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PIERWSZE CZYTANIE
Koh 1,2;2,21-23 Marność doczesnych osiągnięć
Czytanie z Księgi Koheleta
Marność nad marnościami, powiada Kohelet, marność nad marnościami, wszystko
marność.
Jest nieraz człowiek, który w swej pracy odznacza się mądrością, wiedzą i
dzielnością, a udział swój musi on oddać człowiekowi, który nie włożył w nią trudu.
To także jest marność i wielkie zło. Cóż bowiem ma człowiek z wszelkiego swego
trudu i z pracy ducha swego, w której mozoli się pod słońcem? Bo wszystkie dni jego
są cierpieniem i zajęcia jego utrapieniem. Nawet w nocy serce jego nie zazna
spokoju. To także jest marność.
Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 95,1-2.6-7ab.7c-9
Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie.
Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu,
wznośmy okrzyki ku chwale Opoki naszego zbawienia,
stańmy przed obliczem Jego z uwielbieniem,
radośnie śpiewajmy Mu pieśni.
Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie.
Przyjdźcie, uwielbiajmy Go padając na twarze,
zegnijmy kolana przed Panem, który nas stworzył.
Albowiem On jest naszym Bogiem,
a my ludem Jego pastwiska i owcami w Jego ręku.
Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie.
Obyście dzisiaj usłyszeli głos Jego:
”Niech nie twardnieją wasze serca jak w Meriba,
jak na pustyni w dniu Massa,
gdzie Mnie kusili wasi ojcowie,
doświadczali Mnie, choć widzieli moje dzieła”.
Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie.

DRUGIE CZYTANIE
Kol 3,1-5,9-11 Szukajcie tego, co w górze, zadajcie śmierć temu, co jest przyziemne
Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Kolosan
Bracia:
Jeśliście razem z Chrystusem powstali z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie
przebywa Chrystus, zasiadając po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, nie do
tego, co na ziemi. Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu.
Gdy się ukaże Chrystus, nasze Życie, wtedy i wy razem z Nim ukażecie się w chwale.
Zadajcie więc śmierć temu, co jest przyziemne w waszych członkach: rozpuście,
nieczystości, lubieżności, złej żądzy i chciwości, bo ona jest bałwochwalstwem.
Nie okłamujcie się nawzajem, boście zwlekli z siebie dawnego człowieka z jego
uczynkami, a przyoblekli nowego, który wciąż się odnawia ku głębszemu poznaniu
Boga, według obrazu Tego, który go stworzył. A tu już nie ma Greka ani Żyda,
obrzezania ani nieobrzezania, barbarzyńcy, Scyty, niewolnika, wolnego, lecz
wszystkim we wszystkich jest Chrystus.
Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Alleluja, alleluja, alleluja
Błogosławieni ubodzy w duchu,
albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA
Łk 12,13-21 Marność dóbr doczesnych
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza
Ktoś z tłumu powiedział do Jezusa: ”Nauczycielu, powiedz mojemu bratu, żeby się
podzielił ze mną spadkiem”.
Lecz On mu odpowiedział: ”Człowieku, któż Mię ustanowił sędzią albo rozjemcą nad
wami?”.
Powiedział też do nich: ”Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, bo nawet gdy
ktoś opływa we wszystko, życie jego nie jest zależne od jego mienia”.
I powiedział im przypowieść:
”Pewnemu zamożnemu człowiekowi dobrze obrodziło pole. I rozważał sam w sobie:
»Co tu począć? Nie mam gdzie pomieścić moich zbiorów«. I rzekł: »Tak zrobię:
zburzę moje spichlerze, a pobuduję większe i tam zgromadzę wszystko zboże i moje

