleb na pokarm i szatę na odzienie, 21.i powrócę w pokoju do domu ojca mego, to 
Pan będzie Bogiem moim, 22.a kamień, który postawiłem jako pomnik, będzie domem 
Bożym, i ze wszystkiego, co mi dasz, będę ci dawał dokładnie dziesięcinę]. 

Lekcja: Rz 8,14-17  

14.Ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. 15.Wszak nie wzięliście ducha 
niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy: 
Abba, Ojcze! 16.Ten to Duch świadczy wespół z duchem naszym, że dziećmi Bożymi 
jesteśmy. 17.A jeśli dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Bożymi, a współdziedzicami 
Chrystusa, jeśli tylko razem z nim cierpimy, abyśmy także razem z nim uwielbieni byli.  

Graduale 

Jak się lituje ojciec nad dziećmi, tak się lituje Pan nad tymi, którzy się go boją. 

Alleluja! (Ps 103,13)  

Ewangelia: Łk 17,11-19  

11.A w drodze do Jerozolimy przechodził między Samarią i Galileą. 12.Gdy wszedł do 
pewnej wioski, wyszło naprzeciw niego dziesięciu trędowatych mężów, którzy stanęli 
z daleka. 13.I podnieśli swój głos, mówiąc: Jezusie, Mistrzu! Zmiłuj się nad nami. 
14.A gdy ich ujrzał, rzekł do nich: Idźcie, ukażcie się kapłanom. A gdy szli, zostali 
oczyszczeni. 15.Jeden zaś z nich, widząc, że został uzdrowiony, wrócił, donośnym gło-
sem chwaląc Boga. 16.I padł na twarz do nóg jego, dziękując mu, a był to Samarytanin. 
17.A Jezus odezwał się i rzekł: Czyż nie dziesięciu zostało oczyszczonych? A gdzie jest 
dziewięciu? 18.Czyż nikt się nie znalazł, który by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten 
cudzoziemiec? 19.I rzekł mu: Wstań, idź! Wiara twoja uzdrowiła cię. 

Perykopy homiletyczne 

I ‒ 1 Mż 28,10-19a[19b-22]  

10.Jakub zaś wyruszył z Beer-Szeby i udał się do Haranu. 11.A gdy przybył na pewne 
miejsce, zatrzymał się tam na noc, gdyż słońce zaszło, i wziął jeden kamień z tego 
miejsca, podłożył go sobie pod głowę i zasnął na tym miejscu. 12.I śniło mu się, że była 
ustawiona na ziemi drabina, której szczyt sięgał nieba, po niej zaś wstępowali i zstę-
powali aniołowie Boży. 13.A Pan stał nad nią i mówił: Jam jest Pan, Bóg Abrahama, 
ojca twego, i Bóg Izaaka! Ziemię, na której leżysz, dam tobie i potomstwu twojemu. 
14.Potomstwo twoje będzie liczne jak proch ziemi i rozprzestrzenisz się na zachód i na 
wschód, i na północ, i na południe, i będą błogosławione w tobie i w potomstwie two-
im wszystkie plemiona ziemi. 15.A oto Jam jest z tobą i będę cię strzegł wszędzie, do-
kądkolwiek pójdziesz, i przywiodę cię z powrotem do tej ziemi, bo nie opuszczę cię, 
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dopóki nie uczynię tego, co ci przyrzekłem. 16.A gdy Jakub się obudził ze snu, rzekł: 
Zaprawdę, Pan jest na tym miejscu, a ja nie wiedziałem. 17.Zdjęty trwogą rzekł: 
O, jakimże lękiem napawa to miejsce! Nic tu innego, tylko dom Boży i brama do nieba. 
18.I wstawszy wcześnie rano, wziął Jakub ów kamień, który sobie podłożył pod głowę, 
postawił go jako pomnik i nalał oliwy na jego wierzch, 19a.i nazwał to miejsce Betel. 
[19b.Przedtem miejscowość ta nazywała się Luz. 20.I złożył tam Jakub ślub, i powiedział: 
Jeżeli Bóg będzie ze mną i będzie mnie strzegł w drodze, w którą się udaję, i da mi 
chleb na pokarm i szatę na odzienie, 21.i powrócę w pokoju do domu ojca mego, to 
Pan będzie Bogiem moim, 22.a kamień, który postawiłem jako pomnik, będzie domem 
Bożym, i ze wszystkiego, co mi dasz, będę ci dawał dokładnie dziesięcinę]. 

II ‒ Łk 19,1-10 

 1.I wszedłszy do Jerycha, przechodził przez nie. 2.A oto mąż, imieniem Zacheusz, prze-
łożony nad celnikami, człowiek bogaty, 3.pragnął widzieć Jezusa, kto to jest, lecz nie 
mógł z powodu tłumu, gdyż był małego wzrostu. 4.Pobiegł więc naprzód i wszedł na 
drzewo sykomory, aby go ujrzeć, bo tamtędy miał przechodzić. 5.A gdy Jezus przybył 
na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego: Zacheuszu, zejdź śpiesznie, gdyż dziś 
muszę się zatrzymać w twoim domu. 6.I zszedł śpiesznie, i przyjął go z radością. 
7.A widząc to, wszyscy szemrali, mówiąc: Do człowieka grzesznego przybył w gościnę. 
8.Zacheusz zaś stanął i rzekł do Pana: Panie, oto połowę majątku mojego daję ubogim, 
a jeśli na kim co wymusiłem, jestem gotów oddać w czwórnasób. 9.A Jezus rzekł do 
niego: Dziś zbawienie stało się udziałem domu tego, ponieważ i on jest synem Abra-
hamowym. 10.Przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić to, co zginęło. 

III ‒ 1 Tes 5,14-24  

14.Wzywamy was też, bracia, napominajcie niesfornych, pocieszajcie bojaźliwych, pod-
trzymujcie słabych, bądźcie wielkoduszni wobec wszystkich. 15.Baczcie, ażeby nikt niko-
mu złem za złe nie oddawał, ale starajcie się czynić dobrze sobie nawzajem i wszystkim. 
16.Zawsze się radujcie. 17.Bez przestanku się módlcie. 18.Za wszystko dziękujcie; taka 
jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was. 19.Ducha nie gaście. 
20.Proroctw nie lekceważcie. 21.Wszystkiego doświadczajcie, co dobre, tego się trzy-
majcie. 22.Od wszelkiego rodzaju zła z dala się trzymajcie. 23.A sam Bóg pokoju niechaj 
was w zupełności poświęci, a cały duch wasz i dusza, i ciało niech będą zachowane bez 
nagany na przyjście Pana naszego, Jezusa Chrystusa. 24.Wierny jest ten, który was 
powołuje; On też tego dokona.  

IV ‒ Iz 12,1-6  

1.I powiesz w owym dniu: Dziękuję ci, Panie, gdyż gniewałeś się wprawdzie na mnie, lecz 
twój gniew ustał i pocieszyłeś mnie. 2.Oto, Bóg zbawieniem moim! Zaufam i nie będę 
się lękał: gdyż Pan jest mocą moją i pieśnią moją, i zbawieniem moim. [3] I będziecie 
czerpać z radością ze zdrojów zbawienia. 4.I będziecie mówić w owym dniu: Dziękujcie 
Panu, wzywajcie jego imienia, opowiadajcie wśród ludów jego sprawy, wspominajcie, 
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że jego imię jest wspaniałe. 5.Grajcie Panu, bo wielkich dzieł dokonał, niech to będzie 
wiadome na całej ziemi. 6.Wykrzykuj i śpiewaj radośnie, mieszkanko Syjonu, bo wielki 
jest pośród ciebie Święty Izraelski. 

V ‒ Łk 17,11-19  

11.A w drodze do Jerozolimy przechodził między Samarią i Galileą. 12.Gdy wszedł do 
pewnej wioski, wyszło naprzeciw niego dziesięciu trędowatych mężów, którzy stanęli 
z daleka. 13.I podnieśli swój głos, mówiąc: Jezusie, Mistrzu! Zmiłuj się nad nami. 
14.A gdy ich ujrzał, rzekł do nich: Idźcie, ukażcie się kapłanom. A gdy szli, zostali 
oczyszczeni. 15.Jeden zaś z nich, widząc, że został uzdrowiony, wrócił, donośnym gło-
sem chwaląc Boga. 16.I padł na twarz do nóg jego, dziękując mu, a był to Samarytanin. 
17.A Jezus odezwał się i rzekł: Czyż nie dziesięciu zostało oczyszczonych? A gdzie jest 
dziewięciu? 18.Czyż nikt się nie znalazł, który by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten 
cudzoziemiec? 19.I rzekł mu: Wstań, idź! Wiara twoja uzdrowiła cię.  

VI ‒ Rz 8,14-17 

14.Ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. 15.Wszak nie wzięliście ducha 
niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy: 
Abba, Ojcze! 16.Ten to Duch świadczy wespół z duchem naszym, że dziećmi Bożymi 
jesteśmy. 17.A jeśli dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Bożymi, a współdziedzicami 
Chrystusa, jeśli tylko razem z nim cierpimy, abyśmy także razem z nim uwielbieni byli.  

Modlitwy powszechne Kościoła 

1.   Panie Boże, który litujesz się nad nami i okazujesz swoje miłosierdzie, przyjmij 
z ust naszych słowa uwielbienia i chwały. Żadne słowo nie jest dość dobre, abyśmy 
przez nie mogli wyrazić wielkość Twoją i uwielbiać Cię za okazane nam miłosierdzie. 
Przyjmij więc nasze skromne podziękowanie i uwielbienie, wszak wypływa z serc na-
szych.  

 Oczyść nas z grzechów i nieprawości, aby miłą była Tobie nasza modlitwa. Obmyj 
nas z grzechów i odnów nasze życie, aby uwielbiały Ciebie nasze czyny. Jako Twoje 
dzieci odkupione krwią Twojego Syna, przyprowadź nas przez Ducha Świętego do 
Chrystusa, Pana naszego, któremu chcemy służyć i dzięki Jego Ewangelii wzrastać 
w poznaniu prawdy i Twojej miłości. Dopomóż przezwyciężyć wszelką bojaźń i lęk 
przed mocami złego i niepewnością o dzień jutrzejszy. Daj nam ducha odwagi i mę-
stwa, abyśmy bez trwogi umieli wziąć wszelki krzyż na siebie i naśladować Chrystusa, 
Ty bowiem przez cierpienie doświadczasz wiarę naszą i prowadzisz do wiecznej chwa-
ły.  

 Panie Boże, nie dopuść, abyśmy kiedykolwiek okazali Ci niewdzięczność. Naucz nas 
dziękować za każdy dar Twojego ojcowskiego serca i każdy gest miłości i przyjaźni 
okazany nam przez bliźnich. Pragniemy dowieść Ci naszej wdzięczności przez służbę 
dla potrzebujących, biednych i samotnych. Prosimy Cię, przyjmij nasze dziękczynienie 
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i błogosław nam w codziennym życiu, pracy i nauce. Bądź pochwalony Boże nasz i Pa-
nie! Ciebie wielbimy i błogosławimy!  

 Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. Amen. 

2.    Panie Boże wszechmogący, pełen dobroci i łaski! Z podziękowaniem i wdzię-
cznością stajemy dziś przed Twoim łaskawym obliczem i dziękujemy Ci, że wysłuchu-
jesz naszych modlitw i obdarowujesz wszystkim, co jest nam potrzebne do życia we-
dług ciała i ducha. Wspomagasz nas w codziennym boju z naszymi słabościami i grze-
chami. Dodajesz nam odwagi i wkładasz do naszych rąk miecz Twojego Słowa, abyśmy 
stawali w szranki z mocami złego. Dziękujemy Ci, Boże, że wspierasz nas w naszej wal-
ce i dajesz zwycięstwo w Jezusie Chrystusie. 

 Boże łaskawy, pragniemy zawsze pamiętać, że nasze zwycięstwo zawdzięczamy 
triumfowi Syna Twojego nad władztwem śmierci. Bez oręża Twojego Słowa i pomocy 
Ducha Świętego, zostalibyśmy pokonani. Dlatego prosimy Cię, dopomóż nam w ro-
zumieniu Twojej prawdy. Niech będzie nam tarczą i orężem. Spraw, abyśmy fałsz 
i oszczerstwa zwalczali Twoim Słowem, a pociechę w strapieniu czerpali z Ewangelii 
Jezusa Chrystusa. 

 Boże, doprowadź do upamiętania tych, którzy posługują się Twoim Słowem, by 
tylko zaspokoić swą religijną pychę.  

 Racz wysłuchać nas przez Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Duchem Świętym w je-
dności żyje i króluje na wieki wieków. Amen. 

Antyfona 
Ksiądz: Kto ofiaruje dziękczynienie, czci mnie. Alleluja!  

Zgromadzenie liturgiczne: A temu, kto nienagannie postępuje, ukażę zbawienie 
Boże.   Alleluja! 
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15. NIEDZIELA PO ŚWIĘTEJ TRÓJCY 

Hasło tygodnia 

Wszelką troskę swoją złóżcie na niego, gdyż On ma o was staranie. (1 P 5,7) 

Psalm tygodnia: Ps 127,1.2 
l. Jeśli Pan domu nie zbuduje,  
  Próżno trudzą się ci, którzy go budują.  
  Jeśli Pan nie strzeże miasta,  
  Daremnie czuwa stróż.  
2.  Daremnie wcześnie rano wstajecie,  
  I późno się kładziecie, spożywając chleb w troskach:  
  Wszak on i we śnie obdarza umiłowanego swego.  

Introit nr 70 
Ksiądz Zgromadzenie liturgiczne 

I  
* Jeśli Pan domu nie zbuduje, * Próżno trudzą się ci, którzy go budują. 
* Jeśli Pan nie strzeże miasta * Daremnie stróż czuwa. 
* Błogosławiony każdy, który się boi Pana, * Który kroczy jego drogami! 

II  

* Błogosławiony każdy, który się boi Pana, * Owoc trudu rąk swoich spożywać będzie. 
* Będzie szczęśliwy i dobrze mu się powie-

dzie, 
* Ten, który boi się Pana! 

* Niech ci Pan da oglądać szczęście Jeruza-
lemu 

* Po wszystkie dni życia twego! 

Kolekty  

1.    Boże i Ojcze, Pana naszego Jezusa Chrystusa!/ Dziękujemy Ci, że przybliżyło 
się do nas Królestwo Niebieskie i że objąłeś nas swoimi łaskawymi rządami./ Prosimy 
Cię, spraw, abyśmy przede wszystkim szukali Twojego Królestwa i Jego sprawiedliwo-
ści./ Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym, naszym Pocieszycielu.  

2.    Panie Boże łaski i mocy!/ Dopomóż nam przyoblec się w szatę pokory, gdyż 
pysznym się sprzeciwiasz, a pokornym okazujesz łaskę./ Ukorz nas pod mocną ręką 
swoją, abyśmy mogli zostać wywyższeni czasu właściwego./ Wysłuchaj nas przez Jezu-
sa Chrystusa, Pana naszego, który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki 
wieków. 

3.    Panie Boże, Ojcze niebieski!/ Oczyść i chroń od złego Kościół umiłowanego 
Twojego Syna, ponieważ tylko Ty możesz zachować go w świętości prawdy./ Rządź 
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w nim łaskawie przez swoje Słowo, aby umacniał się we wierze i nadziei./ Wysłuchaj 
nas przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym, naszym Pocieszycielu. 

4.   Panie Boże, codziennie modlimy się: „Daj nam chleba naszego powszednie-
go” i Ty wysłuchujesz nasze prośby./ Spraw, abyśmy umieli się dzielić z naszymi bliź-
nimi danymi nam dobrami i abyśmy zawsze mieli oczy zwrócone ku tym, których trze-
ba nakarmić./ Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana, który z Tobą 
i z Duchem Świętym w jedności, żyje i króluje na wieki wieków. 

Biblijne teksty liturgiczne 

 Stary Testament: 1 Mż 2,4b-9[10-14]15[18-25] 

4b.W dniu, kiedy Pan Bóg uczynił ziemię i niebo, 5a. jeszcze nie było żadnego krzewu 
polnego na ziemi ani nie wyrosło żadne ziele polne, bo Pan Bóg nie spuścił deszczu na 
ziemię i nie było człowieka, który by uprawiał rolę, 6.a tylko mgła wydobywała się 
z ziemi i zwilżała całą powierzchnię gleby, 7.ukształtował Pan Bóg człowieka z prochu 
ziemi i tchnął w nozdrza jego dech życia. Wtedy stał się człowiek istotą żywą. 8.Potem 
zasadził Pan Bóg ogród w Edenie, na wschodzie. Tam umieścił człowieka, którego 
stworzył. 9.I sprawił Pan Bóg, że wyrosło z ziemi wszelkie drzewo przyjemne do oglą-
dania i dobre do jedzenia oraz drzewo życia w środku ogrodu i drzewo poznania dobra 
i zła. [10.A rzeka wypływała z Edenu, aby nawadniać ogród. Potem rozdzielała się na 
cztery odnogi. 11.Nazwa pierwszej: Piszon. To ta, która opływa cały kraj Chawila, gdzie 
jest złoto, 12.A złoto tego kraju jest wyborne. Tam jest żywica bdelium i kamień onyk-
sowy. 13.Nazwa drugiej rzeki: Gichon. To ta, która opływa cały kraj Kusz. 14.A nazwa 
trzeciej rzeki: Chiddekel. To ta, która płynie na wschód od Asyrii. Czwartą zaś rzeką 
jest Eufrat]. 15.I wziął Pan Bóg człowieka i osadził go w ogrodzie Eden, aby go uprawiał 
i strzegł. [18.Potem rzekł Pan Bóg: Niedobrze jest człowiekowi, gdy jest sam. Uczynię mu 
pomoc odpowiednią dla niego. 19.Utworzył więc Pan Bóg z ziemi wszelkie dzikie zwierzęta 
i wszelkie ptactwo niebios i przyprowadził do człowieka, aby zobaczyć, jak je nazwie, 
a każda istota żywa miała mieć taką nazwę, jaką nada jej człowiek. 20.Nadał tedy człowiek 
nazwy wszelkiemu bydłu i ptactwu niebios, i wszelkim dzikim zwierzętom. Lecz dla czło-
wieka nie znalazła się pomoc dla niego odpowiednia. 21.Wtedy zesłał Pan Bóg głęboki sen 
na człowieka, tak że zasnął. Potem wyjął jedno z jego żeber i wypełnił ciałem to miejsce. 
22.A z żebra, które wyjął z człowieka, ukształtował Pan Bóg kobietę i przyprowadził ją do 
człowieka. 23.Wtedy rzekł człowiek: Ta dopiero jest kością z kości moich i ciałem z ciała 
mojego. Będzie się nazywała mężatką, gdyż z męża została wzięta. 24.Dlatego opuści mąż 
ojca swego i matkę swoją i złączy się z żoną swoją, i staną się jednym ciałem. 25.A człowiek 
i jego żona byli oboje nadzy, lecz nie wstydzili się]. 

Lekcja: 1 P 5,5b-11 

5b.Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. 6.Ukórzcie się więc pod mocną 
rękę Bożą, aby was wywyższył czasu swego. 7.Wszelką troskę swoją złóżcie na niego, 
gdyż On ma o was staranie. 8.Bądźcie trzeźwi, czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, 
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chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. 9.Przeciwstawcie mu się, 
mocni w wierze, wiedząc, że te same cierpienia są udziałem braci waszych w świecie. 
10.A Bóg wszelkiej łaski, który was powołał do wiecznej swej chwały w Chrystusie, po 
krótkotrwałych cierpieniach waszych, sam was do niej przysposobi, utwierdzi, umocni, 
na trwałym postawi gruncie. 11.Jego jest moc na wieki wieków. Amen!  

Graduale  

Skosztujcie i zobaczcie, że dobry jest Pan: błogosławiony człowiek, który 

u Niego szuka schronienia! (Ps 34,9) 

Ewangelia: Mt 6,25-34 

25.Powiadam wam: Nie troszczcie się o życie swoje, co będziecie jedli albo co będzie-
cie pili, ani o ciało swoje, czym się przyodziewać będziecie. Czyż życie nie jest czymś 
więcej niż pokarm, a ciało niż odzienie? 26.Spójrzcie na ptaki niebieskie, że nie sieją ani 
żną, ani zbierają do gumien, a Ojciec wasz niebieski żywi je; czyż wy nie jesteście dale-
ko zacniejsi niż one? 27.A któż z was, troszcząc się, może dodać do swego wzrostu 
jeden łokieć? 28.A co do odzienia, czemu się troszczycie? Przypatrzcie się liliom po-
lnym, jak rosną; nie pracują ani przędą. 29.A powiadam wam: Nawet Salomon w całej 
chwale swojej nie był tak przyodziany, jak jedna z nich. 30.Jeśli więc Bóg tak przy-
odziewa trawę polną, która dziś jest, a jutro będzie w piec wrzucona, czyż nie o wiele 
więcej was, o małowierni? 31.Nie troszczcie się więc i nie mówcie: Co będziemy jeść? 
albo: Co będziemy pić? albo: Czym się będziemy przyodziewać? 32.Bo tego wszystkie-
go poganie szukają; albowiem Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrze-
bujecie. 33.Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości jego, a wszystko 
inne będzie wam dodane. 34.Nie troszczcie się więc o dzień jutrzejszy, gdyż dzień ju-
trzejszy będzie miał własne troski. Dosyć ma dzień swego utrapienia. 

Perykopy homiletyczne 

I ‒ 1 P 5,5b-11 

5b.Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. 6.Ukórzcie się więc pod mocną 
rękę Bożą, aby was wywyższył czasu swego. 7.Wszelką troskę swoją złóżcie na niego, 
gdyż On ma o was staranie. 8.Bądźcie trzeźwi, czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, 
chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. 9.Przeciwstawcie mu się, 
mocni w wierze, wiedząc, że te same cierpienia są udziałem braci waszych w świecie. 
10.A Bóg wszelkiej łaski, który was powołał do wiecznej swej chwały w Chrystusie, po 
krótkotrwałych cierpieniach waszych, sam was do niej przysposobi, utwierdzi, umocni, 
na trwałym postawi gruncie. 11.Jego jest moc na wieki wieków. Amen!  

II ‒ 1 Mż 2,4b-9[10-14]15[18-25] 

 4b.W dniu, kiedy Pan Bóg uczynił ziemię i niebo, 5a. jeszcze nie było żadnego krzewu 
polnego na ziemi ani nie wyrosło żadne ziele polne, bo Pan Bóg nie spuścił deszczu na 
ziemię i nie było człowieka, który by uprawiał rolę, 6.a tylko mgła wydobywała się 
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z ziemi i zwilżała całą powierzchnię gleby, 7.ukształtował Pan Bóg człowieka z prochu 
ziemi i tchnął w nozdrza jego dech życia. Wtedy stał się człowiek istotą żywą. 8.Potem 
zasadził Pan Bóg ogród w Edenie, na wschodzie. Tam umieścił człowieka, którego 
stworzył. 9.I sprawił Pan Bóg, że wyrosło z ziemi wszelkie drzewo przyjemne do oglą-
dania i dobre do jedzenia oraz drzewo życia w środku ogrodu i drzewo poznania dobra 
i zła. [10.A rzeka wypływała z Edenu, aby nawadniać ogród. Potem rozdzielała się na 
cztery odnogi. 11.Nazwa pierwszej: Piszon. To ta, która opływa cały kraj Chawila, gdzie 
jest złoto, 12.A złoto tego kraju jest wyborne. Tam jest żywica bdelium i kamień onyk-
sowy. 13.Nazwa drugiej rzeki: Gichon. To ta, która opływa cały kraj Kusz. 14.A nazwa 
trzeciej rzeki: Chiddekel. To ta, która płynie na wschód od Asyrii. Czwartą zaś rzeką 
jest Eufrat]. 15.I wziął Pan Bóg człowieka i osadził go w ogrodzie Eden, aby go uprawiał 
i strzegł. [18.Potem rzekł Pan Bóg: Niedobrze jest człowiekowi, gdy jest sam. Uczynię 
mu pomoc odpowiednią dla niego. 19.Utworzył więc Pan Bóg z ziemi wszelkie dzikie 
zwierzęta i wszelkie ptactwo niebios i przyprowadził do człowieka, aby zobaczyć, jak je 
nazwie, a każda istota żywa miała mieć taką nazwę, jaką nada jej człowiek. 20.Nadał 
tedy człowiek nazwy wszelkiemu bydłu i ptactwu niebios, i wszelkim dzikim zwierzę-
tom. Lecz dla człowieka nie znalazła się pomoc dla niego odpowiednia. 21.Wtedy zesłał 
Pan Bóg głęboki sen na człowieka, tak że zasnął. Potem wyjął jedno z jego żeber i wy-
pełnił ciałem to miejsce. 22.A z żebra, które wyjął z człowieka, ukształtował Pan Bóg 
kobietę i przyprowadził ją do człowieka. 23.Wtedy rzekł człowiek: Ta dopiero jest ko-
ścią z kości moich i ciałem z ciała mojego. Będzie się nazywała mężatką, gdyż z męża 
została wzięta. 24.Dlatego opuści mąż ojca swego i matkę swoją i złączy się z żoną swo-
ją, i staną się jednym ciałem. 25.A człowiek i jego żona byli oboje nadzy, lecz nie wsty-
dzili się]. 

III ‒ Łk 17,5.6 

5.I rzekli apostołowie do Pana: Przydaj nam wiary. 6.A Pan rzekł: Jeślibyście mieli wiarę 
jak ziarno gorczyczne, i rzeklibyście do tego figowca: Wyrwij się z korzeniem i przesadź 
się w morze, usłuchałby was.  

IV ‒ Ga 5,25 ‒ 6,10 

25.Jeśli według Ducha żyjemy, według Ducha też postępujmy. 26.Nie bądźmy chciwi 
próżnej chwały, jedni drugich drażniąc, jedni drugim zazdroszcząc.  

1.Bracia, jeśli człowiek zostanie przyłapany na jakimś upadku, wy, którzy macie Ducha, 
poprawiajcie takiego w duchu łagodności, bacząc każdy na siebie samego, abyś i ty nie 
był kuszony. 2.Jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełnicie zakon Chrystusowy. 
3.Jeśli bowiem kto mniema, że jest czymś, będąc niczym, ten samego siebie oszukuje. 
7.Nie błądźcie, Bóg się nie da z siebie naśmiewać; albowiem co człowiek sieje, to i żąć 
będzie. 8.Bo kto sieje dla ciała swego, z ciała żąć będzie skażenie, a kto sieje dla Ducha, 
z Ducha żąć będzie żywot wieczny. 9.A czynić dobrze nie ustawajmy, albowiem we 
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właściwym czasie żąć będziemy bez znużenia. 10.Przeto, póki czas mamy, dobrze 
czyńmy wszystkim, a najwięcej domownikom wiary.  

V ‒ 1 Mż 15,1-6 

1.Po tych wydarzeniach doszło Abrama w widzeniu następujące słowo Pana: Nie bój 
się, Abramie, Jam tarczą twoją; zapłata twoja będzie sowita! 2.Wtedy Abram odpo-
wiedział: Panie Boże, cóż mi możesz dać, gdy ja schodzę bezdzietny, a dziedzicem do-
mu mego będzie Eliezer z Damaszku. 3.Potem rzekł Abram: Przecież nie dałeś mi po-
tomstwa, więc mój domownik będzie dziedzicem moim. 4.Wówczas doszło go słowo 
Pana: Nie ten będzie dziedzicem twoim, lecz ten, który będzie pochodził z wnętrzności 
twoich, będzie dziedzicem twoim. 5.Potem wyprowadził go na dwór i rzekł: Spójrz ku 
niebu i policz gwiazdy, jeśli możesz je policzyć! I rzekł do niego: Tak liczne będzie po-
tomstwo twoje. 6.Wtedy uwierzył Panu, a On poczytał mu to ku usprawiedliwieniu.  

VI ‒ Mt 6,25-34 

25.Powiadam wam: Nie troszczcie się o życie swoje, co będziecie jedli albo co będzie-
cie pili, ani o ciało swoje, czym się przyodziewać będziecie. Czyż życie nie jest czymś 
więcej niż pokarm, a ciało niż odzienie? 26.Spójrzcie na ptaki niebieskie, że nie sieją ani 
żną, ani zbierają do gumien, a Ojciec wasz niebieski żywi je; czyż wy nie jesteście dale-
ko zacniejsi niż one? 27.A któż z was, troszcząc się, może dodać do swego wzrostu 
jeden łokieć? 28.A co do odzienia, czemu się troszczycie? Przypatrzcie się liliom po-
lnym, jak rosną; nie pracują ani przędą. 29.A powiadam wam: Nawet Salomon w całej 
chwale swojej nie był tak przyodziany, jak jedna z nich. 30.Jeśli więc Bóg tak przy-
odziewa trawę polną, która dziś jest, a jutro będzie w piec wrzucona, czyż nie o wiele 
więcej was, o małowierni? 31.Nie troszczcie się więc i nie mówcie: Co będziemy jeść? 
albo: Co będziemy pić? albo: Czym się będziemy przyodziewać? 32.Bo tego wszystkie-
go poganie szukają; albowiem Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrze-
bujecie. 33.Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości jego, a wszystko 
inne będzie wam dodane. 34.Nie troszczcie się więc o dzień jutrzejszy, gdyż dzień ju-
trzejszy będzie miał własne troski. Dosyć ma dzień swego utrapienia.  

Modlitwy powszechne Kościoła 

1.   Panie Boże, niechaj będzie pochwalone Twoje Imię, bo jedynie Ty jesteś świę-
ty i sprawiedliwy! Z całego serca wysławiamy Cię za Twoją miłość, dobroć i sprawie-
dliwość. Dziękujemy Ci za nieustanną pomoc, prowadzenie i opiekę.  

 Boże, Twoja miłość pozwala nam uwolnić się od troski o codzienne sprawy, przede 
wszystkim myśleć o Twoim Królestwie i jego sprawiedliwości. Niechaj ta jedynie bło-
gosławiona troska o Twoje władanie nad nami ogarnia nas i przenika. Spraw przeto, 
aby Twój Duch kierował nami i abyśmy według Twojego Słowa żyli i postępowali, 
umacniali się w wierze i przynosili owoce wielbiące Ciebie, jedynego Boga. Uchroń nas 
od pychy, gdyż Ty pysznym się sprzeciwiasz, pokornym zaś okazujesz swoje serce oj-
cowskie, pełne łaski i dobroci. Szczególnie ustrzeż nas od pysznej i obłudnej wiary, 
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szyderczych i wyniosłych słów. Z pokorą pragniemy Cię wielbić i w cichości serca słu-
żyć Ci z całej siły i mocy.  

 Polecamy Twojej opiece wszystkie sprawy, mające służyć bliźnim naszym i roz-
krzewianiu Twojego Królestwa. Błogosław nasz Kościół, jego biskupów, pasterzy, na-
uczycieli, ewangelistów i wszystkich jego członków. Dopomóż dochować wierności 
prawdzie, udziel mocy w głoszeniu radosnej wieści o zbawieniu i w budowaniu żywej 
społeczności wiary między ludźmi. Niechaj wszędzie zapanuje zgoda i miłość; niechaj 
wygasną ogniska waśni i nienawiści, abyśmy mogli Ciebie czcić w pokoju i szczęśli-
wości.  

 Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. Amen. 

2.    Panie Boże wszechmogący, Ojcze miłosierdzia! Tobie zawdzięczamy życie 
i chleb powszedni! Włożyłeś w każde ziarenko niepojętą moc życia. Dlatego wszystko 
nieustannie odnawia się i rozwija. Przyjmij z niegodnych ust sług Twoich podziękowa-
nie i uwielbienie, gdyż jedynie Ciebie należy wysławiać. Jesteś wielki i niepojętej mocy, 
Ty wszystko napełniasz i sprawiasz, że istnieje! 

 Boże, dziękujemy Ci, że nakazujesz nam myśleć o cudzie odradzającego się życia. 
Tak oto karmisz nas nadzieją, iż zostanie pomnożony także zasiew Twojego Słowa 
i z Twoim błogosławieństwem wyda owoce sprawiedliwości, przez które uwielbione 
będzie Twoje Imię na całej ziemi. Utwierdź w pewności wszystkich zwiastunów Twoje-
go słowa, że ich praca nie będzie daremna, wszak moc, która zeń płynie, przeobraża 
serca i budzi wiarę, którą Ty uznajesz za sprawiedliwość. 

 Ojcze łaskawy i miłosierny, wykorzeń z serc Twojego ludu wszelki chwast fałszu, by 
nie utrudniał wzrostu błogosławionego posiewu Słowa życia. Pragniesz zbawienia 
wszystkich ludzi i raduje Cię wierność Twojemu Słowu i Ewangelii naszego Pana 
i Zbawiciela, w którym umiłowałeś swoje dzieci, i w którym wysłuchaj nas w Duchu 
Świętym. Amen. 

Antyfona 
Ksiądz: Wszelką troskę swoją złóżcie na Pana. Alleluja! 

Zgromadzenie liturgiczne: Gdyż On ma o was staranie. Alleluja! 
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16. NIEDZIELA PO ŚWIĘTEJ TRÓJCY 

Hasło tygodnia   

Jezus Chrystus śmierć zniszczył, a życie i nieśmiertelność ukazał w świetle 

ewangelii. (2 Tm 1,10) 

Psalm tygodnia: Ps 68,4-7.20.21.35.36 
4. Ale sprawiedliwi radują się i cieszą przed Bogiem,  
  I weselą się radośnie!  
5. Śpiewajcie Bogu, grajcie imieniu jego!  
 Torujcie drogę temu, który pędzi na obłokach – 
  Pan imię jego – radujcie się przed nim!  
6. Ojcem sierot i sędzią wdów  
  Jest Bóg w swym świętym przybytku.  
7. Bóg samotnym daje dom na mieszkanie.  
 Wyprowadza więźniów na wolność,  
 Lecz oporni pozostają w ziemi suchej. 
20. Błogosławiony niech będzie Pan!  
  Codziennie dźwiga ciężary nasze Bóg, zbawienie nasze.  
21. Bóg jest nam Bogiem zbawienia,  
  Pan wszechmocny wybawia od śmierci.  
35. Uznajcie moc Boga!  
 Majestat jego jest nad Izraelem,  
 A moc jego w obłokach. 
36.  Straszny jest Bóg w świątyni swojej;  
 Bóg Izraela daje moc i siłę ludowi.  
 Niech będzie Bóg błogosławiony! 

Introit nr 71 
Ksiądz Zgromadzenie liturgiczne 

I  
* Wysławiać Cię będę, Panie, bo wyciągną-

łeś mnie z toni, 
* I nie pozwoliłeś wrogom moim cieszyć się 

ze mnie. 
* Boże mój, wołałem do Ciebie i uzdrowiłeś 

mię, 
* Podniosłeś z otchłani duszę moją. 
 

* Panie, bądź moim wspomożycielem! * Aby dusza moja śpiewała Ci i nie zamilkła. 

II  

* Wysławiajcie Pana, święci Jego, * I wyznawajcie święte Imię Jego! 
* Bo tylko chwilę trwa gniew Jego, * Ale życzliwość Jego całe życie. 
* Wysłuchaj, Panie, i zmiłuj się nade mną! * Panie, Boże mój, będę cię wiecznie wysła-

wiał. 
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Kolekty 

1.    Wszechmogący Boże, Władco nasz i Panie, źródło wszelkiego dobra i życia 
wiecznego!/ Dziękujemy Ci, że przez Jezusa Chrystusa rozbudziłeś w nas nadzieję 
zmartwychwstania./ Zachowaj nas w ufnej wierze, abyśmy dostąpiwszy zmartwych-
wstania mogli oglądać Twoją chwałę we wieczności./ Wysłuchaj nas przez Jezusa Chry-
stusa, Pana naszego, który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje jako prawdziwy 
Bóg na wieki wieków.  

2.    Panie Boże i nasz Ojcze łaskawy!/ Prosimy Cię w naszej słabości o ducha mo-
cy, miłości i powściągliwości,/ abyśmy wytrwali we wierze w Chrystusa Jezusa, który 
życie i nieśmiertelność ukazał w świetle Ewangelii./ Wysłuchaj nas przez wiecznie kró-
lującego naszego Pana, Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym, naszym Pocieszycielu. 

3.    Panie, Boże wszechmogący,/ który wysłuchujesz modlitwy serc zasmuco-
nych!/ Racz i nas wysłuchać, i przyjąć błagania nasze, które do Ciebie zanosimy./ Wy-
słuchaj nas przez Pana Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i królu-
je na wieki wieków.  

4.   Panie Boże, kiedy modlimy się do Ciebie, abyś odpuścił nam nasze winy, ty je 
nam odpuszczasz,/ ale też chcesz abyśmy odpuszczali grzechy naszym bliźnim, którzy 
przeciw nam zawinili./ Skrusz więc nasza twarde i harde serca, abyśmy natchnieni 
Twoim Duchem wzajemnie się miłowali i szanowali, i modlili się jeden za drugiego./ 
Wysłuchaj nas w Duchu Świętym, naszym Pocieszycielu. 

Biblijne teksty liturgiczne 

Stary Testament: Tr 3,22-26.31.32 

22.Niewyczerpane są objawy łaski Pana, miłosierdzie jego nie ustaje. 23.Każdego po-
ranku objawia się na nowo, wielka jest wierność twoja. 24.Pan jest moim działem, 
mówi dusza moja, dlatego w nim mam nadzieję. 25.Dobry jest Pan dla tego, kto mu 
ufa, dla duszy, która go szuka. 26.Dobrze jest czekać w milczeniu na zbawienie Pana. 
31.Albowiem Pan nie odrzuca na wieki: 32.Gdy zasmuca, znowu się lituje według obfi-
tości swojej łaski.  

Lekcja: 2 Tm 1,7-10  

7.Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i miłości, i powściągliwości. 
8.Nie wstydź się więc świadectwa o Panu naszym, ani mnie, więźnia jego, ale cierp 
wespół ze mną dla ewangelii, wsparty mocą Boga, 9.który nas wybawił i powołał po-
wołaniem świętym, nie na podstawie uczynków naszych, lecz według postanowienia 
swojego i łaski, danej nam w Chrystusie Jezusie przed dawnymi wiekami, 10.A teraz 
objawionej przez przyjście Zbawiciela naszego, Chrystusa Jezusa, który śmierć znisz-
czył, a żywot i nieśmiertelność na światłość wywiodłeś przez ewangelię. 
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Graduale   

Bóg jest nam Bogiem zbawienia, Pan wszechmocny wybawia od śmierci. Al-

leluja! (Ps 68,21)  

Albo: 

Zesłał odkupienie ludowi swemu, ustanowił na wieki swoje przymierze. Świę-

te i straszne jest imię jego. Alleluja! (Ps 111,9) 

Ewangelia: J 11,1[2]3.17-27[28-38a]38b-45 

1.A zachorował niejaki Łazarz z Betanii, miasteczka Marii i Marty, jej siostry. [2.A była 
to ta Maria, która namaściła Pana maścią i otarła nogi włosami swymi, i jej to brat 
chorował]. 3.Posłały więc siostry do niego, mówiąc: Panie, oto choruje ten, którego 
miłujesz. 17.Przyszedł tedy Jezus i znalazł go już od czterech dni w grobie. 18.A Betania 
była blisko Jerozolimy, około piętnastu stadiów. 19.I przyszło wielu Żydów do Marty 
i Marii, aby je pocieszyć po stracie brata. 20 .Gdy więc Marta usłyszała, że Jezus idzie, 
wybiegła na jego spotkanie; ale Maria siedziała w domu. 21.Rzekła więc Marta do Je-
zusa: Panie! Gdybyś tu był, nie byłby umarł brat mój. 22.Ale i teraz wiem, że o cokol-
wiek byś prosił Boga, da ci to Bóg. 23.Rzekł jej Jezus: Zmartwychwstanie brat twój. 
24.Odpowiedziała mu Marta: Wiem, że zmartwychwstanie przy zmartwychwstaniu 
w dniu ostatecznym. 25.Rzekł jej Jezus: Jam jest zmartwychwstanie i żywot; kto we 
mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. 26.A kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na 
wieki. Czy wierzysz w to? 27.Rzecze mu: Tak, Panie! Ja uwierzyłam, że Ty jesteś Chry-
stus, Syn Boży, który miał przyjść na świat. [28.A gdy to powiedziała, odeszła i zawołała 
Marię, siostrę swoją, i rzekła jej w tajemnicy: Nauczyciel tu jest i woła cię. 29.A ta, sko-
ro to usłyszała, wstała śpiesznie i poszła do niego. 30.A Jezus jeszcze nie przyszedł do 
miasteczka, ale był na tym miejscu, gdzie go spotkała Marta. 31.Żydzi więc, którzy byli 
z nią w domu i pocieszali ją, ujrzawszy, że Maria szybko wstała i wyszła, poszli za nią 
w mniemaniu, że idzie do grobu, aby tam płakać. 32.Lecz gdy Maria przyszła tam, gdzie 
był Jezus i ujrzała go, padła mu do nóg, mówiąc do niego: Panie, gdybyś tu był, nie 
byłby umarł mój brat. 33.Jezus tedy, widząc ją płaczącą i płaczących Żydów, którzy z nią 
przyszli, rozrzewnił się w duchu i wzruszył się, 34.i rzekł: Gdzie go położyliście? Rzekli 
do niego: Panie, pójdź i zobacz. 35.I zapłakał Jezus. 36.Rzekli więc Żydzi: Patrz, jak go 
miłował. 37.A niektórzy z nich mówili: Nie mógł ten, który ślepemu otworzył oczy, 
uczynić, aby i ten nie umarł? 38a.Jezus znowu rozrzewniwszy się w sobie, poszedł do 
grobu]. 38b.Była tam pieczara, u której wejścia leżał kamień. 39.Rzekł Jezus: Usuńcie ten 
kamień. Rzekła mu Marta, siostra umarłego: Panie! Już cuchnie, bo już jest czwarty 
dzień w grobie. 40.Rzekł jej Jezus: Czyż ci nie powiedziałem, że, jeśli uwierzysz, oglądać 
będziesz chwałę Bożą? 41.Usunęli więc kamień, gdzie leżał umarły. A Jezus, wzniósłszy 
oczy w górę, rzekł: Ojcze, dziękuję ci, żeś mnie wysłuchał. 42.A Ja wiedziałem, że mnie 
zawsze wysłuchujesz, ale powiedziałem to ze względu na lud stojący wkoło, aby uwie-
rzyli, żeś Ty mnie posłał. 43.A gdy to rzekł, zawołał donośnym głosem: Łazarzu, wyjdź! 
44.I wyszedł umarły, mając nogi i ręce powiązane opaskami, a twarz jego była owinięta 
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chustą. Rzekł do nich Jezus: Rozwiążcie go i pozwólcie mu odejść. 45.Wielu więc z Ży-
dów, którzy przyszli do Marii i ujrzeli to, czego dokonał Jezus, uwierzyło w niego. 
46.A niektórzy z nich odeszli do faryzeuszów i powiedzieli im, czego dokonał Jezus. 

