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Poniedziałek 19 lipca 2021 
Czytanie z Księgi Wyjścia. 
  Gdy doniesiono królowi egipskiemu o ucieczce ludu, zmieniło się 
usposobienie faraona i jego sług względem niego i rzekli: „Cóżeśmy uczynili 
pozwalając Izraelowi opuścić naszą służbę?” Rozkazał wówczas faraon 
zaprzęgać swoje rydwany i zabrał ludzi swoich z sobą. Wziął sześćset rydwanów 
wyborowych oraz wszystkie inne rydwany egipskie, a na każdym z nich byli 
dzielni wojownicy. Pan uczynił upartym serce faraona, króla egipskiego, który 
ruszył w pościg za synami Izraela. Ci jednak wyszli z podniesioną ręką. 
Egipcjanie więc ścigali ich i dopędzili obozujących nad morzem. A gdy się zbliżył 
faraon, synowie Izraela podnieśli oczy, a ujrzawszy, że Egipcjanie ciągną za 
nimi, ogromnie się przerazili. Synowie Izraela podnieśli głośne wołanie do Pana. 
Rzekli do Mojżesza: „Czyż brakowało grobów w Egipcie, że nas tu 
przyprowadziłeś, abyśmy pomarli na pustyni? Cóż za usługę wyświadczyłeś nam 
przez to, że wyprowadziłeś nas z Egiptu? Czyż nie mówiliśmy ci wyraźnie w 
Egipcie: «Zostaw nas w spokoju, chcemy służyć Egipcjanom». Lepiej bowiem 
nam było służyć im, niż umierać na tej pustyni”. Mojżesz odpowiedział ludowi: 
„Nie bójcie się! Pozostańcie na swoim miejscu, a zobaczycie zbawienie Pana, 
które zgotuje nam dzisiaj. Egipcjan, których widzicie teraz, nie będziecie już 
nigdy oglądać. Pan będzie walczył za was, a wy będziecie spokojni”. Pan rzekł 
do Mojżesza: „Czemu głośno wołasz do Mnie? Powiedz synom Izraela, niech 
ruszają w drogę. Ty zaś podnieś swą laskę i wyciągnij rękę nad morze i rozdziel 
je na dwoje, a wejdą synowie Izraela w środek na suchą ziemię. Ja natomiast 
uczynię upartymi serca Egipcjan, że pójdą za nimi. Wtedy okażę moją potęgę 
wobec faraona, całego wojska jego, rydwanów i jeźdźców, wtedy poznają 
Egipcjanie, że Ja jestem Panem”. 
Oto słowo Boże. 
 
Refren: Śpiewajmy Panu, który moc okazał. 
Będę śpiewał na cześć Pana, * 
który wspaniale swą potęgę okazał,  
gdy konia i jeźdźca * 
pogrążył w morskiej przepaści.  
 
Pan jest moją mocą i źródłem męstwa, * 
Jemu zawdzięczani moje ocalenie.  
On Bogiem moim, uwielbiać Go będę, * 
On Bogiem ojca mego, będę Go wywyższał.  
 
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 
Nie zatwardzajcie dzisiaj serc waszych,  
lecz słuchajcie głosu Pańskiego.  
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. 



 

Spływ  Czarna Hańcza  2021   
 

 

 
  Niektórzy z uczonych w Piśmie i faryzeuszów rzekli do Jezusa: 
„Nauczycielu, chcielibyśmy jakiś znak widzieć od Ciebie”. Lecz On im 
odpowiedział: „Plemię przewrotne i wiarołomne żąda znaku, ale żaden znak nie 
będzie mu dany, prócz znaku proroka Jonasza. Albowiem jak Jonasz był trzy dni 
i trzy noce we wnętrznościach wielkiej ryby, tak Syn Człowieczy będzie trzy dni i 
trzy noce w łonie ziemi. Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu 
plemieniu i potępią je; ponieważ oni wskutek nawoływania Jonasza się nawrócili, 
a oto tu jest coś więcej niż Jonasz. Królowa z Południa powstanie na sądzie 
przeciw temu plemieniu i potępi je; ponieważ ona z krańców ziemi przybyła 
słuchać mądrości Salomona, a oto tu jest coś więcej niż Salomon”. 
 