dobra. I powiem sobie: Masz wielkie zasoby dóbr, na długie lata złożone;
odpoczywaj, jedz, pij i używaj«”.
Lecz Bóg rzekł do niego: ”Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy od ciebie;
komu więc przypadnie to, coś przygotował?”.
Tak dzieje się z każdym, kto skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty przed
Bogiem.
Oto słowo Pańskie.
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PIERWSZE CZYTANIE
Mdr 18,6-9 Izraelici oczekują wyzwolenia
Czytanie z Księgi Mądrości
Noc wyzwolenia oznajmiono wcześniej naszym ojcom, by nabrali otuchy, wiedząc
niechybnie, jakim przysięgom zawierzyli. I lud Twój wyczekiwał ocalenia
sprawiedliwych, a zatraty wrogów. Czym bowiem pokarałeś przeciwników, tym
uwielbiłeś nas, powołanych.
Pobożni synowie dobrych składali w ukryciu ofiary i ustanowili zgodnie Boskie prawo,
że te same dobra i niebezpieczeństwa święci podejmą jednakowo. I już zaczynali
śpiewać hymny przodków.
Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 33,1 i 12.18-19.20 i 22
Szczęśliwy naród wybrany przez Pana.
Sprawiedliwi, radośnie wołajcie na cześć Pana,
prawym przystoi pieśń chwały.
Błogosławiony lud, którego Pan jest Bogiem,
naród, który On wybrał na dziedzictwo dla siebie.
Szczęśliwy naród wybrany przez Pana.
Oczy Pana zwrócone na bogobojnych,
na tych, którzy czekają na Jego łaskę,
aby ocalił ich życie od śmierci

i żywił ich w czasie głodu.
Szczęśliwy naród wybrany przez Pana.
Dusza nasza oczekuje Pana.
On jest naszą pomocą i tarczą.
Panie, niech nas ogarnie Twoja łaska,
według nadziei, którą pokładamy w Tobie.
Szczęśliwy naród wybrany przez Pana.

DRUGIE CZYTANIE
Hbr 11,1-2.8-19 Wielkość wiary
Czytanie z Listu do Hebrajczyków
Bracia:
Wiara jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy, dowodem tych
rzeczywistości, których nie widzimy.
Dla niej to przodkowie otrzymali świadectwo.
Przez wiarę ten, którego nazwano Abrahamem, usłuchał wezwania Bożego, by
wyruszyć do ziemi, którą miał objąć w posiadanie. Wyszedł nie wiedząc, dokąd idzie.
Przez wiarę przywędrował do Ziemi Obiecanej jako ziemi obcej, pod namiotami
mieszkając z Izaakiem i Jakubem, współdziedzicami tej samej obietnicy. Oczekiwał
bowiem miasta zbudowanego na silnych fundamentach, którego architektem i
budowniczym jest sam Bóg.
Przez wiarę także i sama Sara mimo podeszłego wieku otrzymała moc poczęcia.
Uznała bowiem za godnego wiary Tego, który udzielił obietnicy. Przeto z człowieka
jednego, i to już niemal obumarłego, powstało potomstwo tak liczne jak gwiazdy
niebieskie, jak niezliczony piasek, który jest nad brzegiem morskim.
W wierze pomarli oni wszyscy, nie osiągnąwszy tego, co im przyrzeczono, lecz
patrzyli na to z daleka i pozdrawiali, uznawszy siebie za gości i pielgrzymów na tej
ziemi*. Ci bowiem, co tak mówią, okazują, że szukają ojczyzny. Gdyby zaś tę
wspominali, z której wyszli, znaleźliby sposobność powrotu do niej. Teraz zaś do
lepszej dążą, to jest do niebieskiej*. Dlatego Bóg nie wstydzi się nosić imienia ich
Boga*, gdyż przysposobił im miasto*. Przez wiarę Abraham, wystawiony na próbę,
ofiarował Izaaka, i to jedynego syna* składał na ofiarę, on, który otrzymał
obietnicę, któremu powiedziane było: Z Izaaka będzie dla ciebie
potomstwo*. Pomyślał bowiem, iż Bóg mocen wskrzesić także umarłych, i dlatego
odzyskał go, jako podobieństwo [śmierci i zmartwychwstania Chrystusa].
Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Alleluja, alleluja, alleluja
Czuwajcie i bądźcie gotowi,
bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie.
Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA
Łk 12,35-40 Gotowość na przyjście Pana
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza
Jezus powiedział do swoich uczniów: ”Niech będą przepasane biodra wasze i
zapalone pochodnie. A wy podobni do ludzi, oczekujących swego pana, kiedy z uczty
weselnej powróci; aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze. Szczęśliwi owi
słudzy, których pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie. Zaprawdę powiadam wam:
Przepasze się i każe im zasiąść do stołu, a obchodząc będzie im usługiwał. Czy o
drugiej, czy o trzeciej straży przyjdzie, szczęśliwi oni, gdy ich tak zastanie. A to
rozumiejcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie złodziej ma przyjść, nie
pozwoliłby włamać się do swego domu. Wy też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie,
której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie”.
Oto słowo Pańskie.
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PIERWSZE CZYTANIE
Mdr 3,1-9 Bóg przyjął ich jako całopalną ofiarę
A dusze sprawiedliwych są w ręku Boga i nie dosięgnie ich męka*. 2 Zdało się
oczom głupich, że pomarli, zejście ich poczytano za nieszczęście 3 i odejście od nas
za unicestwienie, a oni trwają w pokoju. 4 * Choć nawet w ludzkim rozumieniu
doznali kaźni, nadzieja ich pełna jest nieśmiertelności.5 Po nieznacznym skarceniu
dostąpią dóbr wielkich, Bóg ich bowiem doświadczył i znalazł ich godnymi
siebie. 6 Doświadczył ich jak złoto w tyglu i przyjął ich jak całopalną ofiarę. 7 W
dzień nawiedzenia swego zajaśnieją i rozbiegną się jak iskry po ściernisku*. 8 Będą
sądzić ludy, zapanują nad narodami, a Pan królować będzie nad nimi na wieki. 9 Ci,
którzy Mu zaufali, zrozumieją prawdę, wierni w miłości* będą przy Nim trwali: łaska
bowiem i miłosierdzie dla Jego wybranych*.
Oto Słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 116B,10-11.12-13.15-16.17-18
Cenna przed Panem śmierć Jego wyznawców.
Ufność miałem nawet wtedy, gdy mówiłem:
„Jestem w wielkim ucisku”.
I zalękniony wołałem:
„Każdy człowiek jest kłamcą”.
Cenna przed Panem śmierć Jego wyznawców
Czym się Bogu odpłacę
za wszystko, co mi wyświadczył?
Podniosę kielich zbawienia
i wezwę imienia Pana.
Cenna przed Panem śmierć Jego wyznawców
Cenna jest w oczach Pana
śmierć jego wyznawców.
Panie, jestem Twoim sługą,
Twym sługą, synem Twojej służebnicy,
Ty rozerwałeś moje kajdany.
Cenna przed Panem śmierć Jego wyznawców
Tobie złożę ofiarę pochwalną
i wezwę imienia Pana.
Wypełnię me śluby dla Pana
przed Jego ludem.
Cenna przed Panem śmierć Jego wyznawców