Perykopy homiletyczne 

I ‒ J 11,1[2]3.17-27[28-38a]38b-45 

1.A zachorował niejaki Łazarz z Betanii, miasteczka Marii i Marty, jej siostry. [2.A była 
to ta Maria, która namaściła Pana maścią i otarła nogi włosami swymi, i jej to brat 
chorował]. 3.Posłały więc siostry do niego, mówiąc: Panie, oto choruje ten, którego 
miłujesz. 17.Przyszedł tedy Jezus i znalazł go już od czterech dni w grobie. 18.A Betania 
była blisko Jerozolimy, około piętnastu stadiów. 19.I przyszło wielu Żydów do Marty 
i Marii, aby je pocieszyć po stracie brata. 20 .Gdy więc Marta usłyszała, że Jezus idzie, 
wybiegła na jego spotkanie; ale Maria siedziała w domu. 21.Rzekła więc Marta do Je-
zusa: Panie! Gdybyś tu był, nie byłby umarł brat mój. 22.Ale i teraz wiem, że o cokol-
wiek byś prosił Boga, da ci to Bóg. 23.Rzekł jej Jezus: Zmartwychwstanie brat twój. 
24.Odpowiedziała mu Marta: Wiem, że zmartwychwstanie przy zmartwychwstaniu 
w dniu ostatecznym. 25.Rzekł jej Jezus: Jam jest zmartwychwstanie i żywot; kto we 
mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. 26.A kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na 
wieki. Czy wierzysz w to? 27.Rzecze mu: Tak, Panie! Ja uwierzyłam, że Ty jesteś Chry-
stus, Syn Boży, który miał przyjść na świat. [28.A gdy to powiedziała, odeszła i zawołała 
Marię, siostrę swoją, i rzekła jej w tajemnicy: Nauczyciel tu jest i woła cię. 29.A ta, sko-
ro to usłyszała, wstała śpiesznie i poszła do niego. 30.A Jezus jeszcze nie przyszedł do 
miasteczka, ale był na tym miejscu, gdzie go spotkała Marta. 31.Żydzi więc, którzy byli 
z nią w domu i pocieszali ją, ujrzawszy, że Maria szybko wstała i wyszła, poszli za nią w 
mniemaniu, że idzie do grobu, aby tam płakać. 32.Lecz gdy Maria przyszła tam, gdzie 
był Jezus i ujrzała go, padła mu do nóg, mówiąc do niego: Panie, gdybyś tu był, nie 
byłby umarł mój brat. 33.Jezus tedy, widząc ją płaczącą i płaczących Żydów, którzy z nią 
przyszli, rozrzewnił się w duchu i wzruszył się, 34.i rzekł: Gdzie go położyliście? Rzekli 
do niego: Panie, pójdź i zobacz. 35.I zapłakał Jezus. 36.Rzekli więc Żydzi: Patrz, jak go 
miłował. 37.A niektórzy z nich mówili: Nie mógł ten, który ślepemu otworzył oczy, 
uczynić, aby i ten nie umarł? 38a.Jezus znowu rozrzewniwszy się w sobie, poszedł do 
grobu]. 38b.Była tam pieczara, u której wejścia leżał kamień. 39.Rzekł Jezus: Usuńcie ten 
kamień. Rzekła mu Marta, siostra umarłego: Panie! Już cuchnie, bo już jest czwarty 
dzień w grobie. 40.Rzekł jej Jezus: Czyż ci nie powiedziałem, że, jeśli uwierzysz, oglądać 
będziesz chwałę Bożą? 41.Usunęli więc kamień, gdzie leżał umarły. A Jezus, wzniósłszy 
oczy w górę, rzekł: Ojcze, dziękuję ci, żeś mnie wysłuchał. 42.A Ja wiedziałem, że mnie 
zawsze wysłuchujesz, ale powiedziałem to ze względu na lud stojący wkoło, aby uwie-
rzyli, żeś Ty mnie posłał. 43.A gdy to rzekł, zawołał donośnym głosem: Łazarzu, wyjdź! 
44.I wyszedł umarły, mając nogi i ręce powiązane opaskami, a twarz jego była owinięta 
chustą. Rzekł do nich Jezus: Rozwiążcie go i pozwólcie mu odejść. 45.Wielu więc z Ży-
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dów, którzy przyszli do Marii i ujrzeli to, czego dokonał Jezus, uwierzyło w niego. 
46.A niektórzy z nich odeszli do faryzeuszów i powiedzieli im, czego dokonał Jezus. 

II ‒ 2 Tm  1,7-10 

7.Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i miłości, i powściągliwości. 
8.Nie wstydź się więc świadectwa o Panu naszym, ani mnie, więźnia jego, ale cierp 
wespół ze mną dla ewangelii, wsparty mocą Boga, 9.który nas wybawił i powołał po-
wołaniem świętym, nie na podstawie uczynków naszych, lecz według postanowienia 
swojego i łaski, danej nam w Chrystusie Jezusie przed dawnymi wiekami, 10.A teraz 
objawionej przez przyjście Zbawiciela naszego, Chrystusa Jezusa, który śmierć znisz-
czył, a żywot i nieśmiertelność na światłość wywiodłeś przez ewangelię. 

III ‒ Tr 3,22-26.31-32  

22.Niewyczerpane są objawy łaski Pana, miłosierdzie jego nie ustaje. 23.Każdego po-
ranku objawia się na nowo, wielka jest wierność twoja. 24.Pan jest moim działem, 
mówi dusza moja, dlatego w nim mam nadzieję. 25.Dobry jest Pan dla tego, kto mu 
ufa, dla duszy, która go szuka. 26.Dobrze jest czekać w milczeniu na zbawienie Pana. 
31.Albowiem Pan nie odrzuca na wieki: 32.Gdy zasmuca, znowu się lituje według obfi-
tości swojej łaski.  

IV ‒ Łk 7,11-17  

11.A zaraz potem udał się do miasta, zwanego Nain, i szli z nim uczniowie jego i mnó-
stwo ludu. 12.A gdy się przybliżył do bramy miasta, oto wynoszono zmarłego, jedynego 
syna matki, która była wdową, a wiele ludzi z tego miasta było z nią. 13.A gdy ją Pan 
zobaczył, użalił się nad nią i rzekł do niej: Nie płacz. 14.I podszedłszy, dotknął się noszy, 
a ci, którzy je nieśli, stanęli. I rzekł: Młodzieńcze, tobie mówię: Wstań. 15.I podniósł się 
zmarły, i zaczął mówić. I oddał go jego matce. 16.Wtedy lęk ogarnął wszystkich, i wiel-
bili Boga, mówiąc: Prorok wielki powstał wśród nas i Bóg nawiedził lud swój.  17.I roze-
szła się o nim ta wieść po całej Judei i po całej okolicznej krainie. 

V ‒ Hbr 10,35.36[37.38]39  

35.Nie porzucajcie więc ufności waszej, która ma wielką zapłatę. 36.Albowiem wytrwa-
łości wam potrzeba, abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili tego, co obiecał. 
[37.Bo jeszcze tylko mała chwila, a przyjdzie Ten, który ma przyjść, i nie będzie zwlekał; 
38.a sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie; lecz jeśli się cofnie, nie będzie dusza moja 
miała w nim upodobania]. 39.Lecz my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną, lecz 
z tych, którzy wierzą i zachowują duszę.  

VI ‒ Ps 16,[1-4]5-11 
[1.  Strzeż mię, Boże, bo w tobie szukam schronienia!  
2.  Rzekłem do Pana: Tyś Panem moim,  
 Nie ma dla mnie dobra poza tobą.  
3.  Do świętych zaś, którzy są na ziemi:  
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 To są szlachetni, w nich mam całe upodobanie.  
4.  Rozmnożą się boleści tych,  
 Którzy chodzą za cudzymi bogami;  
 Nie złożę im ofiar z krwi  
 I nie wezwę imion ich wargami swoimi].  
5.  Pan jest działem moim i kielichem moim,  
 Ty strzeżesz losu mojego.  
6.  Część moja przypadła w miejscach uroczych,  
 Także dziedzictwo moje podoba mi się...  
7.  Błogosławić będę Pana, że dał mi radę.  
 Nawet w nocy poucza mnie serce moje.  
8.  Mam zawsze Pana przed sobą,  
 Gdy On jest po prawicy mojej, nie zachwieję się.  
9.  Dlatego weseli się serce moje i raduje się dusza moja,  
 Nawet ciało moje spoczywać będzie bezpiecznie,  
10.  Bo nie zostawisz duszy mojej w otchłani,  
 Nie dopuścisz, by twój pobożny oglądał grób.  
11.  Dasz mi poznać drogę życia,  
 Obfitość radości w obliczu twoim,  
 ozkosz po prawicy twojej na wieki. 

Modlitwy powszechne Kościoła 

1.   Panie Jezu Chryste, nasz Zbawicielu, jesteś naszym życiem i zmartwychwsta-
niem, drogą i prawdą! Jedynie Tobie pragniemy służyć, bo Ty przyszedłeś do nas, aby 
nas wyrwać z mocy grzechu, śmierci i władzy szatana, zbawić nas i obdarować wiecz-
nym życiem u Boga.  

 Prosimy Cię o niezłomną wiarę w Twoje boskie posłannictwo i życie wieczne, któ-
rego Ty jesteś źródłem. Pocieszaj i wzmacniaj nas w chwilach smutku, zwątpienia 
i żałoby, napełnij duchem odwagi i mocy w godzinie śmierci naszej, abyśmy z ufnością 
mogli polecić nasze dusze w ręce miłosiernego Boga i Ojca.  

 Zbawicielu nasz jedyny, powołałeś nas, abyśmy byli świadkami Twojej chwały 
i nauczycielami prawdy. Spraw, abyśmy dzieciom i młodzieży dawali dobry przykład, 
wskazywali im na cel życia i uczyli pokory, posłuszeństwa i oddania się Twojej sprawie. 
A jeśli w naszej służbie spotka nas ucisk i prześladowanie, udziel siły do niesienia krzyża 
oraz napełnij pewnością, że tym, którzy Ciebie miłują, wszystko dopomaga ku dobremu.  

 Zbawicielu łaskawy, chroń od złego naród i naszą ojczyznę. Zachowaj pokój, błogo-
sław dobrej i sprawiedliwej sprawie. Przyprowadź do swojego Kościoła wszystkich 
błądzących, aby zapełnił się dom Ojca niebieskiego, do którego w Twoim imieniu wo-
łamy i modlimy się. Amen. 

2.   Wszechmogący Boże, miłosierny Ojcze Pana naszego, Jezusa Chrystusa! Sta-
jemy przed świętym Twoim majestatem, aby oddać Ci cześć i chwałę, jako jedynemu 
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Bogu. Uczyniłeś nas zdolnymi do uczestniczenia w dziedzictwie świętych. Niech zawsze 
nasze usta wypowiadają słowa dziękczynienia, a radość z darów Twojej łaski nie odstę-
puje od nas. 

 Ojcze niebieski, dziękujemy Ci, że przez Chrystusa Jezusa wydarłeś nas z mocy 
śmierci, postawiłeś na drodze światłości i obiecałeś uczestnictwo w dziedzictwie świę-
tych. Nie ma wspanialszej obietnicy, przeto pragniemy wielbić Cię i czcić na wieki. 

 Prosimy Cię serdecznie, dopomóż nam, abyśmy dochowali Ci wierności w naślado-
waniu Twojego Syna, w uświęcaniu naszego życia i w umacnianiu społeczności ze 
wszystkimi, których uczyniłeś zdolnymi do uczestniczenia w dziedzictwie świętych 
w światłości. 

 Przez moc Twojego słowa prowadź nas, dobry Boże, do Królestwa Twojej chwały, 
gdzie z aniołami i wszystkimi zbawionymi będziemy Cię wielbili i chwalili na wieki wie-
ków. Amen. 

Antyfona 
Ksiądz: Wspaniały jest Bóg w świątyni swojej. Alleluja! 

Zgromadzenie liturgiczne: Bóg daje moc i siłę ludowi. Alleluja! 
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17. NIEDZIELA PO ŚWIĘTEJ TRÓJCY 

Hasło tygodnia  

Zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to wiara nasza.  (1 J 5,4c) 

Psalm tygodnia: Ps 138 
1.  Wysławiam cię, Panie, z całego serca mego,  
 Śpiewam ci wobec bogów.  
2.  Oddaję pokłon przybytkowi twemu świętemu  
 I wysławiam imię twoje  
 Za łaskę i za wierność twoją,  
 Bo nad wszystko wywyższyłeś imię i słowo swoje.  
3.  W dniu, gdy cię wzywałem, wysłuchałeś mnie,  
 Dodałeś mocy duszy mojej.  
4.  Wysławiać cię będą, Panie, wszyscy królowie ziemi,  
 Gdy usłyszą słowa ust twoich.  
5.  Będą opiewali drogi Pańskie,  
 Gdyż wielka jest chwała Pana.  
6.  Zaiste, wzniosły jest Pan, a jednak spogląda na uniżonego,  
 A dumnego z daleka poznaje.  
7.  Choćby się znalazł w niedoli,  
 Ty mnie zachowasz przy życiu.  
 Przeciwko złości nieprzyjaciół moich wyciągniesz rękę,  
 A prawica twoja wybawi mnie.  
8.  Pan dokona tego dla mnie.  
 Panie, łaska twoja trwa na wieki,  
 Nie zaniechaj dzieła rąk twoich! 

Introit nr 72 
Ksiądz Zgromadzenie liturgiczne 

I  
* Do Ciebie, Panie, wznoszę duszę moją. * Boże mój! Tobie ufam. 
* Rozwesel duszę sługi swego, * Bo do Ciebie, Panie, duszę mą podnoszę! 
* Ty, Panie, jesteś dobry i przebaczasz, * I jesteś łaskawy dla wszystkich, którzy cię 

wzywają. 

II  

* Wskaż mi, Panie, drogę swoją, * Bym postępował w prawdzie Twojej. 
* Spraw, by serce moje jednego tylko pra-

gnęło, 
* Bojaźni Imienia Twego! 

* Będę cię wysławiał, Panie, całym sercem * I będę wielbił Imię Twoje na wieki. 



17. NIEDZIELA PO ŚWIĘTEJ TRÓJCY 

 158 

Kolekty 

1.    Wszechmogący Boże, Ojcze miłosierny!/ Zmiłuj się nad nami i pomóż nam 
w przezwyciężeniu słabości naszej wiary./ Naucz nas modlić się z ufnością, abyśmy 
przezwyciężyć mogli moce złego i z nadzieją oczekiwali Twojego wybawienia./ Wysłu-
chaj nas przez Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na 
wieki wieków. 

2.    Wszechmogący Panie Boże, każdy kto wzywa Twojego Imienia będzie zba-
wiony!/ Wzywamy Twoje Imię i chwalimy Cię, bo nie czynisz różnicy między ludźmi 
i bogaty jesteś w miłosierdzie dla tych, którzy Cię wzywają./ Rozbudź w naszych ser-
cach wiarę, abyśmy ustami wyznawali Cię ku naszemu zbawieniu./ Wysłuchaj nas 
przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym, Pocieszycielu naszym.  

3.    Wszechmogący Boże, miłosierny Ojcze!/ Prosimy Cię, rządź nami przez swo-
jego Ducha, abyśmy szczerym sercem słuchali Twojego Słowa./ Spraw, abyśmy nie byli 
jedynie jego słuchaczami, lecz gorliwymi wykonawcami./ Wysłuchaj nas przez Pana 
naszego Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki 
wieków.  

4.    Święty i dobry Boże, modlimy się: „I nie wóź nas na pokuszenie”, ale ty nikogo 
nie kusisz do złego./ Dopuszczasz różne doświadczenia, aby została wypróbowana 
nasza wiara, abyśmy w niej wytrwali wiernie aż do końca dni naszych./ Wysłuchaj nas 
przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana, prawdziwego Boga, który z Tobą i z Duchem 
Świętym w jedności, żyje i króluje na wieki wieków. 

Biblijne teksty liturgiczne 

Stary Testament: Iz 49,1-6 

1.Słuchajcie mnie, wyspy, i uważajcie, wy, dalekie narody! Pan powołał mnie od po-
częcia, od łona matki nazwał mnie po imieniu. 2.I uczynił moje usta ostrym mieczem, 
w cieniu swojej ręki mnie ukrył, uczynił mnie strzałą gładką, w swoim kołczanie mnie 
schował 3.I rzekł do mnie: Jesteś moim sługą, Izraelu, przez ciebie się wsławię. 4.Lecz 
ja pomyślałem: Na darmo się trudziłem, na próżno i daremnie zużyłem swoją siłę. 
A jednak moje prawo jest u Pana, a moja zapłata u mojego Boga. 5.Teraz zaś mówi 
Pan, który mnie stworzył swoim sługą od poczęcia, aby nawrócić do niego Jakuba 
i zebrać dla niego Izraela, gdyż jestem uczczony w oczach Pana, a mój Bóg stał się mo-
ją mocą. 6.Mówi: To za mało, że jesteś mi sługą, aby podźwignąć plemiona Jakuba 
i przywrócić oszczędzonych synów Izraela, więc ustanowiłem cię światłością pogan, 
aby moje zbawienie sięgało aż do krańców ziemi.  

Lekcja: Rz 10,9-17[18] 
9.Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i uwierzysz w sercu swoim, że 
Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz. 10.Albowiem sercem wierzy się ku 
usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. 11.Powiada bowiem Pismo: 
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Każdy, kto w niego wierzy, nie będzie zawstydzony. 12.Nie masz bowiem różnicy mię-
dzy Żydem a Grekiem, gdyż jeden jest Pan wszystkich, bogaty dla wszystkich, którzy go 
wzywają. 13.Każdy bowiem; kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie. 14.Ale jak 
mają wzywać tego, w którego nie uwierzyli? A jak mają uwierzyć w tego, o którym nie 
słyszeli? A jak usłyszeć, jeśli nie ma tego, który zwiastuje? 15.A jak mają zwiastować, 
jeżeli nie zostali posłani? Jak napisano: O jak piękne są nogi tych, którzy zwiastują 
dobre nowiny! 16.Lecz nie wszyscy dali posłuch dobrej nowinie; mówi bowiem Izajasz: 
Panie! Któż uwierzył zwiastowaniu naszemu? 17.Wiara tedy jest ze słuchania, a słu-
chanie przez Słowo Chrystusowe. [18.Ale mówię: Czy nie słyszeli? Ależ tak:  

Po całej ziemi  
Rozległ się ich głos,  
A słowa ich dotarły  
Aż do krańców ziemi].  

Graduale   

Będę opiewał zawsze dzieła łaski Pana! Ustami swymi będę głosił przez 

wszystkie pokolenia wierność Twoją. Alleluja!  (Ps 89,2) 

Ewangelia: Mt 15,21-28  

21.I wyszedłszy stamtąd, udał się Jezus w okolice Tyru i Sydonu. 22.I oto niewiasta ka-
nanejska, wyszedłszy z tamtych stron, wołała, mówiąc: Zmiłuj się nade mną, Panie, 
Synu Dawida! Córka moja jest okrutnie dręczona przez demona. 23.On zaś nie odpo-
wiedział jej ani słowa. I przystąpiwszy uczniowie jego, prosili go, mówiąc: Odpraw ją, 
gdyż woła za nami. 24.A On, odpowiadając, rzekł: Jestem posłany tylko do owiec zagi-
nionych z domu Izraela. 25.Lecz ona przyszła, złożyła mu pokłon i rzekła: Panie, pomóż 
mi! 26.A On, odpowiadając, rzekł: Niedobrze jest brać chleb dzieci i rzucać szczeniętom. 
27.Ona zaś rzekła: Tak, Panie, ale i szczenięta jedzą okruchy, które spadają ze stołu panów 
ich. 28.Wtedy Jezus, odpowiadając, rzekł do niej: Niewiasto, wielka jest wiara twoja; 
niechaj ci się stanie, jak chcesz. I uleczona została jej córka od tej godziny.  

Perykopy homiletyczne 

I ‒ Joz 2,1-21 

1.Jozue, syn Nuna, wysłał z Szittim potajemnie dwóch mężów jako wywiadowców, 
mówiąc: Idźcie, obejrzyjcie ziemię i Jerycho. Poszli tedy i wstąpili do domu pewnej 
nierządnicy, imieniem Rachab, i ułożyli się tam do snu. 2.Wtedy doniesiono królowi 
Jerycha: Tej nocy przyszli tutaj jacyś mężowie z synów izraelskich, aby przeszukać zie-
mię. 3.Wtedy król Jerycha posłał do Rachab i kazał jej powiedzieć: Wydaj mężów, któ-
rzy przyszli do ciebie i weszli do twojego domu, gdyż przyszli, aby przeszukać całą tę 
ziemię. 4.Lecz kobieta ta wzięła obu tych mężów i ukryła ich, potem zaś rzekła: Rze-
czywiście, przyszli do mnie jacyś mężowie, ja jednak nie wiedziałam, skąd oni są. 5.Lecz 
gdy z nastaniem ciemności miano zamknąć bramę miasta, mężowie ci wyszli i nie 
wiem, dokąd poszli. Gońcie szybko za nimi, to ich dogonicie. 6.Sama zaś zaprowadziła 
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ich na dach i ukryła pod łodygami lnu, które miała ułożone na dachu. 7.Wyznaczeni 
tedy mężowie gonili za nimi w kierunku Jordanu aż do brodów, bramę miasta zaś za-
mknięto, kiedy pogoń za nimi wyszła. 8.Zanim ci mężowie ułożyli się do snu, ona wy-
szła do nich na dach 9.i rzekła do nich: Wiem, że Pan dał wam tę ziemię, gdyż padł na 
nas strach przed wami i wszyscy mieszkańcy tej ziemi drżą przed wami. 10.Słyszeliśmy 
bowiem, że Pan wysuszył przed wami wodę Morza Czerwonego, gdy wychodziliście 
z Egiptu, i co uczyniliście obu królom amorejskim po tamtej stronie Jordanu, Sycho-
nowi i Ogowi, których obłożyliście klątwą na zagładę. 11.A gdy to usłyszeliśmy, zwątpi-
ło serce nasze i wszystkim zbrakło wobec was odwagi, gdyż Pan, Bóg wasz, jest Bo-
giem w górze na niebie i w dole na ziemi. 12.Więc przysięgnijcie mi teraz na Pana, że, 
jak ja okazałam wam łaskę, tak wy również okażecie łaskę domowi mojego ojca, i daj-
cie mi porękę, 13.że pozostawicie przy życiu mojego ojca i moją matkę, i moich braci, 
i moje siostry, i wszystkich ich bliskich i ocalicie nas od śmierci. 14.Rzekli jej tedy ci 
mężowie: Życiem naszym ręczymy za was, jeżeli nie rozgłosicie tej naszej sprawy. 
A gdy potem Pan da nam tę ziemię, okażemy ci łaskę i dochowamy wierności. 
15.Następnie spuściła ich na linie przez okno, bo dom jej był wbudowany w mur miasta 
i w murze mieszkała. 16.Powiedziała też do nich: Idźcie w góry, aby nie natknęli się na 
was ścigający. Tam się ukrywajcie przez trzy dni, aż powrócą ścigający, a potem idźcie 
swoją drogą. 17.Rzekli do niej mężowie: Chcemy dotrzymać tej przysięgi, którą kazałaś 
nam złożyć. 18.Kiedy więc wejdziemy do tej ziemi, przywiążesz ten sznur z czerwonej 
nici do okna, przez które nas spuściłaś, a swego ojca i matkę, i braci, i całą rodzinę 
swego ojca zbierzesz u siebie w domu. 19.Każdy, kto wyjdzie z drzwi twojego domu na 
zewnątrz, będzie sam winien przelania swojej krwi, a my będziemy bez winy. Ale za 
przelanie krwi każdego, kto będzie u ciebie w domu, a ugodzi go czyjaś ręka, my winę 
poniesiemy. 20.Jeżeli zaś ty rozgłosisz tę naszą sprawę, my będziemy wolni od przysię-
gi, którą kazałaś nam złożyć. 21.Ona rzekła: Jak powiedzieliście, tak będzie. Wypuściła 
ich tedy, a oni poszli. Ona zaś przywiązała czerwony sznur do okna.   

II ‒ Mt 15,21-28 

21.I wyszedłszy stamtąd, udał się Jezus w okolice Tyru i Sydonu. 22.I oto niewiasta ka-
nanejska, wyszedłszy z tamtych stron, wołała, mówiąc: Zmiłuj się nade mną, Panie, 
Synu Dawida! Córka moja jest okrutnie dręczona przez demona. 23.On zaś nie odpo-
wiedział jej ani słowa. I przystąpiwszy uczniowie jego, prosili go, mówiąc: Odpraw ją, 
gdyż woła za nami. 24.A On, odpowiadając, rzekł: Jestem posłany tylko do owiec zagi-
nionych z domu Izraela. 25.Lecz ona przyszła, złożyła mu pokłon i rzekła: Panie, pomóż 
mi! 26.A On, odpowiadając, rzekł: Niedobrze jest brać chleb dzieci i rzucać szczeniętom. 
27.Ona zaś rzekła: Tak, Panie, ale i szczenięta jedzą okruchy, które spadają ze stołu panów 
ich. 28.Wtedy Jezus, odpowiadając, rzekł do niej: Niewiasto, wielka jest wiara twoja; 
niechaj ci się stanie, jak chcesz. I uleczona została jej córka od tej godziny.   
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III ‒ Rz 10,9-17[18] 
9.Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i uwierzysz w sercu swoim, że 
Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz. 10.Albowiem sercem wierzy się ku 
usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. 11.Powiada bowiem Pismo: 
Każdy, kto w niego wierzy, nie będzie zawstydzony. 12.Nie masz bowiem różnicy mię-
dzy Żydem a Grekiem, gdyż jeden jest Pan wszystkich, bogaty dla wszystkich, którzy go 
wzywają. 13.Każdy bowiem; kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie. 14.Ale jak 
mają wzywać tego, w którego nie uwierzyli? A jak mają uwierzyć w tego, o którym nie 
słyszeli? A jak usłyszeć, jeśli nie ma tego, który zwiastuje? 15.A jak mają zwiastować, 
jeżeli nie zostali posłani? Jak napisano: O jak piękne są nogi tych, którzy zwiastują 
dobre nowiny! 16.Lecz nie wszyscy dali posłuch dobrej nowinie; mówi bowiem Izajasz: 
Panie! Któż uwierzył zwiastowaniu naszemu? 17.Wiara tedy jest ze słuchania, a słu-
chanie przez Słowo Chrystusowe. [18.Ale mówię: Czy nie słyszeli? Ależ tak:  

Po całej ziemi  
Rozległ się ich głos,  
A słowa ich dotarły  
Aż do krańców ziemi].   

IV ‒ Iz 49,1-6 

1.Słuchajcie mnie, wyspy, i uważajcie, wy, dalekie narody! Pan powołał mnie od po-
częcia, od łona matki nazwał mnie po imieniu. 2.I uczynił moje usta ostrym mieczem, 
w cieniu swojej ręki mnie ukrył, uczynił mnie strzałą gładką, w swoim kołczanie mnie 
schował 3.I rzekł do mnie: Jesteś moim sługą, Izraelu, przez ciebie się wsławię. 4.Lecz 
ja pomyślałem: Na darmo się trudziłem, na próżno i daremnie zużyłem swoją siłę. 
A jednak moje prawo jest u Pana, a moja zapłata u mojego Boga. 5.Teraz zaś mówi 
Pan, który mnie stworzył swoim sługą od poczęcia, aby nawrócić do niego Jakuba 
i zebrać dla niego Izraela, gdyż jestem uczczony w oczach Pana, a mój Bóg stał się mo-
ją mocą. 6.Mówi: To za mało, że jesteś mi sługą, aby podźwignąć plemiona Jakuba 
i przywrócić oszczędzonych synów Izraela, więc ustanowiłem cię światłością pogan, 
aby moje zbawienie sięgało aż do krańców ziemi.  

V ‒ Mk 9,17-27  

17.Wtedy odpowiedział mu jeden z ludu: Nauczycielu, przyprowadziłem do ciebie syna 
mego, który ma ducha niemego. 18.A ten, gdziekolwiek go pochwyci, szarpie nim, a on 
pieni się i zgrzyta zębami i drętwieje; i mówiłem uczniom twoim, aby go wygnali, ale 
nie mogli. 19.A On im odrzekł, mówiąc: O rodzie bez wiary! Jak długo będę z wami? 
Dokąd będę was znosił? Przywiedźcie go do mnie! 20.I przywiedli go do niego. A gdy go 
duch ujrzał, zaraz zaczął nim szarpać, a on upadłszy na ziemię, tarzał się z pianą na 
ustach. 21.I zapytał ojca jego: Od jak dawna to się z nim dzieje? A on powiedział: Od 
dzieciństwa. 22.I często go rzucał nawet w ogień i wodę, żeby go zgubić; ale jeżeli coś 
możesz, zlituj się nad nami i pomóż nam. 23.A Jezus rzekł do niego: Co się tyczy tego: 
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Jeżeli coś możesz, to: Wszystko jest możliwe dla wierzącego. 24.Zaraz zawołał ojciec 
chłopca: Wierzę, pomóż niedowiarstwu memu. 25.A Jezus, widząc, że tłum się zbiega, 
zgromił ducha nieczystego i rzekł mu: Duchu niemy i głuchy! Nakazuję ci: Wyjdź 
z niego i już nigdy do niego nie wracaj. 26.I krzyknął, i szarpnął nim gwałtownie, po 
czym wyszedł; a chłopiec wyglądał jak martwy, tak iż wielu mówiło, że umarł. 
27.A Jezus ujął go za rękę i podniósł go, a on powstał.  

VI ‒ Ga 3,26-29 

26.Albowiem wszyscy jesteście synami Bożymi przez wiarę w Jezusa Chrystusa. 27.Bo 
wszyscy, którzy zostaliście w Chrystusie ochrzczeni, przyoblekliście się w Chrystusa. 
28.Nie masz Żyda ani Greka, nie masz niewolnika ani wolnego, nie masz mężczyzny ani 
kobiety; albowiem wy wszyscy jedno jesteście w Jezusie Chrystusie. 29.A jeśli jesteście 
Chrystusowi, tedy jesteście potomkami Abrahama, dziedzicami według obietnicy. 

Modlitwy powszechne Kościoła  

1.   Panie Boże łaskawy, dziękujemy Ci za Twoją dobroć objawioną nam w Jezusie 
Chrystusie, Twoim Synu, przez którego szukałeś tych, którzy zginęli z domu izraelskie-
go, a tym, którzy uwierzyli w Jego Imię dałeś prawo stać się Twoimi dziećmi. W Chry-
stusie zniosłeś wszelkie różnice między ludźmi. Każdego wzywającego Twojego świę-
tego Imienia wysłuchujesz i obdarzasz zbawiennymi owocami krzyżowej śmierci i zmar-
twychwstania Twojego Syna. Chwalimy i błogosławimy Cię za to, dobry Panie, Boże 
wszechmogący!  

 Panie Boże, prosimy Cię o niezłomną wiarę i pewność, że nie odrzucisz nikogo 
sprzed swojego oblicza i proszącego Cię z pokorą nie odprawisz z niczym. Otwórz na-
sze usta, abyśmy Cię z radością wysławiali i przed całym światem składali świadectwo 
naszej wiary w Twojego Syna umiłowanego, a naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chry-
stusa.  

 Zmiłuj się, Boże, nad wszystkimi ludźmi na świecie. Ochraniaj łaskawie naszą Ojczy-
znę, nasze zakłady pracy i domy. Udziel zwierzchności naszej ducha sprawiedliwości 
i mądrości. Wylej na nas ducha braterstwa i zgody, byśmy społem budowali Królestwo 
pokoju.  

 Błogosław Twój Kościół na ziemi i napełń mocą wiary jego sługi.  

 Wysłuchaj wołania naszego przez Jezusa Chrystusa, który jest światłem i życiem 
naszym. Amen. 

2.   Panie Jezu, Twoje Imię, które znaczy: ‘Pan jest zbawieniem’, jest nam dane, 
abyśmy mogli wspominać je przed Twoim obliczem, szukać w nim pocieszenia i po-
krzepienia. Ilekroć wzywamy Twojego Imienia, pomni Twojej męki i śmierci na Golgo-
cie, zwiastuje nam ono łaskę, której Ty jesteś ucieleśnieniem. 

 Chryste, za nasze grzechy zostałeś poniżony, ale Bóg Cię wywyższył i obdarował 
Imieniem, które jest ponad wszelkie imię, byśmy przed Tobą zginali kolana. Prosimy 
Cię, daj nam serca zawsze gotowe wielbić Ciebie i czcić na wieki. Niech w naszym życiu 
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święci się Twoje Imię. Ty jesteś nadzieją grzesznej ludzkości. Kto do Ciebie woła, tego 
słyszy Ojciec nasz niebieski i wypełnia swą Boską daną nam obietnicę życia wiecznego. 

 Usłysz naszą pokorną modlitwę, obdarz błogosławieństwem i ofiaruj dary Ducha 
Świętego. Chryste, jedyny Odkupicielu, który jesteś źródłem naszego pokoju, zmiłuj się 
nad nami! Amen. 

Antyfona 
Ksiądz: Wszystkie narody przyjdą i kłaniać się będą Tobie, Panie. Alleluja!  

Zgromadzenie liturgiczne: I będą wielbić Imię Twoje, Panie. Alleluja! 
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18. NIEDZIELA PO ŚWIĘTEJ TRÓJCY 

Hasło tygodnia    

A to przykazanie mamy od niego, aby ten, kto miłuje Boga, miłował i brata 

swego. (1 J 4,21) 

Psalm tygodnia: Ps 1 
1. Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych 
 Ani nie stoi na drodze grzeszników,  
 Ani nie zasiada w gronie szyderców,  
2. Lecz ma upodobanie w zakonie Pana 
 I zakon jego rozważa dniem i nocą. 
3. Będzie on jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, 
 Wydające swój owoc we właściwym czasie,  
 Którego liść nie więdnie,  
 A wszystko, co uczyni, powiedzie się.  
4. Nie tak jest z bezbożnymi! Są oni bowiem jak plewa, 
 Którą wiatr roznosi. 
5. Przeto nie ostoją się bezbożni na sądzie 
 Ani grzesznicy w zgromadzeniu sprawiedliwych. 
6. Gdyż Pan troszczy się o drogę sprawiedliwych,  
 Droga zaś bezbożnych wiedzie do nikąd. 

Introit nr 73 
Ksiądz Zgromadzenie liturgiczne 

I  
* Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą 

bezbożnych 
* Ani nie stoi na drodze grzeszników. 

* Lecz ma upodobanie w zakonie Pana  * I zakon jego rozważa dniem i nocą. 
* Panie, wskaż mi drogi swoje,  * Ścieżek swoich naucz mnie! 

II  
* Błogosławiony każdy, który się boi Pana,  * Który kroczy Jego drogami! 
* Pomnij o mnie, Panie, przez życzliwość dla 

ludu swego,  
* Nawiedź mnie zbawieniem swoim, 

* Bym mógł oglądać szczęście wybrańców 
Twoich,  

* Radować się radością ludu Twego. 

Kolekty 

1.    Wszechmogący Boże, miłosierny Ojcze!/ Dziękujemy Ci, że objawiłeś nam 
swoją wolę i chcesz, abyśmy Ciebie czcili i miłowali./ Pragniemy Ciebie z całego serca 
miłować i służyć Ci przez okazywanie miłości naszym bliźnim./ Wysłuchaj nas przez 
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Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Duchem Świętym, prawdziwy Bóg, żyje i króluje na 
wieki wieków.  

2.    Wszechmogący Boże, który sprawujesz swoje łaskawe rządy nad nami,/ do-
pomóż nam dążyć do tego, co służy ku pokojowi i wzajemnemu zbudowaniu,/ aby 
Twoje Królestwo umacniało się wśród nas i wielbione było święte Twoje Imię./ Wysłu-
chaj nas przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym, naszym Pocieszycielu.  

3.    Wszechmogący, wieczny Boże i Panie!/ Okaż nam grzesznikom miłosierdzie 
swoje,/ abyśmy, chociaż zasług nie mamy, nie byli odrzuceni i skazani na potępienie./ 
Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje 
na wieki wieków.  

4.   Panie Boże, Ty chcesz, aby wszyscy ludzie byli zbawieni./ Dlatego nieustannie 
wołamy do Ciebie i prosimy Cię: „Zbaw nas ode złego”./ Niech twoja zbawienna wola 
spełni się w naszym życiu i życiu naszych bliźnich./ Zgromadź nas w Twoim Królestwie, 
gdzie od wieków królujesz i rządzisz światem./ Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, 
naszego Pana, który z Tobą i z Duchem Świętym w jedności, żyje i króluje na wieki 
wieków. 

Biblijne teksty liturgiczne 

Stary Testament: 2 Mż 20,1-17 

1.A Pan mówił wszystkie te słowa i rzekł: 2.Jam jest Pan, Bóg twój, który cię wyprowa-
dził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. 3.Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. 
4.Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie w górze, i na 
ziemi w dole, i tego, co jest w wodzie pod ziemią. 5.Nie będziesz się im kłaniał i nie 
będziesz im służył, gdyż Ja, Pan, Bóg twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze 
winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawi-
dzą, 6.A okazuję łaskę do tysiącznego pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzega-
ją moich przykazań. 7.Nie nadużywaj imienia Pana, Boga twojego, gdyż Pan nie zosta-
wi bez kary tego, który nadużywa imienia jego. 8.Pamiętaj o dniu sabatu, aby go świę-
cić. 9.Sześć dni będziesz pracował i wykonywał wszelką swoją pracę, 10.Ale siódmego 
dnia jest sabat Pana, Boga twego: Nie będziesz wykonywał żadnej pracy ani ty, ani 
twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służebnica, ani twoje bydło, ani 
obcy przybysz, który mieszka w twoich bramach. 11.Gdyż w sześciu dniach uczynił Pan 
niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest, a siódmego dnia odpoczął. Dlatego 
Pan pobłogosławił dzień sabatu i poświęcił go. 12.Czcij ojca swego i matkę swoją, aby 
długo trwały twoje dni w ziemi, którą Pan, Bóg twój, da tobie. 13.Nie zabijaj. 14.Nie 
cudzołóż. 15.Nie kradnij. 16.Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swe-
mu. 17.Nie pożądaj domu bliźniego swego, nie pożądaj żony bliźniego swego ani jego 
sługi, ani jego służebnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy 
do bliźniego twego.  
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Lekcja: Ef 5,15-20 

15.Baczcie więc pilnie, jak macie postępować, nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy, 
16.wykorzystując czas, gdyż dni są złe. 17.Dlatego nie bądźcie nierozsądni, ale rozu-
miejcie, jaka jest wola Pańska. 18.I nie upijajcie się winem, które powoduje rozwią-
złość, ale bądźcie pełni Ducha, 19.rozmawiając z sobą przez psalmy i hymny, i pieśni 
duchowne, śpiewając i grając w sercu swoim Panu, 20.dziękując zawsze za wszystko 
Bogu i Ojcu w imieniu Pana naszego, Jezusa Chrystusa, 21.ulegając jedni drugim 
w bojaźni Chrystusowej.  

Graduale   

Społeczność z Panem mają ci, którzy się Go boją, On też obwieszcza im przy-

mierze swoje. Alleluja! (Ps 25,14) 

Ewangelia: Mk 10,17-27 

17.A gdy się wybierał w drogę, przybiegł ktoś, upadł przed nim na kolana i zapytał go: 
Nauczycielu dobry! Co mam czynić, aby odziedziczyć żywot wieczny? 18.A Jezus od-
rzekł: Czemu mię nazywasz dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko jeden Bóg. 19.Znasz 
przykazania: Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa, 
nie oszukuj, czcij ojca swego i matkę. 20.A on mu odpowiedział: Nauczycielu, tego 
wszystkiego przestrzegałem od młodości mojej. 21.Wtedy Jezus spojrzał nań z miłością 
i rzekł mu: Jednego ci brak; idź, sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a bę-
dziesz miał skarb w niebie, po czym przyjdź i naśladuj mnie. 22.A ten na to słowo spo-
sępniał i odszedł zasmucony, albowiem miał wiele majętności. 23.A Jezus, spojrzawszy 
wokoło, rzekł do uczniów swoich: Jakże trudno będzie tym, którzy mają bogactwa, 
wejść do Królestwa Bożego! 24.A uczniowie dziwili się słowom jego. Lecz Jezus, ode-
zwawszy się znowu, rzekł do nich: Dzieci, jakże trudno tym, którzy pokładają nadzieję 
w bogactwach, wejść do Królestwa Bożego! 25.Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez 
ucho igielne niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego. 26.A oni tym bardziej się zdu-
miewali i mówili między sobą: Któż więc może być zbawiony? 27.Jezus spojrzał na nich 
i rzekł: U ludzi to rzecz niemożliwa, ale nie u Boga; albowiem u Boga wszystko jest moż-
liwe.  

