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1. WITAMY NA EUROMOOCIE.

1.1. SŁOWO OD KOMISARZA FEDERALNEGO.

Droga Przewodniczko, Drogi Wędrowniku!

Witaj na drugim w historii Euromoocie, organizowanym przez Federację Skautin-
gu Europejskiego.

Być może zastanawiasz się, co znaczy to słowo – „Euromoot”? To proste: „Euro-” od 
Europy, ponieważ to właśnie tutaj odbywa się nasze spotkanie. Natomiast „-moot” to 
szkockie słowo oznaczające „zgromadzenie”. Słowem Euromoot nazywamy więc to 
niezwykłe wydarzenie – zgromadzenie wędrowników i przewodniczek z całej Europy, 
a nawet spoza niej (niektórzy przyjeżdżają aż z Ameryki) – na drodze do Rzymu, Wiecz-
nego Miasta!

Prawie pięć tysięcy przewodniczek i wędrowników – jedna wiara. Gromadzimy się, 
by przeżywać ją wraz z Ojcem Świętym, Papieżem Franciszkiem, który przyjmie nas 
podczas prywatnej audiencji. Spotkamy się też z kardynałem Bagnasco, Przewodniczą-
cym Rady Konferencji Episkopatów Europy, który przewodniczyć będzie Mszy Świętej 
na zakończenie wydarzenia.

Krocząc różnymi ścieżkami, każdy z nas będzie mógł odkrywać w drodze ślady świę-
tych: świętego Benedykta z Nursji, świętej Katarzyny ze Sieny, świętego Pawła i tak 
wielu innych, którzy pokonali tę drogę przed nami, by wskazać nam szlak.

Nasza droga, rozmowy, modlitwy stanowią niepowtarzalną okazję, by poznać 
wędrowników i przewodniczki pochodzących z innych krajów i innych kultur, jednak 
dzielących tę samą wiarę i żyjących tym samym Prawem Harcerskim.

Wspólnie z goszczącymi nas Włochami i wolontariuszami z różnych krajów naszej 
Federacji, tworzymy wielką międzynarodową ekipę, która przygotowała to wydarzenie 
i wędruje wspólnie z Wami.

Euromoot to przede wszystkim wędrówka kręgu i wędrówka ogniska, jednak z jedną 
szczególną cechą: jest to również nasz wkład w budowanie Europy.

Tak więc otwórz swoje serce i umysł, i całym sercem zaangażuj się w przygodę, która 
jest przed Tobą!

Parate Viam Domini
Bruno Borde
Komisarz Federalny UIGSE-FSE
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1.2. SŁOWO OD SZEFA EUROMOOTU.

DOBREJ DROGI!

Droga Przewodniczko, Drogi Wędrowniku – witaj!

Witaj – to chyba najprostsze, ale tak miłe słowo, które można powiedzieć do 4500 
wędrowników i przewodniczek, przybywających z całej Europy i spoza niej.

Najpierw Witaj, zaraz potem – Dziękuję. Dziękuję, że uwierzyłeś/aś w ideę stojącą 
za tym spotkaniem i podjąłeś/aś wyzwanie przeżycia tej przygody razem z nami.

12 lat po ostatnim Euromoocie zorganizowanym przez naszą Federację, staraliśmy 
się przygotować wydarzenie, w którym skupimy się przede wszystkim na szefach i ich 
jednostkach – kręgach i ogniskach: to Wy decydowaliście, kiedy rozpocząć Euromoot, 
skąd zacząć wędrówkę, z kim wędrować... My ustaliliśmy tylko wspólny cel – spotkanie 
z naszym Ojcem Świętym w sercu Kościoła, które – mamy nadzieję – sprawi, że jeszcze 
pełniej poczujecie się częścią wspólnoty wiernych. Sześcioro świętych, którzy są prze-
wodnikami głównych dróg prowadzących do żółtych punktów w pobliżu Rzymu, ma 
pomóc nam przygotować się na spotkanie z Ojcem Świętym, Papieżem Franciszkiem.

Spotykamy się, aby na nowo odkrywać nasze wspólne chrześcijańskie korzenie, które 
dziś często są atakowane i kwestionowane. Jesteśmy Skautami Europy, o tym mówi 
naszywka na naszym mundurze, i jako Skauci Europy jesteśmy powołani do budowania 
lepszej Europy, nierozdartej przez polityczne gry, ale zbudowanej na wspólnym funda-
mencie kultury i wrażliwości. To zawsze wyzwanie – szukać tego, co nas łączy, zamiast 
skupiać się na tym, co nas dzieli. Chciałbym poprosić każdego i każdą z Was, byście 
szczególnie w tym czasie wędrówki i spotkania szukali Piękna, szukali Dobra, szukali 
wszystkiego, co nas łączy! Możemy na nowo odkrywać naszą naturę i naturę naszego 
kontynentu, wracając do życia i przykładu danego nam przez świętych patronów Euro-
py, którzy są tak bliscy wszystkim skautom – świętą Katarzynę, świętego Benedykta, 
świętego Franciszka, świętych Cyryla i Metodego oraz świętego Pawła.

Jakiś czas temu czytałem krytyczny artykuł na temat Europy, w którym nasz konty-
nent został przedstawiony jako stary i obarczony zbyt ciężkim bagażem historii, który 
utrudnia mu rozwój. Ktoś określił nas jako karły na ramionach gigantów. Jako prawdzi-
wi wędrownicy i przewodniczki, nie możemy nigdy zapominać, co niesiemy w naszych 
plecakach, musimy cenić naszą historię i nasze wartości, i z nich korzystać. Wartości, 
które wyznajemy pomagają nam rozumieć i doceniać dar życia: to, co wielu wydaje 
się trywialne i mało znaczące, może być interesujące, a nawet inspirujące dla tego, kto 
posiada odpowiedni klucz do zrozumienia krajobrazu, budynku, obrazu czy piosenki...

Bez wątpienia niesiemy plecak, w którym jest wiele różnych rzeczy. Jednak byłoby 
błędem wyrzucić coś, co może dzisiaj wydaje się przestarzałe lub niepotrzebne. Nauczo-
no mnie, że to wszystko nas obciąża, ale ten ciężar sprawia, że ślady naszych stóp lepiej 
odciskają się na piasku upływającego czasu. Może czasem, jako Europejczycy, stąpamy 
ciężko i powoli właśnie dlatego, że niesiemy na ramionach ten plecak, który zawiera 
też „czas przeszły”. Wiemy jednak, że w czasie wędrówki wszyscy idą właśnie w tempie 
najwolniejszego, nie najszybszego. To jedyny sposób, aby nie zniszczyć wspólnoty 
i kroczyć razem w stronę wspólnej przyszłości.

Z Bożą pomocą, możemy razem odnowić nasze Przyrzeczenie. To piękne widzieć, 
że tak samo jak Skauting Europejski wiedzie nas różnymi drogami do tego samego 
celu, tak ten Euromoot chce wieść różnymi ścieżkami do wspólnej mety, w poszanowa-
niu potrzeb, tradycji i dróg każdego z nas, chce zbliżać nas do siebie nawzajem. Wszyscy 
złożyliśmy to samo Przyrzeczenie. Wszyscy przeżyliśmy lub przeżyjemy swój Wymarsz 
Wędrownika lub Zobowiązanie Przewodniczki. A teraz – jedyne co musimy zrobić, to 
przeżyć tę wędrówkę razem!

Pietro, RS, Szef Projektu Euromoot
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1.3. SŁOWO OD NACZELNIKÓW.

Droga Przewodniczko, Drogi Wędrowniku!
Każda wędrówka kryje w sobie przygodę. Trasa, cel, ludzie z którymi wędrujesz 

i których spotykasz na Drodze, modlitwa, spodziewane lub niespodziewane trudności 
i radości, przyroda, ogień, sycący obiad, rześki poranek, chłodna noc, doświadczenie 
dobroci drugiego człowieka, Bożej opieki, wysiłek, przekraczanie siebie, ciosanie swoje-
go charakteru, przyjaźń, spory, śpiew, cisza, zachwyt, zmęczenie. To wszystko i więcej 
przeplata się podczas tych kilku dni w Drodze.

Przed Tobą szczególna wędrówka – Euromoot, jedyne takie wydarzenie w tej deka-
dzie. Poprzedni Euromoot odbył się w 2007 r. na terenie Słowacji i Polski, a następny 
jeszcze nie wiadomo kiedy i gdzie się odbędzie. Wiele przewodniczek/wędrowników, 
którzy byli przed Tobą lub będą po Tobie w Twoim ognisku/kręgu, nie będą mieli okazji, 
żeby wziąć udział w takim wydarzeniu. Euromoot daje możliwość zarówno przeżycia 
Drogi, jak również w szczególny sposób daje nam szansę na doświadczenie wymiaru 
europejskiego. Skoro tu jesteś, to pewnie w jakiś sposób zdecydowałeś/aś już, że warto 
po tę szansę sięgnąć. Jednak może nadal zadajesz sobie pytanie: Jak tę szansę wyko-
rzystać?  Choć odpowiedź będzie dla każdego nieco inna, chcielibyśmy podzielić się 
z Tobą kilkoma myślami, które mogą pomóc w tym wyzwaniu.

 BĄDŹ
Warunkiem wstępnym każdego doświadczenia i spotkania jest – być obecnym. Bądź 

tu i teraz, korzystaj z danego Ci czasu i okoliczności. Bądź gotowy na trudności, np. 
w komunikacji. Niech one nie stanowią nieprzekraczalnej bariery. Bądź dla drugiego 
człowieka, bądź przy Bogu. Módl się całym umysłem i sercem. Bądź skupiony – odłóż 
na bok to, co Cię rozprasza, odciąga uwagę od rzeczywistej przygody.

Być naprawdę obecnym oznacza nie tylko fizyczną obecność, ale też decyzję, 
że chcę świadomie przeżyć dany mi czas. Taka uważna obecność, nie tylko „ciałem”, ale 
i „duchem” wyostrzy Twoje zmysły, pomoże dostrzec piękno dookoła, ludzi obok Ciebie 
i wartość w trudnościach. Pomoże Ci zobaczyć każdego dnia jak wiele Bożych darów 
dziś otrzymałeś/aś. Od tego więc zaczynamy, od decyzji by być świadomie.

PIELGRZYMUJ
Celem Twojej wędrówki podczas najbliższych dni jest Rzym – miejsce gdzie ponieśli 

męczeńską śmierć apostołowie Piotr i Paweł i swoją posługę pełnią kolejni Papieże, 
będący następcami św. Piotra. Szlakami, którymi będziesz wędrować, pielgrzymowali 
przez wieki pielgrzymi z całej Europy. Robili to, aby oddać Bogu sprawy ważne dla nich, 
ich bliskich czy społeczności. Wykorzystaj tę drogę, aby idąc za ich przykładem, oddać 
Bogu to, co dzisiaj jest ważne dla Ciebie – czy to prośby, czy dziękczynienia. Niech ta 
intencja, którą wzbudzisz w sobie na początku drogi, nada smaku Twojemu pielgrzy-
mowaniu i pomoże w trudnościach. Niech modlitwa, trud i zaangażowanie, nieodłączne 
przymioty pielgrzyma, zaowocują przemianą serca. Parate viam Domini. To jest zatem 
druga sprawa: pamiętaj o intencji, w której będziesz przemierzać ten pielgrzymi szlak. 

ROZMAWIAJ, PYTAJ
Jesteś i widzisz ludzi wokół siebie – to proste. Już tutaj zaczyna się wymiar europejski 

wymagający nieco więcej: dostrzec drugiego człowieka i nawiązać serdeczny kontakt.
Spotkasz podczas Euromootu wiele osób z innych środowisk i z innych krajów. Zauważ 
ludzi dookoła, zainteresuj się nimi, otwórz się, spotkaj, zagadaj, przełamuj zawstydze-
nie. Nawet jeśli nie znacie wspólnego języka, nawiąż kontakt, zaproponuj wodę, spytaj 
na migi czy wszystko OK albo jak w obcym języku mówi się „menażka”, wykorzystaj 
swoją ekspresję. A jeśli znacie wspólny język – śmiało angażuj się i inicjuj rozmowy. Nie 
skupiaj się na tym, że nie znasz gramatyki czy brak Ci mistrzowskiego akcentu. Pytaj co 
słychać, spróbuj się czegoś dowiedzieć o drugim człowieku. Pomódlcie się wspólnie. 
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Sposobów na nawiązanie relacji jest mnóstwo – szukaj więc tych sposobów, a nie 
wymówek, dlaczego pozostać z boku.

Spotkanie z innym człowiekiem to wartość, choć nie zawsze musi to być łatwe. 
Możesz też napotkać zamknięcie czy opór innych ludzi przed spotkaniem – pomyśl 
nad powodem i czy jest coś, co możesz zrobić żeby te bariery przełamać. Na pewno 
dostrzeżesz podczas wspólnego czasu jakieś różnice w zwyczajach, sposobie bycia, 
wędrowania, jedzenia. Różnice nie muszą być barierami. Zainteresuj się tym co inne, nie 
uciekaj od różnic, mądrze je przeżywaj, dopytuj jeśli nie rozumiesz, cierpliwie tłumacz 
jeśli ktoś inny nie zrozumie Ciebie. Inspiruj się tym co dobre. Nie chodzi o to, by dążyć 
do jednakowości. Pamiętaj, że Twoje zachowanie też może mieć wymiar pozytywne-
go świadectwa dla innych. Zauważ też i pamiętaj o tym, co nas łączy. Po trzecie więc: 
otwórz się, poznawaj, dostrzegaj – po prostu rozmawiaj. Czasem na początek wystarczy 
jakieś proste pytanie. To podstawa spotkania i budowania jedności.

 

MYŚL
Euromoot to też świetna okazja, żeby zadać pytanie samemu sobie, podczas wydarze-

nia lub po powrocie do domu – czym jest dla mnie wymiar europejski, jaka jest właściwie 
wartość w spotkaniu innych ludzi? Jakie to ma znaczenie dla mnie, dla Federacji, dla 
Kościoła? Co znaczą słowa, które wypowiedział każdy z nas: “całym życiem służyć Bogu, 
Kościołowi, mojej Ojczyźnie i Europie chrześcijańskiej”? Czwarta rzecz na drodze do 
owocnego przeżycia Euromootu to: pomyśl, podejmij refleksję, której owoce wniosą 
nową jakość do Twojego rozumienia wymiaru europejskiego i zainspirują do działania. 

 

PAMIĘTAJ 
Niech Euromoot nie będzie dla Ciebie tylko pojedynczym wydarzeniem, jedynie tygo-

dniem spędzonym we Włoszech. To czego doświadczysz – niech trwa, owocuje w Twoim 
życiu, w Twojej służbie. Może to się zadziać na różne sposoby: możesz kontynuować 
nawiązane tu znajomości, podjąć dalszą refleksję nad znaczeniem wymiaru europej-
skiego i przekuć to w jakieś konkretne działanie. Podczas Euromootu zobaczysz jak dziś 
mogą wyglądać kontakty z ludźmi z innych krajów, jednak do Ciebie należy żeby kształ-
tować przyszłość. To znaczy, że jeśli doświadczysz czegoś dobrego, cennego, fajnego – 
w Twoich rękach jest jakoś to kontynuować, podtrzymywać, dawać doświadczyć innym 
(może zorganizujesz wędrówkę z poznanym kręgiem lub ogniskiem, obóz z drużyną, 
a może jakieś poza-skautowe spotkanie z kimś kogo poznałeś/aś czy zaangażujecie się 
w jakieś wspólne działanie?). Może być też tak, że Twoje doświadczenie nie będzie aż tak 
pozytywne, zobaczysz (głównie) jakieś trudności w tych międzynarodowych kontaktach 
– pamiętaj, że to też jest jakieś doświadczenie. Jeśli dziś jest z tym słabo, to co możesz 
zrobić żeby zmienić ten stan na lepszy, może spróbować jeszcze raz – jakoś inaczej?

Zatem piąta rzecz: zobacz, że przygoda nie musi skończyć się 4 sierpnia. Pamiętaj 
o doświadczeniach z Euromootu, wszelkich kontaktach i inspiracjach, spróbuj spojrzeć 
na nie w kontekście woli Bożej – być może jest tu dla Ciebie jakaś misja do wykonania?

 

PRZYGOTUJ DROGĘ PANU
Życzymy Ci, żeby ten czas był czasem przygody, odkryć oraz spotkań z Bogiem i z ludź-

mi. Życzymy Ci, aby to wydarzenie zostawiło w Tobie dobry ślad: inspirację, doświad-
czenie jedności, powszechności Kościoła. Aby było okazją do nowego spojrzenia na to 
czym jest wymiar europejski. Życzymy by był to dla Ciebie owocny czas, który pomoże 
Ci w odkrywaniu własnej drogi życia – Drogi Pana.

Do zobaczenia!
Joanna Laskowska HR – Naczelniczka Harcerek
Jerzy Żochowski HR – Naczelnik Harcerzy
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1.4. SŁOWO OD NAMIESTNIKÓW.

EUROMOOT 2019 – PRZYGODA I WYZWANIE

„Parate viam Domini – Przygotujcie drogę Panu” głosi hasło Euromootu 2019. Przed 
nami wielka przygoda, wielkie wyzwanie, trudy i radości drogi, braterstwo, przyjaźń, 
skauting… Powinniśmy dobrze przygotować się do tej drogi, aby była dla nas jak 
najlepszym doświadczeniem zarówno fizycznym, jak i duchowym. Hasło Euromo-
otu wskazuje nam jednak, że droga, do której tak się przygotowujemy, nie jest celem 
samym w sobie. Mamy dalej, wspólnie przygotowywać drogę – już nie dla siebie, nie 
dla swojego ogniska/kręgu, tylko dla Pana. To od każdej i każdego z nas zależy, ile 
wyniesiemy z tych wydarzeń, na jak długo zostaną one w naszej pamięci i w jakim 
stopniu będą mieć wpływ na nasze dalsze życie. Od nas zależy również to, czy 
Euromoot będzie kolejną wędrówką, którą przeżyjemy, a o której z czasem może 
i zapomnimy, czy faktycznie stanie się on dla nas szansą na przygotowanie drogi 
dla Pana, jakimś przełomem, kamieniem milowym naszego życia. Uwierz, że każde 
wydarzenie, każdy moment i sytuacja, której doświadczasz, ma taką moc. Nic nie 
dzieje się przypadkiem, wszystko jest po coś. Z każdej przeżywanej chwili spróbuj 
wykrzesać maksymalnie dużo dobra, na wszystkie swoje doświadczenia patrz 
z ufnością w Bożą Opatrzność i w swoje siły – w swojej wolności możesz ze swoim 
życiem zrobić co tylko zechcesz! Skieruj zatem całe swoje starania ku temu, aby 
zarówno ta wędrówka, jak i całe Twoje życie czyniły ten świat lepszym miejscem 
i były przygotowywaniem drogi dla Pana.

 

1. Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu
Celem, do którego zmierzamy jest Rzym. Wieczne Miasto to nie tylko stolica Italii, 

ale swoisty pomnik cywilizacji europejskiej i Serce Kościoła. To centrum antyczne-
go świata, kolebka Europy. Gdy chrześcijaństwo dotarło do Rzymu, będącego stolicą 
Cesarstwa, zaczął się dla Europy i dla świata nowy etap, rozpoczęła się cywilizacja oparta 
na Ewangelii. I chociaż Kościół powstał w Jerozolimie, na wzgórzu Golgoty, gdzie przez 
śmierć Jezusa dokonało się Dzieło naszego Odkupienia, to właśnie Rzym, który przyjął 
Chrystusową Dobrą Nowinę, szerzej otworzył światu drogę do poznania Prawdy i stał 
się tej Prawdy powiernikiem. Św. Ignacy Antiocheński, wieziony na śmierć do Rzymu, 
pisał do swoich współbraci o Rzymie jako o mieście, które „przewodniczy w miłości”. To 
tam właśnie poniósł męczeńską śmierć św. Piotr, którego sam Jezus ustanowił głową 
Kościoła na ziemi. Chrześcijanie już od początków rodzącego się Kościoła wiedzieli, jak 
ważnym miastem dla wierzących jest Rzym. Na przełomie II i III wieku Tertulian pisał, 
że „krew męczenników jest posiewem chrześcijan”. I tak miasto, które zaciekle walczyło 
z Kościołem i przelewało krew chrześcijan na arenach i placach, stało się siedzibą bisku-
pów i następców św. Piotra. Stało się symbolem instytucjonalnego Kościoła.

Pokonując kolejne kilometry podczas wędrówki zatrzymaj się na chwilę i pomyśl 
o tym, jak wielkie rzesze pielgrzymów pokonywały tę drogę przed Tobą. Ilu świętych, 
ilu grzeszników, szło tędy, którędy Ty idziesz dzisiaj i którędy będziesz iść jutro. Rzym, 
obok Santiago de Compostela, to jedno z najbardziej znanych miejsc pielgrzymek 
chrześcijan z całego świata. Wyobraź sobie średniowieczne szlaki pielgrzymów, którzy 
wędrowali do grobów Apostołów prosić o błogosławieństwo i wypraszając Boże Miło-
sierdzie dla siebie i swoich rodzin. Pomyśl o czasach, w których pielgrzymki te odbywały 
się też w odwrotnym kierunku, kiedy to z Rzymu wyruszano w głąb Europy, aby nieść 
Chrystusa tym, którzy jeszcze o Nim nie usłyszeli. Dzisiaj my, przewodniczki i wędrow-
nicy, robimy coś podobnego – idziemy z różnych zakątków Europy do Rzymu, jak do 
źródła, aby podziękować za wiarę, za Europę, za wolność i za wszystko to, co mamy 
i aby poświadczyć, że chcemy naszym życiem budować lepsze jutro. Chcemy świadczyć 
o Chrystusie, rozwijać się, budować zdrowe rodziny i społeczeństwa ludzi odpowiedzial-
nych, świadomych, prawych. To, jak wygląda dzisiaj Stary Kontynent i nasza cywilizacja 
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zawdzięczamy greckiej filozofii, rzymskiemu prawu i religii chrześcijańskiej. Na tych fila-
rach zbudowana jest Europa, której chcemy służyć. Nie pozwólmy, aby nowe ideologie, 
wszechobecny konsumpcjonizm, pęd za sukcesem, egoizm i zamknięcie na drugiego 
człowieka i na Boga zaciemniło nam te fundamenty, na których zbudowana została 
cywilizacja, w której żyjemy. Walczmy o nią i nie dajmy jej zginąć. Rzym jest miejscem, 
w którym iskra Bożej Miłości roznieciła ogień. Nieśmy ten ogień światu!

2. „Aby wszyscy stanowili jedno” (J 17, 21) 
– duchowy wymiar wędrowania

Czerwona gałąź to nieustanna droga. Wędrowanie z ogniskiem/kręgiem, zdobywa-
nie nowych umiejętności, osiąganie sukcesów życiowych, praca nad eliminacją wad 
i wzmocnieniem zalet, poszukiwania i realizacja powołania, dawanie swojego czasu, 
energii i samego siebie w służbie innym... To wszystko, co robimy w naszym życiu, jest 
drogą, która ma prowadzić nas ku Chrystusowi. Przez naszą przynależność do Chrystu-
sa i Kościoła, przez wyznawane przez nas zasady i fundamenty, nie możemy pominąć 
ważnego aspektu wędrowania, jakim jest duchowy wymiar drogi. Każda wędrówka 
ma wiele wymiarów i, jak każda harcerska aktywność, powinna realizować wszystkie 
pięć celów skautingu, z których Bóg pozostaje na pierwszym miejscu. Dlatego też czas 
wędrówki jest również czasem naszego wzrostu w wierze.

Pozwól sobie podczas tej wędrówki odkryć wspólnotę swojego ogniska/kręgu 
na nowo. Postaraj się dostrzec w przewodniczce/wędrowniku z innego kręgu swoje-
go brata w wierze, w skautingu, w człowieczeństwie. Uczestnicy Euromootu to ludzie 
tacy, jak Ty. Z wadami, zaletami, trudnościami, zmartwieniami. Wszystkich łączy jednak 
wspólny cel i przyświecają nam te same wartości. Międzynarodowy Związek Przewodni-
czek i Skautów Europy jest prywatnym stowarzyszeniem wiernych świeckich na prawach 
papieskich. To znaczy, że Kościół, w osobie papieża, uznał, że formacja w naszym Ruchu 
jest drogą do zbawienia! Nie jedyną, rzecz jasna, i może nawet nie najlepszą (!), ale jedną 
z dróg, jednym ze sposobów, przez który możemy stawać się świętymi. Bycie częścią 
tego Ruchu to dla nas wielka szansa, przywilej i zadanie. Chociaż z pewnością odkryjesz 
podczas tej drogi wiele różnic, które odróżniają Cię od poznanych na szlaku przewodni-
czek i wędrowników z innych krajów członkowskich, to pamiętaj, że wszyscy w drodze 
naszego życia idziemy po ten sam cel – po świętość. Zatem pomimo wielu spraw, które 
nas dzielą, powinien łączyć nas jeden duch. A raczej – Duch. ☺

W książeczce tej znajdziesz zarówno teksty Liturgii Godzin, fragmenty Ewangelii do 
rozważenia podczas osobistej Godziny Drogi/Światła, teksty modlitw, jak i części stałe 
Mszy Świętej w języku łacińskim. Spróbuj traktować te pomoce jako coś, co pozwoli Ci 
na nowo rozbudzić i ożywić swoją wiarę. Korzystaj z nich dla zbudowania siebie i swojej 
relacji z Bogiem. Nie traktuj łaciny jako archaicznego, martwego języka, ale spójrz na nią, 
jak na lekarstwo niwelujące skutki wieży Babel! Niech modlitwa po łacinie, może czasem 
trudna, wymagająca dodatkowego wysiłku, pokaże Ci, że Kościół rzeczywiście jest kato-
licki, to znaczy powszechny. Że możesz modlić się w jednym języku z ludźmi, z którymi 
być może przed chwilą ciężko było Ci się porozumieć w najprostszych kwestiach. Pan 
Bóg mówi do nas wszystkich, niezależnie od tego, w jakim języku się porozumiewamy, 
w jakim kraju mieszkamy, ile mamy lat, jakie doświadczenia. On chce, abyśmy wszyscy 
stanowili jedno, powołuje do świętości. Wysilmy się zatem i my, zdecydujmy się wejść 
w tę wspólnotę modlitwy i wspólnego zawierzenia. 

Spróbuj odkryć Boga we wspólnocie, ale pamiętaj również, że potrzebujesz z Nim 
czasu sam na sam. Korzystaj z Eucharystii, która jest „źródłem i szczytem” naszego życia. 
Szukaj Boga w ciszy swojego serca, swoich myśli, w otaczającej Cię naturze. Postaraj się 
zadbać o dobrą przestrzeń dla swojej osobistej relacji z Bogiem: o modlitwę prywatną, 
o głębsze wejście w przeżywanie Liturgii, o kontakt ze Słowem Bożym. Przeżyj podczas 
tej drogi swoje własne, małe rekolekcje. Z łac. recolligere oznacza pozbierać na nowo, 
tak więc ogarnij, pozbieraj się na nowo! ☺ 
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Stylowo, czyli jak? W odpowiedzi kilka ważnych aspektów.
1. Wspólnota – braterstwo

Droga każdego z nas realizuje się we wspólnocie ogniska/kręgu. Wyruszamy razem 
i razem mamy dojść do celu wędrówki. Pan Jezus podczas Ostatniej Wieczerzy mówi 
w modlitwie do Ojca: „nie utraciłem żadnego z tych, których mi dałeś” (J, 18, 1-11). Miej-
my zatem i my baczenie na siebie nawzajem. By nikt nie szedł sam na szarym końcu, 
by nikt, kto potrzebuje rozmowy i uwagi nie odszedł zasmucony. Wyrazem, a zarazem 
fundamentem wspólnoty ogniska/kręgu jest wspólny posiłek – wspólnie przygotowany 
z prostotą i fantazją, sprawiedliwie podzielony, spożyty w miłej atmosferze, w kręgu, 
bez pośpiechu. Wyrazem wspólnoty jest także sprawiedliwy i ofiarny podział jedzenia 
i sprzętu do niesienia, tak by każdy mógł sprawnie iść. 

Wymiar wspólnoty, to również nasza otwartość na towarzyszące nam w drodze ogni-
ska i kręgi z Polski i innych krajów Europy. Szukajmy okazji do wspólnych momentów 
na ekspresję, wymianę doświadczeń. Zawierajmy nowe znajomości, budujmy relacje, 
które będą nas wzajemnie ubogacać teraz i w przyszłości. Czas wspólnej drogi to świet-
na okazja do przełamywania barier mentalnych, przełamywanie stereotypów i odwaga 
mówienia w obcym języku.

2. Rzecz o berecie i nie tylko…
Mundur, chusta, beret – czy to wszystko jest naprawdę konieczne, czy nie ważniejsze 

jest bycie dobrą przewodniczką/wędrownikiem? Tak, to prawda, natomiast jak dotąd 
nie spotkaliśmy dobrego wędrownika, który nie chciałby nosić munduru. Wszystkie 
elementy munduru mają swoją głęboką wymowę: krzyż harcerski na berecie i sztan-
darze – symbol Chrystusa i ośmiu błogosławieństw. Koszula mundurowa pozbawiona 
harcerskich sprawności i nasze chusty – symbole prostoty, ubóstwa i wspólnoty, miło-
ści i cierpienia. Ponieważ krzyż harcerski to Krzyż Chrystusa należy nosić go z dumą – 
na berecie, zawsze z fasonem na głowie – tu jest jego miejsce. Wędrujemy w mundurze 
rzecz jasna. Swoim wyglądem, dyspozycją mamy budzić zaufanie, świadczymy o sobie 
i całej Federeracji.

3. Potrzebny czy zbędny balast? 
Co jest Twoim codziennym płaszczem przyzwyczajeń?

Na wędrówce mamy ze sobą wiele rzeczy. Czasem potrzebnych, czasem mniej – droga 
to zweryfikuje. Jedno jest pewne, te kilka dni drogi pozwoli Ci zachwycić się prawdziwą 
wolnością, uświadomić sobie jak wiele potrzeb jest sztucznych, są wytworem biznesu 
i trendów. Które dotyczą Ciebie? Są takie? 

Czas tej wędrówki to praktyka ubóstwa duchowego, dopiero oderwanie się od 
rzeczy materialnych daje postęp na drodze wiary! Tak jak cały czas w plecaku niesiemy 
na wędrówce to co jest nam potrzebne i odrzucamy to co zbędne, aby ciężar był lżejszy, 
tak samo w życiu duchowym trzeba odrzucić niepotrzebny balast by stać się prostym 
jak dziecko, by sprawdzić czy nie jestem niewolnikiem mód i przyzwyczajeń. 

Poranek dnia. Jeśli Twoją pierwszą czynnością zaraz po przebudzeniu w życiu codzien-
nym jest sprawdzenie co się wydarzyło na Facebooku, to zastanów się – czy jesteś 
wolny? Kto kogo ma? Ty Facebooka czy Facebook Ciebie? Może czas tej wędrówki to 
czas potrzebny na wyłączenie social media i oderwanie się od codziennego sprawdza-
nia lajków? Potrafisz to zrobić? Może wystarczy jedno wspólne zdjęcie ogniska/kręgu 
na początku tej wędrówki/na końcu i zamieszczenie raz jako świetnego wydarzenia, 
z dobrym komentarzem, który pokaże, że to co robisz jest nietuzinkowe, pełne pasji 
i rozwoju. Lajki murowane ☺

Z wątkiem telefonu wiąże się również czas modlitwy. Spotkanie ze Słowem Bożym 
w czasie godziny światła/drogi to czas modlitwy. Rozważania Słowa nie może przerywać 
żadna aplikacja lub sms nagłym pojawieniem się na ekranie. To Twój czas i czas Boga. 
Zdecyduj jak ten czas będzie wyglądał, nie zostawiaj tej decyzji aplikacjom. Bądź wolny. 
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Szukaj Słowa i czytaj z własnego egzemplarza Pisma Świętego. Na jego kartach nie 
pojawi się żaden cyfrowy alert, pojawi się zaś tylko Słowo Pana.

4. Czas wędrówki to czas rozwoju
Na tej wędrówce zadbaj o dobry sen.
Z dala o zgiełku miasta, w otoczeniu natury, w hotelu sygnowanym milionem gwiazd, 

dobry sen to ten, kiedy zasypiamy przed północą, daje odpoczynek, regeneruje nasze 
siły. Dotleniony w ciągu dnia mózg i odpowiednio długi sen to świetne SPA dla naszego 
organizmu.

Pozwól sobie na refleksję. 
Zdolność do refleksji pozwala nam być twórczymi w życiu. Zadbaj o czas – dzień/kilka 

godzin – o możliwość samotnej wędrówki, ciszy. To Dzień pustyni, swego rodzaju 
indywidualny dzień skupienia. Idziesz Ty i kroczy obok Ciebie Pan. Zadaj sobie 
wiele pytań o sens tej drogi, o swoje relacje, o to co robisz w życiu skautowym, 
osobistym, o swoje powołanie w życiu jego poszukiwanie lub realizację, o swoje 
życie sakramentalne. Pomyśl o swoich marzeniach, o tym czego już dokonałaś/-
eś w życiu, o swoich talentach i o tym co chcesz jeszcze osiągnąć, jakie marzenia 
zrealizować, kogo uszczęśliwić i komu pomóc. Pamiętaj, nie idziesz samotnie, 
kroczy z Tobą Bóg, zaproś go szczególnie na ten odcinek, a efekty mogą Cię jeszcze 
zaskoczyć. 

W drugiej połowie wędrówki, zacznijcie ten dzień razem, ognisko/krąg. Po śniadaniu 
i po Mszy świętej, odczytajcie wspólnie tekst Fiat/Wymarszu Wędrownika. Szefowa/szef 
wzywa każdego indywidualnie słowami „Droga Cię wzywa!”, następnie wezwany klęka 
i odmawia pierwszą część „Zdrowaś Maryjo”. Drugą część w odpowiedzi wszyscy zgro-
madzeni. Następnie kapłan błogosławi na drogę. I tak po kolei, na końcu szefowa/szef. 
Każdy wędruje sam ustalony wcześniej odcinek. Spotykacie się u celu i tam już dalsza 
część planu dnia.

Pozwól sobie na konkret czystego sumienia.
Pośród wielu owoców tej drogi, rytmu dnia i dobrych nawyków, nowych znajomości, 

odpoczynku i rozwoju pamiętaj o czystym sumieniu. „Kropką nad i” u kresu tej drogi 
niech będzie dobra spowiedź. Nasza wędrówka ma nie tylko wymiar przestrzenny – to 
także wymiar duchowy. Poruszamy się nie tylko naprzód, ale także „wzwyż” – do „domu 
Ojca w Niebie” (J 14, 1-6). I to jest nasz zasadniczy cel – fundamentalny cel skautingu. Co 
więcej, skoro jak mówi Pan Jezus: „beze mnie nic nie możecie uczynić” (J 15,5), relacja 
z nim nie jest „dodatkiem”, ale warunkiem całej naszej działalności harcerskiej, życiowej.

Tak wiele już masz.
Jesteś na tej wędrówce. Nie każdemu jest dane kroczyć tą drogą, każdy zaś podjął 

decyzję czy iść, czy zostać. Ta wędrówka to wielki luksus i ta wędrówka wymaga odwagi. 
To wielka umiejętność, której tak wielu dziś poszukuje w swoim życiu – czas na zatrzy-
manie pędu życia, przygodę, przyjaciół, radość, służbę, refleksję i ciszę. To dobra decyzja, 
że tu jesteś. Miej w sercu wdzięczność za ten czas, miej oczy i uszy szeroko otwarte 
na ludzi, którzy są wokół Ciebie. Nieś im radość i pokój. Miej nadal odwagę dalszego 
rozwoju i niech Bóg będzie z Tobą. 

Bilbo: – Czy możesz obiecać, że wrócę z tej drogi?
Gandalf: – Nie. A jeśli wrócisz, nie będziesz już taki sam.

Dobrej Drogi!

Agnieszka Łukaszczuk HR – Namiestniczka przewodniczek
Piotr Bogusz HR – Namiestnik wędrowników
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1.5. SŁOWO OD ORGANIZATORÓW.

Euromoot, Rzym 2019 – Parate Viam Domini
Czym jest EUROPA? Jak kształtuje się jej przyszłość? Czy Europa przeżywa kryzys? 

Czy Europa żyje swoją prawdziwą tożsamością, czy opiera się na strukturach politycz-
nych? Odpowiedzi różnego rodzaju na te i inne pytania zalewają nas z każdej strony. 
Wiele mówi się o kryzysie w jakim znajduje się Europa, o kryzysie rozwiązań politycz-
nych, kryzysie społecznym… Ważne jest jednak – czy potrafisz dziś odpowiedzieć, co dla 
Ciebie znaczy Europa – Europa chrześcijańska, której przyrzekałeś/aś służyć? Co znaczy 
być Europejczykiem? I jak Euromoot może pomóc Ci w odkryciu Twojej odpowiedzi 
na to pytanie?

Rzym – jedno z popularniejszych turystycznie miast w Europie. Czy i my 
jesteśmy turystami?

Podróżowanie po Europie nigdy nie było wśród Europejczyków tak popularne jak 
dziś – również wśród młodych ludzi. Dotyczy to nie tylko wycieczek turystycznych, ale 
też wyjazdów długoterminowych, o czym może świadczyć np. popularność programu 
wymiany studenckiej Erasmus – liczba jego uczestników wzrosła ponad dwukrotnie 
w ciągu ostatnich dziesięciu lat. W niektórych stowarzyszeniach naszej Federacji to 
zjawisko przysparza wręcz problemów hufcowym, którzy muszą sobie poradzić z mniej-
szą dostępnością szefów dla jednostek. Natomiast jeśli chodzi o wycieczki turystycz-
ne – obok Paryża czy Londynu, Rzym jest jednym z najczęściej odwiedzanych miast 
w Europie. Jednak czy turyści nadal są mile widziani w Europie? W Biarritz, na Majorce, 
w Dubrowniku, Lizbonie, a nawet w Wenecji, latem ubiegłego roku miały miejsce anty-
turystyczne demonstracje. Przyczyny takich reakcji społecznych są wielorakie, możemy 
wymienić np. hipotezę o koncentracji turystów w niewielkiej liczbie miast i związane 
z tym tworzenie się “turystycznych gett” w najpopularniejszych kurortach, gdzie świad-
czone są standardowe usługi wpisujące się w zjawisko konsumpcjonizmu.

Coraz łatwiejsze przemieszczanie się po terenie całej Europy daje (w teorii) możliwość 
poznawania innych kultur coraz większym grupom ludzi. Jednak praktyka pokazuje, 
że turystyka masowa nie przyczynia się do wzmocnienia spójności społecznej w Euro-
pie. Jednak nie każdy, kto jest w podróży – automatycznie musi stać się turystą. Kim 
więc jesteśmy my na naszej drodze do Rzymu?

Euromoot – co jeśli nie “wycieczka turystyczna”?
A więc co z nami, wędrownikami i przewodniczkami, którzy chcą spotkać się w Rzymie 

latem 2019 roku? Czy to czas, kiedy staniemy się jedną z wielu grup turystów podróżu-
jących do Włoch? A może mamy tu więcej do zrobienia – czy nasz Euromoot może 
kształtować Europę? W jaki sposób?

Nasze podejście ma niewiele wspólnego z podążaniem za negatywnymi trenda-
mi turystycznymi. Poprzez uczestnictwo w Euromoocie, chcemy stworzyć warunki 
do pogłębionego spotkania, dzielenia się, poznania wśród młodych Europy – wśród 
wędrowników i przewodniczek, a jednocześnie wspierać integrację uczestników 
spotkania z lokalną społecznością.
Być tu i teraz. W czasach napiętych harmonogramów, nieustannego bycia online, 
nasze wydarzenie charakteryzuje “życie offline”, zwolniony rytm – w porównaniu do tego 
w którym żyjemy w codzienności. Większą wartość będzie miało kilka niezręcznie skle-
conych w obcym języku słów, wypowiedzianych ze szczerym uśmiechem – na przykład 
zwykła prośba o wodę w gospodarstwie, które będziecie mijać w drodze, niż wysłanie 
w wirtualny, często bezosobowy świat kilku oklepanych hashtagów czy anglicyzmów.
Być otwartym na spotkanie. W toku przygotowań do letniej wędrówki we Włoszech 
wszystkie kręgi i ogniska były zachęcane do znalezienia jednostek bliźniaczych, aby 
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przygotować umysły i serca na to spotkanie. Przypieczętowaniem jedności będzie 
wspólne wędrowanie – wraz z wspólnym przeżywaniem sakramentów, które są źródłem 
naszej jedności w Chrystusie.
Dzielić się z innymi. Każda sparowana grupa (bliźniacze kręgi / ogniska) będzie nieza-
leżna i będzie samodzielnie wchodzić w interakcje z ludźmi spotkanymi po drodze. 
Może się to dziać nie tylko podczas zakupu jedzenia na kolejne dni, ale również poprzez 
“zarażanie” spotkanych ludzi prawdziwą radością w innych sytuacjach. Radością, która 
zakorzeniona jest w radości Ewangelii. Mamy nadzieję, że w czasie drogi każdy z Was 
będzie miał okazję spotkać się z mieszkańcami przemierzanych przez Was terenów, by 
dzielić się z nimi prawdziwą radością, nawet w prosty sposób.

W latach osiemdziesiątych Skauci Europy w odpowiedzi na wezwanie Raymonda 
Oursela odegrali dużą rolę w przywróceniu do życia średniowiecznej Drogi św. Jaku-
ba, Camino de Santiago. Euromoot to dla nas nowe wyzwanie: odnaleźć nowy wymiar 
przeżywania Drogi, znaleźć szlak wiodący ku odbudowanu Europy. Zatem Euromoot to 
znacznie więcej niż “wycieczka turystyczna” – to wydarzenie dużo większe, piękniejsze 
i którego owoce mogą być znacznie bardziej trwałe i doniosłe.

1.6. KILKA UWAG O STYLU PRZEWODNICZEK 
I WĘDROWNIKÓW.

Styl wędrownika i przewodniczki
Prosty i piękny. Oto dwa słowa, które określają styl wędrownika i przewodniczki.
Szanuj mundur, który masz na sobie. On nie należy do Ciebie. Bez dodatków, bez 

alternatyw. Nosząc mundur, reprezentujesz cały nasz ruch skautowy.
Obozowiska powinny być czyste, przyjazne i schludne! Po przyjściu na miejsce 

obozowania składajcie plecaki w jednym miejscu.
Mycie… Pamiętaj o codziennej higienie. Nasz zapach nie powinien być barierą 

na drodze do spotkania.
Alleluja św. Augustyna! Allelluias znaczy „Chwała Panu”. 
Jak śpiewa podróżny: śpiewa, ale idzie naprzód. Śpiewaj, aby podtrzymać swój wysi-

łek. Nie bądź leniwy! Śpiewaj i idź! Co znaczy: idź? Postępuj, postępuj w dobrym! Są 
tacy, wedle Apostoła, którzy postępują w złym (por. 2 Tm 3,13). Ty zaś idź, aby posuwać 
się naprzód. Postępuj w dobrym, postępuj w prawości wiary, w czystości życia. Śpiewaj 
i idź, nie błądząc, nie cofając się, nie drepcąc w miejscu. (tłum. za: W. Hryniewicz, Chrze-
ścijaństwo nadziei, Kraków 2002).

Papierosy… Cel – zero tytoniu! Papierosy nie są częścią stylu wędrownika i przewod-
niczki! Do palaczy: skorzystaj z tego czasu w drodze, aby przyjrzeć się temu dlaczego 
sięgasz po papierosy. To dobra okazja, aby ograniczyć ich użycie lub po prostu przestać 
palić.

1.7. DUCHOWE ASPEKTY EUROMOOTU.
WYSIŁEK DUCHOWY JEST ZNAKIEM NASZEJ PIELGRZYMKI

Pielgrzymka to dobrowolny i bezinteresowny akt, w którym człowiek opuszcza miej-
sca które dobrze zna, swoje przyzwyczajenia, a nawet swoją okolicę, aby udać się do 
świątyni, którą celowo wybrał lub która została mu narzucona, w duchu wiary – Codex 
Calixtinus, 1139.