DRUGIE CZYTANIE
1J 3,13-16 Oddać zycie za braci
Czytanie z Pierwszego Listu świętego Jana Apostoła
Nie dziwcie się, bracia,jeśli świat was nienawidzi. My wiemy, że przeszliśmy ze
śmierci do życia,bo miłujemy braci,kto zaś nie miłuje, trwa w śmierci.
Każdy, kto nienawidzi swego brata, jest zabójcą,

a wiecie, że żaden zabójca nie nosi w sobie życia wiecznego.Po tym poznaliśmy
miłość,że On oddał za nas życie swoje.My także winniśmy oddać życie za braci.
Oto Słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Alleluja,Alleluja, Alleluja
Kto nienawidzi swojego życia na tym świecie,
Zachowa je na życie wieczne.
Alleluja,Alleluja,Alleluja

EWANGELIA
J 15,12-16 Dowód największej miłości
Słowa Ewangelii według świętego Jana
To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was
umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za
przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam
przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego pan, ale
nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od
Ojca mego. Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na
to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał – aby Ojciec dał wam
[wszystko], o cokolwiek Go poprosicie w imię moje.
Oto Słowo Pańskie.
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PIERWSZE CZYTANIE
Ap 11,19a;12,1.3-6a.10ab Niewiasta obleczona w słońce
Czytanie z Księgi Apokalipsy świętego Jana Apostoła
Świątynia Boga w niebie się otwarła i Arka Jego Przymierza ukazała się w Jego
świątyni. Potem ukazał się wielki znak na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i
księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu.
Ukazał się też inny znak na niebie: Oto wielki Smok ognisty, ma siedem głów i
dziesięć rogów, a na głowach siedem diademów. Ogon jego zmiata trzecią część
gwiazd z nieba i rzucił je na ziemię. Smok stanął przed mającą urodzić Niewiastą,
ażeby skoro tylko porodzi, pożreć jej Dziecko.
I porodziła Syna - mężczyznę, który będzie pasł wszystkie narody rózgą żelazną.
Dziecko jej zostało porwane do Boga i do Jego tronu. Niewiasta zaś zbiegła na
pustynię, gdzie ma miejsce przygotowane przez Boga.
I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie: „Teraz nastało zbawienie, potęga i
królowanie Boga naszego i władza Jego Pomazańca”.
Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 45,7.10-12.14-15
Stoi Królowa po Twojej prawicy.
Tron Twój, Boże, trwa na wieki,
berłem sprawiedliwym berło Twego królestwa.
Córki królewskie wychodzą na spotkanie z Tobą,
królowa w złocie z Ofiru stoi po Twojej prawicy.
Stoi Królowa po Twojej prawicy
Posłuchaj, córko, spójrz i nakłoń ucha,
zapomnij o swym ludzie, o domu twego ojca.
Król pragnie twego piękna,
on twoim panem, oddaj mu pokłon.
Stoi Królowa po Twojej prawicy