Perykopy homiletyczne 

I ‒ Jk 2,14-26 

14.Cóż to pomoże, bracia moi, jeśli ktoś mówi, że ma wiarę, a nie ma uczynków? Czy 
wiara może go zbawić? [15] Jeśli brat albo siostra nie mają się w co przyodziać i brakuje 
im powszedniego chleba, 16.a ktoś z was powiedziałby im: Idźcie w pokoju, ogrzejcie 
się i nasyćcie, a nie dalibyście im tego, czego ciało potrzebuje, cóż to pomoże? 17.Tak 
i wiara, jeżeli nie ma uczynków, martwa jest sama w sobie. 18.Lecz powie ktoś: Ty masz 
wiarę, a ja mam uczynki; pokaż mi wiarę swoją bez uczynków, a ja ci pokażę wiarę 
z uczynków moich. 19.Ty wierzysz, że Bóg jest jeden? Dobrze czynisz; demony również 
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wierzą i drżą. 20.Chcesz przeto poznać, nędzny człowieku, że wiara bez uczynków jest 
martwa? 21.Czyż Abraham, praojciec nasz, nie został usprawiedliwiony z uczynków, 
gdy ofiarował na ołtarzu Izaaka, syna swego? 22.Widzisz, że wiara współdziałała 
z uczynkami jego i że przez uczynki stała się doskonała. 23.I wypełniło się Pismo, które 
mówi: I uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu to zostało ku usprawiedliwieniu, 
i nazwany został przyjacielem Boga. 24.Widzicie, że człowiek bywa usprawiedliwiony 
z uczynków, a nie jedynie z wiary. 25.W podobny sposób i Rahab, nierządnica, czyż nie 
z uczynków została usprawiedliwiona, gdy przyjęła posłów i wypuściła ich inną drogą? 
26.Bo jak ciało bez ducha jest martwe, tak i wiara bez uczynków jest martwa. 

II ‒ 5 Mż 30,11-14 

11.To przykazanie bowiem, które ja ci dziś nadaję, nie jest dla ciebie ani za trudne, ani 
za dalekie. 12.Nie jest ono na niebie, aby trzeba było mówić: Któż nam wstąpi do nieba 
i do nas je sprowadzi, i nam je oznajmi, abyśmy je spełniali? 13.Nie jest też ono za mo-
rzem, aby trzeba było mówić: Któż nam się przeprawi za morze i do nas je sprowadzi, 
i nam je oznajmi, abyśmy je spełniali? 14.Lecz bardzo blisko ciebie jest słowo, w twoich 
ustach i w twoim sercu, abyś je czynił. 

III ‒ Mk 10,17-27  

17.A gdy się wybierał w drogę, przybiegł ktoś, upadł przed nim na kolana i zapytał go: 
Nauczycielu dobry! Co mam czynić, aby odziedziczyć żywot wieczny? 18.A Jezus od-
rzekł: Czemu mię nazywasz dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko jeden Bóg. 19.Znasz 
przykazania: Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa, 
nie oszukuj, czcij ojca swego i matkę. 20.A on mu odpowiedział: Nauczycielu, tego 
wszystkiego przestrzegałem od młodości mojej. 21.Wtedy Jezus spojrzał nań z miłością 
i rzekł mu: Jednego ci brak; idź, sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a bę-
dziesz miał skarb w niebie, po czym przyjdź i naśladuj mnie. 22.A ten na to słowo spo-
sępniał i odszedł zasmucony, albowiem miał wiele majętności. 23.A Jezus, spojrzawszy 
wokoło, rzekł do uczniów swoich: Jakże trudno będzie tym, którzy mają bogactwa, 
wejść do Królestwa Bożego! 24.A uczniowie dziwili się słowom jego. Lecz Jezus, ode-
zwawszy się znowu, rzekł do nich: Dzieci, jakże trudno tym, którzy pokładają nadzieję 
w bogactwach, wejść do Królestwa Bożego! 25.Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez 
ucho igielne niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego. 26.A oni tym bardziej się zdu-
miewali i mówili między sobą: Któż więc może być zbawiony? 27.Jezus spojrzał na nich 
i rzekł: U ludzi to rzecz niemożliwa, ale nie u Boga; albowiem u Boga wszystko jest moż-
liwe.  

IV ‒ Ef 5,15-20 

15.Baczcie więc pilnie, jak macie postępować, nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy, 
16.wykorzystując czas, gdyż dni są złe. 17.Dlatego nie bądźcie nierozsądni, ale rozu-
miejcie, jaka jest wola Pańska. 18.I nie upijajcie się winem, które powoduje rozwią-
złość, ale bądźcie pełni Ducha, 19.rozmawiając z sobą przez psalmy i hymny, i pieśni 
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duchowne, śpiewając i grając w sercu swoim Panu, 20.dziękując zawsze za wszystko 
Bogu i Ojcu w imieniu Pana naszego, Jezusa Chrystusa, 21.ulegając jedni drugim 
w bojaźni Chrystusowej.   

V ‒ 2 Mż 20,1-17 

1.A Pan mówił wszystkie te słowa i rzekł: 2.Jam jest Pan, Bóg twój, który cię wyprowa-
dził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. 3.Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. 
4.Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie w górze, i na 
ziemi w dole, i tego, co jest w wodzie pod ziemią. 5.Nie będziesz się im kłaniał i nie 
będziesz im służył, gdyż Ja, Pan, Bóg twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze 
winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawi-
dzą, 6.A okazuję łaskę do tysiącznego pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzega-
ją moich przykazań. 7.Nie nadużywaj imienia Pana, Boga twojego, gdyż Pan nie zosta-
wi bez kary tego, który nadużywa imienia jego. 8.Pamiętaj o dniu sabatu, aby go świę-
cić. 9.Sześć dni będziesz pracował i wykonywał wszelką swoją pracę, 10.Ale siódmego 
dnia jest sabat Pana, Boga twego: Nie będziesz wykonywał żadnej pracy ani ty, ani 
twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służebnica, ani twoje bydło, ani 
obcy przybysz, który mieszka w twoich bramach. 11.Gdyż w sześciu dniach uczynił Pan 
niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest, a siódmego dnia odpoczął. Dlatego 
Pan pobłogosławił dzień sabatu i poświęcił go. 12.Czcij ojca swego i matkę swoją, aby 
długo trwały twoje dni w ziemi, którą Pan, Bóg twój, da tobie. 13.Nie zabijaj. 14.Nie 
cudzołóż. 15.Nie kradnij. 16.Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swe-
mu. 17.Nie pożądaj domu bliźniego swego, nie pożądaj żony bliźniego swego ani jego 
sługi, ani jego służebnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy 
do bliźniego twego.  

VI ‒ 1 P 4,7-11 

7.Przybliżył się koniec wszystkiego. Bądźcie więc roztropni i trzeźwi, abyście mogli się 
modlić. 8.Nade wszystko miejcie gorliwą miłość jedni ku drugim, gdyż miłość zakrywa 
mnóstwo grzechów. 9.Okazujcie gościnność jedni drugim bez szemrania. 10.Usługujcie 
drugim tym darem łaski, jaki każdy otrzymał, jako dobrzy szafarze rozlicznej łaski Bo-
żej. 11.Jeśli kto mówi, niech mówi jak Słowo Boże. Jeśli kto usługuje, niech czyni to 
z mocą, której udziela Bóg, aby we wszystkim był uwielbiony Bóg przez Jezusa Chry-
stusa. Jego jest chwała i moc na wieki wieków. Amen.  

Modlitwy powszechne Kościoła 

1.   Panie i Boże, który stworzyłeś wszystko co istnieje! Nieustannie troszczysz się 
o nas i obdarzasz chlebem powszednim. Wielbimy Ciebie, sławimy Twoje Imię, bo 
Tobie zawdzięczamy życie i poznanie Twojej woli, szczęśliwe dni i światło, dzięki któ-
remu rozpoznajemy to, co służy zbawieniu. Dzięki Chrystusowi jesteśmy Twoimi 
dziećmi i obywatelami Twojego Królestwa, o przyjście którego prosimy Cię, gdy co-
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dziennie wołamy: Przyjdź Królestwo Twoje. Niechaj zapanuje pokój, sprawiedliwość 
i dobro między nami, aby umocniło się Twoje panowanie.  

 Naucz nas miłością odpowiadać na Twoją miłość. Dopomóż nam w słabości naszej 
miłować Ciebie z całego serca i duszy, a bliźniego jak siebie samego. Nie dopuść, aby-
śmy kiedykolwiek zapomnieć mieli o tym najważniejszym przykazaniu, jakim jest przy-
kazaniu miłości. Z pomocą Ducha Świętego pragniemy Tobie dochować wierności, 
służyć Ci z pokorą wypełniać wszystkie Twoje przykazania.  

 Miej w łaskawej opiece wszystkich ludzi, w których masz upodobanie. Niechaj za-
panuje zgoda między narodami, człowiek w człowieku zobaczy brata. Niechaj skłóceni 
między sobą ludzie podadzą sobie dłonie i pojednają się w imię miłości, którą okazałeś 
nam w Jezusie Chrystusie.  

  „Ducha miłości wylej na nas, Panie,  
  Byśmy serdecznie wzajem się kochali  
  I Twe miłości pełniąc przykazanie,  

  Statecznie aż do końca w niej wytrwali”.  

 Wysłuchaj nas miłosierny Boże przez Syna swojego umiłowanego, Jezusa Chrystu-
sa. Amen. 

2.   Boże miłosierny, jesteśmy Twoją własnością i należymy do grona Twoich dzie-

ci, odkupionych krwią naszego Pana, Jezusa Chrystusa, i zapieczętowanych przez Du-
cha Świętego do dnia objawienia zbawienia wiecznego i chwały Twojego majestatu. 
Nie jesteśmy godni okazanej nam łaski, wszak wciąż upadamy pod ciężarem win i zapo-
minamy o naszym świętym powołaniu. Masz cierpliwość nad nami, podnosisz 
z upadku, obdarzasz nowymi siłami i przez słowo prawdy, ewangelię zbawienia, roznie-
casz w nas wiarę. 

 Panie Boże miłosierny, mamy więc odwagę wyciągać ręce do Ciebie i prosić, byś 
strzegł nas wśród burz i niebezpieczeństw. Jesteś wierny, dlatego karmimy się nadzieją, 
że z pomocą Ducha Świętego doczekamy w pokoju naszych ostatnich dni na tym świe-
cie, przejdziemy próg wieczności i staniemy przed Twoim obliczem, by chwalić Cię 
i wielbić wraz ze wszystkimi wybranymi.  

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

Antyfona 
Ksiądz: Błogosławieni, którzy strzegą prawa. Alleluja! 
Zgromadzenie liturgiczne: W każdym czasie wykonują sprawiedliwość! Alleluja! 
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19. NIEDZIELA PO ŚWIĘTEJ TRÓJCY 

Hasło tygodnia  

Uzdrów mnie, Panie, a będę uzdrowiony, wybaw mnie, a będę wybawiony.  
(Jr 17,14) 

Psalm tygodnia: Ps 32,1-7 
1. Dawidowy. Pieśń pouczająca.  
 Błogosławiony ten, któremu odpuszczono występek,  
  Którego grzech został zakryty!  
2.  Błogosławiony człowiek, któremu Pan nie poczytuje winy,  
  A w duchu jego nie ma obłudy!  
3.  Gdy milczałem, schły kości moje  
  Od błagalnego wołania przez cały dzień.  
4.  Bo we dnie i w nocy ciążyła na mnie ręka twoja,  
  Siła moja zanikła jak podczas upałów letnich.  
5.  Grzech mój wyznałem tobie  
 I winy mojej nie ukryłem.  
 Rzekłem: Wyznam występki moje Panu;  
 Wtedy Ty odpuściłeś winę grzechu mego. 
6.  Niech modli się do ciebie każdy pobożny w czasie niedoli,  
 Gdy wyleją wielkie wody, do niego nie dotrą. 
7.  Ty jesteś ochroną moją, strzeżesz mnie od ucisku,  
 Otaczasz mnie radością wybawienia. 

Introit nr 74 
Ksiądz Zgromadzenie liturgiczne 

I  

* Błogosławiony ten, któremu odpuszczono 
występek, 

* Ten, którego grzech został zakryty. 

* Otaczasz mnie radością wybawienia. * I winy mojej nie ukryłem. 
* Błogosławiony człowiek, któremu Pan nie 

poczytuje winy, 
* A w duchu jego nie ma obłudy! 

II  

* Ty jesteś, Panie,  ochroną moją,  * Strzeżesz mnie od ucisku. 
* Kto ufa Panu,   * Tego Jego łaska otacza. 
* Weselcie się w Panu i radujcie się spra-

wiedliwi!  
* Śpiewajcie radośnie wszyscy prawego ser-

ca! 
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Kolekty  

1.    Boże łaskawy, Zbawicielu nasz i Zachowawco!/ Dziękujemy Ci za krzyżową 
zasługę Jezusa, dzięki której odpuszczasz nam grzechy nasze./ Spraw, abyśmy 
z wdzięcznością przyjęli dary zbawienia i wytrwali w wierze aż do końca dni naszych./ 
Wysłuchaj nas przez swojego Syna, który w jedności z Tobą i z Duchem Świętym żyje 
i króluje na wieki wieków.  

2.    Boże, święty i nieśmiertelny Panie!/ Dopomóż nam przyoblec się w nowego 
człowieka, którego stwarzasz na wzór swojego Syna./ Spraw łaskawie, abyśmy dzięki 
pomocy Ducha Świętego żyli w sprawiedliwości i świętości prawdy./ Wysłuchaj nas 
przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym, Pocieszycielu naszym.  

3.    Panie Boże, Ojcze niebieski!/ Prosimy Cię, udziel nam Ducha prawdy i poko-
ju,/ abyśmy poznali, co się Tobie podoba i abyśmy żyli według Twojego upodobania./ 
Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje 
jako prawdziwy Bóg na wieki wieków.  

4.    Święty Boże, Panie całego stworzenia,/ niech się na całej ziemi szerzy się Two-
je Królestwo i głoszona jest chwała Twojego Imienia./ Niechaj chwali Ciebie całe stwo-
rzenie, niech śpiewają Tobie na chwałę aniołowie, niech wszelkie usta wyznają, że 
jesteś wielki i że święte jest Twoje Imię./ Wysłuchaj nas w Duchu Świętym przez Jezu-
sa Chrystusa naszego Pana i Zbawiciela. 

Biblijne teksty liturgiczne 

Stary Testament 2 Mż 34,4-10 

4.Wyciosał Mojżesz dwie tablice kamienne takie jak poprzednie, wstał wcześnie rano 
i wstąpił na górę Synaj, jak mu Pan nakazał; do ręki wziął dwie tablice kamienne. 
5.I zstąpił Pan w obłoku, a on stanął tam przy nim i wezwał imienia Pańskiego. 6.Wtedy 
Pan przeszedł obok niego, a on zawołał: Panie, Panie, Boże miłosierny i łaskawy, nie-
skory do gniewu, bogaty w łaskę i wierność, 7.zachowujący łaskę dla tysięcy, odpuszcza-
jący winę, występek i grzech, nie pozostawiający w żadnym razie bez kary, lecz nawie-
dzający winę ojców na synach i na wnukach do trzeciego i czwartego pokolenia! 
8.I pochylił się Mojżesz śpiesznie aż do ziemi, złożył pokłon 9.i rzekł: Jeżeli znalazłem 
łaskę w oczach twoich, Panie, racz pójść, Panie, w pośrodku nas, gdyż jest to lud twar-
dego karku; odpuść winy nasze i grzechy nasze i weź nas w dziedziczne posiadanie. 
10.Na to On rzekł: Oto Ja zawrę przymierze. Wobec całego ludu czynić będę cuda, jakie 
się nie działy po całej ziemi i u żadnych narodów. Cały lud, wśród którego przebywasz, 
ujrzy dzieło Pana, gdyż straszne będzie to, co Ja z tobą uczynię.  

Lekcja: Jk 5,13-16  

13.Cierpi kto między wami? Niech się modli. Weseli się kto? Niech śpiewa pieśni. 
14.Choruje kto między wami? Niech przywoła starszych zboru i niech się modlą nad 
nim, namaściwszy go oliwą w imieniu Pańskim. 15.A modlitwa płynąca z wiary 
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uzdrowi chorego i Pan go podźwignie; jeżeli zaś dopuścił się grzechów, będą mu 
odpuszczone. 16.Wyznawajcie tedy grzechy jedni drugim i módlcie się jedni za dru-
gich, abyście byli uzdrowieni. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego.  

Graduale  

Panie, łaska Twoja trwa na wieki, nie zaniechaj dzieła rąk Twoich! Alleluja!  
(Ps 138,8b) 

Ewangelia: Mk 2,1-12 

1.I znowu, po kilku dniach, przyszedł do Kafarnaum i usłyszano, że jest w domu. 
2.I zeszło się wielu, tak iż się i przed drzwiami już pomieścić nie mogli, a On głosił im 
słowo. 3.I przyszli do niego, niosąc paralityka, a dźwigało go czterech. 4.A gdy z powo-
du tłumu nie mogli do niego się zbliżyć, zdjęli dach nad miejscem, gdzie był, i przez 
otwór spuścili łoże, na którym leżał paralityk. 5.A Jezus, ujrzawszy wiarę ich, rzekł parali-
tykowi: Synu, odpuszczone są grzechy twoje. 6.A byli tam niektórzy z uczonych w Piśmie; 
ci siedzieli i rozważali w sercach swoich: 7.Czemuż ten tak mówi? On bluźni. Któż może 
grzechy odpuszczać oprócz jednego, Boga? 8.A Jezus zaraz poznał w duchu swoim, że 
tak myślą w sobie, i rzekł im: Czemuż tak myślicie w sercach swoich? 9.Cóż jest łatwiej, 
rzec paralitykowi: Odpuszczone są ci grzechy, czy rzec: Wstań, weź łoże swoje i chodź? 
10.Lecz abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma moc odpuszczać grzechy na ziemi, 
rzekł paralitykowi: 11.Tobie mówię: Wstań, weź łoże swoje i idź do domu swego. 
12.I wstał, i zaraz wziął łoże, i wyszedł wobec wszystkich, tak iż się wszyscy zdumiewali 
i chwalili Boga, i mówili: Nigdyśmy nic podobnego nie widzieli.  

Perykopy homiletyczne 

I ‒ J 5,1-16 

1.Potem było święto żydowskie i udał się Jezus do Jerozolimy. 2.A jest w Jerozolimie 
przy Owczej Bramie sadzawka, zwana po hebrajsku Betezda, mająca pięć krużganków. 
3.W nich leżało mnóstwo chorych, ślepych, chromych i wycieńczonych, którzy czekali 
na poruszenie wody. 4.Od czasu do czasu zstępował bowiem anioł Pana do sadzawki 
i poruszał wodę. Kto więc po poruszeniu wody pierwszy do niej wstąpił, odzyskiwał 
zdrowie, jakąkolwiek chorobą był dotknięty. 5.A był tam pewien człowiek, który cho-
rował od trzydziestu ośmiu lat. 6.I gdy Jezus ujrzał go leżącego, i poznał, że już od dłuż-
szego czasu choruje, zapytał go: Chcesz być zdrowy? 7.Odpowiedział mu chory: Panie, 
nie mam człowieka, który by mnie wrzucił do sadzawki, gdy woda się poruszy; zanim 
zaś ja sam dojdę, inny przede mną wchodzi. 8.Rzecze mu Jezus: Wstań, weź łoże swoje 
i chodź. 9.I zaraz ten człowiek odzyskał zdrowie, wziął łoże swoje i chodził. A właśnie 
tego dnia był sabat. 10.Toteż mówili Żydzi do uzdrowionego: Dziś sabat, nie wolno ci 
nosić łoża. 11.On zaś odpowiedział im: Ten, który mnie uzdrowił, rzekł mi: Weź łoże 
swoje i chodź. 12.Pytali go: Cóż to za człowiek, co ci powiedział: Weź je i chodź? 
13.A uzdrowiony nie wiedział, kto to był, bo Jezus niepostrzeżenie oddalił się od tłumu, 
który był na tym miejscu. 14.Później spotkał go Jezus w świątyni i rzekł do niego: Oto 
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wyzdrowiałeś; już nigdy nie grzesz, aby ci się coś gorszego nie stało. 15.Odszedł ten 
człowiek i powiedział Żydom, że to Jezus go uzdrowił. 16.I dlatego Żydzi prześladowali 
Jezusa, że to uczynił w sabat.  

II ‒ Ef  4,22-32 

22.Zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, 
którego gubią zwodnicze żądze, 23.i odnówcie się w duchu umysłu waszego, 24.a ob-
leczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości 
i świętości prawdy. 25.Przeto, odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę, każdy z bliźnim 
swoim, bo jesteśmy członkami jedni drugich. 26.Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie; 
niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym, 27.nie dawajcie diabłu przystępu. 
28.Kto kradnie, niech kraść przestanie, a niech raczej żmudną pracą własnych rąk zdo-
bywa dobra, aby miał z czego udzielać potrzebującemu. 29.Niech żadne nieprzyzwoite 
słowo nie wychodzi z ust waszych, ale tylko dobre, które może budować, gdy zajdzie 
potrzeba, aby przyniosło błogosławieństwo tym, którzy go słuchają. 30.A nie zasmucaj-
cie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. 
31.Wszelka gorycz i zapalczywość, i gniew, i krzyk, i złorzeczenie niech będą usunięte 
spośród was wraz z wszelką złością. 32.Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, 
odpuszczając sobie wzajemnie, jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie.  

III ‒ Iz 38,9-20 

 9.Psalm Hiskiasza, króla judzkiego, gdy był chory i wyzdrowiał ze swojej choroby: 
10.Rzekłem: W połowie moich dni muszę odejść, na resztę mych lat zostałem wezwany 
do bram krainy umarłych. 11.Rzekłem: Już nie ujrzę Pana, Pana w krainie żyjących, już 
nie zobaczę człowieka między mieszkańcami ziemi. 12.Moja chata rozebrana i odjęta 
mi jak namiot pasterski. Zwinąłeś jak tkacz moje życie, odciąłeś mnie od krosien, po-
niechałeś mnie tak w dzień, jak w nocy. 13.Wołałem o pomoc aż do rana, jak lew, tak 
miażdżył wszystkie moje kości; poniechałeś mnie tak w dzień, jak w nocy. 14.Jak pisklę 
jaskółcze, tak świergotałem, gruchałem jak gołąb. Moje oczy zmęczone, zwrócone ku 
górze: Panie! Mękę cierpię, ujmij się za mną! 15.Cóż mam mówić, skoro to On rzekł do 
mnie i On sam to uczynił? Wszystek mój sen spłoszony przez gorycz mojej duszy. 
[16] Panie! Ciebie wyczekuje moje serce, pokrzep mojego ducha i uzdrów mnie, ożyw 
mnie! 17.Zaprawdę, zbawienna była dla mnie gorycz, lecz Ty zachowałeś duszę moją 
od dołu zagłady, gdyż poza siebie rzuciłeś wszystkie moje grzechy. 18.Nie w krainie 
umarłych bowiem cię wysławiają, nie chwali ciebie śmierć, nie oczekują twojej wier-
ności ci, którzy zstępują do grobu. 19.Żywy, tylko żywy wysławia ciebie, jak ja dzisiaj, 
ojciec dzieciom ogłasza twoją wierność. [20] O Panie! Wybaw nas! A będziemy grać na 
strunach przed domem Pana po wszystkie dni naszego życia. 

IV ‒ Mk 2,1-12 

1.I znowu, po kilku dniach, przyszedł do Kafarnaum i usłyszano, że jest w domu. 
2.I zeszło się wielu, tak iż się i przed drzwiami już pomieścić nie mogli, a On głosił im 
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słowo. 3.I przyszli do niego, niosąc paralityka, a dźwigało go czterech. 4.A gdy z powo-
du tłumu nie mogli do niego się zbliżyć, zdjęli dach nad miejscem, gdzie był, i przez 
otwór spuścili łoże, na którym leżał paralityk. 5.A Jezus, ujrzawszy wiarę ich, rzekł parali-
tykowi: Synu, odpuszczone są grzechy twoje. 6.A byli tam niektórzy z uczonych w Piśmie; 
ci siedzieli i rozważali w sercach swoich: 7.Czemuż ten tak mówi? On bluźni. Któż może 
grzechy odpuszczać oprócz jednego, Boga? 8.A Jezus zaraz poznał w duchu swoim, że 
tak myślą w sobie, i rzekł im: Czemuż tak myślicie w sercach swoich? 9.Cóż jest łatwiej, 
rzec paralitykowi: Odpuszczone są ci grzechy, czy rzec: Wstań, weź łoże swoje i chodź? 
10.Lecz abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma moc odpuszczać grzechy na ziemi, 
rzekł paralitykowi: 11.Tobie mówię: Wstań, weź łoże swoje i idź do domu swego. 
12.I wstał, i zaraz wziął łoże, i wyszedł wobec wszystkich, tak iż się wszyscy zdumiewali 
i chwalili Boga, i mówili: Nigdyśmy nic podobnego nie widzieli.  

V ‒ Jk 5,13-16 

 13.Cierpi kto między wami? Niech się modli. Weseli się kto? Niech śpiewa pieśni. 
14.Choruje kto między wami? Niech przywoła starszych zboru i niech się modlą nad 
nim, namaściwszy go oliwą w imieniu Pańskim. 15.A modlitwa płynąca z wiary uzdrowi 
chorego i Pan go podźwignie; jeżeli zaś dopuścił się grzechów, będą mu odpuszczone. 
16.Wyznawajcie tedy grzechy jedni drugim i módlcie się jedni za drugich, abyście byli 
uzdrowieni. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego.  

VI ‒ 2 Mż 34,4-10 

4.Wyciosał Mojżesz dwie tablice kamienne takie jak poprzednie, wstał wcześnie rano 
i wstąpił na górę Synaj, jak mu Pan nakazał; do ręki wziął dwie tablice kamienne. 
5.I zstąpił Pan w obłoku, a on stanął tam przy nim i wezwał imienia Pańskiego. 6.Wtedy 
Pan przeszedł obok niego, a on zawołał: Panie, Panie, Boże miłosierny i łaskawy, nie-
skory do gniewu, bogaty w łaskę i wierność, 7.zachowujący łaskę dla tysięcy, odpuszcza-
jący winę, występek i grzech, nie pozostawiający w żadnym razie bez kary, lecz nawie-
dzający winę ojców na synach i na wnukach do trzeciego i czwartego pokolenia! 
8.I pochylił się Mojżesz śpiesznie aż do ziemi, złożył pokłon 9.i rzekł: Jeżeli znalazłem 
łaskę w oczach twoich, Panie, racz pójść, Panie, w pośrodku nas, gdyż jest to lud twar-
dego karku; odpuść winy nasze i grzechy nasze i weź nas w dziedziczne posiadanie. 
10.Na to On rzekł: Oto Ja zawrę przymierze. Wobec całego ludu czynić będę cuda, jakie 
się nie działy po całej ziemi i u żadnych narodów. Cały lud, wśród którego przebywasz, 
ujrzy dzieło Pana, gdyż straszne będzie to, co Ja z tobą uczynię.  

Modlitwy powszechne Kościoła  

1.   Panie Boże, który żyjesz w światłości i kochasz się w prawdzie! Dziękujemy 
Tobie, że w Jezusie Chrystusie uniżyłeś siebie, aby nas wywyższyć. Przyszedłeś do nas, 
aby nas przyciągnąć do siebie. Chcemy być Tobie wdzięczni, niezmierzone są bowiem 
dary Twojego ojcowskiego miłosierdzia. Nade wszystko wysławiamy Cię za śmierć 
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krzyżową Jezusa Chrystusa, dzięki której odpuszczasz nam nasze grzechy, mamy pokój 
z Tobą, pojednanie i przyjść możemy przed Twoje oblicze, pełne łaski i miłosierdzia.  

 Panie Boże, nie pamiętaj nam naszych grzechów. Nie według świętości obchodź się 
z nami, lecz okaż nam łaskę i miłosierdzie. Wiele bowiem grzeszymy i jedynie na Twoją 
karę zasługujemy. Twoja miłość nas rozgrzesza i dźwiga z upadku.  

 Panie Boże, prosimy Cię, przetwórz serca nasze, przeobraź nas na wzór i obraz 
swojego Syna, daj nam Ducha Świętego, aby nas oświecił, poświęcił i utrzymywał 
w prawdziwej wierze w Jezusa Chrystusa. Dopomóż nam w walce z grzechem, gdyż 
bez Twojej pomocy jesteśmy bezsilni i nic dobrego uczynić nie możemy. Niech Twoja 
dłoń prowadzi nas przez życie, ochrania i napełnia mocą wiary, nadziei i miłości.  

 Miej w opiece wszystkich chorych, ułomnych, zasmuconych, samotnych i umierają-
cych. Spraw, abyśmy byli zawsze gotowi pomagać bliźnim naszym, nieść pomoc po-
trzebującym i w ten sposób wypełnić zakon Chrystusowy.  

 Błogosław nasze domy i rodziny, naszą pracę i wychowanie dzieci. Niechaj nasze 
czyny służą chwale Twojego świętego Imienia.  

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

2.   Wieczny, wszechmogący Panie Boże, mijają dni, lata i wieki. Ciągle czynisz 
nowe rzeczy, przez które objawiasz swoją chwałę i miłosierdzie. A jednak każesz nam 
myśleć także o przeszłości i wskazujesz na patriarchów, proroków, apostołów, męczen-
ników i świadków wiary wszystkich czasów. Pragniesz, abyśmy uczyli się od nich praw-
dziwej ufności, z którymi związane są wielkie obietnice. Tym, którzy Ci ufają, okazujesz 
łaskę, przychodzisz z pomocą i ofiarowujesz dary zbawienia wiecznego. 

 Panie miłosierny, rozbudź w nas ducha prawdziwej wiary. Jeśli chcesz uczynić to 
przez krzyż i próbę, niech dzieje się Twoja wola, albowiem Ty nie doświadczasz ponad 
siły, ale dajesz swojego Ducha, który nas wspiera i wstawia się za nami. 

 Dobry Boże, oddajemy się pod Twoją opiekę. Tobie ufali przodkowie nasi, ufali i 
wybawiłeś ich. Z nadzieją wołamy do Ciebie przez Jezusa Chrystusa, naszego Zbawicie-
la, przez którego obiecałeś wysłuchać wszystkie swoje dzieci. Amen. 

Antyfona 
Ksiądz: Pan wysłuchuje tych, którzy do Niego wołają. Alleluja! 

Zgromadzenie liturgiczne: I ocala ich ze wszystkich udręk. Alleluja!  
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20. NIEDZIELA PO ŚWIĘTEJ TRÓJCY 

Hasło tygodnia   

Oznajmiono ci, człowiecze, co jest dobre i czego Pan żąda od ciebie: tylko, 

abyś wypełniał prawo, okazywał miłość bratnią i w pokorze obcował ze swo-

im Bogiem.  (Mi 6,8) 

 Psalm tygodnia: Ps 119,1-8.17.18 
1. Błogosławieni ci, którzy żyją nienagannie,  
 Którzy postępują według zakonu Pana!  
2. Błogosławieni ci, którzy stosują się do napomnień jego,  
 Szukają go z całego serca,  
3. Którzy nie czynią krzywdy,  
 Ale chodzą drogami jego.  
4. Tyś wydał rozkazy swoje,  
 Aby ich pilnie strzeżono:  
5. Oby drogi moje były nakierowane  
 Na przestrzeganie ustaw twoich!  
6. Wtedy nie doznam wstydu,  
 Gdy będę zważał na wszystkie przykazania twoje.  
7. Dziękować ci będę szczerym sercem,  
 Gdy się nauczę sprawiedliwych praw twoich.  
8. Będę przestrzegał ustaw twoich,  
 Nie opuszczaj mnie nigdy.  
17. Okaż dobroć słudze swemu,  
 Abym żył i przestrzegał słowa twego!  
18. Otwórz oczy moje,  
 Abym oglądał cudowność zakonu twego. 

Introit nr 75 
Ksiądz Zgromadzenie liturgiczne 

I  
* Chwalcie Pana, wszyscy aniołowie Jego, * Chwalcie go, wszystkie zastępy Jego! 
* Niech wszystko chwali Imię Pańskie, * Bo On rozkazał i zostało stworzone! 
* Chwalcie Pana królowie ziemscy i wszyst-

kie narody, 
* Młodzieńcy i starcy razem  z dziećmi. 

II  

* Zakon Pana jest doskonały, * Pokrzepia dusze. 
* Świadectwo Pana jest wierne, * Uczy prostaczka mądrości. 
* Rozkazy Pana są słuszne, rozweselają 

serce, 
* Przykazanie Pana jest jasne, oświeca oczy. 
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Kolekty  

1.    Boże i Panie, Stworzycielu i Dawco wszelkiego dobra!/ Dziękujemy Ci za życie 
nasze i za wszystko, co łączy nas w społeczność wiary i miłości./ Ucz nas wierności 
względem siebie, dopomóż w zachowaniu prawdy i w uświęceniu naszego życia./ Wy-
słuchaj nas w Duchu Świętym przez Jezusa Chrystusa, Pana i Zbawiciela naszego. 

2.    Panie Boże i Ojcze nasz, światłości wieczna!/ Twoją wolą jest, abyśmy wstrzy-
mywali się od wszeteczeństwa i uświęcali nasze życie./ Spraw łaskawie, abyśmy postę-
powali według przykazań Twoich i przynosili owoce godne naszej wiary./ Wysłuchaj 
nas przez Jezusa Chrystusa, Pana i Zbawiciela naszego, który z Tobą i z Duchem Świę-
tym żyje i króluje na wieki wieków.  

3.    Wszechmogący Boże, wierny nasz Ojcze!/ My grzeszni ludzie, prosimy Cię, 
okaż nam łaskę i odpuść nam nasze winy./ Prowadź nas przez Ducha swojego, abyśmy 
zachowani zostali w prawdzie i nieobłudnej wierze./ Wysłuchaj nas przez wiecznie 
królującego Pana naszego, Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym, Pocieszycielu naszym. 

4.   Wszechmogący Panie Boże, spraw, abyśmy słuchając Twojego Słowa, przyj-
mowali je z radością i wdzięcznością,/ abyśmy uwolnieni od naszych błędnych poglą-
dów na życie, poddali się Twojemu łaskawemu prowadzeniu./ Wysłuchaj nas przez 
Jezusa Chrystusa, naszego Pana, który z Tobą i z Duchem Świętym w jedności, żyje 
i króluje na wieki wieków. 

Biblijne teksty liturgiczne 

 Stary Testament: 1 Mż 8,18-22; 9,12-17 

18.Wyszedł Noe z synami swymi i żoną swoją, i z żonami synów swoich, którzy z nim 
byli. 19.Wszelkie zwierzęta, wszelkie płazy i wszelkie ptactwo, wszystko, co się porusza 
na ziemi według rodzajów ich, wyszło z arki. 20.Wtedy zbudował Noe ołtarz Panu 
i wziął z każdego bydła czystego i z każdego ptactwa czystego, i złożył je na ofiarę ca-
łopalną na ołtarzu. 21.I poczuł Pan miłą woń. Rzekł tedy Pan w sercu swoim: Już nigdy 
nie będę przeklinał ziemi z powodu człowieka, gdyż myśli serca ludzkiego są złe od 
młodości jego. Nie będę też już nigdy niszczył żadnej istoty żyjącej, jak to uczyniłem. 
22.Dopóki ziemia istnieć będzie, nie ustaną siew i żniwo, zimno i gorąco, lato i zima, 
dzień i noc.  

12.Potem rzekł Bóg: To będzie znakiem przymierza, które Ja ustanawiam między mną 
a między wami i między każdą istotą żyjącą, która jest z wami, po wieczne czasy; 13.łuk 
mój kładę na obłoku, aby był znakiem przymierza między mną a ziemią. 14.Kiedy zbiorę 
chmury i obłok będzie nad ziemią, a na obłoku ukaże się łuk, 15.wspomnę na przymie-
rze moje, które jest między mną a wami i wszelką istotą żyjącą we wszelkim ciele i już 
nigdy nie będzie wód potopu, które by zniszczyły wszelkie ciało. 16.Gdy tedy łuk ukaże 
się na obłoku, spojrzę nań, aby wspomnieć na przymierze wieczne między Bogiem 
a wszelką istotą żyjącą, wszelkim ciałem, które jest na ziemi. 17.I rzekł Bóg do Noego: 
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To jest znak przymierza, które ustanowiłem między mną a wszelkim ciałem, które jest 
na ziemi. 

Lekcja: 2 Kor 3,3-6[7-9]  

3.Wiadomo przecież, że jesteście listem Chrystusowym sporządzonym przez nasze 
usługiwanie, napisanym nie atramentem, ale Duchem Boga żywego, nie na tablicach 
kamiennych, lecz na tablicach serc ludzkich. 4.A taką ufność mamy przez Chrystusa ku 
Bogu, 5.nie jakobyśmy byli zdolni pomyśleć coś sami z siebie i tylko z siebie, lecz zdol-
ność nasza jest z Boga, 6.który też uzdolnił nas, abyśmy byli sługami nowego przymie-
rza, nie litery, lecz ducha, bo litera zabija, duch zaś ożywia. [7.Jeśli tedy służba śmierci, 
wyryta literami na tablicach kamiennych taką miała chwałę, że synowie izraelscy nie 
mogli patrzeć na oblicze Mojżesza z powodu przemijającej wszak jasności oblicza jego, 
8.czy nie daleko więcej chwały mieć będzie służba ducha? 9.Jeśli bowiem służba potę-
pienia ma chwałę, daleko więcej obfituje w chwałę służba sprawiedliwości].  

Graduale   

Naucz mnie, Panie, drogi ustaw swoich, a będę jej strzegł do końca. Alleluja!  
(Ps 119,33) 

Ewangelia: Mk 10,2-9[10-12]13-16 

2.I przystąpiwszy faryzeusze pytali go, kusząc: Czy wolno mężowi rozwieść się z żoną? 
3.A On odpowiadając, rzekł im: Co wam nakazał Mojżesz? 4.Oni na to: Mojżesz pozwo-
lił napisać list rozwodowy i oddalić ją. 5.A Jezus im rzekł: Z powodu zatwardziałości 
serca waszego napisał wam to przykazanie. 6.Ale od początku stworzenia uczynił ich 
Bóg mężczyzną i kobietą. 7.Dlatego opuści człowiek ojca swego oraz matkę i połączy 
się z żoną swoją. 8.I będą ci dwoje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno 
ciało. 9.Co tedy Bóg złączył, człowiek niechaj nie rozłącza. [10.A w domu pytali go 
uczniowie znowu o to samo. 11.I rzekł im: Ktokolwiek by rozwiódł się z żoną swoją 
i poślubił inną, popełnia wobec niej cudzołóstwo. 12.A jeśliby sama rozwiodła się 
z mężem swoim i poślubiła innego, dopuszcza się cudzołóstwa]. 13.I przynosili do niego 
dzieci, aby się ich dotknął, ale uczniowie gromili ich. 14.Gdy Jezus to spostrzegł, obu-
rzył się i rzekł do nich: Pozwólcie dziatkom przychodzić do mnie i nie zabraniajcie im, 
albowiem takich jest Królestwo Boże. 15.Zaprawdę powiadam wam, ktokolwiek by nie 
przyjął Królestwa Bożego jak dziecię, nie wejdzie do niego. 16.I brał je w ramiona, i bło-
gosławił, kładąc na nie ręce. 

Perykopy homiletyczne 

I ‒1 Mż 8,18-22; 9,12-17 

18.Wyszedł Noe z synami swymi i żoną swoją, i z żonami synów swoich, którzy z nim 
byli. 19.Wszelkie zwierzęta, wszelkie płazy i wszelkie ptactwo, wszystko, co się porusza 
na ziemi według rodzajów ich, wyszło z arki. 20.Wtedy zbudował Noe ołtarz Panu 
i wziął z każdego bydła czystego i z każdego ptactwa czystego, i złożył je na ofiarę ca-
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łopalną na ołtarzu. 21.I poczuł Pan miłą woń. Rzekł tedy Pan w sercu swoim: Już nigdy 
nie będę przeklinał ziemi z powodu człowieka, gdyż myśli serca ludzkiego są złe od 
młodości jego. Nie będę też już nigdy niszczył żadnej istoty żyjącej, jak to uczyniłem. 
22.Dopóki ziemia istnieć będzie, nie ustaną siew i żniwo, zimno i gorąco, lato i zima, 
dzień i noc.  

12.Potem rzekł Bóg: To będzie znakiem przymierza, które Ja ustanawiam między mną 
a między wami i między każdą istotą żyjącą, która jest z wami, po wieczne czasy; 13.łuk 
mój kładę na obłoku, aby był znakiem przymierza między mną a ziemią. 14.Kiedy zbiorę 
chmury i obłok będzie nad ziemią, a na obłoku ukaże się łuk, 15.wspomnę na przymie-
rze moje, które jest między mną a wami i wszelką istotą żyjącą we wszelkim ciele i już 
nigdy nie będzie wód potopu, które by zniszczyły wszelkie ciało. 16.Gdy tedy łuk ukaże 
się na obłoku, spojrzę nań, aby wspomnieć na przymierze wieczne między Bogiem 
a wszelką istotą żyjącą, wszelkim ciałem, które jest na ziemi. 17.I rzekł Bóg do Noego: 
To jest znak przymierza, które ustanowiłem między mną a wszelkim ciałem, które jest 
na ziemi. 

II ‒ Mk 2,23-28 

 23.I stało się, że Jezus szedł w sabat przez zboża, a uczniowie jego w drodze zaczęli 
rwać kłosy. 24.Wtedy rzekli do niego faryzeusze: Patrz! Czemu czynią w sabat to, czego 
czynić nie wolno? 25.A On im rzekł: Czy nigdy nie czytaliście, co uczynił Dawid, kiedy 
był w potrzebie i był głodny, on i ci, którzy z nim byli? 26.Jak wszedł do domu Bożego 
za Abiatara, arcykapłana, i jadł chleby pokładne, które wolno spożywać tylko kapła-
nom, a które dał również tym, którzy z nim byli? 27.Ponadto rzekł im: Sabat jest usta-
nowiony dla człowieka, a nie człowiek dla sabatu. 28.Tak więc Syn Człowieczy jest Pa-
nem również i sabatu.  