Pielgrzymka według św. Jana Pawła II: „Pielgrzymowanie jest rzeczywiście sprawą 
wielkiej wagi. Pielgrzymka symbolizuje twoje życie. Oznacza to, że nie chcesz się zatrzy-
mać, opierasz się wszystkiemu, co ma tendencję do hamowania twojej energii, zdła-
wienia pytań, zamykania twojego horyzontu. Chodzi o rozpoczęcie i zaakceptowanie 
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wyzwania złej pogody, chodzi o pokonywanie przeszkód – przede wszystkim tych 
związanych z naszą słabością – i wytrwanie do końca. Jezus jest naszą drogą. Chodzi 
z nami tak, jak z uczniami z Emaus. Pokazuje nam kierunek naszej podróży. Prowadzi 
nas na właściwy szlak, kiedy gubimy się na naszej drodze. Podnosi nas, gdy upadamy. 
Oczekuje nas na końcu naszej trasy, kiedy nadejdzie czas odpoczynku i radości. Sanktu-
aria są jak „zakątek nieba”, gdzie Chrystus wita nas ze swoją i naszą Matką, ze świętymi; 
gdzie sprawia, że poznajemy tajemnicę komunii, do której jesteśmy przeznaczeni”.

Modlitwa osobista to otwarcie serca na Boga, które wymaga najpierw milczenia – 
które następnie przeradza się w rozmowę z Panem.

Godzina Drogi/Światła, codzienny czas przeżywany indywidualnie i w ciszy – czas aby 
szukać Boga w Jego Słowie, modlić się, medytować, podejmować rachunek sumienia, 
postanowienia.

Powierzenie się opiece Maryi Dziewicy, poprzez Anioł Pański’, w różańcu – rozważa-
jąc Tajemnice, które ukazują tajemnicę zbawczego dzieła Boga dla nas.

Częste korzystanie z sakramentów Eucharystii i Pojednania: sakramenty dają Ci 
możliwość osobistego spotkania z Chrystusem, siłę do walki i zwycięstwa ze złem, jest 
to źródło nawrócenia.

Prawdziwe dziękczynienie po Komunii: naprawdę poświęć czas na przeżycie jedno-
ści z Chrystusem, kontemplując tajemnicę Eucharystii, wierząc że On sam do nas przy-
chodzi, ponieważ nas kocha.

Zwracaj uwagę na drogowskazy. Nie tylko te, które pokazują drogę i liczbę kilometrów 
przed następnym przystankiem… Ale przede wszystkim na najważniejszy Drogowskaz, 
który przypomina nam o cudach, które Bóg uczynił dla nas – Krzyż Chrystusa.

Już od pierwszych wędrówek w 1975 r., a nawet wcześniej, wędrownicy mieli zwyczaj, 
że gdy natrafiają na kapliczkę, zatrzymują się i modlą wspólnie jako krąg (albo w drodze 
wchodzą do kościołów i kaplic), śpiewając modlitwy lub pieśni… Jeśli się bardzo spie-
szymy lub jeśli przydrożnych krzyży jest na naszej trasie wiele, możemy – jako wyraz 
naszej miłości – po prostu oddać cześć Chrystusowi i myśleć o Nim. Gdy przechodzimy 
obok krzyża, kościoła czy kapliczki, zawsze uczyńmy znak krzyża. Pamiętajmy o tym i nie 
przechodźmy obok krzyży na naszej drodze bez zatrzymywania się!

Silentium Sacrum. Cisza nocna. Wędrówka daje Ci trzy ściśle określone chwile, kiedy 
zamykasz usta: Godzina Drogi/Światła, tzw. “dzień pustyni” i Silentium Sacrum – wielka 
cisza nocy.

Silentium Sacrum to echo duchowości mnichów (którzy nawet w ciągu dnia bardzo 
niewiele mówią, poza czasem nabożeństw – jak różni się to od nieprzerwanego potoku 
rozmów wielu drużyn, kręgów czy ognisk!).

Od modlitwy wieczornej aż do początku modlitwy porannej wszyscy milczą, nawet 
nie szepczą. Ostatnim słowem dnia jest „Amen”, a pierwszym jest „W imię Ojca”. Oczy-
wiście, to stwarza klimat sprzyjający odpoczynkowi po ciężkim dniu w drodze… Ale 
prawdziwy powód jest duchowy – tylko w ciszy można usłyszeć głos Boga. Pierwszą 
i ostatnią rozmową w ciągu dnia jest modlitwa. Trwając w ciszy, z Nim kończ i zaczynaj 
każdy dzień.

Skorzystaj z tych momentów ciszy na swojej drodze, bądź sam na sam z Panem.
Jak uzyskać odpust?
“Odpust jest to darowanie przed Bogiem kary doczesnej za grzechy, zgładzone już co 

do winy. Dostępuje go chrześcijanin odpowiednio usposobiony i pod pewnymi, okre-
ślonymi warunkami, za pośrednictwem Kościoła, który jako szafarz owoców odkupie-
nia rozdaje i prawomocnie przydziela zadośćuczynienie ze skarbca zasług Chrystusa 
i świętych. Odpust jest cząstkowy albo zupełny zależnie od tego, czy od kary doczesnej 
należnej za grzechy uwalnia w części czy w całości. Każdy wierny może uzyskać odpusty 
dla siebie lub ofiarować je za zmarłych.” (Katechizm Kościoła Katolickiego, 1471)

Ogólne warunki uzyskania odpustu zupełnego dla ochrzczonych:
• bycie w stanie łaski uświęcającej,
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• wolność od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet powszedniego,
• przyjęcie Komunii Świętej,
• wypełnienie w tym dniu Dzieła odpustowego, czynu odpustowego,
• modlitwa w intencjach Ojca św.

Dziełem odpustowym jest m.in. udział w zbiorowej pielgrzymce do sanktuarium. Intencja 
modlitewna Ojca Świętego na sierpień 2019 r.: Aby rodziny, przez życie modlitwy i miło-
ści, stawały się coraz lepszymi “szkołami prawdziwego wzrostu człowieczeństwa”.

2. PRZEMÓWIENIE PAPIEŻA FRANCISZKA PODCZAS 
KONFERENCJI (RE) THINKING EUROPE.

Re-thinking Europe1

Rozmawianie o chrześcijańskim wkładzie w przyszłość kontynentu oznacza przede 
wszystkim zastanawianie się nad naszym zadaniem jako chrześcijan żyjących dzisiaj 
na tych terenach tak bogato kształtowanych przez wiarę na przestrzeni wieków. Jakie 
jest nasze zadanie w czasie, kiedy oblicze Europy jest coraz bardziej nacechowane 
pluralizmem kultur i religii, podczas gdy wielu postrzega chrześcijaństwo jako element 
przeszłości, dalekiej i obcej?

 

Osoba i wspólnota
U schyłku cywilizacji starożytnej, kiedy świetność Rzymu obracała się w te ruiny, które 

jeszcze dzisiaj możemy podziwiać w mieście; gdy nowe ludy napierały na granice staro-
żytnego imperium, pewien młody człowiek przypomniał słowa Psalmisty: «Któż jest 
człowiekiem, co miłuje życie i pragnie widzieć dni szczęśliwe?» [Św. Benedykt, Reguła, 
Prolog, 14]. Umieszczając to pytanie w Prologu Reguły, św. Benedykt zwracał uwagę 
jemu współczesnych, a także naszą, na koncepcję człowieka diametralnie różną od 
tej, która cechowała klasycyzm grecko-rzymski, a tym bardziej od obrazu przemocy, 
który charakteryzował okres najazdów barbarzyńskich. Człowiek nie jest już tylko civis 
— obywatelem obdarzonym przywilejami, z których należy korzystać w bezczynności; 
nie jest już miles — walecznym sługą aktualnej władzy; a przede wszystkim nie jest już 
servus — pozbawionym wolności towarem wymiennym, przeznaczonym wyłącznie do 
pracy i znoju.

Św. Benedykt nie zwraca uwagi na kondycję społeczną ani na bogactwa, ani też 
na posiadaną władzę. Odwołuje się do wspólnej natury każdego człowieka, który nieza-
leżnie od swej kondycji, z pewnością gorąco pragnie życia i pragnie dni szczęśliwych. 
Dla Benedykta nie ma ról, są osoby; nie ma przymiotników, są rzeczowniki. To właśnie 
jest jedna z podstawowych wartości, jakie wniosło chrześcijaństwo — znaczenie osoby, 
stworzonej na obraz Boga. W oparciu o tę zasadę będą budowane klasztory, które 
z czasem miały stać się kolebką humanistycznego, kulturowego, religijnego, a także 
gospodarczego odrodzenia kontynentu.

Pierwszym, a być może największym wkładem, jaki chrześcijanie mogą wnieść 
w dzisiejszą Europę, jest przypominanie jej, że nie jest ona zbiorem liczb czy instytucji, 
ale składa się z osób. Niestety, zauważamy, że często jakakolwiek debata łatwo sprowa-
dzana jest do dyskusji o liczbach. Nie ma obywateli, są głosy. Nie ma migrantów, są limi-
ty. Nie ma pracowników, są wskaźniki ekonomiczne. Nie ma ubogich, są progi ubóstwa. 
W ten sposób konkretność osoby ludzkiej zostaje sprowadzona do abstrakcyjnej zasady, 

1 Przemówienie Papieża Franciszka w trakcie spotkania (Re)Thinking Europe Dialogue, 28 paździer-
nika 2017 (COMECE).
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wygodniejszej i bardziej uspokajającej. Zrozumiała jest tego przyczyna: ludzie mają 
twarze, zobowiązują nas do brania realnej odpowiedzialności, faktycznej, «osobistej»; 
cyfry pobudzają nas do roztrząsań, nawet użytecznych i ważnych, które zawsze będą 
jednak bezduszne. Dają nam alibi do nieangażowania się, bo nigdy nie dotykają nasze-
go ciała.

Uznanie, że drugi człowiek to przede wszystkim osoba, oznacza docenienie tego, 
co mnie z nim łączy. Bycie osobami łączy nas z innymi, czyni nas wspólnotą. Zatem 
drugi wkład, jaki chrześcijanie mogą wnieść w przyszłość Europy, to odkrycie na nowo 
znaczenia przynależności do wspólnoty. Nie przypadkiem ojcowie założyciele projektu 
europejskiego wybrali właśnie to słowo, aby określić nowy tworzący się podmiot poli-
tyczny. Wspólnota jest największym antidotum na indywidualizmy charakteryzujące 
naszą epokę, na tę rozpowszechnioną dziś na Zachodzie tendencję do pojmowania 
siebie i życia w oderwaniu od innych. Błędnie rozumie się pojęcie wolności, interpretu-
jąc ją tak, jakby była obowiązkiem bycia samotnymi, uwolnionymi od wszelkich więzi, 
w następstwie czego powstało społeczeństwo wykorzenione, pozbawione poczucia 
przynależności i dziedzictwa. Według mnie, to jest niebezpieczne.

Chrześcijanie uznają, że ich tożsamość jest przede wszystkim relacyjna. Są oni wszcze-
pieni jako członki w jedno ciało — Kościół (por. 1 Kor 12, 12), w którym każdy ze swoją 
tożsamością i specyfiką swobodnie uczestniczy we wspólnym budowaniu. Analogicznie 
relacja ta występuje również w zakresie stosunków międzyludzkich i w społeczeństwie 
obywatelskim. Wobec drugiej osoby każdy odkrywa swoje zalety i wady; swoje punkty 
mocne i słabości, innymi słowy — odkrywa swoje oblicze, rozumie swoją tożsamość.

Rodzina, jako pierwsza wspólnota, jest najistotniejszym miejscem tego odkrywania. 
W niej uwydatniana jest różnorodność, a jednocześnie zawiera się w jedności. Rodzi-
na jest harmonijnym połączeniem różnic między mężczyzną a kobietą, które jest 
tym bardziej prawdziwe i głębokie, im bardziej jest generatywne, zdolne do otwarcia 
się na życie i na innych. Podobnie, wspólnota obywatelska jest żywa, jeśli potrafi być 
otwarta, jeśli umie przyjmować odmienność i talenty każdego, i zarazem jeśli potrafi 
generować nowe życie, a także rozwój, pracę, innowację i kulturę.

Osoba i wspólnota są więc fundamentami Europy, do której budowania jako chrze-
ścijanie chcemy i możemy się przyczyniać. Cegiełki tej budowli nazywają się: dialog, 
integracja, solidarność, rozwój i pokój.

Miejsce dialogu
Dziś cała Europa — od Atlantyku po Ural, od bieguna północnego po Morze Śródziem-

ne — nie może sobie pozwolić na przeoczenie szansy, jaką jest bycie przede wszystkim 
miejscem dialogu, zarazem szczerego i konstruktywnego, w którym wszyscy uczestnicy 
mają równą godność. Jesteśmy wezwani do budowania takiej Europy, w której można 
będzie się spotykać i konfrontować na wszystkich poziomach, w pewnym sensie na wzór 
starożytnej agory, taki był bowiem główny plac polis. Był nie tylko miejscem wymiany 
gospodarczej, ale także newralgicznym centrum polityki, ośrodkiem, gdzie powstawały 
prawa dla dobra wszystkich; miejscem, w którym stała świątynia, tak aby horyzontal-
nemu wymiarowi życia codziennego nie zabrakło nigdy perspektywy transcendentnej, 
która skłania do patrzenia poza to, co ulotne, przemijające i tymczasowe.

To prowadzi nas do rozważenia pozytywnej i konstruktywnej roli, jaką religia w ogól-
ności odgrywa w budowaniu społeczeństwa. Myślę na przykład o wkładzie dialogu 
międzyreligijnego, sprzyjającego wzajemnemu poznawaniu się chrześcijan i muzuł-
manów w Europie. Niestety, pewne uprzedzenia laicystyczne, nadal panujące, nie są 
w stanie dostrzec pozytywnej dla społeczeństwa wartości publicznej i obiektywnej roli 
religii, i wolą spychać ją w sferę wyłącznie prywatną i uczuciową. W ten sposób dochodzi 
również do dominacji pewnej jedynie słusznej myśli, dość rozpowszechnionej na forach 
międzynarodowych, dostrzegającej w ugruntowaniu się pewnej tożsamości religijnej 
zagrożenie dla siebie i swojej hegemonii, w związku z czym sprzyja sztucznemu prze-
ciwstawianiu prawa do wolności religijnej innym prawom podstawowym. Między nimi 
doszło do rozwodu.
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Ułatwianie dialogu — wszelkiego dialogu — jest podstawowym obowiązkiem polityki. 
Niestety, nazbyt często widzimy, że przekształca się ona raczej w forum starcia między 
przeciwnymi siłami. Głos dialogu zastępują wykrzykiwania roszczeń. Odnosi się wraże-
nie w wielu miejscach, że ??dobro wspólne nie jest już głównym celem, do którego się 
dąży, a tę obojętność dostrzega wielu obywateli. W ten sposób w wielu krajach znajdują 
podatny grunt formacje ekstremistyczne i populistyczne, które protest czynią istotą 
swego przesłania politycznego, nie oferując jednak alternatywy w postaci konstruktyw-
nego projektu politycznego. Dialog jest zastępowany jałowym przeciwstawianiem się, 
które może zagrażać także współżyciu społecznemu, lub hegemonią władzy politycznej, 
która krępuje i uniemożliwia prawdziwe życie demokratyczne. W pierwszym przypadku 
niszczone są mosty, w drugim budowane są mury. A dziś Europa zna jedno i drugie.

Chrześcijanie są powołani do wspierania dialogu politycznego, zwłaszcza tam, gdzie 
jest on zagrożony, i zdaje się dominować konflikt. Chrześcijanie są powołani do przywró-
cenia godności polityce, rozumianej jako najwznioślejsza służba dobru wspólnemu, a nie 
jako posiadanie władzy. Wymaga to również odpowiedniej formacji, ponieważ polityka 
nie jest «sztuką improwizowania», ale wzniosłym wyrazem altruizmu i poświęcenia się 
dla dobra wspólnoty. Bycie liderem wymaga studiów, przygotowania i doświadczenia.

Środowisko integrujące
Wspólnym zadaniem przywódców jest działanie na rzecz Europy, która byłaby 

wspólnotą integrującą, wolną od podstawowego nieporozumienia: integracja nie jest 
synonimem niwelowania różnic. Przeciwnie, jesteśmy prawdziwie inkluzywni, gdy 
potrafimy doceniać różnice, przyjmując je jako wspólne i ubogacające dziedzictwo. 
W tej perspektywie migranci stanowią bardziej bogactwo niż obciążenie. Chrześcijanie 
powinni poważnie zastanowić się nad słowami Jezusa: «Byłem przybyszem, a przyję-
liście Mnie» (Mt 25, 35). Zwłaszcza w obliczu dramatu uchodźców i wysiedleńców nie 
możemy zapominać, że mamy do czynienia z ludźmi, których nie wolno wybierać lub 
odrzucać według własnego upodobania, zgodnie z logiką polityczną, gospodarczą czy 
nawet religijną. 

Nie jest to jednak sprzeczne z obowiązkiem każdej władzy rządowej, by podchodzić 
do kwestii migracji «z cnotą właściwą rządzącym, to znaczy roztropnością»; musi ona 
brać pod uwagę zarówno potrzebę otwarcia serca, jak i możliwości pełnej integracji 
osób, które przybywają do kraju — na poziomie społecznym, gospodarczym i poli-
tycznym. Nie można sądzić, że zjawisko migracyjne jest procesem chaotycznym i bez 
żadnych zasad, ale nie można też wznosić murów obojętności czy strachu. Migranci 
z kolei nie mogą zaniedbać poważnego obowiązku poznawania, poszanowania, a także 
przyswajania sobie kultury i tradycji narodu, który ich przyjmuje.

Przestrzeń solidarności
Działanie na rzecz wspólnoty integrującej oznacza budowanie przestrzeni solidarno-

ści. Bycie wspólnotą oznacza bowiem wspieranie się nawzajem, a zatem, że nie tylko 
niektórzy mają ponosić ciężary i dokonywać nadzwyczajnych poświęceń, podczas gdy 
inni pozostają obwarowani, broniąc uprzywilejowanych pozycji. Unia Europejska, która 
mierząc się ze swoimi kryzysami, nie odkryłaby na nowo sensu bycia jedną wspólnotą, 
wspierającą się i pomagającą sobie — a nie zbiorem małych grup interesów — przega-
piłaby nie tylko jedno z najważniejszych wyzwań swej historii, ale także jedną z najwięk-
szych szans dla swej przyszłości.

Solidarność to słowo, które — jak się często wydaje — chciałoby się wyrzucić ze 
słownika. Solidarność, która w perspektywie chrześcijańskiej znajduje swoją rację bytu 
w przykazaniu miłości (por. Mt 22, 37-40), musi być żywotną limfą żywej i dojrzałej 
wspólnoty. Wraz z inną podstawową zasadą, jaką jest zasada pomocniczości, dotyczy 
ona nie tylko relacji między państwami i regionami Europy. Bycie wspólnotą solidarną 
oznacza troszczenie się o najsłabszych członków społeczeństwa, ubogich, odrzucanych 
przez systemy ekonomiczne i społeczne, począwszy od osób starszych i bezrobotnych. 
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Ale solidarność wymaga również przywrócenia współpracy i wzajemnego wspierania 
się pokoleń.

Począwszy od lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku, trwa bezprecedensowy konflikt 
pokoleń. Można powiedzieć przesadnie, że w przekazywaniu nowym pokoleniom 
ideałów, które uczyniły Europę wielką, nad tradycję przedłożono zdradę. Po odrzuceniu 
tego, co pochodziło od ojców, nastąpił zatem czas dramatycznej bezpłodności. Nie tylko 
dlatego, że w Europie rodzi się mało dzieci — nasza zima demograficzna — i zbyt wielu 
jest tych, którzy zostali pozbawieni prawa, by się urodzić, ale również dlatego, że okazało 
się, iż jesteśmy niezdolni do przekazania ludziom młodym narzędzi materialnych i kultu-
rowych, by mogli stawić czoło przyszłości. Europa przeżywa pewien deficyt pamięci. 
Stanie się znów wspólnotą solidarną oznacza odkrycie na nowo wartości swej przeszło-
ści, aby ubogacić swoją teraźniejszość i przekazać potomnym przyszłość nadziei.

Wielu młodych ludzi jest natomiast zagubionych w obliczu braku korzeni i perspek-
tyw; są wykorzenieni, «miotani przez fale i poruszani przez każdy powiew nauki» (por. Ef 
4, 14); czasami także są «więźniami» zaborczych dorosłych, którym trudno jest wypełniać 
właściwe im zadanie. Istnieje poważny obowiązek wychowania — nie tylko oferowania 
zestawu wiedzy technicznej i naukowej, ale przede wszystkim pomagania w «zdoby-
waniu pełnej doskonałości ludzkiej, a także w tworzeniu dobra ziemskiej społeczności 
i w budowaniu bardziej ludzkiego świata» [Sobór Watykański II, Deklaracja Gravissiu-
mum educationis, 28października 1965 r., 3]. Wymaga to zaangażowania całego społe-
czeństwa. Wychowanie jest zadaniem wspólnym, wymagającym aktywnego udziału 
zarazem rodziców, szkół i uniwersytetów, instytucji religijnych i społeczeństwa obywa-
telskiego. Bez edukacji nie tworzy się kultury, a tkanka życiowa wspólnoty wysycha.

Źródło rozwoju
Europa, która odkrywa na nowo, że jest wspólnotą, z pewnością będzie źródłem 

rozwoju swojego i dla całego świata. Rozwój należy rozumieć w takim znaczeniu, jakie 
nadał temu słowu bł. Paweł VI. «Aby był prawdziwy, powinien on być zupełny, to znaczy 
winien przyczyniać się do rozwoju każdego człowieka i całego człowieka. Dlatego jeden 
z wybitnych znawców tego przedmiotu z całą słusznością tak pisał: ‘Nie godzimy się 
na oddzielenie spraw ekonomicznych od tego, co ludzkie, ani też na rozważanie ich 
odrębnie od cywilizacji, do której należą. Naszym zdaniem wielce trzeba cenić czło-
wieka, każdego człowieka, wszelką ludzką społeczność i całą ludzkość’» [Paweł VI, enc. 
Populorum progressio, 26 marca 1967 r., 14].

Z pewnością do rozwoju człowieka przyczynia się praca, która jest istotnym czynni-
kiem dla godności i dojrzewania osoby. Potrzebna jest praca i potrzebne są odpowied-
nie warunki pracy. W ostatnim stuleciu nie brakowało wymownych przykładów przed-
siębiorców chrześcijańskich, którzy zrozumieli, że sukces firm zależy przede wszystkim 
od możliwości stworzenia szansy zatrudnienia i godnych warunków pracy. Trzeba znów 
wyjść od ducha tych inicjatyw, które są również najlepszym antidotum na zakłócenia 
spowodowane przez bezduszną globalizację, «sferyczną» globalizację, która przykłada-
jąc większą wagę do zysku niż do osób, stworzyła rozległe obszary ubóstwa, bezrobocie, 
wyzysk i niezadowolenie społeczne.

Warto byłoby też odkryć na nowo potrzebę konkretnej pracy, szczególnie dla ludzi 
młodych. Dziś wielu ma tendencję do unikania pracy w sektorach, które niegdyś były 
kluczowe, ponieważ uważają ją za męczącą i mało opłacalną, zapominając, jak bardzo 
jest potrzebna dla rozwoju człowieka. Co by się stało z nami, gdyby nie trud osób, które 
swoją pracą dostarczają nam codziennie pożywienia? Co byłoby z nami, gdyby nie było 
cierpliwej i pomysłowej pracy osób szyjących ubrania, które nosimy, lub budujących 
domy, w których mieszkamy? Wiele zawodów, dziś uważanych za drugorzędne, ma 
znaczenie podstawowe. Są one fundamentalne z punktu widzenia społecznego, ale 
przede wszystkim ze względu na satysfakcję, jaką daje pracownikom to, że mogą być 
użyteczni dla siebie i dla innych przez swoją codzienną pracę.

Do zadań rządów należy również tworzenie warunków gospodarczych, które by 
sprzyjały zdrowej przedsiębiorczości, oraz odpowiedniego poziomu zatrudnienia. 
Sprawą polityki jest szczególnie wprawianie w ruch koła sukcesu, które wychodząc od 
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inwestycji na rzecz rodziny i edukacji, pozwoli na harmonijny i pokojowy rozwój całego 
społeczeństwa obywatelskiego.

Obietnica pokoju
Wreszcie zaangażowanie chrześcijan w Europie musi stanowić obietnicę pokoju. Taka 

była główna myśl, która inspirowała sygnatariuszy Traktatów Rzymskich. Po dwóch 
wojnach światowych i potwornych okrucieństwach narodów w stosunku do narodów 
nadszedł czas, aby ugruntować prawo do pokoju. To jest prawo. Jednak także dzisiaj 
widzimy, że pokój jest dobrem kruchym, a mentalność partykularna i nacjonalistyczna 
grozi zniweczeniem śmiałych marzeń założycieli Europy.

Jednak bycie zaprowadzającymi pokój (por. Mt 5, 9) oznacza nie tylko staranie się 
o uniknięcie napięć wewnętrznych, działanie na rzecz położenia kresu licznym konflik-
tom, które wykrwawiają świat, lub niesienie ulgi tym, którzy cierpią. Bycie czyniącymi 
pokój oznacza stawanie się promotorami kultury pokoju. Wymaga to umiłowania praw-
dy, bez której nie mogą istnieć autentyczne ludzkie relacje, oraz dążenia do sprawiedli-
wości, bez której ucisk jest normą panującą w każdej wspólnocie.

Pokój wymaga również kreatywności. Unia Europejska dochowa wierności swojemu 
zaangażowaniu na rzecz pokoju na tyle, na ile nie utraci nadziei i będzie umiała się odno-
wić, aby odpowiadać na potrzeby i oczekiwania swoich obywateli. Przed stu laty, właśnie 
w tych dniach, rozpoczęła się bitwa pod Caporetto, jedna z najbardziej dramatycznych 
bitew I wojny światowej. Była ona punktem kulminacyjnym wojny wyniszczającej, jaką 
była I wojna światowa, która zdobyła smutny prymat przynosząc niezliczone ofiary 
w stosunku do nikłych zdobyczy. To wydarzenie uczy nas, że jeśli będziemy okopywać 
się na swoich pozycjach, to ostatecznie przegramy. Nie jest to więc czas na budowanie 
okopów, ale czas na odważenie się, by działać na rzecz pełnej realizacji marzenia ojców 
założycieli zjednoczonej i zgodnej Europy, wspólnoty narodów pragnących dzielić przy-
szłość rozwoju i pokoju.

Być duszą Europy
Autor Listu do Diogneta stwierdza, że «czym jest dusza w ciele, tym są w świecie 

chrześcijanie» [List do Diogneta, VI]. W tym czasie są oni wezwani, aby przywrócić Euro-
pie duszę i rozbudzić w niej na nowo sumienie, nie aby zajmować przestrzenie — to 
byłby prozelityzm — ale aby wzbudzać procesy, które rodziłyby nową dynamikę w społe-
czeństwie. To właśnie czynił św. Benedykt, którego nie przypadkiem Paweł VI ogłosił 
patronem Europy — nie zabiegał on o zajmowanie przestrzeni w świecie zagubionym 
i chaotycznym. Wspierany wiarą, patrzył dalej i w małej grocie w Subiaco dał życie 
ruchowi szybko się rozprzestrzeniającemu i niepowstrzymanemu, który przekształcił 
oblicze Europy. Niech on, który był «zwiastunem pokoju, sprawcą jedności, nauczycie-
lem cywilizacji» [Paweł VI, list apost. Pacis nuntius, 24 października 1964 r.], pokazuje 
także nam, dzisiejszym chrześcijanom, że z wiary wypływa zawsze radosna nadzieja, 
zdolna przemieniać świat.

Niech Pan błogosławi nam wszystkim, niech błogosławi naszej pracy, niech błogo-
sławi naszym narodom, naszym rodzinom, naszej młodzieży, naszym starcom, niech 
błogosławi Europie.
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3. LITURGIA, MODLITWY, ROZWAŻANIA.
3.1. Ordo Missae.

Msza św. po łacinie
RITUS INITIALIS
K. In nomine Patris et Filii, et Spiritus 
Sancti.
W. Amen.
K. Dominus vobiscum.
W. Et cum spiritu tuo.
K. Fratres, agnoscamus peccata nostra, 
ut apti simus ad sacra mysteria celebran-
da.
W. Confiteor Deo omnipotenti et 
vobis, fratres, quia peccavi nimis 
cogitatione, verbo, opere et omissione: 
mea culpa, mea culpa, mea maxima 
culpa. Ideo precor beatam Mariam 
semper Virginem, omnes Angelos  
et Sanctos, et vos, fratres, orare pro me 
ad  Dominum Deum nostrum.
K. Misereatur nostri omnipotens Deus 
et, dimissis peccatis nostris, perducat nos 
ad vitam aeternam.
W. Amen.

KYRIE
K. Kyrie, eleison.
W. Kyrie, eleison.
K. Christe, eleison.
W. Christe, eleison.
K. Kyrie, eleison
W. Kyrie, eleison

COLLECTA
K. Oremus...
W. Amen.

LITURGIA VERBO
Lectio
L. Verbum Domini.
W. Deo gratias.
Evangelium
K. Dominus vobiscum.
W. Et cum spiritu tuo.
K. Lectio sancti Evangelii secundum N.
W. Gloria tibi, Domine.
K. Verbum Domini.
W. Laus tibi, Christe.

LITURGIA EUCHARISTICA
K.  Benedictus es, Domine, Deus universi, 
 quia de tua largitate accepimus 

Msza św. po polsku
OBRZĘDY WSTĘPNE
K. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
W. Amen.
K. Pan z wami.
W. I z duchem twoim.
K. Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy 
grzeszni, abyśmy mogli z czystym sercem 
złożyć Najświętszą Ofiarę.
W. Spowiadam się Bogu wszechmogą-
cemu i wam, bracia i siostry, że bardzo 
zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem, 
i zaniedbaniem: moja wina, moja wina, 
moja bardzo wielka wina. Przeto błagam 
Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, 
wszystkich Aniołów i Świętych, i was, 
bracia i siostry, o modlitwę za mnie do 
Pana Boga naszego.
K. Niech się zmiłuje nad nami Bóg 
wszechmogący i odpuściwszy nam grze-
chy doprowadzi nas do życia wiecznego.
W. Amen.

KYRIE
K. Panie, zmiłuj się nad nami.
W. Panie, zmiłuj się nad nami.
K. Chryste, zmiłuj się nad nami.
W. Chryste, zmiłuj się nad nami.
K. Panie, zmiłuj się nad nami.
W.  Panie, zmiłuj się nad nami.

KOLEKTA
K. Módlmy się…
W. Amen.

LITURGIA SŁOWA
Czytanie
L. Oto słowo Boże.
W. Bogu niech będą dzięki.
Ewangelia
K. Pan z wami.
W. I z duchem twoim.
K. Słowa Ewangelii według świętego N.
W. Chwała Tobie, Panie.
K. Oto słowo Pańskie.
W. Chwała Tobie, Chryste.

LITURGIA EUCHARYSTYCZNA
K. Błogosławiony jesteś, Panie Boże 
wszechświata, bo dzięki Twojej hojności 
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panem, quem tibi offerimus, fructum 
terrae et operis manuum hominum: ex 
quo nobis fiet panis vitae.
W. Benedictus Deus in saecula.
K. Benedictus es, Domine, Deus universi, 
quia de tua largitate accepimus vinum, 
quod tibi offerimus, fructum vitis et operis 
manuum hominum, ex quo nobis  f i e t 
potus spiritalis.
W. Benedictus Deus in saecula.
K. Orate, fratres: ut meum ac vestrum 
sacrificium acceptabile fiat apud Deum 
Patrem omnipotentem.
W. Suscipiat Dominus sacrificium de 
manibus tuis ad laudem et gloriam 
nominis sui, ad utilitatem quoque 
nostram totiusque Ecclesiae suae sanc-
tae.

ORATIO SUPER OBLATA
K. Oremus...
W. Amen.

PREX EUCHARISTICA II
Prefatio
K. Dominus vobiscum.
W. Et cum spiritu tuo.
K. Sursum corda.
W. Habemus ad Dominum.
K. Gratias agamus Domino Deo nostro.
W. Dignum et iustum est.
K. Vere dignum et iustum est, aequum et 
salutare, nos tibi, sancte Pater, semper et 
ubique gratias agere per Filium dilectionis 
tuae Iesum Christum, Verbum tuum, per 
quod cuncta fecisti: quem misisti nobis 
Salvatorem et Redemptorem, incarnatum 
de Spiritu Sancto et ex Virgine natum. Qui 
voluntatem tuam adimplens et populum 
tibi sanctum acquirens extendit manus 
cum pateretur, ut mortem solveret et 
resurrectionem manifestaret. Et ideo cum 
Angelis et omnibus Sanctis gloriam tuam 
praedicamus, una voce dicentes: 
Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus 
Deus Sabaoth. Pleni sunt caeli et terra 
gloria tua. Hosanna in excelsis. Bene-
dictus qui venit in nomine Domini.  
Hosanna in excelsis. 

K. Vere Sanctus es, Domine, fons omnis 
sanctitatis. Haec ergo dona, quaesumus, 
Spiritus tui rore sanctifica, ut nobis Corpus 
et + Sanguis fiant Domini nostri Iesu 

otrzymaliśmy chleb, który jest owocem 
ziemi i pracy rąk  ludzkich; Tobie go przy-
nosimy, aby stał się dla nas chlebem życia.
W. Błogosławiony jesteś, Boże, teraz 
i na wieki.
K. Błogosławiony jesteś, Panie Boże 
wszechświata, bo dzięki Twojej hojności 
otrzymaliśmy wino, które jest owocem 
winnego krzewu i pracy rąk ludzkich; Tobie 
je przynosimy, aby stało się dla nas napo-
jem duchowym.
W. Błogosławiony jesteś, Boże, teraz 
i na wieki.
K. Módlcie się, aby moją i waszą Ofiarę 
przyjął Bóg, Ojciec wszechmogący.
W. Niech Pan przyjmie Ofiarę z rąk 
twoich na cześć i chwałę swojego imie-
nia, a także na pożytek nasz i całego 
Kościoła świętego.

MODLITWA NAD DARAMI
K. ... przez Chrystusa, Pana naszego.
W. Amen.

II MODLITWA EUCHARYSTYCZNA
Prefacja
K. Pan z wami.
W. I z duchem twoim.
K. W górę serca.
W. Wznosimy je do Pana.
K. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu.
W. Godne to i sprawiedliwe.
K. Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, 
słuszne i zbawienne, abyśmy Tobie, Ojcze 
święty, zawsze i wszędzie składali dziękczy-
nienie przez umiłowanego Syna Twojego, 
Jezusa Chrystusa. On jest Słowem Twoim, 
przez które wszystko stworzyłeś. Jego 
nam zesłałeś jako Zbawiciela i Odkupi-
ciela, który stał się człowiekiem za sprawą 
Ducha Świętego i narodził się z Dziewicy. 
On spełniając Twoją wolę, nabył dla Ciebie 
lud święty, gdy wyciągnął swoje ręce 
na krzyżu, aby śmierć pokonać i objawić 
moc Zmartwychwstania. Dlatego z Anio-
łami i wszystkimi Świętymi głosimy Twoją 
chwałę, razem, z nimi wołając:
Święty, Święty, Święty, Pan Bóg Zastę-
pów. Pełne są niebiosa i ziemia chwały 
Twojej. Hosanna na wysokości. Błogo-
sławiony, który idzie w imię Pańskie. 
Hosanna na wysokości.
K. Zaprawdę, święty jesteś, Boże, źródło 
wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą 
Twojego Ducha aby stały się dla nas Ciałem 
i Krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. 
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Christi. Qui cum Passioni voluntarie trade-
retur, accepit panem et gratias agens 
fregit, deditque discipulis suis, dicens:
ACCIPITE ET MANDUCATE EX HOC 
OMNES: HOC EST ENIM CORPUS MEUM,
QUOD PRO VOBIS TRADETUR.
Simili modo, postquam cenatum est, 
accipiens et calicem, iterum gratias agens 
dedit discipulis suis, dicens:
ACCIPITE ET BIBITE EX EO OMNES:
HIC EST ENIM CALIX SANGUINIS MEI NOVI 
ET AETERNI TESTAMENTI, QUI PRO VOBIS 
ET PRO MULTIS EFFUNDETUR IN REMIS-
SIONEM PECCATORUM. HOC FACITE IN 
MEAM COMMEMORATIONEM.
K. Mysterium fidei.
W. Mortem tua annuntiamus, Domine, 
et tuam resurrectionem confitemur, 
donec venias. 
K. Memores igitur mortis et resurrectionis 
eius, tibi, Domine, panem vitae et calicem 
salutis offerimus, gratias agentes quia nos 
dignos habuisti astare coram te et tibi 
ministrare. Et supplices deprecamur ut 
Corporis et Sanguinis Christi participes 
a Spiritu Sancto congregemur in unum. 
1K. Recordare, Domine, Ecclesiae tuae toto 
orbe diffusae, ut eam in caritate perfi-
cias una cum Papa nostro Francisco et 
Episcopo nostro Christophoro et universo 
clero. 
2K. Memento etiam fratrum nostrorum, 
qui in spe resurrectionis dormierunt, 
omniumque in tua miseratione defunc-
torum, et eos in lumen vultus tui admitte. 
Omnium nostrum, quaesumus, miserere, 
ut cum beata Dei Genetrice Virgine Maria, 
beatis Apostolis et omnibus Sanctis, qui 
tibi a saeculo placuerunt, aeternae vitae 
mereamur esse consortes, et te laudemus 
et glorificemus per Filium tuum Iesum 
Christum. 
KW. Per ipsum, et cum ipso, et in ipso, 
est tibi Deo Patri omnipotenti, in unitate 
Spiritus Sancti, omnis honor et gloria per 
omnia saecula saeculorum.
W. Amen.

RITUS COMMUNIONIS
K. Praeceptis salutaribus moniti, et divi-
na institutione formati, audemus dicere:
W. Pater noster, qui es in caelis: sanc-
tificetur nomen tuum; adveniat regnum 
tuum; fiat voluntas tua, sicut in caelo 
et in terra. Panem nostrum cotidianum 

On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, 
wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał 
i rozdawał swoim uczniom, mówiąc:
BIERZCIE I JEDZCIE Z TEGO WSZYSCY:
TO JEST BOWIEM CIAŁO MOJE, KTÓRE 
ZA WAS BĘDZIE WYDANE.
Podobnie po wieczerzy wziął kielich 
i ponownie dzięki Tobie składając, podał 
swoim uczniom, mówiąc:
BIERZCIE I PIJCIE Z NIEGO WSZYSCY:
TO JEST BOWIEM KIELICH KRWI MOJEJ 
NOWEGO I WIECZNEGO PRZYMIERZA, 
KTÓRA ZA WAS I ZA WIELU BĘDZIE WYLA-
NA NA ODPUSZCZENIE GRZECHÓW. TO 
CZYŃCIE NA MOJĄ PAMIĄTKĘ.
K. Oto wielka tajemnica wiary.
W. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, 
wyznajemy Twoje zmartwychwstanie 
i oczekujemy Twego przyjścia w chwale.
K. Wspominając śmierć i zmartwychwsta-
nie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, 
Chleb życia i Kielich zbawienia i dziękuje-
my, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed 
Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby 
Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, 
przyjmujących Ciało i Krew Chrystusa.
1K. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele 
na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzra-
stał w miłości razem z naszym Papieżem 
Franciszkiem, naszym Biskupem Krzyszto-
fem oraz całym duchowieństwem. 
2K. Pamiętaj także o naszych zmarłych 
braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzie-
ją zmartwychwstania, i o wszystkich, 
którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. 
Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. 
Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszyst-
kimi i daj nam udział w życiu wiecznym 
z Najświętszą Bogurodzicą Dziewicą Mary-
ją, ze świętymi Apostołami, i wszystkimi 
świętymi, którzy w ciągu wieków podobali 
się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie 
przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.
KW. Przez Chrystusa, z Chrystusem 
i w Chrystusie, Tobie, Boże, Ojcze wszech-
mogący, w jedności Ducha Świętego, 
wszelka cześć i chwała, przez wszystkie 
wieki wieków.
W. Amen.

OBRZĘDY KOMUNII
K. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni 
Jego słowom, ośmielamy się mówić:
W. Ojcze nasz, któryś jest w niebie: 
święć się imię Twoje, przyjdź Króle-
stwo Twoje, bądź wola Twoja jako 
w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego 
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da nobis hodie; et dimitte nobis debita 
nostra, sicut et nos dimittimus debitori-
bus nostris; et ne nos inducas in tenta-
tionem; sed libera nos a malo.
K. Libera nos, quaesumus, Domine, ab 
omnibus malis, da propitius pacem in 
diebus nostris, ut, ope misericordiae tuae 
adiuti, et a peccato simus semper liberi et 
ab omni perturbatione securi: exspectan-
tes beatam spem et adventum Salvatoris 
nostri Iesu Christi.
W. Quia tuum est regnum, et potestas, 
et gloria in saecula.
K. Domine Iesu Christe, qui dixisti 
Apostolis tuis: «Pacem relinquo vobis, 
pacem meam do vobis»; ne respicias 
peccata nostra, sed fidem Ecclesiae 
tuae; eamque secundum voluntatem 
am pacificare et coadunare digneris.  
Qui vivis et regnas in saecula saeculorum.
W. Amen.
K. Pax Domini sit semper vobiscum.
W. Et cum spiritu tuo.
K. Oferte vobis pacem.

Agnus Dei
W. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, 
miserere nobis. Agnus Dei qui tollis 
peccata mundi, miserere nobis. Agnus 
Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis 
pacem.
K. Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit pecca-
ta mundi. Beati qui ad cenam Agni vocati 
sunt.
W. Domine, non sum dignus ut intres 
sub tectum meum, sed tantum dic verbo 
et sanabitur anima mea.
K. Corpus Christi.
W. Amen.

Postcommunio
K.  Oremus...
W.  Amen.

RITUS CONCLUSIONIS
K  Dominus vobiscum.
W.  Et cum spiritu tuo.
K.  Benedicat vos omnipotens Deus 
Pater, et Filius et Spiritus Sanctus.
W.  Amen.
K.  Ite, missa est.
W.  Deo gratias

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.
K. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego 
i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż 
nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze 
wolni od grzechu  i bezpieczni od wszel-
kiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali 
przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chry-
stusa.
W. Bo Twoje jest królestwo i potęga, 
i chwała na wieki.
K. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś 
swoim Apostołom: «Pokój wam zosta-
wiam, pokój mój wam daję». Prosimy Cię, 
nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę 
swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą 
napełniaj go pokojem i doprowadź do 
pełnej jedności. Który żyjesz i królujesz 
na wieki wieków.
W. Amen.
K. Pokój Pański niech zawsze będzie 
z wami.
W. I z duchem twoim.
K. Przekażcie sobie znak pokoju.

Baranku Boży
W. Baranku Boży, który gładzisz grze-
chy świata, zmiłuj się nad nami. Baran-
ku Boży, który gładzisz grzechy świata, 
zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który 
gładzisz grzechy świata, obdarz nas 
pokojem.
K.  Oto Baranek Boży, który gładzi grze-
chy świata. Błogosławieni, którzy zostali 
wezwani na Jego ucztę
W.  Panie, nie jestem godzien, abyś 
przyszedł do mnie, ale powiedz tylko 
słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.
K. Ciało Chrystusa
W.  Amen

Po Komunii
K.  Módlmy się...
W. Amen

OBRZĘDY ZAKOŃCZENIA
K.  Pan z wami
W. I z duchem twoim
K. Niech was błogosławi Bóg wszechmo-
gący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.
W. Amen
K. Idźcie w pokoju Chrystusa
W. Bogu niech będą dzięki
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3.2. LEKCJONARZ.