Oto słowo Pańskie. 
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Wtorek 20 lipca 2021 
 
Czytanie z Księgi Wyjścia. 
  Gdy Mojżesz wyciągnął rękę nad morze, Pan cofnął wody gwałtownym 
wiatrem wschodnim, który wiał przez całą noc, i uczynił morze suchą ziemią. 
Wody się rozstąpiły, a synowie Izraela szli przez środek morza po suchej ziemi, 
mając mur z wód po prawej i po lewej stronie. Egipcjanie ścigali ich. Wszystkie 
konie faraona, jego rydwany i jeźdźcy ciągnęli za nimi w środek morza. 
O świcie spojrzał Pan ze słupa ognia i ze słupa obłoku na wojsko egipskie 
i zmusił je do ucieczki. I zatrzymał koła ich rydwanów, tak że z wielką trudnością 
mogli się naprzód posuwać. Egipcjanie krzyknęli: „Uciekajmy przed Izraelem, bo 
w jego obronie Pan walczy z Egipcjanami”. A Pan rzekł do Mojżesza: „Wyciągnij 
rękę nad morze, aby wody zalały Egipcjan, ich rydwany i jeźdźców”. Wyciągnął 
Mojżesz rękę nad morze, które o brzasku dnia wróciło na swoje miejsce. 
Egipcjanie uciekając biegli naprzeciw falom, i pogrążył ich Pan w pośrodku 
morza. Powracające fale zatopiły rydwany i jeźdźców całego wojska faraona, 
które weszło w morze ścigając synów Izraela. Nie ocalał z nich ani jeden. 
Synowie zaś Izraela szli po suchym dnie morskim, mając mur z wód po prawej 
i po lewej stronie. W tym to dniu wybawił Pan Izraela z rąk Egipcjan. I widzieli 
Izraelici martwych Egipcjan na brzegu morza. Gdy Izraelici widzieli wielkie dzieło, 
którego dokonał Pan wobec Egipcjan, ulękli się Pana i uwierzyli Jemu oraz Jego 
słudze Mojżeszowi. Wtedy Mojżesz i synowie Izraela razem z nim śpiewali taką 
pieśń chwały ku czci Pana:  
Nie mówi się: Oto słowo Boże. 
 
Refren: Śpiewajmy Panu, który moc okazał.  
 
Pod tchnieniem Twoich nozdrzy spiętrzyły się wody, + 
żywioły płynne stanęły jak wały, * 
w pośrodku morza zakrzepły przepaści.  
Mówił nieprzyjaciel: „Będę ścigał, pochwycę, + 
zdobycz podzielę, nasycę mą duszę, * 
miecza dobędę, ręka moja ich zetrze”.  
 
Wionęło tchnienie Twoje i przykryło ich morze, * 
zatonęli jak ołów pośród, wód gwałtownych.  
Prawicę swą wyciągnąłeś * 
i pożarła ich ziemia.  
 
Wprowadziłeś swój lud i osadziłeś * 
na górze Twego dziedzictwa,  
w miejscu, które uczyniłeś swym mieszkaniem, * 
w świątyni, którą założyły Twoje ręce, Panie. 
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 
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Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę,  
a Ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy.  
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 
 
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. 
  Gdy Jezus przemawiał do tłumów, oto Jego Matka i bracia stanęli na 
dworze i chcieli z Nim mówić. Ktoś rzekł do Niego: „Oto Twoja Matka i Twoi 
bracia stoją na dworze i chcą mówić z Tobą”. Lecz On odpowiedział temu, który 
Mu to oznajmił: „Któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi?” I wyciągnąwszy 
rękę ku swoim uczniom, rzekł: „Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę 
Ojca mojego, który jest w niebie, ten Mi jest bratem, siostrą i matką”. 
Oto słowo Pańskie. 
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Środa 22 lipca 2021 
Czytanie z Księgi Wyjścia. 