III ‒ Kz 12,1-7 

1.Pamiętaj o swoim Stwórcy w kwiecie swojego wieku, zanim nadejdą złe dni i zbliżą 
się lata, o których powiesz: Nie podobają mi się. 2.Zanim się zaćmi słońce i światło, 
księżyc i gwiazdy, i znowu powrócą obłoki po deszczu, 3.a są to dni, gdy będą drżeć 
stróże domowi i uginać się silni mężowie, gdy ustaną w pracy młynarki, bo ich będzie 
za mało, a wyglądające oknami będą zamglone, 4.gdy zawrą się drzwi na zewnątrz, gdy 
ścichnie łoskot młyna, dojdzie do tonu świergotu ptasząt, i wszystkie pieśni brzmieć 
będą cicho, 5.gdy nawet pagórka bać się będą i strachy czyhać będą na drodze; gdy 
drzewo migdałowe zakwitnie i szarańcza z trudem wlec się będzie, a kapar wyda swój 
owoc, bo człowiek zbliża się do swojego wiecznego domu, a płaczący snują się po uli-
cy, 6.zanim zerwie się srebrny sznur i stłucze złota czasza, i rozbije się dzban nad zdro-
jem, a pęknięte koło wpadnie do studni. 7.Wróci się proch do ziemi, tak jak nim był, 
duch zaś wróci do Boga, który go dał.  



20. NIEDZIELA PO ŚWIĘTEJ TRÓJCY 

 180 

IV ‒ Pnp 8,6b.7  

6b.Albowiem miłość jest mocna jak śmierć, namiętność twarda jak Szeol. Jej żar to żar 
ognia, to płomień Pana. 7.Wielkie wody nie ugaszą miłości, a strumienie nie zaleją jej. 
Jeśliby kto chciał oddać za miłość całe swoje mienie, to czy zasługuje na pogardę? 

V ‒ Mk 10,2-9[10-12]13-16  

2.I przystąpiwszy faryzeusze pytali go, kusząc: Czy wolno mężowi rozwieść się z żoną? 
3.A On odpowiadając, rzekł im: Co wam nakazał Mojżesz? 4.Oni na to: Mojżesz pozwo-
lił napisać list rozwodowy i oddalić ją. 5.A Jezus im rzekł: Z powodu zatwardziałości 
serca waszego napisał wam to przykazanie. 6.Ale od początku stworzenia uczynił ich 
Bóg mężczyzną i kobietą. 7.Dlatego opuści człowiek ojca swego oraz matkę i połączy 
się z żoną swoją. 8.I będą ci dwoje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno 
ciało. 9.Co tedy Bóg złączył, człowiek niechaj nie rozłącza. [10.A w domu pytali go 
uczniowie znowu o to samo. 11.I rzekł im: Ktokolwiek by rozwiódł się z żoną swoją 
i poślubił inną, popełnia wobec niej cudzołóstwo. 12.A jeśliby sama rozwiodła się 
z mężem swoim i poślubiła innego, dopuszcza się cudzołóstwa]. 13.I przynosili do niego 
dzieci, aby się ich dotknął, ale uczniowie gromili ich. 14.Gdy Jezus to spostrzegł, obu-
rzył się i rzekł do nich: Pozwólcie dziatkom przychodzić do mnie i nie zabraniajcie im, 
albowiem takich jest Królestwo Boże. 15.Zaprawdę powiadam wam, ktokolwiek by nie 
przyjął Królestwa Bożego jak dziecię, nie wejdzie do niego. 16.I brał je w ramiona, i bło-
gosławił, kładąc na nie ręce. 

VI ‒ 2 Kor 3,3-6[7-9] 

3.Wiadomo przecież, że jesteście listem Chrystusowym sporządzonym przez nasze 
usługiwanie, napisanym nie atramentem, ale Duchem Boga żywego, nie na tablicach 
kamiennych, lecz na tablicach serc ludzkich. 4.A taką ufność mamy przez Chrystusa ku 
Bogu, 5.nie jakobyśmy byli zdolni pomyśleć coś sami z siebie i tylko z siebie, lecz zdol-
ność nasza jest z Boga, 6.który też uzdolnił nas, abyśmy byli sługami nowego przymie-
rza, nie litery, lecz ducha, bo litera zabija, duch zaś ożywia. [7.Jeśli tedy służba śmierci, 
wyryta literami na tablicach kamiennych taką miała chwałę, że synowie izraelscy nie 
mogli patrzeć na oblicze Mojżesza z powodu przemijającej wszak jasności oblicza jego, 
8.czy nie daleko więcej chwały mieć będzie służba ducha? 9.Jeśli bowiem służba potę-
pienia ma chwałę, daleko więcej obfituje w chwałę służba sprawiedliwości].  

Modlitwy powszechne Kościoła 

1.   Święty Boże, nieśmiertelny Panie, jedynie Ty jesteś wieczny, godny czci i uwiel-
bienia. Oczekujesz, że będziemy Ci dziękować za Twoją dobroć, my zaś widzimy często 
jedynie to, czego nam brakuje. Spodziewasz się, że będziemy Cię uwielbiać i głosić 
chwałę Twojego Imienia, a my często w naszych modlitwach narzekamy nad tym, co 
nas dręczy i smuci. Racz przebaczyć nam nasze grzechy i zaniedbania. Dopomóż prze-
zwyciężyć słabości i nasze ułomności. Napełń Duchem swoim, abyśmy w Nim i przez 
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Niego prawdziwie wielbili Cię, za Twoją dobroć szczerze Ci dziękowali i nigdy nie na-
rzekali, lecz służyli Ci z radością i w prostocie serca.  

 Panie Boże, spraw łaskawie, abyśmy umieli składać w Twoje ręce sprawy, wobec 
których jesteśmy bezsilni i bezradni. Dla Ciebie nie ma sytuacji bez wyjścia i rozwiąza-
nia. Gdy wkraczasz w nasze życie, dzieją się niepojęte dla nas rzeczy. Ożyw więc naszą 
wiarę, rozbudź ducha ufności i dopomóż nam przezwyciężyć samych siebie, nasze 
słabości i trwogę przed wrogami. Przede wszystkim pragniemy być posłuszni Tobie, 
wypełniać Twoją wolę objawioną w wiecznym Słowie prawdy i łaski. Nie dopuść aby-
śmy skalali nasze serca wszeteczeństwem, kłamstwem, oszustwem i niewiernością, 
ale w Duchu Świętym uświęcali życie swoje i przygotowywali się na dzień przyjścia 
Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego racz nas zachować i wysłuchać. Amen.  

2.   Panie, Boże wszechmogący, nasz Ojcze miłosierny i łaskawy! Dziękujemy Ci za 
każdy dzień naszego życia i za wszystko, czym wypełniasz chwile doczesnego życia. 
Przede wszystkim dziękujemy Ci za Twoje święte słowo, dzięki któremu możemy po-
znać Twoją wolę i naszą grzeszność. Codziennie sprzeniewierzamy się Tobie i dlatego 
zasługujemy na Twój gniew i karę. Ale Ty jesteś miłosierny i łaskawy i przebaczasz nam, 
kiedy przychodzimy do Ciebie prosić o Twoje zmiłowanie. 

 Wielkie są ludzkie winy. Ty wszystkie grzechy świata złożyłeś na Twojego Syna, Je-
zusa Chrystusa. Grzechem Go uczyniłeś i pozwoliłeś, by rękami grzeszników został 
ukrzyżowany i zabity. Przez Jego mękę uwolniłeś nas od kary, ofiarowując dary zbawie-
nia wiecznego. Jak wspaniałe jest życie bez brzemienia winy! Wierzymy, że nie 
umrzemy w niewoli grzechu, ale obdarowani chwałą zbawienia, na wieki wielbić Cię 
będziemy w Twoim Królestwie. 

 Dobry Boże, przez Ducha Świętego dopomóż nam w codziennej walce z grzechem. 
Pragniemy żyć w świętości i sprawiedliwości, i z pokorą i cierpliwością oczekiwać dnia 
objawienia chwały wszystkich umiłowanych Twoich dzieci. Amen. 

Antyfona 
Ksiądz: Panie, Słowo Twoje trwa na wieki. Alleluja! 

Zgromadzenie liturgiczne: Prawda Twoja trwa z pokolenia w pokolenie. Alleluja!  
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Hasło tygodnia 

Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrym zwyciężaj. (Rz 12,21) 

Psalm tygodnia: Ps 19,8-14 
8. Zakon Pana jest doskonały, pokrzepia duszę,  
 Świadectwo Pana jest wierne,  
 Uczy prostaczka mądrości.  
9.  Rozkazy Pana są słuszne, rozweselają serce,  
 Przykazanie Pana jest jasne, oświeca oczy.  
10. Bojaźń Pana jest czysta, ostoi się na zawsze,  
  Wyroki Pana są prawdziwe, a zarazem sprawiedliwe.  
11. Są bardziej pożądane niż złoto, nawet najszczersze,  
  I słodsze niż miód, nawet najwyborniejszy.  
12.  Również twój sługa oświecił się nimi,  
  Wielka jest nagroda dla tych, którzy ich strzegą.  
13.  Uchybienia – któż znać może?  
  Ukryte błędy odpuść mi!  
14.  Także od zuchwałych ustrzeż sługę swego,  
  Aby nie panowali nade mną!  
  Wtedy będę doskonały i wolny od wszelkiego grzechu.  

Introit nr 76 
Ksiądz Zgromadzenie liturgiczne 

I  
* Droga Boża jest doskonała,  * Słowo Pańskie jest wypróbowane. 
* Jest tarczą wszystkim, którzy w nim ufają, * A łaskawość Twoja czyni mnie wielkim. 
* Dajesz mi tarczę zbawienia swego * A prawica Twoja wspiera mnie. 

II  

* Nie bój się, bom Ja z tobą, * Nie lękaj się, bom Ja Bogiem twoim! 
* Wzmocnię cię, a dam ci pomoc, * Podeprę cię prawicą sprawiedliwości swo-

jej. 
* Ująłem cię za twoją prawicę * I mówię do ciebie: Ja cię wspomogę! 

Kolekty 

1.    Panie Boże, wiemy, że słońce wschodzi nad ludźmi dobrymi i złymi!/ Prosimy 
Cię, spraw, aby znikła wszelka nienawiść, a zapanował pokój i poszanowanie sprawie-
dliwości./ Naucz nas naśladować Twojego Syna w miłości do ludzi, gdyż wszystkich 
umiłowałeś i postanowiłeś zbawić./ Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, który z To-
bą i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. 
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2.    Panie, Boże zbawienia naszego!/ Prosimy Cię, uzdrów nas w walce z władzami 
ciemności i ze złymi duchami w okręgach niebieskich./ Niechaj światło Twojego Słowa 
umocni nas w wierze i poznaniu prawdy, abyśmy przez Ducha Świętego zachowani 
zostali do życia wiecznego./ Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym, 
Pocieszycielu naszym. 

3.    Wszechmogący, wiekuisty Panie Boże,/ prosimy Cię, spoglądaj łaskawie na 
Kościół Twojego Syna, albowiem Ty jedynie jesteś źródłem mocy naszej wiary i naszym 
zbawieniem./ Uchwyć nas prawicą swoją, abyśmy się nie chwiali we wierze i nie wpa-
dli w niewolę grzechu./ Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Duchem 
Świętym żyje i króluje jako prawdziwy Bóg na wieki wieków. 

4.   Panie Boże, bądź w naszym życiu i uczyń z nas mieszkanie dla Twojego Ducha 
Świętego,/ przez którego uświęcaj nasze życie i prowadź do wieczności,/ bądź świa-
tłem na naszych drogach, abyśmy nigdy nie zbłądzili i nie zeszli z drogi, która prowadzi 
do zbawienia wiecznego./ Wysłuchaj nas w Duchu Świętym, naszym Pocieszycielu. 

Biblijne teksty liturgiczne 

 Stary Testament: Jr 29,1.4-7[8.9]10-14 

1.To są słowa listu, który wysłał prorok Jeremiasz z Jeruzalemu do pozostałej star-
szyzny wygnańców, do kapłanów, proroków i do całego ludu, których Nebukadnesar 
uprowadził z Jeruzalemu do Babilonu. 4.Tak mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela, do wszyst-
kich wygnańców, których skazałem na wygnanie z Jeruzalemu do Babilonu: 5.Budujcie 
domy i zamieszkujcie je; zakładajcie ogrody i spożywajcie ich owoc! 6.Pojmujcie żony 
i płodźcie synów i córki; wybierajcie też żony dla waszych synów, a wasze córki wyda-
wajcie za mąż, aby rodziły synów i córki, by was tam przybywało, a nie ubywało. 
7.A starajcie się o pomyślność miasta, do którego skazałem was na wygnanie, i módl-
cie się za nie do Pana, bo od jego pomyślności zależy wasza pomyślność! [8.Gdyż tak 
mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela: Niechaj was nie zwodzą wasi prorocy, którzy są 
wśród was, ani wasi wróżbici, i nie słuchajcie waszych snów, które się wam śnią. 
9.Albowiem oni kłamliwie wam prorokują w moim imieniu, nie posłałem ich – mówi 
Pan]. 10.Bo tak mówi Pan: Gdy upłynie dla Babilonu siedemdziesiąt lat, nawiedzę was 
i spełnię na was swoją obietnicę, że sprowadzę was z powrotem na to miejsce. 
11.Albowiem Ja wiem, jakie myśli mam o was – mówi Pan – myśli o pokoju, a nie o nie-
doli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją. 12.Gdy będziecie mnie wzywać 
i zanosić do mnie modły, wysłucham was. 13.A gdy mnie będziecie szukać, znajdziecie 
mnie. Gdy mnie będziecie szukać całym swoim sercem, 14.objawię się wam – mówi Pan – 
odmienię wasz los i zgromadzę was ze wszystkich narodów i ze wszystkich miejsc, do 
których was rozproszyłem – mówi Pan – i sprowadzę was z powrotem do miejsca, 
skąd skazałem was na wygnanie.  
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Lekcja: Ef 6,10-17  

10.W końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy jego. 11.Przywdziej-
cie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi. 12.Gdyż bój 
toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, 
z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. 13.Dla-
tego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i, dokonawszy 
wszystkiego, ostać się. 14.Stójcie tedy, opasawszy biodra swoje prawdą, przywdziawszy 
pancerz sprawiedliwości 15.I obuwszy nogi, by być gotowymi do zwiastowania ewan-
gelii pokoju, 16.a przede wszystkim, weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić 
wszystkie ogniste pociski złego; 17.weźcie też przyłbicę zbawienia i miecz Ducha, któ-
rym jest Słowo Boże.  

Graduale  

Łaskę i prawo opiewać będę; Tobie, Panie, grać będę. Alleluja! (Ps 101,1) 

Ewangelia: Mt 5,38-48 

38.Słyszeliście, iż powiedziano: Oko za oko, ząb za ząb. 39.A Ja wam powiadam: Nie 
sprzeciwiajcie się złemu, a jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. 
40.A temu, kto chce się z tobą procesować i zabrać ci szatę, zostaw i płaszcz. 41.A kto 
by cię przymuszał, żebyś szedł z nim jedną milę, idź z nim i dwie. 42.Temu, kto cię pro-
si, daj, a od tego, który chce od ciebie pożyczyć, nie odwracaj się. 43.Słyszeliście, że 
powiedziano: Będziesz miłował bliźniego swego, a będziesz miał w nienawiści nieprzy-
jaciela swego. 44.A Ja wam powiadam: Miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za 
tych, którzy was prześladują, 45.Abyście byli synami Ojca waszego, który jest w niebie, 
bo słońce jego wschodzi nad złymi i dobrymi i deszcz pada na sprawiedliwych i nie-
sprawiedliwych. 46.Bo jeślibyście miłowali tylko tych, którzy was miłują, jakąż macie 
zapłatę? Czyż i celnicy tego nie czynią? 47.A jeślibyście pozdrawiali tylko braci waszych, 
cóż osobliwego czynicie? Czyż, i poganie tego nie czynią? 48.Bądźcie wy tedy doskona-
li, jak Ojciec wasz niebieski doskonały jest. 

Perykopy homiletyczne 

I ‒ Ef  6,10-17 

10.W końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy jego. 11.Przywdziej-
cie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi. 12.Gdyż bój 
toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, 
z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. 
13.Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i, dokonaw-
szy wszystkiego, ostać się. 14.Stójcie tedy, opasawszy biodra swoje prawdą, przyw-
dziawszy pancerz sprawiedliwości 15.I obuwszy nogi, by być gotowymi do zwiastowa-
nia ewangelii pokoju, 16.a przede wszystkim, weźcie tarczę wiary, którą będziecie mo-
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gli zgasić wszystkie ogniste pociski złego; 17.weźcie też przyłbicę zbawienia i miecz 
Ducha, którym jest Słowo Boże.   

II ‒ Jr 29,1.4-7[8.9]10-14  

1.To są słowa listu, który wysłał prorok Jeremiasz z Jeruzalemu do pozostałej star-
szyzny wygnańców, do kapłanów, proroków i do całego ludu, których Nebukadnesar 
uprowadził z Jeruzalemu do Babilonu. 4.Tak mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela, do wszyst-
kich wygnańców, których skazałem na wygnanie z Jeruzalemu do Babilonu: 5.Budujcie 
domy i zamieszkujcie je; zakładajcie ogrody i spożywajcie ich owoc! 6.Pojmujcie żony 
i płodźcie synów i córki; wybierajcie też żony dla waszych synów, a wasze córki wyda-
wajcie za mąż, aby rodziły synów i córki, by was tam przybywało, a nie ubywało. 
7.A starajcie się o pomyślność miasta, do którego skazałem was na wygnanie, i módl-
cie się za nie do Pana, bo od jego pomyślności zależy wasza pomyślność! [8.Gdyż tak 
mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela: Niechaj was nie zwodzą wasi prorocy, którzy są 
wśród was, ani wasi wróżbici, i nie słuchajcie waszych snów, które się wam śnią. 
9.Albowiem oni kłamliwie wam prorokują w moim imieniu, nie posłałem ich – mówi 
Pan]. 10.Bo tak mówi Pan: Gdy upłynie dla Babilonu siedemdziesiąt lat, nawiedzę was 
i spełnię na was swoją obietnicę, że sprowadzę was z powrotem na to miejsce. 
11.Albowiem Ja wiem, jakie myśli mam o was – mówi Pan – myśli o pokoju, a nie o nie-
doli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją. 12.Gdy będziecie mnie wzywać 
i zanosić do mnie modły, wysłucham was. 13.A gdy mnie będziecie szukać, znajdziecie 
mnie. Gdy mnie będziecie szukać całym swoim sercem, 14.objawię się wam – mówi Pan – 
odmienię wasz los i zgromadzę was ze wszystkich narodów i ze wszystkich miejsc, do 
których was rozproszyłem – mówi Pan – i sprowadzę was z powrotem do miejsca, 
skąd skazałem was na wygnanie.  

III ‒ Mt 10,34-39  

34.Nie mniemajcie, że przyszedłem, przynieść pokój na ziemię; nie przyszedłem przy-
nieść pokój, ale miecz. 35.Bo przyszedłem poróżnić człowieka z jego ojcem i córkę z jej 
matką, i synową z jej teściową. 36.Tak to staną się wrogami człowieka domownicy 
jego. 37.Kto miłuje ojca albo matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien; i kto mi-
łuje syna albo córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. 38.I kto nie bierze krzyża 
swego, a idzie za mną, nie jest mnie godzien. 39.Kto stara się zachować życie swoje, 
straci je, a kto straci życie swoje dla mnie, znajdzie je.  

IV ‒ J 15,9-12[13-17]  

9.Jak mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem; trwajcie w miłości mojej. 10.Jeśli 
przykazań moich przestrzegać będziecie, trwać będziecie w miłości mojej, jak i Ja prze-
strzegałem przykazań Ojca mego i trwam w miłości jego. 11.To wam powiedziałem, 
aby radość moja była w was i aby radość wasza była zupełna. 12.Takie jest przykazanie 
moje, abyście się wzajemnie miłowali, jak Ja was umiłowałem. [13.Większej miłości 
nikt nie ma nad tę, jak gdy kto życie swoje kładzie za przyjaciół swoich. 14.Jesteście 
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przyjaciółmi moimi, jeśli czynić będziecie, co wam przykazuję. 15.Już was nie nazywam 
sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego; lecz nazwałem was przyjaciółmi, bo 
wszystko, co słyszałem od Ojca mojego, oznajmiłem wam. 16.Nie wy mnie wybraliście, 
ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was, abyście szli i owoc wydawali i aby owoc 
wasz był trwały, by to, o cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, dał wam. 17.To 
przykazuję wam, abyście się wzajemnie miłowali].  

V ‒ 1 Mż 13,1-12[13-18] 

1.Wyruszył tedy Abram z Egiptu z żoną swoją i wszystkim, co do niego należało, do 
Negebu, a Lot był z nim. 2.A Abram był już bardzo zasobny w trzody, srebro i złoto. 
3.I wędrował, zatrzymując się na postojach, z Negebu aż do Betelu, do miejsca, gdzie 
poprzednio był jego namiot, między Betelem i Ai, 4.do miejsca, gdzie przedtem zbu-
dował ołtarz. Tam wzywał Abram imienia Pana. 5.Również Lot, który wędrował z Abra-
mem, miał owce, bydło i namioty. 6.Lecz kraj nie mógł ich obu utrzymać, bo dobytek 
ich był tak wielki, że nie mogli przebywać razem. 7.Między pasterzami stad Abrama 
a pasterzami stad Lota powstał spór. A Kananejczycy i Peryzyci mieszkali wówczas 
w kraju. 8.Wtedy rzekł Abram do Lota: Niechże nie będzie sporu między mną a tobą 
i między pasterzami moimi a twoimi, jesteśmy przecież braćmi. 9.Czyż cały kraj nie stoi 
przed tobą otworem? Odłącz się więc ode mnie! Jeśli chcesz pójść w lewo, ja pójdę w 
prawo, a jeśli chcesz pójść w prawo, ja pójdę w lewo. 10.Wtedy Lot podniósłszy oczy, 
widział, że cały okręg nadjordański ‒ zanim Pan zniszczył Sodomę i Gomorę ‒ był obfi-
ty w wodę, jak ogród Pana, jak ziemia egipska, aż do Soaru. 11.I wybrał sobie Lot cały 
okręg nadjordański. I wyruszył Lot na wschód. Tak rozstali się obaj ci mężowie. 
12.Abram zamieszkał w ziemi kanaanejskiej, natomiast Lot przebywał w miastach 
okręgu nadjordańskiego i rozbijał swe namioty aż do Sodomy. [13.A mieszkańcy Sodo-
my byli źli i bardzo grzeszni wobec Pana. 14.I rzekł Pan do Abrama po odłączeniu się 
Lota od niego: Podnieś oczy swoje i spojrzyj z miejsca, na którym jesteś, na północ i na 
południe, i na wschód i na zachód, 15.bo całą tę ziemię, którą widzisz, dam tobie i po-
tomstwu twemu na wieki, 16.i rozmnożę potomstwo twoje jak proch ziemi, tak że jeśli 
kto zdoła policzyć proch ziemi, również potomstwo twoje będzie mogło być policzone. 
17.Wstań i przejdź ten kraj wzdłuż i wszerz, bo tobie go dam. 18.Wtedy Abram zwinął 
namioty i przybył, by zamieszkać w dąbrowie Mamre pod Hebronem. Tam zbudował 
Panu ołtarz].   

VI ‒ Mt 5,38-48 

38.Słyszeliście, iż powiedziano: Oko za oko, ząb za ząb. 39.A Ja wam powiadam: Nie 
sprzeciwiajcie się złemu, a jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. 
40.A temu, kto chce się z tobą procesować i zabrać ci szatę, zostaw i płaszcz. 41.A kto 
by cię przymuszał, żebyś szedł z nim jedną milę, idź z nim i dwie. 42.Temu, kto cię pro-
si, daj, a od tego, który chce od ciebie pożyczyć, nie odwracaj się. 43.Słyszeliście, że 
powiedziano: Będziesz miłował bliźniego swego, a będziesz miał w nienawiści nieprzy-



21. NIEDZIELA PO ŚWIĘTEJ TRÓJCY 

 187 

jaciela swego. 44.A Ja wam powiadam: Miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za 
tych, którzy was prześladują, 45.Abyście byli synami Ojca waszego, który jest w niebie, 
bo słońce jego wschodzi nad złymi i dobrymi i deszcz pada na sprawiedliwych i nie-
sprawiedliwych. 46.Bo jeślibyście miłowali tylko tych, którzy was miłują, jakąż macie 
zapłatę? Czyż i celnicy tego nie czynią? 47.A jeślibyście pozdrawiali tylko braci waszych, 
cóż osobliwego czynicie? Czyż, i poganie tego nie czynią? 48.Bądźcie wy tedy doskona-
li, jak Ojciec wasz niebieski doskonały jest.  

Modlitwy powszechne Kościoła  

1.   Panie Boże miłości i łaski! Z wdzięcznością i uwielbieniem wspominamy Two-
jego Syna, Jezusa Chrystusa, przez którego dałeś nam poznanie zbawiennej woli swo-
jej wobec nas, grzesznych i słabych ludzi. Pragniesz, abyśmy nie odpłacali złem za złe, 
lecz okazywali miłość i serdeczność naszym bliźnim, nawet wrogom i nieprzyjaciołom, 
gdyż nasza sprawiedliwość powinna przewyższać sprawiedliwość władców tego świata 
i ludzi pysznych. Przebacz nam, jeśli nie zawsze potrafimy podać przebaczającą dłoń 
naszym bliźnim niezależnie od ich stosunku do nas i przyjść z pomocą potrzebującym.  

 Uzbrój nas do walki ze złem, przepasz nasze biodra prawdą, przyodziej w pancerz 
sprawiedliwości, w ręce nasze włóż tarczę wiary i miecz Słowa, abyśmy ostać się mogli 
w zwaśnionym i pełnym niepokoju świecie. Dopomóż nam zwyciężać samych siebie 
oraz grzech, śmierć i szatana, który pragnie naszej zguby. Wierzymy, że jedynie 
w Chrystusie Jezusie dane jest nam zwycięstwo, gdyż sami „złego nie zdołamy zmóc”.  

 Panie Boże miłosierny, zachowaj świat od wojny i krwi przelewu. Dopomóż prze-
zwyciężyć nienawiść między narodami, stronnictwami i pojedynczymi ludźmi. Niechaj 
zapanuje zgoda i miłość, abyśmy mogli żyć w szczęśliwości, budować królestwo praw-
dy i sprawiedliwości, oczekując z nadzieją na ostateczne zwycięstwo dobra nad złem.  

 Prosimy Cię o błogosławieństwo dla naszego Kościoła. Daj mu wiernych pasterzy 
i wierzący lud, aby stał się solą ziemi i światłością świata, przede wszystkim niósł wy-
soko sztandar Ewangelii o pojednaniu i pokoju.  

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

2.   Panie Boże, dziękujemy Ci, że przy wsparciu Twojego Ducha możemy rozmy-
ślać nad znaczeniem ofiary Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela. Spraw łaska-
wie, byśmy każdą naszą chwilę życia przeżyli z modlitwą na ustach u stóp Ukrzyżowa-
nego i zawsze byli gotowi do wysłuchania Ewangelii o zbawieniu. Pragniemy nieustan-
nie myśleć o zbawczym czynie naszego Pana, wielbić Twoje Imię oraz służyć Ci z pokorą 
i ufnością. 

 Dziękujemy Ci za Chrystusa, przez którego i w którym objawiłeś nam grzesznym 
ludziom swoje miłosierdzie i dobroć. Za przykładem Twojego Syna wołamy do Ciebie: 
„Ojcze!” i oddajemy się pod Twoją łaskawą ochronę. Pod krzyżem naszego Odkupiciela 
obdarz nas niezachwianą wiarą, byśmy dzień po dniu wzrastali w naszego Pana i z Nim 
codziennie powstawali do nowego życia. 
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 Boże miłosierny i łaskawy, niech będzie uwielbione Twoje Imię na całej ziemi. Wy-
słuchaj nas przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Duchem Świętym 
żyje i króluje wieki wieków. Amen. 

Antyfona 
Ksiądz: Panie, niech u Ciebie znajdą upodobanie słowa ust moich. Alleluja!  
Zgromadzenie liturgiczne: I myśli serca mego u Ciebie, Panie, Opoko moja i Odkupi-
cielu mój!  Alleluja!  
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22. NIEDZIELA PO ŚWIĘTEJ TRÓJCY 

Hasło tygodnia 

U ciebie jest odpuszczenie, aby się ciebie bano.  (Ps 130,4) 

Psalm tygodnia: Ps 143,1-9 
1. Psalm Dawidowy.  
  Panie! Słuchaj modlitwy mojej,  
  Usłysz błaganie moje!  
  Przez wierność swoją wysłuchaj mnie w sprawiedliwości swojej!  
2. Nie pozywaj na sąd sługi swego,  
  Gdyż nikt z żyjących nie okaże się sprawiedliwym przed tobą!  
3. Nieprzyjaciel prześladuje mnie,  
  Miażdży na proch życie moje,  
  Wtrąca mnie w ciemności,  
  Jak tych, którzy dawno umarli.  
4. Omdlewa we mnie duch mój,  
  Trwoży się we mnie serce moje.  
5. Wspominam dni dawne,  
  Rozmyślam o wszystkich dziełach twoich,  
  Rozważam czyny rąk twoich.  
6. Wyciągam ręce do ciebie;  
  Dusza moja pragnie ciebie jak zeschła ziemia. 
7. Wysłuchaj mnie rychło, Panie, bo duch mój omdlewa;  
  Nie ukrywaj przede mną oblicza swego,  
  Bym nie stał się podobny do tych, którzy schodzą do grobu!  
8. Daj mi o świcie doznać łaski twojej,  
  Bo tobie ufam!  
  Wskaż mi drogę, którą mam iść,  
  Bo ku tobie podnoszę duszę moją!  
9. Ratuj mnie od nieprzyjaciół moich, Panie,  
  Do ciebie się uciekam!  
10. Naucz mnie czynić wolę swoją,  
  Bo Ty jesteś Bogiem moim.  
  Niech dobry duch twój prowadzi mnie po równej ziemi! 

Introit nr 77 
Ksiądz Zgromadzenie liturgiczne 

I  
* Z głębokości wołam do Ciebie, Panie!  * Panie, wysłuchaj głosu mojego! 
* Jeżeli będziesz zważał na winy, Panie, * Panie, któż się ostoi? 
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* U Ciebie jest odpuszczenie, * Aby się Ciebie bano. 

II  

* W Panu pokładam nadzieję, * Oczekuję słowa Jego. 
* Dusza moja oczekuje Pana, * Tęskniej niż stróże poranku. 
* Oczekuj Pana, gdyż u Pana jest łaska * I odkupienie u niego obfite! 

Kolekty  

1.    Boże, Ojcze nasz łaskawy!/ Nie pozwól nam być obojętnymi wobec Twojej 
miłości i łaski./ Spraw, abyśmy odpuszczali grzechy naszym bliźnim, jak Ty odpuszczasz 
nam nasze winy./ Wysłuchaj nas w Duchu Świętym przez Jezusa Chrystusa, Pana i Zba-
wiciela naszego. 

2.    Panie Boże wszechmogący, Ojcze wielkiego miłosierdzia!/ Dziękujemy Ci, że 
przez Ducha Świętego rozpocząłeś w nas dzieło odrodzenia i zbawienia wiecznego./ 
Spraw łaskawie, abyśmy zachowani zostali bez nagany na dzień przyjścia Jezusa Chry-
stusa, naszego Pana,/ przez którego racz nas wysłuchać w Duchu Świętym, Pocieszy-
cielu naszym.  

3.    Miłosierny Boże i Ojcze, który odpuszczasz nam nasze grzechy!/ Prosimy Cię, 
udziel nam Ducha Świętego, aby uczył nas okazywać miłosierdzie i naszym bliźnim 
przebaczać ich przewinienia./ Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, który z Tobą 
i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. 

4.   Panie nasz, nie karć nas w gniewie swoim i nie karz nas w zapalczywości swo-
jej./ Zmiłuj się nad nami, Panie, bo jesteśmy słabi i grzeszni, bezsilni i błądzący./ 
Uzdrów nas, a będziemy uzdrowieni, zbaw nas, a będziemy zbawieni./  Wysłuchaj nas 
w Duchu Świętym, naszym Pocieszycielu. 

Biblijne teksty liturgiczne 

 Stary Testament: Iz 44,21-23 

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

Lekcja: Rz 7,14-25a 

14.Wiemy bowiem, że zakon jest duchowy, ja zaś jestem cielesny, zaprzedany grze-
chowi. 15.Albowiem nie rozeznaję się w tym, co czynię; gdyż nie to czynię, co chcę, ale 
czego nienawidzę, to czynię. 16.A jeśli to czynię, czego nie chcę, zgadzam się z tym, że 
zakon jest dobry. 17.Ale wtedy czynię to już nie ja, lecz grzech, który mieszka we mnie. 
18.Wiem tedy, że nie mieszka we mnie, to jest w ciele moim, dobro; mam bowiem zaw-
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sze dobrą wolę, ale wykonania tego, co dobre, brak; 19.albowiem nie czynię dobrego, 
które chcę, tylko złe, którego nie chcę, to czynię. 20.A jeśli czynię to, czego nie chcę, już 
nie ja to czynię, ale grzech, który mieszka we mnie. 21.Znajduję tedy w sobie zakon, że 
gdy chcę czynić dobrze, trzyma się mnie złe; 22.bo według człowieka wewnętrznego 
mam upodobanie w zakonie Bożym. 23.A w członkach swoich dostrzegam inny zakon, 
który walczy przeciwko zakonowi, uznanemu przez mój rozum i bierze mnie w niewolę 
zakonu grzechu, który jest w członkach moich. 24.Nędzny ja człowiek! Któż mnie wybawi 
z tego ciała śmierci? 25a.Bogu niech będą dzięki przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego! 

Graduale   

Pan uzdrawia tych, których serce jest złamane, i zawiązuje ich rany. Alleluja!  
(Ps 147,3)  

Albo: 

Sądź mnie według sprawiedliwości swojej, Panie, Boże mój! Alleluia!  
   (Ps  35,24a) 

Ewangelia: Mt 18,21-35 

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

Perykopy homiletyczne 

I ‒ Mt 18,21-35 

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

II ‒ Rz 7,14-25a 

 14.Wiemy bowiem, że zakon jest duchowy, ja zaś jestem cielesny, zaprzedany grze-
chowi. 15.Albowiem nie rozeznaję się w tym, co czynię; gdyż nie to czynię, co chcę, ale 
czego nienawidzę, to czynię. 16.A jeśli to czynię, czego nie chcę, zgadzam się z tym, że 
zakon jest dobry. 17.Ale wtedy czynię to już nie ja, lecz grzech, który mieszka we mnie. 
18.Wiem tedy, że nie mieszka we mnie, to jest w ciele moim, dobro; mam bowiem 
zawsze dobrą wolę, ale wykonania tego, co dobre, brak; 19.albowiem nie czynię do-
brego, które chcę, tylko złe, którego nie chcę, to czynię. 20.A jeśli czynię to, czego nie 
chcę, już nie ja to czynię, ale grzech, który mieszka we mnie. 21.Znajduję tedy w sobie 
zakon, że gdy chcę czynić dobrze, trzyma się mnie złe; 22.bo według człowieka we-
wnętrznego mam upodobanie w zakonie Bożym. 23.A w członkach swoich dostrzegam 
inny zakon, który walczy przeciwko zakonowi, uznanemu przez mój rozum i bierze 
mnie w niewolę zakonu grzechu, który jest w członkach moich. 24.Nędzny ja człowiek! 
Któż mnie wybawi z tego ciała śmierci? 25a.Bogu niech będą dzięki przez Jezusa Chry-
stusa, Pana naszego! 

III ‒ Iz 44,21-23 

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

IV ‒ Mt 18,15-20 

15.A jeśliby zgrzeszył brat twój, idź, upomnij go sam na sam; jeśliby cię usłuchał, pozys-
kałeś brata swego. 16.Jeśliby zaś nie usłuchał, weź z sobą jeszcze jednego lub dwóch, 
aby na oświadczeniu dwu lub trzech świadków była oparta każda sprawa. 17.A jeśliby 
ich nie usłuchał, powiedz zborowi; a jeśliby zboru nie usłuchał, niech będzie dla ciebie 
jak poganin i celnik. 18.Zaprawdę powiadam wam: Cokolwiek byście związali na ziemi, 
będzie związane i w niebie; i cokolwiek byście rozwiązali na ziemi, będzie rozwiązane 
i w niebie. 19.Nadto powiadam wam, że jeśliby dwaj z was na ziemi uzgodnili swe 
prośby o jakąkolwiek rzecz, otrzymają ją od Ojca mojego, który jest w niebie. 
20.Albowiem gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród 
nich.  

V ‒ 1 J 2,12-14 

12.Piszę wam, dzieci, gdyż odpuszczone są wam grzechy dla imienia jego. 13.Piszę 
wam, ojcowie, gdyż znacie tego, który jest od początku. Piszę wam, młodzieńcy, gdyż 
zwyciężyliście złego. 14.Napisałem wam, dzieci, gdyż znacie Ojca. Napisałem wam, 
ojcowie, gdyż znacie tego, który jest od początku. Napisałem wam, młodzieńcy, gdyż 
jesteście mocni i Słowo Boże mieszka w was, i zwyciężyliście złego.  

VI ‒ Mi 6,1-8 

1.Słuchajcie tego, co mówi Pan: Nuże, wnieś skargę wobec gór, niech pagórki słuchają 
twojego głosu! 2.Góry, słuchajcie skargi Pana, uważajcie, fundamenty ziemi! Gdyż Pan 
ma sprawę ze swoim ludem i rozprawia się z Izraelem. 3.Ludu mój! Cóż ci uczyniłem? 
I czym ci się uprzykrzyłem? – Odpowiedz mi! 4.Wszak wyprowadziłem cię z ziemi egip-
skiej i z domu niewoli wykupiłem cię, posłałem przed tobą Mojżesza, także Aarona 
i Miriam. 5.Ludu mój! Pomnij, co zamyślał Balak, król moabski, i co mu odpowiedział 
Bileam, syn Beora, i co zaszło w drodze od Szittim do Gilgal, abyś poznał sprawiedliwe 
dzieła Pana! 6.Z czym mam wystąpić przed Panem, pokłonić się Bogu Najwyższemu? 
Czy mam wystąpić przed nim z całopaleniami, z rocznymi cielętami? 7.Czy Pan ma 
upodobanie w tysiącach baranów, w dziesiątkach tysięcy strumieni oliwy? Czy mam 
dać swojego pierworodnego za swoje przestępstwo, własne dziecko na oczyszczenie 
mojego grzechu? 8.Oznajmiono ci, człowiecze, co jest dobre i czego Pan żąda od cie-
bie: tylko, abyś wypełniał prawo, okazywał miłość bratnią i w pokorze obcował ze 
swoim Bogiem.  

Modlitwy powszechne Kościoła  

1.   Na wieki bądź błogosławiony, Panie Boże i Ojcze nasz łaskawy, który odpusz-
czasz nasze grzechy, nie dlatego, że zasługujemy na Twoją litość, lecz dla zasługi Twoje-
go Syna, naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Ty wysłuchujesz codziennie na-



22. NIEDZIELA PO ŚWIĘTEJ TRÓJCY 

 194 

szej modlitwy: „Odpuść nam winy nasze”, oczyszczasz krwią swojego Syna i napełniasz 
Duchem Świętym, abyśmy zachowani zostali bez nagany na dzień przyjścia Jezusa 
Chrystusa.  

 Panie Boże, dostąpiliśmy miłosierdzia, spraw więc, abyśmy również okazywali mi-
łosierdzie naszym bliźnim, przebaczali im winy i pomagali w odrodzeniu życia przez 
poznanie Twojego Syna, naszego Pana i Pojednawcę. Uczyń nas wiernymi świadkami 
krzyża Golgoty, znaku pojednania i miłości Twojego serca ojcowskiego.  

 Spraw, miłosierny Boże, abyśmy modlili się nieustannie za wszystkich ludzi, błaga-
jąc Cię o błogosławieństwo dla naszej Ojczyzny, dla chorych, opuszczonych, uci-
śnionych i umierających. Niechaj spłynie Twój pokój na tych, w których masz upo-
dobanie.  

 Błogosław wychowanie dzieci i młodzieży. Umocnij rodziny nasze w miłości i ser-
decznym usługiwaniu wzajemnym. Niechaj zaowocuje ku Twojej chwale dzieło na-
szych rąk i umysłu.  

 Boże, prosimy Cię, chroń Kościół swój na ziemi, zachowaj go w świętości na dzień 
przyjścia naszego Zbawiciela. Racz łaskawie błogosławić biskupom i nauczycielom 
Twojego Słowa.  

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

2.   Panie Boże, dawco dobrych i doskonałych darów! Wszystko, co nas otacza, 
jest dziełem Twoich rąk. Dobra, którymi cieszymy się, zawdzięczamy Twojemu błogo-
sławieństwu. Obdarzasz nas swoimi darami zbawienia i chcesz także, abyśmy i my ob-
darowywali naszych bliźnich tym, co nam dajesz: usprawiedliwienie, odpuszczenie 
grzechów, pociechę i miłość. Pomóż Twoim dzieciom przezwyciężyć grzech chciwości. 
Wypleń z naszych serc umiłowanie dóbr doczesnych i rozpal ogień miłości do bliźnich, 
byśmy z hojnością udzielali pomocy potrzebującym. Dopomóż nam przez Ducha Świę-
tego bogacić się w dobre uczynki i gromadzić skarby w niebie. Błogosław wszelkie dzie-
ła miłosierdzia: szpitale i domy opieki. Niech nigdy nie zabraknie ludzi, którzy z ochot-
nego serca niosą pomoc upośledzonym, chorym, bezdomnym i wzgardzonym. 

 Panie, uchroń nas od niedostatku. Daj wszystkim ludziom chleb powszedni. Niech 
bogate narody dostrzegą nędzę biednych, niech ratują dzieci umierające z głodu. Prze-
bacz chciwość tym, którzy odwracają się od potrzebujących. 

 Racz łaskawie wysłuchać nas przez Jezusa Chrystusa, Pana i Zbawiciela naszego. 
Amen. 

Antyfona 
Ksiądz: Panie, nie pozywaj na sąd sługi swego.  