25 lipca Św. Jakuba Apostoła, Święto

PIERWSZE CZYTANIE 2 Kor 4, 7-15
Czytanie z Drugiego listu świętego Pawła 
Apostoła do Koryntian
Bracia:
Przechowujemy skarb w naczyniach 
glinianych, aby z Boga była owa prze-
ogromna moc, a nie z nas. Zewsząd 
znosimy cierpienia, lecz nie poddajemy 
się zwątpieniu; żyjemy w niedostatku, 
lecz nie rozpaczamy; znosimy prześlado-
wania, lecz nie czujemy się osamotnieni, 
obalają nas na ziemię, lecz nie giniemy. 
Nosimy nieustannie w ciele naszym kona-
nie Jezusa, aby życie Jezusa objawiało się 
w naszym ciele. Ciągle bowiem jesteśmy 
wydawani na śmierć z powodu Jezusa, aby 
życie Jezusa stało się widoczne w naszym 
śmiertelnym ciele. Tak więc działa w nas 
śmierć, podczas gdy w was życie.
Cieszę się przeto owym duchem wiary, 
wedle którego napisano : „Uwierzyłem, 
dlatego przemówiłem”, my także wierzy-
my i dlatego mówimy, przekonani, że Ten, 
który wskrzesił Jezusa, z Jezusem przywró-
ci życie także nam i stawi nas przed sobą 
razem z wami. Wszystko to bowiem dla 
was, ażeby w pełni obfitująca łaska zwięk-
szyła chwałę Bożą przez dziękczynienie 
wielu.
Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 126, 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6 (R.: por. 5)

Refren: 
Kto we łzach sieje, 
żąć będzie w radości

Gdy Pan odmienił los Syjonu, * 
wydawało nam się, że śnimy. 
Usta nasze były pełne śmiechu, * 
a język śpiewał z radości.

Mówiono wtedy między narodami: * 
«Wielkie rzeczy im Pan uczynił». 
Pan uczynił nam wielkie rzeczy 
i ogarnęła nas radość.

Odmień znowu nasz los, Panie, * 
jak odmieniasz strumienie na Południu. 
Ci, którzy we łzach sieją, * 
żąć będą w radości.

Idą i płaczą * 
niosąc ziarno na zasiew, 
lecz powrócą z radością * 
niosąc swoje snopy.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ J 15, 16
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja
Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybra-
łem, 
abyście szli i owoc przynosili.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA Mt 20, 20-28
Słowa Ewangelii według świętego Mate-
usza
Matka synów Zebedeusza podeszła do 
Jezusa ze swoimi synami i oddając Mu 
pokłon, o coś Go prosiła.
On ją zapytał: «Czego pragniesz?».
Rzekła Mu: «Powiedz, żeby ci dwaj moi 
synowie zasiedli w Twoim królestwie, jeden 
po prawej, a drugi po lewej Twej stronie».
Odpowiadając Jezus rzekł: «Nie wiecie, 
o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który 
Ja mam pić?».
Odpowiedzieli Mu: «Możemy».
On rzekł do nich: «Kielich mój pić będzie-
cie. Nie do Mnie jednak należy dać miejsce 
po mojej stronie prawej i lewej, ale dosta-
nie się ono tym, dla których mój Ojciec je 
przygotował».
Gdy dziesięciu pozostałych to usłyszało, 
oburzyli się na tych dwóch braci.
A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł: 
«Wiecie, że władcy narodów uciskają je, 
a wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie 
tak będzie u was. Lecz kto by między 
wami chciał się stać wielkim, niech będzie 
waszym sługą. A kto by chciał być pierw-
szym między wami, niech będzie niewol-
nikiem waszym. Na wzór Syna Człowiecze-
go, który nie przyszedł, aby Mu służono, 
lecz aby służyć i dać swoje życie na okup 
za wielu».
Oto słowo Pańskie.

26 lipca
Św. Joachima i Anny, Rodziców Najświęt-
szej Maryi Panny, Wspomnienie

PIERWSZE CZYTANIE Syr 44, 1. 10-15
Czytanie z Księgi Syracydesa
Wychwalajmy mężów sławnych i ojców 
naszych według następstwa ich pocho-
dzenia. Ci są mężowie pobożni, których 
cnoty nie zostały zapomniane, pozostały 
one z ich potomstwem, dobrym dzie-
dzictwem są ich następcy. Potomstwo to 
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trzyma się Przymierza, a przez nich – ich 
dzieci. Potomstwo ich trwa na zawsze, 
a chwała ich nie będzie wymazana.
Ciała ich w pokoju pogrzebano, a imię ich 
żyje w pokoleniach. Narody opowiadają 
ich mądrość, a zgromadzenie głosi chwałę.
Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY Ps 132, 11. 13-14. 
17-18 (R.: por. Łk 1, 32a)
Refren: Chrystus otrzyma tron ojca 
Dawida
Pan złożył Dawidowi niezłomną obietnicę,* 
od której nie odstąpi: 
«Zrodzone z ciebie potomstwo * 
posadzę na twoim tronie».

Pan bowiem wybrał Syjon, * 
tej siedziby zapragnął dla siebie. 
«Oto miejsce mego odpoczynku na wieki, * 
tu będę mieszkał, bo wybrałem je sobie.

Wzbudzę tam moc dla Dawida, * 
przygotuję światło dla mego pomazańca. 
Odzieję wstydem jego nieprzyjaciół, * 
a nad nim zajaśnieje jego korona».

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ Por. Łk 2, 25c
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja
Sprawiedliwi wyczekiwali pociechy Izraela, 
a Duch Święty spoczywał na nich.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA Mt 13, 16-17
Słowa Ewangelii według świętego Mate-
usza
Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Szczęśliwe oczy wasze, że widzą, i uszy 
wasze, że słyszą. Bo zaprawdę, powiadam 
wam: Wielu proroków i sprawiedliwych 
pragnęło ujrzeć to, na co wy patrzycie, 
a nie ujrzeli; i usłyszeć to, co wy słyszycie, 
a nie usłyszeli».
Oto słowo Pańskie.

27 lipca Sobota XVI tygodnia w ciągu 
roku

PIERWSZE CZYTANIE Wj 24, 3-8
Czytanie z Księgi Wyjścia
Mojżesz wrócił z góry Synaj i obwieścił 
ludowi wszystkie słowa Pana i wszystkie 
Jego polecenia. Wtedy cały lud odpowie-
dział jednogłośnie: «Wszystkie słowa, jakie 
powiedział Pan, wypełnimy».
Spisał więc Mojżesz wszystkie słowa Pana. 
Nazajutrz wcześnie rano zbudował ołtarz 
u stóp góry i postawił dwanaście stel, 

stosownie do liczby dwunastu szczepów 
Izraela. Potem polecił młodzieńcom izrael-
skim złożyć Panu ofiarę całopalną i ofiarę 
biesiadną z cielców.
Mojżesz zaś wziął połowę krwi i wlał ją do 
czar, a drugą połową krwi skropił ołtarz.
Wtedy wziął Księgę Przymierza i czytał ją 
głośno ludowi. I oświadczyli: «Wszystko, 
co powiedział Pan, uczynimy i będziemy 
posłuszni».
Mojżesz wziął krew i pokropił nią lud, 
mówiąc: «Oto krew przymierza, które Pan 
zawarł z wami na podstawie wszystkich 
tych słów».
Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY Ps 50 (49), 1b-2. 
5-6. 14-15 (R.: por. 14a)
Refren: Składajcie Bogu dziękczynną 
ofiarę
Przemówił Pan, Bóg nad bogami, * 
i wezwał ziemię od wschodu do zachodu 
słońca. 
Bóg zajaśniał z Syjonu, * 
korony piękności.

«Zgromadźcie Mi moich umiłowanych, * 
którzy przez ofiarę zawarli ze Mną przy-
mierze». 
Niebiosa zwiastują Bożą sprawiedliwość, * 
albowiem sam Bóg jest sędzią.

«Składaj Bogu dziękczynną ofiarę, * 
spełnij swoje śluby wobec Najwyższego. 
I wzywaj Mnie w dniu utrapienia, * 
wyzwolę ciebie, a ty Mnie uwielbisz».

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ Jk 1, 21bc
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja
Przyjmijcie w duchu łagodności zaszcze-
pione w was słowo, 
które ma moc zbawić dusze wasze.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA Mt 13, 24-30
Słowa Ewangelii według Świętego Mate-
usza
Jezus opowiedział tłumom tę przypowieść:
«Królestwo niebieskie podobne jest do 
człowieka, który posiał dobre nasienie 
na swojej roli. Lecz gdy ludzie spali, przy-
szedł jego nieprzyjaciel, nasiał chwastu 
między pszenicę i odszedł.
A gdy zboże wyrosło i wypuściło kłosy, 
wtedy pojawił się i chwast. Słudzy gospo-
darza przyszli i zapytali go: „Panie, czy 
nie posiałeś dobrego nasienia na swej 
roli? Skąd więc wziął się na niej chwast?” 
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Odpowiedział im: „Nieprzyjazny człowiek 
to sprawił”. Rzekli mu słudzy: „Chcesz więc, 
żebyśmy poszli i zebrali go?”
A on im odrzekł: „Nie, byście zbierając 
chwast, nie wyrwali razem z nim i psze-
nicy. Pozwólcie obojgu róść aż do żniwa; 
a w czasie żniwa powiem żeńcom: Zbierz-
cie najpierw chwast i powiążcie go w snop-
ki na spalenie; pszenicę zaś zwieźcie do 
mego spichlerza”».
Oto słowo Pańskie.

28 lipca XVII niedziela w ciągu roku

PIERWSZE CZYTANIE Rdz 18, 20-32
Czytanie z Księgi Rodzaju
Bóg rzekł do Abrahama: «Głośno się 
rozlega skarga na Sodomę i Gomorę, 
bo występki ich mieszkańców są bardzo 
ciężkie. Chcę więc zstąpić i zobaczyć, czy 
postępują tak, jak głosi oskarżenie, które 
do Mnie doszło, czy nie; dowiem się».
Wtedy to dwaj mężowie odeszli w stro-
nę Sodomy, a Abraham stał dalej przed 
Panem. Podszedłszy do Niego, Abraham 
rzekł: «Czy zamierzasz wygubić sprawiedli-
wych wespół z bezbożnymi? Może w tym 
mieście jest pięćdziesięciu sprawiedli-
wych; czy także zniszczysz to miasto i nie 
przebaczysz mu przez wzgląd na owych 
pięćdziesięciu sprawiedliwych, którzy 
w nim mieszkają? O, nie dopuść do tego, 
aby zginęli sprawiedliwi z bezbożnymi, 
aby stało się sprawiedliwemu to samo, 
co bezbożnemu! O, nie dopuść do tego! 
Czyż Ten, który jest sędzią nad całą ziemią, 
mógłby postąpić niesprawiedliwie?»
Pan odpowiedział: «Jeżeli znajdę w Sodo-
mie pięćdziesięciu sprawiedliwych, prze-
baczę całemu miastu przez wzgląd 
na nich».
Rzekł znowu Abraham: «Pozwól, o Panie, 
że jeszcze ośmielę się mówić do Ciebie, 
choć jestem pyłem i prochem. Gdyby 
wśród tych pięćdziesięciu sprawiedliwych 
zabrakło pięciu, czy z braku tych pięciu 
zniszczysz całe miasto?»
Pan rzekł: «Nie zniszczę, jeśli znajdę tam 
czterdziestu pięciu».
Abraham znów odezwał się tymi słowami: 
«A może znalazłoby się tam czterdziestu?»
Pan rzekł: «Nie dokonam zniszczenia przez 
wzgląd na tych czterdziestu».
Wtedy Abraham powiedział: «Niech się nie 
gniewa Pan, jeśli rzeknę: może znalazłoby 
się tam trzydziestu?»
A na to Pan: «Nie dokonam zniszczenia, 
jeśli znajdę tam trzydziestu».

Rzekł Abraham: «Pozwól, o Panie, 
że ośmielę się zapytać: gdyby znalazło się 
tam dwudziestu?»
Pan odpowiedział: «Nie zniszczę przez 
wzgląd na tych dwudziestu».
Na to Abraham: «Niech mój Pan się nie 
gniewa, jeśli raz jeszcze zapytam: gdyby 
znalazło się tam dziesięciu?»
Odpowiedział Pan: «Nie zniszczę przez 
wzgląd na tych dziesięciu».
Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY Ps 138 (137), 
1b-2a. 2b-3. 6-7d. 7e-8 (R.: por. 3a)
Refren: Pan mnie wysłuchał, kiedy Go 
wzywałem.
Będę Cię sławił, Panie, z całego serca, *
bo usłyszałeś słowa ust moich.
Będę śpiewał Ci psalm wobec aniołów, *
pokłon Ci oddam w Twoim świętym przy-
bytku.

I będę sławił Twe imię za łaskę i wierność 
Twoją, *
bo ponad wszystko wywyższyłeś Twe imię 
i obietnicę.
Wysłuchałeś mnie, kiedy Cię wzywałem, *
pomnożyłeś moc mojej duszy.

Zaprawdę, Pan jest wzniosły, †
patrzy łaskawie na pokornego, *
pyszałka zaś dostrzega z daleka.
Gdy chodzę wśród utrapienia, Ty podtrzy-
mujesz me życie, *
wyciągasz swoją rękę przeciw gniewowi 
mych wrogów.

Wybawia mnie Twoja prawica. *
Pan za mnie wszystkiego dokona.
Panie, Twa łaska trwa na wieki, *
nie porzucaj dzieła rąk swoich.

DRUGIE CZYTANIE Kol 2, 12-14
Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła 
do Kolosan
Bracia:
Z Chrystusem pogrzebani jesteście 
w chrzcie, w którym też razem zostaliście 
wskrzeszeni przez wiarę w moc Boga, który 
Go wskrzesił. I was, umarłych na skutek 
występków i «nieobrzezania» waszego 
grzesznego ciała, razem z Nim przywrócił 
do życia. Darował nam wszystkie występki, 
skreślił zapis dłużny, przygniatający nas 
nakazami. To właśnie, co było naszym 
przeciwnikiem, usunął z drogi, przygwoź-
dziwszy do krzyża.
Oto słowo Boże.
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ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ Por. Rz 8, 15bc
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Otrzymaliście Ducha przybrania za synów,
w którym wołamy: «Abba, Ojcze».
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA Łk 11, 1-13
Słowa Ewangelii według Świętego Łuka-
sza
Jezus, przebywając w jakimś miejscu, 
modlił się, a kiedy skończył, rzekł jeden 
z uczniów do Niego: «Panie, naucz nas 
modlić się, tak jak i Jan nauczył swoich 
uczniów». A On rzekł do nich: «Kiedy 
będziecie się modlić, mówcie: Ojcze, niech 
się święci Twoje imię; niech przyjdzie Twoje 
królestwo! Naszego chleba powszednie-
go dawaj nam na każdy dzień i przebacz 
nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy 
każdemu, kto przeciw nam zawini; i nie 
dopuść, byśmy ulegli pokusie».
Dalej mówił do nich: «Ktoś z was, mając 
przyjaciela, pójdzie do niego o północy 
i powie mu: „Przyjacielu, pożycz mi trzy 
chleby, bo mój przyjaciel przybył do mnie 
z drogi, a nie mam co mu podać”. Lecz 
tamten odpowie z wewnątrz: „Nie naprzy-
krzaj mi się! Drzwi są już zamknięte i moje 
dzieci są ze mną w łóżku. Nie mogę wstać 
i dać tobie”. Powiadam wam: Chociażby nie 
wstał i nie dał z tego powodu, że jest jego 
przyjacielem, to z powodu jego natręctwa 
wstanie i da mu, ile potrzebuje.
I Ja wam powiadam: Proście, a będzie 
wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołacz-
cie, a zostanie wam otworzone. Każdy 
bowiem, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, 
znajduje; a kołaczącemu zostanie otwo-
rzone. Jeżeli któregoś z was, ojców, syn 
poprosi o chleb, czy poda mu kamień? 
Albo o rybę, czy zamiast ryby poda mu 
węża? Lub też gdy prosi o jajko, czy poda 
mu skorpiona? Jeśli więc wy, choć źli jeste-
ście, umiecie dawać dobre dary swoim 
dzieciom, to o ileż bardziej Ojciec z nieba 
udzieli Ducha Świętego tym, którzy Go 
proszą».
Oto słowo Pańskie.

29 lipca Św. Marty, wspomnienie
PIERWSZE CZYTANIE 1 J 4, 7-16
Czytanie z pierwszego listu św. Jana 
Apostoła
Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponie-
waż miłość jest z Boga, a każdy, kto miłu-
je, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie 
miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością.
W tym objawiła się miłość Boga ku nam, 

że zesłał Syna swego Jednorodzonego 
na świat, abyśmy życie mieli dzięki Niemu.
W tym przejawia się miłość, że nie my 
umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas 
umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę 
przebłagalną za nasze grzechy.
Umiłowani, jeśli Bóg tak nas umiłował, to 
i my winniśmy się wzajemnie miłować. 
Nikt nigdy Boga nie oglądał. Jeżeli miłuje-
my się wzajemnie, Bóg trwa w nas i miłość 
ku Niemu jest w nas doskonała. Pozna-
jemy, że my trwamy w Nim, a On w nas, 
bo udzielił nam ze swego Ducha. My także 
widzieliśmy i świadczymy, że Ojciec zesłał 
Syna jako Zbawiciela świata.
Jeśli kto wyznaje, że Jezus jest Synem 
Bożym, to Bóg trwa w nim, a on w Bogu. 
Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg 
ma ku nam. Bóg jest miłością: kto trwa 
w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim.
Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY Ps 34,2-3.4-5.6-
7.8-9.10-11
Refren: Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan 
jest dobry.
Będę błogosławił Pana po wieczne czasy,
Jego chwała będzie zawsze na moich 
ustach.
Dusza moja chlubi się Panem,
niech słyszą to pokorni i niech się weselą.

Wysławiajcie razem ze mną Pana,
wspólnie wywyższajmy Jego imię.
Szukałem pomocy u Pana, a On mnie 
wysłuchał
i wyzwolił od wszelkiej trwogi.

Spójrzcie na Niego, a rozpromienicie się 
radością,
oblicza wasze nie zapłoną wstydem.
Oto zawołał biedak i Pan go usłyszał,
i uwolnił od wszelkiego ucisku.

Anioł Pański otacza szańcem bogoboj-
nych,
aby ich ocalić.
Skosztujcie i zobaczcie, jak Pan jest dobry,
szczęśliwy człowiek, który znajduje w Nim 
ucieczkę.

Bójcie się Pana, wszyscy Jego święci,
ci, co się Go boją, nie zaznają biedy.
Bogacze zubożeli i zaznali głodu,
szukającym Pana niczego nie zbraknie.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ J 8,12b
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja
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Ja jestem światłością świata,
kto idzie za Mną, będzie miał światło życia.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA J 11,19-27
Słowa Ewangelii według świętego Jana
Wielu Żydów przybyło do Marty i Marii, 
aby je pocieszyć po bracie. Kiedy zaś 
Marta dowiedziała się, że Jezus nadchodzi, 
wyszła Mu na spotkanie. Maria zaś siedzia-
ła w domu.
Marta rzekła do Jezusa: „Panie, gdybyś 
tu był, mój brat by nie umarł. Lecz i teraz 
wiem, że Bóg da Ci wszystko, o cokolwiek 
byś prosił Boga”.
Rzekł do niej Jezus: „Brat twój zmartwych-
wstanie”.
Rzekła Marta do Niego: „Wiem, że zmar-
twychwstanie w czasie zmartwychwstania 
w dniu ostatecznym”.
Rzekł do niej Jezus: „Ja jestem zmartwych-
wstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, 
choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto 
żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki. 
Wierzysz w to?”
Odpowiedziała Mu: „Tak, Panie! Ja wciąż 
wierzę, żeś Ty jest Mesjasz, Syn Boży, który 
miał przyjść na świat”.
Oto słowo Pańskie.

albo: Łk 10, 38-42
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza
Jezus przyszedł do jednej wsi. Tam pewna 
niewiasta, imieniem Marta, przyjęła Go do 
swego domu. Miała ona siostrę, imieniem 
Maria, która siadła u nóg Pana i przysłu-
chiwała się Jego mowie. Natomiast Marta 
uwijała się koło rozmaitych posług. Przy-
stąpiła więc do Niego i rzekła: „Panie, czy 
Ci to obojętne, że moja siostra zostawiła 
mnie samą przy usługiwaniu? Powiedz jej, 
żeby mi pomogła”. A Pan jej odpowiedział: 
„Marto, Marto, troszczysz się i niepokoisz 
o wiele, a potrzeba mało albo tylko jedne-
go. Maria obrała najlepszą cząstkę, której 
nie będzie pozbawiona”.
Oto słowo Pańskie.

30 lipca Św. Piotra Chryzologa, Biskupa 
i Doktora Kościoła, Wspomnienie

PIERWSZE CZYTANIE 
Wj 33, 7-11; 34, 5-9. 28
Czytanie z Księgi Wyjścia
Mojżesz wziął namiot i rozbił go za obozem, 
i nazwał go Namiotem Spotkania. 
A ktokolwiek chciał się zwrócić do Pana, 
szedł do Namiotu Spotkania, który był 

poza obozem.
Ile zaś razy Mojżesz szedł do namiotu, cały 
lud stawał u wejścia do swych namiotów 
i patrzał na Mojżesza, aż wszedł do namio-
tu. Ile zaś razy Mojżesz wszedł do namiotu, 
zstępował słup obłoku i stawał u wejścia 
do namiotu, i wtedy Pan rozmawiał 
z Mojżeszem. Cały lud widział, że słup obło-
ku stawał u wejścia do namiotu. Cały lud 
stawał i każdy oddawał pokłon u wejścia 
do swego namiotu. A Pan rozmawiał 
z Mojżeszem twarzą w twarz, jak się 
rozmawia z przyjacielem. Potem wracał 
Mojżesz do obozu, sługa zaś jego, Jozue, 
syn Nuna, młodzieniec, nie oddalał się 
z wnętrza namiotu. A Pan zstąpił w obłoku, 
i Mojżesz zatrzymał się koło Niego, i wypo-
wiedział imię Jahwe. Przeszedł Pan przed 
jego oczyma i wołał: «Jahwe, Jahwe, Bóg 
miłosierny i łagodny, nieskory do gniewu, 
bogaty w łaskę i wierność, zachowujący 
swą łaskę w tysiączne pokolenia, prze-
baczający niegodziwość, niewierność, 
grzech, lecz niepozostawiający go bez 
ukarania, ale zsyłający kary za niegodzi-
wość ojców na synów i wnuków aż do trze-
ciego i czwartego pokolenia».
Natychmiast Mojżesz skłonił się aż do ziemi 
i oddał pokłon, mówiąc: «Jeśli darzysz 
mnie życzliwością, Panie, to proszę, niech 
pójdzie Pan pośród nas. Jest to wpraw-
dzie lud o twardym karku, ale przebaczysz 
nasze winy i nasze grzechy, a uczynisz nas 
swoim dziedzictwem».
I był tam Mojżesz u Pana czterdzieści dni 
i czterdzieści nocy, i nie jadł chleba, i nie 
pił wody. I napisał na tablicach słowa przy-
mierza – Dziesięć Słów.
Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY Ps 103 (102), 
6-7. 8-9. 10-11. 12-13 (R.: por. 8a)
Refren: Pan jest łaskawy, pełen miłosier-
dzia.
Dzieła Pana są sprawiedliwe, *
wszystkich uciśnionych ma w swojej opie-
ce.
Drogi swoje objawił Mojżeszowi, *
swoje dzieła synom Izraela.

Miłosierny jest Pan i łaskawy, *
nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy.
Nie zapamiętuje się w sporze, *
nie płonie gniewem na wieki.

Nie postępuje z nami według naszych 
grzechów *
ani według win naszych nam nie odpłaca.
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Bo jak wysoko niebo wznosi się nad 
ziemią, *
tak wielka jest łaska Pana dla Jego czcicieli.

Jak odległy jest wschód od zachodu, *
tak daleko odsuwa od nas nasze winy.
Jak ojciec lituje się nad dziećmi, *
tak Pan się lituje nad tymi, którzy cześć Mu 
oddają.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Ziarnem jest słowo Boże, a siewcą jest 
Chrystus,
każdy, kto Go znajdzie, będzie żył na wieki.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA Mt 13, 36-43
Słowa Ewangelii według Świętego Mate-
usza
Jezus odprawił tłumy i wrócił do domu. 
Tam przystąpili do Niego uczniowie, 
mówiąc: «Wyjaśnij nam przypowieść 
o chwaście».
On odpowiedział: «Tym, który sieje dobre 
nasienie, jest Syn Człowieczy. Rolą jest 
świat, dobrym nasieniem są synowie 
królestwa, chwastem zaś synowie Złego. 
Nieprzyjacielem, który posiał chwast, jest 
diabeł; żniwem jest koniec świata, a żeńca-
mi są aniołowie.
Jak więc zbiera się chwast i spala w ogniu, 
tak będzie przy końcu świata. Syn Człowie-
czy pośle aniołów swoich: ci zbiorą z Jego 
królestwa wszystkie zgorszenia oraz tych, 
którzy dopuszczają się nieprawości, i wrzu-
cą ich w piec rozpalony; tam będzie płacz 
i zgrzytanie zębów. Wtedy sprawiedliwi 
jaśnieć będą jak słońce w królestwie Ojca 
swego. Kto ma uszy, niechaj słucha!»
Oto słowo Pańskie.

31 lipca Św. Ignacego z Loyoli, Prezbitera, 
Wspomnienie
PIERWSZE CZYTANIE Wj 34, 29-35
Czytanie z Księgi Wyjścia
Gdy Mojżesz zstępował z góry Synaj z dwie-
ma tablicami Świadectwa w ręku, nie 
wiedział, że skóra na jego twarzy promie-
niała na skutek rozmowy z Panem. Gdy 
Aaron i Izraelici zobaczyli Mojżesza z dala 
i ujrzeli, że skóra na jego twarzy promienie-
je, bali się zbliżyć do niego. A gdy Mojżesz 
ich przywołał, Aaron i wszyscy przywódcy 
zgromadzenia przyszli do niego, i Mojżesz 
rozmawiał z nimi. Potem przyszli także 
Izraelici, a on nakazał im wszystko, co Pan 

mu powiedział na górze Synaj.
Gdy Mojżesz zakończył z nimi rozmowę, 
nałożył zasłonę na twarz. Ilekroć Mojżesz 
wchodził przed oblicze Pana na rozmowę 
z Nim, zdejmował zasłonę aż do wyjścia. 
Gdy zaś wychodził, mówił Izraelitom to, co 
mu Pan rozkazał. I wtedy to Izraelici mogli 
widzieć twarz Mojżesza, że promienieje 
skóra na twarzy Mojżesza. A Mojżesz znów 
nakładał zasłonę na twarz, póki nie wszedł 
na rozmowę z Panem.
Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY Ps 99 (98), 5-6. 
7 i 9 (R.: por. 9c)
Refren: Jesteś najświętszy, Boże nasz 
i Panie.
Wysławiajcie Pana, naszego Boga, *
padajcie przed podnóżkiem stóp Jego, 
bo On jest święty.
Wśród Jego kapłanów są Mojżesz, Aaron 
i Samuel †
wśród tych, którzy wzywali Jego imienia, *
wzywali Pana, a On ich wysłuchał.

Przemawiał do nich w słupie obłoku, *
a oni strzegli przykazań i prawa, które im 
nadał.
Wysławiajcie Pana, Boga naszego, †
pokłon oddajcie Jego świętej górze, *
bo Pan nasz i Bóg jest święty.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ J 15, 15b
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Nazwałem was przyjaciółmi,
albowiem oznajmiłem wam wszystko, co 
usłyszałem od Ojca mego.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA Mt 13, 44-46
Słowa Ewangelii według Świętego Mate-
usza
Jezus opowiedział tłumom taką przypo-
wieść: «Królestwo niebieskie podobne 
jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go 
pewien człowiek i ukrył ponownie. Urado-
wany poszedł, sprzedał wszystko, co miał, 
i kupił tę rolę. Dalej, podobne jest króle-
stwo niebieskie do kupca poszukującego 
pięknych pereł. Gdy znalazł jedną drogo-
cenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, 
co miał, i kupił ją».
Oto słowo Pańskie. 
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1 Sierpnia
Św. Alfonsa Marii Liguoriego, Biskupa 
i Doktora Kościoła, Wspomnienie

PIERWSZE CZYTANIE Wj 40, 16-21. 34-38
Czytanie z Księgi Wyjścia
Mojżesz wykonał wszystko tak, jak mu 
nakazał Pan. Wzniesiono przybytek pierw-
szego dnia pierwszego miesiąca roku 
drugiego. Postawił Mojżesz przybytek: 
założył podstawy, ustawił deski, umieścił 
poprzeczki oraz ustawił słupy. I rozciągnął 
namiot nad przybytkiem, i nakrył go przy-
kryciem namiotu z góry, jak to Pan nakazał 
Mojżeszowi. Następnie wziął Świadectwo 
i położył je w arce, włożył też drążki do 
pierścieni arki i przykrył arkę z wierzchu 
przebłagalnią. Wniósł następnie arkę do 
przybytku i zawiesił zasłonę zakrywającą, 
i zakrył nią Arkę Świadectwa, jak Pan naka-
zał Mojżeszowi.
Wtedy to obłok okrył Namiot Spotkania, 
a chwała Pana napełniła przybytek. I nie 
mógł Mojżesz wejść do Namiotu Spotka-
nia, bo spoczywał na nim obłok i chwała 
Pana wypełniała przybytek. Ile razy obłok 
wznosił się nad przybytkiem, Izraelici 
wyruszali w drogę, a jeśli obłok nie wznosił 
się, nie ruszali w drogę aż do dnia uniesie-
nia się obłoku. Obłok bowiem Pana za dnia 
zakrywał przybytek, a w nocy błyszczał jak 
ogień na oczach całego domu izraelskiego 
w czasie całej ich wędrówki.
Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY Ps 84 (83), 3-4. 
5-6a i 8a. 11 (R.: por. 2)
Refren: Jak miła, Panie, jest świątynia 
Twoja.
Dusza moja stęskniona pragnie przed-
sionków Pańskich, *
serce moje i ciało radośnie wołają do Boga 
żywego.
Nawet wróbel znajduje swój dom, a jaskół-
ka gniazdo, †
gdzie złoży swe pisklęta: *
przy ołtarzach Twoich, Panie Zastępów, 
Królu mój i Boże!

Szczęśliwi, którzy mieszkają w domu 
Twoim, Panie, *
nieustannie wielbiąc Ciebie.
Szczęśliwi, których moc jest w Tobie. *
Mocy im będzie przybywać.

Doprawdy, dzień jeden w przybytkach 
Twoich *
lepszy jest niż innych tysiące.

Wolę stać w progu domu mojego Boga, *
niż mieszkać w namiotach grzeszników.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Por. Dz 16, 14b
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Otwórz, Panie, nasze serca,
abyśmy uważnie słuchali słów Syna Twoje-
go.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA Mt 13, 47-53
Słowa Ewangelii według Świętego Mate-
usza
Jezus powiedział do tłumów:
«Podobne jest królestwo niebieskie do 
sieci, zarzuconej w morze i zagarniającej 
ryby wszelkiego rodzaju. Gdy się napeł-
niła, wyciągnęli ją na brzeg i usiadłszy, 
dobre zebrali w naczynia, a złe odrzucili. 
Tak będzie przy końcu świata: wyjdą anio-
łowie, wyłączą złych spośród sprawiedli-
wych i wrzucą ich w piec rozpalony; tam 
będzie płacz i zgrzytanie zębów.
Zrozumieliście to wszystko?» Odpowie-
dzieli Mu: «Tak».
A On rzekł do nich: «Dlatego każdy uczony 
w Piśmie, który stał się uczniem królestwa 
niebieskiego, podobny jest do ojca rodzi-
ny, który ze swego skarbca wydobywa 
rzeczy nowe i stare».
Gdy Jezus dokończył tych przypowieści, 
oddalił się stamtąd.
Oto słowo Pańskie.

2 sierpnia Piątek XVII tygodnia w ciągu 
roku

PIERWSZE CZYTANIE Kpł 23, 1. 4-11. 15-16. 
27. 34b-37
Czytanie z Księgi Kapłańskiej
Pan przemówił do Mojżesza tymi słowami: 
«Oto czasy święte dla Pana, zwołania świę-
te, na które wzywać ich będziecie w okre-
ślonym czasie. W pierwszym miesiącu, 
czternastego dnia miesiąca, o zmierzchu, 
jest Pascha dla Pana. A piętnastego dnia 
tego miesiąca jest Święto Przaśników 
dla Pana – przez siedem dni będziecie 
jedli tylko przaśne chleby. Pierwszego 
dnia będzie dla was zwoła nie święte: nie 
będziecie wykonywać żadnej pracy. Przez 
siedem dni będziecie składali w ofierze 
dla Pana ofiarę spalaną, siódmego dnia 
będzie święte zwołanie, nie będziecie 
w tym dniu wykonywać żadnej pracy».
Potem Pan powiedział do Mojżesza: «Prze-
mów do Izraelitów i powiedz im: Kiedy 
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wejdziecie do ziemi, którą Ja wam dam, 
i zbierzecie plon, przyniesiecie kapłano-
wi snop jako pierwociny waszego plonu. 
On wykona gest kołysania snopa przed 
Panem, aby był przez Niego łaskawie przy-
jęty. Wykona nim gest kołysania w następ-
nym dniu po szabacie.
I odliczycie sobie od dnia po szabacie, od 
dnia, w którym przyniesiecie snopy, aby 
wykonano nimi gest kołysania, siedem 
pełnych tygodni, aż do dnia po siódmym 
szabacie odliczycie pięćdziesiąt dni i wtedy 
złożycie nową ofiarę pokarmową dla Pana.
Dziesiątego dnia siódmego miesiąca jest 
Dzień Przebłagania. Będzie to dla was 
zwołanie święte. Będziecie pościć i będzie-
cie składać Panu ofiary spalane.
Piętnastego dnia tego siódmego miesiąca 
jest Święto Namiotów, przez siedem dni, 
dla Pana. Pierwszego dnia jest zwołanie 
święte: nie będziecie wykonywać żadnej 
pracy. Przez siedem dni będziecie składać 
ofiary spalane dla Pana. Ósmego dnia 
będzie dla was zwołanie święte i złożycie 
ofiarę spalaną dla Pana. To jest uroczyste 
zgromadzenie. Nie będziecie wykonywać 
w tym dniu żadnej pracy.
To są czasy święte dla Pana, na które 
będziecie dokonywać świętego zwołania, 
aby składać ofiarę spalaną dla Pana: ofiarę 
całopalną, ofiarę pokarmową, ofiarę krwa-
wą i ofiarę płynną, każdego dnia to, co jest 
na ten dzień przeznaczone».
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY Ps 81 (80), 3-4. 
5-6b. 10-11b (R.: por. 2a)
Refren: Śpiewajcie Bogu, naszemu 
Obrońcy.
Zacznijcie śpiewać i w bęben uderzcie, *
w cytrę słodko dźwięczącą i lirę.
Zadmijcie w róg w czas nowiu, *
w czas pełni, w nasz dzień uroczysty.

Bo tak ustanowiono w Izraelu *
przykazania Boga Jakuba.
Ustanowił to prawo dla Józefa, *
gdy wyruszał z ziemi egipskiej.

Nie będziesz miał obcego boga, *
cudzemu bogu nie będziesz się kłaniał.
Ja jestem Panem, Bogiem twoim, *
który cię wywiódł z ziemi egipskiej.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 1 P 1, 25
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Słowo Pana trwa na wieki.
Właśnie to słowo ogłoszono wam jako 
Dobrą Nowinę.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA Mt 13, 54-58
Słowa Ewangelii według Świętego Mate-
usza
Jezus, przyszedłszy do swego miasta 
rodzinnego, nauczał ich w synagodze, tak 
że byli zdumieni i pytali: «Skąd u Niego ta 
mądrość i cuda? Czyż nie jest On synem 
cieśli? Czy Jego Matce nie jest na imię 
Mariam, a Jego braciom Jakub, Józef, 
Szymon i Juda? Także Jego siostry czy nie 
żyją wszystkie u nas? Skądże więc u Niego 
to wszystko?» I powątpiewali o Nim.
A Jezus rzekł do nich: «Tylko w swojej 
ojczyźnie i w swoim domu może być prorok 
lekceważony». I niewiele zdziałał tam cudów 
z powodu ich niedowiarstwa.
Oto słowo Pańskie.

3 Sierpnia Sobota XVII tygodnia w ciągu 
roku

PIERWSZE CZYTANIE Kpł 25, 1. 8-17
Czytanie z Księgi Kapłańskiej
Pan powiedział do Mojżesza na górze 
Synaj: «Policzysz sobie siedem lat szaba-
towych, to jest siedem razy po siedem 
lat, tak że czas siedmiu lat szabatowych 
będzie obejmował czterdzieści dziewięć 
lat. Dziesiątego dnia siódmego miesiąca 
zadmiesz w róg. W Dniu Przebłagania 
zadmiecie w róg w całej waszej ziemi. 
Będziecie święcić pięćdziesiąty rok, obwie-
ścicie wyzwolenie w kraju dla wszystkich 
jego mieszkańców. Będzie to dla was 
jubileusz – każdy z was powróci do swej 
własności i każdy powróci do swego rodu. 
Cały ten rok pięćdziesiąty będzie dla was 
rokiem jubileuszowym – nie będziecie 
siać, nie będziecie żąć tego, co urośnie, nie 
będziecie zbierać nieobciętych winogron, 
bo to będzie dla was jubileusz, to będzie 
dla was rzecz święta. Wolno wam jednak 
będzie jeść to, co urośnie na polu.
W tym roku jubileuszowym każdy powróci 
do swej własności. Kiedy więc będziecie 
sprzedawać coś bliźniemu albo kupować 
coś od bliźniego, nie wyrządzajcie krzyw-
dy jeden drugiemu. Ale odpowiednio do 
liczby lat, które upłynęły od jubileuszu, 
będziesz kupował od bliźniego, a on sprze-
da tobie odpowiednio do liczby lat plonów. 
Im więcej lat pozostaje do jubileuszu, tym 
większą cenę zapłacisz, im mniej lat pozo-
staje, tym mniejszą cenę zapłacisz, bo ilość 
plonów on ci sprzedaje.
Nie będziecie wyrządzać krzywdy jeden 
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drugiemu. Będziesz się bał Boga twego, 
bo Ja jestem Pan, Bóg wasz!»
Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY Ps 67 (66), 2-3. 
4-5. 7-8 (R.: por. 4)
Refren: Niech wszystkie ludy sławią 
Ciebie, Boże.
Niech Bóg się zmiłuje nad nami i nam 
błogosławi; *
niech nam ukaże pogodne oblicze.
Aby na ziemi znano Jego drogę, *
Jego zbawienie wśród wszystkich naro-
dów.

Niech Ciebie, Boże, wysławiają ludy, *
niech wszystkie narody oddają Ci chwałę.
Niech się narody cieszą i weselą, †
bo rządzisz ludami sprawiedliwie *
i kierujesz narodami na ziemi.

Ziemia wydała swój owoc; *
Bóg, nasz Bóg, nam pobłogosławił.
Niech nam Bóg błogosławi *
i niech cześć Mu oddają wszystkie krańce 
ziemi.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ Mt 5, 10
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Błogosławieni, którzy cierpią prześladowa-
nie dla sprawiedliwości,
albowiem do nich należy królestwo niebie-
skie.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA Mt 14, 1-12
Słowa Ewangelii według Świętego Mate-
usza
W owym czasie doszła do uszu tetrarchy 
Heroda wieść o Jezusie. I rzekł do swych 
dworzan: «To Jan Chrzciciel. On powstał 
z martwych i dlatego moce cudotwórcze 
w nim działają».
Herod bowiem kazał pochwycić Jana 
i związanego wtrącić do więzienia, z powo-
du Herodiady, żony brata jego, Filipa. Jan 
bowiem upominał go: «Nie wolno ci jej 
trzymać». Chętnie też byłby go zgładził, 
bał się jednak ludu, ponieważ miano go 
za proroka.
Otóż, kiedy obchodzono urodziny Hero-
da, tańczyła wobec gości córka Hero-
diady i spodobała się Herodowi. Zatem 
pod przysięgą obiecał jej dać wszystko, 
o cokolwiek poprosi. A ona przedtem już 
podmówiona przez swą matkę powiedzia-
ła: «Daj mi tu na misie głowę Jana Chrzci-
ciela!» Zasmucił się król. Lecz przez wzgląd 

na przysięgę i na współbiesiadników kazał 
jej dać. Posławszy więc kata, kazał ściąć 
Jana w więzieniu. Przyniesiono głowę jego 
na misie i dano dziewczynie, a ona zaniosła 
ją swojej matce.
Uczniowie zaś Jana przyszli, zabrali jego 
ciało i pogrzebali je; potem poszli i donieśli 
o tym Jezusowi.
Oto słowo Pańskie.

4 Sierpnia XVIII Niedziela w ciągu roku

PIERWSZE CZYTANIE Koh 1, 2; 2, 21-23
Czytanie z Księgi Koheleta
Marność nad marnościami, powiada Kohe-
let, marność nad marnościami – wszystko 
jest marnością.
Jest nieraz człowiek, który w swej pracy 
odznacza się mądrością, wiedzą i dzielno-
ścią, a udział swój musi on oddać człowie-
kowi, 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, którą mozoli się 
pod słońcem? Bo wszystkie dni jego są 
cierpieniem, a zajęcia jego utrapieniem. 
Nawet w nocy serce jego nie zazna spoko-
ju. To także jest marność.
Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY Ps 90 (89), 3-4. 
5-6. 12-13. 14 i 17 (R.: por. 1b)
Refren: Panie, Ty zawsze byłeś nam 
ucieczką.
Obracasz w proch człowieka *
i mówisz: «Wracajcie, synowie ludzcy».
Bo tysiąc lat w Twoich oczach †
jest jak wczorajszy dzień, który minął, *
albo straż nocna.

Porywasz ich, stają się niby sen poranny, *
jak trawa, która rośnie:
rankiem zielona i kwitnąca, *
wieczorem więdnie i usycha.

Naucz nas liczyć dni nasze, *
byśmy zdobyli mądrość serca.
Powróć, Panie, jak długo będziesz zwle-
kał? *
Bądź litościwy dla sług Twoich!

Nasyć nas o świcie swoją łaską, *
abyśmy przez wszystkie dni nasze
mogli się radować i cieszyć.
Dobroć Pana, Boga naszego, niech będzie 
nad nami †
i wspieraj pracę rąk naszych, *
dzieło rąk naszych wspieraj!
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DRUGIE CZYTANIE Kol 3, 1-5. 9-11
Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła 
do Kolosan
Bracia:
Jeśli razem z Chrystusem powstali-
ście z martwych, szukajcie tego, co 
w górze, gdzie przebywa Chrystus, zasia-
dający po prawicy Boga. Dążcie do tego, 
co w górze, nie do tego, co na ziemi. 
Umarliście bowiem i wasze życie jest ukry-
te 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 przyziemne w członkach: 
rozpuście, nieczystości, lubieżności, złej 
żądzy i chciwości, bo ona jest bałwochwal-
stwem. Nie okłamujcie się nawzajem, 
bo zwlekliście z siebie dawnego człowieka 
z jego uczynkami, a przyoblekliście nowe-
go, który wciąż się odnawia ku głębszemu 
poznaniu Boga, na obraz Tego, który go 
stworzył. A tu już nie ma Greka ani Żyda, 
obrzezania ani nieobrzezania, barbarzyń-
cy, Scyty, niewolnika, wolnego, lecz wszyst-
kim we wszystkich jest Chrystus.
Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ Mt 5, 3
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Błogosławieni ubodzy w duchu,
albowiem do nich należy królestwo niebie-
skie.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA Łk 12, 13-21
Słowa Ewangelii według Świętego Łuka-
sza
Ktoś z tłumu rzekł do Jezusa: «Nauczycielu, 
powiedz mojemu bratu, żeby się podzielił 
ze mną spadkiem». Lecz On mu odpo-
wiedział: «Człowieku, któż Mnie ustanowił 
nad wami sędzią albo rozjemcą?» Powie-
dział też do nich: «Uważajcie i strzeżcie się 
wszelkiej chciwości, bo nawet gdy ktoś ma 
wszystkiego w nadmiarze, to życie jego 
nie zależy od jego mienia». I opowiedział 
im przypowieść: «Pewnemu zamożne-
mu człowiekowi dobrze obrodziło pole. 
I rozważał w sobie: „Co tu począć? Nie 
mam gdzie pomieścić moich zbiorów”. 
I rzekł: „Tak zrobię: zburzę moje spichle-
rze, a pobuduję większe i tam zgromadzę 
całe moje zboże i dobra. I powiem sobie: 
Masz wielkie dobra, 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, co przygotowałeś?”

