
PIERWSZA KOMUNIA ŚW. 2020 

CZYTANIA MSZALNE na poszczególne dni komunijne 

 

30 maja 2020 (sobota) 

I CZYTANIE 

Czytanie z Dziejów Apostolskich 

Gdy weszliśmy do Rzymu, pozwolono Pawłowi mieszkać prywatnie razem z żołnierzem, który go 

pilnował. 

Po trzech dniach poprosił on do siebie najznakomitszych Żydów. A kiedy się zeszli, mówił do 

nich: «Nie uczyniłem, bracia, nic przeciwko narodowi lub zwyczajom ojczystym, a jednak wydany 

zostałem jako więzień: z Jerozolimy w ręce Rzymian, którzy po rozpatrzeniu sprawy chcieli mnie 

wypuścić, dlatego że nie ma we mnie winy zasługującej na śmierć. 

Ponieważ jednak Żydzi sprzeciwiali się temu, musiałem odwołać się do cezara – bynajmniej nie w 

zamiarze oskarżenia w czymkolwiek mojego narodu. Dlatego też zaprosiłem was, aby się z wami 

zobaczyć i rozmówić, bo dla nadziei Izraela dźwigam te kajdany». 

Przez całe dwa lata pozostał w wynajętym przez siebie mieszkaniu i przyjmował wszystkich, 

którzy do niego przychodzili, głosząc królestwo Boże i nauczając o Panu Jezusie Chrystusie 

zupełnie swobodnie, bez przeszkód. 

Oto słowo Boże. 

PSALM 

Refren: Twoje oblicze ujrzą ludzie prawi 

Pan w świętym swoim przybytku, * 

na niebiosach tron Pana. 

Oczy Jego patrzą, * 

spod powiek śledzi synów ludzkich. 

Refren: Twoje oblicze ujrzą ludzie prawi 

Bada Pan sprawiedliwego i występnego, * 

Jego dusza nie cierpi miłujących nieprawość. 

Bo Pan jest sprawiedliwy i sprawiedliwość kocha, * 

ludzie prawi ujrzą Jego oblicze. 

Refren: Twoje oblicze ujrzą ludzie prawi 

II CZYTANIE 

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian 

Bracia: 

Wiemy, że całe stworzenie aż dotąd jęczy i wzdycha w bólach rodzenia. Lecz nie tylko ono, ale i 

my sami, którzy już posiadamy pierwsze dary Ducha, i my również całą istotą swoją wzdychamy, 

oczekując przybrania za synów – odkupienia naszego ciała. W nadziei bowiem już jesteśmy 

zbawieni. Nadzieja zaś, której spełnienie już się ogląda, nie jest nadzieją, bo jak można się jeszcze 

spodziewać tego, co się już ogląda? Jeżeli jednak nie oglądając, spodziewamy się czegoś, to z 

wytrwałością tego oczekujemy. 



Podobnie także Duch przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić 

tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić 

słowami. Ten zaś, który przenika serca, zna zamiar Ducha, wie, że przyczynia się za świętymi 

zgodnie z wolą Bożą. 

Oto słowo Boże. 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 

Alleluja, alleluja, alleluja 

Poślę wam Ducha Prawdy, 

On doprowadzi was do całej prawdy. 

Alleluja, alleluja, alleluja 

 

 

 

31 maja 2020 (Niedziela Zesłania Ducha Świętego) 

I CZYTANIE 

Czytanie z Dziejów Apostolskich 

Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. 

Nagle spadł z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym 

przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich 

spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, 

tak jak im Duch pozwalał mówić. 

Przebywali wtedy w Jerozolimie pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy więc 

powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak przemawiali w jego 

własnym języku. 

Pełni zdumienia i podziwu mówili: ”Czyż ci wszyscy, którzy przemawiają, nie są Galilejczykami? 