Zgromadzenie liturgiczne: Gdyż nikt z żyjących nie okaże się sprawiedliwym  przed 
Tobą. 
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23. NIEDZIELA PO ŚWIĘTEJ TRÓJCY 

Hasło tygodnia 

Król królów, Pan panów, Jedyny nieśmiertelny, jemu niech będzie cześć i moc 

wieczna. (1 Tm 6,15.16) 

Psalm tygodnia: Ps 33,13-22 
13. Pan spogląda z nieba,  
  Widzi wszystkich ludzi.  
14. Z miejsca, gdzie przebywa,  
  Patrzy na wszystkich mieszkańców ziemi,  
15. On, który ukształtował serce każdego z nich,  
  On, który uważa na wszystkie czyny ich.  
16. Nie licznemu wojsku zawdzięcza król swe zwycięstwo,  
  Nie swej wielkiej sile zawdzięcza wojownik ocalenie.  
17. Koń zawodzi, gdy chodzi o zwycięstwo,  
  A wielka jego siła nie zapewni człowiekowi ocalenia.  
18. Oto oko Pana jest nad tymi, którzy się go boją,  
  Nad tymi, którzy spodziewają się łaski jego, 
19. Aby ocalić od śmierci dusze ich  
  I podczas głodu zachować przy życiu.  
20. Dusza nasza oczekuje Pana,  
  On pomocą naszą i tarczą naszą.  
21.W nim bowiem raduje się serce nasze,  
  Bo zaufaliśmy jego świętemu imieniu.  
22. Niech spocznie na nas łaska twoja, Panie,  
  Ponieważ w tobie mamy nadzieję!  

Introit nr 78 
Ksiądz Zgromadzenie liturgiczne 

I  
* Jedynemu władcy, Królowi królów i Panu 

panów,  
* Niech będzie cześć i moc wieczna. 

* Pan spogląda z nieba i widzi wszystkich lu-
dzi.  

* On patrzy na wszystkich mieszkańców zie-
mi. 

* Oto oko Pana jest nad tymi, którzy się Go 
boją, 

* Nad tymi, którzy spodziewają się łaski Jego. 

II  

* Dusza nasza oczekuje Pana,  * On pomocą naszą i tarczą naszą. 
* W Nim bowiem raduje się serce nasze, * Bo zaufaliśmy Jego świętemu Imieniu. 
* Niech spocznie na nas łaska Twoja, Panie, * Ponieważ w Tobie mamy nadzieję! 
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Kolekty  

1.    Wszechmogący Boże i Panie nasz łaskawy!/ Dziękujemy Ci za naszą ziemską 
ojczyznę, dom i za wszystko, co służy do zachowania naszego życia./ Prosimy Cię ser-
decznie, sprawuj swoje rządy między nami i daj nam chęci oraz zdolności do budowa-
nia wśród nas królestwa szczęścia i pokoju./ Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa 
w Duchu Świętym, Pocieszycielu naszym.  

2.    Wszechmogący Boże i Ojcze wielkiego miłosierdzia!/ Wysławiamy Cię za do-
broć i Twoje Słowo, przez które prowadzisz nas do Królestwa swojej chwały./ Spraw 
w swojej miłości, abyśmy nigdy nie zapomnieli, że nasza prawdziwa ojczyzna jest 
w niebie,/ gdzie z swoim Synem i Duchem Świętym żyjesz w jedności i królujesz na 
wieki wieków. 

3.    Miłosierny, wieczny Boże i Ojcze./ Prosimy Cię, prowadź nas we wierze 
w Twojego Syna i dopomóż nam przezwyciężyć nasze umiłowanie rzeczy doczesnych./ 
Spraw, abyśmy byli Tobie wdzięczni za dobroć Twoją i szukali jej wyłącznie w Twoim 
Synu,/ przez którego racz nas wysłuchać w Duchu Świętym, Pocieszycielu naszym.  

4.   Panie Boże wszechmogący, sprawiedliwy Sędzio./ Osądziłeś grzechy nasze i zgła-
dziłeś je przez krzyżową śmierć swoje Syna, naszego Pana, Jezusa Chrystusa/. Dlatego 
wysławiamy Cię i chcemy opowiadać o wszystkich zbawczych dziełach Twoich./ Daj 
nam mocną wiarę i siły do głoszenia chwały Twojej./ Wysłuchaj nas przez Jezusa Chry-
stusa, naszego Pana, który z Tobą i z Duchem Świętym w jedności, żyje i króluje na 
wieki wieków. 

Biblijne teksty liturgiczne 

 Stary Testament: 2 Mż 1,8-20 

8.Tymczasem rządy nad Egiptem objął nowy król, który nie znał Józefa. 9.Rzekł on do 
ludu swego: Oto lud izraelski stał się liczniejszy i potężniejszy od nas. 10.Postąpmy więc 
z nim mądrze, aby się nie mnożył. Bo gdyby nas zaskoczyła wojna, mógłby także on 
przyłączyć się do naszych wrogów, walczyć przeciwko nam i ujść z kraju. 11.Usta-
nowiono przeto nad nim nadzorców pańszczyźnianych, aby go gnębili ciężkimi robo-
tami; budowano wtedy dla faraona miasta-spichlerze: Pitom i Ramses. 12.Lecz im bar-
dziej go gnębili, tym więcej się rozmnażał i rozrastał; i bano się synów izraelskich. 
13.Egipcjanie zmuszali Izraelitów do ciężkich robót 14.i uprzykrzali im życie uciążliwą 
robotą w glinie i przy cegłach i różną pracą na polu. Wszystkie te prace wykonywali 
pod przymusem. 15.Wtedy król egipski rzekł do położnych hebrajskich, z których jedna 
nazywała się Szifra, a druga Pua, 16.mówiąc: Gdy będziecie przy porodach niewiast 
hebrajskich, uważajcie, co się rodzi: Jeżeli rodzi się chłopiec, zabijcie go, a jeżeli dziew-
czynka, niech zostanie przy życiu. 17.Lecz położne bały się Boga i nie czyniły tak, jak im 
nakazał król egipski, ale pozostawiały chłopców przy życiu. 18.Wtedy król egipski we-
zwał położne i rzekł do nich: Czemuście to uczyniły i pozostawiały przy życiu także 
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chłopców? 19.Położne odpowiedziały faraonowi: Kobiety hebrajskie nie są takie jak 
kobiety egipskie; są one tak żywotne, że rodzą wcześniej, niż przyjdzie do nich położ-
na. 20.A Bóg nagradzał te położne dobrym powodzeniem, lud zaś rozmnażał się i po-
tężniał.  

Lekcja: Flp 3,17-21 

17.Bądźcie naśladowcami moimi, bracia, i patrzcie na tych, którzy postępują według 
wzoru, jaki w nas macie. 18.Wielu bowiem z tych, o których często wam mówiłem, 
a teraz także z płaczem mówię, postępuje jak wrogowie krzyża Chrystusowego; 
19.końcem ich jest zatracenie, bogiem ich jest brzuch, a chwałą to, co jest ich hańbą, 
myślą bowiem o rzeczach ziemskich. 20.Nasza zaś ojczyzna jest w niebie, skąd też 
Zbawiciela oczekujemy, Pana Jezusa Chrystusa, 21.Który przemieni znikome ciało na-
sze w postać, podobną do uwielbionego ciała swego, tą mocą, którą też wszystko pod-
dać sobie może.  

Graduale   

Niech dziękują ci, Panie, wszystkie dzieła Twoje, a wierni Twoi niech ci błogo-

sławią! Niech mówią o chwale królestwa Twego i niech opiewają potęgę 

Twoją. Alleluja! (Ps 145,10.11) 

Ewangelia: Mt 22,15-22  

15.Wtedy faryzeusze, odszedłszy, naradzali się, jakby go usidlić słowem. 16.I wysłali do 
niego uczniów swoich wraz z Herodianami, którzy powiedzieli: Nauczycielu, wiemy, że 
jesteś szczery i drogi Bożej w prawdzie uczysz, i na nikim ci nie zależy, albowiem nie 
oglądasz się na osobę ludzką. 17.Powiedz nam przeto: Jak ci się zdaje? Czy należy pła-
cić podatek cesarzowi, czy nie? 18. A Jezus, poznawszy ich złośliwość, rzekł: Czemu 
mnie kusicie, obłudnicy? 19.Pokażcie mi monetę podatkową; a oni przynieśli mu de-
nar. 20.I rzecze im: Czyja to podobizna i czyj napis? 21.Powiadają: Cesarza. Wtedy mówi 
do nich: Oddawajcie więc, co jest cesarskiego, cesarzowi, a co Bożego, Bogu. 22.A gdy to 
usłyszeli, zdziwili się, po czym opuścili go i odeszli. 

Perykopy homiletyczne 

I ‒ Am 7,10-17 

10.Wtedy Amazjasz, kapłan Betelu, posłał do Jeroboama, króla izraelskiego, taką wieść: 
Amos spiskuje przeciwko tobie wpośród domu izraelskiego, kraj nie może znieść 
wszystkich jego słów. 11.Bo tak mówi Amos: Jeroboam zginie od miecza, a Izrael na 
pewno pójdzie z ziemi swej na wygnanie. 12.Do Amosa zaś rzekł Amazjasz: Jasnowidzu! 
Uchodź, uciekaj do ziemi judzkiej, tam jedz chleb i tam prorokuj, 13.lecz w Betelu już 
nie prorokuj, bo to jest świątynia królewska i przybytek królewski. 14.Wtedy Amos 
odpowiedział i rzekł do Amazjasza: Nie jestem ja prorokiem ani też uczniem proroka; 
jestem pasterzem i hodowcą sykomor, [15] lecz Pan wziął mnie spoza trzody i rzekł do 
mnie: Idź, wystąp jako prorok wobec ludu mojego izraelskiego! 16.A teraz posłuchaj ty 
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słowa Pana: Ponieważ mówisz: Nie prorokuj przeciwko Izraelowi i nie wyrokuj o domu 
Izaaka, 17.dlatego tak mówi Pan: Twoja żona będzie uprawiać w mieście nierząd, 
a twoi synowie i twoje córki padną od miecza. Twoja ziemia sznurem będzie podzielo-
na, a ty umrzesz na nieczystej ziemi, Izrael zaś pójdzie ze swej ziemi na wygnanie. 

II ‒ Mt 22,15-22  

15.Wtedy faryzeusze, odszedłszy, naradzali się, jakby go usidlić słowem. 16.I wysłali do 
niego uczniów swoich wraz z Herodianami, którzy powiedzieli: Nauczycielu, wiemy, że 
jesteś szczery i drogi Bożej w prawdzie uczysz, i na nikim ci nie zależy, albowiem nie 
oglądasz się na osobę ludzką. 17.Powiedz nam przeto: Jak ci się zdaje? Czy należy pła-
cić podatek cesarzowi, czy nie? 18. A Jezus, poznawszy ich złośliwość, rzekł: Czemu 
mnie kusicie, obłudnicy? 19.Pokażcie mi monetę podatkową; a oni przynieśli mu de-
nar. 20.I rzecze im: Czyja to podobizna i czyj napis? 21.Powiadają: Cesarza. Wtedy mówi 
do nich: Oddawajcie więc, co jest cesarskiego, cesarzowi, a co Bożego, Bogu. 22.A gdy to 
usłyszeli, zdziwili się, po czym opuścili go i odeszli.  

III ‒ Flp 3,17-21  

17.Bądźcie naśladowcami moimi, bracia, i patrzcie na tych, którzy postępują według 
wzoru, jaki w nas macie. 18.Wielu bowiem z tych, o których często wam mówiłem, 
a teraz także z płaczem mówię, postępuje jak wrogowie krzyża Chrystusowego; 
19.końcem ich jest zatracenie, bogiem ich jest brzuch, a chwałą to, co jest ich hańbą, 
myślą bowiem o rzeczach ziemskich. 20.Nasza zaś ojczyzna jest w niebie, skąd też 
Zbawiciela oczekujemy, Pana Jezusa Chrystusa, 21.Który przemieni znikome ciało na-
sze w postać, podobną do uwielbionego ciała swego, tą mocą, którą też wszystko pod-
dać sobie może.  

IV ‒ 2 Mż 1,8-20 

8.Tymczasem rządy nad Egiptem objął nowy król, który nie znał Józefa. 9.Rzekł on do 
ludu swego: Oto lud izraelski stał się liczniejszy i potężniejszy od nas. 10.Postąpmy więc 
z nim mądrze, aby się nie mnożył. Bo gdyby nas zaskoczyła wojna, mógłby także on 
przyłączyć się do naszych wrogów, walczyć przeciwko nam i ujść z kraju. 11.Usta-
nowiono przeto nad nim nadzorców pańszczyźnianych, aby go gnębili ciężkimi robo-
tami; budowano wtedy dla faraona miasta-spichlerze: Pitom i Ramses. 12.Lecz im bar-
dziej go gnębili, tym więcej się rozmnażał i rozrastał; i bano się synów izraelskich. 
13.Egipcjanie zmuszali Izraelitów do ciężkich robót 14.i uprzykrzali im życie uciążliwą 
robotą w glinie i przy cegłach i różną pracą na polu. Wszystkie te prace wykonywali 
pod przymusem. 15.Wtedy król egipski rzekł do położnych hebrajskich, z których jedna 
nazywała się Szifra, a druga Pua, 16.mówiąc: Gdy będziecie przy porodach niewiast 
hebrajskich, uważajcie, co się rodzi: Jeżeli rodzi się chłopiec, zabijcie go, a jeżeli dziew-
czynka, niech zostanie przy życiu. 17.Lecz położne bały się Boga i nie czyniły tak, jak im 
nakazał król egipski, ale pozostawiały chłopców przy życiu. 18.Wtedy król egipski we-
zwał położne i rzekł do nich: Czemuście to uczyniły i pozostawiały przy życiu także 
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chłopców? 19.Położne odpowiedziały faraonowi: Kobiety hebrajskie nie są takie jak 
kobiety egipskie; są one tak żywotne, że rodzą wcześniej, niż przyjdzie do nich położ-
na. 20.A Bóg nagradzał te położne dobrym powodzeniem, lud zaś rozmnażał się i po-
tężniał.  

V ‒ Mt 5,33-37 

 33.Słyszeliście także, że powiedziano przodkom: Nie będziesz fałszywie przysięgał, ale 
dotrzymasz Panu przysiąg swoich. 34.A Ja wam powiadam, abyście w ogóle nie przy-
sięgali ani na niebo, gdyż jest tronem Boga, 35.ani na ziemię, gdyż jest podnóżkiem 
stóp jego, ani na Jerozolimę, gdyż jest miastem wielkiego króla; 36.ani na głowę swoją 
nie będziesz przysięgał, gdyż nie możesz uczynić nawet jednego włosa białym lub czar-
nym. 37.Niechaj więc mowa wasza będzie: Tak – tak, nie – nie, bo co ponadto jest, to 
jest od złego.  

VI ‒ Rz 13,1-7 

1.Każdy człowiek niech się poddaje władzom zwierzchnim; bo nie ma władzy, jak tylko 
od Boga, a te, które są, przez Boga są ustanowione. 2.Przeto kto się przeciwstawia 
władzy, przeciwstawia się Bożemu postanowieniu; a ci, którzy się przeciwstawiają, 
sami na siebie potępienie ściągają. 3.Rządzący bowiem nie są postrachem dla tych, 
którzy pełnią dobre uczynki, lecz dla tych, którzy pełnią złe. Chcesz się nie bać władzy? 
Czyń dobrze, a będziesz miał od niej pochwałę; 4.jest ona bowiem na służbie u Boga, 
tobie ku dobremu. Ale jeśli czynisz źle, bój się, bo nie na próżno miecz nosi, wszak jest 
sługą Boga, który odpłaca w gniewie temu, co czyni źle. 5.Przeto trzeba jej się podda-
wać, nie tylko z obawy przed gniewem, lecz także ze względu na sumienie. 6.Dlatego 
też i podatki płacicie, gdyż są sługami Bożymi po to, aby tego właśnie strzegli. 
7.Oddawajcie każdemu to, co mu się należy; komu podatek, podatek; komu cło, cło; 
komu bojaźń, bojaźń; komu cześć, cześć.  

Modlitwy powszechne Kościoła 

1.   Boże, Panie nieba i ziemi, Władco wszechświata, Stwórco rzeczy widzialnych 
i niewidzialnych! Oddajemy Tobie cześć i wielbimy Cię, gdyż Twoja chwała przewyższa 
dostojeństwo i piękno całego stworzenia. Przyodziany w szatę światłości królujesz od 
wieków na wieki i obdarzasz życiem królestwo roślin i zwierząt. Dajesz nam, swoim 
dzieciom odkupionym krwią Twojego Syna, Jezusa Chrystusa wszystko, co potrzebne 
jest do życia, a więc dom i ojczyznę, pokarm i odzienie, przyjaciół i pracę. Przez swoje 
Słowo uczysz nas wypełniać powinności wobec naszej ziemskiej ojczyzny i Kościoła, 
duchowej naszej matki.  

 Wysłuchaj nas, gdy o pomyślność naszych wiosek i miast Cię prosimy. Błogosław 
naszą pracę, wysiłek umysłu, aby cokolwiek czynić będziemy, służyło szczęściu, poko-
jowi i sprawiedliwości. Przywódcom naszego narodu daj mądre serce, umiłowanie 
prawdy i Ewangelii Twojego Syna. Zachowaj nas wszystkich w zgodzie i miłości. Daj nam 
wszystkim nowe serca, zawsze gotowe do przebaczania i służby dla bliźniego.  
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 Przede wszystkim spraw, abyśmy nie zapomnieli, że nasza prawdziwa ojczyzna jest 
w niebie, skąd oczekujemy przyjścia naszego Zbawiciela. Prowadź nas przez Ducha 
Świętego do niebieskiej Jerozolimy, a gdy staniemy w świętym Mieście, okaż nam 
chwałę swoją, a my zaś wielbić Cię będziemy wraz z wszystkimi aniołami i zastępami 
niebieskimi na wieki wieków.   

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

2.   Boże wszechmogący, który wszystko stworzyłeś i powierzyłeś nam pieczę nad 
ziemią! Dziękujemy Ci, że nieustannie przypominasz nam o naszym powołaniu i udzie-
lasz sił do pracy i działania oraz budzisz w nas miłość do bliźnich. Bez Twojego bło-
gosławieństwa nie możemy uczynić nic, co by się Tobie podobało i służyło dobru 
wszystkim ludziom. Błagamy Cię, wspieraj nas w naszych chęciach okazywania pomocy 
wszystkim potrzebującym i siły do ich realizacji. 

 Zechciej przebaczyć nam grzech lenistwa, naszą ospałość i gnuśność. Wyrwij nas 
z uśpienia i duchowej niemocy. Natchnij Twoim Duchem, byśmy z radością pracowali 
na chwałę Twojego Imienia i ku pożytkowi bliźnich. Dopomóż nam przez Ducha Świę-
tego zaowocować w gorliwą wiarę i miłość do wszystkich ludzi, których spotykamy na 
drodze naszego życia. 

 Panie Boże miłosierny, wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, Orędownika i Zbawi-
ciela naszego. Amen. 

Antyfona 
Ksiądz: Niech się rozweselą i rozradują w Tobie wszyscy, którzy cię szukają. Alleluja! 

Zgromadzenie liturgiczne: Niechaj mówią zawsze: Wielki jest Pan! Alleluja! 
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24. NIEDZIELA PO ŚWIĘTEJ TRÓJCY 

Hasło tygodnia  

Dziękujcie Ojcu, który was zdolnymi uczynił do uczestnictwa w dziedzictwie 

świętych w światłości. (Kol 1,12) 

Psalm tygodnia: Ps 39,5-8.13.14 
5. Daj mi, Panie, poznać kres mój  
  I jaka jest miara dni moich,  
  Abym wiedział, jak jestem znikomy!  
6. Oto na szerokość dłoni wymierzyłeś dni moje  
  A okres życia mojego jest jak nic przed tobą.  
  Tylko jak tchnienie jest wszelki człowiek, choć pewnie stoi. 
7. Zaprawdę, człowiek przemija jak cień,  
  Zaprawdę, na próżno się miota.  
  Gromadzi, a nie wie, kto to zabierze.  
8. A teraz, czego mam się spodziewać, Panie?  
  W tobie jest nadzieja moja.  
13.  Wysłuchaj, Panie, modlitwy mojej,  
 I nastaw uszu na wołanie moje!  
 Nie milcz na łzy moje!  
 Gdyż jestem tylko przychodniem u ciebie,  
 Wędrowcem jak wszyscy ojcowie moi. 
14.  Odwróć ode mnie surowe spojrzenie swoje,  
 Abym odetchnął, zanim odejdę i nie będzie mnie! 

Introit nr 79 
Ksiądz Zgromadzenie liturgiczne 

I  
* Daj mi, Panie, poznać miarę dni moich * Abym wiedział, jak jestem znikomy! 
* Oto na szerokość dłoni wymierzyłeś dni 

moje 
* A jak tchnienie jest tylko wszelki człowiek. 

* W Tobie jest nadzieja moja. * Ratuj mnie od wszelkich występków mo-
ich! 

II  

* Czegóż mam się spodziewać teraz, o Pa-
nie? 

* W Tobie jest nadzieja moja. 

* Wysłuchaj, Panie, modlitwy mojej, * I nastaw uszu na wołanie moje! 
* Nie milcz na łzy moje! * Gdyż jestem tylko przychodniem u Ciebie. 
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Kolekty 

1.    Panie, Boże naszego zbawienia!/ Dziękujemy Ci za Jezusa Chrystusa, przez 
którego okazujesz nam łaskę i udzielasz zbawienia wiecznego./ Spraw, abyśmy przez 
wiarę uchwycili się Chrystusa i w Nim znaleźli nowe życie,/ przez którego racz nas 
wysłuchać w Duchu Świętym, Pocieszycielu naszym. 

2.    Boże, Ojcze łaski i miłosierdzia!/ Upodobało się Tobie, aby w Jezusie Chrystu-
sie zamieszkała pełnia boskości./ Prosimy Cię, spraw łaskawie, aby wszyscy ludzie 
pojednali się z Tobą i aby w krwi Chrystusa znaleźli pocieszenie i pokój./ Wysłuchaj nas 
przez tegoż Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki 
wieków. 

3.    Łaskawy nasz Panie, miłosierny i święty Boże!/ Prosimy Cię, zachowaj 
i utwierdź w nas poznanie Twojej prawdy/ i doprowadź w nas do końca rozpoczęte 
przez Ciebie dzieło naszego zbawienia./ Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, który 
z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. 

4.    Panie Boże, do Ciebie, wołamy i błagamy o zmiłowanie./ Zmiłuj się nad nami, 
nie dla zasług naszych, bo takich przed Tobą nie mamy, ale dla zasługi Syna Twojego./ 
Panie, bądź nam wspomożycielem i spełnij to, co obiecałeś sługom Twoim,  aby dusze 
nasze śpiewały Tobie na chwałę teraz i przez wszystkie wieki./ Wysłuchaj nas przez 
Jezusa Chrystusa, naszego Pana, który z Tobą i z Duchem Świętym w jedności, żyje 
i króluje na wieki wieków. 

Biblijne teksty liturgiczne 

Stary Testament: Iz 51,9-16 

9.Obudź się, obudź się, oblecz się w siłę, tyś, ramię Pana! Obudź się jak za dni 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: 1 Kor 9,16-23  

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

Graduale  

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

Ewangelia: Mk 1,21-28  

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

Perykopy homiletyczne 

I ‒ 1 Kor 9,16-23  

16.Bo jeśli ewangelię zwiastuję, nie mam się czym chlubić; jest to bowiem dla mnie 
koniecznością; a biada mi, jeślibym ewangelii nie zwiastował. 17.Albowiem jeśli to czynię 
dobrowolnie, mam zapłatę; jeśli zaś niedobrowolnie, to sprawuję tylko powierzone mi 
szafarstwo. 18.Jakąż tedy mam zapłatę? Tę, że zwiastując ewangelię czynię to darmo, 
aby nie korzystać z prawa, jakie mi daje zwiastowanie ewangelii. 19.Będąc wolnym 
wobec wszystkich, oddałem się w niewolę wszystkim, abym jak najwięcej ludzi pozy-
skał. 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 
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zakonu, chociaż nie jestem bez zakonu Bożego, lecz pod zakonem Chrystusowym, aby 
pozyskać tych, którzy są bez zakonu. 22.Dla słabych stałem się słabym, aby słabych 
pozyskać; dla wszystkich stałem się wszystkim, żeby tak czy owak niektórych zbawić. 
23.A czynię to wszystko dla ewangelii, aby uczestniczyć w jej zwiastowaniu.  

II ‒ 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!  

III ‒ Mk 1,21-28  

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

IV ‒  Ps 39,5-8.13.14 
5. Daj mi, Panie, poznać kres mój  
  I jaka jest miara dni moich,  
  Abym wiedział, jak jestem znikomy!  
6. Oto na szerokość dłoni wymierzyłeś dni moje  
  A okres życia mojego jest jak nic przed tobą.  
  Tylko jak tchnienie jest wszelki człowiek, choć pewnie stoi. 
7. Zaprawdę, człowiek przemija jak cień,  
  Zaprawdę, na próżno się miota.  
  Gromadzi, a nie wie, kto to zabierze.  
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8. A teraz, czego mam się spodziewać, Panie?  
  W tobie jest nadzieja moja.  
13.  Wysłuchaj, Panie, modlitwy mojej,  
 I nastaw uszu na wołanie moje!  
 Nie milcz na łzy moje!  
 Gdyż jestem tylko przychodniem u ciebie,  
 Wędrowcem jak wszyscy ojcowie moi. 
14.  Odwróć ode mnie surowe spojrzenie swoje,  
 Abym odetchnął, zanim odejdę i nie będzie mnie! 

V ‒ Mt 9,18-26  

18.Gdy to do nich mówił, oto pewien przełożony [synagogi] przyszedł, złożył mu po-
kłon i rzekł: Córka moja dopiero co skonała, lecz pójdź, połóż na nią swą rękę, a ożyje. 
19.I wstał Jezus, i poszedł za nim wraz z uczniami swymi. 20.A oto niewiasta, która od 
dwunastu lat cierpiała na krwotok, podeszła z tyłu i dotknęła się kraju szaty jego. 
21.Mówiła bowiem do siebie: Bylebym się tylko dotknęła szaty jego, będę uzdrowiona. 
22.A Jezus, obróciwszy się i ujrzawszy ją, rzekł: Ufaj, córko, wiara twoja uzdrowiła cię. 
I od tej chwili niewiasta była uzdrowiona. 23.A gdy przyszedł Jezus do domu przełożo-
nego i ujrzał flecistów oraz zgiełkliwy tłum, 24.rzekł: Odejdźcie, bo nie umarła dziew-
czynka, lecz śpi. I naśmiewali się z niego. 25.A gdy wygnano tłum, wszedł i ujął ją za 
rękę, i wstała dziewczynka. 26.I rozeszła się wieść o tym po całej tamtej okolicy.  

VI ‒ Kol 1,[9-12]13-20 

9.Dlatego i my od tego dnia, kiedy to usłyszeliśmy, nie przestajemy się za was modlić 
i prosić, abyście doszli do pełnego poznania woli jego we wszelkiej mądrości i ducho-
wym zrozumieniu, 10.abyście postępowali w sposób godny Pana ku zupełnemu jego 
upodobaniu, wydając owoc w każdym dobrym uczynku i wzrastając w poznawaniu 
Boga, 11.utwierdzeni wszelką mocą według potęgi chwały jego ku wszelkiej cierpliwo-
ści i wytrwałości, z radością 12.dziękując Ojcu, który was zdolnymi uczynił do uczestni-
czenia w dziedzictwie świętych w światłości, 13.który nas wyrwał z mocy ciemności 
i przeniósł do Królestwa Syna swego umiłowanego, 14.w którym mamy odkupienie, 
odpuszczenie grzechów. 15.On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym 
wszelkiego stworzenia, 16.ponieważ w nim zostało stworzone wszystko, co jest na 
niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy nad-
ziemskie władze, czy zwierzchności; wszystko przez niego i dla niego zostało stworzo-
ne. 17.On też jest przed wszystkimi rzeczami i wszystko na nim jest ugruntowane, 
18.On także jest Głową Ciała, Kościoła; On jest początkiem, pierworodnym z umarłych, 
aby we wszystkim był pierwszy, 19.ponieważ upodobał sobie Bóg, żeby w nim za-
mieszkała cała pełnia boskości 20.i żeby przez niego wszystko, co jest na ziemi i na 
niebie, pojednało się z nim dzięki przywróceniu pokoju przez krew krzyża jego.  
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Modlitwy powszechne Kościoła  

1.   Boże i Ojcze Pana naszego Jezusa Chrystusa, dziękujemy Ci serdecznie, że 
jako wieczny Bóg, Pan tajemnicy i niepojętej mocy, przybliżyłeś się do nas w Jezusie 
Chrystusie i w Nim objawiłeś swoją zbawienną wolę wobec nas, grzesznych ludzi, nie-
godnych Twojego zmiłowania i ofiary krwi Twojego Syna. W Nim uwielbiłeś Imię swo-
je. Słowa i czyny Jego, przede Jego wszystkim krzyżowa śmierć, na wieki opiewa Twoją 
dobroć i łaskę. Chcemy Cię nieustannie wielbić przez posłuszeństwo Twojemu Słowu, 
ufną wiarę, pokorną służbę dla chorych i opuszczonych. Boże, Ty nie żądasz od nas 
ofiar, lecz miłosierdzia. Jedynie miłą jest Ci krzyżowa ofiara Twojego Syna.  

 Panie Boże, prosimy Cię o błogosławieństwo dla naszych domów, rodzin, zakładów 
pracy szkół i urzędów. Błogosław Kościół nasz i wszystkich, których powołałeś do kierowa-
nia Twoim ludem. Spraw, aby dobry owoc i obfity plon przyniósł posiew Twojego Sło-
wa. Zachowaj nam wolność zwiastowania Ewangelii, która jest mocą ku zbawieniu 
każdemu wierzącemu. Niech wszędzie rozbrzmiewa radosna wieść o zbawieniu 
w Jezusie Chrystusie. Niechaj budzi ona wiarę w sercach i gotowość niesienia pomocy 
bliźnim.  

 Panie Boże, z pokorą prosimy Cię, uzbrój nas w cierpliwość i wiarę. Racz wysłuchać 
przez naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Amen. 

2.   Boże wszechmogący, dziękujemy Ci, że posłałeś na świat Twojego Syna, aby 
przez Niego i w Nim darować nam zbawienie wieczne. Przez Jego usta ogłosiłeś rodza-
jowi ludzkiemu łaskę i Ewangelię o pokoju z Tobą. Słowa Jezusa Chrystusa budziły ra-
dość i napełniały serca wiarą i ufnością przez wszystkie wieki. Niech dzieje się to także 
w naszym życiu. 

 Dziękujemy Ci, że Jego słowa, potwierdzone przez tych, którzy Go słuchali, także 
i dzisiaj są zwiastowane i głoszone grzesznemu światu. Przez Ducha Świętego napełnia-
ją mocą serca zatrwożonych i budzą nadzieję, i niosą pociechę. Spraw, by słowa nasze-
go Zbawiciela zawsze były przyjmowane z dziękczynieniem i radością. Uchroń ludzi od 
obojętności wobec Jego ewangelii łaski i Twojego zbawienia. 

 Boże, jeśli kiedykolwiek zlekceważyliśmy Twoje zbawienie, miej litość nad nami, 
przebacz nam grzech zaniedbania i oczyść od winy. Natchnij nas Twoim Duchem, na-
pełń wiarą, naucz wierności i wytrwałości, abyśmy zawsze z radością słuchali Twojej 
ewangelii o zbawieniu w Chrystusie Jezusie. 

 Racz łaskawie wysłuchać nas przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Amen. 

Antyfona 
Ksiądz: Chrystus umarł i ożył.  Alleluja! 

Zgromadzenie liturgiczne: Aby nad umarłymi i nad żywymi panować. Alleluja!  
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Hasło tygodnia   

Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi będą nazwani.  
(Mt 5,9)  

Psalm tygodnia: Ps 85,9-14 
9. Pragnę teraz słyszeć, co mówi Bóg, Pan:  
 Zaiste, zwiastuje pokój ludowi swemu i wiernym swoim,  
 Aby tylko nie zawrócili do głupoty swojej.  
10. Zaiste, zbawienie jest bliskie  
 Dla tych, którzy się go boją,  
 Aby chwała jego zamieszkała w ziemi naszej.  
11. Aby łaska i wierność się spotkały,  
 A sprawiedliwość i pokój pocałowały.  
12. Wierność wyrośnie z ziemi,  
 A sprawiedliwość wyjrzy z niebios.  
13. Także dobrobytu udzieli Pan 
 I ziemia nasza swój plon wyda.  
14. Sprawiedliwość kroczyć przed nim będzie  
 I wyznaczać drogę krokom jego. 

Introit nr 80 
Ksiądz Zgromadzenie liturgiczne 

I  
* Ty, Panie, zachowałeś duszę moją od dołu 

zagłady, 
* Gdyż poza siebie rzuciłeś wszystkie moje 

grzechy. 
* Ty znowu człowieka w proch obracasz * I mówisz: Wracajcie, synowie ludzcy! 
* Zwróć się ku nam, Panie! * Zmiłuj się nad sługami swymi! 

II  

* Panie, giniemy od gniewu Twego, * A srogością Twoją jesteśmy przerażeni. 
* Położyłeś, Panie, winy nasze przed sobą, * Tajne grzechy nasze w świetle oblicza swe-

go. 
* Nasyć nas o świcie łaską swoją, * Abyśmy się weselili i radowali przez wszyst-

kie dni nasze! 

Kolekty  

1.    Wszechmogący, wiekuisty Boże!/ Twoje Królestwo nie przychodzi dostrze-
galnie i nikt z nas nie zna dnia ani godziny, w której Twój Syn przyjdzie./ Prosimy Cię, 
dopomóż nam przez Ducha Świętego przygotować się na spotkanie z naszym Panem, 
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abyśmy godni byli wejścia do Królestwa chwały./ Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystu-
sa w Duchu Świętym, Pocieszycielu naszym. 

2.    Wszechmogący i wieczny Boże, Panie naszego życia!/ Pamiętasz o wszystkich 
dzieciach swoich w Jezusie Chrystusie, który panuje nad żywymi i zmarłymi./ Pragnie-
my być wierni Twojemu Synowi, dla Niego żyć i umierać./ Wysłuchaj nas przez tegoż 
Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na 
wieki wieków. 

3.    Wszechmogący, wieczny Panie Boże, który przez swojego Syna wybawiłeś 
nas od śmierci wiecznej!/ Prosimy Cię, pokrzep nasze serca przez swojego Ducha,/ 
abyśmy codziennie pokrzepiali się Twoją łaską i żyli w pewności wiary, że dnia osta-
tecznego powstaniemy z naszych grobów./ Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa 
w Duchu Świętym, Pocieszycielu naszym. 

4.   Panie Boże, naucz nas liczyć dni nasze i uczyń serca nasze mądrymi i posłusz-
nymi Twojej woli./ Niech oczy nasze zawsze patrzą na Ciebie, bo od Ciebie pomoc 
przychodzi./  Ucz nas przez swojego Ducha Świętego pokory, abyś miał w nas upodo-
banie./ Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela. 

Biblijne teksty liturgiczne 

 Stary Testament: Mi 4,1-5[7b] 

1.I stanie się w dniach ostatecznych, że góra ze świątynią Pana będzie stać mocno jako 
najwyższa z gór i będzie wyniesiona ponad pagórki, a ludy tłumnie będą do niej zdą-
żać. 2.I pójdzie wiele narodów, mówiąc: Pójdźmy w pielgrzymce na górę Pana i do 
świątyni Boga Jakuba, i będzie nas uczył swoich dróg, abyśmy mogli chodzić jego 
ścieżkami, gdyż z Syjonu wyjdzie zakon i słowo Pana z Jeruzalemu! 3.Wtedy rozsądzać 
będzie liczne ludy i rozstrzygać sprawy wielu narodów. I przekują swoje miecze na 
lemiesze, a swoje włócznie na sierpy. Żaden naród nie podniesie miecza przeciwko 
drugiemu narodowi i nie będą się już uczyć sztuki wojennej. 4.I będzie siedział każdy 
pod swoim szczepem winnym i pod drzewem figowym, i nikt nie będzie szerzył popło-
chu. Zaiste, usta Pana Zastępów to powiedziały. 5.Niech wszystkie ludy, każdy z nich 
postępuje w imieniu swojego boga, lecz my będziemy postępowali w imieniu Pana, 
naszego Boga, po wiek wieków. [[7b]A Pan będzie nad nimi królował na górze Syjon, 
odtąd aż na wieki]. 

Lekcja: Rz 8,18-25 

18.Albowiem sądzę, że utrapienia teraźniejszego czasu nic nie znaczą w porównaniu 
z chwałą, która ma się nam objawić. 19.Bo stworzenie z tęsknotą oczekuje objawienia 
synów Bożych, 20.gdyż stworzenie zostało poddane znikomości, nie z własnej woli, lecz 
z woli tego, który je poddał, w nadziei, 21.że i samo stworzenie będzie wyzwolone 
z niewoli skażenia ku chwalebnej wolności dzieci Bożych. 22.Wiemy bowiem, że całe 
stworzenie wespół wzdycha i wespół boleje aż dotąd. 23.A nie tylko ono, lecz i my sa-
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mi, którzy posiadamy zaczątek Ducha, wzdychamy w sobie, oczekując synostwa, od-
kupienia ciała naszego. 24.W tej bowiem nadziei zbawieni jesteśmy; a nadzieja, którą 
się ogląda, nie jest nadzieją, bo jakże może ktoś spodziewać się tego, co widzi? 
25.A jeśli spodziewamy się tego, czego nie widzimy, oczekujemy żarliwie, z cierpliwo-
ścią. 

Graduale  

Zaiste, zbawienie jest bliskie dla tych, którzy się go boją, aby chwała jego 

zamieszkała w ziemi naszej. Alleluja!  (Ps 85,10) 

Ewangelia: Łk 17,20-24[25-30]  

20.(Jezus) zapytany przez faryzeuszów, kiedy przyjdzie Królestwo Boże, odpowiedział 
im i rzekł: Królestwo Boże nie przychodzi dostrzegalnie, 21.Ani nie będą mówić : Oto 
tutaj jest, albo: Tam; oto bowiem Królestwo Boże jest pośród was. 22.Rzekł też do 
uczniów: Przyjdą czasy, kiedy będziecie pragnęli widzieć jeden z dni Syna Człowiecze-
go, a nie ujrzycie. 23.I będą mówić do was: Oto tam, oto tu. Nie chodźcie, ani się tam 
nie udawajcie. 24.Bo jak błyskawica, gdy zabłyśnie, świeci od jednego krańca nieba aż 
po drugi, tak będzie i Syn Człowieczy w dniu swoim. [25.Lecz przedtem musi wiele 
cierpieć i być odrzucony przez to pokolenie. 26.A jak było za dni Noego, tak będzie i za 
dni Syna Człowieczego. 27.Jedli, pili, żenili się i za mąż wychodzili aż do dnia, kiedy Noe 
wszedł do arki i nastał potop, i wytracił wszystkich. 28.Podobnie też było za dni Lota: 
Jedli, pili, kupowali, sprzedawali, szczepili, budowali; 29.a w dniu kiedy Lot wyszedł 
z Sodomy, spadł z nieba ogień z siarką i wytracił wszystkich. 30.Tak też będzie w dniu, 
kiedy Syn Człowieczy się objawi]. 

Perykopy homiletyczne 

I ‒ Łk 6,27-38  

27.Wam, którzy słuchacie, powiadam: Miłujcie nieprzyjaciół waszych, dobrze czyńcie 
tym, którzy was nienawidzą, 28.błogosławcie tym, którzy was przeklinają, módlcie się 
za tych, którzy was krzywdzą. 29.Temu, kto cię uderzy w policzek, nadstaw i drugi, 
a temu, kto ci zabiera płaszcz, i sukni nie odmawiaj. 30.Każdemu, kto cię prosi, daj, 
a od tego, kto bierze, co twoje, nie żądaj zwrotu. 31.A jak chcecie, aby ludzie wam czy-
nili, czyńcie im tak samo i wy. 32.A jeśli miłujecie tych, którzy was miłują, na jakąż 
wdzięczność zasługujecie? Wszak i grzesznicy miłują tych, którzy ich miłują. 33.Jeśli 
bowiem dobrze czynicie tym, którzy wam dobrze czynią, na jaką wdzięczność zasługu-
jecie? Wszak i grzesznicy to samo czynią. 34.A jeśli pożyczacie tym, od których spo-
dziewacie się zwrotu, na jaką wdzięczność zasługujecie? I grzesznicy pożyczają grzesz-
nikom, aby to samo odebrać z powrotem. 35.Ale miłujcie nieprzyjaciół waszych i do-
brze czyńcie, i pożyczajcie, nie spodziewając się zwrotu, a będzie obfita nagroda wa-
sza, i synami Najwyższego będziecie, gdyż On dobrotliwy jest i dla niewdzięcznych, 
i dla złych. 36.Bądźcie miłosierni, jak miłosierny jest Ojciec wasz. 37.I nie sądźcie, a nie 
będziecie sądzeni, i nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni, odpuszczajcie, a dostą-
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picie odpuszczenia. 38.Dawajcie, a będzie wam dane; miarę dobrą, natłoczoną, potrzę-
sioną i przepełnioną dadzą w zanadrze wasze; albowiem jakim sądem sądzicie, takim 
was osądzą, i jaką miarą mierzycie, taką i wam odmierzą. 

II ‒ 1 Tes 5,1-6[7-11] 

 1.A o czasach i porach, bracia, nie ma potrzeby do was pisać. 2.Sami bowiem dokład-
nie wiecie, iż dzień Pański przyjdzie jak złodziej w nocy. 3.Gdy mówić będą: Pokój 
i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich nagła zagłada, jak bóle na kobietę brze-
mienną, i nie umkną. 4.Wy zaś, bracia, nie jesteście w ciemności, aby was dzień ten jak 
złodziej zaskoczył. 5.Wy wszyscy bowiem synami światłości jesteście i synami dnia. Nie 
należymy do nocy ani do ciemności. 6.Przeto nie śpijmy jak inni, lecz czuwajmy i bądź-
my trzeźwi. 7.Albowiem ci, którzy śpią, w nocy śpią, a ci, którzy się upijają, w nocy się upi-
jają. 8.My zaś, którzy należymy do dnia, bądźmy trzeźwi, przywdziawszy pancerz wiary 
i miłości oraz przyłbicę nadziei zbawienia. 9.Gdyż Bóg nie przeznaczył nas na gniew, lecz 
na osiągnięcie zbawienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, 10.który umarł za nas, aby-
śmy, czy czuwamy, czy śpimy, razem z nim żyli. 11.Dlatego napominajcie się nawzajem 
i budujcie jeden drugiego, co też czynicie.  