Tak dzieje się z każdym, kto skarby groma-
dzi dla siebie, a nie jest bogaty u Boga».
Oto słowo Pańskie.

3.3. ROZWAŻANIA 
NA GODZINĘ ŚWIATŁA/
DROGI.

25.07 Mt 20,20-28
Szukajcie Królestwa Bożego i jego spra-
wiedliwości a wszystko inne będzie 
wam dodane 
Jakie są moje osobiste aspiracje, pragnie-
nia?
Czy moje oczekiwania i pragnienia życio-
we są bliskie nauce Jezusa?
Czy myślę tak jak Jezus, że pierwszy 
i najważniejszy jest ten, który służy? 

26.07 Mt 13, 18-23
Twoje Słowo jest lampą dla moich 
kroków i światłem na mojej ścieżce
Jakie miejsce w moim życiu zajmuje Słowo 
Boże?
Czy codziennie praktykuję Godzinę Świa-
tła/Godzinę Drogi, co mogę jeszcze ulep-
szyć?
Jaką glebą jest moje życie dla Słowa Boże-
go?
Co w ostatnim czasie udało mi się na lepsze 
zmienić w moim życiu pod wpływem 
Słowa Bożego?

27.07 Mt 13,24-30
Moja postawa wobec zła
Jaka jest moja postawa w słowach i dekla-
racjach wobec zła a jaka w postawach 
i wyborach życiowych?
Czy nie ulegam wpływom zła, konsump-
cjonizmu, wygodnictwa, nie ulegam 
różnym nałogom i staję się człowiekiem 
tego świata?
Co muszę odrzucić w swoim życiu co mi 
przeszkadza w dostaniu się do krołestwa 
Bożego 

28.07 Łk 11, 1-13
Modlitwa fundamentem mojej relacji 
z Panem Bogiem
Jaka jest moja więź z Panem Bogiem?
Czy jestem człowiekiem modlitwy?
Ile czasu w ciągu dnia, tygodnia potrafię 
wygospodarować na modlitwę? 
Co robię, lub mogę zrobić w swoim życiu 
by moje życie modlitewne się rozwijało? 
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29.07 Łk 10,38-42
Zbawienie jako azymut mojego działania
Czy w służbie i działaniu nie tracę z pola 
widzenia tego co najważniejsze, zbawie-
nia?
Czy nie zdarza mi się skupiać często 
na detalach i gubić przez to istotę sprawy, 
jak temu przeciwdziałać?
Czy mam świadomość że skauting jest 
metodą, która ma mnie i moich podopiecz-
nych prowadzić do Boga?

30.07 Mt 13, 36-43
Moja postawa ewangelizacyjna 
Co robię by wszyscy ludzie skorzystali ze 
zbawienia, które daje Bóg?
W jaki sposób spotkane zło mogę dobrem 
zwyciężać i czy tak postępuję?
Kogo przyprowadziłem do Pana Boga 
z grona rodziny, przyjaciół, znajomych?
Jakie daję świadectwo o Bogu wobec 
innych ludzi? 

31.07 Mt 13, 44-46
Wiara, której wyznawanie jest naszą 
chlubą
Jak traktuję moją wiarę i relację z Bogiem?
Czy traktuję Królestwo Boże, i życie Boże 
we mnie, łaskę uświęcającą, jak skarb lub 
drogocenną perłę?
Czy jestem potrafię bronić wobec znajo-
mych, innych ludzi Boga, Kościół, swojej 
wiary?
Pamiętamy w swoim życiu najważniej-
sze daty z nim związane, jaka jest data 
sakramentów mojej inicjacji chrześcijań-
skiej: mojego chrztu, pierwszej spowiedzi, 
komunii świętej, bierzmowania?

01.08 Mt 13, 47-53
Być zaczynem dobra w świecie
Co robię by w moim życiu było więcej 
dobra niż zła?
Jak często udaje mi się w ciągu dnia czynić 
dobre uczynki?
Czy jestem szafarzem dobra w świecie, 
swoim postępowaniem i czynami zmie-
niam świat wokół mnie na lepszy? 
Jak każdego dnia troszczę się o to by 
znaleźć się w gronie sprawiedliwych, 
którzy wejdą do Królestwa Bożego.

02.08 Mt 13,54-58
Moja otwartość na Głos Boga we współ-
czesnym świecie
Jaki jest mój stosunek do tego czego 
naucza Kościół, papież, biskupi, księża?

Czy realizuję w swoim życiu to co naucza 
Kościół, papież i Jego pasterze? 
Czy uważam, że ja sam wiem wszystko 
najlepiej i żyję według tego co ja uważam?
Co muszę zrobić by bardziej żyć tym czego 
naucza mnie Kościół, by nie wyrzucać 
Jezusa z mojego życia?

03.08 Mt 14, 1-12
Męstwo i ofiarność w wyznawaniu wiary 
i w służbie Bogu i ludziom
Czy potrafię być bezkompromisowy 
i bronić prawa Bożego nawet gdy to mnie 
dużo kosztuje? 
Ile i co jestem w stanie poświęcić w swoim 
życiu dla Boga?
Jakie są proporcje w tym co zostawiam 
dla siebie ze swojego życia dla innych i dla 
Boga?
Co ostatnio zrobiłem dla Boga dla innych 
ludzi, a dużo mnie to kosztowało: wyrze-
czenia, czasu, dóbr materialnych? 
Czy wystarczająco często mi się zdarza być 
ofiarnym wobec Pana Boga i ludzi?

04.08 Łk 12, 13-21
Moja relacja do dóbr materialnych
Jaki jest mój stosunek do dóbr material-
nych? (zdrowy dystans, jestem przeczulo-
ny na punkcie mojej własności, chciwość 
– ciągle mi mało)
Ile z moich dóbr materialnych przekazuję 
innym bardziej potrzebującym, czy mogę 
to zwiększyć?
Czy umiem dzielić się swoimi rzeczami 
materialnym z innymi: pożyczać, podaro-
wać?

05.08. Mt 14,22-36
Euromoot ... i co dalej?
Jakie pozytywne doświadczenia z Euro-
mootu zapamiętam najbardziej?
Jak te doświadczenie zbudowało moją 
wiarę i chęć do służby?
Czy zajdę sobie sprawę, że trwając blisko 
Pana Boga nie jest wstanie mnie zatopić 
żadna burza na jeziorze mojego życia.
Euroomoot się skończył, co mi uświadomił 
i jakie mam postanowienia po tej wędrów-
ce?
Co muszę zmienić w swoim myśleniu 
i postepowaniu by przygotować drogę dla 
Pana w swoim życiu? 

Przygotował ks. Mariusz Sobkowiak
Duszpasterz Krajowy Skautów Europy
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3.4. JUTRZNIA.

CZWARTEK, 25 LIPCA 2019 R., ŚW. JAKU-
BA, APOSTOŁA, ŚWIĘTO
K. † Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu... Alleluja.
HYMN
Ciebie, Jakubie, sławimy
Śpiewając tobie z radością,
Ciebie, rybaku, którego
Pociągnął Chrystus ku szczytom.
Jego wezwaniem przejęty,
Porzucasz ojca i sieci;
Imię i słowo Mesjasza
Rozgłaszasz wszędzie z zapałem.
Świadkiem się stałeś tajemnic
Zdziałanych Bożą prawicą:
Chwały zjawionej na górze,
W Ogrójcu cierpień konania.
Jesteś gotowy na mękę,
Gdy o kielichu jej słyszysz;
Ty pierwszy wśród Apostołów
Za miłość Pana umierasz.
Wierny wyznawco Chrystusa
I siewco prawdy zbawienia,
Wiarą rozjaśnij umysły,
A serca ogrzej nadzieją.
Pomóż nam dążyć gorliwie
Po drodze Mistrza przykazań,
Abyśmy wielbić Go mogli
Hymnami chwały na wieki. Amen.

PSALMODIA
1 ant.  Jezus powołał Jakuba, syna Zebe-
deusza,  *  i jego brata, Jana,  /  gdy w łodzi 
naprawiali sieci.
Psalm 63, 2-9 
Boże, mój Boże, szukam Ciebie *
i pragnie Ciebie moja dusza.
Ciało moje tęskni za Tobą, *
jak zeschła ziemia łaknąca wody.
Oto wpatruję się w Ciebie w świątyni, *
by ujrzeć Twą potęgę i chwałę.
Twoja łaska jest cenniejsza od życia, *
więc sławić Cię będą moje wargi.
Będę Cię wielbił przez całe me życie *
i wzniosę ręce w imię Twoje.
Moja dusza syci się obficie, *
a usta Cię wielbią radosnymi wargami,
Gdy myślę o Tobie na moim posłaniu *
i o Tobie rozważam w czasie moich czuwań.
Bo stałeś się dla mnie pomocą *
i w cieniu Twych skrzydeł wołam radośnie:
„Do Ciebie lgnie moja dusza, *
prawica Twoja mnie wspiera”.
Chwała Ojcu i Synowi, *

i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.
Ant.  Jezus powołał Jakuba, syna Zebe-
deusza,  /  i jego brata, Jana,  /  gdy w łodzi 
naprawiali sieci.
2 ant.  Oni natychmiast porzucili sieci 
i ojca * i poszli za Jezusem
Pieśń (Dn 3, 57-88. 56) 
Całe stworzenie wielbi Boga
Błogosławcie Pana, wszystkie dzieła 
Pańskie, *
chwalcie Go i wywyższajcie na wieki.
Błogosławcie Pana, aniołowie Pańscy, *
błogosławcie Pana, niebiosa.
Błogosławcie Pana, wszelkie wody 
podniebne, *
błogosławcie Pana, wszystkie potęgi.
Błogosławcie Pana, słońce i księżycu, *
błogosławcie Pana, gwiazdy na niebie.
Błogosławcie Pana, deszcze i rosy, *
błogosławcie Pana, wszystkie wichry 
niebieskie.
Błogosławcie Pana, ogniu i żarze, *
błogosławcie Pana, upale i chłodzie.
Błogosławcie Pana, rosy i szrony, *
błogosławcie Pana, mrozy i zimna.
Błogosławcie Pana, lody i śniegi, *
błogosławcie Pana, dnie i noce.
Błogosławcie Pana, światło i ciemności, *
błogosławcie Pana, błyskawice i chmury.
Niech ziemia błogosławi Pana, *
niech Go chwali i wywyższa na wieki.
Błogosławcie Pana, góry i pagórki, *
błogosławcie Pana, wszelkie rośliny 
na ziemi.
Błogosławcie Pana, źródła wodne, *
błogosławcie Pana, morza i rzeki.
Błogosławcie Pana, wieloryby i morskie 
stworzenia, *
błogosławcie Pana, wszelkie ptaki 
powietrzne.
Błogosławcie Pana, dzikie zwierzęta i trzo-
dy, *
błogosławcie Pana, synowie ludzcy.
Błogosław Pana, Izraelu, *
chwal Go i wywyższaj na wieki.
Błogosławcie Pana, kapłani Pańscy, *
błogosławcie Pana, słudzy Pańscy.
Błogosławcie Pana, duchy i dusze sprawie-
dliwych, *
błogosławcie Pana, święci i pokornego 
serca.
Błogosławcie Pana, Chananiaszu, Azaria-
szu i Miszaelu, *
chwalcie Go i wywyższajcie na wieki.
Błogosławmy Ojca i Syna, i Ducha Święte-
go, *
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chwalmy Go i wywyższajmy na wieki.
Błogosławiony jesteś, Panie, na sklepieniu 
nieba, *
pełen chwały i wywyższony na wieki.
Na końcu tej pieśni nie mówi się Chwała 
Ojcu.
Ant.  Oni natychmiast porzucili sieci 
i ojca / i poszli za Jezusem.
3 ant. Kielich, który Ja mam pić, * i wy pić 
będziecie, / i chrzest, który Ja mam przyjąć, 
wy również przyjmiecie.
Psalm 149 
Radość świętych
Śpiewajcie Panu pieśń nową, *
głoście Jego chwałę w zgromadzeniu 
świętych.
Niech się Izrael cieszy swoim Stwórcą, *
a synowie Syjonu radują swym Królem.
Niech imię Jego czczą tańcem, *
niech grają Mu na bębnie i cytrze.
Bo Pan swój lud miłuje, *
pokornych wieńczy zwycięstwem.
Niech święci cieszą się w chwale, *
niech się weselą przy uczcie niebieskiej.
Chwała Boża niech będzie w ich ustach, *
a miecz obosieczny w ich ręku,
Aby pomścić się na poganach *
i karę wymierzyć narodom,
Aby ich królów zakuć w kajdany, *
a dostojników w żelazne łańcuchy,
Aby się spełnił wydany na nich wyrok. *
To jest chwałą wszystkich świętych Jego.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.
Ant.  Kielich, który Ja mam pić,  /  i wy pić 
będziecie, / i chrzest, który Ja mam przyjąć, 
wy również przyjmiecie.
CZYTANIE Ef 2, 19-22
Nie jesteście już obcymi i przychodniami, 
ale jesteście współobywatelami świę-
tych i domownikami Boga – zbudowani 
na fundamencie apostołów i proroków, 
gdzie kamieniem węgielnym jest sam 
Chrystus Jezus. W Nim zespalana cała 
budowla rośnie na świętą w Panu świą-
tynię, w Nim i wy także wznosicie się we 
wspólnym budowaniu, by stanowić miesz-
kanie Boga przez Ducha.
RESPONSORIUM KRÓTKIE
K. Ustanowiłeś ich pasterzami  *  Na całej 
ziemi.
W. Ustanowiłeś ich pasterzami  /  Na całej 
ziemi.
K. Będą głosić Twoje imię, Panie.
W. Na całej ziemi.
K. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi 

Świętemu.
W. Ustanowiłeś ich pasterzami  /  Na całej 
ziemi. 
PIEŚŃ ZACHARIASZA Łk 1, 68-79
Ant.  Jezus wziął ze sobą  *  Piotra, Jakuba 
i jego brata, Jana;  / zaprowadził ich osob-
no na górę wysoką / i tam się wobec nich 
przemienił.
Pieśń Zachariasza znajduje się na końcu 
tekstów Jutrzni.
PROŚBY
Posiadając niebieskie dziedzictwo otrzy-
mane od Apostołów, dzięki składajmy 
naszemu Ojcu za wszystkie Jego dary 
i wołajmy:
Chór Apostołów wysławia Cię, Panie.
Chwała Tobie, Panie, za stół Ciała i Krwi 
Chrystusa, który przekazali nam Apostoło-
wie, bo z niego czerpiemy siłę i życie.
Chwała Tobie, Panie, za stół Twojego 
słowa zastawiony dla nas przez Apostołów, 
bo przy nim znajdujemy światło i radość.
Chwała Tobie, Panie, za Twój święty, 
zbudowany na fundamencie Apostołów 
Kościół, bo w nim stajemy się członkami 
jednego Ciała.
Chwała Tobie, Panie, za sakramenty 
chrztu i pokuty, które powierzyłeś Aposto-
łom, bo przez nie oczyszczasz nas z wszyst-
kich grzechów.
PATER NOSTER/OJCZE NASZ
MODLITWA
Wszechmogący, wieczny Boże, święty 
Jakub jako pierwszy z Apostołów przelał 
krew za Chrystusa,  †  niech jego mężne 
wyznanie utwierdza Twój Kościół, * a jego 
opieka niech mu stale towarzyszy. Przez 
naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego 
Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedno-
ści Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie 
wieki wieków. Amen.
K. Pan z wami. W. I z duchem twoim.
K.  Niech was błogosławi Bóg wszech-
mogący: Ojciec i Syn,  †  i Duch Świę-
ty. W. Amen
albo
Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszel-
kiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. 
W. Amen. 

PIĄTEK, 26 LIPCA 2019 R., ŚWIĘ-
TYCH JOACHIMA I ANNY, RODZICÓW 
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY, WSPO-
MNIENIE OBOWIĄZKOWE
K. † Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu... Alleluja.
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HYMN
Po nocy brzask następuje,
A po nim wstaje jutrzenka,
Zwiastując słońca promienie,
Co świat ogarną swym blaskiem.
To Chrystus prawdy jest słońcem,
A Jego Matka jutrzenką
I ty Ją, Anno, poprzedzasz,
By mroki Prawa rozproszyć.
O Anno, płodny korzeniu
I drzewo łaskę rodzące,
To z ciebie Różdżka wyrosła,
A Chrystus jest Jej owocem.
Rodzico Matki Chrystusa,
I Ty, Jej ojcze szczęśliwy,
Przez waszej Córki zasługi
Uproście nam przebaczenie.
Niech Bogu w Trójcy jednemu
Na wieki będzie podzięka
Za Joachima i Annę,
Rodziców Matki Jezusa. Amen.

 PSALMODIA
1 ant.  Stwórz, Boże, we mnie serce 
czyste * i odnów we mnie moc ducha.
Psalm 51 
Błaganie pokutnika
Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości 
swojej, *
w ogromie swej litości zgładź nieprawość 
moją.
Obmyj mnie zupełnie z mojej winy *
i oczyść mnie z grzechu mojego.
Uznaję bowiem nieprawość moją, *
a grzech mój jest zawsze przede mną.
Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem *
i uczyniłem, co złe jest przed Tobą,
Abyś okazał się sprawiedliwy w swym 
wyroku *
i prawy w swoim sądzie.
Oto urodziłem się obciążony winą *
i jako grzesznika poczęła mnie matka.
A Ty masz upodobanie w ukrytej prawdzie, 
*
naucz mnie tajemnic mądrości.
Pokrop mnie hizopem, a stanę się czysty, *
obmyj mnie, a nad śnieg wybieleję.
Spraw, abym usłyszał radość i wesele, *
niech się radują kości, które skruszyłeś.
Odwróć swe oblicze od moich grzechów *
i zmaż wszystkie moje przewinienia.
Stwórz, Boże, we mnie serce czyste *
i odnów we mnie moc ducha.
Nie odrzucaj mnie od swego oblicza *
i nie odbieraj mi świętego ducha swego.
Przywróć mi radość Twojego zbawienia *
i wzmocnij mnie duchem ofiarnym.
Będę nieprawych nauczał dróg Twoich *

i wrócą do Ciebie grzesznicy.
Uwolnij mnie, Boże, od kary za krew prze-
laną, †
Boże, mój Zbawco, *
niech sławi mój język sprawiedliwość 
Twoją.
Panie, otwórz wargi moje, *
a usta moje będą głosić Twoją chwałę.
Ofiarą bowiem Ty się nie radujesz, *
a całopalenia, choćbym dał, nie przyjmiesz.
Boże, moją ofiarą jest duch skruszony, *
pokornym i skruszonym sercem Ty, Boże, 
nie gardzisz.
Panie, okaż Syjonowi łaskę w Twej dobroci, 
*
odbuduj mury Jeruzalem.
Wtedy przyjmiesz prawe ofiary: dary i cało-
palenia, *
wtedy składać będą cielce na Twoim ołta-
rzu.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.
Ant.  Stwórz, Boże, we mnie serce 
czyste / i odnów we mnie moc ducha.
2 ant.  Wesel się, Jeruzalem,  *  bo zgro-
madzą się w tobie wszyscy sprawiedli-
wi / i będą wychwalać Pana.
Pieśń (Tb 13, 8-11. 13-16a Wulg) 
Dziękczynienie za wyzwolenie narodu
Błogosławcie Pana, wszyscy Jego wybrani, 
*
wychwalajcie Go i obchodźcie dni wesela.
Jeruzalem, miasto święte, †
Pan zesłał karę za czyny twoich synów, *
lecz się zmiłuje nad potomstwem sprawie-
dliwych.
Godnie więc wysławiaj Pana *
i chwal Króla wieków,
Aby z radością odbudował w tobie swój 
przybytek *
i przez ciebie napełnił jeńców weselem;
Aby w tobie okazał miłość nieszczęśliwym 
*
we wszystkich pokoleniach na wieki.
Potężne światło zabłyśnie aż po krańce 
ziemi; *
przybędą do ciebie z daleka liczne narody
I mieszkańcy stron odległych *
do twego świętego imienia.
W swych rękach przyniosą dary *
dla Króla niebios.
Z pokolenia na pokolenie będą ci oddawać 
chwałę, *
a twe imię „Wybrana” utrwali się w przy-
szłych pokoleniach.
Wesel się, Jeruzalem, z synów 
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sprawiedliwych, †
bo wszyscy będą zgromadzeni *
i będą wysławiać Pana wieków.
Szczęśliwi, którzy cię miłują, *
szczęśliwi, którzy się cieszą z twojego 
pokoju.
Błogosław, duszo moja, Pana, †
bo wybawił swoje miasto Jeruzalem *
ze wszystkich jego ucisków.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.
Ant. Wesel się, Jeruzalem, / bo zgromadzą 
się w tobie wszyscy sprawiedliwi  /  i będą 
wychwalać Pana.
3 ant. Wysławiaj twego Boga, Syjonie, * On 
zsyła na ziemię swoje polecenia, / a szybko 
mknie Jego słowo.
Psalm 147 B 
Jeruzalem wielbi Boga
Chwal, Jeruzalem, Pana, *
wysławiaj twego Boga, Syjonie!
Umacnia bowiem zawory bram twoich *
i błogosławi synom twoim w tobie.
Zapewnia pokój twoim granicom *
i wyborną pszenicą ciebie darzy.
Zsyła na ziemię swoje polecenia, *
a szybko mknie Jego słowo.
On prószy śniegiem jak wełną *
i szron jak popiół rozsypuje.
On grad rozrzuca jak okruchy chleba, *
od Jego mrozu ścinają się wody.
Posyła słowo, i lód topnieje, *
powieje wiatrem, i rzeki płyną.
Oznajmił swoje słowo Jakubowi, *
Izraelowi ustawy swe i wyroki.
Nie uczynił tego dla innych narodów, *
nie oznajmił im swoich wyroków.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.
Ant. Wysławiaj swego Boga, Syjonie, / On 
zsyła na ziemię swoje polecenia, / a szybko 
mknie Jego słowo.
CZYTANIE Iz 55, 3
Nakłońcie wasze ucho i przyjdźcie do 
Mnie, posłuchajcie Mnie, a wasza dusza 
żyć będzie. Zawrę z wami wieczyste przy-
mierze, potwierdzę łaski dane Dawidowi.

RESPONSORIUM KRÓTKIE
K. Pan nas nawiedził * W swojej serdecznej 
litości.
W. Pan nas nawiedził / W swojej serdecz-
nej litości.
K. Z rodu Dawida zesłał nam Zbawiciela, 

Jezusa.
W. W swojej serdecznej litości.
K. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świę-
temu.
W. Pan nas nawiedził / W swojej serdecz-
nej litości. 
PIEŚŃ ZACHARIASZA Łk 1, 68-79
Ant.  Błogosławiony Pan, Bóg Izra-
ela, * który wzbudził dla nas moc zbawczą 
w domu swego sługi Dawida.
Pieśń Zachariasza znajduje się na końcu 
tekstów Jutrzni.
PROŚBY
Módlmy się do Boga, wiernego swemu 
przymierzu, który dla naszego zbawienia 
dał nam własnego Syna jako Zbawiciela:
Wysłuchaj nas, Panie.
Boże naszych ojców, Ty zmiłowałeś się nad 
grzesznymi ludźmi i zachowałeś czystość 
wiary w narodzie wybranym, 
– spraw, abyśmy zachowali nienaruszoną 
naszą wiarę.
Boże naszych ojców, Ty spełniłeś obietnicę 
daną Dawidowi i z jego potomstwa wzbu-
dziłeś nam Zbawiciela, 
– pomóż nam się radować z przynależno-
ści do ludu nowego przymierza.
Boże naszych ojców, Ty dałeś Joachimowi 
i Annie Córkę, która się stała przyczyną 
naszej radości, 
– pociesz wszystkich samotnych, opusz-
czonych i zapomnianych i daj im doznać 
Twojej dobroci.
Boże naszych ojców, Ty ustanowiłeś swego 
Syna Pasterzem Twojego ludu, – prowadź 
nas wszystkich drogami pokoju i łaski.
PATER NOSTER/OJCZE NASZ

MODLITWA
Panie, Boże naszych ojców, Ty wybrałeś 
świętych Joachima i Annę na rodziców 
Maryi, która została Matką Twojego wcielo-
nego Syna, * przez ich wstawiennictwo daj 
nam osiągnąć zbawienie obiecane Twoje-
mu ludowi. Przez naszego Pana Jezusa 
Chrystusa, Twojego Syna,  †  który z Tobą 
żyje i króluje w jedności Ducha Święte-
go,  *  Bóg, przez wszystkie wieki wieków. 
Amen.
K. Pan z wami. W. I z duchem twoim.
K.  Niech was błogosławi Bóg wszech-
mogący: Ojciec i Syn,  †  i Duch Świę-
ty. W. Amen
albo
Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszel-
kiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. 
W. Amen. 
SOBOTA, 27 LIPCA 2019 R.
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K. † Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu... Alleluja.

HYMN
Na swojej dłoni złożyłeś nas wszystkich,
Własne stworzenie i rąk Twoich dzieło;
Spoglądasz na nas z troskliwą miłością,
Boże i Ojcze. 
Przed Tobą, Panie, istnienie człowieka
Chwilą jest tylko, co szybko przemija,
Lecz Ty nas kochasz i bronisz od złego
W każdej godzinie.
O Anno, płodny korzeniu
I drzewo łaskę rodzące,
To z ciebie Różdżka wyrosła,
A Chrystus jest Jej owocem.
Przychodzisz do nas w radości i smutku,
Dajesz pociechę i uczysz mądrości;
Przez doświadczenia objawiasz cierpią-
cym
Swoje oblicze.
Wielbimy Ciebie, gdy dzień się zaczyna,
Ojcze i Synu, i Duchu Najświętszy,
A Ty w nas pomnóż nadzieję i wiarę
W pełni miłości. Amen.

 PSALMODIA
1 ant. Dobrze jest śpiewać Twojemu imie-
niu, Najwyższy,  *  rano głosić Twoją łaska-
wość.
Psalm 92 
Doskonałość Boża
Dobrze jest dziękować Panu, *
śpiewać Twojemu imieniu, Najwyższy,
Rano głosić łaskawość Twoją, *
a wierność Twoją nocami,
Na harfie dziesięciostrunnej i lirze, *
pieśnią przy dźwiękach cytry.
Bo weselę się, Panie, Twoimi czynami, *
raduję się dziełami rąk Twoich.
Jak wielkie są dzieła Twoje, Panie, *
i jakże głębokie Twe myśli!
Nie zna ich człowiek nierozumny *
i głupiec ich nie pojmuje.
Chociaż występni się plenią jak zielsko, *
a złoczyńcy jaśnieją przepychem,
I tak pójdą na wieczną zagładę, *
Ty zaś, Panie, na wieki jesteś wywyższony.
Bo oto wrogowie Twoi, Panie, †
bo oto wrogowie Twoi poginą, *
rozproszą się wszyscy złoczyńcy.
Dałeś mi siłę bawołu, *
skropiłeś mnie świeżym olejkiem.
Moje oko spogląda z góry na nieprzyjaciół, 
†
a uszy me usłyszały o klęsce przeciwników, 
*

tych, którzy na mnie powstają.
Sprawiedliwy zakwitnie jak palma, *
rozrośnie się jak cedr na Libanie.
Zasadzeni w domu Pańskim *
rozkwitną na dziedzińcach Boga naszego.
Nawet i w starości wydadzą owoc, *
zawsze pełni życiodajnych soków,
Aby świadczyć, że Pan jest sprawiedliwy; *
On moją Opoką i nie ma w Nim nieprawo-
ści.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.
Ant.  Dobrze jest śpiewać Twojemu imie-
niu, Najwyższy,  /  rano głosić Twoją łaska-
wość.
2 ant.  Dam wam serce nowe  *  i nowego 
ducha tchnę w wasze wnętrze.
Pieśń (Ez 36, 24-28) 
Bóg swój lud odnowi
Wezmę was spośród ludów, †
zgromadzę was ze wszystkich krajów *
i przywiodę z powrotem do waszej ziemi.
Pokropię was czystą wodą, *
i staniecie się czyści.
Obmyję was z wszelkiej nieczystości *
i z waszego bałwochwalstwa.
Dam wam serce nowe *
i nowego ducha tchnę w wasze wnętrze.
Wyjmę z was serce kamienne *
i dam wam serce z ciała.
Tchnę w was mojego Ducha *
i sprawię, że będziecie żyć według mych 
nakazów,
Że będziecie przestrzegać przykazań *
i postępować zgodnie z nimi.
Wtedy zamieszkacie w kraju, *
który dałem waszym przodkom,
I będziecie moim ludem, *
Ja zaś będę Bogiem waszym.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.
Ant.  Dam wam serce nowe  *  i nowego 
ducha tchnę w wasze wnętrze.
3 ant. Usta dzieci i niemowląt * oddają Ci 
chwałę, Panie.
Psalm 8 
Wielkość Stwórcy i godność człowieka
O Panie, nasz Panie, †
jak przedziwne jest Twoje imię na całej 
ziemi! *
Tyś swój majestat wyniósł nad niebiosa.
Sprawiłeś, że na przekór Twoim przeciwni-
kom †
usta dzieci i niemowląt oddają Ci chwałę, *
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aby poskromić nieprzyjaciela i wroga.
Gdy patrzę na Twe niebo, dzieło palców 
Twoich, *
na księżyc i gwiazdy, któreś Ty utwierdził:
Czym jest człowiek, że o nim pamiętasz, *
czym syn człowieczy, że troszczysz się 
o niego?
Uczyniłeś go niewiele mniejszym od anio-
łów, *
uwieńczyłeś go czcią i chwałą.
Obdarzyłeś go władzą nad dziełami rąk 
Twoich, *
wszystko złożyłeś pod jego stopy:
Owce i bydło wszelakie, *
i dzikie zwierzęta,
Ptaki niebieskie i ryby morskie, *
wszystko, co szlaki mórz przemierza.
O Panie, nasz Panie, *
jak przedziwne jest Twoje imię na całej 
ziemi!
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.
Ant.  Usta dzieci i niemowląt oddają Ci 
chwałę, Panie.
CZYTANIE 2 P 3, 13-15a
Oczekujemy, według obietnicy, nowego 
nieba i nowej ziemi, w których będzie 
mieszkała sprawiedliwość. Dlatego, umiło-
wani, oczekując tego, starajcie się, aby On 
was zastał bez plamy i skazy – w pokoju, 
a cierpliwość Pana naszego uważajcie 
za zbawienną.
RESPONSORIUM KRÓTKIE
K. Rozradują się moje wargi, * Gdy będę Ci 
śpiewał.
W. Rozradują się moje wargi,  /  Gdy będę 
Ci śpiewał.
K. Mój język cały dzień będzie głosił Twoją 
sprawiedliwość.
W. Gdy będę Ci śpiewał.
K. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świę-
temu.
W. Rozradują się moje wargi,  /  Gdy będę 
Ci śpiewał.
PIEŚŃ ZACHARIASZA Łk 1, 68-79
Ant. Skieruj, Panie, * nasze kroki na drogę 
pokoju.
Pieśń Zachariasza znajduje się na końcu 
tekstów Jutrzni.
PROŚBY
Uwielbiajmy Boga, który przez swego Syna 
przywrócił światu nadzieję i życie. Zano-
śmy do Niego pokorne błagania:
Wysłuchaj nas, Panie.
Boże, Ojcze wszystkich ludzi, Ty nas dopro-
wadziłeś do początku dnia dzisiejszego, 

– spraw, abyśmy żyli w jedności z Chrystu-
sem dla Twojej chwały.
Umocnij wiarę, nadzieję i miłość, które 
wlałeś w nasze serca, – aby zawsze w nas 
trwały.
Zwracaj ku Tobie nasze oczy, – abyśmy 
ochoczo odpowiadali na Twoje wezwanie.
Oddal od nas zasadzki i powaby grzechu, 
– prowadź nasze kroki bezpieczną drogą 
zbawienia.
PATER NOSTER/OJCZE NASZ
MODLITWA
Wszechmogący, wieczny Boże, Ty jesteś 
prawdziwą światłością, która nie zna 
zachodu;  †  gdy dajesz nam nowy pora-
nek, pokornie Cię błagamy,  * abyś usunął 
z naszych dusz ciemności grzechu i oświe-
cił je blaskiem Twojego przyjścia. Przez 
naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego 
Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedno-
ści Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie 
wieki wieków. Amen.
K. Pan z wami. W. I z duchem twoim.
K.  Niech was błogosławi Bóg wszech-
mogący: Ojciec i Syn,  †  i Duch Świę-
ty. W. Amen
albo
Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszel-
kiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. 
W. Amen. 

NIEDZIELA, 28 LIPCA 2019 R., XVII 
NIEDZIELA ZWYKŁA
K. † Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu... Alleluja.

HYMN
Witaj, dniu pierwszy, początku światłości,
Dniu najszczęśliwszy zwycięstwa nad 
nocą,
Godny wesela i pieśni pochwalnych,
Dniu Paschy, witaj.
Nim zajaśniałeś, Jezus cierpiał za nas
I swoją męką zgładził ludzkie winy;
Pogodził z Ojcem marnotrawnych synów
Przez śmierć na krzyżu.
Razem z Chrystusem jesteśmy umarli
Złu i grzechowi, by życie odzyskać;
Chrztem odrodzeni czekamy na zorzę
Słońca wieczności.
Baranku Boży, zmartwychwstały Panie,
Zbawieni łaską, Twoją krwią obmyci,
Wielbimy Ciebie przez Twą jedność 
z Ojcem
W Najświętszym Duchu. Amen

PSALMODIA
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1 ant. O świcie szukam Ciebie, Boże, * aby 
ujrzeć Twoją potęgę. / Alleluja.
Psalm 63, 2-9 
Tęsknota za Bogiem
Boże, mój Boże, szukam Ciebie *
i pragnie Ciebie moja dusza.
Ciało moje tęskni za Tobą, *
jak zeschła ziemia łaknąca wody.
Oto wpatruję się w Ciebie w świątyni, *
by ujrzeć Twą potęgę i chwałę.
Twoja łaska jest cenniejsza od życia, *
więc sławić Cię będą moje wargi.
Będę Cię wielbił przez całe me życie *
i wzniosę ręce w imię Twoje.
Moja dusza syci się obficie, *
a usta Cię wielbią radosnymi wargami,
Gdy myślę o Tobie na moim posłaniu *
i o Tobie rozważam w czasie moich czuwań.
Bo stałeś się dla mnie pomocą *
i w cieniu Twych skrzydeł wołam radośnie:
„Do Ciebie lgnie moja dusza, *
prawica Twoja mnie wspiera”.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.
Ant.  O świcie szukam Ciebie, Boże,  *  aby 
ujrzeć Twoją potęgę. / Alleluja.
2 ant.  Trzej młodzieńcy w piecu ogni-
stym * wspólnie wychwalali Boga śpiewa-
jąc: / Błogosławiony jesteś, Boże. / Alleluja.
Pieśń (Dn 3, 57-88. 56) 
Całe stworzenie wielbi Boga
Błogosławcie Pana, wszystkie dzieła 
Pańskie, *
chwalcie Go i wywyższajcie na wieki.
Błogosławcie Pana, aniołowie Pańscy, *
błogosławcie Pana, niebiosa.
Błogosławcie Pana, wszelkie wody 
podniebne, *
błogosławcie Pana, wszystkie potęgi.
Błogosławcie Pana, słońce i księżycu, *
błogosławcie Pana, gwiazdy na niebie.
Błogosławcie Pana, deszcze i rosy, *
błogosławcie Pana, wszystkie wichry 
niebieskie.
Błogosławcie Pana, ogniu i żarze, *
błogosławcie Pana, upale i chłodzie.
Błogosławcie Pana, rosy i szrony, *
błogosławcie Pana, mrozy i zimna.
Błogosławcie Pana, lody i śniegi, *
błogosławcie Pana, dnie i noce.
Błogosławcie Pana, światło i ciemności, *
błogosławcie Pana, błyskawice i chmury.
Niech ziemia błogosławi Pana, *
niech Go chwali i wywyższa na wieki.
Błogosławcie Pana, góry i pagórki, *
błogosławcie Pana, wszelkie rośliny 

na ziemi.
Błogosławcie Pana, źródła wodne, *
błogosławcie Pana, morza i rzeki.
Błogosławcie Pana, wieloryby i morskie 
stworzenia, *
błogosławcie Pana, wszelkie ptaki 
powietrzne.
Błogosławcie Pana, dzikie zwierzęta i trzo-
dy, *
błogosławcie Pana, synowie ludzcy.
Błogosław Pana, Izraelu, *
chwal Go i wywyższaj na wieki.
Błogosławcie Pana, kapłani Pańscy, *
błogosławcie Pana, słudzy Pańscy.
Błogosławcie Pana, duchy i dusze sprawie-
dliwych, *
błogosławcie Pana, święci i pokornego 
serca.
Błogosławcie Pana, Chananiaszu, Azaria-
szu i Miszaelu, *
chwalcie Go i wywyższajcie na wieki.
Błogosławmy Ojca i Syna, i Ducha Święte-
go, *
chwalmy Go i wywyższajmy na wieki.
Błogosławiony jesteś, Panie, na sklepieniu 
nieba, *
pełen chwały i wywyższony na wieki.
Na końcu tej pieśni nie mówi się Chwała 
Ojcu.
Ant.  Trzej młodzieńcy w piecu ogni-
stym * wspólnie wychwalali Boga śpiewa-
jąc: / Błogosławiony jesteś, Boże. / Alleluja.
3 ant.  Niech dzieci Kościoła  *  radują się 
swoim Królem. / Alleluja.
Psalm 149 
Radość świętych
Śpiewajcie Panu pieśń nową, *
głoście Jego chwałę w zgromadzeniu 
świętych.
Niech się Izrael cieszy swoim Stwórcą, *
a synowie Syjonu radują swym Królem.
Niech imię Jego czczą tańcem, *
niech grają Mu na bębnie i cytrze.
Bo Pan swój lud miłuje, *
pokornych wieńczy zwycięstwem.
Niech święci cieszą się w chwale, *
niech się weselą przy uczcie niebieskiej.
Chwała Boża niech będzie w ich ustach, *
a miecz obosieczny w ich ręku,
Aby pomścić się na poganach *
i karę wymierzyć narodom,
Aby ich królów zakuć w kajdany, *
a dostojników w żelazne łańcuchy,
Aby się spełnił wydany na nich wyrok. *
To jest chwałą wszystkich świętych Jego.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
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i na wieki wieków. Amen.
Ant.  Niech dzieci Kościoła  *  radują się 
swoim Królem. / Alleluja.
CZYTANIE Ap 7, 10. 12
Zbawienie u Boga naszego, Zasiadającego 
na tronie, i u Baranka. Błogosławieństwo 
i chwała, i mądrość, i dziękczynienie, 
i cześć, i moc, i potęga Bogu naszemu 
na wieki wieków. Amen.
RESPONSORIUM KRÓTKIE
K. Chryste, Synu Boga żywego, * Zmiłuj się 
nad nami.
W. Chryste, Synu Boga żywego, / Zmiłuj się 
nad nami.
K. Ty siedzisz po prawicy Ojca.
W. Zmiłuj się nad nami.
K. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świę-
temu.
W. Chryste, Synu Boga żywego, / Zmiłuj się 
nad nami.
PIEŚŃ ZACHARIASZA Łk 1, 68-79
Ant. Proście, a będzie wam dane, * szukaj-
cie, a znajdziecie, / kołaczcie, a będzie wam 
otworzone.
Pieśń Zachariasza znajduje się na końcu 
tekstów Jutrzni. 
PROŚBY
Chrystus Pan jest naszym dniem oraz 
Słońcem, które oświeca każdego człowie-
ka i nigdy nie zachodzi. Wołajmy na Jego 
cześć:
Panie, Ty jesteś naszym życiem i zbawie-
niem.
Stwórco wszechświata, z wdzięcznością 
przyjmujemy od Ciebie ten dzień, który się 
rozpoczyna, – i wspominamy Twoje zmar-
twychwstanie.
Niechaj Duch Święty nauczy nas dzisiaj 
pełnić Twoją wolę – i niech Twa mądrość 
zawsze nas prowadzi.
Spraw, abyśmy z radością wzięli udział 
w niedzielnym zgromadzeniu wiernych, – 
karmiąc się Twoim słowem i Ciałem.
Z całego serca składamy Ci dziękczynienie 
– za Twoje niezliczone dobrodziejstwa.
PATER NOSTER/OJCZE NASZ
MODLITWA
Boże, Obrońco ufających Tobie, bez Ciebie 
nic nie jest mocne ani święte,  †  spraw 
w swoim wielkim miłosierdziu, abyśmy 
pod Twymi rządami i Twoim przewodnic-
twem dobrze używali rzeczy przemijają-
cych  *  i nieustannie ubiegali się o dobra 
wieczne. Przez naszego Pana Jezusa Chry-
stusa, Twojego Syna,  †  który z Tobą żyje 
i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, 
przez wszystkie wieki wieków. Amen.
K. Pan z wami. W. I z duchem twoim.

K.  Niech was błogosławi Bóg wszech-
mogący: Ojciec i Syn,  †  i Duch Świę-
ty. W. Amen
albo
Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszel-
kiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. 
W. Amen. 

PONIEDZIAŁEK, 29 LIPCA 2019 R., ŚW. 
MARTY, WSPOMNIENIE OBOWIĄZKOWE
K. † Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu... Alleluja.

HYMN
Już blask słoneczny oświeca ziemię
I przypomina przyjaciół Pana:
Łazarza, Martę i wierną Marię,
Siedzącą w ciszy u stóp Jezusa. 
Szczęśliwi ludzie o czystym sercu,
Wśród których gościł sam Bóg Wcielony,
By dzielić z nimi człowiecze troski
I błogosławić ich proste życie.
I do nas przybądź, Mesjaszu Boży,
Pozostań z nami przez dzień ten cały;
Niech Twa obecność rozproszy smutek,
Umocni zgodę i miłość bratnią.
Niech będzie chwała przez wszystkie wieki
Naszemu Panu i Jego Ojcu
Z Najświętszym Duchem, którego łaska
Niech nas przywiedzie do bram wieczno-
ści. Amen.