Jakżeż więc każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty? – Partowie i Medowie, i Elamici, i 

mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii oraz Pamfilii, Egiptu i tych 

części Libii, które leżą blisko Cyreny, i przybysze z Rzymu, Żydzi oraz prozelici, Kreteńczycy i 

Arabowie – słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże”. 

Oto słowo Boże. 

PSALM 

Refren: Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię 

Błogosław, duszo moja, Pana, * 

o Boże mój, Panie, Ty jesteś bardzo wielki. 

Jak liczne są dzieła Twoje, Panie, * 

ziemia jest pełna Twych stworzeń. 

Refren: Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię 

Gdy odbierasz im oddech, marnieją * 

i w proch się obracają. 

Stwarzasz je, napełniając swym duchem * 



i odnawiasz oblicze ziemi. 

Refren: Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię 

Niech chwała Pana trwa na wieki, * 

niech Pan się raduje z dzieł swoich, 

Niech miła Mu będzie pieśń moja, * 

będę radował się w Panu. 

Refren: Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię 

II CZYTANIE 

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian 

Bracia: 

Nikt nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: ”Panem jest Jezus”. 

Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch; różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan; różne są 

wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich. Wszystkim zaś objawia 

się Duch dla wspólnego dobra. 

Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki ciała, mimo iż 

są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest i z Chrystusem. Wszyscyśmy bowiem w jednym Duchu 

zostali ochrzczeni, aby stanowić jedno ciało: czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy 

wolni. Wszyscyśmy też zostali napojeni jednym Duchem. 

Oto słowo Boże. 

 

 

 

11 czerwca 2020 (Boże Ciało) 

I CZYTANIE 

Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa 

Mojżesz powiedział do ludu: 

„Pamiętaj na wszystkie drogi, którymi Cię prowadził twój Pan Bóg przez te czterdzieści lat na 

pustyni, aby cię utrapić, wypróbować i poznać, co jest w twym sercu; czy strzeżesz Jego polecenia, 

czy też nie. 

Utrapił cię, dał ci odczuć głód, żywił cię manną, której nie znałeś ani ty, ani twoi przodkowie, bo 

chciał ci dać poznać, że nie samym tylko chlebem żyje człowiek, ale wszystkim, co pochodzi z ust 

Pana. 

Nie zapominaj twego Pana Boga, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. On cię 

prowadził przez pustynię wielką i straszną, pełną wężów jadowitych i skorpionów, przez ziemię 

suchą, bez wody, On ci wyprowadził wodę ze skały najtwardszej. On żywił cię na pustyni manną, 

której nie znali twoi przodkowie”. 

Oto słowo Boże. 

PSALM  

 

Refren: Kościele święty, chwal swojego Pana 



Chwal, Jerozolimo, Pana, * 

wysławiaj Twego Boga, Syjonie. 

Umacnia bowiem zawory bram twoich * 

i błogosławi synom twoim w tobie. 

Refren: Kościele święty, chwal swojego Pana 

Zapewnia pokój twoim granicom * 

i wyborną pszenicą hojnie ciebie darzy. 

Śle swe polecenia na krańce ziemi, * 

i szybko mknie Jego słowo. 

Refren: Kościele święty, chwal swojego Pana 

Oznajmił swoje słowo Jakubowi, * 

Izraelowi ustawy swe i wyroki. 

Nie uczynił tego dla innych narodów. * 

Nie oznajmił im swoich wyroków. 

Refren: Kościele święty, chwal swojego Pana 

 

II CZYTANIE 

Czytanie z Pierwszego Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian 

Bracia: 

Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czy nie jest udziałem we Krwi Chrystusa? Chleb, 

który łamiemy, czyż nie jest udziałem w Ciele Chrystusa? Ponieważ jeden jest chleb, przeto my, 

liczni, tworzymy jedno ciało. Wszyscy bowiem bierzemy z tego samego chleba. 

Oto słowo Boże. 