III ‒ Ps 85,2-14 
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!  
9. Chciałbym teraz słyszeć, co mówi Bóg, Pan:  
 Zaiste, zwiastuje pokój ludowi swemu i wiernym swoim,  
 Aby tylko nie zawrócili do głupoty swojej.  
10. Zaiste, zbawienie jest bliskie  
 Dla tych, którzy się go boją,  
 Aby chwała jego zamieszkała w ziemi naszej.  
11. Aby łaska i wierność się spotkały,  
 A sprawiedliwość i pokój pocałowały.  
12. Wierność wyrośnie z ziemi,  
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 A sprawiedliwość wyjrzy z niebios.  
13. Także dobrobytu udzieli Pan 
 I ziemia nasza swój plon wyda.  
14. Sprawiedliwość kroczyć przed nim będzie  
 I wyznaczać drogę krokom jego. 

IV ‒ Łk 17,20-24[25-30] 

 20.(Jezus) zapytany przez faryzeuszów, kiedy przyjdzie Królestwo Boże, odpowiedział 
im i rzekł: Królestwo Boże nie przychodzi dostrzegalnie, 21.Ani nie będą mówić : Oto 
tutaj jest, albo: Tam; oto bowiem Królestwo Boże jest pośród was. 22.Rzekł też do 
uczniów: Przyjdą czasy, kiedy będziecie pragnęli widzieć jeden z dni Syna Człowiecze-
go, a nie ujrzycie. 23.I będą mówić do was: Oto tam, oto tu. Nie chodźcie, ani się tam 
nie udawajcie. 24.Bo jak błyskawica, gdy zabłyśnie, świeci od jednego krańca nieba aż 
po drugi, tak będzie i Syn Człowieczy w dniu swoim. [25.Lecz przedtem musi wiele 
cierpieć i być odrzucony przez to pokolenie. 26.A jak było za dni Noego, tak będzie i za 
dni Syna Człowieczego. 27.Jedli, pili, żenili się i za mąż wychodzili aż do dnia, kiedy Noe 
wszedł do arki i nastał potop, i wytracił wszystkich. 28.Podobnie też było za dni Lota: 
Jedli, pili, kupowali, sprzedawali, szczepili, budowali; 29.a w dniu kiedy Lot wyszedł 
z Sodomy, spadł z nieba ogień z siarką i wytracił wszystkich. 30.Tak też będzie w dniu, 
kiedy Syn Człowieczy się objawi].  

V ‒ Rz 8,18-25  

18.Albowiem sądzę, że utrapienia teraźniejszego czasu nic nie znaczą w porównaniu 
z chwałą, która ma się nam objawić. 19.Bo stworzenie z tęsknotą oczekuje objawienia 
synów Bożych, 20.gdyż stworzenie zostało poddane znikomości, nie z własnej woli, lecz 
z woli tego, który je poddał, w nadziei, 21.że i samo stworzenie będzie wyzwolone 
z niewoli skażenia ku chwalebnej wolności dzieci Bożych. 22.Wiemy bowiem, że całe 
stworzenie wespół wzdycha i wespół boleje aż dotąd. 23.A nie tylko ono, lecz i my sa-
mi, którzy posiadamy zaczątek Ducha, wzdychamy w sobie, oczekując synostwa, od-
kupienia ciała naszego. 24.W tej bowiem nadziei zbawieni jesteśmy; a nadzieja, którą 
się ogląda, nie jest nadzieją, bo jakże może ktoś spodziewać się tego, co widzi? 
25.A jeśli spodziewamy się tego, czego nie widzimy, oczekujemy żarliwie, z cierpliwo-
ścią. 

VI ‒ Mi 4,1-5[7b] 

1.I stanie się w dniach ostatecznych, że góra ze świątynią Pana będzie stać mocno jako 
najwyższa z gór i będzie wyniesiona ponad pagórki, a ludy tłumnie będą do niej zdą-
żać. 2.I pójdzie wiele narodów, mówiąc: Pójdźmy w pielgrzymce na górę Pana i do 
świątyni Boga Jakuba, i będzie nas uczył swoich dróg, abyśmy mogli chodzić jego 
ścieżkami, gdyż z Syjonu wyjdzie zakon i słowo Pana z Jeruzalemu! 3.Wtedy rozsądzać 
będzie liczne ludy i rozstrzygać sprawy wielu narodów. I przekują swoje miecze na 
lemiesze, a swoje włócznie na sierpy. Żaden naród nie podniesie miecza przeciwko 
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drugiemu narodowi i nie będą się już uczyć sztuki wojennej. 4.I będzie siedział każdy 
pod swoim szczepem winnym i pod drzewem figowym, i nikt nie będzie szerzył popło-
chu. Zaiste, usta Pana Zastępów to powiedziały. 5.Niech wszystkie ludy, każdy z nich 
postępuje w imieniu swojego boga, lecz my będziemy postępowali w imieniu Pana, 
naszego Boga, po wiek wieków. [[7b]A Pan będzie nad nimi królował na górze Syjon, 
odtąd aż na wieki]. 

Modlitwy powszechne Kościoła 

1.   Panie nasz, Boże wszechmogący, który suwerennie władasz wszechświatem, 
przyjmij dziękczynienie i uwielbienie majestatu Twojej chwały. Uwielbiamy Cię, Boże 
niepojętej miłości, wszak Ty, jako Pan stworzenia, jesteś jedynie godny czci i chwały. 
Twoje Królestwo sprawiedliwości i pokoju trwa na wieki.  

 W Jezusie Chrystusie przybliżyło się Twoje Królestwo i objawiła się przez Jego 
zmartwychwstanie Twoja władza, moc i światłość, która rozprasza mroki naszego ży-
cia. W światłości tej prowadź nas, Boże, i zachowaj w radości i szczęściu. Dla chwały 
Twojego Syna pragniemy żyć i działać, dla Niego też jesteśmy gotowi umierać, gdyż 
czy żyjemy, czy umieramy, Jego jesteśmy na wieki. Przeznaczyłeś nas bowiem do życia 
w społeczności z ukrzyżowanym i zmartwychwstałym Chrystusem przed Twoim obliczem. 
Boże, zanim powołasz nas przed swój majestat, przypominaj nam nieustannie, że bio-
dra nasze winny być przepasane i świece zapalone. Nie dopuść, abyśmy jak ludzie 
czasów Noego i Lota zajmowali się wyłącznie sprawami doczesnymi, a zapominali 
o życiu wiecznym, wszak nie mamy tu miasta trwałego, lecz jako pielgrzymi nieu-
stannie podążamy do niebieskiej Jerozolimy, gdzie wraz z aniołami i zastępami nie-
biańskimi będziemy Cię wielbić z radością na wieki.  

 Dopomóż w dźwiganiu krzyża chorym i cierpiącym. Niechaj zmartwychwstały Pan 
będzie światłem dla umierających. Niechaj w Nim nadzieję pokładają wszystkie narody, 
gdyż dałeś Go nam, aby nas wykupionych z niewoli grzechu, śmierci i władzy szatana 
przyprowadzić przed Twoje oblicze jaśniejące chwałą i dostojeństwem.  

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

2.    Panie Jezu, Tyś powiedział, że mamy Cię oczekiwać, bo przyjdziesz jeszcze raz 
na ziemię i wtedy wszyscy ujrzą Ciebie. Twojego przyjścia wyglądali Twoi uczniowie, 
ojcowie Kościoła, reformatorzy oraz liczne pokolenia wiernych czcicieli Twojego Imie-
nia. Powiedziałeś, że nikt nie może znać dnia ani godziny przyjścia Syna Człowieczego, 
a jednak zuchwalcy ważą się dokonywać obliczeń i świętokradczo wyznaczać czas Two-
jego powtórnego przybycia na ziemię. 

 Panie, dopomóż nam pojąć, że Ty nie zwlekasz z wypełnieniem danej nam obietnicy 
zabrania nas do siebie, ale masz na względzie stan umysłów błądzącej ludzkości, sła-
bość Kościoła i naszej wiary. Ty, Panie, jesteś cierpliwy. Dajesz nam czas łaski, abyśmy 
się upamiętali i z pomocą Ducha Świętego odnowili nasze życie.  

 Jezu Chryste, wiemy, że nie chcesz naszej zguby. Ty pragniesz szczęścia wiecznego 
dla wszystkich ludzi.  
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 Słowo Boga żywego o powszechnym zbawieniu, wlewa w nasze serca nadzieję, że 
ostatecznie przygarniesz nas do siebie. Radujemy się, że w dniu Twojego przyjścia 
wszystkie nasze pytania, znajdą odpowiedź i rozwiązanie. 

 Czekamy na Ciebie, Zbawicielu świata, i wraz z całym Twoim Kościołem wołamy: 
„Przyjdź, Panie Jezu!” Amen. 

Antyfona 
Ksiądz: Niech spocznie na nas łaska Pana, Boga naszego. Alleluja! 

Zgromadzenie liturgiczne: A dzieło rąk naszych utwierdzaj wśród nas! Alleluja!  

 



PRZEDOSTATNIA NIEDZIELA ROKU  KOŚCIELNEGO 

 214 

PRZEDOSTATNIA NIEDZIELA ROKU KOŚCIELNEGO 

Hasło tygodnia 

My wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym. (2 Kor 5,10) 

Psalm tygodnia: Ps 50,1-6.14.15.23 
1. Bóg, Wszechmocny Pan, przemówił i wezwał ziemię  
  Od wschodu słońca aż do zachodu jego.  
2.  Z Syjonu pełnego piękności Zajaśniał Bóg. 
3.  Bóg nasz przybywa i nie milczy;  
 Przed nim ogień pochłaniający,  
 A dokoła niego sroży się potężna burza. 
4. Przyzywa niebiosa z góry  
  I ziemię, aby sądzić swój lud:  
5. Zgromadźcie mi wiernych moich,  
  Którzy zawarli ze mną przymierze przez ofiarę.  
6. Niebiosa zwiastują sprawiedliwość jego,  
  Ponieważ sam Bóg jest sędzią! 
14. Ofiaruj Bogu dziękczynienie  
  I spełnij Najwyższemu śluby swoje!  
15. I wzywaj mnie w dniu niedoli,  
  Wybawię cię, a ty mnie uwielbisz!  
23. Kto ofiaruje dziękczynienie, czci mnie,  
  A temu, kto nienagannie postępuje, ukażę zbawienie Boże.  

Introit nr 81 
Ksiądz Zgromadzenie liturgiczne 

I  
* Pan idzie, by sądzić ziemię. * Będzie sądził świat sprawiedliwie, a ludy 

według swej wierności.  
* Panie! Słuchaj modlitwy mojej, usłysz błaga-

nie moje! 
* Przez wierność swoją wysłuchaj mnie 

w sprawiedliwości swojej!  
* Nie pozywaj na sąd sługi swego, * Gdyż nikt z żyjących nie okaże się sprawie-

dliwym przed Tobą! 

II  

* Wyciągam, Panie, ręce do Ciebie, 
 

* Dusza moja pragnie Ciebie jak zeschła zie-
mia. 

* Wysłuchaj mnie rychło, Panie, bo duch mój 
omdlewa, 

* I nie ukrywaj przede mną oblicza swego. 

* Daj mi o świcie doznać łaski Twojej! * Wskaż mi drogę, którą mam chodzić.   
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 Kolekty 

1.    Wszechmogący Boże, sędzio żywych i umarłych!/ Wszyscy staniemy w dniu 
sądu ostatecznego przed obliczem Twojego Syna, aby zdać rachunek z naszego postę-
powania./ Prosimy Cię, dopomóż nam służyć z poświęceniem naszym bliźnim, abyśmy 
okazali się godnymi dostąpienia łaski zbawienia wiecznego./ Wysłuchaj nas przez Je-
zusa Chrystusa, który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. 

2.    Wieczny Boże, Stworzycielu wszechrzeczy i Ojcze nasz jedyny!/ Wszelkie 
stworzenie zostało poddane z Twojej woli znikomości i oczekuje objawienia synostwa 
Twoich dzieci./ Z tęsknotą oczekujemy odkupienia naszego ciała, wyzwolenia i życia 
wiecznego przed obliczem Twoim w Królestwie Twojej chwały./ Wysłuchaj nas przez 
Jezusa Chrystusa, królującego z Tobą i z Duchem Świętym na wieki wieków.  

3.    Panie Boże wszechmogący,/ prosimy Cię, rządź nami przez swojego Ducha 
i pobudzaj nas do bogobojnego życia,/ abyśmy ze wszystkimi zbawionymi mogli być 
przy Tobie./ Wysłuchaj nas przez Pana naszego w Duchu Świętym, Pocieszycielu na-
szym. 

4.   Panie Boże wszechmogący i miłosierny!/ Prosimy Cię dopomóż nam przez 
Twojego Ducha Świętego zawsze pamiętać, że jesteśmy dziećmi Twoimi,/ że Twoja 
miłość jest bezwarunkowa i rozlana w sercach naszych./ Niech nasza miłość do Ciebie 
i bliźnich naszych jest świadectwem, że chociaż grzeszni, to jednak Twoi na wieki./ 
Wysłuchaj nas w Duchu Świętym, naszym Pocieszycielu. 

Biblijne teksty liturgiczne 

Stary Testament: Hi 14,1-6[7-12]13[14]15-17 

1.Człowiek urodzony z niewiasty żyje krótko i jest pełen niepokoju. 2.Wyrasta jak kwiat 
i więdnie; ucieka jak cień i nie ostaje się. 3.Aleć jeszcze nad takim masz otwarte oczy 
i pozywasz mnie przed siebie na sąd. 4.Jak może czysty pochodzić od nieczystego? Nie 
ma ani jednego. 5.Gdy jednak jego dni są ustalone, a liczba jego miesięcy postanowio-
na u ciebie, gdy Ty wyznaczyłeś mu kres, którego nie może przekroczyć, 6.odwróć od 
niego swój wzrok, niech odpocznie, niech jak najemnik nacieszy się swoim dniem. 
[7.Drzewo może mieć nadzieję; choć jest ścięte, znowu się odradza, a jego pędy rosną 
dalej, 8.chociaż jego korzeń zestarzeje się w ziemi i jego pień obumiera w prochu, 9.to 
jednak, gdy poczuje wilgoć, puszcza pędy i gałęzie jak świeża sadzonka. 10.Lecz gdy 
człowiek skona, leży bezwładny; a gdy człowiek wyzionie ducha, gdzie jest potem? 
11.Jak ubywa wód z morza, jak strumień opada i wysycha, 12.tak człowiek, gdy się poło-
ży, nie wstanie; dopóki niebo nie przeminie, nie ocuci się i nie obudzi się ze swojego 
snu]. 13.Obyś mnie ukrył w krainie umarłych, schował mnie, aż uśmierzy się twój 
gniew, wyznaczył mi kres, a potem wspomniał na mnie! [14.Gdy człowiek umiera, czy 
znowu ożyje? Przez wszystkie dni mojej służby będę oczekiwał, aż nadejdzie zmiana]. 
15.Wtedy będziesz wołał, a ja ci odpowiem, będziesz tęsknił za tworem swoich rąk. 
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16.Lecz teraz liczysz moje kroki, pilnujesz mojego grzechu. 17.Mój występek jest zapie-
czętowany w woreczku, a moja wina powleczona barwą. 

Lekcja: Rz 14,[1-6]7-13 

[1.A słabego w wierze przyjmujcie, nie wdając się w ocenę jego poglądów. 2.Jeden 
wierzy, że może jeść wszystko, słaby zaś jarzynę jada. 3.Niechże ten, kto je, nie pogar-
dza tym, który nie je, a kto nie je, niech nie osądza tego, który je; albowiem Bóg go 
przyjął. 4.Kimże ty jesteś, że osądzasz cudzego sługę? Czy stoi, czy pada, do pana swe-
go należy; ostoi się jednak, bo Pan ma moc podtrzymać go. 5.Jeden robi różnicę mię-
dzy dniem a dniem, drugi zaś każdy dzień ocenia jednakowo; niechaj każdy pozostanie 
przy swoim zdaniu. 6.Kto przestrzega dnia, dla Pana przestrzega; kto je, dla Pana je, 
dziękuje bowiem Bogu; a kto nie je, dla Pana nie je, i dziękuje Bogu]. 7.Albowiem nikt 
z nas dla siebie nie żyje i nikt dla siebie nie umiera; 8.bo jeśli żyjemy, dla Pana żyjemy; 
jeśli umieramy, dla Pana umieramy; przeto czy żyjemy, czy umieramy, Pańscy jeste-
śmy. 9.Na to bowiem Chrystus umarł i ożył, aby i nad umarłymi i nad żywymi panować. 
10.Ty zaś czemu osądzasz swego brata? Albo i ty, czemu pogardzasz swoim bratem? 
Wszak wszyscy staniemy przed sądem Bożym. 11.Bo napisano: Jakom żyw, mówi Pan, 
ugnie się przede mną wszelkie kolano i wszelki język wyznawać będzie Boga. 12.Tak 
więc każdy z nas za samego siebie zda sprawę Bogu. 13.Przeto nie osądzajmy już jedni 
drugich, ale raczej baczcie, aby nie dawać bratu powodu do upadku lub zgorszenia. 

Graduale  

Niebiosa zwiastują sprawiedliwość Jego, ponieważ sam Bóg jest sędzią. Alle-

luja! (Ps 50 ,6) 

Ewangelia: Mt 25,31-46 

31.A gdy przyjdzie Syn Człowieczy w chwale swojej i wszyscy aniołowie z nim, wtedy 
zasiądzie na tronie swej chwały. 32.I będą zgromadzone przed nim wszystkie narody, 
i odłączy jedne od drugich, jak pasterz odłącza owce od kozłów. 33.I ustawi owce po 
swojej prawicy, a kozły po lewicy. 34.Wtedy powie król tym po swojej prawicy: Pójdźcie, 
błogosławieni Ojca mego, odziedziczcie Królestwo, przygotowane dla was od założenia 
świata. 35.Albowiem łaknąłem, a daliście mi jeść, pragnąłem, a daliście mi pić, byłem 
przychodniem, a przyjęliście mnie, 36.byłem nagi, a przyodzialiście mnie, byłem chory, 
a odwiedzaliście mnie, byłem w więzieniu, a przychodziliście do mnie. 37.Wtedy od-
powiedzą mu sprawiedliwi tymi słowy: Panie! Kiedy widzieliśmy cię łaknącym, a na-
karmiliśmy cię, albo pragnącym, a daliśmy ci pić? 38.A kiedy widzieliśmy cię przychod-
niem i przyjęliśmy cię albo nagim i przyodzialiśmy cię? 39.I kiedy widzieliśmy cię cho-
rym albo w więzieniu, i przychodziliśmy do ciebie? 40.A król, odpowiadając, powie im: 
Zaprawdę powiadam wam, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych mo-
ich braci, mnie uczyniliście. 41.Wtedy powie i tym po lewicy: Idźcie precz ode mnie, 
przeklęci, w ogień wieczny, zgotowany diabłu i jego aniołom. 42.Albowiem łaknąłem, 
a nie daliście mi jeść, pragnąłem, a nie daliście mi pić. 43.Byłem przychodniem, a nie 
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przyjęliście mnie, nagim, a nie przyodzialiście mnie, chorym i w więzieniu i nie odwie-
dziliście mnie. 44.Wtedy i oni mu odpowiedzą, mówiąc: Panie! Kiedy widzieliśmy cię 
łaknącym albo pragnącym, albo przychodniem, albo nagim, albo chorym, albo w wię-
zieniu i nie usłużyliśmy ci? 45.Wtedy im odpowie tymi słowy: Zaprawdę powiadam 
wam, czegokolwiek nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, i mnie nie uczynili-
ście. 46.I odejdą ci na kaźń wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego.  

Perykopy homiletyczne 

I ‒ Hi 14,1-6[7-12]13[14]15-17 

1.Człowiek urodzony z niewiasty żyje krótko i jest pełen niepokoju. 2.Wyrasta jak kwiat 
i więdnie; ucieka jak cień i nie ostaje się. 3.Aleć jeszcze nad takim masz otwarte oczy 
i pozywasz mnie przed siebie na sąd. 4.Jak może czysty pochodzić od nieczystego? Nie 
ma ani jednego. 5.Gdy jednak jego dni są ustalone, a liczba jego miesięcy postanowio-
na u ciebie, gdy Ty wyznaczyłeś mu kres, którego nie może przekroczyć, 6.odwróć od 
niego swój wzrok, niech odpocznie, niech jak najemnik nacieszy się swoim dniem. 
[7.Drzewo może mieć nadzieję; choć jest ścięte, znowu się odradza, a jego pędy rosną 
dalej, 8.chociaż jego korzeń zestarzeje się w ziemi i jego pień obumiera w prochu, 9.to 
jednak, gdy poczuje wilgoć, puszcza pędy i gałęzie jak świeża sadzonka. 10.Lecz gdy 
człowiek skona, leży bezwładny; a gdy człowiek wyzionie ducha, gdzie jest potem? 
11.Jak ubywa wód z morza, jak strumień opada i wysycha, 12.tak człowiek, gdy się poło-
ży, nie wstanie; dopóki niebo nie przeminie, nie ocuci się i nie obudzi się ze swojego 
snu]. 13.Obyś mnie ukrył w krainie umarłych, schował mnie, aż uśmierzy się twój 
gniew, wyznaczył mi kres, a potem wspomniał na mnie! [14.Gdy człowiek umiera, czy 
znowu ożyje? Przez wszystkie dni mojej służby będę oczekiwał, aż nadejdzie zmiana]. 
15.Wtedy będziesz wołał, a ja ci odpowiem, będziesz tęsknił za tworem swoich rąk. 
16.Lecz teraz liczysz moje kroki, pilnujesz mojego grzechu. 17.Mój występek jest zapie-
czętowany w woreczku, a moja wina powleczona barwą. 

II ‒ Łk 16,1-8[9] 

1.Potem powiedział jeszcze do uczniów: Był pewien bogaty człowiek, który miał za-
rządcę, a tego oskarżono przed nim, że trwoni jego majętność. 2.I przywoławszy go, 
rzekł mu: Cóż to słyszę o tobie? Zdaj sprawę z twego szafarstwa, albowiem już nie 
będziesz mógł nadal zarządzać. 3.I rzekł zarządca do siebie samego: Cóż pocznę, skoro 
pan mój odbiera mi szafarstwo? Nie mam sił, aby kopać, a żebrać się wstydzę. 4.Wiem, 
co uczynię, aby mnie przyjęli do domów swoich, gdy zostanę usunięty z szafarstwa. 
5.I wezwał dłużników swego pana, każdego z osobna, i rzekł do pierwszego: Ile winie-
neś panu memu? 6.A ten odrzekł: Sto baryłek oliwy. Rzekł mu więc: Weź zapis swój, 
siądź i szybko napisz pięćdziesiąt. 7.Potem rzekł do drugiego: A ty ile winieneś? A ten 
odrzekł: Sto korców pszenicy. Rzekł mu: Weź zapis swój i napisz osiemdziesiąt. 8.I po-
chwalił pan nieuczciwego zarządcę, że przebiegle postąpił, bo synowie tego świata są 
przebieglejsi w rodzaju swoim od synów światłości. [9.I Ja wam powiadam: Zyskujcie 
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sobie przyjaciół mamoną niesprawiedliwości, aby, gdy się skończy, przyjęli was do 
wiecznych przybytków].  

III ‒ 2 Kor 5,1-10 

1.Wiemy bowiem, że jeśli ten namiot, który jest naszym ziemskim mieszkaniem, się 
rozpadnie, mamy budowlę od Boga, dom w niebie, nie rękoma zbudowany, wieczny. 
2.Dlatego też w tym doczesnym wzdychamy, pragnąc przyoblec się w domostwo na-
sze, które jest z nieba, 3.jeśli tylko przyobleczeni, a nie nadzy będziemy znalezieni. 
4.Dopóki bowiem jesteśmy w tym namiocie, wzdychamy, obciążeni, ponieważ nie 
chcemy być zewleczeni, lecz przyobleczeni, aby to, co śmiertelne, zostało wchłonięte 
przez życie. 5.A tym, który nas do tego właśnie przysposobił, jest Bóg, który nam też 
dał jako rękojmię Ducha. 6.Więc też zawsze jesteśmy pełni ufności i wiemy, że dopóki 
przebywamy w ciele, jesteśmy oddaleni od Pana 7.Gdyż w wierze, a nie w oglądaniu 
pielgrzymujemy. 8.Jesteśmy więc pełni ufności i wolelibyśmy raczej wyjść z ciała i za-
mieszkać u Pana. 9.Dlatego też dokładamy starań, żeby, niezależnie od tego, czy 
mieszkamy w ciele, czy jesteśmy poza ciałem jemu się podobać. 10.Albowiem my 
wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym, aby każdy odebrał zapłatę za 
uczynki swoje, dokonane w ciele, dobre czy złe.  

IV ‒ Łk 18,1-8 

1.Powiedział im też podobieństwo o tym, że powinni zawsze się modlić i nie ustawać, 
2.mówiąc: Był w jednym mieście pewien sędzia, który Boga się nie bał, a z człowiekiem 
się nie liczył. 3.Była też w owym mieście pewna wdowa, która go nachodziła i mówiła: 
Weź mię w obronę przed moim przeciwnikiem. 4.I przez długi czas nie chciał. Potem 
zaś powiedział sobie: Chociaż i Boga się nie boję ani z człowiekiem się nie liczę, 
5.jednak ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, by w końcu nie 
przyszła i nie uderzyła mnie w twarz. 6.I rzekł Pan: Słuchajcie, co ten niesprawiedliwy 
sędzia powiada! 7.A czyżby Bóg nie wziął w obronę swoich wybranych, którzy wołają 
do niego we dnie i w nocy, chociaż zwleka w ich sprawie? 8.Powiadam wam, że szybko 
weźmie ich w obronę. Tylko czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? 

V: Mt 25,31-46 

31.A gdy przyjdzie Syn Człowieczy w chwale swojej i wszyscy aniołowie z nim, wtedy 
zasiądzie na tronie swej chwały. 32.I będą zgromadzone przed nim wszystkie narody, 
i odłączy jedne od drugich, jak pasterz odłącza owce od kozłów. 33.I ustawi owce po 
swojej prawicy, a kozły po lewicy. 34.Wtedy powie król tym po swojej prawicy: Pójdźcie, 
błogosławieni Ojca mego, odziedziczcie Królestwo, przygotowane dla was od założenia 
świata. 35.Albowiem łaknąłem, a daliście mi jeść, pragnąłem, a daliście mi pić, byłem 
przychodniem, a przyjęliście mnie, 36.byłem nagi, a przyodzialiście mnie, byłem chory, 
a odwiedzaliście mnie, byłem w więzieniu, a przychodziliście do mnie. 37.Wtedy od-
powiedzą mu sprawiedliwi tymi słowy: Panie! Kiedy widzieliśmy cię łaknącym, a na-
karmiliśmy cię, albo pragnącym, a daliśmy ci pić? 38.A kiedy widzieliśmy cię przychod-
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niem i przyjęliśmy cię albo nagim i przyodzialiśmy cię? 39.I kiedy widzieliśmy cię cho-
rym albo w więzieniu, i przychodziliśmy do ciebie? 40.A król, odpowiadając, powie im: 
Zaprawdę powiadam wam, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych mo-
ich braci, mnie uczyniliście. 41.Wtedy powie i tym po lewicy: Idźcie precz ode mnie, 
przeklęci, w ogień wieczny, zgotowany diabłu i jego aniołom. 42.Albowiem łaknąłem, 
a nie daliście mi jeść, pragnąłem, a nie daliście mi pić. 43.Byłem przychodniem, a nie 
przyjęliście mnie, nagim, a nie przyodzialiście mnie, chorym i w więzieniu i nie odwie-
dziliście mnie. 44.Wtedy i oni mu odpowiedzą, mówiąc: Panie! Kiedy widzieliśmy cię 
łaknącym albo pragnącym, albo przychodniem, albo nagim, albo chorym, albo w wię-
zieniu i nie usłużyliśmy ci? 45.Wtedy im odpowie tymi słowy: Zaprawdę powiadam 
wam, czegokolwiek nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, i mnie nie uczynili-
ście. 46.I odejdą ci na kaźń wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego.  

VI ‒ Rz 14,[1-6]7-13 

[1.A słabego w wierze przyjmujcie, nie wdając się w ocenę jego poglądów. 2.Jeden 
wierzy, że może jeść wszystko, słaby zaś jarzynę jada. 3.Niechże ten, kto je, nie pogar-
dza tym, który nie je, a kto nie je, niech nie osądza tego, który je; albowiem Bóg go 
przyjął. 4.Kimże ty jesteś, że osądzasz cudzego sługę? Czy stoi, czy pada, do pana swe-
go należy; ostoi się jednak, bo Pan ma moc podtrzymać go. 5.Jeden robi różnicę mię-
dzy dniem a dniem, drugi zaś każdy dzień ocenia jednakowo; niechaj każdy pozostanie 
przy swoim zdaniu. 6.Kto przestrzega dnia, dla Pana przestrzega; kto je, dla Pana je, 
dziękuje bowiem Bogu; a kto nie je, dla Pana nie je, i dziękuje Bogu]. 7.Albowiem nikt 
z nas dla siebie nie żyje i nikt dla siebie nie umiera; 8.bo jeśli żyjemy, dla Pana żyjemy; 
jeśli umieramy, dla Pana umieramy; przeto czy żyjemy, czy umieramy, Pańscy jeste-
śmy. 9.Na to bowiem Chrystus umarł i ożył, aby i nad umarłymi i nad żywymi panować. 
10.Ty zaś czemu osądzasz swego brata? Albo i ty, czemu pogardzasz swoim bratem? 
Wszak wszyscy staniemy przed sądem Bożym. 11.Bo napisano: Jakom żyw, mówi Pan, 
ugnie się przede mną wszelkie kolano i wszelki język wyznawać będzie Boga. 12.Tak 
więc każdy z nas za samego siebie zda sprawę Bogu. 13.Przeto nie osądzajmy już jedni 
drugich, ale raczej baczcie, aby nie dawać bratu powodu do upadku lub zgorszenia. 

Modlitwy powszechne Kościoła  

1.   Panie Boże wszechmogący, my, Twoje dzieci, dziękujemy Ci za Słowo żywota, 
przez które prowadzisz nas przez życie i wskazujesz na ostateczny cel naszej doczesnej 
pielgrzymki. Słowo podziękowania przedkładamy Tobie w modlitwie naszej za spo-
łeczność, jaką mamy wokół Stołu Twojego i za dar ciała i krwi Twojego Syna, Jezusa 
Chrystusa. Wielbimy Cię za to, że pozwoliłeś nam nazywać Ciebie Ojcem i modlić się 
do Ciebie, a co czynić pragniemy zawsze z ufnością i pewnością wysłuchania.  

 Boże i Ojcze nasz niebieski, bliski jest czas wypełnienia się obietnicy Twojego Syna, 
że przyjdzie, aby zabrać z tego świata swoją Oblubienicę, Kościół, i obdarować ją 
wieczną chwałą w swoim Królestwie. Nie znamy dnia ani godziny, w której Chrystus, 
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nasz Pan i Zbawiciel przyjdzie i objawi się w chwale. Niechaj przeto Duch Święty do-
pomoże nam wytrwać w czujności! Niech nasze serca płoną jasnym ogniem wiary, 
nadziei i miłości, abyśmy usprawiedliwieni przez Ciebie, przyodziani w szatę sprawiedli-
wości przez Twojego Syna, jako zaproszeni mogli wejść na wielką ucztę weselną 
w Twoim Królestwie. Nie dopuść, abyśmy nawet przez krótką chwilę zapomnieli, że 
dzień ten jest przed nami i że dopóki nań oczekujemy, winniśmy z bojaźnią i z drże-
niem sprawować swoje zbawienie.  

 Panie Boże, przygotuj wszystkie narody na spotkanie z Chrystusem, wszystkim 
ludziom daj poznanie zbawiennej prawdy o krzyżu Twojego Syna, aby zapełniony zo-
stał Twój dom i spełniła się odwieczna nadzieja ludzkości na pełnię życia w społeczno-
ści z Tobą.  

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

2.   Boże i Ojcze Pana naszego, Jezusa Chrystusa! Dziękujemy Ci, że objawiłeś bo-
gactwo Twej łaski w Synu Twoim, który umarł na krzyżu dla zbawienia grzesznej ludz-
kości. Wzbudziłeś Go z martwych, aby nas obdarować życiem wiecznym, za które dzię-
kujemy i wielbimy Twoje Imię. Nade wszystko wysławiamy Cię za błogosławioną na-
dzieję zmartwychwstania ciała w dzień powtórnego przyjścia Chrystusa Jezusa, nasze-
go Pana. Niech Ewangelia o zmartwychwstaniu Twojego Syna zawsze napełnia nas 
szczerą wiarą i pociechą zwycięstwa nad śmiercią i mocami ciemności! 

 Boże, przez Ducha Świętego dopomóż nam pamiętać, że wzbudziłeś z martwych 
Twojego Syna, abyśmy odwrócili się od grzechu i prowadzili życie nabożne i sprawie-
dliwe. Wskazując na zwycięstwo Chrystusa Jezusa nad śmiercią, daj nam poznanie 
słabości i ułomności naszej ludzkiej natury. Odnów nasze życie, abyśmy nagannymi 
postępkami nie obrażali więcej ukrzyżowanego Chrystusa. Wyzwól nas z mocy zła, gdyż 
z radością i w pokoju pragniemy Ci służyć w wolności wiary. 

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

Antyfona 
Ksiądz:  Naucz mnie czynić wolę swoją, bo Ty jesteś Bogiem moim. Alleluja! 

Zgromadzenie liturgiczne: Niech dobry Duch Twój prowadzi mnie po równej ziemi! 
Alleluja! 
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OSTATNIA NIEDZIELA ROKU KOŚCIELNEGO ‒                   
NIEDZIELA WIECZNOŚCI 

Hasło tygodnia 

Niech biodra wasze będą przepasane.  (Łk 12,35) 

Palm tygodnia: Ps 126 
1. Gdy Pan wywiódł z niewoli uprowadzonych z Syjonu,  
  Byliśmy jak we śnie.  
2. Wtedy usta nasze były pełne śmiechu,  
  A język nasz radości,  
  Wtedy mówiono wśród narodów:  
  Pan dokonał z nimi wielkich rzeczy.  
3. Wielkich rzeczy dokonał Pan z nami,  
  Przeto byliśmy weseli.  
4. Odmień, Panie, losy nasze  
  Jak strumienie w ziemi południowej.  
5. Ci, którzy siali ze łzami,  
 Niech zbierają z radością!  
6. Kto wychodzi z płaczem, niosąc ziarno siewne,  
 Będzie wracał z radością, niosąc snopy swoje. 

Introit nr 82 
Ksiądz Zgromadzenie liturgiczne 

I  
* Wrócą odkupieni przez Pana, * Pójdą na Syjon z radosnym śpiewem.    
* Wieczna radość owionie ich głowę, do-

stąpią wesela i radości, 
* A troska i wzdychanie znikną. 

* Ci, którzy siali ze łzami, * Niech zbierają z radością! 

II  

* Wielkich rzeczy dokonał Pan z nami, * Przeto byliśmy weseli, a język nasz był pe-
łen radości. 

* Usta nasze były pełne śmiechu, * Gdy Pan wywiódł z niewoli uprowadzo-
nych z Syjonu. 

* Odmień, Panie, losy nasze * Jak strumienie w ziemi południowej.     

Kolekty  

1.    Panie Boże, który od wieków na wieki jesteś Bogiem!/ Dziękujemy Ci, że przez 
swoje Słowo przygotowujesz nas na dzień przyjścia Pana Kościoła, Jezusa Chrystusa./ 
Daj nam ducha czujności, abyśmy wraz z wszystkimi wybranymi weszli do Królestwa 
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Twojej chwały./ Wysłuchaj nas przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który z Tobą 
i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków.  

2.    Boże nasz, Panie wieczności i wielkej cierpliwości!/ Dziękujemy Ci, że zgoto-
wałeś wybranym swoim wieczną ojczyznę pokoju i odpocznienia./ Na wieki bądź na-
szym Bogiem, daj nam zwycięstwo i zaspokój pragnienie ze źródła wody życia./ Wy-
słuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na 
wieki wieków. 

3.    Miłosierny i wieczny Boże!/ Ty chcesz, abyśmy nim do chwały wzniesieni zo-
staniemy, pierwej cierpieli dla Chrystusa, naszego Pana./ Korzymy się przed Tobą 
i prosimy Cię, zachowaj nas we wierze w zmartwychwstanie ciała i w życie wieczne./ 
Wysłuchaj nas przez Pana Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Duchem Świętym żyje 
i króluje na wieki wieków. 

4.   Święty i sprawiedliwy nasz Boże i Panie!/ Spraw, abyśmy zawsze pamiętali, że 
jesteśmy z prochu wzięci i grzechowi podlegli,/ ale dzięki zwycięstwu Chrystusa nad 
potęgą śmierci, przeznaczeni jesteśmy przez Ciebie do życia wiecznego./ Tobie za dar 
życia wiecznego dziękujemy i dopomóż nam przez Ducha Świętego być zawsze blisko 
Ciebie i chwalić Cię za wszystkie dary, znaki Twej miłości. 

Biblijne teksty liturgiczne 

 Stary Testament: Iz 65,17-19[20-22]23-25 

17.Oto Ja stworzę nowe niebo i nową ziemię i nie będzie się wspominało rzec2y daw-
nych, i nie przyjdą one na myśl nikomu. 18.A raczej będą się radować i weselić po 
wszystkie czasy z tego, co Ja stworzę, bo oto Ja stworzę z Jeruzalemu wesele, a z jego 
ludu radość! 19.I będę się radował z Jeruzalemu i weselił z mojego ludu, i już nigdy nie 
usłyszy się w nim głosu płaczu i głosu skargi. 20 .Nie będzie już tam niemowlęcia, które 
by żyło tylko kilka dni, ani starca, który by nie dożył swojego wieku, gdyż za młodzień-
ca będzie uchodził kto umrze jako stuletni, a kto grzeszy, dopiero mając sto lat będzie 
dotknięty klątwą. 21.Gdy pobudują domy, zamieszkają w nich, gdy zasadzą winnice, 
będą spożywać ich plony. [22.Nie będą budować tak, aby ktoś inny mieszkał, nie będą 
sadzić tak, aby ktoś inny korzystał z plonów, lecz jaki jest wiek drzewa, taki będzie 
wiek mojego ludu, i co zapracowały ich ręce, to będą spożywać moi wybrani]. 23.Nie 
będą się na próżno trudzić i nie będą rodzić dzieci przeznaczonych na wczesną śmierć, 
gdyż są pokoleniem błogosławionych przez Pana, a ich latorośle pozostaną z nimi. 
24.I zanim zawołają, odpowiem im, i podczas gdy jeszcze będą mówić, Ja już ich wysłu-
cham. 25.Wilk z jagnięciem będą się paść razem, a lew jak bydło będzie jadł sieczkę, 
wąż zaś będzie się żywił prochem. Nie będą źle postępować ani zgubnie działać na 
całej świętej górze – mówi Pan. 
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Lekcja: Obj 21,1-7 

1.I widziałem nowe niebo i nową ziemię; albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia 
przeminęły, i morza już nie ma. 2.I widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, zstępu-
jące z nieba od Boga, przygotowane jak przyozdobiona oblubienica dla męża swego. 
3.I usłyszałem donośny głos z tronu mówiący: Oto przybytek Boga między ludźmi! 
I będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem jego, a sam Bóg będzie z nimi. 4.I otrze 
wszelką łzę z oczu ich, i śmierci już nie będzie; ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już 
nie będzie; albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. 5.I rzekł Ten, który siedział na tro-
nie: Oto wszystko nowym czynię. I mówi: Napisz to, gdyż słowa te są pewne i praw-
dziwe.6.I rzekł do mnie: Stało się. Jam jest alfa i omega, początek i koniec. Ja pragną-
cemu dam darmo ze źródła wody żywota. 7.Zwycięzca odziedziczy to wszystko, i będę mu 
Bogiem, a on będzie mi synem.  

Graduale  

Dasz mi poznać drogę życia, obfitość radości w obliczu Twoim, rozkosz po 

prawicy Twojej na wieki. Alleluja! (Ps 16,11) 

Ewangelia: Mt 25,1-13 

 1.Wtedy podobne będzie Królestwo Niebios do dziesięciu panien, które, wziąwszy 
lampy swoje, wyszły na spotkanie oblubieńca. 2.A pięć z nich było głupich, pięć zaś 
mądrych. 3.Głupie bowiem zabrały lampy, ale nie zabrały z sobą oliwy. 4.Mądre zaś 
zabrały oliwę w naczyniach wraz z lampami swymi. 5.A gdy oblubieniec długo nie nad-
chodził, zdrzemnęły się wszystkie i zasnęły. 6.Wtem o północy powstał krzyk: Oto ob-
lubieniec, wyjdźcie na spotkanie. 7.Wówczas ocknęły się wszystkie te panny i oporzą-
dziły swoje lampy. 8.Głupie zaś rzekły do mądrych: Użyczcie nam trochę waszej oliwy, 
gdyż lampy nasze gasną. 9.Na to odpowiedziały mądre: O nie! Gdyż mogłoby nie star-
czyć i nam i wam; idźcie raczej do sprzedawców i kupcie sobie. 10.A gdy one odeszły 
kupować, nadszedł oblubieniec i te, które były gotowe, weszły z nim na wesele i za-
mknięto drzwi. 11.A później nadeszły i pozostałe panny, mówiąc : Panie! Panie! 
Otwórz nam. 12.On zaś, odpowiadając, rzekł: Zaprawdę powiadam wam, nie znam 
was. 13.Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny, o której Syn Człowieczy przyj-
dzie. 