PSALMODIA
1 ant. Ciebie błagam, Panie, * i słyszysz mój 
głos od rana.
Psalm 5, 2-10. 12-13 
Modlitwa poranna o pomoc
Usłysz, Panie, moje słowa, *
zważ na moje jęki.
Wytęż słuch na głos mojej modlitwy, *
Królu mój i Boże.
Albowiem Ciebie błagam, Panie, †
i słyszysz mój głos od rana, *
rano przedstawiam Ci prośby i czekam.
Bo Ty nie jesteś Bogiem, któremu miła 
nieprawość, †
zły nie może przebywać u Ciebie, *
nie ostoją się przed Tobą nieprawi.
Nienawidzisz wszystkich, którzy zło czynią. 
†
Zgubę zsyłasz na każdego, kto kłamie. *
Pan brzydzi się człowiekiem podstępnym 
i krwawym.
Ja zaś dzięki obfitości Twojej łaski *
wejdę do Twojego domu,
Upadnę przed świętym przybytkiem 
Twoim *
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przejęty Twą bojaźnią.
W swej sprawiedliwości prowadź mnie, 
Panie, †
na przekór moim wrogom, *
wyrównaj przede mną Twoją drogę.
W ich ustach nie ma szczerości, *
ich serce knuje zasadzki;
Gardło ich jest grobem otwartym, *
a języki mówią pochlebstwa.
Ale wszyscy, którzy uciekają się do Ciebie, *
niech się cieszą i radują na zawsze.
Osłaniaj ich, niech się Tobą weselą *
wszyscy, którzy miłują Twe imię.
Bo Ty, Panie, pobłogosławisz sprawiedli-
wemu, *
łaską okryjesz go jak tarczą.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.
Ant. Ciebie błagam, Panie, * i słyszysz mój 
głos od rana.
2 ant. Boże nasz, * wysławiamy chwalebne 
imię Twoje.
Pieśń (1 Krn 29, 10-13) 
Bogu samemu cześć i chwała
Bądź błogosławiony po wszystkie wieki, *
Panie, Boże ojca naszego Izraela.
Twoja jest wielkość, moc i sława, *
majestat i chwała,
Bo wszystko, co jest na niebie i ziemi, *
Twoje jest, Panie.
Władza królewska należy do Ciebie, *
i nawet ziemski monarcha jest Twoją 
własnością.
Bogactwo i chwała od Ciebie pochodzą, *
a Ty panujesz nad wszystkim.
W Twojej ręce spoczywa moc i siła, *
Ty swoją ręką wywyższasz i utwierdzasz 
wszystko.
Teraz więc, nasz Boże, dzięki Ci składamy *
i wysławiamy chwalebne imię Twoje.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.
Ant.  Boże nasz, wysławiamy chwalebne 
imię Twoje.
3 ant. Uwielbiajcie Pana * w Jego świętym 
przybytku.
Psalm 29 
Majestat Słowa Bożego
Oddajcie Panu, synowie Boży, *
oddajcie Panu chwałę i sławcie Jego potę-
gę.
Oddajcie Panu chwałę Jego imienia, *
na świętym dziedzińcu uwielbiajcie Pana.
Ponad wodami głos Pański, †

zagrzmiał Bóg majestatu, *
Pan ponad wód bezmiarem.
Głos Pana potężny, *
głos Pana pełen dostojeństwa.
Głos Pana łamie cedry, *
Pan łamie cedry Libanu,
Sprawia, że Liban skacze jak cielec, *
a Sirion jak młody bawół.
Głos Pana miota ogniste strzały, †
głos Pana wstrząsa pustynią, *
Pan wstrząsa pustynią Kadesz.
Głos Pana zgina dęby, ogałaca lasy, *
a w Jego świątyni wszyscy mówią „Chwa-
ła!”
Pan zasiadł nad potopem, *
Pan jako Król zasiada na wieki.
Pan udzieli mocy swojemu ludowi, *
Pan pobłogosławi swój lud pokojem.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.
Ant.  Uwielbiajcie Pana w Jego świętym 
przybytku.
CZYTANIE Rz 12, 1-2
Proszę was, bracia, przez miłosierdzie 
Boże, abyście dali ciała swoje na ofiarę 
żywą, świętą, Bogu przyjemną, jako wyraz 
waszej rozumnej służby Bożej. Nie bierz-
cie więc wzoru z tego świata, lecz prze-
mieniajcie się przez odnawianie umysłu, 
abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola 
Boża: co jest dobre, co Bogu przyjemne 
i co doskonałe.
RESPONSORIUM KRÓTKIE
K. Bóg jest dla niej ucieczką i siłą, * Dlatego 
się nie zachwieje.
W. Bóg jest dla niej ucieczką i siłą, / Dlate-
go się nie zachwieje.
K. Bóg w niej przebywa.
W. Dlatego się nie zachwieje.
K. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świę-
temu.
W. Bóg jest dla niej ucieczką i siłą, / Dlate-
go się nie zachwieje.
PIEŚŃ ZACHARIASZA Łk 1, 68-79
Ant.  Marta rzekła do Jezusa:  /  Ty jesteś 
Mesjasz, Syn Boga żywego,  /  który miał 
przyjść na świat.
Pieśń Zachariasza znajduje się na końcu 
PROŚBY
Razem z wszystkimi świętymi kobietami 
uwielbiajmy naszego Zbawiciela i wołajmy 
do Niego:
Przyjdź, Panie Jezu.
Panie Jezu, Ty grzesznej kobiecie wiele 
odpuściłeś, bo bardzo umiłowała, – odpuść 
nam, bo liczne są nasze grzechy.
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Panie Jezu, Tobie w drodze usługiwały 
święte kobiety, – daj, abyśmy zawsze szli 
Twoimi śladami.
Panie Jezu, Nauczycielu, Maria słucha-
ła słów Twoich, gdy Marta gościnnie Ci 
służyła, – spraw, abyśmy Ci służyli z wiarą 
i miłością.
Panie Jezu, Ty nazwałeś swym bratem, 
siostrą i matką wszystkich, którzy pełnią 
Twoją wolę, – daj, abyśmy zawsze podobali 
się Tobie w słowach i uczynkach.
PATER NOSTER/OJCZE NASZ
MODLITWA
Wszechmogący, wieczny Boże, Twój 
Syn przyjął gościnę w domu świętej 
Marty,  †  spraw za jej wstawiennictwem, 
abyśmy z wiarą usługując Chrystusowi 
w naszych braciach, * zasłużyli na przyjęcie 
do Twojego domu. Przez naszego Pana 
Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,  †  który 
z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha 
Świętego,  *  Bóg, przez wszystkie wieki 
wieków. Amen.
K. Pan z wami. W. I z duchem twoim.
K.  Niech was błogosławi Bóg wszech-
mogący: Ojciec i Syn,  †  i Duch Świę-
ty. W. Amen
albo
Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszel-
kiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. 
W. Amen. 

WTOREK, 30 LIPCA 2019 R.
K. † Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu... Alleluja.

HYMN
Jutrzenka ziemi zwiastuje
Blaski słonecznych promieni
I ukazuje w swym świetle
Kształty i barwy prawdziwe.
Do Ciebie, Słońce przedwieczne,
Chryste wszechmocny i żywy,
Wznosimy nasze modlitwy,
Pewni, że Ty nas oświecisz. 
Mądrości Ojca, o Słowo,
Przez które wszystko istnieje
I swoim ładem pociąga
Serca i myśli człowiecze 
Pragniemy z Twoją pomocą
Stać się synami światłości
I złożyć czynem świadectwo
Ojca dobroci i łasce.
 Dopomóż zawsze wyznawać
Szczerość naszymi ustami
I obudź miłość ku prawdzie,
Która napełnia weselem.

O Chryste, Królu łagodny,
Tobie i Ojcu Twojemu
Z Najświętszym Dawcą pociechy
Chwała niech będzie na wieki. Amen.

PSALMODIA
1 ant. Człowiek rąk nieskalanych i czystego 
serca * wstąpi na górę Pana.
Psalm 24 
Pan wkracza do świątyni
Do Pana należy ziemia i wszystko, co ją 
napełnia, *
świat cały i jego mieszkańcy.
Albowiem On go na morzach osadził *
i utwierdził ponad rzekami.
Kto wstąpi na górę Pana, *
kto stanie w Jego świętym miejscu?
Człowiek rąk nieskalanych i czystego 
serca, †
którego dusza nie lgnęła do marności *
i nie przysięgał kłamliwie.
On otrzyma błogosławieństwo od Pana *
i zapłatę od Boga, swego Zbawcy.
Oto pokolenie tych, którzy Go szukają, *
którzy szukają oblicza Boga Jakuba.
Bramy, podnieście swe szczyty, †
unieście się, odwieczne podwoje, *
aby mógł wkroczyć Król chwały!
„Któż jest tym Królem chwały?” †
Pan dzielny i potężny, *
Pan potężny w boju.
Bramy, podnieście swe szczyty, †
unieście się, odwieczne podwoje, *
aby mógł wkroczyć Król chwały!
„Któż jest tym Królem chwały?” *
Pan Zastępów, On jest Królem chwały.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.
Ant. Człowiek rąk nieskalanych i czystego 
serca / wstąpi na górę Pana.
2 ant.  Błogosławcie Pana sprawiedliwe-
go * i wywyższajcie Króla wieków.
Pieśń (Tb 13, 2-10a) 
Bóg karze i zbawia
Niech będzie błogosławiony Bóg, który 
żyje na wieki, *
i niech będzie błogosławione Jego króle-
stwo!
To On karze i okazuje miłosierdzie, †
posyła do podziemnej Otchłani *
i wyprowadza z największej zagłady.
A nie ma nikogo, *
kto by uszedł Jego ręki.
Wysławiajcie Go, synowie Izraela, wobec 
narodów, †
wśród których was rozproszył *
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i tam swoją wielkość wam okazywał.
Wychwalajcie Go wobec wszelkiego stwo-
rzenia, †
gdyż On sam jest Panem i Bogiem 
naszym, *
On sam naszym Ojcem i Bogiem 
po wszystkie czasy.
On was karci za wasze nieprawości, *
lecz zmiłuje się nad wami wszystkimi
I zgromadzi was spośród wszelkich naro-
dów, *
wśród których zostaliście rozproszeni.
A kiedy nawrócicie się do Niego całym 
sercem i duszą, *
aby przed Nim postępować w prawdzie,
Wtedy i On do was się zwróci *
i już nigdy nie zakryje przed wami swojego 
oblicza.
A teraz rozważcie, co wam uczynił, *
i dziękujcie Mu głośno.
Błogosławcie Pana sprawiedliwego *
i wywyższajcie Króla wieków.
Ja zaś wychwalam Go w ziemi mego 
wygnania, *
obwieszczam narodowi grzeszników Jego 
moc i wielkość.
Nawróćcie się, grzesznicy, *
i postępujcie przed Nim sprawiedliwie.
Kto wie, może znajdzie w was upodobanie 
*
i miłosierdzie wam okaże?
Wysławiam Boga mojego, †
moja dusza wielbi Króla niebios *
i rozraduje się Jego majestatem.
Niech Jego wielkość wszyscy rozgłaszają *
i wychwalają Go w Jeruzalem!
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.
  Ant.  Błogosławcie Pana sprawiedliwe-
go * i wywyższajcie Króla wieków.
3 ant. Prawym przystoi * pieśń chwały.
Psalm 33 
Pochwała Opatrzności Bożej
Sprawiedliwi, radośnie wołajcie na cześć 
Pana, *
prawym przystoi pieśń chwały.
Sławcie Pana na cytrze, *
grajcie Mu na harfie o dziesięciu strunach.
Śpiewajcie Mu pieśń nową, *
pełnym głosem śpiewajcie Mu wdzięcznie.
Bo słowo Pana jest prawe, *
a każde Jego dzieło godne zaufania.
On prawo i sprawiedliwość miłuje, *
ziemia jest pełna Jego łaski.
Przez słowo Pana powstały niebiosa, *
wszystkie gwiazdy przez tchnienie ust 

Jego.
On morskie wody gromadzi jak w bukłaku, 
*
otchłanie oceanu w zbiornikach.
Niech cała ziemia boi się Pana, *
niech się Go lękają wszyscy mieszkańcy 
świata.
Bo przemówił, i wszystko się stało, *
sam rozkazał, i zaczęło istnieć.
Pan udaremnia zamiary narodów, *
wniwecz obraca ludów zamysły.
Zamiary Pana trwają na wieki, *
zamysły Jego serca przez pokolenia.
Błogosławiony lud, którego Pan jest 
Bogiem, *
naród, który On wybrał na dziedzictwo dla 
siebie.
Pan spogląda z nieba, *
widzi wszystkich ludzi.
Patrzy z miejsca, gdzie przebywa, *
na wszystkich mieszkańców ziemi.
On, który serca wszystkich ukształtował, *
który zważa na wszystkie ich czyny.
Liczne wojsko nie da zwycięstwa królowi *
ani wielka siła nie ocali wojownika.
Zwodniczy ratunek w koniu, *
bo mimo swej siły nie umknie.
Oczy Pana zwrócone na bogobojnych, *
na tych, którzy oczekują Jego łaski,
Aby ocalił ich życie od śmierci *
i żywił ich w czasie głodu.
Dusza nasza oczekuje Pana, *
On jest naszą pomocą i tarczą.
Raduje się w Nim nasze serce, *
ufamy Jego świętemu imieniu.
Niech nas ogarnie Twoja łaska, Panie, *
według nadziei pokładanej w Tobie.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.
Ant. Prawym przystoi pieśń chwały.
CZYTANIE Rz 13, 11b. 12-13a
Teraz nadeszła dla was godzina powstania 
ze snu. Noc się posunęła, a przybliżył się 
dzień. Odrzućmy więc uczynki ciemności, 
a przyobleczmy się w zbroję światła. Żyjmy 
przyzwoicie jak w jasny dzień. 
RESPONSORIUM KRÓTKIE
K. Ciebie błagam, Boże mój 
i Królu, * Słyszysz głos mój od rana.
W. Ciebie błagam, Boże mój 
i Królu, / Słyszysz głos mój od rana.
K. O świcie przedstawiam Ci prośby.
W. Słyszysz głos mój od rana.
K. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świę-
temu.
W. Ciebie błagam, Boże mój 
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i Królu, / Słyszysz głos mój od rana. 
PIEŚŃ ZACHARIASZA Łk 1, 68-79
Ant. Proście, a będzie wam dane, * szukaj-
cie, a znajdziecie, / kołaczcie, a będzie wam 
otworzone.
Pieśń Zachariasza znajduje się na końcu 
tekstów Jutrzni.
PROŚBY
Powołani do udziału w życiu Bożym uwiel-
biajmy naszego Kapłana, Jezusa Chrystu-
sa, i wołajmy do Niego:
Panie, nasz Boże i nasz Zbawicielu.
Królu wszechmocny, Ty przez chrzest 
obdarzyłeś nas godnością królewskiego 
kapłaństwa, – spraw, abyśmy zawsze skła-
dali Tobie pochwalną ofiarę.
Wspieraj nas w zachowywaniu Twoich 
przykazań, – daj, abyśmy przez Ducha 
Świętego trwali w Tobie.
Wlej w nasze serca swą odwieczną 
mądrość, – niech dzisiaj w nas przebywa 
i nami kieruje.
Panie, nasz Boże i nasz Zbawicielu.
Wspomagaj nas, abyśmy nikogo dziś nie 
zasmucili, – lecz byli dla wszystkich przy-
czyną radości.
Panie, nasz Boże i nasz Zbawicielu.
PATER NOSTER/OJCZE NASZ
MODLITWA
Wszechmogący Boże, przyjmij łaskawie 
naszą poranną modlitwę, † uzdrów głębię 
naszego serca i napełnij ją światłem swojej 
łaski, * aby nas nie opanowały złe pragnie-
nia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, 
Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje 
w jedności Ducha Świętego,  *  Bóg, przez 
wszystkie wieki wieków. Amen 
K. Pan z wami. W. I z duchem twoim.
K.  Niech was błogosławi Bóg wszech-
mogący: Ojciec i Syn,  †  i Duch Świę-
ty. W. Amen
albo
Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszel-
kiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. 
W. Amen. 

ŚRODA, 31 LIPCA 2019 R., ŚW. IGNACEGO 
Z LOYOLI, PREZBITERA, WSPOMNIENIE 
OBOWIĄZKOWE
K. † Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu... Alleluja.

HYMN
Oddajmy hołd Ignacemu,
Mężnego hufca wodzowi,
Co sławny mową, czynami
Zagrzewał swoich żołnierzy.

Związany ściśle miłością
Z najwyższym Królem niebiosów,
Nie widział nic wznioślejszego
Nad Jego chwały krzewienie.
Dlatego swoich i siebie
Poświęcił na wojowanie,
By praw Chrystusa dochodzić
I zwalczać błędu ciemności.
Pod tchnieniem Ducha Świętego,
Roztropny i doświadczony,
Opisał drogę zbawienia
Ku pożytkowi pokoleń.
Rozesłał swych towarzyszy
Na krańce świata odległe
I pragnął tylko, by Kościół
Mnogością ludów rozkwitał.
Niech będzie Bóg uwielbiony
I niech nam da naśladować
Rycerski wzór Ignacego
Ku większej chwale Chrystusa. Amen.

PSALMODIA
1 ant. Boże, w Twojej światłości * oglądamy 
światło.
Psalm 36 
Przewrotność grzesznika i dobroć Boga
W głębi serca bezbożnika nieprawość doń 
przemawia, *
nie ma on przed oczyma Bożej bojaźni.
Bo zaślepiony sam sobie schlebia *
i nie widzi swej winy, by ją mógł znienawi-
dzić.
Fałsz i nieprawość to słowa ust jego, *
zaniechał mądrości i czynienia dobra.
Na swoim łożu nieprawość knuje, *
wkracza na błędną drogę, nie stroni od 
złego.
Do nieba sięga, Panie, Twoja łaska, *
a Twoja wierność aż po same chmury.
Twoja sprawiedliwość jak góry wysokie, †
a Twoje wyroki jak ogromna otchłań, *
ocalasz, Panie, ludzi i zwierzęta.
Jak cenna jest Twoja łaska, †
przychodzą do Ciebie ludzie *
i chronią się w cieniu Twych skrzydeł.
Sycą się obfitością Twojego domu, *
poisz ich potokiem Twego szczęścia.
Albowiem w Tobie jest źródło życia *
i w Twojej światłości oglądamy światło.
Zachowaj Twą łaskę dla tych, którzy Ciebie 
znają, *
a sprawiedliwość Twoją dla ludzi prawego 
serca.
Niech nie dopadnie mnie stopa pyszałka, *
a ręka grzesznika niech mnie nie wypędza.
Oto runęli nieprawość czyniący, *
zostali powaleni i powstać nie mogą.
Chwała Ojcu i Synowi, *
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i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.
Ant.  Boże, w Twojej światłości oglądamy 
światło.
2 ant.  Wielki jesteś, Panie,  *  i przesławny 
w swej mocy.
Pieśń (Jdt 16, 1-2a. 13-15) 
Bóg, Stwórca świata i Opiekun ludu
Uderzcie w bębny na cześć mego Boga, *
zagrajcie na cymbałach Panu!
Śpiewajcie Mu psalmy i hymn pochwalny, 
†
wywyższajcie Go i wzywajcie Jego imienia, 
*
gdyż Pan jest Bogiem, który niszczy wojny.
Zaśpiewam pieśń nową mojemu Bogu: †
Wielki jesteś, Panie, i przesławny, *
przedziwny w swej mocy i niezwyciężony.
Niech Ci służy wszelkie Twe stworzenie, *
bo stało się ono na Twoje słowo.
Posłałeś swego ducha, on zaś wszystko 
zbudował, *
i nikt się nie oprze Twojemu głosowi.
Oto góry trzęsą się w posadach *
i burzą się wody;
Skały jak wosk topnieją przed Tobą, *
lecz dla swych czcicieli Ty jesteś łaskawy.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.
  Ant.  Wielki jesteś, Panie,  /  i przesławny 
w swej mocy.
3 ant.  Radosnym głosem  *  wykrzykujcie 
Bogu.
Psalm 47 
Bóg władcą wszystkiego
Wszystkie narody, klaskajcie w dłonie, *
radosnym głosem wykrzykujcie Bogu!
Bo Pan najwyższy i straszliwy, *
jest wielkim Królem nad całą ziemią.
On nam poddaje narody *
i ludy rzuca pod nasze stopy.
Wybiera nam na dziedzictwo *
chlubę Jakuba, którego miłuje.
Bóg wstępuje wśród radosnych okrzyków, 
*
Pan wstępuje przy dźwięku trąby.
Śpiewajcie psalmy Bogu, śpiewajcie, *
śpiewajcie Królowi naszemu, śpiewajcie.
Gdyż Bóg jest Królem całej ziemi, *
hymn zaśpiewajcie.
Bóg króluje nad narodami, *
Bóg zasiada na swym świętym tronie.
Połączyli się władcy narodów *
z ludem Boga Abrahama,
Bo możni świata należą do Boga, *

On zaś jest najwyższy.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.
Ant.  Radosnym głosem  *  wykrzykujcie 
Bogu.
CZYTANIE Hbr 13, 7-9a
Pamiętajcie o swych przełożonych, którzy 
głosili wam słowo Boże, i rozpamiętując 
koniec ich życia, naśladujcie ich wiarę. 
Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam 
także na wieki. Nie dajcie się uwieść 
różnym i obcym naukom.
RESPONSORIUM KRÓTKIE
K. Ustanowiłeś ich strażnikami * W Twoim 
Kościele.
W. Ustanowiłeś ich strażnikami / W Twoim 
Kościele.
K. W dzień i w nocy będą głosić Twoją 
chwałę.
W. W Twoim Kościele.
K. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świę-
temu.
W. Ustanowiłeś ich strażnikami / W Twoim 
Kościele. 
PIEŚŃ ZACHARIASZA Łk 1, 68-79
Ant. Proście, a będzie wam dane, * szukaj-
cie, a znajdziecie, / kołaczcie, a będzie wam 
otworzone.
Pieśń Zachariasza znajduje się na końcu 
tekstów Jutrzni.
PROŚBY
Z wdzięcznością uwielbiajmy Chrystu-
sa, Dobrego Pasterza, który oddał życie 
za swoje owce. Zanośmy do Niego pokor-
ne błagania:
Otaczaj opieką lud swój, o Panie.
Chryste, Ty przez świętych pasterzy obja-
wiłeś swą miłość i łaskawość, – obdarzaj 
nas przez nich swoim miłosierdziem.
Ty przez swoje sługi pełnisz nadal misję 
pasterską, – sam kieruj nami przez naszych 
pasterzy.
Ty byłeś w swoich świętych lekarzem ciał 
i dusz ludzkich, – umacniaj w nas życie 
Boże i prowadź nas drogą świętości.
Ty przez roztropność i miłość świętych 
pouczałeś swoją owczarnię, – spraw, 
abyśmy przez naszych pasterzy stale wzra-
stali w świętości.
PATER NOSTER/OJCZE NASZ
MODLITWA
Boże, Ty powołałeś w swoim Kościele 
świętego Ignacego do szerzenia Twojej 
większej chwały,  †spraw, abyśmy walcząc 
na ziemi z jego pomocą i za jego przykła-
dem, * zasłużyli na udział w jego niebieskiej 
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chwale. Przez naszego Pana Jezusa Chry-
stusa, Twojego Syna,  †  który z Tobą żyje 
i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, 
przez wszystkie wieki wieków. Amen.
K. Pan z wami. W. I z duchem twoim.
K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogą-
cy: Ojciec i Syn, † i Duch Święty. W. Amen
albo
Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszel-
kiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. 
W. Amen. 

CZWARTEK, 1 SIERPNIA 2019 R., ŚW. 
ALFONSA MARII LIGUORIEGO, BISKUPA 
I DOKTORA KOŚCIOŁA WSPOMNIENIE 
OBOWIĄZKOWE 
K. † Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu... Alleluja.
HYMN 
1 Nauczycielu wieczny i łaskawy,
Chryste, coś twórcą prawa odkupienia,
Ty masz na zawsze, jak wierzymy wszyscy,
Słowa żywota. 
2 Dobry Pasterzu, władco całej ziemi,
Daj Kościołowi moc, by jego słowa
Były dla świata prawdą jaśniejącą
Pośród ciemności. 
3 Ty wzbudzasz ludzi o natchnionej myśli,
Którzy są dla nas jak złociste gwiazdy;
Przez nich tłumaczysz święte tajemnice
Życia wiecznego. 
4 Chwała niech będzie Tobie, Boski Mistrzu,
Który napełniasz swoim Duchem mędr-
ców,
Aby ich wiedza stała się dla wiernych
Blaskiem poznania. 
5 Ten zaś, którego obchodzimy święto, 
Swoją modlitwą niech nam dopomoże
Zdążać ku Tobie drogą pełną światła,
Aby Cię wielbić. Amen.

PSALMODIA 
1 ant. Zbudź się, harfo i cytro, * a ja obudzę 
jutrzenkę. 
Psalm 57
Modlitwa poranna udręczonego
Ten psalm opiewa Mękę Pańską (św. 
Augustyn) 
Zmiłuj się nade mną, Boże, zmiłuj się nade 
mną, *
u Ciebie moja dusza szuka schronienia.
Chronię się w cieniu Twych skrzydeł, *
dopóki nie minie klęska.
Wołam do Boga Najwyższego, *
do Boga, który wyświadcza mi dobro.
Niech ześle pomoc z nieba, niechaj mnie 
wybawi, †

niech hańbą okryje tych, którzy mnie 
dręczą, *
niech ześle Bóg miłość i łaskę.
Między lwami spoczywam, *
co pożerają synów ludzkich.
Ich zęby są jak włócznie i strzały, *
a język jak miecz ostry.
Wznieś się, Boże, ponad niebiosa, *
nad całą ziemią Twoja chwała.
Zastawili sidła na moje nogi *
 i pognębili moją duszę.
 Przede mną dół wykopali *
i sami wpadli do niego.
Serce moje jest mocne, Boże, †
mocne jest moje serce, *
zaśpiewam psalm i zagram.
Zbudź się, duszo moja, †
zbudź, harfo i cytro, *
a ja obudzę jutrzenkę.
Będę Cię chwalił wśród ludów, Panie, *
zaśpiewam Ci psalm wśród narodów.
Bo Twoja łaska sięga aż do nieba, *
a wierność Twoja po chmury.
Wznieś się, Boże, ponad niebiosa, *
nad całą ziemią Twoja chwała.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen. 
Ant. Zbudź się, harfo i cytro, / a ja obudzę 
jutrzenkę. 
2 ant. Pan mówi: * Błogosławieństwem 
mój lud się nasyci. 
Pieśń (Jr 31, 10-14)
Szczęście wyzwolonego ludu
Jezus miał umrzeć, by rozproszone dzieci 
Boże zgromadzić w jedno (J 11, 51. 52) 
Słuchajcie, narody, słowa Pańskiego, *
głoście je na wyspach odległych i mówcie:
„Ten, który rozproszył Izraela, znów go 
zgromadzi *
i będzie nad nim czuwał jak pasterz nad 
swym stadem”.
Pan bowiem uwolni Jakuba, *
wybawi go z ręki silniejszych od niego.
Przyjdą z weselem na szczyt Syjonu †
i rozradują się błogosławieństwem Pana: *
zbożem, winem, oliwą, owcami i wołami.
Ich życie stanie się podobne do zroszone-
go ogrodu *
i już nigdy więcej sił im nie zabraknie.
Wtedy dziewica rozweseli się w tańcu, *
a młodzieńcy i starcy cieszyć się będą.
Smutek ich bowiem w radość zamienię, *
pocieszę i rozweselę po ich troskach.
Tłuszczem z ofiar obficie obdarzę kapła-
nów, *
i błogosławieństwem mój lud się nasyci.
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Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen. 
Ant. Pan mówi: / Błogosławieństwem mój 
lud się nasyci. 
3 ant. Wielki jest Pan i godzien wielkiej 
chwały * w mieście Boga naszego. † 
Psalm 48
Dziękczynienie wyzwolonego ludu
Uniósł mnie anioł na górę wielką i ukazał 
mi Miasto Święte, Jeruzalem (Ap 21, 10) 
Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały *
w mieście Boga naszego. 
Święta Jego góra, wspaniałe wzniesienie, *
radością jest całej ziemi.
Góra Syjon, kres północy, *
jest miastem wielkiego Króla.
Bóg w zamkach swoich *
okazał się obroną.
Oto połączyli się królowie *
i wspólnie natarli.
Zaledwie ujrzeli, zdrętwieli, *
zmieszali się i uciekli.
Chwyciło ich drżenie, *
jak ból rodzącą kobietę, Jak wiatr ze 
wschodu, *
który okręty z Tarszisz druzgocze.
Cośmy słyszeli, to i zobaczyli *
w mieście Pana Zastępów, 
W mieście naszego Boga. *
Bóg je umacnia na wieki.
Rozważamy, Boże, łaskawość Twoją *
we wnętrzu Twej świątyni.
Jak imię Twe, Boże, tak i chwała Twoja †
sięga po krańce ziemi. *
Prawica Twoja pełna jest sprawiedliwości.
Niech się weseli góra Syjon, †
niech się radują miasta Judy *
z powodu Twych wyroków.
Obejdźcie Syjon dokoła, *
policzcie jego wieże.
Przypatrzcie się jego murom, †
zobaczcie jego warownie, *
by powiedzieć przyszłym pokoleniom,
Że Bóg jest naszym Bogiem na wieki *
i On nas będzie prowadził.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen. 
Ant. Wielki jest Pan i godzien wielkiej 
chwały / w mieście Boga naszego. 
CZYTANIE 1 P 5, 1-4 
Starszych, którzy są wśród was, proszę 
ja, również starszy, a przy tym świadek 
Chrystusowych cierpień oraz uczestnik tej 
chwały, która ma się objawić: paście stado 

Boże, które jest przy was, strzegąc go nie 
pod przymusem, ale z własnej woli, jak 
Bóg chce; nie ze względu na niegodziwe 
zyski, ale z oddaniem; i nie jak ci, którzy 
ciemiężą gminy, ale jako żywe przykłady 
dla stada. Kiedy zaś objawi się Najwyższy 
Pasterz, otrzymacie niewiędnący wieniec 
chwały. 
RESPONSORIUM KRÓTKIE
K. Oto pasterz, który miłuje swoich braci. * 
I gorliwie się wstawia za swoim ludem.
W. Oto pasterz, który miłuje swoich braci. / 
I gorliwie się wstawia za swoim ludem.
K. Oddał życie za swoich braci.
W. I gorliwie się wstawia za swoim ludem.
K. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świę-
temu.
W. Oto pasterz, który miłuje swoich braci. / 
I gorliwie się wstawia za swoim ludem. 
PIEŚŃ ZACHARIASZA Łk 1, 68-79 
Ant. Mądrzy zabłysną jak wspaniały 
firmament, * a ci, którzy nauczyli wielu 
sprawiedliwości, / będą świecić jak 
gwiazdy na wieki. 
Pieśń Zachariasza znajduje się na końcu 
tekstów Jutrzni.
PROŚBY
Chrystus został ustanowiony Najwyższym 
Kapłanem dla ludzi w tym, co należy do 
Boga. Uwielbiajmy Go i zanośmy do Niego 
pokorne błagania:
Zachowaj lud swój, o Panie. 
Panie, Ty wsławiłeś swój Kościół przez 
świętych i godnych podziwu pasterzy, – 
spraw, aby chrześcijanie mogli się zawsze 
chlubić ich świętością.
Panie, Ty odpuszczałeś grzechy ludu, gdy 
święci pasterze, jak Mojżesz, modlili się 
do Ciebie, – przez ich wstawiennictwo 
nieustannie oczyszczaj i uświęcaj swój 
Kościół.
Panie, Ty wybrałeś świętych pasterzy 
spośród braci i zesłałeś na nich Twoje-
go Ducha, – napełnij Duchem Świętym 
wszystkich pasterzy swego ludu.
Panie, Ty sam jesteś wiecznym dziedzic-
twem świętych pasterzy, – spraw, aby 
żaden człowiek, Krwią Twoją odkupiony, 
nie pozostawał z dala od Ciebie.
Panie, Ty przez pasterzy Kościoła dajesz 
swym owcom życie wieczne, aby nikt ich 
nie wyrwał z Twej ręki, – wybaw zmarłych, 
za których oddałeś swoje życie.
PATER NOSTER/OJCZE NASZ
MODLITWA Boże, Ty nieustannie dajesz 
swojemu Kościołowi nowe przykłady 
życia chrześcijańskiego, † spraw, abyśmy 
naśladowali świętego Alfonsa Marię 
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w apostolskiej gorliwości * i razem z nim 
osiągnęli nagrodę w niebie. Przez nasze-
go Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, 
† który z Tobą żyje i króluje w jedności 
Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie 
wieki wieków. Amen. 
K. Pan z wami. W. I z duchem twoim.
K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogą-
cy: Ojciec i Syn, † i Duch Święty. W. Amen
albo
Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszel-
kiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. 
W. Amen. 

PIĄTEK, 2 SIERPNIA 2019 R.
K. † Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu... Alleluja.

HYMN 
1 Wieczysta chwało niebiosów,
Bezmierna ludzi nadziejo,
W jasności z Ojca zrodzony
I Synu czystej Dziewicy, 
2 Wstających dźwignij swą ręką,
Niech trzeźwy umysł się zbudzi,
By cześć należną i dzięki
Z zapałem Bogu oddawać. 
3 Promienna wstała jutrzenka 
I nowy dzień zapowiada,
Niech nocne znikną ciemności,
A Ty nas oświeć swym blaskiem. 
4 Ten blask niech dusze napełni
I mroki świata rozproszy,
Zachowa serca w czystości
Do kresu życia naszego. 
5 Niech wiara najpierw zapuści
Korzenie w duszy spragnionej,
Niech po niej wzrośnie nadzieja
I wyda owoc miłości. 
6 O Chryste, Królu łagodny,
Niech Tobie z Ojcem i Duchem
Podzięka będzie i chwała
Przez całą wieczność bez końca. Amen. 
PSALMODIA 
1 ant. Przyjmiesz, Panie, prawe ofiary * 
na Twoim ołtarzu. 
Psalm 51 Błaganie pokutnika
Odnówcie się duchem w waszym myśle-
niu i przyobleczcie nowego człowieka (Ef 
4, 23-24) 
Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości 
swojej, *
w ogromie swej litości zgładź nieprawość 
moją.
Obmyj mnie zupełnie z mojej winy *
i oczyść mnie z grzechu mojego.
Uznaję bowiem nieprawość moją, *

a grzech mój jest zawsze przede mną.
Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem * 
i uczyniłem, co złe jest przed Tobą,
Abyś okazał się sprawiedliwy w swym 
wyroku *
i prawy w swoim sądzie.
Oto urodziłem się obciążony winą *
i jako grzesznika poczęła mnie matka.
A Ty masz upodobanie w ukrytej prawdzie, 
*
naucz mnie tajemnic mądrości.
Pokrop mnie hizopem, a stanę się czysty, *
obmyj mnie, a nad śnieg wybieleję.
Spraw, abym usłyszał radość i wesele, *
niech się radują kości, które skruszyłeś.
Odwróć swe oblicze od moich grzechów *
i zmaż wszystkie moje przewinienia.
Stwórz, Boże, we mnie serce czyste *
i odnów we mnie moc ducha.
Nie odrzucaj mnie od swego oblicza *
i nie odbieraj mi świętego ducha swego.
Przywróć mi radość Twojego zbawienia *
i wzmocnij mnie duchem ofiarnym.
Będę nieprawych nauczał dróg Twoich *
i wrócą do Ciebie grzesznicy.
Uwolnij mnie, Boże, od kary za krew prze-
laną, †
Boże, mój Zbawco, *
niech sławi mój język sprawiedliwość 
Twoją.
Panie, otwórz wargi moje, *
a usta moje będą głosić Twoją chwałę.
Ofiarą bowiem Ty się nie radujesz, *
a całopalenia, choćbym dał, nie przyjmiesz.
Boże, moją ofiarą jest duch skruszony, *
pokornym i skruszonym sercem Ty, Boże, 
nie gardzisz.
Panie, okaż Syjonowi łaskę w Twej dobroci, 
*
odbuduj mury Jeruzalem.
Wtedy przyjmiesz prawe ofiary: dary i cało-
palenia, *
wtedy składać będą cielce na Twoim ołta-
rzu.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen. 
Ant. Przyjmiesz, Panie, prawe ofiary / 
na Twoim ołtarzu. 
2 ant. Dzięki Panu całe potomstwo Izraela 
* otrzyma sprawiedliwość i osiągnie chwa-
łę. 
Pieśń (Iz 45, 15-25)
Niech wszystkie narody nawrócą się do 
Boga
Na imię Jezusa niech zegnie się wszelkie 
kolano (Flp 2, 10) 
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Naprawdę, Panie, Tyś jest Bogiem ukry-
tym, *
Boże Izraela i Zbawco!
Wszyscy, którzy dyszą złością na Niego, *
okryją się hańbą i wstydem.
Odejdą upokorzeni *
ci, którzy posągi bożków ciosali.
Izrael zaś będzie zbawiony przez Pana *
zbawieniem wiecznym.
Nie doznacie wstydu i hańby *
po wszystkie czasy.
Tak bowiem Pan mówi, *
Stwórca niebios, Ten, który jest Bogiem,
Który uformował ziemię i kształt jej nadał, *
który osadził ją mocno
I nie uczynił jej bezładną, *
lecz do zamieszkania ją przygotował:
„Ja jestem Pan, i nie ma innego, †
i nie przemawiałem potajemnie *
w ciemnych zakątkach ziemi.
Nie powiedziałem potomstwu Jakuba: *
Szukajcie Mnie na próżno.
Ja jestem Pan, który mówi to, co słuszne, *
oznajmia to, co jest prawdziwe.
Zgromadźcie się i wyjdźcie, † 
dołączcie się wszyscy, *
wy, ocaleni spośród narodów.
Nie mają rozeznania ci, co obnoszą *
drewno przez siebie rzeźbione
I modlą się do bożka, 
 który nie może ich zbawić.
Przedstawcie i dajcie dowody, *
a nawet zastanówcie się wspólnie:
Któż to zapowiedział już od dawna *
i znowu teraz objawia?
Czyż nie Tym, «Który jest», Ja jestem? *
Prócz Mnie nie ma innego Boga!
Bóg sprawiedliwy i dawca zbawienia *
poza Mną nie istnieje.
Nawróćcie się do Mnie, by otrzymać 
zbawienie, *
wszystkie krańce świata,
Bo tylko Ja jestem Bogiem *
i nie ma innego!
Przysięgam na samego siebie, *
z moich ust wychodzi sprawiedliwość, 
słowo ostateczne.
Przede Mną się zegnie każde kolano, *
wszelki język na Mnie przysięgać będzie
I powie: Jedynie w Panu *
sprawiedliwość jest i potęga!
Przyjdą do Niego zawstydzeni wszyscy, *
którzy Go nienawidzili.
Dzięki Panu całe potomstwo Izraela *
otrzyma sprawiedliwość i osiągnie chwałę”.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *

i na wieki wieków. Amen. 
Ant. Dzięki Panu całe potomstwo Izraela / 
otrzyma sprawiedliwość i osiągnie chwałę. 
3 ant. Stańcie przed obliczem Pana * 
z okrzykami radości. 
Psalm 100 Radość wchodzących do 
świątyni
Pan chce, by odkupieni śpiewali pieśń 
zwycięstwa (św. Atanazy) 
Wykrzykujcie na cześć Pana, wszystkie 
ziemie, *
służcie Panu z weselem.
Stańcie przed obliczem Pana *
z okrzykami radości.
Wiedzcie, że Pan jest Bogiem, *
On sam nas stworzył,
Jesteśmy Jego własnością, *
Jego ludem, owcami Jego pastwiska.
W Jego bramy wstępujcie z dziękczynie-
niem, †
z hymnami w Jego przedsionki, *
chwalcie i błogosławcie Jego imię.
Albowiem Pan jest dobry, †
Jego łaska trwa na wieki, *
a Jego wierność przez pokolenia.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.
Ant. Stańcie przed obliczem Pana z okrzy-
kami radości. 
CZYTANIE Ef 4, 29-32 
Niech nie wychodzi z waszych ust żadna 
mowa szkodliwa, lecz tylko budująca, 
zależnie od potrzeby, by wyświadczała 
dobro słuchającym. I nie zasmucajcie 
Bożego Ducha Świętego, którym zostali-
ście opieczętowani na dzień odkupienia. 
Niech zniknie spośród was wszelka gorycz, 
uniesienie, gniew, wrzaskliwość, zniewa-
żanie – wraz z wszelką złością. Bądźcie dla 
siebie nawzajem dobrzy i miłosierni. Prze-
baczajcie sobie, tak jak i Bóg wam przeba-
czył w Chrystusie. 
RESPONSORIUM KRÓTKIE
K. Daj mi o świcie doznać łaski Twojej, * Bo 
w Tobie pokładam nadzieję.
W. Daj mi o świcie doznać łaski Twojej, / Bo 
w Tobie pokładam nadzieję.
K. Pokaż mi drogę, którą mam kroczyć.
W. Bo w Tobie pokładam nadzieję.
K. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świę-
temu.
W. Daj mi o świcie doznać łaski Twojej, / Bo 
w Tobie pokładam nadzieję. 
PIEŚŃ ZACHARIASZA Łk 1, 68-79 
Ant. Pan lud swój nawiedził * i wyzwolił. 
Pieśń Zachariasza znajduje się na końcu 
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tekstów Jutrzni.
PROŚBY
Uwielbiajmy Chrystusa, który przez swój 
krzyż przyniósł ludzkości zbawienie. Zano-
śmy do Niego nasze prośby:
Okaż nam, Panie, swoje miłosierdzie. 
Chryste, Ty jesteś słońcem sprawiedli-
wości, oświeć nas swymi promieniami – 
i oddal od nas wszelkie złe uczucia.
Strzeż naszych myśli, rozmów i uczynków, 
– abyśmy dzisiaj podobali się Tobie.
Odwróć swe oblicze od naszych grzechów 
– i zgładź wszystkie nasze nieprawości.
Przez Twój krzyż i zmartwychwstanie – 
napełnij nas pociechą Ducha Świętego.
PATER NOSTER/OJCZE NASZ
MODLITWA Boże, Ty rozpraszasz ciemno-
ści niewiedzy światłem Twojego Słowa, † 
pomnóż w naszych sercach moc wiary, * 
aby żadne pokusy nie zgasiły ognia, który 
zapłonął dzięki Twojej łasce. Przez nasze-
go Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, 
† który z Tobą żyje i króluje w jedności 
Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie 
wieki wieków. Amen. 
K. Pan z wami. W. I z duchem twoim.
K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogą-
cy: Ojciec i Syn, † i Duch Święty. W. Amen
albo
Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszel-
kiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. 
W. Amen. 

SOBOTA, 3 SIERPNIA 2019 R.
K. † Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu... Alleluja.
HYMN 
1. Jutrzenka złoci niebiosa
I dzień już wschodzi nad ziemią,
Słoneczny promień jaśnieje,
Niech precz odejdą pokusy. 
2. Niech pierzchną nocne złudzenia
I grzech, co duszę obarcza,
Niech zło, przez mrok przyniesione,
Zapadnie w ciemność wieczystą. 
3. Niech nas ogarnie światłością
Poranek, może ostatni,
I spełni nasze pragnienia,
Zawarte w słowach tej pieśni. 
4. Sławimy Ojca i Syna,
I Ducha, Dawcę pociechy;
Niech będzie chwała na wieki
Naszemu Bogu i Panu. Amen. 
PSALMODIA
1 ant. Budzą się moje oczy jeszcze przed 
świtem, * aby rozważać Twoje słowo, Panie. 
Psalm 119, 145-152

XIX (Kof) Prośba o wierność przykazaniom 
Z całego serca wołam, wysłuchaj mnie, 
Panie, *
zachować chcę Twoje ustawy.
Wołam do Ciebie, a Ty mnie wybaw, *
będę strzegł Twoich napomnień.
Przychodzę o świcie i wołam, * 
pokładam ufność w Twoich słowach.
Budzą się moje oczy jeszcze przed świtem, 
*
aby rozważać Twoje słowo.
W dobroci swej, Panie, słuchaj głosu mego 
*
i daj mi życie zgodne z Twoim przykaza-
niem.
Zbliżają się niegodziwi moi prześladowcy, *
dalecy są oni od Twojego Prawa.
Jesteś blisko, Panie, *
i wszystkie Twe przykazania są prawdą.
Od dawna wiem z Twoich napomnień, *
że ustaliłeś je na wieki.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen. 
Ant. Budzą się moje oczy jeszcze przed 
świtem, / aby rozważać Twoje słowo, Panie. 
2 ant. Pan jest moją mocą i źródłem 
męstwa, * Jemu zawdzięczam moje ocale-
nie. 
Pieśń (Wj 15, 1b-4. 8-13. 17-18)
Hymn zwycięstwa po przejściu Morza 
Czerwonego
Ci, którzy zwyciężyli Bestię, śpiewają pieśń 
Mojżesza, sługi Bożego (por. Ap 15, 2-3) 
Zaśpiewam na cześć Pana, który okrył się 
sławą, *
gdy konia i jeźdźca pogrążył w morskiej 
toni.
Pan jest moją mocą i źródłem męstwa, *
Jemu zawdzięczam moje ocalenie.
On Bogiem moim, uwielbiać Go będę, *
On Bogiem mego ojca, będę Go wywyż-
szać.
Pan, wojownik potężny, *
«Ten, który jest», brzmi Jego imię.
Rzucił w morze rydwany faraona i wojsko 
jego, * 
wybrani wodzowie legli w Morzu Czerwo-
nym.
Od Twojego tchnienia spiętrzyły się wody, 
†
jak wał stanęły ogromne fale, *
w pośrodku morza zakrzepły otchłanie.
Mówił nieprzyjaciel: „Będę ścigał, dopad-
nę, †
rozdzielę łupy i nasycę mą duszę, *
dobędę miecza, moja ręka ich zniszczy!”
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Lecz Tyś posłał swój wicher i przykryło ich 
morze, *
zatonęli jak ołów wśród gwałtownych 
wirów.
Któż spomiędzy bogów równy Tobie, 
Panie, †
kto blaskiem świętości podobny do Ciebie, 
*
straszliwy w czynach, sprawiający cuda?
Wyciągnąłeś prawicę *
i wchłonęła ich ziemia.
Ty zaś wiodłeś swą łaską lud oswobodzony 
†
i doprowadziłeś go Twoją mocą *
do swego mieszkania świętego.
Wprowadziłeś ich i osadziłeś *
na górze Twojego dziedzictwa,
W miejscu, któreś uczynił swoim mieszka-
niem, *
w świątyni zbudowanej Twoimi rękami.
Pan jest Królem *
na zawsze i na wieki.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen. 
Ant. Pan jest moją mocą i źródłem męstwa, 
/ Jemu zawdzięczam moje ocalenie. 
3 ant. Chwalcie Pana, * wszystkie narody. † 
Psalm 117
Chwała miłosiernemu Bogu 
Niech poganie wielbią Boga za okazane 
sobie miłosierdzie (por. Rz 15, 9) 
Chwalcie Pana, wszystkie narody, *
wysławiajcie Go, wszystkie ludy!
Bo potężna nad nami Jego łaska, *
a wierność Pana trwa na wieki.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen. 
Ant. Chwalcie Pana, wszystkie narody. 
CZYTANIE 2 P 1, 10-11 
Bracia, bardziej jeszcze starajcie się umoc-
nić wasze powołanie i wybór. To bowiem 
czyniąc nie upadniecie nigdy. W ten 
sposób szeroko będzie wam otworzone 
wejście do wiecznego królestwa Pana 
naszego i Zbawcy, Jezusa Chrystusa. 
RESPONSORIUM KRÓTKIE 
K. Wołam do Ciebie, Panie, * Ty jesteś moją 
ucieczką.
W. Wołam do Ciebie, Panie, / Ty jesteś 
moją ucieczką.
K. Działem moim w krainie żyjących.
W. Ty jesteś moją ucieczką.
K. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świę-
temu.