 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 

Alleluja, alleluja, alleluja. 

Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. 

Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. 

Alleluja, alleluja, alleluja 

 

 

 

 

13 czerwca 2020 (sobota) 

I CZYTANIE 

Czytanie z Księgi Królewskiej 

Eliasz zszedł z góry i odnalazł Elizeusza, syna Szafata, orzącego: dwanaście par wołów przed nim, 

a on przy dwunastej. Wtedy Eliasz, podszedłszy do niego, zarzucił na niego swój płaszcz. 

Wówczas Elizeusz zostawił woły i pobiegłszy za Eliaszem, powiedział: «Pozwól mi ucałować 

mego ojca i moją matkę, abym potem poszedł za tobą». On mu odpowiedział: «Idź i wracaj, bo po 

co ci to uczyniłem?» 

Wtedy powrócił do niego i zaraz wziął parę wołów, złożył je na ofiarę, a na jarzmie wołów 



ugotował ich mięso oraz dał ludziom, aby zjedli. Następnie zabrał się i poszedłszy za Eliaszem, 

stał się jego sługą. 

Oto słowo Boże. 

PSALM  

Refren: Pan mym dziedzictwem, moim przeznaczeniem 

Zachowaj mnie, Boże, bo chronię się do Ciebie, * 

mówię do Pana: «Ty jesteś Panem moim». 

Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem, * 

to On mój los zabezpiecza. 

Refren: Pan mym dziedzictwem, moim przeznaczeniem 

Błogosławię Pana, który dał mi rozsądek, * 

bo serce napomina mnie nawet nocą. 

Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy, * 

On jest po mojej prawicy, nic mną nie zachwieje. 

Refren: Pan mym dziedzictwem, moim przeznaczeniem 

Dlatego cieszy się moje serce i dusza raduje, * 

a ciało moje będzie spoczywać bezpiecznie, 

bo w kraju zmarłych duszy mej nie zostawisz * 

i nie dopuścisz, bym pozostał w grobie. 

Refren: Pan mym dziedzictwem, moim przeznaczeniem 

 

II CZYTANIE 

Czytanie z Pierwszego Listu św. Pawła Apostoła do Rzymian 

Bracia: 

Chrystus umarł za nas jako za grzeszników w oznaczonym czasie, gdyśmy jeszcze byli bezsilni. A 

nawet za człowieka sprawiedliwego podejmuje się ktoś umrzeć tylko z największą trudnością. 

Chociaż może jeszcze za człowieka życzliwego odważyłby się ktoś ponieść śmierć. Bóg zaś 

okazuje nam swoją miłość właśnie przez to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze 

grzesznikami. 

Tym bardziej więc będziemy przez Niego zachowani od karzącego gniewu, gdy teraz przez Krew 

Jego zostaliśmy usprawiedliwieni. Jeżeli bowiem, będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy po jednani z 

Bogiem przez śmierć Jego Syna, to tym bardziej będąc już pojednani, dostąpimy zbawienia przez 

Jego życie. I nie tylko to, ale i chlubić się możemy w Bogu przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, 

przez którego teraz uzyskaliśmy pojednanie. 

Oto słowo Boże. 
 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 

Alleluja, alleluja, alleluja. 

Nakłoń me serce do Twoich napomnień, 

obdarz mnie łaską Twojego Prawa. 

Alleluja, alleluja, alleluja 

 

 

 



 

20 czerwca 2020 (sobota) 

I CZYTANIE 

Czytanie z Księgi proroka Izajasza 

Plemię narodu mego będzie znane wśród narodów i między ludami ich potomstwo. Wszyscy, co 

ich zobaczą, uznają, że oni są szczepem błogosławionym Pana. 