Perykopy homiletyczne 

I ‒ Mt 25,1-13 

 1.Wtedy podobne będzie Królestwo Niebios do dziesięciu panien, które, wziąwszy 
lampy swoje, wyszły na spotkanie oblubieńca. 2.A pięć z nich było głupich, pięć zaś 
mądrych. 3.Głupie bowiem zabrały lampy, ale nie zabrały z sobą oliwy. 4.Mądre zaś 
zabrały oliwę w naczyniach wraz z lampami swymi. 5.A gdy oblubieniec długo nie nad-
chodził, zdrzemnęły się wszystkie i zasnęły. 6.Wtem o północy powstał krzyk: Oto ob-
lubieniec, wyjdźcie na spotkanie. 7.Wówczas ocknęły się wszystkie te panny i oporzą-
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dziły swoje lampy. 8.Głupie zaś rzekły do mądrych: Użyczcie nam trochę waszej oliwy, 
gdyż lampy nasze gasną. 9.Na to odpowiedziały mądre: O nie! Gdyż mogłoby nie star-
czyć i nam i wam; idźcie raczej do sprzedawców i kupcie sobie. 10.A gdy one odeszły 
kupować, nadszedł oblubieniec i te, które były gotowe, weszły z nim na wesele i za-
mknięto drzwi. 11.A później nadeszły i pozostałe panny, mówiąc: Panie! Panie! Otwórz 
nam. 12.On zaś, odpowiadając, rzekł: Zaprawdę powiadam wam, nie znam was. 
13.Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny, o której Syn Człowieczy przyjdzie.  

II ‒ Obj 21,1-7  

1.I widziałem nowe niebo i nową ziemię; albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia 
przeminęły, i morza już nie ma. 2.I widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, zstępu-
jące z nieba od Boga, przygotowane jak przyozdobiona oblubienica dla męża swego. 
3.I usłyszałem donośny głos z tronu mówiący: Oto przybytek Boga między ludźmi! 
I będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem jego, a sam Bóg będzie z nimi. 4.I otrze 
wszelką łzę z oczu ich, i śmierci już nie będzie; ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już 
nie będzie; albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. 5.I rzekł Ten, który siedział na tro-
nie: Oto wszystko nowym czynię. I mówi: Napisz to, gdyż słowa te są pewne i praw-
dziwe.6.I rzekł do mnie: Stało się. Jam jest alfa i omega, początek i koniec. Ja pragną-
cemu dam darmo ze źródła wody żywota. 7.Zwycięzca odziedziczy to wszystko, i będę mu 
Bogiem, a on będzie mi synem.  

III ‒ Iz 65,17-19[20-22]23-25 

 17.Oto Ja stworzę nowe niebo i nową ziemię i nie będzie się wspominało rzec2y daw-
nych, i nie przyjdą one na myśl nikomu. 18.A raczej będą się radować i weselić po 
wszystkie czasy z tego, co Ja stworzę, bo oto Ja stworzę z Jeruzalemu wesele, a z jego 
ludu radość! 19.I będę się radował z Jeruzalemu i weselił z mojego ludu, i już nigdy nie 
usłyszy się w nim głosu płaczu i głosu skargi. 20 .Nie będzie już tam niemowlęcia, które 
by żyło tylko kilka dni, ani starca, który by nie dożył swojego wieku, gdyż za młodzień-
ca będzie uchodził kto umrze jako stuletni, a kto grzeszy, dopiero mając sto lat będzie 
dotknięty klątwą. 21.Gdy pobudują domy, zamieszkają w nich, gdy zasadzą winnice, 
będą spożywać ich plony. [22.Nie będą budować tak, aby ktoś inny mieszkał, nie będą 
sadzić tak, aby ktoś inny korzystał z plonów, lecz jaki jest wiek drzewa, taki będzie 
wiek mojego ludu, i co zapracowały ich ręce, to będą spożywać moi wybrani]. 23.Nie 
będą się na próżno trudzić i nie będą rodzić dzieci przeznaczonych na wczesną śmierć, 
gdyż są pokoleniem błogosławionych przez Pana, a ich latorośle pozostaną z nimi. 
24.I zanim zawołają, odpowiem im, i podczas gdy jeszcze będą mówić, Ja już ich wysłu-
cham. 25.Wilk z jagnięciem będą się paść razem, a lew jak bydło będzie jadł sieczkę, 
wąż zaś będzie się żywił prochem. Nie będą źle postępować ani zgubnie działać na 
całej świętej górze – mówi Pan. 
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IV ‒ Mk 13,28-37 

28.A od figowego drzewa uczcie się podobieństwa: Gdy gałąź jego już mięknie i wy-
puszcza liście, poznajecie, że blisko jest lato. 29.Tak i wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, 
wiedzcie, że blisko jest, już u drzwi. 30.Zaprawdę powiadam wam, że nie przeminie to 
pokolenie, aż się to wszystko stanie. 31.Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie 
przeminą. 32.Ale o tym dniu i godzinie nikt nie wie: ani aniołowie w niebie, ani Syn, 
tylko Ojciec. 33.Baczcie, czuwajcie; nie wiecie bowiem, kiedy ten czas nastanie. 34.Jest 
to tak, jak u człowieka, który odjechał, zostawił dom swój, dał władzę sługom swoim, 
każdemu wyznaczył jego zadanie, a odźwiernemu nakazał, aby czuwał. 35.Czuwajcie 
więc, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie: czy wieczorem, czy o północy, czy gdy 
kur zapieje, czy rankiem. 36.Aby gdy przyjdzie, nie zastał was śpiącymi. 37.To, co wam 
mówię, mówię wszystkim: Czuwajcie!  

V ‒ 2 P 3,[3-7]8-13 

[3.Wiedzcie przede wszystkim to, że w dniach ostatecznych przyjdą szydercy z drwi-
nami, którzy będą postępować według swych własnych pożądliwości 4.I mówić: Gdzież 
jest przyobiecane przyjście jego? Odkąd bowiem zasnęli ojcowie, wszystko tak trwa, 
jak było od początku stworzenia. 5.Obstając przy tym, przeoczają, że od dawna były 
niebiosa i była ziemia, która z wody i przez wodę powstała mocą Słowa Bożego 6.Przez 
co świat ówczesny, zalany wodą, zginął. 7.Ale teraźniejsze niebo i ziemia mocą tego 
samego Słowa zachowane są dla ognia i utrzymane na dzień sądu i zagłady bezboż-
nych ludzi]. 8.Niech to jedno, umiłowani, nie uchodzi uwagi waszej, że u Pana jeden 
dzień jest jak tysiąc lat, a tysiąc lat jak jeden dzień. 9.Pan nie zwleka z dotrzymaniem 
obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka, lecz okazuje cierpliwość względem 
was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamięta-
nia. 10.A dzień Pański nadejdzie jak złodziej; wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, 
a żywioły rozpalone stopnieją, ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną. 11.Skoro to 
wszystko ma ulec zagładzie, jakimi powinniście być wy w świętym postępowaniu 
i w pobożności, 12.jeżeli oczekujecie i pragniecie gorąco nastania dnia Bożego, 
z powodu którego niebiosa w ogniu stopnieją i rozpalone żywioły rozpłyną się? 13.Ale 
my oczekujemy, według obietnicy nowych niebios i nowej ziemi, w których mieszka 
sprawiedliwość.  

VI ‒ Ps 126 
1. Gdy Pan wywiódł z niewoli uprowadzonych z Syjonu,  
  Byliśmy jak we śnie.  
2. Wtedy usta nasze były pełne śmiechu,  
  A język nasz radości,  
  Wtedy mówiono wśród narodów:  
  Pan dokonał z nimi wielkich rzeczy.  
3. Wielkich rzeczy dokonał Pan z nami,  
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  Przeto byliśmy weseli.  
4. Odmień, Panie, losy nasze  
  Jak strumienie w ziemi południowej.  
5. Ci, którzy siali ze łzami,  
 Niech zbierają z radością!  
6. Kto wychodzi z płaczem, niosąc ziarno siewne,  
 Będzie wracał z radością, niosąc snopy swoje. 

Modlitwy powszechne Kościoła  

1.   Panie Boże wszechmogący, pierwej niż powstała ziemia, od wieków na wieki, 
Ty jedynie jesteś Bogiem! Dziękujemy Ci przez umiłowanego Pana i Zbawiciela nasze-
go, Jezusa Chrystusa, za miłość i wierność jaką okazywałeś nam w tym roku kościel-
nym, a który dobiega już końca. Zachowałeś nas od wszelkiego złego, przeprowadzając 
bezpiecznie pośród burz i niebezpieczeństw życia codziennego. Pocieszałeś w smutku 
i napełniałeś mocą w walce ze złym. Uwielbiamy Cię za Słowo Ewangelii o Twoim Sy-
nu, przez które wskazujesz nam cel naszej doczesnej pielgrzymki .  

 Boże wieczny, czas naszego życia wyznaczony jest na Twojej dłoni. Naucz nas liczyć 
dni nasze, abyśmy serca nasze przywiedli do mądrości. Ustrzeż nas od nagłej śmierci, 
lęku i trwogi przed rozstaniem się z doczesnością. Strzegłeś wejścia naszego, strzeż 
i wyjścia, abyśmy oglądać mogli oblicze Twoje na wieki.  

 Panie Boże, przygotowałeś nam wieczne miasto, niebieską Jerozolimę, do której 
nas prowadzisz przez Jezusa Chrystusa. Obiecujesz nam w niej wieczną radość i pokój. 
Tęsknimy za życiem w jej murach i nad strumieniem wody żywej. Gdy nadejdzie chwi-
la spełnienia nadziei naszej, zabierz nas, swoje dzieci, z obczyzny, z kraju pielgrzymów, 
do wiecznej ojczyzny zbawionych.  

 Zanim to uczynisz, Panie, ochraniaj swój Kościół na ziemi, obdarz go świętością, 
zachowaj w prawdzie. Błogosław pasterzom Twojego ludu i utwierdź dzieło ich posłu-
gi.  

 Dobry Boże i Ojcze łaskawy, wysłuchaj nas w Duchu Świętym przez Jezusa Chrystu-
sa, Pana i Zbawiciela naszego. Amen. 

2.   Jezu Chryste, wielbimy Cię i śpiewamy na Twoją cześć, bo zwyciężyłeś moce 
grzechu i śmierci. Przez zmartwychwstanie i wniebowstąpienie objąłeś panowanie nad 
światem. Tobie dana jest moc na niebie i na ziemi. Chociaż Twoje ręce przybito do 
krzyża, jesteśmy bezpieczni, gdyż Twoja prawica jest wywyższona i przez Ciebie zostały 
pokonane moce ciemności. Powierzamy Ci nasze życie i prosimy, abyś zechciał nas 
prowadzić i zachować w radości i pokoju. 

 Chryste, Baranku Boży, Królu królów, modlimy się do Ciebie i błagamy, racz łaskawie 
wejrzeć na Kościół, swoją Oblubienicę. Dopomóż jej w przygotowaniu się na spotkanie 
z Tobą. Napełnij mocą Ducha Świętego. Poświęć i obdarz darami łaski i zbawienia, aby 
przyozdobiona najpiękniej, przystąpiła do stołu wesela Barankowego w Królestwie 
Niebios, ku radości całego stworzenia, oczekującego odkupienia dzieci Bożych.  
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 Spraw, Chryste, aby nas nie zabrakło przy weselnym stole w Twoim Królestwie. 
Przeto poświęć i pobłogosław nasze życie, umocnij i zachowaj w wierze, nadziei 
i miłości. Wysłuchaj nas Panie. Amen.  

Antyfona 
Ksiądz: Kto wychodzi z płaczem! Alleluja! 

Zgromadzenie liturgiczne: Będzie wracał z radością. Alleluja! 
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PAMIĄTKA ZAŁOŻENIA I POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA 

Hasło dnia 

O, jak miłe są przybytki twoje, Panie Zastępów! Dusza moja wzdycha 

i omdlewa z tęsknoty do przedsionków Pańskich. Serce moje i ciało woła ra-

dośnie do Boga żywego. (Ps 84,2.3) 

Psalm dnia: Ps 84,2-13 
2. O, jak miłe są przybytki twoje,  
 Panie Zastępów!  
3.  Dusza moja wzdycha i omdlewa z tęsknoty do przedsionków Pańskich.  
 Serce moje i ciało woła radośnie do Boga żywego.  
4. Nawet wróbel znalazł domek,  
 A jaskółka gniazdo dla siebie,  
 Gdzie składa pisklęta swoje:  
 Tym są ołtarze twoje, Panie Zastępów,  
 Królu mój i Boże mój!  
5. Błogosławieni, którzy w domu twoim mieszkają,  
 Nieustannie ciebie chwalą! 
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!   
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Introit nr 110 
Ksiądz Zgromadzenie liturgiczne 
* Jak miłe są przybytki Twoje, Panie Zastę-

pów! [Alleluja!] 
* Dusza moja wzdycha i omdlewa z tęsknoty 

do przedsionków Pańskich. [Alleluja!] 
* Błogosławieni, którzy w domu Twoim mie-

szkają. [Alleluja!] 
* Nieustannie Ciebie chwalą! [Alleluja] 

* Albowiem lepszy jest dzień w przedsion-
kach Twoich. [Alleluja!] 

* Niż gdzie indziej tysiąc. [Alleluja] 

Kolekty 

1.    Boże, święty i nieśmiertelny Panie!/ Z wdzięcznością wspominamy ojców 
naszej wiary, którzy wznieśli ten dom modlitwy na chwałę Twojego Imienia./ Prosimy 
Cię, umocnij nas w wierze przez Słowo o krzyżu Twojego Syna i przez uczestniczenie 
w sakramentach świętych./ Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego, któ-
ry z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. 

2.    Wszechmogący Boże i Ojcze Pana naszego Jezusa Chrystusa!/ Dziękujemy Ci, 
że dla nas uczyniłeś ten kościół miejscem odpocznienia i słuchania Słowa Bożego./ 
Prosimy Cię zbuduj z serc naszych żywy Kościół, abyśmy ukończywszy nasze ziemskie 
życie, wielbili Cię w niebieskiej świątyni./ Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa 
w Duchu Świętym, Pocieszycielu naszym.  

3.    Jezu Chryste, Zbawicielu świata, głowo Kościoła!/ Powiedziałeś, że prawdziwi 
czciciele będą Bogu oddawać cześć w Duchu i prawdzie./ Prosimy Cię, uczyń dom ten 
miejscem nauczania prawdziwej nauki wiary, abyśmy zgodnie z Twoją wolą, wielbili 
Ojca naszego, który jest w niebie./ Wysłuchaj nas Panie, który z Ojcem i z Duchem 
Świętym żyjesz i królujesz na wieki wieków.  

4.   Święty i Nieśmiertelny Panie Boże, nasz Ojcze w niebie./ Jesteś Bogiem ukry-
tym, ale także się objawiającym./ Dziękujemy Ci, że objawiłeś się nam w Jezusie Chry-
stusie, Panu naszym./ Niebiosa niebios nie mogą Cię ogarnąć, a jednak jesteś wśród 
nas i przemawiasz do nas przez swoje Słowo, które jest światłem na drogach naszego 
życia, prawdą i chlebem życia./ Niech będzie tobie za to chwała i uwielbienie, które 
zanosimy przed Twój tron, przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa.    

Biblijne teksty liturgiczne 

Start Testament: 1 Krl 8,27-30 

27.Czy naprawdę zamieszka Bóg na ziemi? Oto niebiosa i niebiosa niebios nie mogą cię 
ogarnąć, a cóż dopiero ten dom, który zbudowałem?! 28.Wejrzyj na modlitwę swojego 
sługi i na jego błaganie, Panie, Boże mój, wysłuchaj wołania i modlitwy, jaką twój słu-
ga zanosi dziś do ciebie. 29.Niechaj twoje oczy będą otwarte nad tym domem nocą 
i dniem, nad tym miejscem, o którym powiedziałeś: Tam będzie imię moje, abyś wy-
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słuchał modlitwy, jaką twój sługa będzie zanosić na tym miejscu. 30.Zechciej wysłuchać 
błagania twojego sługi i twojego ludu izraelskiego, gdy będą się modlić na tym miej-
scu. Tak, wysłuchaj w miejscu, gdzie przebywasz, w niebie, a wysłuchując, racz odpu-
ścić! 

Lekcja: Obj 21,1-5a 

1.I widziałem nowe niebo i nową ziemię; albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia 
przeminęły, i morza już nie ma. 2.I widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, zstępu-
jące z nieba od Boga, przygotowane jak przyozdobiona oblubienica dla męża swego. 
3.I usłyszałem donośny głos z tronu mówiący: Oto przybytek Boga między ludźmi! I bę-
dzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem jego, a sam Bóg będzie z nimi. 4.I otrze wszelką 
łzę z oczu ich, i śmierci już nie będzie; ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie bę-
dzie; albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. 5a.I rzekł Ten, który siedział na tronie: Oto 
wszystko nowym czynię. 

Graduale 

Wysławiajcie Pana, wzywajcie imienia jego, głoście narodom czyny jego! Al-

leluja! (Ps 105,1) 

Ewangelia: Łk 19,1-10 

1.I wszedłszy do Jerycha, przechodził przez nie. 2.A oto mąż, imieniem Zacheusz, przełożo-
ny nad celnikami, człowiek bogaty, 3.pragnął widzieć Jezusa, kto to jest, lecz nie mógł 
z powodu tłumu, gdyż był małego wzrostu. 4.Pobiegł więc naprzód i wszedł na drzewo 
sykomory, aby go ujrzeć, bo tamtędy miał przechodzić. 5.A gdy Jezus przybył na to miejsce, 
spojrzał w górę i rzekł do niego: Zacheuszu, zejdź śpiesznie, gdyż dziś muszę się zatrzymać 
w twoim domu. 6.I zszedł śpiesznie, i przyjął go z radością. 7.A widząc to, wszyscy szemrali, 
mówiąc: Do człowieka grzesznego przybył w gościnę. 8.Zacheusz zaś stanął i rzekł do Pana: 
Panie, oto połowę majątku mojego daję ubogim, a jeśli na kim co wymusiłem, jestem 
gotów oddać w czwórnasób. 9.A Jezus rzekł do niego: Dziś zbawienie stało się udziałem 
domu tego, ponieważ i on jest synem Abrahamowym. 10.Przyszedł bowiem Syn Człowie-
czy, aby szukać i zbawić to, co zginęło. 

Perykopy homiletyczne 

I ‒ Ps 84,2-13 
2. O, jak miłe są przybytki twoje,  
 Panie Zastępów!  
3. Dusza moja wzdycha i omdlewa z tęsknoty do przedsionków Pańskich.  
 Serce moje i ciało woła radośnie do Boga żywego.  
4. Nawet wróbel znalazł domek,  
 A jaskółka gniazdo dla siebie,  
 Gdzie składa pisklęta swoje:  
 Tym są ołtarze twoje, Panie Zastępów,  
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 Królu mój i Boże mój!  
5. Błogosławieni, którzy w domu twoim mieszkają,  
 Nieustannie ciebie chwalą! 
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!   

II ‒ Łk 19,1-10 

1.I wszedłszy do Jerycha, przechodził przez nie. 2.A oto mąż, imieniem Zacheusz, prze-
łożony nad celnikami, człowiek bogaty, 3.pragnął widzieć Jezusa, kto to jest, lecz nie 
mógł z powodu tłumu, gdyż był małego wzrostu. 4.Pobiegł więc naprzód i wszedł na 
drzewo sykomory, aby go ujrzeć, bo tamtędy miał przechodzić. 5.A gdy Jezus przybył 
na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego: Zacheuszu, zejdź śpiesznie, gdyż dziś 
muszę się zatrzymać w twoim domu. 6.I zszedł śpiesznie, i przyjął go z radością. 
7.A widząc to, wszyscy szemrali, mówiąc: Do człowieka grzesznego przybył w gościnę. 
8.Zacheusz zaś stanął i rzekł do Pana: Panie, oto połowę majątku mojego daję ubogim, 
a jeśli na kim co wymusiłem, jestem gotów oddać w czwórnasób. 9.A Jezus rzekł do 
niego: Dziś zbawienie stało się udziałem domu tego, ponieważ i on jest synem Abra-
hamowym. 10.Przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić to, co zginęło.  

III ‒ Obj 21,1-5a 

1.I widziałem nowe niebo i nową ziemię; albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia 
przeminęły, i morza już nie ma. 2.I widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, zstępu-
jące z nieba od Boga, przygotowane jak przyozdobiona oblubienica dla męża swego. 



PAMIĄTKA ZAŁOŻENIA I POŚWIĘCENIA  KOŚCIOŁA 

 232 

3.I usłyszałem donośny głos z tronu mówiący: Oto przybytek Boga między ludźmi! I bę-
dzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem jego, a sam Bóg będzie z nimi. 4.I otrze wszelką 
łzę z oczu ich, i śmierci już nie będzie; ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie bę-
dzie; albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. 5a.I rzekł Ten, który siedział na tronie: Oto 
wszystko nowym czynię. 

IV ‒ 1 Krl 8,27-30 

27.Czy naprawdę zamieszka Bóg na ziemi? Oto niebiosa i niebiosa niebios nie mogą cię 
ogarnąć, a cóż dopiero ten dom, który zbudowałem?! 28.Wejrzyj na modlitwę swojego 
sługi i na jego błaganie, Panie, Boże mój, wysłuchaj wołania i modlitwy, jaką twój słu-
ga zanosi dziś do ciebie. 29.Niechaj twoje oczy będą otwarte nad tym domem nocą 
i dniem, nad tym miejscem, o którym powiedziałeś: Tam będzie imię moje, abyś wy-
słuchał modlitwy, jaką twój sługa będzie zanosić na tym miejscu. 30.Zechciej wysłuchać 
błagania twojego sługi i twojego ludu izraelskiego, gdy będą się modlić na tym miej-
scu. Tak, wysłuchaj w miejscu, gdzie przebywasz, w niebie, a wysłuchując, racz odpu-
ścić! 

V ‒ Mk 4,30-32 

30.I mówił: Do czego przyrównamy Królestwo Boże albo jakim podobieństwem je wy-
razimy? 31.Jest jak ziarno gorczyczne, które, gdy zostanie zasiane do ziemi, jest naj-
mniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. 32.Ale gdy zostaje zasiane, wyrasta i staje się 
większe od wszystkich jarzyn, i wypuszcza tak wielkie gałęzie, że w jego cieniu mogą 
się gnieździć ptaki niebieskie.  

VI ‒ Iz 24,14b-16a 

14b.Wykrzykujcie radośnie od zachodu, 15a.aż do krańców wschodu oddajcie chwałę 
Panu, na wyspach morskich imieniu Pana, Boga Izraelskiego! 16.Od krańca ziemi sły-
szeliśmy pieśni pochwalne: Chwała Sprawiedliwemu. 

Modlitwy powszechne Kościoła  

1.   Panie Boże wszechmogący, Ojcze miłosierdzia! Wielkie i wspaniałe są Twoje 
dzieła. Głoszą one Twoją mądrość i chwałę Imienia Twojego na całej ziemi. Dlatego 
i my wraz ze wszystkim wybranymi i świętymi aniołami Twoimi, wysławiamy i wiel-
bimy Cię, Ty bowiem jedynie jesteś godny czci i najwyższej chwały. Przed Twoim obli-
czem pochylamy się w Dniu Pamiątki Założenia i Poświęcenia tego kościoła, który do-
pomogłeś wznieść przodkom naszej wiary, aby w nim u stóp Twojego Syna, Jezusa 
Chrystusa, posilali się Twoim Słowem i mocą sakramentów świętych. Dziękujemy Ci, 
że nam go zachowałeś jako miejsce spotkania i odpocznienia, społecznej modlitwy 
i wspólnego budowania się we wierze, poznaniu prawdy i miłości siostrzano-bra-
terskiej. Pobłogosław to uroczyste nabożeństwo i przez Ducha Świętego daj wzrost 
posiewowi Twojego Słowa nam ku zbawieniu, Tobie zaś na chwałę Twojego Imienia 
świętego.  
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 Prowadź w pokoju i utwierdź w prawdziwej wierze Kościół Twojego Syna na całej 
ziemi. Miej w ojcowskiej opiece swojej tutejszą parafię i obdarz mocą Ducha Święte-
go, Ducha Mądrości i Prawdy, jej duszpastrza(erzy) i wszystkich, którzy przyczyniają się 
do jej budowania i zachowania. A miejsce, które poświęcone zostało na dom Słowa 
i modlitwy, niechaj służy po wszystkie czasy Twoim dzieciom ku umocnieniu we wie-
rze, nadziei i miłości. Niechaj na tym miejscu z mocą rozlega się słowo Ewangelii 
o zbawieniu w Chrystusie Jezusie i promienieje światło prawdy, aby życie nasze zosta-
ło odnowione na wzór i obraz Pana naszego, w którym i przez którego prowadzisz 
swój lud do niebieskiej świątyni, gdzie Cię chwalić i wielbić pragniemy na wieki wie-
ków.  

 Zachowaj od złego nasze domy i rodziny, naród i naszą Ojczyznę. Obdarz pokojem 
i chlebem powszednim wszystkich ludzi na ziemi. Niechaj zapanuje zgoda między na-
rodami, a człowiek człowiekowi niech będzie bratem i siostrą.  

 Panie Boże łaskawy, wysłuchaj nas w Duchu Świętym przez Jezusa Chrystusa, Pana 
i Zbawiciela naszego. Amen. 

2.   Wszechmocny Boże i Ojcze Pana naszego, Jezusa Chrystusa! Dziękujemy Ci, 
że obdarowałeś wiarą i pobudziłeś do działania naszych przodków, by wznosili domy 
Twojego Słowa i modlitwy. Wielbimy dzisiaj Twoje Imię, że zachowałeś nasz kościół, 
w którym możemy się modlić i słuchać Twojej Ewangelii o zbawieniu w Twoim Synu, 
Jezusie Chrystusie. W Pamiątkę Poświęcenia Kościoła oddajemy pokłon przed Twoim 
majestatem i radośnie wysławiamy Cię za Twoje niezgłębione miłosierdzie. 

 Boże łaskawy, spraw, byśmy zawsze z radością i ochotą spieszyli do Twoich sieni, 
gdzie mówisz do nas przez Słowo i budujesz w wierze, nadziei i miłości. Chociaż niebo 
i ziemia nie mogą Ciebie ogarnąć, Ty w swojej łaskawości dozwalasz nam spotykać się 
z Tobą w przybytku Twojego świętego Słowa. Gromadź w nim wszystkie swoje dzieci, 
jednocz je wokół krzyża Chrystusowego, by ożywieni przez Ducha Świętego, tworzyli 
żywy Kościół i społeczność pielgrzymów naśladujących swojego Pana i Zbawiciela.   

 Prosimy Cię pokornie, Panie Boże, zachowaj nam dom Twojego Słowa i modlitwy. 
Natchnij swoje sługi mocą Ducha Prawdy, by z mocą i wiarą głosili Ewangelię, która 
jest największym skarbem Twojego Kościoła. Oświeć ich serca i daj im odwagę do 
codziennego świadectwa o mocy i dobroci Twojego serca ojcowskiego. Błogosław 
naszych biskupów, aby mądrze kierowali z Twoją pomocą nawą Kościoła na chwałę 
Twego Imienia. 

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

3.   Panie Boże wszechmogący, chociaż wszystko przenikasz, jesteś wszędzie i od-
bierasz cześć w duchu i prawdzie, to jednak chcesz, abyśmy mieli miejsca, w których 
moglibyśmy spotykać się z Tobą. Dajesz je nam i błogosławisz, abyśmy w społeczności 
wiary słuchali Twojego Słowa, wysławiali Cię, modlili się i budowali się w dom ducho-
wy. Dziękujemy Ci, że jesteś wśród nas i mówisz do nas przez słowo prawdy o zbawie-
niu w Jezusie Chrystusie. 
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 Dopomóż nam pamiętać o miejscach społecznego spotkania z Tobą. Spraw, aby 
wszyscy zachowywali się tam godnie i dawali przykład innym. Niech duszpasterze za-
biegają o dostojne sprawowanie służby Bożej i nawołują do godnego święcenia nie-
dzieli i do pobożnego i nienagannego życia. 

 Jednocz wszystkich przy wspólnym stole naszego Pana, Jezusa Chrystusa, abyśmy 
przez uczestniczenie w jednym chlebie i kielichu wzrastali przez wiarę w Twojego Syna. 

 Spraw, aby też nikt nie opuszczał Twojego przybytku słowa Bożego przed otrzyma-
niem Twojego błogosławieństwa, bo kogo Ty pobłogosławisz, będzie też błogosławień-
stwem dla innych w codziennym życiu.  

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

Antyfona  
Ksiądz: Oddaję pokłon przybytkowi Twemu świętemu. [Alleluja!] 

Zgromadzenie liturgiczne: I wysławiam Imię Twoje za łaskę i wierność Twoją. [Alle-
luja!] 
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ŚWIĘTO DZIĘKCZYNIENIA ZA ŻNIWA 
(NIEDZIELA PO ARCHANIELE MICHALE)  

Hasło dnia 

Oczy wszystkich w tobie nadzieję mają, a ty im dajesz pokarm ich we właści-

wym czasie. (Ps 145,15)    

Psalm dnia: Ps 104,1a.10-15.27-30.33 
1. Błogosław, duszo moja, Panu!  
10.  Wypuszczasz źródła w dolinach rzecznych,  
 Płyną między górami.  
11.  Napój dają wszystkim zwierzętom polnym,  
 Dzikie osły gaszą w nich pragnienie.  
12.  Nad nimi gnieździ się ptactwo niebieskie,  
 Świergoce pośród gałęzi.  
13.  Zraszasz góry z górnych swych komnat, 
 Ziemia nasyca się owocem, który stwarzasz.  
14.  Sprawiasz, że rośnie trawa dla bydła  
 I rośliny na użytek człowieka,  
 By dobywał chleb z ziemi  
15.  I wino, które rozwesela serce człowieka,  
 Oliwę, od której lśni się oblicze,  
 I chleb, co wzmacnia serce człowieka. 
27.  Wszystko to oczekuje na ciebie,  
 Abyś im dał pokarm w swym czasie.  
28.  Gdy dajesz im, zbierają;  
 Gdy otwierasz rękę swoją, nasycają się dobrem.  
29.  Lecz gdy zakryjesz twarz swoją, trwożą się;  
 Gdy zabierasz im tchnienie, giną  
 I w proch się obracają.  
30.  Wydajesz tchnienie swoje, a stworzone bywają,  
 I odnawiasz oblicze ziemi.  
33.  Będę śpiewał Panu, pókim żyw, 
 Będę grał Bogu memu, póki jestem.  

Introit nr 91 
Ksiądz Zgromadzenie liturgiczne 
* Panie, jak liczne są dzieła Twoje! Alleluja! * Tyś wszystko mądrze uczynił: ziemia 

jest pełna dóbr Twoich. Alleluja! 
* Wszystko oczekuje na Ciebie, abyś im dał 

pokarm w swoim czasie. Alleluja! 
* Gdy otwierasz rękę swoją, nasycają się 

dobrem. Alleluja! 
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* Wydajesz tchnienie swoje, a stworzone by-
wają. Alleluja! 

* I odnawiasz oblicze ziemi. Alleluja!  

Kolekty 

1.    Panie Boże miłosierny, świat pełen jest ludzi potrzebujących pomocy i wsparcia./ 
Otwórz nasze serca i oczy, abyśmy widzieli wyciągnięte ręce, błagające o pomoc./ Jak 
dzieła Twojego Syna świadczyły o Jego chwale, tak niechaj nasze uczynki miłosierdzia 
świadczą o Twojej mocy, która objawia się za sprawą Ducha Świętego w naszym ży-
ciu./ Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym, Pocieszycielu naszym.  

2.    Panie Boże, dawco dobrych i doskonałych darów!/ Twoją jest wolą, abyśmy 
przede wszystkim byli bogaci w Tobie./ Uchroń nas od miłości do dóbr doczesnych, 
stwórz w nas serca miłujące bliźnich naszych i współczujące głodnym i bezdomnym./ 
Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na 
wieki wieków.  

3.    Panie Boże wszechmogący, przyjmij chwałę i dziękczynienie z ust naszych, 
boś Ty wszystko mądrze uczynił./ Dzięki Tobie pada deszcz i świeci słońce, nie ustaje 
siew i żniwo./ Ręka Twoja wszystkim wspaniale kieruje i błogosławi nasze pola i niwy./ 
Daj nam serca skore zawsze do dziękowania za życie i chleb powszedni./ Wysłuchaj 
nas przez Jezusa Chrystusa, w Duchu Świętym, naszym Pocieszycielu. 

4.   Boże, Stwórco nasz i Panie!/ Ty dajesz nam chleb powszedni i wiele innych 
dóbr doczesnych./ Dajesz nam pracę i zdolności, abyśmy wykonywali dzieła, chwalące 
Twoje święte Imię./ Wszystko jest z Ciebie i wszystko świadczy o Twojej potędze i mi-
łości./ Dziękujemy Tobie za Twoje dary i błogosławieństwo, przez naszego Pana i Zba-
wiciela Jezusa Chrystusa.  

Biblijne teksty liturgiczne 

Stary Testament: 5 Mż 8,7-18 

7.Pan, Bóg twój, wprowadza cię do ziemi pięknej, do ziemi, gdzie bystre rzeki i źródła 
tryskają w dolinie i na górze; 8.do ziemi pszenicy, jęczmienia, winnej latorośli, drzewa 
figowego i drzewa granatu, do ziemi drzewa oliwnego, oliwy i miodu; 9.do ziemi, 
w której bez ograniczeń będziesz spożywał chleb i niczego ci nie będzie brakować, do 
ziemi, której kamienie są z żelaza i z której gór będziesz wydobywał miedź; 10.gdzie 
będziesz jadł do syta i błogosławił Pana, Boga twego, za tę piękną ziemię, którą ci dał. 
11.Bacz, abyś nie zapomniał Pana, Boga twego, zaniedbując jego przykazania, prawa 
i ustawy, które ci dziś nadaję. 12.Aby gdy się najesz do syta, gdy pobudujesz sobie pięk-
ne domy, gdzie będziesz mieszkał, 13.i gdy twoje bydło i trzody rozmnożą się, i gdy 
będziesz posiadał wiele srebra i złota, i wszystkiego będziesz miał wiele, 14.serce twoje 
nie stało się wyniosłe oraz abyś nie zapomniał Pana, Boga twego, który cię wyprowa-
dził z ziemi egipskiej, z domu niewoli, 15.który cię prowadził przez tę wielką i straszną 
pustynię, gdzie były węże jadowite i skorpiony; przez bezwodne pustkowie, gdzie wy-



ŚWIĘTO DZIĘKCZYNIENIA ZA ŻNIWA 

 237 

dobył dla ciebie wodę z krzemiennej skały; 16.który na pustyni karmił cię manną, której 
nie znali twoi ojcowie, aby cię upokorzyć i aby cię doświadczyć, lecz w przyszłości ob-
rócić ci to ku dobremu. 17.Abyś nie mówił w swoim sercu: Moja moc i siła mojej ręki 
zdobyła mi to bogactwo. 18.Pamiętaj, że to Pan, Bóg twój, daje ci siłę do zdobywania 
bogactwa, aby potwierdzić swoje przymierze, które poprzysiągł twoim ojcom, jak się to 
dziś okazuje. 

Lekcja: 2 Kor 9,6-15 

6.A powiadam: Kto sieje skąpo, skąpo też żąć będzie, a kto sieje obficie, obficie też żąć 
będzie. 7.Każdy, tak jak sobie postanowił w sercu, nie z żalem albo z przymusu; gdyż 
ochotnego dawcę Bóg miłuje. 8.A władny jest Bóg udzielić wam obficie wszelkiej łaski, 
abyście, mając zawsze wszystkiego pod dostatkiem, mogli hojnie łożyć na wszelką 
dobrą sprawę, 9.jak napisano: Szczodrze rozdaje, udziela ubogim, sprawiedliwość jego 
trwa na wieki. 10.A ten, który daje ziarno siewcy i chleb na pokarm, da i pomnoży za-
siew wasz, i przysporzy owoców sprawiedliwości waszej; 11.a tak ubogaceni we 
wszystko będziecie mogli okazywać wszelką szczodrobliwość, która za naszym przy-
czynieniem pobudza do dziękczynienia Bogu. 12.Bo sprawowanie tej służby nie tylko 
wypełnia braki u świętych, lecz wydaje też obfity plon w licznych dziękczynieniach, 
składanych Bogu. 13.Doznawszy dobrodziejstwa tej służby, chwalić będą Boga za to, że 
podporządkowujecie się wyznawanej przez siebie ewangelii Chrystusowej i za szczerą 
wspólnotę z nimi i ze wszystkimi; 14.a modląc się za was, tęsknić będą za wami z po-
wodu nader obfitej łaski Bożej, która spływa na was. 15.Bogu niech będą dzięki za nie-
wysłowiony dar jego.  

Graduale  

Dobrze jest śpiewać Bogu naszemu, bo to wdzięczna rzecz; pieśń chwały jest 

miła. Alleluja! (Ps 147,1)  

Ewangelia: Mk 8,1-9 

1.W one dni, gdy znowu było wielkie mnóstwo ludu, a nie mieli co jeść, przywołał 
uczniów i rzekł do nich: 2.Żal mi tego ludu, bo już trzy dni są ze mną, a nie mają co jeść. 
3.A jeśli rozpuszczę ich głodnych do domów, ustaną w drodze; a przecież niektórzy z nich 
przybyli z daleka. 4.I odpowiedzieli mu uczniowie jego: Skądże ktoś potrafi ich nakarmić 
chlebem, tutaj, na pustyni? 5.I zapytał ich: Ile macie chlebów? Oni zaś rzekli: Siedem. 
6I polecił ludowi usiąść na ziemi. I wziąwszy te siedem chlebów, i podziękowawszy, łamał 
i dawał uczniom swoim, by kładli przed nimi. I kładli przed ludem. 7.Mieli też kilka rybek. 
I pobłogosławiwszy je, kazał i te kłaść przed nimi. 8.A jedli i nasycili się, i zebrali siedem 
koszów resztek chleba, które zbywały. 9.Było ich zaś około czterech tysięcy. I rozpuścił ich. 
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Perykopy homiletyczne 

I ‒ Iz 58,7-12 

7.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. 
9.Gdy potem będziesz wołał, Pan cię wysłucha, a gdy będziesz krzyczał o pomoc, odpo-
wie: Oto jestem! Gdy usuniesz spośród siebie jarzmo, szydercze pokazywanie palcem 
i bezecne mówienie, 10.gdy głodnemu podasz swój chleb i zaspokoisz pragnienie stra-
pionego, wtedy twoje światło wzejdzie w ciemności, a twój zmierzch będzie jak połu-
dnie, 11.i Pan będzie ciebie stale prowadził i nasyci twoją duszę nawet na pustkowiach, 
i sprawi, że twoje członki odzyskają swoją siłę, i będziesz jak ogród nawodniony i jak 
źródło, którego wody nie wysychają. 12.Twoi ludzie odbudują prastare gruzy, podźwi-
gniesz fundamenty poprzednich pokoleń i nazwą cię naprawiaczem wyłomów, odnowi-
cielem, aby w nich można było mieszkać. 

II ‒ Mk 8,1-9 

1.W one dni, gdy znowu było wielkie mnóstwo ludu, a nie mieli co jeść, przywołał 
uczniów i rzekł do nich: 2.Żal mi tego ludu, bo już trzy dni są ze mną, a nie mają co jeść. 
3.A jeśli rozpuszczę ich głodnych do domów, ustaną w drodze; a przecież niektórzy z nich 
przybyli z daleka. 4.I odpowiedzieli mu uczniowie jego: Skądże ktoś potrafi ich nakarmić 
chlebem, tutaj, na pustyni? 5.I zapytał ich: Ile macie chlebów? Oni zaś rzekli: Siedem. 
6I polecił ludowi usiąść na ziemi. I wziąwszy te siedem chlebów, i podziękowawszy, ła-
mał i dawał uczniom swoim, by kładli przed nimi. I kładli przed ludem. 7.Mieli też kilka 
rybek. I pobłogosławiwszy je, kazał i te kłaść przed nimi. 8.A jedli i nasycili się, i zebrali sie-
dem koszów resztek chleba, które zbywały. 9.Było ich zaś około czterech tysięcy. I rozpuścił 
ich. 

III ‒ 2 Kor 9,6-15  

6.A powiadam: Kto sieje skąpo, skąpo też żąć będzie, a kto sieje obficie, obficie też żąć 
będzie. 7.Każdy, tak jak sobie postanowił w sercu, nie z żalem albo z przymusu; gdyż 
ochotnego dawcę Bóg miłuje. 8.A władny jest Bóg udzielić wam obficie wszelkiej łaski, 
abyście, mając zawsze wszystkiego pod dostatkiem, mogli hojnie łożyć na wszelką dobrą 
sprawę, 9.jak napisano: Szczodrze rozdaje, udziela ubogim, sprawiedliwość jego trwa na 
wieki. 10.A ten, który daje ziarno siewcy i chleb na pokarm, da i pomnoży zasiew wasz, 
i przysporzy owoców sprawiedliwości waszej; 11.a tak ubogaceni we wszystko będziecie 
mogli okazywać wszelką szczodrobliwość, która za naszym przyczynieniem pobudza do 
dziękczynienia Bogu. 12.Bo sprawowanie tej służby nie tylko wypełnia braki u świętych, 
lecz wydaje też obfity plon w licznych dziękczynieniach, składanych Bogu. 13.Doznawszy 
dobrodziejstwa tej służby, chwalić będą Boga za to, że podporządkowujecie się wyzna-
wanej przez siebie ewangelii Chrystusowej i za szczerą wspólnotę z nimi i ze wszystkimi; 
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14.a modląc się za was, tęsknić będą za wami z powodu nader obfitej łaski Bożej, która 
spływa na was. 15.Bogu niech będą dzięki za niewysłowiony dar jego.  