Synowie Izraela wyruszyli z Elim. Przybyło zaś całe zgromadzenie synów 
Izraela na pustynię Sin, położoną między Elim a Synajem, piętnastego dnia 
drugiego miesiąca od ich wyjścia z ziemi egipskiej. I zaczęło szemrać na pustyni 
całe zgromadzenie synów Izraela przeciw Mojżeszowi i przeciw Aaronowi. 
Synowie Izraela mówili im: «Obyśmy pomarli z ręki Pana w ziemi egipskiej, 
gdzieśmy zasiadali przed garnkami mięsa i jadali chleb do sytości! 
Wyprowadziliście nas na tę pustynię, aby głodem umorzyć całą tę rzeszę». Pan 
powiedział wówczas do Mojżesza: «Oto ześlę wam chleb z nieba, na kształt 
deszczu. I będzie wychodził lud, i każdego dnia będzie zbierał według potrzeby 
dziennej. Chcę ich także doświadczyć, czy pójdą za moimi rozkazami, czy też 
nie. Lecz w dniu szóstym zrobią zapas tego, co przyniosą, a będzie podwójna 
ilość tego, co będą zbierać codziennie». Mojżesz rzekł do Aarona: «Powiedz 
całemu zgromadzeniu synów Izraela: “Zbliżcie się do Pana, gdyż słyszał wasze 
szemrania”». W czasie przemowy Aarona do całego zgromadzenia synów Izraela 
spojrzeli ku pustyni i ukazała się im chwała Pana w obłoku. I przemówił Pan do 
Mojżesza tymi słowami: «Słyszałem szemranie synów Izraela. Powiedz im tak: “ 
O zmierzchu będziecie jeść mięso, a rano nasycicie się chlebem. Poznacie 
wtedy, że Ja, Pan, jestem waszym Bogiem”». Rzeczywiście wieczorem 
przyleciały przepiórki i pokryły obóz, a nazajutrz rano warstwa rosy leżała dokoła 
obozu. Gdy się warstwa rosy uniosła ku górze, wówczas na pustyni pozostało 
coś drobnego, ziarnistego, niby szron na ziemi. Na widok tego synowie Izraela 
pytali się wzajemnie: «Manhu?», to znaczy: «co to jest?» — gdyż nie wiedzieli, 
co to było. Wtedy powiedział do nich Mojżesz: «To jest chleb, który daje wam 
Pan na pokarm». 
Oto słowo Boże. 
 
Refren: Pokarmem z nieba Pan swój lud obdarzył. 
Na próbę wystawiali w sercach swoich Boga, * 
żądając strawy dla swego łakomstwa. 
Mówili przeciw Bogu: « Czyż Bóg potrafi * 
stół nakryć na pustyni? » 
Refren. 
Jednak z góry wydał rozkaz chmurom * 
i bramy nieba otworzył. 
Jak deszcz spuścił mannę do jedzenia, * 
podarował im chleb niebieski. 
Refren. 
Spożywał człowiek chleb aniołów, * 
zesłał im jadła do syta. 
Wzbudził na niebie wiatr od strony wschodu, * 
mocą swą przywiódł wiatr południowy. 
Refren. 
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I zesłał na nich mięso jak chmurę pyłu, * 
ptaki skrzydlate jak morski piasek. 
Sprawił, że pospadały na ich obóz, * 
dokoła ich namiotów. 
Refren. 
 
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 
Ziarnem jest Słowo Boże, a siewcą jest Chrystus, 
każdy, kto Go znajdzie, będzie żył na wieki. 
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 
 
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. 