Ogromnie się weselę w Panu, dusza moja raduje się w Bogu moim, bo mnie przyodział w szaty 

zbawienia, okrył mnie płaszczem sprawiedliwości, jak oblubieńca, który wkłada zawój, jak 

oblubienicę strojną w swe klejnoty. Zaiste, jak ziemia wydaje swe plony, jak ogród rozplenia swe 

zasiewy, tak Pan Bóg sprawi, że się rozpleni sprawiedliwość i chwała wobec wszystkich narodów.  

Oto Słowo Boże. 

PSALM 

Refren: Całym swym sercem raduję się w Panu 

Raduje się me serce w Panu, * 

moc moja dzięki Panu się wznosi, 

rozwarły się me usta na wrogów moich, * 

gdyż cieszyć się mogę Twoją pomocą. 

Refren: Całym swym sercem raduję się w Panu 

Łuk mocarzy się łamie, * 

a słabi przepasują się mocą. 

Za chleb najmują się syci, a głodni odpoczywają, * 

niepłodna rodzi siedmioro, a więdnie bogata w dzieci. 

Refren: Całym swym sercem raduję się w Panu 

To Pan daje śmierć i życie, * 

w grób wtrąca i zeń wywodzi. 

Pan uboży i wzbogaca, * 

poniża i wywyższa. 

Refren: Całym swym sercem raduję się w Panu 

Z pyłu podnosi biedaka, * 

z barłogu dźwiga nędzarza, 

by go wśród możnych posadzić, * 

by dać mu stolicę chwały. 

Refren: Całym swym sercem raduję się w Panu 

 

II CZYTANIE 

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian 

Bracia: 

Przez jednego człowieka grzech wszedł do świata, a przez grzech śmierć, i w ten sposób śmierć 

przeszła na wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli. Bo i przed Prawem grzech był na 

świecie, grzechu się jednak nie poczytuje, gdy nie ma Prawa. A przecież śmierć rozpanoszyła się 

od Adama do Mojżesza nawet nad tymi, którzy nie zgrzeszyli przestępstwem na wzór Adama. On 

to jest typem Tego, który miał przyjść. 

Ale nie tak samo ma się rzecz z przestępstwem, jak z darem łaski. Jeżeli bowiem przestępstwo 



jednego sprowadziło na wszystkich śmierć, to o ileż obficiej spłynęła na nich wszystkich łaska i 

dar Boży, łaskawie udzielony przez jednego Człowieka, Jezusa Chrystusa.  

Oto Słowo Boże. 

 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 

Alleluja, alleluja, alleluja 

Błogosławiona jesteś, Panno Maryjo, 

zachowałaś słowa Boże 

i rozważałaś je w sercu swoim. 

Alleluja, alleluja, alleluja 

 

 

 

 

21 czerwca 2020 (XII Niedziela zwykła) 

 

Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza 

Rzekł Jeremiasz: 

«Słyszałem oszczerstwo wielu: „Trwoga dokoła! Donieście, donieśmy na niego!” Wszyscy 

zaprzyjaźnieni ze mną wypatrują mojego upadku: „Może on da się zwieść, tak że go zwyciężymy i 

wywrzemy pomstę na nim!” 

Ale Pan jest przy mnie jako potężny mocarz; dlatego moi prześladowcy ustaną i nie zwyciężą. 

Będą bardzo zawstydzeni swoją porażką, okryci wieczną i niezapomnianą hańbą. Panie Zastępów, 

Ty, który doświadczasz sprawiedliwego i który patrzysz na nerki i serce, dozwól, bym zobaczył 

Twoją pomstę na nich. Tobie bowiem powierzyłem swą sprawę. 

Śpiewajcie Panu, wysławiajcie Pana! Uratował bowiem życie ubogiego z ręki złoczyńców».  

Oto Słowo Boże. 

PSALM 

Refren: W Twojej dobroci wysłuchaj mnie, Panie 

Dla Ciebie znoszę urąganie, hańba twarz mi okrywa, † 

dla braci moich stałem się obcym * 

i cudzoziemcem dla synów mej matki. 