Córa królewska wchodzi pełna chwały,
odziana w złotogłów.
W szacie wzorzystej prowadzą ją do króla,
za nią prowadzą do ciebie dziewice, jej druhny.
Stoi Królowa po Twojej prawicy

DRUGIE CZYTANIE
1 Kor 15,20-26 W Chrystusie wszyscy będą ożywieni
Czytanie z Pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian
Bracia:
Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, co pomarli. Ponieważ bowiem
przez człowieka przyszła śmierć, przez człowieka też dokona się zmartwychwstanie. I
jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni, lecz
każdy według własnej kolejności. Chrystus jako pierwszy, potem ci, co należą do
Chrystusa, w czasie Jego przyjścia. Wreszcie nastąpi koniec, gdy przekaże
królowanie Bogu i Ojcu i gdy pokona wszelką Zwierzchność, Władzę i Moc.
Trzeba bowiem, ażeby królował, aż położy wszystkich nieprzyjaciół pod swoje stopy.
Jako ostatni wróg, zostanie pokonana śmierć.
Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIA
Alleluja, alleluja, alleluja
Maryja została wzięta do nieba,
radują się zastępy aniołów.
Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA
Łk 1,39-56 Bóg wywyższa pokornych
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza
W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta
w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę.
Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a
Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała:

„Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona.
A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto, skoro głos Twego
pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim
łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od
Pana”.
Wtedy Maryja rzekła:
Wielbi dusza moja Pana,
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawcy moim.
Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy.
Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą
wszystkie pokolenia.
Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny.
Święte jest imię Jego.
A Jego miłosierdzie na pokolenia i pokolenia
Nad tymi, którzy się Go boją.
Okazał moc swego ramienia,
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych.
Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił.
Ujął się za swoim sługą, Izraelem,
pomny na swe miłosierdzie.
Jak obiecał naszym ojcom
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.
Oto słowo Pańskie
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PIERWSZE CZYTANIE
Jr 38,4-6.8-10 Bóg czuwa nad Jeremiaszem
Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza
W czasie oblężenia Jerozolimy przywódcy, którzy trzymali Jeremiasza w więzieniu,
powiedzieli do króla: „Niech umrze ten człowiek, bo naprawdę obezwładnia on ręce
żołnierzy, którzy pozostali w tym mieście, i ręce całego ludu, gdy mówi do nich
podobne słowa. Człowiek ten nie szuka przecież pomyślności dla tego ludu, lecz
nieszczęścia!”
Król Sedecjasz odrzekł: „Oto jest w waszych rękach!” Nie mógł bowiem król nic
uczynić przeciw nim. Wzięli więc Jeremiasza i wtrącili go, spuszczając na linach, do
cysterny Malkiasza, syna królewskiego, która się znajdowała na dziedzińcu wartowni.
W cysternie zaś nie było wody, lecz błoto; zanurzył się więc Jeremiasz w błocie.
Ebedmelek wyszedł z domu królewskiego i rzekł do króla: „Panie mój, królu! Ci ludzie
postąpili źle we wszystkim, co uczynili prorokowi Jeremiaszowi, wrzucając go do