IV ‒ 5 Mż 8,7-18 

7.Pan, Bóg twój, wprowadza cię do ziemi pięknej, do ziemi, gdzie bystre rzeki i źródła 
tryskają w dolinie i na górze; 8.do ziemi pszenicy, jęczmienia, winnej latorośli, drzewa 
figowego i drzewa granatu, do ziemi drzewa oliwnego, oliwy i miodu; 9.do ziemi, 
w której bez ograniczeń będziesz spożywał chleb i niczego ci nie będzie brakować, do 
ziemi, której kamienie są z żelaza i z której gór będziesz wydobywał miedź; 10.gdzie 
będziesz jadł do syta i błogosławił Pana, Boga twego, za tę piękną ziemię, którą ci dał. 
11.Bacz, abyś nie zapomniał Pana, Boga twego, zaniedbując jego przykazania, prawa 
i ustawy, które ci dziś nadaję. 12.Aby gdy się najesz do syta, gdy pobudujesz sobie pięk-
ne domy, gdzie będziesz mieszkał, 13.i gdy twoje bydło i trzody rozmnożą się, i gdy 
będziesz posiadał wiele srebra i złota, i wszystkiego będziesz miał wiele, 14.serce twoje 
nie stało się wyniosłe oraz abyś nie zapomniał Pana, Boga twego, który cię wyprowa-
dził z ziemi egipskiej, z domu niewoli, 15.który cię prowadził przez tę wielką i straszną 
pustynię, gdzie były węże jadowite i skorpiony; przez bezwodne pustkowie, gdzie wy-
dobył dla ciebie wodę z krzemiennej skały; 16.który na pustyni karmił cię manną, której 
nie znali twoi ojcowie, aby cię upokorzyć i aby cię doświadczyć, lecz w przyszłości ob-
rócić ci to ku dobremu. 17.Abyś nie mówił w swoim sercu: Moja moc i siła mojej ręki 
zdobyła mi to bogactwo. 18.Pamiętaj, że to Pan, Bóg twój, daje ci siłę do zdobywania 
bogactwa, aby potwierdzić swoje przymierze, które poprzysiągł twoim ojcom, jak się to 
dziś okazuje. 

V ‒ Łk 12,[13.14]15-21 

[13.I rzekł ktoś z tłumu do niego: Nauczycielu, powiedz bratu memu, aby się ze mną 
podzielił dziedzictwem. 14.A On mu rzekł: Człowieku, któż mnie ustanowił sędzią lub 
rozjemcą nad wami?] 15.Powiedział też do nich: Baczcie, a wystrzegajcie się wszelkiej 
chciwości, dlatego, że nie od obfitości dóbr zależy czyjeś życie. 16.I powiedział im po-
dobieństwo: Pewnemu bogaczowi pole obfity plon przyniosło. 17.I rozważał w sobie: 
Co mam uczynić, skoro nie mam już gdzie gromadzić plonów moich? 18.I rzekł: Uczynię 
tak: Zburzę moje stodoły, a większe zbuduję i zgromadzę tam wszystko zboże swoje 
i dobra swoje, 19.i powiem do duszy swojej: Duszo, masz wiele dóbr złożonych na wie-
le lat; odpocznij, jedz, pij, wesel się. 20.Ale rzekł mu Bóg: Głupcze, tej nocy zażądają 
duszy twojej; a to, co przygotowałeś, czyje będzie? 21.Tak będzie z każdym, który skar-
by gromadzi dla siebie, a nie jest w Bogu bogaty. 

VI ‒ 1 Tm 4,4.5 

4.Wszystko, co stworzył Bóg, jest dobre, i nie należy odrzucać niczego, co się przyjmuje 
z dziękczynieniem; 5.albowiem zostają one poświęcone przez Słowo Boże i modlitwę. 
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Modlitwy powszechne Kościoła  

1.   Wszechmogący Boże i Ojcze, Pana naszego Jezusa Chrystusa! Dziękujemy Ci, 
że pozwoliłeś nam pracować i żyć w nadziei zebrania owoców trudu rąk i naszego 
umysłu. Wysławiamy Cię, bo codziennie wysłuchujesz nasze modlitwy i dajesz nam 
chleb powszedni, na który nie zasługujemy. Jesteśmy ludźmi grzesznymi i często wy-
powiadamy Ci posłuszeństwo, a Ty jednak masz litość nad nami i sprawiasz, że słońce 
wschodzi nad naszymi polami i pada deszcz na zasiew rąk naszych. Dopomóż nam 
pamiętać, że każda kromka chleba jest darem Twojego miłosierdzia, że za nią powinni-
śmy Ci dziękować i dzielić się nią z ludźmi potrzebującymi. Bez Twojego błogosławień-
stwa wszelka praca i trud rąk naszych nie przyniesie pożądanego plonu.  

 Prosimy Cię, otwórz nasze serca i ręce, abyśmy z radością i ochotą pomagali po-
trzebującym. Rozbudź w nas ducha ofiarności na dzieło diakonii w Kościele Twojego 
Syna. Niech nie zbraknie nigdy chleba w naszych domach opieki, a ci, którzy są samot-
ni i bezdomni, niech znajdą w nich miejsce i opiekę.  

 Panie Boże miłosierny, spraw, aby wszyscy ludzie otrzymali pracę i uczciwie pracu-
jąc, jedli własny chleb. Chroń nasze pola od ognia i gradu. Błogosław naszym zakładom 
pracy, instytutom, szkołom i uczelniom. Zmiłuj się nad milionami ludzi, którzy umiera-
ją z głodu z powodu suszy, wojny i chorób.  

 Błogosław Kościołowi naszemu i spraw, aby każdy w nim znalazł pokarm dla swojej 
duszy. Niech Chrystus Pan, chleb życia, mieszka w domach naszych i kieruje naszymi 
myślami i krokami, napełnia nasze serca Duchem Świętym i umacnia naszą wiarę, 
abyśmy przede wszystkim byli bogaci w Tobie.  

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

2.   Panie Boże, dawco dobrych i doskonałych darów! Serca nasze w Tobie na-
dzieję pokładają, bo jedynie Ty jesteś naszym Ojcem, który każdego dnia otwiera swo-
ją rękę i nasyca wszystko, co żyje.  

 Niechaj śpiewa Tobie pieśń chwały całe stworzenie, które Ty błogosławisz, aby 
ziemia wydała plony potrzebne do wyżywienia wszystkiego, co z Twojej woli cieszy się 
życiem i pragnie je zachować. 

 Dziękujemy Tobie za chleb powszedni, za pokarm, odzienie i obuwie, za nasze do-
my i rodziny, przyjaciół i pracę, za zdrowie i chęci do pracy. 

 Uwielbiamy Cię, bo Ty nas ochraniasz od wszystkiego złego i prowadzisz przez ży-
cie. Dajesz poznanie zbawiennej prawdy oraz posilasz nasze dusze prawdziwym chle-
bem żywota – Ciałem i Krwią Twojego Syna, a naszego Pana, Jezusa Chrystusa.  

 Spraw, aby nasza wdzięczność za Twoje dary każdego dnia wyrażała się we wierze 
czynnej w miłości do całego stworzenia, przede wszystkich naszych bliźnich: biednych 
i chorych, wzgardzonych i opuszczonych, samotnych i cierpiących. Pomagaj nam wycią-
gać do nich nasze ręce, nieść im pomoc i pocieszenie, bez Twojej bowiem łaskawej po-
mocy nic dobrego nie możemy uczynić. Ucz nas dobroczynności, gościnności i serdecz-
nego współczucia. Otwieraj oczy nasze każdego dnia, abyśmy umieli dostrzec biedę 
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i nędze, a także przyjść z właściwą pomocą tym, którzy potrzebują wsparcia i pomocy. 
Tak kieruj naszym życiem, aby nikt nie narzekał na naszą obojętność, skąpstwo i egoizm. 
Raczej niechaj dzięki naszym dobrym uczynkom imię Twoje będzie chwalone i błogo-
sławione.  

 Prosimy Cię także, chroń nas od nieszczęść: ognia i powodzi, choroby i utraty na-
dziei, ludzkiej nienawiści i wojny. Niech na całej ziemi zapanuje pokój, zgoda i miłość. 
Spraw, aby sprawiedliwość i ewangelia Twojego Syna, wolność i poszanowanie praw 
drugiego człowieka rządziły wszystkimi narodami. 

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

3.   Panie Jezu, dziękujemy Ci, że objawiłeś nam Boga miłości i łaski. Przez swoją 
Ewangelię dajesz nam poznanie Boga jako naszego Ojca, który troszczy się o całe stwo-
rzenie i pamięta nawet o wróbelkach radośnie spożywających znalezione ziarna. Jemu 
zawdzięczamy każdy dzień życia i chleb powszedni. Wyznajemy przeto radośnie: „Wie-
rzę, że Bóg stworzył mnie (...) i obdarza mnie odzieniem i obuwiem, pokarmem i napo-
jem, domem i gospodarstwem(...) i wszystkimi dobrami”.   

 Drogi Zbawicielu, łaskawy Panie, zachowaj nas w tej wierze i daj nam siły, abyśmy 
przezwyciężyli wszelkie słabości i zwątpienia oraz odzyskali utraconą nadzieję. Spraw, 
abyśmy z wdzięcznością spożywali chleb powszedni, z radością pomagali bliźnim, dzie-
lili się z potrzebującymi tym, co mamy, i koili ból tych, którzy cierpią. Uczyń, aby także 
dzięki naszemu świadectwu i ofiarnej służbie, świat poznał, że Bóg jest naszym Ojcem, 
a my Jego dziećmi, którym On w Tobie ofiaruje zbawienie wieczne.   

 W pokorze oddajemy się w opiekę Twojego Ojca. Niech Jego opatrzność czuwa nad 
nami, naszymi domami, rodzinami, przyjaciółmi, a także nieprzyjaciółmi, bo Ty powie-
działeś, że Boże „słońce wschodzi nad złymi i dobrymi”. Oręduj u naszego Ojca niebie-
skiego za nami,  dzisiaj i po wszystkie dni naszego życia. Oręduj za wszystkimi ludźmi 
na całej ziemi. Wysłuchaj nas Panie! Amen. 

Antyfona 
Ksiądz: Będę śpiewał Panu, póki żyję. Alleluja!  

Zgromadzenie liturgiczne: Będę grał Bogu memu, póki jestem. Alleluja! 
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ŚWIĘTO REFORMACJI (31 października) 

Hasło dnia 

Fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony, 

a którym jest Jezus Chrystus. (1 Kor 3,11) 

Psalm dnia: Ps 46,2-12 
2. Bóg jest ucieczką i siłą naszą,  
 Pomocą w utrapieniach najpewniejszą.  
3. Przeto się nie boimy, choćby ziemia zadrżała  
 I góry zachwiały się w głębi mórz.  
4. Choćby szumiały, choćby pieniły się wody,  
 Choćby drżały góry z powodu gniewu jego. 
5. Jest rzeka, której nurty rozweselają miasto Boże,  
 Przybytek święty Najwyższego.  
6. Bóg jest w nim, nie zachwieje się:  
 Bóg wspomoże go przed świtem.  
7. Wzburzyły się narody, zachwiały się królestwa,  
 Odezwał się głosem swoim i rozpłynęła się ziemia.  
8. Pan Zastępów jest z nami,  
 Warownym grodem jest nam Bóg Jakuba. 

Introit nr 92 
Ksiądz Zgromadzenie liturgiczne 

I  
* Nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej! 

Alleluja! 
* Jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu 

każdego, kto wierzy. Alleluja! 
* Bóg jest ucieczką naszą i siłą naszą. Allelu-

ja! 
* Pomocą w utrapieniach najpewniejszą. 

Alleluja! 
* Przeto się nie boimy, choćby ziemia za-

drżała. Alleluja! 
* I góry zachwiały się w głębi mórz. Alleluja!     

II  

* Przed królami mówić będę o świadec-
twach Twoich. Alleluja! 

* I nie będę się wstydził. Alleluja! 

* Pan Zastępów jest z nami. Alleluja! * Warownym grodem jest nam Bóg. Allelu-
ja! 

* Bogu ufam, nie lękam się. Alleluja! * Cóż mi może uczynić człowiek? Alleluja! 

Kolekty 

1.    Panie, Boże nasz, Ojcze Pana naszego Jezusa Chrystusa!/ Wielbimy Twoje 
Imię, ponieważ okazujesz zmiłowanie swojemu ludowi, odkupionemu krwią naszego 
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Zbawiciela, Jezusa Chrystusa./ Zachowaj nas w posłuszeństwie Twojej prawdzie, aby-
śmy uwolnieni zostali od mocy złego i dostąpili Twojego błogosławieństwa./ Wysłu-
chaj nas przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym, Pocieszycielu naszym.  

2.    Panie, Boże wszechmogący!/ Uwielbiamy Twoje Imię za dar zbawienia w Two-
im Synu, Jezusie Chrystusie i dziękujemy Ci za Słowo, przez które budujesz i odnawiasz 
codziennie swój Kościół na ziemi./Prowadź nas przez Ducha Świętego, abyśmy po-
słuszni byli Chrystusowi i przez Niego przeprowadzeni zostali z ciemności do wiecznej 
światłości./ Wysłuchaj nas w Duchu Świętym przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego.  

3.    Panie Jezu, z Twojej woli powstał na ziemi Kościół, który umiłowałeś i nie-
ustannie miłujesz./ Przebacz wszystkim, którzy pod pretekstem posiadania prawdy 
nienawidzą Twojego Kościoła i wszystko czynią, aby go zniszczyć./ Buduj swój Kościół 
na fundamencie nauki apostolskiej, uzbrój go w miecz Ewangelii i napełń go światłem 
Twojego Ducha./ Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Duchem Świę-
tym żyje i króluje na wieki wieków.  

4.   Panie i Zbawicielu nasz, jedyny Pośredniku między nami a naszym Ojcem 
w niebie./ Twój Kościół, aby mógł być wiernym światkiem Twojej chwały i mógł speł-
niać swoje posłannictwo w świecie, potrzebuje ciągłej odnowy./ Odnów nasz Kościół, 
w którym zostaliśmy ochrzczeni, jak odnowiłeś Kościół w czasie reformacji przez służ-
bę swojego sługi, księdza Marcina Lutra./ Niech Twój Duch napełni go mocą i pokieru-
je Twoimi sługami, aby mógł być znowu światłością świata./ Wysłuchaj nas i zanieś 
prośby nasze przed tron naszego Ojca w niebie.  

Biblijne teksty liturgiczne 

 Stary Testament: 5 Mż 6,4-9 

4.Słuchaj, Izraelu! Pan jest Bogiem naszym, Pan jedynie! 5.Będziesz tedy miłował 
Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej siły swojej. 
6.Niechaj słowa te, które Ja ci dziś nakazuję, będą w twoim sercu. 7.Będziesz je wpa-
jał w twoich synów i będziesz o nich mówił, przebywając w swoim domu, idąc drogą, 
kładąc się i wstając. 8.Przywiążesz je jako znak do swojej ręki i będą jako przepaska 
między twoimi oczyma. 9.Wypiszesz je też na odrzwiach twojego domu i na twoich 
bramach. 

Lekcja: Rz 3,21-28  

21.Ale teraz niezależnie od zakonu objawiona została sprawiedliwość Boża, o której 
świadczą zakon i prorocy, 22.i to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa 
dla wszystkich wierzących. Nie ma bowiem różnicy, 23.gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im 
chwały Bożej, 24.i są usprawiedliwieni darmo, z łaski jego, przez odkupienie w Chrystu-
sie Jezusie, 25.którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew jego, sku-
teczną przez wiarę, dla okazania sprawiedliwości swojej przez to, że w cierpliwości 
Bożej pobłażliwie odniósł się do przedtem popełnionych grzechów, 26.dla okazania 
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sprawiedliwości swojej w teraźniejszym czasie, aby On sam był sprawiedliwym i uspra-
wiedliwiającym tego, który wierzy w Jezusa. 27.Gdzież więc chluba twoja? Wy-
kluczona! Przez jaki zakon? Uczynków? Bynajmniej, lecz przez zakon wiary. 28.Uwa-
żamy bowiem, że człowiek bywa usprawiedliwiony przez wiarę, niezależnie od uczyn-
ków zakonu.  

Graduale 

Słońcem i tarczą jest Pan, Bóg, łaski i chwały udziela Pan, nie odmawia tego, 

co dobre, tym, którzy żyją w niewinności. Alleluja! (Ps 84,12) 

Ewangelia: Mt 5,1-10[11.12] 

1. Jezus, widząc tłumy, wstąpił na górę. A gdy usiadł, przystąpili do niego jego ucznio-
wie. 2.I otworzywszy usta swoje, nauczał ich, mówiąc: 3.Błogosławieni ubodzy w du-
chu, albowiem ich jest Królestwo Niebios. 4.Błogosławieni, którzy się smucą, albo-
wiem oni będą pocieszeni. 5.Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię. 
6.Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. 
7.Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. 8.Błogosławieni czy-
stego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. 9.Błogosławieni pokój czyniący, albo-
wiem oni synami Bożymi będą nazwani. 10.Błogosławieni, którzy cierpią prześlado-
wanie z powodu sprawiedliwości, albowiem ich jest Królestwo Niebios. [11.Błogosła-
wieni jesteście, gdy wam złorzeczyć i prześladować was będą i kłamliwie mówić na 
was wszelkie zło ze względu na mnie! 12.Radujcie i weselcie się, albowiem zapłata 
wasza obfita jest w niebie; tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed 
wami]. 

Perykopy homiletyczne 

I ‒ 5 Mż 6,4-9 

4.Słuchaj, Izraelu! Pan jest Bogiem naszym, Pan jedynie! 5.Będziesz tedy miłował Pana, 
Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej siły swojej. 6.Niechaj 
słowa te, które Ja ci dziś nakazuję, będą w twoim sercu. 7.Będziesz je wpajał w twoich 
synów i będziesz o nich mówił, przebywając w swoim domu, idąc drogą, kładąc się 
i wstając. 8.Przywiążesz je jako znak do swojej ręki i będą jako przepaska między two-
imi oczyma. 9.Wypiszesz je też na odrzwiach twojego domu i na twoich bramach. 

II ‒ Mt 10,26b-33 

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

III ‒ Ga 5,1-6 

1.Chrystus wyzwolił nas, abyśmy w tej wolności żyli. Stójcie więc niezachwianie i nie 
poddawajcie się znowu pod jarzmo niewoli. 2.Oto ja, Paweł, powiadam wam: jeśli się 
dacie obrzezać, Chrystus wam nic nie pomoże. 3.A oświadczam raz jeszcze każdemu 
człowiekowi, który daje się obrzezać, że powinien cały zakon wypełnić. 4.Odłączyliście 
się od Chrystusa wy, którzy w zakonie szukacie usprawiedliwienia; wypadliście z łaski. 
5.Albowiem my w Duchu oczekujemy spełnienia się nadziei usprawiedliwienia z wiary, 
6.bo w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy, lecz wiara, 
która jest czynna w miłości. 

IV ‒ Ps 46,2-12 
2. Bóg jest ucieczką i siłą naszą,  
 Pomocą w utrapieniach najpewniejszą.  
3. Przeto się nie boimy, choćby ziemia zadrżała  
 I góry zachwiały się w głębi mórz.  
4. Choćby szumiały, choćby pieniły się wody,  
 Choćby drżały góry z powodu gniewu jego. 
5. Jest rzeka, której nurty rozweselają miasto Boże,  
 Przybytek święty Najwyższego.  
6. Bóg jest w nim, nie zachwieje się:  
 Bóg wspomoże go przed świtem.  
7. Wzburzyły się narody, zachwiały się królestwa,  
 Odezwał się głosem swoim i rozpłynęła się ziemia.  
8. Pan Zastępów jest z nami,  
 Warownym grodem jest nam Bóg Jakuba. 

V ‒ Mt 5,1-10[11.12] 

1.Jezus, widząc tłumy, wstąpił na górę. A gdy usiadł, przystąpili do niego jego uczniowie. 
2.I otworzywszy usta swoje, nauczał ich, mówiąc: 3.Błogosławieni ubodzy w duchu, al-
bowiem ich jest Królestwo Niebios. 4.Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni 
będą pocieszeni. 5.Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię. 6.Błogosławieni, 
którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. 7.Błogosławieni 
miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. 8.Błogosławieni czystego serca, albo-
wiem oni Boga oglądać będą. 9.Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bo-
żymi będą nazwani. 10.Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie z powodu spra-
wiedliwości, albowiem ich jest Królestwo Niebios. [11.Błogosławieni jesteście, gdy wam 
złorzeczyć i prześladować was będą i kłamliwie mówić na was wszelkie zło ze względu 
na mnie! 12.Radujcie i weselcie się, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebie; tak 
bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami].  
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VI ‒ Rz 3,21-28 

21.Ale teraz niezależnie od zakonu objawiona została sprawiedliwość Boża, o której 
świadczą zakon i prorocy, 22.i to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa 
dla wszystkich wierzących. Nie ma bowiem różnicy, 23.gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im 
chwały Bożej, 24.i są usprawiedliwieni darmo, z łaski jego, przez odkupienie w Chrystu-
sie Jezusie, 25.którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew jego, sku-
teczną przez wiarę, dla okazania sprawiedliwości swojej przez to, że w cierpliwości Bożej 
pobłażliwie odniósł się do przedtem popełnionych grzechów, 26.dla okazania sprawie-
dliwości swojej w teraźniejszym czasie, aby On sam był sprawiedliwym i usprawiedli-
wiającym tego, który wierzy w Jezusa. 27.Gdzież więc chluba twoja? Wykluczona! Przez 
jaki zakon? Uczynków? Bynajmniej, lecz przez zakon wiary. 28.Uważamy bowiem, że 
człowiek bywa usprawiedliwiony przez wiarę, niezależnie od uczynków zakonu.  

Modlitwy powszechne Kościoła 

1.    Panie Boże, Ojcze naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa! Uwielbiamy w dniu 
wspominania dzieła odnowy Kościoła Twojego Syna święte Imię Twoje, bo Ty za spra-
wą Ducha Świętego powołałeś Kościół na ziemi i uznałeś nas za godnych wejścia do 
dziedzictwa Twojego Syna. Wyznajemy, że nie zawsze dobrze wypełniamy nasze po-
słannictwo, często pogardzamy Twoją prawdą i nie przynosimy owoców godnych na-
szej wiary w Jezusa Chrystusa, Pana i Głowy Kościoła.  

  Prosimy Cię, ożyw mocą Ducha swojego nasze serca. Jak niegdyś tchnąłeś Ducha 
Świętego w obumierające członki Kościoła, tak i nas ożyw przez Ewangelię o zbawie-
niu dla każdego wierzącego.  

  Pragniemy nieść wysoko sztandar Twojego Słowa, składać świadectwo o Twojej mo-
cy, która nieustannie objawia się w naszym życiu. Chcemy głosić Twoją dobroć, obja-
wioną w Jezusie Chrystusie, naszym Panu.  Spraw, abyśmy zawsze pamiętali, że praw-
dziwym skarbem Kościoła jest Ewangelia Twojej chwały i mocy. Daj nam siły i odwagę 
do przeciwstawiania się tym, którzy Twoje Słowo wykładają według własnego rozu-
mienia. Dopomóż nam zachować w sercach miłość do Kościoła i wierność prawdzie, że 
usprawiedliwieni jesteśmy z łaski przez wiarę w Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, któ-
rego posłałeś na świat, aby zgromadził w jedno wszystkie Twoje dzieci.  

  Boże, prosimy Cię, spraw, aby nasza wiara objawiała się w codziennym życiu przez 
okazywanie miłości naszym bliźnim i przez tolerancję wobec inaczej myślących i wie-
rzących. Niech umacnia się na ziemi Twoje Królestwo pokoju i sprawiedliwości! Niech 
poznają wszystkie narody, że jesteś naszym Bogiem, a tych, których miłujesz nigdy nie 
opuścisz!  

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

2.    Wszechmogący Panie Boże, miłosierny Ojcze! Dziękujemy Ci, że nie jesteś 
Bogiem milczącym. Twoje oblicze jest nieustannie zwrócone ku grzesznym ludziom, 
niegodnym Twojej łaski i miłości. Otwierasz swoje serce ojcowskie przed każdym pra-
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gnącym społeczności z Tobą. Otwierasz swoje usta i dajesz poznanie Twojej zbawien-
nej woli.  

 Dziękujemy Ci, że Słowo Twoje jest obietnicą i wskazaniem drogi, którą pragniesz 
prowadzić nas przez życie. Otwórz nasze uszy i serca, żeby przeniknęła nas Twoja 
prawda, przez którą i w której jest wyzwolenie i wolność życia przed twoim Majesta-
tem. 

 Dziękujemy Ci, że przez swoje Słowo odnowiłeś przed wiekami oblicze Twojego 
Kościoła. Nieustannie budujesz przez nie Twoje wybrane i powołane dzieci w dom 
duchowy i święte kapłaństwo.  

 Panie Boże, Ojcze miłosierny, racz łaskawie prowadzić Twój Kościół przez Ducha 
Świętego, Pocieszyciela i Oświeciciela serc naszych. Gromadź wszystkich członków 
Twojego Kościoła świętego wokół ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Chrystusa 
i Pana wszystkich, których powołałeś do życia w światłości i prawdzie.  

 Wysłuchaj nas, Boże łaskawy, i okaż nam zmiłowanie w Jezusie Chrystusie, jedynej 
Głowie Kościoła. Amen.  

Antyfona 
Ksiądz: Panie, w Tobie pokładam nadzieję moją. Alleluja!  

Zgromadzenie liturgiczne: Ty odpowiadasz, Panie, Boże mój. Alleluja!  
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ŚWIĘTO ZMARŁYCH (1 LISTOPADA) 

Hasło dnia  

Naucz nas liczyć dni nasze, abyśmy posiedli mądre serca. (Ps 90,12) 

 Psalm dnia: Ps 90,1-14 
1. Modlitwa Mojżesza, męża Bożego.  
  Panie, Tyś był ostoją naszą  
  Z pokolenia w pokolenie.  
2. Zanim góry powstały,  
  Zanim stworzyłeś ziemię i świat,  
  Od wieków na wieki Tyś jest, o Boże!  
3. Ty znowu człowieka w proch obracasz  
  I mówisz: Wracajcie, synowie ludzcy!  
4. Albowiem tysiąc lat w oczach twoich  
  Jest jak dzień wczorajszy, który przeminął,  
  I jak straż nocna.  
5. Wartko porywasz ich, są jak sen poranny,  
  Jak trawa, która znika:  
6. Rano kwitnie i rośnie,  
  Pod wieczór więdnie i usycha.  
7. Tak i my giniemy od gniewu twego,  
  A srogością twoją jesteśmy przerażeni.  
8. Położyłeś winy nasze przed sobą,  
  Tajne grzechy nasze w świetle oblicza swego.  
9. Wszystkie dni nasze znikają z powodu gniewu twego.  
  Lata nasze giną jak westchnienie.  
10. Życie nasze trwa lat siedemdziesiąt,  
  A gdy sił stanie, lat osiemdziesiąt;  
  A to, co się ich chlubą wydaje, to tylko trud i znój,  
  Gdyż chyżo mijają, a my odlatujemy.  
11. Któż zna moc gniewu twego?  
  Kto boi się ciebie w uniesieniu twoim?  
12. Naucz nas liczyć dni nasze,  
  Abyśmy posiedli mądre serce!  
13. Zwróć się ku nam, Panie, jak długo jeszcze,  
  Zmiłuj się nad sługami swymi!  
14. Nasyć nas o świcie łaską swoją,  
  Abyśmy się weselili i radowali przez wszystkie dni nasze!  
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Introit nr 94 
Ksiądz Zgromadzenie liturgiczne 
* Panie, naucz nas liczyć dni nasze, * Abyśmy zyskali mądre serce. 
* Gdy Pan wywiódł z niewoli uprowadzo-

nych z Syjonu! 
* Byliśmy jak we śnie. 

* Kto wychodzi z płaczem, * Będzie wracał z radością! 

Kolekty  

1.    Panie Boże, jesteś światłością i źródłem życia./ Rozprosz ciemność naszych 
serc światłem Twojej prawdy i przez Syna swojego napełnij nasze dusze życiem wiecz-
nym./ Spraw, abyśmy przez wiarę w Jezusa Chrystusa już teraz żyli mocą, która po-
chodzi od Ciebie, a w dniu naszej śmierci z radością przekroczyli próg wieczności./ 
Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym, naszym Pocieszycielu.  

2.    Panie Boże, szybko upływają dni naszego życia./ Jesteśmy na tej ziemi jedynie 
pielgrzymami, bo nasza ojczyzna jest w niebie./ Prosimy Cię pokornie, spraw, abyśmy 
z ufnością zbliżali się do dnia przejścia z doczesności do wieczności, gdyż wtedy to, co 
śmiertelne przyobleczesz w to, co nieśmiertelne i wówczas na wieki będziemy z Tobą./ 
Wysłuchaj nas przez Zmartwychwstałego Chrystusa, który z Tobą i z Duchem Świętym 
żyje i króluje na wieki wieków. 

3.    Wszechmogący Boże, Panie życia i śmierci./ Daj nam siły do przezwyciężenia 
lęku przed śmiercią i napełń nas nadzieją na życie u Ciebie w wieczności./ Wysłuchaj 
nas przez Zmartwychwstałego Chrystusa, który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i kró-
luje na wieki wieków. 

4.   Wszechmogący Boże nasz i Panie,/ Prosimy Cię, gdy wezwiesz nas przed swo-
je oblicze, otwórz przed nami bramy zbawienia wiecznego./ Pozwól nam je przekro-
czyć z sercem pełnym pokoju, którego źródłem jest nasz Pan i Zbawiciel, Jezus Chry-
stus,/ a teraz w doczesności uwolnij nas od trosk i kłopotów, które codziennie nas 
nawiedzają./ Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela.  

Biblijne teksty liturgiczne 

Stary Testament: 5 Mż 34,1-8 

1.Potem wstąpił Mojżesz ze stepów moabskich na górę Nebo, na szczyt Pizga, który 
jest naprzeciw Jerycha; i Pan pokazał mu całą ziemię, od Gileadu aż po Dan, 2.cały 
okrąg Naftaliego, ziemię Efraima i Manassesa, całą ziemię judzką, aż po Morze Za-
chodnie, 3.i Negeb, i obwód doliny Jerycha, miasta palm, aż po Soar. 4.I rzekł Pan do 
niego: To jest ziemia, którą poprzysiągłem Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi, mówiąc: 
Twojemu potomstwu dam ją; pokazałem ci ją naocznie, lecz do niej nie wejdziesz. 
5.I umarł tam Mojżesz, sługa Pana, w ziemi moabskiej, zgodnie ze słowem Pana. 
6.I pogrzebał go w dolinie, w ziemi moabskiej naprzeciw Bet-Peor; a nikt nie zna po 
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dziś dzień jego grobu. 7.A Mojżesz miał sto dwadzieścia lat w chwili swojej śmierci, ale 
wzrok jego nie był przyćmiony i nie ustała jego świeżość. 8.I opłakiwali synowie izrael-
scy Mojżesza na stepach moabskich przez trzydzieści dni; potem minęły dni płaczu 
i żałoby po Mojżeszu. 

Lekcja: 1 Kor 15,35-38.42-44a 

35.Ale powie ktoś: Jak bywają wzbudzeni umarli? I w jakim ciele przychodzą? 
36.Niemądry! To, co siejesz, nie ożywa, jeśli nie umrze. 37.A to, co siejesz, nie jest prze-
cież tym ciałem, które ma powstać, lecz gołym ziarnem, może pszenicznym, a może 
jakimś innym; 38.ale Bóg daje mu ciało, jakie chce, a każdemu z nasion właściwe jemu 
ciało. 42.Tak też jest ze zmartwychwstaniem. Co się sieje jako skażone, bywa wzbu-
dzone nieskażone; 43.sieje się w niesławie, bywa wzbudzone w chwale; sieje się 
w słabości, bywa wzbudzone w mocy; 44a.sieje się ciało cielesne, bywa wzbudzone 
ciało duchowe. 

Graduale 

Dzięki sprawiedliwości ujrzę oblicze twoje, kiedy się obudzę, nasycę się wido-

kiem twoim. Amen. ( Ps 17,15) 

Ewangelia: J 5,24-29 

24.Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy temu, który 
mnie posłał, ma żywot wieczny i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł z śmierci do 
żywota. 25.Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, zbliża się godzina, owszem już nade-
szła, kiedy umarli usłyszą głos Syna Bożego i ci, co usłyszą, żyć będą. 26.Jak bowiem 
Ojciec ma żywot sam w sobie, tak dał i Synowi, by miał żywot sam w sobie. 27.I dał mu 
władzę sądzenia, bo jest Synem Człowieczym. 28.Nie dziwcie się temu, gdyż nadchodzi 
godzina, kiedy wszyscy w grobach usłyszą głos jego; 29.i wyjdą ci, co dobrze czynili, by 
powstać do życia; a inni, którzy źle czynili, by powstać na sąd. 

Perykopy homiletyczne 

I ‒ J 5,24-29 

24.Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy temu, który 
mnie posłał, ma żywot wieczny i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł z śmierci do 
żywota. 25.Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, zbliża się godzina, owszem już nade-
szła, kiedy umarli usłyszą głos Syna Bożego i ci, co usłyszą, żyć będą. 26.Jak bowiem 
Ojciec ma żywot sam w sobie, tak dał i Synowi, by miał żywot sam w sobie. 27.I dał mu 
władzę sądzenia, bo jest Synem Człowieczym. 28.Nie dziwcie się temu, gdyż nadchodzi 
godzina, kiedy wszyscy w grobach usłyszą głos jego; 29.i wyjdą ci, co dobrze czynili, by 
powstać do życia; a inni, którzy źle czynili, by powstać na sąd. 
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II ‒ 1 Kor 15,35-38.42-44a 

35.Ale powie ktoś: Jak bywają wzbudzeni umarli? I w jakim ciele przychodzą? 
36.Niemądry! To, co siejesz, nie ożywa, jeśli nie umrze. 37.A to, co siejesz, nie jest prze-
cież tym ciałem, które ma powstać, lecz gołym ziarnem, może pszenicznym, a może 
jakimś innym; 38.ale Bóg daje mu ciało, jakie chce, a każdemu z nasion właściwe jemu 
ciało. 42.Tak też jest ze zmartwychwstaniem. Co się sieje jako skażone, bywa wzbu-
dzone nieskażone; 43.sieje się w niesławie, bywa wzbudzone w chwale; sieje się 
w słabości, bywa wzbudzone w mocy; 44a.sieje się ciało cielesne, bywa wzbudzone 
ciało duchowe. 

III ‒ 5 Mż 34,1-8 

1.Potem wstąpił Mojżesz ze stepów moabskich na górę Nebo, na szczyt Pizga, który 
jest naprzeciw Jerycha; i Pan pokazał mu całą ziemię, od Gileadu aż po Dan, 2.cały 
okrąg Naftaliego, ziemię Efraima i Manassesa, całą ziemię judzką, aż po Morze Za-
chodnie, 3.i Negeb, i obwód doliny Jerycha, miasta palm, aż po Soar. 4.I rzekł Pan do 
niego: To jest ziemia, którą poprzysiągłem Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi, mówiąc: 
Twojemu potomstwu dam ją; pokazałem ci ją naocznie, lecz do niej nie wejdziesz. 
5.I umarł tam Mojżesz, sługa Pana, w ziemi moabskiej, zgodnie ze słowem Pana. 
6.I pogrzebał go w dolinie, w ziemi moabskiej naprzeciw Bet-Peor; a nikt nie zna po 
dziś dzień jego grobu. 7.A Mojżesz miał sto dwadzieścia lat w chwili swojej śmierci, ale 
wzrok jego nie był przyćmiony i nie ustała jego świeżość. 8.I opłakiwali synowie izrael-
scy Mojżesza na stepach moabskich przez trzydzieści dni; potem minęły dni płaczu 
i żałoby po Mojżeszu. 

IV ‒ J 6,37-40 

37.Wszystko, co mi daje Ojciec, przyjdzie do mnie, a tego, który do mnie przychodzi, 
nie wyrzucę precz; 38.zstąpiłem bowiem z nieba, nie aby wypełniać wolę swoją, lecz 
wolę tego, który mnie posłał. 39.A to jest wola tego, który mnie posłał, abym z tego 
wszystkiego, co mi dał, nic nie stracił, lecz wskrzesił to w dniu ostatecznym. 40.A to jest 
wola Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w niego, miał żywot wieczny, a Ja 
go wzbudzę w dniu ostatecznym. 

V ‒ Dn 12,1b-3 

1b.W owym to czasie wybawiony będzie twój lud, każdy, kto jest wpisany do księgi żywo-
ta. 2.A wielu z tych, którzy śpią w prochu ziemi, obudzą się, jedni do żywota wiecznego, 
a drudzy na hańbę i wieczne potępienie. 3.Lecz roztropni jaśnieć będą jak jasność na 
sklepieniu niebieskim, a ci, którzy wielu wiodą do sprawiedliwości, jak gwiazdy na wieki 
wieczne.  

VI ‒ Ps 90,1-14 
1. Modlitwa Mojżesza, męża Bożego.  
  Panie, Tyś był ostoją naszą  
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  Z pokolenia w pokolenie.  
2. Zanim góry powstały,  
  Zanim stworzyłeś ziemię i świat,  
  Od wieków na wieki Tyś jest, o Boże!  
3. Ty znowu człowieka w proch obracasz  
  I mówisz: Wracajcie, synowie ludzcy!  
4. Albowiem tysiąc lat w oczach twoich  
  Jest jak dzień wczorajszy, który przeminął,  
  I jak straż nocna.  
5. Wartko porywasz ich, są jak sen poranny,  
  Jak trawa, która znika:  
6. Rano kwitnie i rośnie,  
  Pod wieczór więdnie i usycha.  
7. Tak i my giniemy od gniewu twego,  
  A srogością twoją jesteśmy przerażeni.  
8. Położyłeś winy nasze przed sobą,  
  Tajne grzechy nasze w świetle oblicza swego.  
9. Wszystkie dni nasze znikają z powodu gniewu twego.  
  Lata nasze giną jak westchnienie.  
10. Życie nasze trwa lat siedemdziesiąt,  
  A gdy sił stanie, lat osiemdziesiąt;  
  A to, co się ich chlubą wydaje, to tylko trud i znój,  
  Gdyż chyżo mijają, a my odlatujemy.  
11. Któż zna moc gniewu twego?  
  Kto boi się ciebie w uniesieniu twoim?  
12. Naucz nas liczyć dni nasze,  
  Abyśmy posiedli mądre serce!  
13. Zwróć się ku nam, Panie, jak długo jeszcze,  
  Zmiłuj się nad sługami swymi!  
14. Nasyć nas o świcie łaską swoją,  
  Abyśmy się weselili i radowali przez wszystkie dni nasze!  

Modlitwy powszechne Kościoła 

1.   Boże, Panie całego stworzenia, wiecznie żywy i pełen mocy! Wspominamy 
dzisiaj naszych zmarłych, dlatego nasze serca napełnione są żalem, bo ci, którzy ode-
szli z tej ziemi, byli bliscy i drodzy naszym sercom. Wierzymy, że są oni w Twoich rę-
kach i żadna siła nie wydrze ich spod Twojej łaski i miłości.  

  Dziękujemy Ci za tych, których dzisiaj wspominamy, przede wszystkim za to, coś 
przez nich dla nas uczynił. Dziękujemy Ci za naszych rodziców, braci i siostry. Chwali-
my Cię za Twoją miłość, którą znajdowaliśmy także w ich sercach.  
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  Ojcze wieczności, przede wszystkim dziękujemy Ci za Twojego Syna, Jezusa Chry-
stusa, przez którego zerwałeś pęta śmierci i darujesz życie wecze. Dopomóż nam żyć 
w niezłomnej nadziei, że po czasie doczesnej pielgrzymki zgromadzisz wszystkie swoje 
dzieci przed tronem łaski i obdarzysz ich życiem wiecznym.  

  Niech światło tryumfu i zwycięstwa nad śmiercią w Chrystusie rozproszy mroki 
żyjących na tej ziemi, na której wszystko przemija i musi odejść. Panie, naucz nas liczyć 
dni nasze, abyśmy posiedli mądre serca!  

  Miej nad nami litość i prowadź nas przez Ducha Świętego przez życie, ochraniaj od 
złego, rozbudź ducha wiary i ufności. Prowadź nas do Królestwa Twojej chwały, gdzie 
na wieki będziemy Cię wielbić wraz ze wszystkimi wybranymi.  

 Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen.  

2.   Panie Boże, w tym Dniu Wspominania Świętych Twoich, wysławiam Cię, gdyż 
dzięki krzyżowej ofierze Jezusa Chrystusa, już nie jesteśmy przybyszami i obcymi, lecz 
współobywatelami świętych i Twoimi domownikami. Przez chrzest i wiarę, którą bu-
dzisz w naszych sercach, możemy dostąpić łaski oglądania Twojego oblicza i należeć do 
rodziny, której jesteś Ojcem. Dziękujemy Ci za ten dar Twojego serca. Niech nasze usta 
z wdzięcznością śpiewają Tobie na chwałę. 

 Boże, dziękujemy Ci, że prowadzisz nas przez Ducha Świętego i wskazujesz drogę, 
która wiedzie do Ciebie. Spraw, abyśmy uświęceni przez Twojego Ducha, przynosili 
godne owoce wiary w Chrystusa. Niech nasze serca promienieją miłością, a ręce ocho-
czo służą bliźnim. 

 Wspominamy dzisiaj tych, którzy uczyli nas miłować Twoje Słowo. Oni zawsze będą 
dla nas przykładem wiary i poświęcenia. Wspominamy wszystkich naszych bliskich 
i drogich naszemu sercu, bowiem to im zawdzięczam życie, dom, rodzinę i szczęście. 

 Boże, gdy nadejdzie ostatni dzień naszego życia, połącz nas z naszymi przodkami 
i spraw, abyśmy w niebiańskiej szczęśliwości na wieki wielbili Twoje Imię. 

 Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen. 

Antyfona 
Ksiądz: Jezus Chrystus jest zmartwychwstaniem i życiem. 

Zgromadzenie liturgiczne: Kto w Niego wierzy, choćby i umarł, żyć będzie! 
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