Bo gorliwość o dom Twój mnie pożera * 

i spadły na mnie obelgi złorzeczących Tobie. 

Refren: W Twojej dobroci wysłuchaj mnie, Panie 

Panie, modlę się do Ciebie * 

w czas łaski, o Boże. 

Wysłuchaj mnie w Twojej wielkiej dobroci, * 

w Twojej zbawczej wierności. 

Refren: W Twojej dobroci wysłuchaj mnie, Panie 

Wysłuchaj mnie, Panie, † 

bo miłość Twoja jest łaskawa, * 

spójrz na mnie w ogromie swego miłosierdzia. 



Patrzcie i cieszcie się, ubodzy, * 

niech ożyje serce szukających Boga. 

Refren: W Twojej dobroci wysłuchaj mnie, Panie 

Bo Pan wysłuchuje biednych * 

i swoimi więźniami nie gardzi. 

Niechaj Go chwalą niebiosa i ziemi, 

morze i wszystko, co w nim żyje. 

Refren: W Twojej dobroci wysłuchaj mnie, Panie 

 

II CZYTANIE 

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian 

Bracia: 

Przez jednego człowieka grzech wszedł do świata, a przez grzech śmierć, i w ten sposób śmierć 

przeszła na wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli. Bo i przed Prawem grzech był na 

świecie, grzechu się jednak nie poczytuje, gdy nie ma Prawa. A przecież śmierć rozpanoszyła się 

od Adama do Mojżesza nawet nad tymi, którzy nie zgrzeszyli przestępstwem na wzór Adama. On 

to jest typem Tego, który miał przyjść. 

Ale nie tak samo ma się rzecz z przestępstwem, jak z darem łaski. Jeżeli bowiem przestępstwo 

jednego sprowadziło na wszystkich śmierć, to o ileż obficiej spłynęła na nich wszystkich łaska i 

dar Boży, łaskawie udzielony przez jednego Człowieka, Jezusa Chrystusa.  

Oto Słowo Boże. 

 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 

Alleluja, alleluja, alleluja 

Błogosławiona jesteś, Panno Maryjo, 

zachowałaś słowa Boże 

i rozważałaś je w sercu swoim. 

Alleluja, alleluja, alleluja 

 

 

 

 

27 czerwca 2020 (sobota) 

I CZYTANIE 

Czytanie z Księgi Lamentacji 

Zburzył Pan bez litości wszystkie siedziby Jakuba; wywrócił w swej zapalczywości twierdze Córy 

Judy, rzucił o ziemię, zbezcześcił królestwo i możnych.  

Usiedli na ziemi w milczeniu starsi Córy Syjonu, prochem głowy posypali, przywdziali wory; 

skłoniły głowy ku ziemi dziewice jerozolimskie.  

Wzrok utraciłem od płaczu, drgają me trzewia, żółć się wylała na ziemię przez klęskę Córy mego 

ludu, gdy słabły niemowlę i dziecię na placach miasta. Do matek swoich mówiły: Gdzie żywność 

i wino? Padały jak ciężko ranione na placach miasta, gdy uchodziło z nich życie na łonie ich 



matek.  

Jak cię pocieszyć? Z czym porównać? Córo Jeruzalem! Z czym cię porównać, by cię pocieszyć? 

Dziewico, Córo Syjonu, gdyż zagłada twoja wielka jak morze. Któż cię uleczy? Prorocy twoi 

miewali dla ciebie widzenia próżne i marne, nie odsłonili twojej złości, by od wygnania cię 

ustrzec; miewali dla ciebie widzenia zwodnicze i próżne.  

Wołaj sercem do Pana, Dziewico, Córo Syjonu; niech łzy twe płyną jak rzeka we dnie i w nocy; 

nie dawaj sobie wytchnienia, niech źrenica twego oka nie zna spoczynku! 