cysterny. Przecież umrze z głodu w tym miejscu, zwłaszcza że, nie ma już chleba w
mieście!”
Rozkazał król Ruszycie Ebedmelekowi: „Weź sobie stąd trzech ludzi i wyciągnij
proroka Jeremiasza z cysterny, zanim umrze!”
Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 40,2-3.4.18
Panie, mój Boże, pośpiesz mi z pomocą.
Z nadzieją czekałem na Pana,
a On się pochylił nade mną
i wysłuchał mego wołania.
Panie, mój Boże, pośpiesz mi z pomocą.
Wydobył mnie z dołu zagłady, z błotnego grzęzawiska,
stopy moje postawił na skale
i umocnił moje kroki.
Panie, mój Boże, pośpiesz mi z pomocą.
Włożył mi w usta pieśń nową,
śpiew dla naszego Boga.
Wielu to ujrzy i przejmie ich trwoga,
i zaufają Panu.
Panie, mój Boże, pośpiesz mi z pomocą.
Ja zaś jestem ubogi i nędzny,
ale Pan troszczy się o mnie.
Tyś moim wspomożycielem i wybawcą,
Boże mój, nie zwlekaj.
Panie, mój Boże, pośpiesz mi z pomocą.

DRUGIE CZYTANIE
Hbr 12,1-4 Przykład Chrystusa
Czytanie z Listu do Hebrajczyków

Bracia:
Mając dokoła siebie takie mnóstwo świadków, odłożywszy wszelki ciężar, a przede
wszystkim grzech, który nas łatwo zwodzi, winniśmy wytrwale biec w wyznaczonych
nam zawodach. Patrzmy na Jezusa, który nam w wierze przewodzi i ją wydoskonala.
On to zamiast radości, którą Mu obiecywano, przecierpiał krzyż, nie bacząc na jego
hańbę, i zasiadł po prawicy tronu Boga.
Zastanawiajcie się więc nad Tym, który ze strony grzeszników 'taką wielką wycierpiał
wrogość przeciw sobie, abyście nie ustawali, złamani na duchu. Jeszcze nie
opieraliście się aż do przelewu krwi, walcząc przeciw grzechowi.
Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Alleluja, alleluja, alleluja
Moje owce słuchają mojego głosu.
Ja znam je, a one idą za Mną.
Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA
Łk 12,49-53 Wymagania służby Bożej
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza
Łk 12,49-53
Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Przyszedłem rzucić ogień na ziemię i jakże bardzo pragnę, żeby on już zapłonął!
Chrzest mam przyjąć i jakiej doznaję udręki, aż się to stanie.
Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? Nie, powiadam wam, lecz rozłam.
Odtąd bowiem pięcioro będzie rozdwojonych w jednym domu: troje stanie przeciw
dwojgu, a dwoje przeciw trojgu; ojciec przeciw synowi, a syn przeciw ojcu; matka
przeciw córce, a córka przeciw matce; teściowa przeciw synowej, a synowa przeciw
teściowej”.
Oto słowo Pańskie.
««
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PIERWSZE CZYTANIE
Iz 66,18–21 Powszechność zbawienia

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

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 117,1–2
Całemu światu głoście Ewangelię.
Chwalcie Pana, wszystkie narody,
wysławiajcie Go wszystkie ludy,
bo potężna nad nami Jego łaska,
a wierność Pana trwa na wieki.
Całemu światu głoście Ewangelię.

DRUGIE CZYTANIE
Hbr 12,5–7.11–13 Tego Pan miłuje, kogo karze
Czytanie z Listu do Hebrajczyków
Bracia:
Zapomnieliście o upomnieniu, które się zwraca do was, jako do synów: „Synu mój,
nie lekceważ karania Pana, nie upadaj na duchu, gdy On cię doświadcza. Bo tego
Pan miłuje, kogo karze, chłoszcze każdego, którego za syna przyjmuje”.
Trwajcież w karności. Bóg obchodzi się z wami jak z dziećmi. Jakiż to bowiem syn,
którego by ojciec nie karcił?
Wszelkie karcenie na razie nie wydaje się radosne, ale smutne, potem jednak
przynosi tym, którzy go doświadczyli, błogi plon sprawiedliwości. Dlatego
wyprostujcie opadłe ręce i osłabłe kolana. Czyńcie proste ślady nogami waszymi, aby
kto chromy nie zbłądził, ale był raczej uzdrowiony.
Oto słowo Boże.