Tego dnia Jezus wyszedł z domu i usiadł nad jeziorem. Wnet zebrały się 
koło Niego tłumy tak wielkie, że wszedł do łodzi i usiadł, a cały lud stał na brzegu. 
I mówił im wiele w przypowieściach tymi słowami: «Oto siewca wyszedł siać. A 
gdy siał, niektóre ziarna padły na drogę, nadleciały ptaki i wydziobały je. Inne 
padły na miejsca skaliste gdzie niewiele miały ziemi; i wnet powschodziły, bo 
gleba była głęboka. Lecz gdy słońce wzeszło, przypaliły się i uschły, bo nie miały 
korzenia. Inne znowu padły miedzy ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je. 
Inne w końcu padły na ziemię żyzną i plon wydały, jedno stokrotny, drugie 
sześćdziesięciokrotny, a inne trzydziestokrotny. Kto ma uszy, niechaj słucha». 
Oto słowo Pańskie. 
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Czwartek 22 lipca 2021 
Święto Św. Marii Magdaleny 

 
Czytanie z Księgi Pieśni nad pieśniami 

Połóż mnie jak pieczęć na twoim sercu, jak pieczęć na twoim ramieniu, bo 
jak śmierć potężna jest miłość, a zazdrość jej nieprzejednana jak otchłań; żar jej 
to żar ognia, płomień Pana. Wody wielkie nie zdołają ugasić miłości, nie zatopią 
jej rzeki. Jeśliby kto oddał za miłość całe bogactwo swego domu, pogardzą nim 
tylko. 
Oto Słowo Boże 
 
Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza 
Boże mój, Boże, szukam Ciebie *  
i pragnie Ciebie moja dusza.  
Ciało moje tęskni za Tobą, *  
jak ziemia zeschła i łaknąca wody. 
Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza 
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. 
Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza 
Będę Cię wielbił przez całe me życie *  
i wzniosę ręce w imię Twoje.  
Moja dusza syci się obficie, *  
a usta Cię wielbią radosnymi wargami. 
Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza 
 
Alleluja, alleluja, alleluja 
Maryjo, Ty powiedz, coś w drodze widziała?  
Jam zmartwychwstałego blask chwały ujrzała.  
Żywego już Pana widziałam grób pusty  
I świadków anielskich, i odzież, i chusty. 
Alleluja, alleluja, alleluja 
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Słowa Ewangelii według świętego Jana 
Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było 

ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień od niego 
odsunięty. Maria stała przed grobem płacząc. A kiedy tak płakała, nachyliła się 
do grobu i ujrzała dwóch aniołów w bieli, siedzących tam, gdzie leżało ciało 
Jezusa: jednego w miejscu głowy, a drugiego w miejscu nóg. I rzekli do niej: 
«Niewiasto, czemu płaczesz?». Odpowiedziała im: «Zabrano Pana mego i nie 
wiem, gdzie Go położono». Gdy to powiedziała, odwróciła się i ujrzała stojącego 
Jezusa, ale nie wiedziała, że to Jezus. Rzekł do niej Jezus: «Niewiasto, czemu 
płaczesz? Kogo szukasz?». Ona zaś sądząc, że to jest ogrodnik, powiedziała do 
Niego: «Panie, jeśli ty Go przeniosłeś, powiedz mi, gdzie Go położyłeś, a ja Go 
wezmę». Jezus rzekł do niej: «Mario!». A ona obróciwszy się powiedziała do 
Niego po hebrajsku: «Rabbuni», to znaczy: «Nauczycielu». Rzekł do niej Jezus: 
«Nie zatrzymuj Mnie; jeszcze bowiem nie wstąpiłem do Ojca. Natomiast udaj się 
do moich braci i powiedz im: „Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego oraz do 
Boga mego i Boga waszego”». Poszła Maria Magdalena oznajmiając uczniom: 
«Widziałam Pana i to mi powiedział». 
Oto Słowo Pańskie. 
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Piątek 23 lipca 2021 
Święto Św. Brygidy 

 
Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Galatów 

Bracia: Ja dla Prawa umarłem przez Prawo, aby żyć dla Boga: razem z 
Chrystusem zostałem przybity do krzyża. Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we 
mnie Chrystus. Choć nadal prowadzę życie w ciele, jednak obecne życie moje 
jest życiem wiary w Syna Bożego, który umiłował mnie i samego siebie wydał za 
mnie. 
Oto Słowo Boże 
 
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. 
Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry 
Wysławiajcie razem ze mną Pana, *  
wspólnie wywyższajmy Jego imię.  
Szukałem pomocy u Pana, a On mnie wysłuchał *  
i wyzwolił od wszelkiej trwogi. 
 