Powstań, wołaj po nocy przy zmianach straży, wylewaj swe serce jak wodę przed Pańskim 

obliczem, podnoś do Niego swe ręce o życie twoich niemowląt, które padały z głodu na rogach 

wszystkich ulic. 

Oto słowo Boże. 

PSALM  

Refren: O życiu biednych nie zapomnij, Panie 

Dlaczego, Boże, odrzuciłeś nas na wieki,* 

dlaczego gniewem płoniesz przeciw owcom Twojego pastwiska? 

Pomnij na lud Twój, który dawno nabyłeś,* 

na pokolenie, które wziąłeś w posiadanie. 

Refren: O życiu biednych nie zapomnij, Panie 

Skieruj Twe kroki ku niekończącym się ruinom,* 

nieprzyjaciel wszystko spustoszył w świątyni. 

W miejscu świętych zgromadzeń 

rozległ się ryk Twoich wrogów,* 

zatknęli tam swoje proporce. 

Refren: O życiu biednych nie zapomnij, Panie 

Widać, że się podnoszą siekiery jak w leśnej gęstwinie. 

Wyłamali wszystkie bramy,* 

zniszczyli je toporem i młotem. 

Wydali Twoją świątynię na pastwę ognia,* 

zbezcześcili do szczętu przybytek Twego imienia. 

Refren: O życiu biednych nie zapomnij, Panie 

Wspomnij, na Twoje przymierze,* 

bo mroczne zaułki ziemi pełne są przemocy. 

Niechaj uciśniony nie wraca ze wstydem,* 

niech biedny i ubogi wychwala Twe imię. 

Refren: O życiu biednych nie zapomnij, Panie 

 

II CZYTANIE 

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian 

Bracia: 

Czyż nie wiadomo, że my wszyscy, którzyśmy otrzymali chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa, 

zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć? Zatem przez chrzest zanurzający nas w śmierć zostaliśmy 

razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my wkroczyli w nowe życie, jak Chrystus powstał z 

martwych dzięki chwale Ojca. 

Otóż jeżeli umarliśmy razem z Chrystusem, wierzymy, że z Nim również żyć będziemy, wiedząc, 

że Chrystus, powstawszy z martwych, już więcej nie umiera, śmierć nad Nim nie ma już władzy. 

Bo to, że umarł, umarł dla grzechu tylko raz, a że żyje, żyje dla Boga. Tak i wy rozumiejcie, że 



umarliście dla grzechu, żyjecie zaś dla Boga w Chrystusie Jezusie. 

Oto słowo Boże. 

 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 

Alleluja, Alleluja, Alleluja 

Jezus wziął na siebie nasze słabości  

i nosił nasze choroby. 

Alleluja, Alleluja, Alleluja 

 

 

 

 

28 czerwca 2020 (XIII Niedziela zwykła) 

I CZYTANIE 

Czytanie z Drugiej Księgi Królewskiej 

Pewnego dnia Elizeusz przechodził przez Szunem. Była tam kobieta bogata, która zawsze 

zapraszała go do spożycia posiłku. Ilekroć więc przechodził, udawał się tam, by spożyć posiłek. 

Powiedziała ona do swego męża: „Oto jestem przekonana, że świętym mężem Bożym jest ten, 

który ciągle do nas przychodzi. Przygotujmy mały pokój górny, obmurowany, i wstawmy tam dla 

niego łóżko, stół, krzesło i lampę. Kiedy przyjdzie do nas, to tam się uda”. 

Gdy więc pewnego dnia Elizeusz tam przyszedł, udał się do górnego pokoju i tamże położył się do 

snu. I powiedział do Gechaziego, swojego sługi: „Co można uczynić dla tej kobiety?”. 

Odpowiedział Gechazi: „Niestety, ona nie ma syna, a mąż jej jest stary”. Rzekł więc: „Zawołaj ją”. 

Zawołał ją i stanęła przed wejściem. I powiedział: „O tej porze za rok będziesz pieściła syna”. 