W. Wołam do Ciebie, Panie, / Ty jesteś 
moją ucieczką. 
PIEŚŃ ZACHARIASZA Łk 1, 68-79 
Ant. Oświeć, Panie, wszystkich, * którzy 
mieszkają w mroku i w cieniu śmierci.
Pieśń Zachariasza znajduje się na końcu 
tekstów Jutrzni.
PROŚBY 
Błogosławmy Chrystusa, który upodobnił 
się we wszystkim do braci, aby się stać 
miłosiernym i wiernym Pośrednikiem 
u Boga. Błagajmy Go, wołając:
Udziel nam, Panie, skarbów swej miłości. 
Jezu, słońce sprawiedliwości, Tobie nasz 
dzień poświęcamy, – bo Ty we chrzcie nas 
oświeciłeś.
W każdej godzinie tego dnia pragniemy 
Cię wielbić – i we wszystkim chwalić Twoje 
imię.
Za przyczyną swej Matki, Maryi, która 
zachowywała Twoje słowa w sercu, – kieruj 
dziś naszymi krokami zgodnie z Twoją 
Ewangelią.
Daj, abyśmy pielgrzymując pośród świata, 
który przemija, dążyli do nieskazitelnego 
życia, – a przez wiarę, nadzieję i miłość 
odczuwali już teraz smak wiecznej radości.
PATER NOSTER/OJCZE NASZ
MODLITWA
Panie, nasz Boże, niech nasze serca oświe-
ca blask zmartwychwstania, † abyśmy 
wolni od ciemności grzechu śmiertelnego 
* doszli do wiekuistej radości. Przez nasze-
go Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, 
† który z Tobą żyje i króluje w jedności 
Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie 
wieki wieków. Amen. 

NIEDZIELA, 4 SIERPNIA 2019 R., XVIII 
NIEDZIELA ZWYKŁA
K. † Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu... Alleluja.

HYMN
1. Oto już bledną mroczne cienie nocy
I jasna zorza lśni na nieboskłonie,
Przeto z ufnością z całych sił prosimy
Wszechmogącego:
2. Boże jedyny, zmiłuj się nad nami,
Przed lękiem obroń, obdarz wszelkim 
dobrem,
Okaż się Ojcem, który nam otworzy
Bramy wieczności.
3. Spraw to, błagamy, Boże jeden w Trójcy,
A Twoja chwała niech napełni ziemię,
Ojcze i Synu, i Duchu Najświętszy,
Dawco pociechy. Amen.
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PSALMODIA
1 ant. Błogosławiony, * który idzie w imię 
Pańskie. / Alleluja.
Psalm 118
Świąteczny hymn dziękczynny
Jezus jest kamieniem odrzuconym przez 
was, budujących, tym, który stał się 
kamieniem węgielnym (Dz 4, 11)
Dziękujcie Panu, bo jest dobry, *
bo Jego łaska trwa na wieki.
Niech dom Izraela głosi: *
„Jego łaska na wieki”.
Niech dom Aarona głosi: *
„Jego łaska na wieki”.
Niech wyznawcy Pana głoszą: *
„Jego łaska na wieki”.
W ucisku wzywałem Pana. *
Pan mnie wysłuchał i na wolność wypro-
wadził.
Niczego się nie boję, bo Pan jest ze mną; *
cóż może uczynić mi człowiek?
Pan jest ze mną, mój wspomożyciel, *
z góry będę spoglądał na mych wrogów.
Lepiej się uciekać do Pana, *
niż pokładać ufność w człowieku.
Lepiej się uciekać do Pana, *
niż pokładać ufność w książętach.
Osaczyły mnie wszystkie narody, *
lecz w imię Pana je pokonałem.
Ze wszystkich stron mnie okrążyły, *
lecz w imię Pana je pokonałem.
Opadły mnie zewsząd jak pszczoły, †
paliły, jak ogień pali ciernie, *
lecz w imię Pana je pokonałem.
Abym upadł, uderzono mnie i pchnięto, *
lecz Pan mnie podtrzymał.
Pan moją mocą i pieśnią, *
On stał się moim Zbawcą.
Głosy radości z ocalenia *
w namiotach sprawiedliwych:
„Prawica Pańska moc okazała, †
prawica Pana wzniesiona wysoko, *
prawica Pańska moc okazała!”
Nie umrę, ale żyć będę *
i głosić dzieła Pana.
Ciężko mnie Pan ukarał, *
ale na śmierć nie wydał.
Otwórzcie mi bramy sprawiedliwości, *
wejdę przez nie i podziękuję Panu.
Oto jest brama Pana, *
przez nią wejdą sprawiedliwi.
Dziękuję Tobie, żeś mnie wysłuchał *
i stałeś się moim Zbawcą.
Kamień odrzucony przez budujących *
stał się kamieniem węgielnym.
Stało się to przez Pana *
i cudem jest w naszych oczach.

Oto dzień, który Pan uczynił, *
radujmy się nim i weselmy.
O Panie, Ty nas wybaw, *
pomyślność daj nam, o Panie!
Błogosławiony, który przybywa w imię 
Pańskie, *
błogosławimy wam z Pańskiego domu.
Pan jest Bogiem i daje nam światło. †
Ustawcie procesję z gałązkami zielonymi *
aż do rogów ołtarza.
Jesteś moim Bogiem, podziękować chcę 
Tobie, *
Boże mój, wielbić pragnę Ciebie.
Wysławiajcie Pana, bo jest dobry, *
bo Jego łaska trwa na wieki.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.
Ant. Błogosławiony, który idzie w imię 
Pańskie. / Alleluja.
2 ant. Śpiewajmy hymny * naszemu Bogu. 
/ Alleluja.
Pieśń (Dn 3, 52-57)
Hymn uwielbienia
Stwórca błogosławiony jest na wieki (Rz 1, 
25)
Błogosławiony jesteś, Panie, Boże ojców 
naszych, *
pełen chwały i wywyższony na wieki.
Błogosławione jest imię Twoje pełne 
chwały i świętości, *
uwielbione i wywyższone na wieki.
Błogosławiony jesteś w przybytku Twojej 
świętej chwały, *
uwielbiony i przesławny na wieki.
Błogosławiony jesteś na tronie swojego 
królestwa, *
uwielbiony i przesławny na wieki.
Błogosławiony jesteś Ty, co spoglądasz 
w otchłanie, †
który zasiadasz na Cherubach, *
pełen chwały i wywyższony na wieki.
Błogosławiony jesteś na sklepieniu nieba, *
pełen chwały i wywyższony na wieki.
Błogosławcie Pana, wszystkie dzieła 
Pańskie, *
chwalcie Go i wywyższajcie na wieki!
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.
Ant. Śpiewajmy hymny naszemu Bogu. / 
Alleluja.
3 ant. Chwalcie Pana * za niezmierzoną 
wielkość Jego. / Alleluja.
Psalm 150
Chwalcie Pana
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Śpiewajcie duchem, śpiewajcie i myślą, 
to znaczy: Chwalcie Boga waszą duszą 
i ciałem waszym (Hezychiusz)
Chwalcie Boga w Jego świątyni, *
chwalcie na ogromnym Jego nieboskło-
nie.
Chwalcie Go za potężne Jego dzieła, *
chwalcie za niezmierzoną wielkość Jego.
Chwalcie Go dźwiękiem rogu, *
chwalcie na harfie i cytrze.
Chwalcie Go bębnem i tańcem, *
chwalcie na strunach i flecie.
Chwalcie Go na dźwięcznych cymbałach, †
chwalcie na cymbałach brzęczących. *
Wszystko, co żyje, niech chwali Pana!
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.
Ant. Chwalcie Pana za niezmierzoną wiel-
kość Jego. / Alleluja.
CZYTANIE Ez 36, 25-27
Pokropię was czystą wodą, abyście się 
stali czystymi, i oczyszczę was od wszelkiej 
zmazy i od wszystkich waszych bożków. 
I dam wam serce nowe i ducha nowego 
tchnę do waszego wnętrza, odbiorę wam 
serce kamienne, a dam wam serce z ciała. 
Ducha mojego chcę tchnąć w was i spra-
wić, byście żyli według mych nakazów 
i przestrzegali przykazań, i według nich 
postępowali.
RESPONSORIUM KRÓTKIE
K. Wysławiamy Cię, Boże, * Chwalimy 
Twoje imię.
W. Wysławiamy Cię, Boże, / Chwalimy 
Twoje imię.
K. Rozgłaszamy Twoje cuda.
W. Chwalimy Twoje imię.
K. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świę-
temu.
W. Wysławiamy Cię, Boże, / Chwalimy 
Twoje imię.
PIEŚŃ ZACHARIASZA
Ant. Gromadźcie sobie skarb w niebie, * 
gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą.
Pieśń Zachariasza znajduje się na końcu 
tekstów Jutrzni.

PROŚBY
Dzięki składajmy naszemu Zbawicielo-
wi, który przyszedł na ten świat, aby być 
Bogiem z nami. Zanośmy do Niego nasze 
prośby:
Chryste, Królu chwały, bądź naszą rado-
ścią.
Chryste Panie, światłości wschodząca 
z wysoka, Ty jesteś początkiem przyszłego 

zmartwychwstania, – wspieraj nas, abyśmy 
nie trwali w mrokach śmierci, lecz postę-
powali za Tobą w światłości życia.
Okaż nam swą dobroć, która objawia się 
we wszystkich stworzeniach, – abyśmy 
wszędzie oglądali Twoją chwałę.
Panie, nie dopuść, aby dzisiaj zło nas 
zwyciężyło, – lecz pomóż nam je pokonać 
siłą dobra.
Ty po przyjęciu chrztu w Jordanie zostałeś 
namaszczony Duchem Świętym, – spraw, 
niech kieruje nami dzisiaj łaska Twego 
Ducha.
PATER NOSTER/OJCZE NASZ
MODLITWA
Wszechmogący Boże, wspieraj swoich 
wiernych † i okaż wiekuistą dobroć proszą-
cym, którzy uznają Ciebie za Stwórcę 
i Pana; * odnów życie im udzielone i odno-
wione zachowaj. Przez naszego Pana Jezu-
sa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą 
żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * 
Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.
K. Pan z wami. W. I z duchem twoim.
K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogą-
cy: Ojciec i Syn, † i Duch Święty. W. Amen
albo
Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszel-
kiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. 
W. Amen. 

PIEŚŃ ZACHARIASZA Łk 1, 68-79
Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, *
bo lud swój nawiedził i wyzwolił.
I wzbudził dla nas moc zbawczą *
w domu swego sługi Dawida.
Jak zapowiedział od dawna *
przez usta swych świętych proroków,
Że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół *
i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą;
Że naszym ojcom okaże miłosierdzie *
i wspomni na swe święte przymierze,
Na przysięgę, którą złożył *
ojcu naszemu Abrahamowi.
Da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani, *
służyć Mu będziemy bez trwogi,
W pobożności i sprawiedliwości przed 
Nim *
po wszystkie dni nasze.
A ty, dziecię, zwać się będziesz prorokiem 
Najwyższego, *
gdyż pójdziesz przed Panem przygotować 
Mu drogi.
Jego ludowi dasz poznać zbawienie *
przez odpuszczenie grzechów.
Dzięki serdecznej litości naszego Boga, *
z jaką nas nawiedzi z wysoka Wschodzące 
Słońce,
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By oświecić tych, co w mroku i cieniu 
śmierci mieszkają, *
aby nasze kroki skierować na drogę pokoju.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

3.5. NIESZPORY.

CZWARTEK, 25 LIPCA 2019 R., ŚW. JAKU-
BA, APOSTOŁA, ŚWIĘTO
K. † Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu... Alleluja.

HYMN
Niech śpiewa niebo z radością,
A ziemia hymnem odpowie
I Apostołów wysławia
Obrzędem pełnym wesela.
 O światła ziemi prawdziwe,
Co świat osądzać będziecie,
Pokornym sercem błagamy:
Przyjmijcie nasze modlitwy.
Możecie słowem otworzyć
Lub zamknąć niebios podwoje,
Zechciejcie nas wyswobodzić
Z ciążących więzów przewiny.
Rozkazom waszym podlega
Wszelkie cierpienie i zdrowie:
Uleczcie słabych z niemocy
I cnotom wzrastać pomóżcie.
A kiedy Chrystus powróci,
By sądzić ludzkie sumienia,
Niech nas dopuści łaskawie
Do społeczności zbawionych
Niech będzie Bóg uwielbiony
Za dar waszego świadectwa,
Bo z waszych ust Ewangelia
Wierzącym niebo otwiera. Amen.

PSALMODIA 
1 ant.  Jezus wziął ze sobą Piotra, Jakuba 
i Jana,  *  począł się smucić i odczuwać 
trwogę.
Psalm 116 B 
Dziękczynienie w świątyni
Ufność miałem nawet wtedy, gdy mówi-
łem: *
„Jestem w wielkim ucisku”,
I zalękniony wołałem: *
„Każdy człowiek jest kłamcą!”
Czym się Panu odpłacę *
za wszystko, co mi wyświadczył?
Podniosę kielich zbawienia *

i wezwę imienia Pana.
Wypełnię me śluby dla Pana *
przed całym Jego ludem.
Cenna jest w oczach Pana *
śmierć Jego wyznawców.
O Panie, jestem Twoim sługą, *
Twym sługą, synem Twojej służebnicy.
Tyś rozerwał moje kajdany, †
Tobie złożę ofiarę pochwalną *
i wezwę imienia Pana.
Wypełnię me śluby dla Pana *
przed całym Jego ludem,
W dziedzińcach Pańskiego domu, *
pośrodku ciebie, Jeruzalem.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen.
Ant.  Jezus wziął ze sobą Piotra, Jakuba 
i Jana,  /  począł się smucić i odczuwać 
trwogę.
2 ant.  Jezus rzekł do nich:  *  Czuwajcie 
i módlcie się, / abyście nie ulegli pokusie.
Psalm 126 
Radość i nadzieja w Bogu
Gdy Pan odmienił los Syjonu, *
wydawało się nam, że śnimy.
Usta nasze były pełne śmiechu, *
a język śpiewał z radości.
Mówiono wtedy między narodami: *
„Wielkie rzeczy im Pan uczynił!”
Pan uczynił nam wielkie rzeczy *
i radość nas ogarnęła.
Odmień znowu nasz los, o Panie, *
jak odmieniasz strumienie na Południu.
Ci, którzy we łzach sieją, *
żąć będą w radości.
Idą i płaczą niosąc ziarno na zasiew, *
lecz powrócą z radością niosąc swoje 
snopy.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.
Ant.  Jezus rzekł do nich:  *  Czuwajcie 
i módlcie się, / abyście nie ulegli pokusie.
3 ant.  Król Herod zaczął prześladować 
Kościół.  *  Kazał ściąć mieczem Jakuba, 
brata Jana.
Pieśń (Ef 1, 3-10) 
Bóg Zbawca
Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec *
naszego Pana Jezusa Chrystusa.
On napełnił nas wszelkim błogosławień-
stwem duchowym *
na wyżynach niebieskich, w Chrystusie.
W Nim bowiem wybrał nas przed założe-
niem świata, *
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abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego 
obliczem.
Z miłości przeznaczył nas dla siebie †
jako przybranych synów przez Jezusa 
Chrystusa, *
według postanowienia swojej woli,
Ku chwale majestatu swej łaski, *
którą nas obdarzył w Umiłowanym.
W Nim odkupienie mamy przez krew 
Jego, †
odpuszczenie grzechów, *
według bogactwa Jego łaski.
Szczodrze ją na nas wylał *
w postaci wszelkiej mądrości i zrozumie-
nia,
Przez to, że nam oznajmił tajemnicę swej 
woli, †
według swojego postanowienia, które 
przedtem w Nim powziął *
dla dokonania pełni czasów,
Aby wszystko zjednoczyć na nowo w Chry-
stusie jako Głowie: *
to, co jest w niebiosach, i to, co jest na ziemi.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.
Ant.  Król Herod zaczął prześladować 
Kościół.  *  Kazał ściąć mieczem Jakuba, 
brata Jana.

CZYTANIE Ef 4, 11-13
Chrystus ustanowił jednych apostołami, 
innych prorokami, innych ewangelistami, 
innych pasterzami i nauczycielami dla 
przysposobienia świętych do wykonywa-
nia posługi, celem budowania Ciała Chry-
stusowego, aż dojdziemy wszyscy razem 
do jedności wiary i pełnego poznania Syna 
Bożego, do człowieka doskonałego, do 
miary wielkości według Pełni Chrystusa.
RESPONSORIUM KRÓTKIE
K. Głoście wśród narodów * Chwałę nasze-
go Pana.
W. Głoście wśród narodów / Chwałę nasze-
go Pana.
K. Zwiastujcie Jego cuda wszystkim 
ludom.
W. Chwałę naszego Pana.
K. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świę-
temu.
W. Głoście wśród narodów / Chwałę nasze-
go Pana. 
PIEŚŃ MARYI Łk 1, 46-55
Ant. Kto by między wami * chciał się stać 
wielki, / niech będzie waszym sługą, / a kto 
by chciał być pierwszym,  /  niech będzie 
niewolnikiem wszystkich.

Pieśń Maryi znajduje się na końcu tekstów 
Nieszporów.
PROŚBY
Należymy do Kościoła, który jest budowlą 
opartą na fundamencie Apostołów. Módl-
my się do Boga, Ojca wszechmogącego, 
za Jego lud święty i wołajmy:
Pamiętaj, Panie, o swoim Kościele.
Ojcze, Ty zechciałeś, aby Twój Syn zmar-
twychwstały ukazał się najpierw Aposto-
łom, – spraw, abyśmy byli Jego świadkami 
aż po krańce ziemi.
Ty posłałeś na świat swojego Syna, aby 
ubogim niósł dobrą nowinę, – daj, abyśmy 
przepowiadali Ewangelię wszelkiemu 
stworzeniu.
Ty posłałeś swego Syna, aby rozsiewał 
ziarno słowa, – dozwól, abyśmy pracowi-
cie siejąc to słowo, z radością zbierali jego 
owoce.
Ty posłałeś swego Syna, aby przez krew 
pojednał świat z Tobą, – daj, abyśmy wszy-
scy współpracowali w dziele pojednania.
Ty umieściłeś swego Syna w niebie 
po Twojej prawicy, – dopuść zmarłych do 
szczęścia w Twoim królestwie.
PATER NOSTER/OJCZE NASZ
MODLITWA
Wszechmogący, wieczny Boże, święty 
Jakub jako pierwszy z Apostołów przelał 
krew za Chrystusa,  †  niech jego mężne 
wyznanie utwierdza Twój Kościół, * a jego 
opieka niech mu stale towarzyszy. Przez 
naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego 
Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedno-
ści Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie 
wieki wieków. Amen.
K. Pan z wami. W. I z duchem twoim.
K.  Niech was błogosławi Bóg wszech-
mogący: Ojciec i Syn,  †  i Duch Świę-
ty. W. Amen
albo
Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszel-
kiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. 
W. Amen. 

PIĄTEK, 26 LIPCA 2019 R., ŚWIĘ-
TYCH JOACHIMA I ANNY, RODZICÓW 
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY, WSPO-
MNIENIE OBOWIĄZKOWE
K. † Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu... Alleluja.

HYMN
Przyjmij, czcigodny ojcze Joachimie,
Wieniec spleciony z chwały i wesela,
Który składamy jako dar świąteczny
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Myślą i głosem.
Jako potomka ludu Abrahama
Dom Dawidowy wydał cię królewski,
Twoja zaś Córka jako Pani świata
Wszystko przewyższa.
Oto Maryja, którą rodzi Anna,
Spełnia twym przodkom dane obietnice;
Śpieszy, by światu smutkiem przejętemu
Radość przywrócić.
Chwała niech będzie Tobie, Boże Ojcze,
Twemu Synowi razem z Duchem Świętym;
Panie wszechmocny, który władasz 
wszystkim,
Bądź uwielbiony. Amen.
PSALMODIA
1 ant.  Każdego dnia będę błogosławił 
Ciebie, Panie, * i rozpowiadał Twoje cuda.
Psalm 145 
Chwała Bożego Majestatu
I
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.
Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały, *
a wielkość Jego niezgłębiona.
Pokolenie pokoleniu głosi Twoje dzieła *
i zwiastuje Twe potężne czyny.
Głoszą wspaniałą chwałę Twego majesta-
tu *
i rozpowiadają Twoje cuda.
Mówią o potędze Twoich dzieł straszliwych 
*
i głoszą wielkość Twoją.
Przekazują pamięć o wielkiej Twej dobroci 
*
i cieszą się Twą sprawiedliwością.
Pan jest łagodny i miłosierny, *
nieskory do gniewu i bardzo łaskawy.
Pan jest dobry dla wszystkich, *
a Jego miłosierdzie nad wszystkim, co 
stworzył.
Niech Cię wielbią, Panie, wszystkie Twoje 
dzieła *
i niech Cię błogosławią Twoi wyznawcy.
Niech mówią o chwale Twojego królestwa 
*
i niech głoszą Twoją potęgę,
Aby synom ludzkim oznajmić potęgę 
Twoją *
i wspaniałość chwały Twojego królestwa.
Królestwo Twoje królestwem wszystkich 
wieków, *
przez wszystkie pokolenia Twoje panowa-
nie.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *

i na wieki wieków. Amen.
Ant.  Każdego dnia będę błogosławił 
Ciebie, Panie, / i rozpowiadał Twoje cuda.
2 ant.  Oczy wszystkich zwracają się ku 
Tobie, Panie;  * Ty jesteś blisko wszystkich, 
którzy Cię wzywają.
II
Pan jest wierny we wszystkich swoich 
słowach *
i we wszystkich swoich dziełach święty.
Pan podtrzymuje wszystkich, którzy 
upadają, *
i podnosi wszystkich zgnębionych.
Oczy wszystkich zwracają się ku Tobie, *
a Ty ich karmisz we właściwym czasie.
Ty otwierasz swą rękę *
i karmisz do syta wszystko, co żyje.
Pan jest sprawiedliwy na wszystkich swych 
drogach *
i łaskawy we wszystkich swoich dziełach.
Pan jest blisko wszystkich, którzy Go 
wzywają, *
wszystkich wzywających Go szczerze.
Spełnia wolę tych, którzy cześć Mu oddają, 
*
usłyszy ich wołanie i przyjdzie im z pomo-
cą.
Pan strzeże wszystkich, którzy Go miłują, *
lecz zniszczy wszystkich występnych.
Niech usta moje głoszą chwałę Pana, †
a wszystko, co żyje, niech wielbi Jego świę-
te imię, *
zawsze i na wieki.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.
Ant.  Oczy wszystkich zwracają się ku 
Tobie, Panie;  / Ty jesteś blisko wszystkich, 
którzy Cię wzywają.
3 ant.  Jezus Chrystus jest ofiarą przebła-
galną * za grzechy całego świata.
Pieśń (1 J 1, 5b. 7. 9; 2, 1b-2) 
Chrystus ofiarą przebłagalną za grzechy
Bóg jest światłością *
i nie ma w Nim żadnej ciemności.
Jeśli chodzimy w światłości, †
tak jak On sam trwa w świetle, *
wtedy jesteśmy we wspólnocie jedni 
z drugimi,
A krew Jezusa, Jego Syna, *
oczyszcza nas z wszelkiego grzechu.
Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, †
Bóg jako wierny i sprawiedliwy nam je 
odpuści *
i oczyści nas z wszelkiej nieprawości.
Jeśliby nawet ktoś zgrzeszył, †
mamy Obrońcę wobec Ojca, *
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Jezusa Chrystusa sprawiedliwego.
On bowiem jest ofiarą przebłagalną 
za nasze grzechy, †
i nie tylko za nasze, *
lecz również za grzechy całego świata.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.
Ant. Jezus Chrystus jest ofiarą przebłagal-
ną / za grzechy całego świata.
CZYTANIE Rz 9, 4-5
Są to Izraelici, do których należą przybrane 
synostwo i chwała, przymierze i nadanie 
Prawa, pełnienie służby Bożej i obiet-
nice. Do nich należą praojcowie, z nich 
również jest Chrystus według ciała, który 
jest ponad wszystkim, Bóg błogosławiony 
na wieki. Amen.
RESPONSORIUM KRÓTKIE
K. Pan ujął się za swoim sługą, Izra-
elem, * Pomny na swe miłosierdzie.
W. Pan ujął się za swoim sługą, Izra-
elem, / Pomny na swe miłosierdzie.
K. Jak obiecał naszym ojcom.
W. Pomny na swe miłosierdzie.
K. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świę-
temu.
W. Pan ujął się za swoim sługą, Izra-
elem, / Pomny na swe miłosierdzie. 
PIEŚŃ MARYI Łk 1, 46-55
Ant.  Błogosławiony Pan, Bóg Izra-
ela, * który wzbudził dla nas moc zbawczą 
w domu swego sługi Dawida.
Pieśń Maryi znajduje się na końcu tekstów 
Nieszporów.
PROŚBY
Błagajmy Ojca, który jest źródłem wszel-
kiej świętości, aby przez przykład i orędow-
nictwo świętych pozwolił nam osiągnąć 
doskonałość życia:
Uświęć nas, Ojcze.
Ojcze święty, Ty zechciałeś, abyśmy nazy-
wali się świętymi i rzeczywiście nimi byli, 
– niech Kościół na całej ziemi daje świa-
dectwo o Tobie.
Ojcze święty, Ty chcesz, abyśmy podobali 
się Tobie przez godne postępowanie, – daj 
nam przynosić owoce dobrych uczynków.
Ojcze święty, Ty przez Chrystusa pojedna-
łeś nas ze sobą, – zachowaj nas w swoim 
imieniu, abyśmy wszyscy stanowili jedno.
Ojcze święty, Ty nas wezwałeś na niebiań-
ską ucztę, – spraw, abyśmy spożywając 
Chleb, który z nieba zstąpił, osiągnęli 
pełnię miłości.
Ojcze święty, daruj winy wszystkim grzesz-
nikom – i dopuść zmarłych do oglądania 

blasku Twojego oblicza.
PATER NOSTER/OJCZE NASZ
MODLITWA
Panie, Boże naszych ojców, Ty wybrałeś 
świętych Joachima i Annę na rodziców 
Maryi, która została Matką Twojego wcielo-
nego Syna, * przez ich wstawiennictwo daj 
nam osiągnąć zbawienie obiecane Twoje-
mu ludowi. Przez naszego Pana Jezusa 
Chrystusa, Twojego Syna,  †  który z Tobą 
żyje i króluje w jedności Ducha Święte-
go,  *  Bóg, przez wszystkie wieki wieków. 
Amen.
K. Pan z wami. W. I z duchem twoim.
K.  Niech was błogosławi Bóg wszech-
mogący: Ojciec i Syn,  †  i Duch Świę-
ty. W. Amen
albo
Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszel-
kiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. 
W. Amen. 

SOBOTA, 27 LIPCA 2019 R.
K. † Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu... Alleluja.
HYMN
Boże, Stwórco wszystkich rzeczy,
Który władasz przestworzami,
Jasnym blaskiem dnie ozdabiasz,
Darem snu napełniasz noce.
Niech spoczynek nam przywróci
Sprawność znużonego ciała,
Myśl odświeży, a sumienie
Niech ukoi łaską skruchy.
Za miniony dzień składamy
Dzięki na początku nocy,
Ty nam pomóż swoją łaską
Być wiernymi Tobie, Boże.
Ciebie niechaj dusza sławi,
Ciebie pieśnią głos wychwala,
Ciebie trzeźwy umysł wielbi,
Ciebie czyste serce kocha.
Gdy głęboki mrok pochłonie
Blaski światła słonecznego,
Niech mu wiara się nie podda,
Lecz jaśnieje wśród ciemności.
Spraw to, Ojcze miłosierny,
Który razem z Twoim Synem
I z Pocieszycielem Duchem
Władasz czasem i wiecznością. Amen

 PSALMODIA
1 ant.  Niech moja modlitwa  *  wznosi się 
przed Tobą, Panie, / jak woń kadzidła.
Psalm 141, 1-9 
Modlitwa w niebezpieczeństwie
Do Ciebie wołam, Panie, pośpiesz mi 
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z pomocą, *
usłysz mój głos, gdy wołam do Ciebie.
Niech moja modlitwa wznosi się przed 
Tobą jak kadzidło, *
a podniesione me ręce jak ofiara wieczor-
na.
Postaw, Panie, straż przy moich ustach *
i wartę przy bramie warg moich.
Nie skłaniaj mego serca do złego słowa, *
do popełniania niegodziwych czynów,
Bym nigdy z ludźmi, którzy nieprawość 
czynią, *
nie jadał ich potraw wybornych.
Łaską jest dla mnie chłosta z rąk sprawie-
dliwego, †
olejek występnego niech nigdy nie zdobi 
mej głowy, *
zawsze moja modlitwa sprzeciwia się ich 
złości.
A kiedy ich sędziowie popadli w moc Bożą, 
*
zrozumieli, jak łagodne były moje słowa.
Jak grudy rozoranej ziemi, *
tak będą rozrzucone ich kości nad Otchła-
nią.
Do Ciebie bowiem, Panie, zwracam moje 
oczy, *
do Ciebie się uciekam, nie gub mojej 
duszy.
Strzeż mnie od sidła, które zastawili 
na mnie, *
i od pułapek złoczyńców.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.
Ant.  Niech moja modlitwa  *  wznosi się 
przed Tobą, Panie, / jak woń kadzidła.
2 ant. Tyś moją ucieczką, Panie, * działem 
moim w krainie żyjących.
Psalm 142 
Bóg ucieczką w cierpieniu
Głośno wołam do Pana, *
głośno Pana błagam.
Żal mój przed Nim wylewam, *
wyjawiam przed Nim swą udrękę.
Gdy duch mój we mnie omdlewa, *
Ty znasz moją drogę.
Na ścieżce, po której kroczę, *
ukryli na mnie sidło.
Oglądam się w prawo i patrzę, *
lecz nikt się nie troszczy o mnie.
Nie ma dla mnie ucieczki, *
nie ma nikogo, kto by dbał o me życie.
Do Ciebie wołam, Panie, †
mówię: „Tyś moją ucieczką, *
działem moim w krainie żyjących.
Usłysz moje wołanie, *

bo jestem bardzo słaby.
Wybaw mnie od prześladowców, *
gdyż są ode mnie mocniejsi.
Wyprowadź mnie z więzienia, *
bym dziękował Twojemu imieniu.
Otoczą mnie sprawiedliwi, *
gdy dobroć mi okażesz”.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.
Ant.  Tyś moją ucieczką, Panie,  *  działem 
moim w krainie żyjących.
3 ant.  Pan Jezus uniżył samego 
siebie,  *  dlatego Bóg wywyższył Go 
na wieki.
Pieśń (Flp 2, 6-11) 
Chrystus Sługa Boży
O Panie, nasz Panie, †
jak przedziwne jest Twoje imię na całej 
ziemi! *
Tyś swój majestat wyniósł nad niebiosa.
Sprawiłeś, że na przekór Twoim przeciwni-
kom †
usta dzieci i niemowląt oddają Ci chwałę, *
aby poskromić nieprzyjaciela i wroga.
Gdy patrzę na Twe niebo, dzieło palców 
Twoich, *
na księżyc i gwiazdy, któreś Ty utwierdził:
Czym jest człowiek, że o nim pamiętasz, *
czym syn człowieczy, że troszczysz się 
o niego?
Uczyniłeś go niewiele mniejszym od anio-
łów, *
uwieńczyłeś go czcią i chwałą.
Obdarzyłeś go władzą nad dziełami rąk 
Twoich, *
wszystko złożyłeś pod jego stopy:
Owce i bydło wszelakie, *
i dzikie zwierzęta,
Ptaki niebieskie i ryby morskie, *
wszystko, co szlaki mórz przemierza.
O Panie, nasz Panie, *
jak przedziwne jest Twoje imię na całej 
ziemi!
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.
Ant.  Pan Jezus uniżył samego 
siebie,  *  dlatego Bóg wywyższył Go 
na wieki.
CZYTANIE Rz 11, 33-36
O głębokości bogactw, mądrości i wiedzy 
Boga! Jakże niezbadane są Jego wyro-
ki i nie do wyśledzenia Jego drogi! Kto 
bowiem poznał myśl Pana albo kto był 
Jego doradcą? Lub kto Go pierwszy 
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obdarował, aby nawzajem otrzymać 
odpłatę? Albowiem z Niego i przez Niego, 
i dla Niego jest wszystko. Jemu chwała 
na wieki. Amen.
RESPONSORIUM KRÓTKIE
K. Jak wspaniałe są dzieła Twoje, 
Panie. * Tyś wszystko mądrze uczynił.
W. Jak wspaniałe są dzieła Twoje, 
Panie. / Tyś wszystko mądrze uczynił.
K. Ziemia jest pełna Twoich stworzeń.
W. Tyś wszystko mądrze uczynił.
K. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świę-
temu.
W. Jak wspaniałe są dzieła Twoje, 
Panie. / Tyś wszystko mądrze uczynił. 
PIEŚŃ MARYI Łk 1, 46-55
Ant. Skieruj, Panie, * nasze kroki na drogę 
pokoju.
Pieśń Maryi znajduje się na końcu tekstów 
Nieszporów.
PROŚBY
Oddając chwałę jedynemu Bogu, Ojcu, 
Synowi i Duchowi Świętemu, zanośmy do 
Niego pokorne prośby:
Otaczaj opieką lud swój, Panie.
Panie święty, wszechmogący Boże, 
spraw, niechaj zakwitnie sprawiedliwość 
na naszej ziemi, – a Twój lud niech zazna 
dobrodziejstwa pokoju.
Wprowadź wszystkie narody do swego 
królestwa, – aby wszyscy ludzie zostali 
zbawieni.
Spraw, aby małżonkowie trwali w Twym 
pokoju i pełnili Twoją wolę – oraz darzyli się 
zawsze wzajemną miłością.
Racz, Panie, wynagrodzić tych, którzy nam 
dobrze czynią, – obdarz ich wiecznym 
życiem.
Wejrzyj łaskawie na poległych wskutek 
wojen i nienawiści, – daj im wieczny odpo-
czynek.
PATER NOSTER/OJCZE NASZ
MODLITWA
Boże, Obrońco ufających Tobie, bez Ciebie 
nic nie jest mocne ani święte, † spraw 
w swoim wielkim miłosierdziu, abyśmy 
pod Twymi rządami i Twoim przewodnic-
twem dobrze używali rzeczy przemijają-
cych * i nieustannie ubiegali się o dobra 
wieczne. Przez naszego Pana Jezusa Chry-
stusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje 
i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, 
przez wszystkie wieki wieków. Amen.
K. Pan z wami. W. I z duchem twoim.
K.  Niech was błogosławi Bóg wszech-
mogący: Ojciec i Syn,  †  i Duch Świę-
ty. W. Amen
albo

Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszel-
kiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. 
W. Amen. 

NIEDZIELA, 28 LIPCA 2019 R., XVII 
NIEDZIELA ZWYKŁA
K. † Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu... Alleluja.

HYMN
Nim czas się począł, zanim wszechświat 
powstał,
Istniałeś, Boże, pełen majestatu,
Mieszkając w blasku niedostępnej chwały
Własnego bytu.
Gdy rozpocząłeś swoje dzieło stwórcze,
Wyrzekłeś słowo: „Niech się jasność 
stanie!”
I oddzieliłeś dzień od mroku nocy
Granicą światła.
Ten dzień ogłasza Twoją obietnicę
Triumfu życia nad rozpaczą śmierci,
Bo kiedy rankiem Jezus powstał z grobu,
Zwyciężył ciemność.
Prosimy Ciebie, wszechmogący Panie,
Niech płomień wiary nigdy w nas nie 
zgaśnie,
A grzech i smutek nie ogarnia duszy
Twojego ludu.
Obmyci z winy świętą krwią Chrystusa
I Jego męką pojednani z Tobą,
Natchnieni łaską Ducha wszelkiej prawdy,
Wielbimy Ciebie. Amen.

PSALMODIA
1 ant. Pan rozciągnie moc swego berła ze 
Syjonu * i będzie panował na wieki. / Alle-
luja.
Psalm 110, 1-5. 7 
Mesjasz królem i kapłanem
Rzekł Pan do Pana mego: *
„Siądź po mojej prawicy,
Aż uczynię Twych wrogów *
podnóżkiem stóp Twoich”.
Pan rozciągnie moc Twego berła ze Syjo-
nu: *
panuj wśród swych nieprzyjaciół!
Przy Tobie panowanie w dniu Twego 
triumfu, †
w blasku świętości *
z łona jutrzenki zrodziłem Cię jak rosę.
Pan przysiągł i tego nie odwoła: *
„Tyś jest kapłanem na wieki na wzór 
Melchizedeka”.
Pan jest po Twojej prawicy, *
zetrze królów w dzień swego gniewu.
On po drodze pić będzie z potoku, *
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dlatego głowę podniesie.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.
Ant.  Pan rozciągnie moc swego berła ze 
Syjonu / i będzie panował na wieki. / Alle-
luja.
2 ant.  Przed obliczem Pana  *  zadrżała 
ziemia. / Alleluja.
Psalm 114 
Wyjście Izraela z Egiptu
Gdy Izrael wychodził z Egiptu, *
dom Jakuba od ludu obcego,
Przybytkiem jego stał się Juda, *
Izrael jego królestwem.
Morze to ujrzało i uciekło, *
Jordan swój bieg odwrócił,
Góry skakały jak barany, *
pagórki niby jagnięta.
Cóż ci jest, morze, że uciekasz? *
Czemu bieg swój odwracasz, Jordanie?
Góry, czemu skaczecie jak barany *
i niby jagnięta, pagórki?
Drżyj, ziemio, przed obliczem Pana, *
przed obliczem Boga Jakuba,
Który zmienia opokę w jezioro, *
a skałę w źródło wody.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.
Ant.  Przed obliczem Pana  *  zadrżała 
ziemia. / Alleluja.
3 ant. Zakrólował Pan, * Bóg nasz, Wszech-
mogący. / Alleluja.
Jeżeli poniższa pieśń jest śpiewana, nale-
ży wykonać wszystkie  Alleluja,  tak jak to 
podano. W recytacji wystarczy mówić Alle-
luja tylko na początku i końcu każdej strofy.
Pieśń (Ap 19, 1c-2a. 5b. 7) 
Gody Baranka
Alleluja.
Zbawienie, chwała i moc należą do Boga 
naszego, *
(W. Alleluja)
bo Jego wyroki są prawdziwe i sprawiedli-
we.
W. Alleluja (alleluja).
Alleluja.
Chwalcie Boga naszego, wszyscy Jego 
słudzy, *
(W. Alleluja)
którzy się Go boicie, wielcy i mali.
W. Alleluja (alleluja).
Alleluja.
Bo zakrólował Pan Bóg nasz, Wszechmo-
gący, *

(W. Alleluja)
weselmy się i radujmy, i oddajmy Mu 
chwałę.
W. Alleluja (alleluja).
Alleluja.
Bo nadeszły gody Baranka, *
(W. Alleluja)
a Jego Małżonka się przystroiła.
W. Alleluja (alleluja).
Alleluja.
Chwała Ojcu i Synowi, *
(W. Alleluja)
i Duchowi Świętemu.
W. Alleluja (alleluja).
Alleluja.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
(W. Alleluja)
i na wieki wieków. Amen.
W. Alleluja (alleluja).
Ant. Zakrólował Pan, * Bóg nasz, Wszech-
mogący. / Alleluja.
CZYTANIE 2 Kor 1, 3-4
Błogosławiony Bóg i Ojciec Pana nasze-
go Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierdzia 
i Bóg wszelkiej pociechy, Ten, który nas 
pociesza w każdym naszym utrapieniu, 
byśmy sami mogli pocieszać tych, co są 
w jakiejkolwiek udręce, pociechą, której 
doznajemy od Boga.
RESPONSORIUM KRÓTKIE
K. Błogosławiony jesteś, Panie,  *  Na skle-
pieniu niebios.
W. Błogosławiony jesteś, Panie, / Na skle-
pieniu niebios.
K. Chwalebny i wywyższony na wieki.
W. Na sklepieniu niebios.
K. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świę-
temu.
W. Błogosławiony jesteś, Panie, / Na skle-
pieniu niebios.
PIEŚŃ MARYI Łk 1, 46-55
Ant.  Jeśli wy, choć źli jesteście,  *  umiecie 
dawać dobre dary swoim dzieciom, / o ileż 
bardziej Ojciec z nieba / da Ducha Święte-
go tym, którzy Go proszą.
Pieśń Maryi znajduje się na końcu tekstów 
Nieszporów.
PROŚBY
Chrystus Pan jest naszą Głową, a my człon-
kami Jego Ciała. Uwielbiajmy Go i z rado-
ścią wołajmy:
Niech przyjdzie, Panie, Twoje królestwo.
Nasz Zbawicielu, uczyń swój Kościół 
żywym znakiem zjednoczenia całej ludz-
kości – i skutecznym narzędziem zbawie-
nia wszystkich narodów.
Bądź zawsze z kolegium biskupów 
i naszym Papieżem, – udziel im daru 
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jedności, miłości i pokoju.
Spraw, niech chrześcijanie ściślej zjedno-
czą się z Tobą jako Boską Głową – i swym 
życiem świadczą o Twoim królestwie.
Racz obdarzyć świat pokojem, – niech 
wszędzie zapanuje bezpieczeństwo 
i zgoda.
Udziel zmarłym chwały zmartwychwsta-
nia, – spraw, abyśmy się stali uczestnikami 
ich szczęścia.
PATER NOSTER/OJCZE NASZ
MODLITWA
Boże, Obrońco ufających Tobie, bez Ciebie 
nic nie jest mocne ani święte,  †  spraw 
w swoim wielkim miłosierdziu, abyśmy 
pod Twymi rządami i Twoim przewodnic-
twem dobrze używali rzeczy przemijają-
cych  *  i nieustannie ubiegali się o dobra 
wieczne. Przez naszego Pana Jezusa Chry-
stusa, Twojego Syna,  †  który z Tobą żyje 
i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, 
przez wszystkie wieki wieków. Amen.
K. Pan z wami. W. I z duchem twoim.
K.  Niech was błogosławi Bóg wszech-
mogący: Ojciec i Syn,  †  i Duch Świę-
ty. W. Amen
albo
Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszel-
kiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. 
W. Amen. 