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

EWANGELIA
Łk 13,22–30 Królestwo Boże dostępne dla wszystkich narodów
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza
Jezus nauczając, szedł przez miasta i wsie, i odbywał swą podróż do Jerozolimy. Raz
ktoś Go zapytał: „Panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni?”.
On rzekł do nich: „Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi; gdyż wielu, powiadam wam,
będzie chciało wejść, a nie będą mogli. Skoro Pan domu wstanie i drzwi zamknie,
wówczas stojąc na dworze, zaczniecie kołatać do drzwi i wołać: »Panie, otwórz
nam«; lecz On wam odpowie: »Nie wiem, skąd jesteście«. Wtedy zaczniecie mówić:
»Przecież jadaliśmy i piliśmy z Tobą, i na ulicach naszych nauczałeś«.
Lecz On rzecze: »Powiadam wam, nie wiem, skąd jesteście. Odstąpcie ode Mnie
wszyscy dopuszczający się niesprawiedliwości«. Tam będzie płacz i zgrzytanie
zębów, gdy ujrzycie Abrahama, Izaaka i Jakuba, i wszystkich proroków w królestwie
Bożym, a siebie samych precz wyrzuconych. Przyjdą ze wschodu i zachodu, z
północy i południa i siądą za stołem w królestwie Bożym.
Tak oto są ostatni, którzy będą pierwszymi, i są pierwsi, którzy będą ostatnimi”.
Oto słowo Pańskie.
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PIERWSZE CZYTANIE
Prz 8,22-35 Maryja stolicą mądrości
Czytanie z Księgi Przysłów
Pan mnie stworzył, swe arcydzieło, przed swymi czynami, od dawna, od wieków
jestem stworzona, od początku, nim ziemia powstała.
Jestem zrodzona, gdy jeszcze bezmiar wód nie istniał ani źródła, co wody tryskają, i
zanim góry stanęły. Poczęta jestem przed pagórkami, nim ziemię i pola uczynił,
początek pyłu na ziemi.

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

LUB
Iz 2,2-5 Góra świątyni Pana
Czytanie z Księgi proroka Izajasza
Stanie się na końcu czasów, że góra świątyni Pana stanie mocno na wierzchu gór i
wystrzeli ponad pagórki.
Wszystkie narody do niej popłyną, mnogie ludy pójdą i rzekną: „Chodźcie, wstąpmy
na Górę Pana do świątyni Boga Jakuba. Niech nas nauczy dróg swoich, byśmy
kroczyli Jego ścieżkami. Bo Prawo wyjdzie z Syjonu i słowo Pana z Jeruzalem”.
On będzie rozjemcą pomiędzy ludami i wyda wyroki dla licznych narodów. Wtedy
swe miecze przekują na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy. Naród przeciw
narodowi nie podniesie miecza, nie będą się więcej zaprawiać do wojny.
Chodźcie, domu Jakuba, postępujmy w światłości Pana.
Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 48,2-3.9-11.13-15
Tyś wielką chlubą naszego narodu.
Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały
w mieście naszego Boga.
Święta Jego góra, wspaniałe wzniesienie,
radością jest całej ziemi.
Tyś wielką chlubą naszego narodu
Cośmy słyszeli, to zobaczyliśmy
w mieście Pana Zastępów,
w mieście naszego Boga;

Bóg je umacnia na wieki.
Tyś wielką chlubą naszego narodu
Rozważamy, Boże, Twoją łaskawość
we wnętrzu Twojej świątyni.
Jak imię Twe, Boże, tak i chwała Twoja
sięga po krańce ziemi.
Prawica Twoja pełna jest sprawiedliwości.
Tyś wielką chlubą naszego narodu
Obejdźcie dokoła Syjon,
policzcie jego wieże.
By powiedzieć przyszłym pokoleniom,
że Bóg jest naszym Bogiem na wieki.
Tyś wielką chlubą naszego narodu

DRUGIE CZYTANIE
Ga 4,4-7 Bóg zesłał swojego Syna zrodzonego z niewiasty
Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Galatów
Bracia:
Gdy nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg swojego Syna, zrodzonego z niewiasty,
zrodzonego pod Prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali Prawu, abyśmy mogli
otrzymać przybrane synostwo. Na dowód tego, że jesteście synami, Bóg wysłał do
serc naszych Ducha Syna swego, który woła: „Abba, Ojcze”. A zatem nie jesteś już
niewolnikiem, lecz synem. Jeżeli zaś synem, to i dziedzicem z woli Bożej.
Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Alleluja, alleluja, alleluja
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
błogosławionaś Ty między niewiastami.
Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA
J 2,1-11 Wesele w Kanie Galilejskiej

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