Oto słowo Boże. 

PSALM  

Refren: Na wieki będę sławił łaski Pana 

Na wieki będę śpiewał o łasce Pana, 

moimi ustami będę głosił Twą wierność przez wszystkie pokolenia. 

Albowiem powiedziałeś: „Na wieki ugruntowana jest łaska”, 

utrwaliłeś swą wierność w niebiosach. 

Refren: Na wieki będę sławił łaski Pana 

Błogosławiony lud, który umie się cieszyć 

i chodzi, Panie, 

w blasku Twojej obecności. 

Cieszą się zawsze Twym imieniem, 

wywyższa ich Twoja sprawiedliwość. 

Refren: Na wieki będę sławił łaski Pana 

Bo Ty jesteś blaskiem ich potęgi, 

a przychylność Twoja dodaje nam mocy. 

Bo do Pana należy nasza tarcza, 

a król nasz do Świętego Izraela. 

Refren: Na wieki będę sławił łaski Pana 



 

II CZYTANIE 

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian 

Bracia: 

Czyż nie wiadomo, że my wszyscy, którzyśmy otrzymali chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa, 

zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć? Zatem przez chrzest zanurzający nas w śmierć zostaliśmy 

razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my wkroczyli w nowe życie, jak Chrystus powstał z 

martwych dzięki chwale Ojca. 

Otóż jeżeli umarliśmy razem z Chrystusem, wierzymy, że z Nim również żyć będziemy, wiedząc, 

że Chrystus, powstawszy z martwych, już więcej nie umiera, śmierć nad Nim nie ma już władzy. 

Bo to, że umarł, umarł dla grzechu tylko raz, a że żyje, żyje dla Boga. Tak i wy rozumiejcie, że 

umarliście dla grzechu, żyjecie zaś dla Boga w Chrystusie Jezusie. 

Oto słowo Boże. 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 

Alleluja, alleluja, alleluja 

Kto przyjmuje apostoła, przyjmuje Chrystusa, 

a kto przyjmuje Chrystusa, przyjmuje Ojca, który Go posłał. 

Alleluja, alleluja, alleluja 

 

 

 

 

4 lipca 2020 (sobota) 

I CZYTANIE 

Czytanie z Księgi proroka Amosa 

Tak mówi Pan: 

«W tym dniu podniosę szałas Dawidowy, który upada, zamuruję jego szczeliny, ruiny jego 

podźwignę i jak za dawnych dni go zbuduję, by posiedli resztę Edomu i wszystkie narody, nad 

którymi wzywano mojego imienia – mówi Pan, który to uczyni. 

Oto nadejdą dni – mówi Pan – gdy będzie postępował żniwiarz zaraz za oraczem, a depczący 

winogrona za siejącym ziarno; z gór moszcz spływać będzie kroplami, a wszystkie pagórki będą w 

niego opływać. Uwolnię z niewoli lud mój izraelski – odbudują miasta zburzone i będą w nich 

mieszkać; zasadzą winnice i pić będą wino; założą ogrody i będą jedli z nich owoce. Zasadzę ich 

na ich ziemi, a nigdy nie będą wyrwani z ziemi, którą im dałem – mówi Pan, twój Bóg». 

Oto słowo Boże. 

PSALM  

Refren: Pan głosi pokój swojemu ludowi 

Będę słuchał tego, * 

co Pan Bóg mówi: 

oto ogłasza pokój ludowi i swoim wyznawcom, * 

którzy się zwracają ku Niemu swym sercem. 

Refren: Pan głosi pokój swojemu ludowi 



Łaska i wierność spotkają się z sobą, * 

ucałują się sprawiedliwość i pokój. 

Wierność z ziemi wyrośnie, * 

a sprawiedliwość spojrzy z nieba. 

Refren: Pan głosi pokój swojemu ludowi 

Pan sam szczęściem obdarzy, * 

a nasza ziemia wyda swój owoc. 