PONIEDZIAŁEK, 29 LIPCA 2019 R., ŚW. 
MARTY, WSPOMNIENIE OBOWIĄZKOWE
K. † Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu... Alleluja.

HYMN
Wysławiamy ciebie, Marto,
Któraś zasłużyła sobie,
Aby Chrystus wchodził często
W twego domu szczęsne progi.
Chętnie tak wielkiego Gościa
Otaczałaś staraniami
I o wiele się troszczyłaś,
Miłowaniem przynaglona.
Gdy z radością karmisz Pana,
Brat i siostra twoja mogą
Z Jego słowem przyjąć strawę
Łaski, która daje życie.
Kiedy Pan w przededniu śmierci
Namaszczony był przez Marię,
Ty złożyłaś Mu z oddaniem
Dar posługi twej ostatniej.
Wierna służebnico Mistrza,
Spraw, niech miłość nas rozpali,
By dla Niego nasze serca
Stały się przyjaznym domem.

Cześć niech będzie Bogu w Trójcy,
Który niech nam w swoim domu
Kiedyś da zamieszkać z tobą
I wychwalać Go na wieki. Amen.

PSALMODIA
1 ant. Oczy Pana * patrzą na ubogiego.
Psalm 11 
Bóg nadzieją sprawiedliwego
Do Pana się uciekam; dlaczego mi mówi-
cie: *
„Niby ptak uleć w górę”?
Bo oto grzesznicy łuk napinają †
i na cięciwę kładą strzałę, *
by w mroku razić prawych sercem.
Gdy walą się fundamenty, *
co może zdziałać sprawiedliwy?
Pan w świętym swoim przybytku, *
na niebiosach tron Pana.
Oczy Jego patrzą, *
spod powiek śledzi synów ludzkich.
Bada Pan sprawiedliwego i występnego, *
Jego dusza nie cierpi miłujących niepra-
wość.
Węgle ogniste i siarkę ześle na grzeszni-
ków, *
wiatr palący będzie ich udziałem.
Bo Pan jest sprawiedliwy i sprawiedliwość 
kocha, *
ludzie prawi ujrzą Jego oblicze.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.
Ant. Oczy Pana patrzą na ubogiego.
2 ant. Błogosławieni czystego serca, / albo-
wiem oni Boga oglądać będą.
Psalm 15 
Człowiek sprawiedliwy
Kto będzie przebywał w Twym przybytku, 
Panie, *
kto zamieszka na Twej górze świętej?
Ten, kto postępuje nienagannie, †
działa sprawiedliwie *
i mówi prawdę w swoim sercu;
Kto swym językiem oszczerstw nie głosi, †
kto nie czyni bliźniemu nic złego *
i nie ubliża swoim sąsiadom;
Kto za godnego wzgardy uważa złoczyńcę, 
*
ale szanuje tego, który oddaje cześć Bogu;
Kto dotrzyma przysięgi niekorzystnej dla 
siebie, †
kto nie daje swych pieniędzy na lichwę *
i nie da się przekupić przeciw niewinnemu.
Kto tak postępuje, *
nigdy się nie zachwieje.
Chwała Ojcu i Synowi, *
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i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.
Ant. Błogosławieni czystego serca, / albo-
wiem oni Boga oglądać będą.
3 ant.  W swoim Synu  *  Bóg nas wybrał 
na przybrane dzieci.
Pieśń (Ef 1, 3-10)
Bóg Zbawca
Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec *
naszego Pana Jezusa Chrystusa.
On napełnił nas wszelkim błogosławień-
stwem duchowym *
na wyżynach niebieskich, w Chrystusie.
W Nim bowiem wybrał nas przed założe-
niem świata, *
abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego 
obliczem.
Z miłości przeznaczył nas dla siebie †
jako przybranych synów przez Jezusa 
Chrystusa, *
według postanowienia swojej woli,
Ku chwale majestatu swej łaski, *
którą nas obdarzył w Umiłowanym.
W Nim odkupienie mamy przez krew 
Jego, †
odpuszczenie grzechów, *
według bogactwa Jego łaski.
Szczodrze ją na nas wylał *
w postaci wszelkiej mądrości i zrozumie-
nia,
Przez to, że nam oznajmił tajemnicę swej 
woli, †
według swojego postanowienia, które 
przedtem w Nim powziął *
dla dokonania pełni czasów,
Aby wszystko zjednoczyć na nowo w Chry-
stusie jako Głowie: *
to, co jest w niebiosach, i to, co jest na ziemi.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.
Ant.  W swoim Synu  *  Bóg nas wybrał 
na przybrane dzieci.
CZYTANIE Rz 8, 28-30
Wiemy, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, 
współdziała we wszystkim dla ich dobra, 
z tymi, którzy są powołani według Jego 
zamiaru. Albowiem tych, których od 
wieków poznał, tych też przeznaczył na to, 
by się stali na wzór obrazu Jego Syna, aby 
On był pierworodnym między wielu brać-
mi. Tych zaś, których przeznaczył, tych też 
powołał, a których powołał, tych też uspra-
wiedliwił, a których usprawiedliwił, tych 
też obdarzył chwałą.
RESPONSORIUM KRÓTKIE

K. Bóg ją wybrał * I bardzo umiłował.
W. Bóg ją wybrał / I bardzo umiłował.
K. Dał jej zamieszkać w swoim przybytku.
W. I bardzo umiłował.
K. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świę-
temu.
W. Bóg ją wybrał / I bardzo umiłował.
PIEŚŃ MARYI Łk 1, 46-55
Ant.  Jezus miłował Martę,  *  jej siostrę, 
Marię, i brata ich, Łazarza.
Pieśń Maryi znajduje się na końcu tekstów 
Nieszporów.
PROŚBY
Przez orędownictwo świętych kobiet 
módlmy się do Pana za Kościół i wołajmy:
Pamiętaj, Panie, o swoim Kościele.
Przez męczennice, które siłą ducha poko-
nały śmierć ciała, – udziel swemu Kościoło-
wi męstwa w doświadczeniach.
Przez kobiety zamężne, które żyjąc w świę-
tym małżeństwie, wzrastały w łasce, – 
udziel swemu Kościołowi apostolskiej 
płodności.
Przez wdowy, które w modlitwie i gościn-
ności znosiły i uświęcały swoją samotność, 
– spraw, aby Kościół objawiał światu tajem-
nicę Twojej miłości.
Przez matki, które urodziły i wychowały 
dzieci dla królestwa Bożego i ludzkiej 
społeczności, – spraw, aby Twój Kościół 
zrodził wszystkich do życia wiecznego.
Przez wszystkie kobiety, które zasłużyły 
na oglądanie blasku Twojego oblicza, – daj 
wszystkim zmarłym Twego Kościoła udział 
w wiecznej radości.
PATER NOSTER/OJCZE NASZ
MODLITWA
Wszechmogący, wieczny Boże, Twój 
Syn przyjął gościnę w domu świętej 
Marty,  †  spraw za jej wstawiennictwem, 
abyśmy z wiarą usługując Chrystusowi 
w naszych braciach, * zasłużyli na przyjęcie 
do Twojego domu. Przez naszego Pana 
Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,  †  który 
z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha 
Świętego,  *  Bóg, przez wszystkie wieki 
wieków. Amen.
K. Pan z wami. W. I z duchem twoim.
K.  Niech was błogosławi Bóg wszech-
mogący: Ojciec i Syn,  †  i Duch Świę-
ty. W. Amen

WTOREK, 30 LIPCA 2019 R.
K. † Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu... Alleluja.

HYMN
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Wszechmogący Stwórco świata,
Tyś oddzielił ląd od wody,
Aby fale nie wchłonęły
Ziemi nowo narodzonej.
Chcesz, by ona była płodna
W ziarno, kwiaty i owoce,
Które swoim żyznym plonem
Karmią ludzi i zwierzęta.
Oczyść swoją łaską duszę
Przepaloną żarem grzechu,
Niech obmyje łzami błędy
I odrzuci zło przewrotne.
Niech nam światłem będzie wiara,
Twoja wola naszą wolą,
Niech nadzieja pokój niesie
I w miłości nas utwierdza.
Spraw to, Ojcze miłosierny,
Który razem z Twoim Synem
I z Pocieszycielem Duchem
Władasz czasem i wiecznością. Amen.

PSALMODIA
1 ant. Pan da zwycięstwo * swemu Poma-
zańcowi.
Psalm 20 
Modlitwa o zwycięstwo dla króla
Niech Pan cię wysłucha w dniu utrapienia, 
*
niech ciebie chroni imię Boga Jakuba.
Niech tobie ześle pomoc ze świątyni *
i niech cię wspiera ze Syjonu.
Niech pamięta o wszystkich twoich ofia-
rach *
i niech Mu będzie miłe twe całopalenie.
Niech ci udzieli, czego w sercu pragniesz, *
i każdy twój zamysł wypełni.
Będziemy się cieszyć z twego ocalenia †
i w imię naszego Boga podniesiemy sztan-
dary. *
Niech Pan spełni wszystkie twoje prośby.
Wiem teraz, że Pan wybawi swego poma-
zańca. †
Odpowiada mu ze świętych swych niebios 
*
zbawczymi czynami swojej prawicy.
Jedni ufają rydwanom, inni zaś koniom, *
a naszą siłą jest imię Boga, naszego Pana.
Tamci zachwiali się i upadli, *
a my stoimy i trwamy.
Panie, ocal króla, *
a nas wysłuchaj w dniu, w którym Cię 
wzywamy.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.
Ant. Pan da zwycięstwo swemu Pomazań-
cowi.

2 ant. Będziemy śpiewać, Panie, * i sławić 
moc Twoją.
Psalm 21, 2-8. 14 
Dziękczynienie za zwycięstwo króla
Panie, król się weseli z Twojej potęgi *
i z Twej pomocy tak bardzo się cieszy.
Spełniłeś pragnienie jego serca *
i nie odmówiłeś błaganiom warg jego.
Bo pomyślne błogosławieństwo wcześniej 
nań zesłałeś, *
szczerozłotą koronę włożyłeś mu na głowę.
Prosił Ciebie o życie, *
Ty go obdarzyłeś długimi dniami na wieki 
i na zawsze.
Wielka jest jego chwała dzięki Twej pomo-
cy, *
ozdobiłeś go dostojeństwem i blaskiem.
Gdyż błogosławieństwem uczyniłeś go 
na wieki, *
napełniłeś go radością Twojej obecności.
Król bowiem w Panu pokłada nadzieję *
i nie zachwieje się z łaski Najwyższego.
Powstań, Panie, w swojej potędze, *
będziemy śpiewać i sławić moc Twoją.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.
Ant.  Będziemy śpiewać, Panie,  /  i sławić 
moc Twoją.
3 ant.  Uczyniłeś nas, Panie,  *  królestwem 
i kapłanami dla naszego Boga.
Pieśń (Ap 4, 11; 5, 9. 10. 12)
Hymn odkupionych
Godzien jesteś, Panie i nasz Boże, *
otrzymać cześć, moc i chwałę,
Bo Ty stworzyłeś wszystko, *
a dzięki Twej woli istniało i zostało stworzo-
ne.
Godzien jesteś wziąć księgę *
i otworzyć jej pieczęcie,
Bo zostałeś zabity †
i nabyłeś Bogu krwią swoją ludzi *
z każdego pokolenia, języka, ludu i narodu,
I uczyniłeś ich królestwem i kapłanami dla 
naszego Boga, *
i będą panować na ziemi.
Godzien jest Baranek zabity †
wziąć potęgę, moc, mądrość i bogactwo, *
cześć, chwałę i błogosławieństwo.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.
Ant.  Uczyniłeś nas, Panie,  /  królestwem 
i kapłanami dla naszego Boga.
CZYTANIE 1 J 3, 1a. 2
Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas 
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Ojciec: zostaliśmy nazwani dziećmi Boży-
mi: i rzeczywiście nimi jesteśmy. Umiłowa-
ni, obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale 
jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy. 
Wiemy, że gdy się objawi, będziemy do 
Niego podobni, bo ujrzymy Go takim, 
jakim jest. 
RESPONSORIUM KRÓTKIE
K. Ukażesz mi, Panie, * Pełnię radości przy 
Tobie.
W. Ukażesz mi, Panie, / Pełnię radości przy 
Tobie.
K. Wieczne szczęście po Twojej prawicy.
W. Pełnię radości przy Tobie.
K. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świę-
temu.
W. Ukażesz mi, Panie, / Pełnię radości przy 
Tobie. 
PIEŚŃ MARYI Łk 1, 46-55
Ant. Raduje się duch mój * w Bogu, Zbawi-
cielu moim.
Pieśń Maryi znajduje się na końcu tekstów 
Nieszporów.
PROŚBY
Jako lud nabyty na własność, zanośmy 
wspólne uwielbienia i prośby do Chrystusa 
Pana, który zawsze żyje między nami:
Ku Twojej chwale wysłuchaj nas, Panie.
Panie, Królu i władco ludów, pospiesz 
na pomoc narodom i wszystkim, którzy 
sprawują władzę, – aby zgodnie z Twoim 
prawem zabiegali o wspólne dobro.
Ty nas wybawiłeś z niewoli grzechu, – 
obdarz synowską wolnością tych, którzy 
cierpią niewolę ciała lub ducha.
Niech nasza młodzież wiedzie życie niena-
ganne w Twoich oczach – i całym sercem 
odpowiada na głos Twego powołania.
Spraw, aby dzieci naśladowały Twój przy-
kład – oraz ciągle wzrastały w mądrości 
i łasce.
Przyjmij zmarłych do wiekuistego króle-
stwa, – w którym spodziewamy się królo-
wać razem z Tobą.
PATER NOSTER/OJCZE NASZ
MODLITWA
Panie, Boże wszechmogący, dzięki Ci 
składamy za to, że pozwoliłeś nam dożyć 
tego wieczoru,  †wznosimy ręce ku Tobie 
i pokornie prosimy,  *  abyś przyjął naszą 
modlitwę jako miłą Tobie ofiarę. Przez 
naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego 
Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedno-
ści Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie 
wieki wieków. Amen. 
K. Pan z wami. W. I z duchem twoim.
K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogą-
cy: Ojciec i Syn, † i Duch Święty. W. Amen

albo
Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszel-
kiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. 
W. Amen. 

ŚRODA, 31 LIPCA 2019 R., ŚW. IGNACEGO 
Z LOYOLI, PREZBITERA, WSPOMNIENIE 
OBOWIĄZKOWE
K. † Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu... Alleluja.

HYMN
Twoje imię ogniem płonie,
Aby wzniecić pożar w sercach
I rozpalić je miłością,
Która wreszcie świat przemieni.
Cały stałeś się zarzewiem
Walki przeciw zła przemocy,
Bo rycerzem jesteś krzyża
Ku największej chwale Boga.
Chcesz, by Jezus był poznany
Jako Król i Pan wszystkiego;
Jemu pragniesz poddać dusze,
Myśli, wolę i uczucia.
Chcesz, by światło Ewangelii
Ogarnęło wszystkich ludzi:
Niech w Kościoła wieczne bramy
Wejdzie rzesza odkupionych.
Sław z Ignacym, ziemio cała,
Boga w Trójcy wszechmocnego;
Niech Jezusa zbawcze imię
W coraz większej będzie chwale. Amen.
PSALMODIA
1 ant.  Pan moim światłem i zbawieniem 
moim, * kogo miałbym się lękać? †
Psalm 27 Bóg moim światłem
I
Pan moim światłem i zbawieniem moim, *
kogo miałbym się lękać?
† Pan obrońcą mego życia, *
przed kim miałbym czuć trwogę?
Gdy mnie osaczają złoczyńcy, *
którzy chcą mnie pożreć,
Oni sami, moi wrogowie i nieprzyjaciele, *
chwieją się i padają.
Nawet gdy wrogowie staną przeciw mnie 
obozem, *
moje serce nie poczuje strachu.
Choćby napadnięto mnie zbrojnie, *
nawet wtedy ufność swą zachowam.
O jedno tylko Pana proszę i o to zabiegam, 
†
żebym mógł zawsze przebywać w Jego 
domu *
po wszystkie dni mego życia,
Abym kosztował słodyczy Pana, *
stale się radował Jego świątynią.
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W namiocie swoim mnie ukryje *
w chwili nieszczęścia,
Schowa w głębi przybytku, *
na skałę mnie wydźwignie.
Teraz wysoko podnoszę głowę nad 
nieprzyjaciół, *
którzy mnie osaczają.
Złożę w Jego przybytku radosne ofiary, *
zaśpiewam i zagram psalm Panu.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.
Ant.  Pan moim światłem i zbawieniem 
moim, / kogo miałbym się lękać?
2 ant.  Będę szukał oblicza Twego, 
Panie,  *  nie zakrywaj przede mną swojej 
twarzy.
II
Usłysz, Panie, kiedy głośno wołam, *
zmiłuj się nade mną i mnie wysłuchaj.
O Tobie mówi serce moje: †
„Szukaj Jego oblicza!” *
Będę szukał oblicza Twego, Panie.
Nie zakrywaj przede mną swojej twarzy, *
nie odtrącaj w gniewie Twego sługi.
Ty jesteś moją pomocą, więc mnie nie 
odrzucaj *
i nie opuszczaj mnie, Boże, mój Zbawco.
Choćby mnie opuścili ojciec mój i matka, *
to jednak Pan mnie przygarnie.
Naucz mnie swojej drogi, Panie, †
prostą prowadź mnie ścieżką, *
aby nie zwiedli mnie moi wrogowie.
Nie wydawaj mnie na łaskę nieprzyjaciół 
moich, †
bo przeciw mnie powstali kłamliwi świad-
kowie *
i ci, którzy dyszą gwałtem.
Wierzę, że będę oglądał dobra Pana *
w krainie żyjących.
Oczekuj Pana, bądź mężny, *
nabierz odwagi i oczekuj Pana.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.
  Ant.  Będę szukał oblicza Twego, 
Panie,  /  nie zakrywaj przede mną swojej 
twarzy.
3 ant.  Chrystus, pierworodny z całe-
go stworzenia,  *  ma pierwszeństwo we 
wszystkim.
Pieśń (Kol 1, 11c-20)
Chrystus początkiem całego stworzenia 
i zmartwychwstania
Z radością dziękujcie Ojcu, †
który was uczynił godnymi uczestnictwa *

w dziale świętych w światłości.
On uwolnił nas spod władzy ciemności †
i przeniósł nas do królestwa *
swego Syna umiłowanego.
W Nim mamy odkupienie, *
odpuszczenie grzechów.
On jest obrazem Boga niewidzialnego, *
Pierworodnym z całego stworzenia,
Bo w Nim wszystko zostało stworzone, *
i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi;
Byty widzialne i niewidzialne, *
czy Trony, czy Panowania, czy Zwierzchno-
ści, czy Władze.
Wszystko przez Niego i dla Niego zostało 
stworzone; *
On jest przed wszystkim i w Nim wszystko 
ma istnienie.
On jest Głową Ciała, czyli Kościoła, *
i On jest Początkiem,
Pierworodnym spośród umarłych, *
by sam zyskał pierwszeństwo we wszyst-
kim.
Bóg zechciał bowiem, by w Nim zamiesz-
kała cała Pełnia *
i aby przez Niego znów pojednać wszystko 
ze sobą:
To, co na ziemi, i to, co w niebiosach, *
wprowadziwszy pokój przez krew Jego 
krzyża.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.
Ant. Chrystus, pierworodny z całego stwo-
rzenia, * ma pierwszeństwo we wszystkim.
CZYTANIE 1 P 5, 1-4
Starszych, którzy są wśród was, proszę 
ja, również starszy, a przy tym świadek 
Chrystusowych cierpień oraz uczestnik tej 
chwały, która ma się objawić: paście stado 
Boże, które jest przy was, strzegąc go nie 
pod przymusem, ale z własnej woli, jak 
Bóg chce; nie ze względu na niegodziwe 
zyski, ale z oddaniem; i nie jak ci, którzy 
ciemiężą gminy, ale jako żywe przykłady 
dla stada. Kiedy zaś objawi się Najwyższy 
Pasterz, otrzymacie niewiędnący wieniec 
chwały.
RESPONSORIUM KRÓTKIE
K. Oto pasterz, który miłuje swoich 
braci.  *  I gorliwie się wstawia za swoim 
ludem.
W. Oto pasterz, który miłuje swoich 
braci.  /  I gorliwie się wstawia za swoim 
ludem.
K. Oddał życie za swoich braci.
W. I gorliwie się wstawia za swoim ludem.
K. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi 
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Świętemu.
W. Oto pasterz, który miłuje swoich 
braci.  /  I gorliwie się wstawia za swoim 
ludem. 
PIEŚŃ MARYI Łk 1, 46-55
Ant. Proście, a będzie wam dane, * szukaj-
cie, a znajdziecie, / kołaczcie, a będzie wam 
otworzone.
Pieśń Maryi znajduje się na końcu tekstów 
Nieszporów.
PROŚBY
Chrystus został ustanowiony Najwyższym 
Kapłanem dla ludzi w tym, co należy do 
Boga. Uwielbiajmy Go i zanośmy do Niego 
pokorne błagania:
Zachowaj lud swój, o Panie.
Panie, Ty wsławiłeś swój Kościół przez 
świętych i godnych podziwu pasterzy, – 
spraw, aby chrześcijanie mogli się zawsze 
chlubić ich świętością.
Panie, Ty odpuszczałeś grzechy ludu, gdy 
święci pasterze, jak Mojżesz, modlili się 
do Ciebie, – przez ich wstawiennictwo 
nieustannie oczyszczaj i uświęcaj swój 
Kościół.
Panie, Ty wybrałeś świętych pasterzy 
spośród braci i zesłałeś na nich Twoje-
go Ducha, – napełnij Duchem Świętym 
wszystkich pasterzy swego ludu.
Panie, Ty sam jesteś wiecznym dziedzic-
twem świętych pasterzy, – spraw, aby 
żaden człowiek, Krwią Twoją odkupiony, 
nie pozostawał z dala od Ciebie.
Panie, Ty przez pasterzy Kościoła dajesz 
swym owcom życie wieczne, aby nikt ich 
nie wyrwał z Twej ręki, – wybaw zmarłych, 
za których oddałeś swoje życie.
PATER NOSTER/OJCZE NASZ
MODLITWA
Boże, Ty powołałeś w swoim Kościele 
świętego Ignacego do szerzenia Twojej 
większej chwały, † spraw, abyśmy walcząc 
na ziemi z jego pomocą i za jego przykła-
dem,  *  zasłużyli na udział w jego niebie-
skiej chwale. Przez naszego Pana Jezusa 
Chrystusa, Twojego Syna,  †  który z Tobą 
żyje i króluje w jedności Ducha Święte-
go,  *  Bóg, przez wszystkie wieki wieków. 
Amen.
K. Pan z wami. W. I z duchem twoim.
K.  Niech was błogosławi Bóg wszech-
mogący: Ojciec i Syn,  †  i Duch Świę-
ty. W. Amen
albo
Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszel-
kiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. 
W. Amen. 

CZWARTEK, 1 SIERPNIA 2019 R., ŚW. 
ALFONSA MARII LIGUORIEGO, BISKUPA 
I DOKTORA KOŚCIOŁA WSPOMNIENIE 
OBOWIĄZKOWE 
K. † Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu... Alleluja.
HYMN 
1 Przedwieczne Słońce, Boże niepojęty,
Który swym blaskiem napełniasz stworze-
nia, 
Najwyższe światło ludzkiego umysłu,
Ciebie wielbimy z pokorną miłością. 
2 Zapalasz Boskim ogniem swego Ducha
Żywe pochodnie natchnionej mądrości,
By oświecały dla wszystkich pokoleń
Ścieżki wiodące do zdrojów zbawienia. 
3 Przez swoje sługi, dzięki Twojej łasce,
Dajesz nam poznać, co sam objawiłeś
I to, co człowiek swą myślą ogarnia,
Kiedy się zbliża do Ciebie, Wszechmocny. 
4 Sławimy dzisiaj męża wielkiej cnoty,
Który dostąpił świętych obcowania
I dzieli z nimi radosną nagrodę
Za to, że głosił naukę bez skazy. 
5 Niech on nam wskaże drogę Twojej 
prawdy,
Byśmy umieli podążać ku Tobie
I mogli Ciebie wychwalać na wieki,
Ojcze najlepszy z Twym Synem i Duchem. 
Amen.
PSALMODIA 
1 ant. Panie, do Ciebie wołałem, * a Tyś 
mnie uzdrowił; / będę Cię sławił na wieki. 
Psalm 30 Podzięka za wybawienie od 
śmierci 
Chrystus po swoim chwalebnym zmar-
twychwstaniu składa Ojcu dzięki (Kasjo-
dor) 
Sławić Cię będę, Panie, bo mnie wybawiłeś 
*
i nie pozwoliłeś mym wrogom naśmiewać 
się ze mnie.
Panie, Boże mój, do Ciebie wołałem, *
a Tyś mnie uzdrowił. Panie, mój Boże, †
z krainy umarłych wywołałeś moją duszę *
i ocaliłeś mi życie spośród schodzących do 
grobu.
Śpiewajcie psalm, wszyscy miłujący Pana, *
i pamiętajcie o Jego świętości.
Gniew Jego bowiem trwa tylko przez 
chwilę, *
a Jego łaska przez całe życie.
Płacz nadchodzi z wieczora, *
a rankiem wesele.
Zbyt pewny byłem siebie mówiąc: *
„Nigdy się nie zachwieję”.
Twoja wola uczyniła mnie górą obronną; *
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gdy zakryłeś oblicze, ogarnęła mnie trwo-
ga.
Do Ciebie wołałem, Panie, *
mojego Boga o miłosierdzie błagałem.
„Jaka korzyść z krwi mojej, *
gdy pójdę do grobu?
Czyż mój proch będzie Cię sławił *
albo głosił wierność Twoją?”
Wysłuchaj mnie, Panie, zmiłuj się nade 
mną, *
Panie, bądź moją pomocą.
Zamieniłeś w taniec mój żałobny lament, *
wór zdjąłeś ze mnie, obdarzyłeś radością,
Aby wciąż moje serce Tobie psalm śpiewa-
ło. *
Boże mój i Panie, będę Cię sławił na wieki.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu. 
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen. 
Ant. Panie, do Ciebie wołałem, a Tyś mnie 
uzdrowił; / będę Cię sławił na wieki. 
2 ant. Szczęśliwy człowiek, * któremu Pan 
nie poczytuje winy. 
Psalm 32 Szczęście uwolnionego od 
winy 
Dawid wypowiada pochwałę człowieka, 
którego Bóg usprawiedliwił niezależnie od 
uczynków (Rz 4, 6) 
Szczęśliwy człowiek, któremu nieprawość 
została odpuszczona, *
a jego grzech zapomniany. 
Szczęśliwy ten, któremu Pan nie poczytuje 
winy, *
a w jego duszy nie kryje się podstęp.
Gdy milczałem, wysychały me kości *
wśród codziennych moich jęków.
Bo dniem i nocą ciążyła nade mną Twa 
ręka, *
z sił opadłem jak w czas letniej spiekoty.
Grzech wyznałem Tobie i nie skryłem mej 
winy. †
Rzekłem: „Wyznaję mą nieprawość Panu”, 
*
a Ty darowałeś niegodziwość mego grze-
chu.
Do Ciebie więc modlić się będzie każdy 
wierny, *
gdy znajdzie się w potrzebie.
Choćby nawet wezbrały wody, *
fale go nie dosięgną. 
Ty jesteś moją ucieczką, wyrwiesz mnie 
z ucisku *
i dasz mi radość mego ocalenia.
„Będę cię uczył i wskażę drogę, którą 
pójdziesz, *
mój wzrok będzie czuwał nad tobą.
Ale nie bądź jak muł i koń bez rozumu, †

można je okiełznać tylko wędzidłem, *
inaczej nie podejdą do ciebie”.
Liczne są cierpienia grzesznika, *
ufających Panu łaska ogarnia.
Cieszcie się i weselcie w Panu, sprawiedli-
wi, *
radośnie śpiewajcie, wszyscy prawego 
serca!
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.
Ant. Szczęśliwy człowiek, / któremu Pan 
nie poczytuje winy. 
3 ant. Bóg dał Chrystusowi panowanie, 
chwałę i władzę, * a wszystkie ludy będą 
Mu służyły. 
Pieśń (Ap 11, 17-18; 12, 10b-12a) Sąd Boży 
Dzięki Ci składamy, Panie, Boże wszech-
mogący, *
który jesteś i który byłeś,
Za to, że objąłeś Twoją wielką władzę *
i zacząłeś królować.
Rozgniewały się narody, †
a gniew Twój nadszedł *
i czas sądu nad umarłymi,
Aby dano zapłatę Twoim sługom, *
prorokom i świętym,
I tym, którzy się boją Twojego imienia, *
małym i wielkim.
Teraz nastało zbawienie, potęga i królowa-
nie Boga naszego *
i władza Jego Pomazańca.
Bo oskarżyciel naszych braci został strąco-
ny, *
ten, który dniem i nocą oskarża ich przed 
Bogiem naszym.
Oni zaś zwyciężyli dzięki krwi Baranka *
i dzięki słowu swojego świadectwa.
I nie umiłowali swego życia, *
lecz śmierć przyjęli.
Dlatego radujcie się, niebiosa,*
razem z waszymi mieszkańcami.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.
Ant. Bóg dał Chrystusowi panowanie, 
chwałę i władzę, / a wszystkie ludy będą 
Mu służyły. 
CZYTANIE Jk 3, 17-18 
Mądrość zstępująca z góry jest przede 
wszystkim czysta, dalej, skłonna do zgody, 
ustępliwa, posłuszna, pełna miłosierdzia 
i dobrych owoców, wolna od względów 
ludzkich i obłudy. Owoc zaś sprawiedliwo-
ści sieją w pokoju ci, którzy zaprowadzają 
pokój. 
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RESPONSORIUM KRÓTKIE 
K. Bóg otworzył jego usta * W pośrodku 
Kościoła.
W. Bóg otworzył jego usta / W pośrodku 
Kościoła.
K. Napełnił go duchem wiedzy i mądrości.
W. W pośrodku Kościoła.
K. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świę-
temu.
W. Bóg otworzył jego usta / W pośrodku 
Kościoła. 
PIEŚŃ MARYI Łk 1, 46-55 
Ant. Święty Alfonsie Mario Liguori, * znako-
mity nauczycielu wiary, światło Kościoła, 
/ miłośniku Bożego prawa, / módl się 
za nami do Jezusa Chrystusa. 
Pieśń Maryi znajduje się na końcu tekstów 
Nieszporów.

PROŚBY
Wysławiajmy Boga, który nam udziela 
pomocy i podtrzymuje naszą nadzieję. 
Zanośmy do Niego pokorne błagania:
Pamiętaj, Panie, o swoich dzieciach.
Panie, Ty zawarłeś ze swoim ludem wiecz-
ne przymierze, – daj, abyśmy zawsze 
pamiętali o Twoich wielkich dziełach.
Utwierdzaj w swojej miłości wszystkich 
kapłanów, – a swoich wiernych zachowaj 
w duchowej jedności i pokoju.
Spraw, abyśmy zawsze w zjednoczeniu 
z Tobą budowali doczesną społeczność, – 
aby nie był daremny wysiłek tych, którzy ją 
budują.
Poślij robotników na swoje żniwo, – aby 
Twoje imię było uwielbione między naro-
dami.
Wprowadź naszych zmarłych dobroczyń-
ców i krewnych do społeczności świętych – 
i nas przyłącz kiedyś do grona wybranych.
PATER NOSTER/OJCZE NASZ
MODLITWA
Boże, Ty nieustannie dajesz swojemu 
Kościołowi nowe przykłady życia chrze-
ścijańskiego, † spraw, abyśmy naśladowali 
świętego Alfonsa Marię w apostolskiej 
gorliwości * i razem z nim osiągnęli nagro-
dę w niebie. Przez naszego Pana Jezusa 
Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą 
żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * 
Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen. 
K. Pan z wami. W. I z duchem twoim.
K.  Niech was błogosławi Bóg wszech-
mogący: Ojciec i Syn,  †  i Duch Świę-
ty. W. Amen
albo
Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszel-
kiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. 

W. Amen. 

PIĄTEK, 2 SIERPNIA 2019 R.
K. † Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu... Alleluja.

HYMN
1. Boże, Stworzycielu ludzi,
Ład we wszystkim zaprowadzasz,
Każesz ziemi rodzić płazy
I gatunki innych zwierząt.
2. Często większe od człowieka,
Są posłuszne jego woli,
Chciałeś bowiem, aby zawsze
Były wszystkie mu poddane.
3. Obroń, Panie, nas od grzechu,
Niech odstąpi zła pokusa,
Która chce się wkraść w uczynki
I bezładem zatruć życie.
4. Daj nam cieszyć się nagrodą,
Udziel darów swojej łaski,
Rozwiąż pęta próżnych sporów
I zacieśnij więzy zgody.
5. Spraw to, Ojcze miłosierny,
Który razem z Twoim Synem
I z Pocieszycielem Duchem
Władasz czasem i wiecznością. Amen.

PSALMODIA
1 ant. Uzdrów mnie, Panie, * bo zgrzeszy-
łem przeciw Tobie.
Psalm 41
W ciężkiej chorobie
Jeden z was Mnie zdradzi, ten, który je ze 
Mną (Mk 14, 18)
Błogosławiony człowiek, który myśli 
o biednym, *
Pan go ocali w dniu nieszczęścia.
Pan go ustrzeże, zachowa przy życiu, †
uczyni szczęśliwym na ziemi *
i nie odda go w moc jego wrogów.
Pan mu pomoże na łożu boleści, *
podczas choroby poprawi mu posłanie.
Mówię: „Panie, zmiłuj się nade mną, *
uzdrów mnie, bo zgrzeszyłem przeciw 
Tobie”.
Mówią o mnie ze złością moi nieprzyjacie-
le: *
„Kiedy wreszcie umrze i przepadnie jego 
imię?”
A ten, kto mnie odwiedza, mówi puste 
słowa, †
w sercu swoim złość gromadzi *
i rozgłasza ją, skoro wyjdzie za drzwi.
Szepczą przeciw mnie wszyscy, co mnie 
nienawidzą, *
i obmyślają zgubę:
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„Zaraza złośliwa nań spadła, *
już nie wstanie ten, który się położył!”
Nawet mój przyjaciel, któremu ufałem *
i który chleb mój jadał, piętą we mnie 
godzi.
Ale Ty, Panie, zmiłuj się nade mną, *
dźwignij mnie, abym im odpłacił.
Ja po tym poznam, żeś dla mnie łaskawy, *
że wróg mój nie będzie nade mną 
triumfował.
A Ty mnie podtrzymasz dzięki mej prawo-
ści *
i na wieki umieścisz przed Twoim obli-
czem.
Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, *
aż po wszystkie wieki. Amen, amen.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.
Ant. Uzdrów mnie, Panie, / bo zgrzeszyłem 
przeciw Tobie.
2 ant. Pan Zastępów jest z nami, * Bóg 
Jakuba jest naszą obroną.
Psalm 46
Bóg schronieniem i mocą
Nadadzą Mu imię Emmanuel, to znaczy: 
„Bóg z nami” (Mt 1, 23)
Bóg jest dla nas ucieczką i siłą, *
najpewniejszą pomocą w trudnościach.
Przeto nie będziemy się bali, choćby 
zatrzęsła się ziemia *
i góry zapadły w otchłań morza.
Niech jego wody burzą się i kipią, *
niech góry się chwieją pod jego naporem;
Pan Zastępów jest z nami, *
Bóg Jakuba jest naszą obroną!
Nurty rzeki rozweselają miasto Boże, *
najświętszy przybytek Najwyższego.
Bóg w nim przebywa, a ono się nie 
zachwieje, *
Bóg je wspomoże o świcie.
Zaszemrały narody, wzburzyły się króle-
stwa, *
zagrzmiał głos Jego i rozpłynęła się ziemia.
Pan Zastępów jest z nami, *
Bóg Jakuba jest naszą obroną!
Przyjdźcie, zobaczcie dzieła Pana, *
zdumiewające czyny, których dokonał 
na ziemi.
On uśmierza wojny aż po krańce ziemi, †
On kruszy łuki i łamie włócznie, *
a tarcze ogniem pali.
„Połóżcie temu kres, a we Mnie Boga 
uznajcie, *
wywyższonego wśród narodów, wywyż-
szonego na ziemi”.
Pan Zastępów jest z nami, *

Bóg Jakuba jest naszą obroną!
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.
Ant. Pan Zastępów jest z nami, / Bóg Jaku-
ba jest naszą obroną.
3 ant. Przyjdą wszystkie narody * i padną 
na twarz przed Tobą, Panie.
Pieśń (Ap 15, 3-4)
Hymn uwielbienia
Wielkie i godne podziwu są Twoje dzieła, *
Panie, Boże wszechwładny.
Sprawiedliwe i wierne są drogi Twoje, *
Królu narodów.
Któż by się nie bał, Panie, †
i nie uczcił Twojego imienia? *
Bo tylko Tyś jest święty.
Przyjdą wszystkie narody †
i padną na twarz przed Tobą, *
gdyż ujawniły się Twoje słuszne wyroki.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.
Ant. Przyjdą wszystkie narody / i padną 
na twarz przed Tobą, Panie.

CZYTANIE, Rz 15, 1-3
My, którzy jesteśmy mocni w wierze, 
powinniśmy znosić słabości tych, którzy 
są słabi, a nie szukać tylko tego, co dla nas 
dogodne. Niech każdy z nas stara się o to, 
co dla bliźniego dogodne – dla jego dobra, 
dla zbudowania. Przecież i Chrystus nie 
szukał tego, co było dogodne dla Niego, 
ale jak napisano: Urągania tych, którzy 
Tobie urągają, spadły na Mnie.
RESPONSORIUM KRÓTKIE
K. Chrystus nas umiłował * I przez Krew 
swoją uwolnił nas od grzechów.
W. Chrystus nas umiłował / I przez Krew 
swoją uwolnił nas od grzechów.
K. Uczynił nas królestwem i kapłanami dla 
Boga.
W. I przez Krew swoją uwolnił nas od grze-
chów.
K. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świę-
temu.
W. Chrystus nas umiłował / I przez Krew 
swoją uwolnił nas od grzechów.
PIEŚŃ MARYI
Łk 1, 46-55
Ant. Pan ujął się za nami, * pomny na swe 
miłosierdzie.
Pieśń Maryi znajduje się na końcu tekstów 
Nieszporów.
PROŚBY
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Niech będzie błogosławiony Bóg, który 
łaskawie przyjmuje prośby potrzebujących 
i napełnia łaknących dobrami. Z ufnością 
skierujmy do Niego nasze błagania:
Okaż nam, Panie, swoje miłosierdzie.
Ojcze nieskończenie dobry, prosimy Cię 
za cierpiącymi członkami Twojego Kościo-
ła, – za których Chrystus jako nasza Głowa 
złożył na drzewie krzyża doskonałą ofiarę 
wieczorną.
Obdarz więźniów wolnością, oświeć niewi-
domych, – weź w opiekę sieroty i wdowy.
Przyoblecz wszystkich wiernych w swoją 
zbroję, – aby mogli stawić czoło zasadz-
kom szatana.
Panie, w godzinie naszej śmierci bądź nam 
litościwy, – abyśmy wytrwali w wierności 
do końca i w Twym pokoju zeszli z tego 
świata.
Wprowadź zmarłych do światłości, 
w której mieszkasz, – niech się radują 
oglądaniem Ciebie na wieki.
PATER NOSTER/OJCZE NASZ
MODLITWA
Boże, nasz Ojcze, daj nam mądrość płyną-
cą z krzyża, † abyśmy pouczeni przykła-
dem Twojego cierpiącego Syna, * zawsze 
byli gotowi nieść Jego słodkie jarzmo. 
Który z Tobą żyje i króluje w jedności 
Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie 
wieki wieków. Amen.
K. Pan z wami. W. I z duchem twoim.
K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogą-
cy: Ojciec i Syn, † i Duch Święty. W. Amen
albo
Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszel-
kiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. 
W. Amen. 

SOBOTA, 3 SIERPNIA 2019 R., I NIESZPO-
RY XVIII NIEDZIELI ZWYKŁEJ
K. † Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu... Alleluja.

HYMN
1. Boże, źródło wszelkich bytów,
Gdy skończyłeś swoje dzieło,
Napełniłeś całą ziemię
Darem bogactw nieprzebranych.
2. Już skończony ogrom świata,
Wtedy nastał odpoczynek,
Aby dla nas był przykładem
Odzyskania sił po pracy.
3. Pomóż nam, prosimy, Panie,
Opłakiwać błędy życia,
Zawsze spełniać cnót nakazy,
By zasłużyć na Twą łaskę.

4. Kiedy zaś nadejdzie groza
Przed straszliwym Twoim sądem,
Daj nam wspólnie się radować
Twym pokojem wiekuistym.
5. Spraw to, Ojcze miłosierny,
Który razem z Twoim Synem
I z Pocieszycielem Duchem
Władasz czasem i wiecznością. Amen.

PSALMODIA
1 ant. Twoje słowo jest pochodnią * dla 
stóp moich, Panie. †
Psalm 119, 105-112
XIV (Nun)
Prawo Boże światłem i dziedzictwem
Twoje słowo jest pochodnią dla stóp 
moich, Panie, *
† i światłem na mojej ścieżce.
Przysiągłem i postanawiam *
przestrzegać Twych sprawiedliwych wyro-
ków.
Panie, bardzo jestem udręczony, *
zachowaj mnie przy życiu, jak mi obiecałeś.
Przyjmij, Panie, ofiary ust moich *
i naucz mnie Twoich wyroków.
Moje życie jest wciąż w niebezpieczeń-
stwie, *
lecz Prawa Twego nie zapominam.
Grzesznicy zastawili na mnie sidła, *
lecz nie zboczyłem od Twoich postano-
wień.
Napomnienia Twoje są moim dziedzic-
twem na wieki, *
bo są radością mojego serca.
Nakłaniam swoje serce, by wypełniało Twe 
ustawy, *
na wieki i na zawsze.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.
Ant. Twoje słowo jest pochodnią dla stóp 
moich, Panie.
2 ant. Dasz mi pełnię radości * przy Tobie, 
Panie.
Psalm 16
Bóg najwyższym dobrem
Bóg wskrzesił Jezusa, zerwawszy więzy 
śmierci (Dz 2, 24)
Zachowaj mnie, Boże, bo chronię się do 
Ciebie, †
mówię do Pana: „Tyś jest Panem moim, *
poza Tobą nie ma dla mnie dobra”.
Wzbudził On we mnie miłość przedziwną *
do świętych, którzy mieszkają na Jego 
ziemi.
A wszyscy, którzy idą za obcymi bogami, *
pomnażają swoje udręki.
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Nie będę wylewał krwi w ofiarach dla nich, 
*
nie wymówią ich imion moje wargi.
Pan moim dziedzictwem i przeznacze-
niem, *
to On mój los zabezpiecza.
Sznur mierniczy szczodrze mi dział wyzna-
czył, *
jak miłe jest dla mnie dziedzictwo moje!
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.
Dlatego cieszy się moje serce i dusza radu-
je, *
a ciało moje będzie spoczywać bezpiecz-
nie,
Bo w kraju zmarłych duszy mej nie zosta-
wisz *
i nie dopuścisz, bym pozostał w grobie.
Ty ścieżkę życia mi ukażesz, †
pełnię radości przy Tobie *
i wieczne szczęście po Twojej prawicy.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.
Ant. Dasz mi pełnię radości przy Tobie, 
Panie.
3 ant. Chrystus stał się sprawcą wieczne-
go zbawienia * dla wszystkich, którzy Go 
słuchają.
Pieśń (Hbr 5, 5. 7-9)
Chrystus Arcykapłan
Chrystus nie sam siebie okrył sławą *
przez to, że stał się arcykapłanem.
Ale uczynił to Ten, który powiedział do 
Niego: *
„Ty jesteś moim Synem, Jam Cię dziś 
zrodził”.
Za dni ciała swego, *
z głośnym wołaniem i płaczem
Zanosił On gorące prośby i błagania *
do Tego, który mógł Go wybawić od śmier-
ci,
I został wysłuchany *
dzięki swej uległości.
A chociaż był Synem, *
nauczył się posłuszeństwa przez to, co 
wycierpiał.
A gdy wszystko wykonał, †
stał się sprawcą wiecznego zbawienia *
dla wszystkich, którzy Go słuchają.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Chrystus stał się sprawcą wieczne-
go zbawienia / dla wszystkich, którzy Go 
słuchają.
CZYTANIE
Kol 1, 3-6a
Dzięki czynimy Bogu, Ojcu Pana naszego 
Jezusa Chrystusa, zawsze, ilekroć modlimy 
się za was – odkąd usłyszeliśmy o waszej 
wierze w Chrystusie Jezusie i o waszej 
miłości, jaką żywicie dla wszystkich świę-
tych – z powodu nadziei nagrody odłożo-
nej dla was w niebie. O niej to już przed-
tem usłyszeliście dzięki głoszeniu prawdy 
– Ewangelii, która do was dotarła. Podob-
nie jak jest na całym świecie, tak również 
i u was owocuje ona i rośnie.
RESPONSORIUM KRÓTKIE
K. Od wschodu aż do zachodu słońca * 
Niech będzie pochwalone imię Pana.
W. Od wschodu aż do zachodu słońca / 
Niech będzie pochwalone imię Pana.
K. Ponad niebiosa sięga Jego chwała.
W. Niech będzie pochwalone imię Pana.
K. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świę-
temu.
W. Od wschodu aż do zachodu słońca / 
Niech będzie pochwalone imię Pana.