Sprawiedliwość będzie kroczyć przed Nim, * 

a śladami Jego kroków zbawienie. 

Refren: Pan głosi pokój swojemu ludowi 

 

II CZYTANIE 

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian 

Bracia: 

Wy nie żyjecie według ciała, lecz według Ducha, jeśli tylko Duch Boży w was mieszka. 

Jeżeli zaś ktoś nie ma Ducha Chrystusowego, ten do Niego nie należy. A jeżeli mieszka w was 

Duch Tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, to Ten, co wskrzesił Chrystusa Jezusa z martwych, 

przywróci do życia wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego w was swego Ducha. 

Jesteśmy więc, bracia, dłużnikami, ale nie ciała, byśmy żyć mieli według ciała. Bo jeżeli będziecie 

żyli według ciała, czeka was śmierć. Jeżeli zaś przy pomocy Ducha zadawać będziecie śmierć 

popędom ciała – będziecie żyli. 

Oto słowo Boże. 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 

Alleluja, alleluja, alleluja. 

Moje owce słuchają mego głosu, 

Ja znam je, a one idą za Mną. 

Alleluja, alleluja, alleluja 

 

 

 

 

5 lipca 2020 (XIV Niedziela zwykła) 

I CZYTANIE 

Czytanie z Księgi proroka Zachariasza 

Tak mówi Pan: 

«Raduj się wielce, Córo Syjonu, wołaj radośnie, Córo Jeruzalem! Oto Król twój idzie do ciebie, 

sprawiedliwy i zwycięski. Pokorny – jedzie na osiołku, na oślątku, źrebięciu oślicy. On usunie 

rydwany z Efraima, a konie z Jeruzalem; łuk wojenny zostanie złamany. Pokój ludom obwieści. 

Jego władztwo sięgać będzie od morza do morza, od brzegów Rzeki aż po krańce ziemi». 

Oto słowo Boże. 



PSALM 

Refren: Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu 

Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu, * 

i sławił Twoje imię przez wszystkie wieki. 

Każdego dnia będę błogosławił Ciebie * 

i na wieki wysławiał Twoje imię. 

Refren: Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu 

Pan jest łagodny i miłosierny, * 

nieskory do gniewu i bardzo łaskawy. 

Pan jest dobry dla wszystkich, * 

a Jego miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył. 

Refren: Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu 

Niech Cię wielbią, Panie, wszystkie Twoje dzieła * 

i niech Cię błogosławią Twoi wyznawcy. 

Niech mówią o chwale Twojego królestwa * 

i niech głoszą Twoją potęgę. 

Refren: Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu 

Królestwo Twoje królestwem wszystkich wieków, * 

przez wszystkie pokolenia Twoje panowanie. 

Pan podtrzymuje wszystkich, którzy upadają, * 

i podnosi wszystkich zgnębionych. 

Refren: Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu 

 

II CZYTANIE 

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian 

Bracia: 

Wy nie żyjecie według ciała, lecz według Ducha, jeśli tylko Duch Boży w was mieszka. 

Jeżeli zaś ktoś nie ma Ducha Chrystusowego, ten do Niego nie należy. A jeżeli mieszka w was 

Duch Tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, to Ten, co wskrzesił Chrystusa Jezusa z martwych, 

przywróci do życia wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego w was swego Ducha. 

Jesteśmy więc, bracia, dłużnikami, ale nie ciała, byśmy żyć mieli według ciała. Bo jeżeli będziecie 

żyli według ciała, czeka was śmierć. Jeżeli zaś przy pomocy Ducha zadawać będziecie śmierć 

popędom ciała – będziecie żyli. 

Oto słowo Boże. 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 

Alleluja, alleluja, alleluja. 

Moje owce słuchają mego głosu, 

Ja znam je, a one idą za Mną. 

Alleluja, alleluja, alleluja 

 

 