PIEŚŃ MARYI
Łk 1, 46-55
Ant. Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej 
chciwości * bo życie człowieka nie zależy 
od jego mienia.
Pieśń Maryi znajduje się na końcu tekstów 
Nieszporów.
PROŚBY
Bóg wspomaga i darzy opieką swój lud, 
który wybrał sobie na dziedzictwo, aby 
go doprowadzić do szczęścia. Pamięta-
jąc o dobroci Boga, składajmy Mu dzięki 
i wołajmy do Niego:
W Tobie, Panie, pokładamy nadzieję.
Ojcze nieskończenie dobry, błagamy Cię 
za naszym papieżem N. i za naszym bisku-
pem N., – miej ich w opiece i uświęcaj 
swoją mocą.
Spraw, niechaj chorzy jednoczą się 
z cierpieniami Chrystusa, – aby zawsze 
mogli doznawać Jego pociechy.
Wejrzyj łaskawie na tych, którzy są 
pozbawieni dachu nad głową, – niech 
znajdą mieszkanie godne człowieka.
Daj i zachowaj od zniszczenia plony ziemi, 
– aby wszystkim wystarczyło codziennego 
chleba.
Zachowaj nasz naród od nieszczęścia, – 
niech żyje w dobrobycie i w pokoju.
Panie, okaż zmarłym swoją wielką 
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łaskawość, – wprowadź ich do niebiańskie-
go mieszkania.
PATER NOSTER/OJCZE NASZ
MODLITWA
Wszechmogący Boże, wspieraj swoich 
wiernych † i okaż wiekuistą dobroć proszą-
cym, którzy uznają Ciebie za Stwórcę 
i Pana; * odnów życie im udzielone i odno-
wione zachowaj. Przez naszego Pana Jezu-
sa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą 
żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * 
Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.
K. Pan z wami. W. I z duchem twoim.
K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogą-
cy: Ojciec i Syn, † i Duch Święty. W. Amen
albo
Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszel-
kiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. 
W. Amen. 

NIEDZIELA, 4 SIERPNIA 2019 R., II NIESZ-
PORY XVIII NIEDZIELI ZWYKŁEJ
K. † Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu... Alleluja.

HYMN
1. Błogosławiony jesteś, Boże,
W jedności Trójcy doskonały;
Oto już gaśnie blask słoneczny,
Dlatego ześlij światło w serca.
2. Ciebie sławimy pieśnią rano,
Wielbimy hymnem o zachodzie,
Tobie oddawać chcemy chwałę
Przez wszystkie wieki nieskończone.
3. Ojcu, Synowi i Duchowi
Niech będzie chwała i podzięka;
Bóg wszechmogący w Trójcy Świętej
Niech raczy przyjąć nasze modły. Amen.

PSALMODIA
1 ant. Chrystus Pan jest kapłanem na wieki, 
* na wzór Melchizedeka. / Alleluja.
Psalm 110, 1-5. 7
Mesjasz królem i kapłanem
Trzeba bowiem, aby królował, aż położy 
wszystkich nieprzyjaciół u stóp swoich (1 
Kor 15, 25)
Rzekł Pan do Pana mego: *
„Siądź po mojej prawicy,
Aż uczynię Twych wrogów *
podnóżkiem stóp Twoich”.
Pan rozciągnie moc Twego berła ze Syjo-
nu: *
panuj wśród swych nieprzyjaciół!
Przy Tobie panowanie w dniu Twego 
triumfu, †
w blasku świętości *

z łona jutrzenki zrodziłem Cię jak rosę.
Pan przysiągł i tego nie odwoła: *
„Tyś jest kapłanem na wieki na wzór 
Melchizedeka”.
Pan jest po Twojej prawicy, *
zetrze królów w dzień swego gniewu.
On po drodze pić będzie z potoku, *
dlatego głowę podniesie.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.
Ant. Chrystus Pan jest kapłanem na wieki, 
/ na wzór Melchizedeka. / Alleluja.
2 ant. Nasz Bóg jest w niebie, * czyni 
wszystko, co zechce. / Alleluja.
Psalm 115
Chwała prawdziwego Boga
Nawróciliście się od bożków do Boga, by 
służyć Bogu żywemu i prawdziwemu (1 
Tes 1, 9)
Nie nam, Panie, nie nam, †
lecz Twemu imieniu daj chwałę *
za łaskę i wierność Twoją.
Dlaczego mają pytać poganie: *
„Gdzie się ich Bóg znajduje?”
Nasz Bóg jest w niebie, *
czyni wszystko, co zechce.
Ich bożki są ze srebra i złota, *
dzieła rąk ludzkich.
Mają usta, ale nie mówią, *
mają oczy, ale nie widzą.
Mają uszy, ale nie słyszą, *
mają nozdrza, ale nie czują zapachu.
Mają ręce pozbawione dotyku, †
nogi mają, ale nie chodzą, *
gardło ich nie wydaje głosu.
Do nich będą podobni ci, którzy je robią, *
i każdy, który im ufa.
Ale dom Izraela pokłada ufność w Panu, *
On jest ich pomocą i tarczą.
Dom Aarona pokłada ufność w Panu, *
On jest ich pomocą i tarczą.
Ci, którzy Mu służą, ufność w Nim pokła-
dają, *
On jest ich pomocą i tarczą.
Pan o nas pamięta *
i będzie nam błogosławił.
Błogosławić będzie domowi Izraela, *
błogosławić będzie domowi Aarona.
Będzie błogosławić tym, którzy służą 
Panu, *
zarówno wielkim, jak małym.
Niech Pan was rozmnoży, *
was i synów waszych.
Błogosławieni jesteście przez Pana, *
który stworzył niebo i ziemię.
Niebo jest niebem Pana, *
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ziemię zaś dał synom ludzkim.
To nie umarli chwalą Pana, *
nie ci, którzy zeszli do Otchłani,
Lecz my wielbimy Pana *
teraz i na wieki.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.
Ant. Nasz Bóg jest w niebie, / czyni wszyst-
ko, co zechce. / Alleluja.
3 ant. Bóg wszystko poddał pod stopy 
Jezusa, * a Jego ustanowił Głową Kościoła. 
/ Alleluja.
Pieśń (Ef 1, 20b-23a)
Chrystus Głową Kościoła
Alleluja.
Bóg wskrzesił Chrystusa z martwych *
(W. Alleluja)
i posadził po swojej prawicy na wyżynach 
niebieskich.
W. Alleluja (alleluja).
Alleluja.
Ponad wszelką Zwierzchnością i Władzą, *
(W. Alleluja)
i Mocą, i Panowaniem.
W. Alleluja (alleluja).
Alleluja.
I ponad wszelkim innym imieniem *
(W. Alleluja)
wzywanym nie tylko w tym wieku, ale 
i w przyszłym.
W. Alleluja (alleluja).
Alleluja.
I wszystko poddał pod Jego stopy, *
(W. Alleluja)
a Jego ustanowił Głową Kościoła.
W. Alleluja (alleluja).
Alleluja.
Chwała Ojcu i Synowi, *
(W. Alleluja)
i Duchowi Świętemu.
W. Alleluja (alleluja).
Alleluja.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
(W. Alleluja)
i na wieki wieków. Amen.
W. Alleluja (alleluja).
Ant. Bóg wszystko poddał pod stopy Jezu-
sa, / a Jego ustanowił Głową Kościoła. / 
Alleluja.

CZYTANIE
2 Tes 2, 13-14
My zawsze winniśmy dziękować Bogu 
za was, bracia umiłowani przez Pana, 
że wybrał was Bóg do zbawienia jako pier-
wociny przez uświęcenie Ducha i wiarę 

w prawdę. Po to wezwał was przez nasze 
głoszenie Ewangelii, abyście dostąpili 
chwały Pana naszego Jezusa Chrystusa.
RESPONSORIUM KRÓTKIE
K. Nasz Bóg jest wielki, * Wielka jest Jego 
potęga.
W. Nasz Bóg jest wielki, / Wielka jest Jego 
potęga.
K. Jego wiedza nie zna granic.
W. Wielka jest Jego potęga.
K. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świę-
temu.
W. Nasz Bóg jest wielki, / Wielka jest Jego 
potęga.

PIEŚŃ MARYI
Łk 1, 46-55
Ant. Jeśli pragniecie być naprawdę boga-
ci, * starajcie się o bogactwa prawdziwe.
Pieśń Maryi znajduje się na końcu tekstów 
Nieszporów.
PROŚBY
Chwała niech będzie Chrystusowi, który 
zawsze żyje, aby się wstawiać za nami. 
On ma moc obdarzyć wiecznym zbawie-
niem tych, którzy przez Niego zbliżają się 
do Boga. Z wiarą i nadzieją skierujmy do 
Niego nasze błagania:
Pamiętaj, Panie, o swoim ludzie.
Jezu, słońce sprawiedliwości, gdy ten dzień 
chyli się ku zachodowi, polecamy Tobie 
całą ludzkość, – niech wszyscy radują się 
bez końca Twoją niegasnącą światłością.
Zachowaj przymierze, które przypieczę-
towałeś Boską Krwią Twoją, – uświęcaj 
Kościół, aby był wolny od grzechu.
Pamiętaj, Panie, o ludzie, który zgromadzi-
łeś – i w którym obrałeś sobie mieszkanie.
Zachowaj od wypadków wszystkich 
podróżujących na ziemi, w powietrzu 
i na wodzie, – niech w zdrowiu i radości 
osiągną cel podróży.
Przyjmij, Panie, naszych zmarłych braci, – 
udziel im przebaczenia i wiecznej chwały.
PATER NOSTER/OJCZE NASZ
MODLITWA 
Wszechmogący Boże, wspieraj swoich 
wiernych † i okaż wiekuistą dobroć proszą-
cym, którzy uznają Ciebie za Stwórcę 
i Pana; * odnów życie im udzielone i odno-
wione zachowaj. Przez naszego Pana Jezu-
sa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą 
żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * 
Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.
K. Pan z wami. W. I z duchem twoim.
K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogą-
cy: Ojciec i Syn, † i Duch Święty. W. Amen
albo
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Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszel-
kiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. 
W. Amen. 

PIEŚŃ MARYI Łk 1, 68-79
Wielbi dusza moja Pana *
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu 
moim.
Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy. *
Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą 
wszystkie pokolenia,
Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszech-
mocny, *
a Jego imię jest święte.
Jego miłosierdzie z pokolenia na pokole-
nie *
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.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

3.6. KOMPLETA.

CZWARTEK, 25 LIPCA 2019 R., ŚW. JAKU-
BA, APOSTOŁA, ŚWIĘTO
K. † Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu... Alleluja.

W tym miejscu przewidziany jest rachu-
nek sumienia.
We wspólnie odprawianym oficjum 
można użyć jednej z formuły aktu pokuty. 

HYMN
1 Przyjdź do nas, Panie, bo ciemność zapa-
da
I blask słoneczny już niknie na niebie;
Ty jesteś światłem, co nigdy nie gaśnie
Dla Twoich wiernych.
2 Twoja obecność niech dla nas się stanie
Bezpiecznym portem i pewnym schronie-
niem;
Serca napełnij pokojem i ciszą,

Najlepszy Ojcze.
3 Bądź przy nas także w ostatniej godzinie,
Gdy kształty rzeczy zacierać się poczną;
Pochwyć za rękę i wprowadź do domu
Wiecznego trwania.
4 Boże i Stwórco wszystkiego, co żyje,
Niech dnie i noce naszego istnienia
Niosą Ci chwałę, wyznają i wielbią
W Jedynej Trójcy. Amen.

PSALMODIA
Ant.  Ciało moje  *  będzie spoczywać 
bezpiecznie.
Psalm 16 
Bóg najwyższym dobrem
Bóg wskrzesił Jezusa, zerwawszy więzy 
śmierci (Dz 2, 24) 
Zachowaj mnie, Boże, bo chronię się do 
Ciebie, †
mówię do Pana: „Tyś jest Panem moim, *
poza Tobą nie ma dla mnie dobra”.
Wzbudził On we mnie miłość przedziwną *
do świętych, którzy mieszkają na Jego 
ziemi.
A wszyscy, którzy idą za obcymi bogami, *
pomnażają swoje udręki.
Nie będę wylewał krwi w ofiarach dla nich, 
*
nie wymówią ich imion moje wargi.
Pan moim dziedzictwem i przeznacze-
niem, *
to On mój los zabezpiecza.
Sznur mierniczy szczodrze mi dział wyzna-
czył, *
jak miłe jest dla mnie dziedzictwo moje!
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.
Dlatego cieszy się moje serce i dusza radu-
je, *
a ciało moje będzie spoczywać bezpiecz-
nie,
Bo w kraju zmarłych duszy mej nie zosta-
wisz *
i nie dopuścisz, bym pozostał w grobie.
Ty ścieżkę życia mi ukażesz, †
pełnię radości przy Tobie *
i wieczne szczęście po Twojej prawicy.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.
Ant.  Ciało moje będzie spoczywać 
bezpiecznie.
CZYTANIE
1 Tes 5, 23
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Sam Bóg pokoju niech was całkowicie 
uświęca, aby nienaruszony duch wasz, 
dusza i ciało bez zarzutu zachowały się 
na przyjście naszego Pana Jezusa Chry-
stusa.
RESPONSORIUM KRÓTKIE
K. W ręce Twoje, Panie, * Powierzam ducha 
mojego.
W. W ręce Twoje, Panie,  /  Powierzam 
ducha mojego.
K. Ty nas odkupiłeś, Panie, Boże wierny.
W. Powierzam ducha mojego.
K. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świę-
temu.
W. W ręce Twoje, Panie,  /  Powierzam 
ducha mojego. 
PIEŚŃ SYMEONA
Łk 2, 29-32
Ant.  Strzeż nas, Panie, gdy czuwa-
my,  *  podczas snu nas osłaniaj,  /  abyśmy 
czuwali z Chrystusem  /  i odpoczywali 
w pokoju. 
Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu 
słudze w pokoju, *
według słowa Twojego,
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, *
któreś przygotował wobec wszystkich 
narodów:
Światło na oświecenie pogan *
i chwałę ludu Twego, Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.
Ant.  Strzeż nas, Panie, gdy czuwa-
my,  /  podczas snu nas osłaniaj,  /  abyśmy 
czuwali z Chrystusem  /  i odpoczywali 
w pokoju. 
MODLITWA
Módlmy się. Panie, nasz Boże, † daj nam 
spokojny sen i odnów nasze siły wyczer-
pane całodzienną pracą,  *  abyśmy przez 
Ciebie pokrzepieni, służyli Tobie ciałem 
i duszą. Przez Chrystusa, Pana naszego. 
Amen.
Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech 
nam da Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn, 
i Duch Święty. W. Amen.
ANTYFONA DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI 
PANNY
np. Salve Regina lub Pod Twoją obronę

PIĄTEK, 26 LIPCA 2019 R., ŚWIĘ-
TYCH JOACHIMA I ANNY, RODZICÓW 
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY, WSPO-
MNIENIE OBOWIĄZKOWE
K. † Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.

Chwała Ojcu... Alleluja.

W tym miejscu przewidziany jest rachu-
nek sumienia.
We wspólnie odprawianym oficjum 
można użyć jednej z formuły aktu pokuty. 

HYMN
Jak w czwartek 25 lipca.
PSALMODIA
Ant.  Wołam do Ciebie, Panie,  *  we dnie 
i w nocy.
Psalm 88 
W ciężkim doświadczeniu
To jest wasza godzina i panowanie ciem-
ności (Łk 22, 53) 
Panie, mój Boże, wołam do Ciebie we dnie, 
*
żalę się przed Tobą w nocy.
Niech dotrze do Ciebie moja modlitwa, *
nakłoń ucha na moje wołanie.
Bo moja dusza nieszczęściem jest przepeł-
niona, *
a życie moje zbliża się do Otchłani.
Zaliczono mnie do grona idących do 
grobu, *
stałem się jak mąż pozbawiony siły.
Między zmarłymi jest moje posłanie, *
tak jak poległych, którzy leżą w grobach,
O których Ty już więcej nie pamiętasz, *
nad którymi nie roztaczasz już opieki.
Strąciłeś mnie w otchłań najgłębszą, *
w mrok i przepaść.
Twój gniew mnie przygniata, *
spiętrzyły się nade mną jego fale.
Odsunąłeś ode mnie wszystkich przyjaciół, 
†
wzbudziłeś w nich do mnie odrazę, *
znalazłem się w więzieniu bez wyjścia.
Moje oczy słabną w nieszczęściu, †
każdego dnia wołam do Ciebie, Panie, *
ręce do Ciebie wyciągam.
Czy uczynisz cud dla umarłych? *
Czy wstaną cienie, by wielbić Ciebie?
Czy to w grobach sławi się Twoją łaskę, *
a wierność Twoją w miejscu zagłady?
Czy Twoje cuda widzi się w ciemnościach, *
a sprawiedliwość w krainie zapomnienia?
A ja wołam do Ciebie, Panie, *
niech nad ranem dotrze do Ciebie moja 
modlitwa.
Czemu odrzucasz mnie, Panie, *
i ukrywasz swoje oblicze przede mną?
Cierpię biedę i od młodości stoję na progu 
śmierci, *
dźwigałem Twoją grozę i osłabłem.
Przewalił się nade mną płomień Twego 
gniewu *
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i złamały mnie Twoje groźby.
Zewsząd mnie otoczyły jak fale powodzi *
i topią mnie w jednym momencie.
Odsunąłeś ode mnie przyjaciół i towarzy-
szy, *
tylko ciemności mieszkają ze mną.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.
Ant.  Wołam do Ciebie, Panie,  /  we dnie 
i w nocy.
CZYTANIE
Jr 14, 9
Ty jesteś wśród nas, Panie, a Twoje imię 
zostało wezwane nad nami, nie opuszczaj 
nas, Panie, nasz Boże.
RESPONSORIUM KRÓTKIE
Jak w czwartek 25 lipca.
PIEŚŃ SYMEONA 
Jak w czwartek 25 lipca.
MODLITWA
Módlmy się.  Wszechmogący Boże, Twój 
Jednorodzony Syn umarł i został złożo-
ny w grobie,  †  pomóż nam tak wiernie 
upodobnić się do Niego,  *  abyśmy mogli 
razem z Nim powstać do nowego życia. 
Który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.
Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech 
nam da Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn, 
i Duch Święty. W. Amen.
ANTYFONA DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI 
PANNY
np. Salve Regina lub Pod Twoją obronę

SOBOTA, 27 LIPCA 2019 R.
K. † Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu... Alleluja.

W tym miejscu przewidziany jest rachu-
nek sumienia.
We wspólnie odprawianym oficjum 
można użyć jednej z formuły aktu pokuty. 

HYMN
1 Nim kres nadejdzie jasności,
Błagamy, Stwórco wszechświata,
Byś nas otaczał opieką
I chronił w swojej dobroci.
2 Niech serca nawet uśpione
Przez sen czuwają przy Tobie;
A kiedy zbudzi je zorza,
Niech Ciebie wielbią z weselem.
3 Niech ciało zdrowiem się cieszy
I duch gorliwość odnajdzie,
A Ty swym światłem przenikaj
Głębokie nocy ciemności.

4 O spraw to, Ojcze najlepszy,
Przez Syna Twego, Chrystusa,
Co z Tobą w Ducha jedności
Króluje w blasku na wieki. Amen.

PSALMODIA
1 ant. Zmiłuj się nade mną, Panie, * i wysłu-
chaj moją modlitwę.
Psalm 4 
Dziękczynienie
Godnym podziwu uczynił Pan Tego, które-
go wskrzesił z martwych (św. Augustyn) 
Kiedy Cię wzywam, odpowiedz mi, Boże, *
który wymierzasz mi sprawiedliwość.
Tyś mnie wydźwignął z utrapienia, *
zmiłuj się nade mną i wysłuchaj moją 
modlitwę.
Jak długo będą ociężałe wasze serca, 
mężowie? *
Czemu kochacie marność i szukacie kłam-
stwa?
Wiedzcie, że godnym podziwu czyni Pan 
swego wiernego, *
Pan mnie wysłucha, gdy będę Go wzywał.
Zadrżyjcie i już nie grzeszcie, *
rozważcie na swych łożach i zamilknijcie.
Złóżcie należne ofiary *
i miejcie nadzieję w Panu.
Wielu powiada: „Któż nam szczęście 
ukaże?” *
Wznieś ponad nami, Panie, światłość 
Twojego oblicza!
Więcej wlałeś radości w moje serce *
niż w czasie obfitych plonów pszenicy 
i wina.
Spokojnie zasypiam, kiedy się położę, †
bo tylko Ty jeden, Panie, *
pozwalasz mi żyć bezpiecznie.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.
Ant. Zmiłuj się nade mną, Panie, / i wysłu-
chaj moją modlitwę.
2 ant. Wśród nocy * błogosławcie Pana.
Psalm 134 
Wieczorna modlitwa w świątyni
Chwalcie Boga naszego, wszyscy Jego 
słudzy, którzy się Go boicie, mali i wiel-
cy!(Ap 19, 5) 
Błogosławcie Pana, wszyscy słudzy Pańscy, 
*
którzy przebywacie nocą w Jego domu.
Wznieście wasze ręce ku Miejscu Święte-
mu *
i błogosławcie Pana.
Niech cię Pan błogosławi ze Syjonu, *
Ten, który stworzył niebo i ziemię.
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Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.
Ant. Wśród nocy błogosławcie Pana.

CZYTANIE
Pwt 6, 4-7
Słuchaj, Izraelu: Pan jest naszym Bogiem, 
Panem jedynym. Będziesz miłował Pana, 
Boga twojego, z całego swego serca, 
z całej duszy swojej, ze wszystkich sił 
swoich. Niech pozostaną w twym sercu te 
słowa, które ja ci dziś nakazuję. Wpoisz je 
twoim synom, będziesz o nich mówił prze-
bywając w domu, w czasie podróży, kładąc 
się spać i wstając ze snu.

RESPONSORIUM KRÓTKIE
Jak w czwartek 25 lipca.
PIEŚŃ SYMEONA
Jak w czwartek 25 lipca.

MODLITWA
Módlmy się.  Wszechmogący Boże, bądź 
z nami tej nocy,  †  abyśmy jutro z Twoją 
pomocą wstali  *  i radowali się ze zmar-
twychwstania Chrystusa. Który żyje i królu-
je na wieki wieków. Amen.
Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech 
nam da Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn, 
i Duch Święty. W. Amen.
ANTYFONA DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI 
PANNY
np. Salve Regina lub Pod Twoją obronę

NIEDZIELA, 28 LIPCA 2019 R., XVII 
NIEDZIELA ZWYKŁA
K. † Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu... Alleluja.

W tym miejscu przewidziany jest rachu-
nek sumienia.
We wspólnie odprawianym oficjum 
można użyć jednej z formuły aktu pokuty.

HYMN
Jak w sobotę 27 lipca.

PSALMODIA
Ant.  Pan cię okryje swoimi piórami,  *  nie 
ulękniesz się strachu nocnego.
Psalm 91 
O Bożej opiece
Oto dałem wam władzę stąpania 
po wężach i skorpionach (Łk 10, 19) 
Kto się w opiekę oddał Najwyższemu *

i w cieniu Wszechmocnego mieszka,
Mówi do Pana: „Tyś moją ucieczką i twier-
dzą, *
Boże mój, któremu ufam”.
Bo On sam cię wyzwoli z sideł myśliwego *
i od słowa niosącego zgubę.
Okryje cię swoimi piórami, †
pod Jego skrzydła się schronisz; *
wierność Jego jest puklerzem i tarczą.
Nie ulękniesz się strachu nocnego *
ani strzały za dnia lecącej,
Ani zarazy skradającej się w mroku, *
ani moru niszczącego w południe.
A choćby tysiąc padło u boku twego †
i dziesięć tysięcy po twojej prawicy, *
ciebie to nie spotka.
Ty zaś ujrzysz własnymi oczyma *
zapłatę daną grzesznikom.
Bo Pan jest twoją ucieczką, *
za obrońcę wziąłeś Najwyższego.
Nie przystąpi do ciebie niedola, *
a cios nie dosięgnie twojego namiotu,
Bo rozkazał swoim aniołom, *
aby cię strzegli na wszystkich twych 
drogach.
Będą cię nosili na rękach, *
abyś stopy nie uraził o kamień.
Będziesz stąpał po wężach i żmijach, *
a lwa i smoka podepczesz.
„Ja go wybawię, bo przylgnął do Mnie, *
osłonię go, bo poznał moje imię.
Będzie Mnie wzywał, a Ja go wysłucham †
i będę z nim w utrapieniu, *
wyzwolę go i sławą obdarzę.
Nasycę go długim życiem *
i ukażę mu moje zbawienie”.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.
Ant.  Pan cię okryje swoimi piórami,  /  nie 
ulękniesz się strachu nocnego.
CZYTANIE
Ap 22, 4-5
Słudzy Pana będą oglądać Jego oblicze, 
a imię Jego na ich czołach. I odtąd już 
nocy nie będzie. A nie potrzeba im światła 
lampy i światła słońca, bo Pan Bóg będzie 
świecił nad nimi i będą królować na wieki 
wieków.

RESPONSORIUM KRÓTKIE
Jak w czwartek 25 lipca.
PIEŚŃ SYMEONA
Jak w czwartek 25 lipca.

MODLITWA
Módlmy się.  Wszechmogący Boże, 
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uczciliśmy dzisiaj tajemnicę zmartwych-
wstania Chrystusa, † pokornie Cię prosimy, 
niech nas ogarnie Twój pokój,  *  abyśmy 
odpoczęli bezpieczni od zła wszelkiego 
i z radością się obudzili na chwalenie 
Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. 
Amen.
Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech 
nam da Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn, 
i Duch Święty. W. Amen.

ANTYFONA DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI 
PANNY
np. Salve Regina lub Pod Twoją obronę

PONIEDZIAŁEK, 29 LIPCA 2019 R., ŚW. 
MARTY, WSPOMNIENIE OBOWIĄZKOWE
K. † Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu... Alleluja.

W tym miejscu przewidziany jest rachu-
nek sumienia.
We wspólnie odprawianym oficjum 
można użyć jednej z formuły aktu pokuty.

HYMN
Jak w sobotę 27 lipca.

PSALMODIA
Ant. Ty jesteś, Panie, Bogiem łaski * i wiel-
kiego miłosierdzia.
Psalm 86 
O pomoc w przeciwnościach
Błogosławiony Bóg, który nas pociesza 
w każdym naszym utrapieniu (2 Kor 1, 3. 4) 
Nakłoń swego ucha i wysłuchaj mnie, 
Panie, *
bo biedny jestem i ubogi.
Strzeż mojej duszy, bo jestem pobożny, *
zbaw sługę Twego, który ufa Tobie.
Ty jesteś moim Bogiem, †
Panie, zmiłuj się nade mną, *
bo nieustannie wołam do Ciebie.
Uraduj duszę swego sługi, *
ku Tobie, Panie, wznoszę moją duszę.
Tyś bowiem, Panie, dobry i łaskawy, *
pełen łaski dla wszystkich, którzy Cię 
wzywają.
Wysłuchaj, Panie, modlitwę moją *
i zważ na głos mojej prośby.
W dniu utrapienia wołam do Ciebie, *
ponieważ Ty mnie wysłuchasz.
Nie ma wśród bogów równego Tobie, 
Panie, *
ani Twemu dziełu inne nie dorówna.
Przyjdą wszystkie ludy przez Ciebie stwo-
rzone †

i Tobie, Panie, oddadzą pokłon, *
będą sławiły Twe imię.
Bo Ty jesteś wielki i czynisz cuda, *
tylko Ty jesteś Bogiem.
Naucz mnie, Panie, Twej drogi, †
bym postępował według Twojej prawdy, *
nakłoń me serce, by lękało się Twego imie-
nia.
Będę Cię wielbił z całego serca, Panie mój 
i Boże, *
i na wieki będę sławił Twoje imię.
Bo wielkie było dla mnie Twoje miłosier-
dzie, *
a życie moje wyrwałeś z głębin Otchłani.
Boże, pyszni przeciw mnie powstali †
i zgraja zuchwalców czyha na me życie, *
a nie mają oni względu na Ciebie.
Ale Tyś, Panie, Bogiem łaski i miłosierdzia, *
do gniewu nieskory, łagodny i bardzo wier-
ny.
Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną, †
siły swej udziel słudze Twojemu, *
ocal syna swojej służebnicy!
Daj mi znak dobroci, †
aby ujrzeli ze wstydem ci, którzy mnie 
nienawidzą, *
żeś Ty, Panie, mnie wspomógł i pocieszył.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.
Ant. Ty jesteś, Panie, Bogiem łaski / i wiel-
kiego miłosierdzia.

CZYTANIE
1 Tes 5, 9-10
Bóg nas przeznaczył do osiągnięcia 
zbawienia przez naszego Pana Jezusa 
Chrystusa, który umarł za nas, abyśmy czy 
żywi, czy umarli, razem z Nim żyli.

RESPONSORIUM KRÓTKIE
Jak w czwartek 25 lipca.
PIEŚŃ SYMEONA
Jak w czwartek 25 lipca.

MODLITWA
Módlmy się. Wszechmogący Boże, udziel 
nam pokrzepiającego spoczynku † i spraw, 
aby ziarno naszej dzisiejszej pracy * wydało 
plon w wieczności. Przez Chrystusa, Pana 
naszego. Amen.
Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech 
nam da Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn, 
i Duch Święty. W. Amen.

ANTYFONA DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI 
PANNY
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np. Salve Regina lub Pod Twoją obronę

WTOREK, 30 LIPCA 2019 R.
K. † Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu... Alleluja.

W tym miejscu przewidziany jest rachu-
nek sumienia.
We wspólnie odprawianym oficjum 
można użyć jednej z formuły aktu pokuty. 

HYMN
Jak w sobotę 27 lipca.

PSALMODIA
Ant. Panie, nie ukrywaj przede mną swoje-
go oblicza, * bo w Tobie pokładam nadzie-
ję.
Psalm 143, 1-11 
Modlitwa w ucisku
Człowiek osiąga usprawiedliwienie nie 
przez wypełnianie prawa za pomocą 
uczynków, lecz jedynie przez wiarę w Jezu-
sa Chrystusa (Ga 2, 16) 
Usłysz, Panie, modlitwę moją, †
w swojej wierności przyjm moje błaganie, *
wysłuchaj mnie w swej sprawiedliwości.
Nie wzywaj na sąd swojego sługi, *
bo nikt z żyjących nie jest sprawiedliwy 
przed Tobą.
Albowiem prześladuje mnie nieprzyjaciel, 
†
moje życie na ziemię powalił, *
pogrążył mnie w ciemnościach, jak dawno 
umarłych.
A we mnie duch mój omdlewa, *
zamiera we mnie serce.
Wspominam dni dawno minione, †
rozmyślam o wszystkich Twych dziełach, *
rozważam dzieło rąk Twoich.
Wyciągam do Ciebie ręce, *
jak zeschła ziemia pragnie Cię moja dusza.
Wysłuchaj mnie prędko, Panie, *
albowiem duch mój omdlewa.
Nie ukrywaj przede mną swojego oblicza, *
bym się nie stał podobny do tych, którzy 
schodzą do grobu.
Daj mi już o świcie doznać łaski Twojej, *
bo w Tobie pokładam nadzieję.
Pokaż mi drogę, którą mam kroczyć, *
bo wznoszę ku Tobie moją duszę.
Wybaw mnie, Panie, od moich wrogów, *
uciekam się do Ciebie.
Naucz mnie spełniać Twoją wolę, *
bo Ty jesteś moim Bogiem.
Niech mnie Twój dobry duch prowadzi *
po bezpiecznej równinie.

Przez wzgląd na Twoje imię, Panie, zacho-
waj mnie przy życiu, *
w swej sprawiedliwości wyprowadź mnie 
z niedoli.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.
Ant. Panie, nie ukrywaj przede mną swoje-
go oblicza, / bo w Tobie pokładam nadzie-
ję.

CZYTANIE
1 P 5, 8-9
Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik 
wasz, diabeł, jak lew ryczący krąży szukając 
kogo pożreć. Mocni w wierze przeciwstaw-
cie się jemu.

RESPONSORIUM KRÓTKIE
Jak w czwartek 25 lipca.
PIEŚŃ SYMEONA
Jak w czwartek 25 lipca.

MODLITWA
Módlmy się.  Prosimy Cię, Boże, napełnij 
tę noc swoim światłem † i spraw, abyśmy 
spokojnie zasnęli i z radością obudzili się 
w Twoje imię  *  w blasku dnia nowego. 
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech 
nam da Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn, 
i Duch Święty. W. Amen.

ANTYFONA DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI 
PANNY
np. Salve Regina lub Pod Twoją obronę

ŚRODA, 31 LIPCA 2019 R., ŚW. IGNACEGO 
Z LOYOLI, PREZBITERA, WSPOMNIENIE 
OBOWIĄZKOWE
K. † Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu... Alleluja.

W tym miejscu przewidziany jest rachu-
nek sumienia.
We wspólnie odprawianym oficjum 
można użyć jednej z formuły aktu pokuty. 

HYMN
Jak w sobotę 27 lipca.

PSALMODIA
1 ant. Boże, bądź moim obrońcą * i warow-
nią, która ocala.
Psalm 31, 2-6 
Ufna modlitwa w cierpieniu
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Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha 
mojego (Łk 23, 46) 
Panie, do Ciebie się uciekam, †
niech nigdy nie doznam zawodu, *
wybaw mnie w sprawiedliwości Twojej.
Nakłoń ku mnie Twego ucha, *
pośpiesz, aby mnie ocalić!
Bądź dla mnie skałą schronienia, *
warownią, która ocala.
Ty bowiem jesteś moją skałą i twierdzą, *
kieruj mną i prowadź przez wzgląd na swe 
imię.
Wydobądź z sieci zastawionej na mnie, *
bo Ty jesteś moją ucieczką.
W ręce Twoje powierzam ducha mego, *
Ty mnie odkupisz, Panie, wierny Boże.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.
Ant. Boże, bądź moim obrońcą / i warow-
nią, która ocala.
2 ant.  Z głębokości wołam do Ciebie, 
Panie. †
Psalm 130 
Z otchłani grzechu
Jezus zbawi swój lud od jego grzechów (Mt 
1, 21) 
Z głębokości wołam do Ciebie, Panie, *
† Panie, wysłuchaj głosu mego.
Nachyl swe ucho *
na głos mojego błagania.
Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, 
Panie, *
Panie, któż się ostoi?
Ale Ty udzielasz przebaczenia, *
aby Ci ze czcią służono.
Pokładam nadzieję w Panu, †
dusza moja pokłada nadzieję w Jego 
słowie, *
dusza moja oczekuje Pana.
Bardziej niż strażnicy poranka *
niech Izrael wygląda Pana.
U Pana jest bowiem łaska, *
u Niego obfite odkupienie.
On odkupi Izraela *
ze wszystkich jego grzechów.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.
Ant. Z głębokości wołam do Ciebie, Panie.

CZYTANIE
Ef 4, 26-27
Nie grzeszcie: niech nad waszym gnie-
wem nie zachodzi słońce! Ani nie dawajcie 
miejsca diabłu.

RESPONSORIUM KRÓTKIE
Jak w czwartek 25 lipca.
PIEŚŃ SYMEONA
Jak w czwartek 25 lipca.

MODLITWA
Módlmy się.  Panie Jezu Chryste, cichy 
i pokorny, dla Twoich naśladowców jarz-
mo, które nakładasz, jest słodkie, a ciężar 
lekki,  †  przyjmij nasze dążenia i prace 
w tym dniu spełnione  *  i odnów przez 
odpoczynek nasze siły, abyśmy mogli 
lepiej Tobie służyć. Który żyjesz i królujesz 
na wieki wieków. Amen.
Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech 
nam da Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn, 
i Duch Święty. W. Amen.

ANTYFONA DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI 
PANNY
np. Salve Regina lub Pod Twoją obronę

CZWARTEK, 1 SIERPNIA 2019 R., ŚW. 
ALFONSA MARII LIGUORIEGO, BISKUPA 
I DOKTORA KOŚCIOŁA WSPOMNIENIE 
OBOWIĄZKOWE 
Tekst jak w czwartek 25 lipca, poza 
Hymnem, który jest jak w sobotę 27 lipca.

PIĄTEK, 2 SIERPNIA 2019 R.
Tekst jak w piątek 26 lipca, poza Hymnem, 
który jest jak w sobotę 27 lipca.

SOBOTA, 3 SIERPNIA 2019 R.
Tekst jak w sobotę 27 lipca, poza Hymnem, 
który jak poniżej.

HYMN
1 Chryste, Tyś dniem pełnym blasku,
Rozpraszasz nocne ciemności,
W Tobie początek jest światła
I nim obdarzasz wybranych.

2 Teraz więc Ciebie prosimy,
Byś strzegł nas w mrocznych godzinach,
W swoim pokoju zachował
I przyniósł ulgę znużonym.

3 Kiedy już sen nas ogarnie,
Niech serce czuwa przy Tobie;
Tych, którzy Ciebie miłują,
Osłaniaj swoją prawicą.

4 Wejrzyj, Obrońco nasz, Boże,
I wrogie oddal zasadzki,
Kieruj Twoimi wiernymi,
Boś własną Krwią ich odkupił.
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5 Chryste, łagodny nasz Królu,
Niech Ciebie z Ojcem i Duchem
Wszystko, co żyje, wysławia
Przez całą wieczność bez końca. Amen.

NIEDZIELA, 4 SIERPNIA 2019 R., XVIII 
NIEDZIELA ZWYKŁA
Tekst jak w niedzielę 28 lipca, poza 
Hymnem, który jak w sobotę 3 sierpnia.

3.7. MODLITWY.
Znak Krzyża
In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. 
Amen.

Ojcze Nasz – Pater Noster
Pater noster, qui es in caelis, sanctificetur 
nomen tuum. Adveniat regnum tuum. 
Fiat voluntas tua, sicut in caelo et in terra. 
Panem nostrum quotidianum da nobis 
hodie. Et dimitte nobis debita nostra, sicut 
et nos dimittimus debitoribus nostris. Et 
ne nos inducas in tentationem, sed libera 
nos a malo. Amen.

Zdrowaś Maryjo – Ave Maria
Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum, 
benedicta Tu in mulieribus et benedictus 
fructus ventris Tui, Jesus. Sancta Maria, 
Mater Dei ora pro nobis peccatoribus, 
nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

Chwała Ojcu – Gloria Patri
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. Sicut 
erat in principio, et nunc, et semper, et in 
saecula saeculorum. Amen.

Witaj Królowo – Salve Regina
Salve, Regina, mater misericordiae: vita, 
dulcedo, et spes nostra, salve. Ad te clama-
mus exsules filii Hevae. Ad te suspiramus, 
gementes et flentes in hac lacrimarum 
valle. Eia, ergo, advocata nostra, illos tuos 
misericordes oculos ad nos converte. 
Et Iesum, benedictum fructum ventris 
tui, nobis post hoc exsilium ostende. 
O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. 
Amen.

Anioł Pański – Angelus

V. Angelus Domini nuntiavit Mariae.
R. Et concepit de Spiritu Sancto.
Ave, Maria, gratia plena...

V. Ecce ancilla Domini,
R. Fiat mihi secundum verbum tuum.

Ave, Maria, gratia plena...
 
V. Et Verbum caro factum est,
R. Et habitavit in nobis.
Ave, Maria, gratia plena...
 
V. Ora pro nobis, sancta Dei Genetrix,
R. Ut digni efficiamur promissionibus Chri-
sti.

V. Oremus. Gratiam tuam, quaesumus, 
Domine, mentibus nostris infunde; ut qui, 
Angelo nuntiante, Christi Filii tui incar-
nationem cognovimus, per passionem 
eius et crucem ad resurrectionis gloriam 
perducamur. Per eundem Christum 
Dominum nostrum.
R. Amen.

Modlitwa Wędrownika 
Panie Jezu Chryste, który uczyniłeś dla 
nas Samego Siebie drogą żywą, oświecaj 
światłem z niebios i zechciej przyłączyć 
się do nas w naszej drodze przez życie 
tak, jak kiedyś przyłączyłeś się̨ do wędrow-
ców podążających do Emaus. Daj nam 
moc Twojego Ducha, abyśmy odnaleźli 
najwspanialszą drogę̨ Twej świętej służby 
i posilając się Eucharystią, tym prawdzi-
wym chlebem pielgrzymów, wędrowali 
z radością, mimo zmęczenia oraz prze-
ciwności i przeszkód, drogą prowadzącą 
prosto do domu Ojca. Amen.

4. WAŻNE TELEFONY.

NUMERY AWARYJNE:
OGÓLNY NUMER ALARMOWY 112
POLICJA 113
STRAŻ POŻARNA 115
POGOTOWIE 118 

Polskie numery do kontaktu:

+48 608556354 – Joanna Laskowska
+48 518473986 – Jerzy Żochowski
+48 665390667 – Justyna Schönthaler
+48 603137900 – Joanna Skowrońska



NUMERY KONTAKTOWE DO SZEFÓW PUNKTÓW 
(POMOC W SPRAWACH LOGISTYCZNYCH): 
w razie problemów kontaktuj się z szefem punktu, do którego się udajecie.

POINT POINT LEADER CONTACTS

SORIANO Giovanna Marsilio giovimar@live.it 
3287099621

BELMONTE SABINA Riccardo Muratore rickymuratore@hotmail.com 
3493195348

FOSSANOVA Cecilia Caretti cecilia.caretti@yahoo.it 
3407772279

CAMPO DALL’OSSO Alessandro Galantin alessandro@galantin.it 
3351230430

ACQUA PENDENTE Francesca Burla francescaburla@hotmail.it 
3282711001

ASSISI FONTEMAGGIO Davide Balbo balbo.dvd@gmail.com 
3493626789

BASE NAUTICA AGESCI Filippo Lovisetto lovisetto.filippo@gmail.com 
3478897250

BASTIA UMBRA SANTA 
CHIARA Elisa David elisadavid82@gmail.com 

3402477917

CASAMARI Filippo Menin filippomenin@gmail.com 
347517650

CERTOSA TRISULTI Daiana Montesi daiana.montesi@live.it 
3395294842

CONVENTO OSSERVANZA Monica D’Atti monica.datti@guidafrancigena.it 
328/8742548

IST SUORE IMMACOLATA 
CONCEZIONE Elena Pillepich elena.pillepich@virgilio.it 

335 160 3408

MONTECASSINO Saverio Greco saverio_82@hotmail.it 
339.2632228

NORCIA Riccardo Muratore rickymuratore@hotmail.com 
3493195348

RIETI FONTE COLOMBO Adelaide (Aline) 
Cantono di Ceva

commguida@fse.it 
333.3486827

SELVA DI PALIANO Cristiana Cannistrà cristiana.cannistra@gmail.com 
393396252251

TIVOLI DON BOSCO Fabrizio Caciola geomcaciola@gmail.com 
3401687465