Alleluja, alleluja, alleluja 
Trwajcie w mojej miłości;  
kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity. 
Alleluja, alleluja, alleluja 
 
Słowa Ewangelii według świętego Jana 

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Ja jestem prawdziwym krzewem 
winnym, a Ojciec mój jest tym, który uprawia. Każdą latorośl, która we Mnie nie 
przynosi owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła 
owoc obfitszy. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do 
was. Trwajcie we Mnie, a Ja w was trwać będę. Podobnie jak latorośl nie może 
przynosić owocu sama z siebie, o ile nie trwa w winnym krzewie, tak samo i wy, 
jeżeli we Mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy - latoroślami. 
Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic 
nie możecie uczynić. Ten, kto we Mnie nie trwa, zostanie wyrzucony, jak winna 
latorośl i uschnie. I zbiera się ją i wrzuca do ognia i płonie. Jeżeli we Mnie trwać 
będziecie, a słowa moje w was, poproście, o cokolwiek chcecie, a to wam się 
spełni. Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie 
się moimi uczniami”. 
Oto Słowo Pańskie. 
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Sobota, 24 lipca 2021 
Czytanie z Księgi Wyjścia. 

Mojżesz wrócił z Synaju i obwieścił ludowi wszystkie słowa Pana i 
wszystkie Jego zlecenia. Wtedy cały lud odpowiedział 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 pokoleń Izraela. Potem polecił młodzieńcom 
izraelskim złożyć Panu ofiarę całopalną i ofiarę biesiadną z cielców. Mojżesz zaś 
wziął połowę krwi i wylał 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. 
 
Refren: Składajcie Bogu dziękczynną ofiarę. 
Przemówił Pan, Bóg nad bogami, * 
i wezwał ziemię od wschodu do zachodu słońca. 
Bóg zajaśniał z Syjonu, * 
korony piękności. 
Refren. 
« Zgromadźcie Mi moich umiłowanych, * 
którzy przez ofiarę zawarli ze Mną przymierze ». 
Niebiosa zwiastują Jego sprawiedliwość, * 
albowiem sam Bóg jest sędzią. 
Refren. 
« Bogu składaj ofiarę dziękczynną * 
spełnij swe śluby wobec Najwyższego! 
I wzywaj Mnie w dniu utrapienia, * 
uwolnię ciebie, a ty Mnie uwielbisz ». 
Refren. 
 
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 
Przyjmujcie w duchu łagodności wszczepione w was słowo, 
które ma moc zbawić dusze wasze. 
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 
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Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. 
Jezus opowiedział tłumom tę przypowieść: «Królestwo niebieskie podobne 

jest do człowieka, który posiał dobre nasienie na swojej roli. Lecz gdy ludzie 
spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał chwastu między pszenicę i odszedł. A 
gdy zboże wyrosło i wypuściło kłosy, wtedy pojawił się i chwast. Słudzy 
gospodarza przyszli i zapytali go: “Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na 
swej roli? Skąd więc się wziął na niej chwast?”. 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 
pszenicy. Pozwólcie obojgu róść aż do żniwa; a w czasie żniwa powiem żeńcom: 
Zbierzcie najpierw chwast i powiążcie go w snopki na spalenie; pszenicę zaś 
zwieźcie do mego spichlerza ”». 
Oto słowo Pańskie 
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Niedziela, 25 lipca 2021 
Czytanie z Drugiej Księgi Królewskiej. 

Pewien człowiek przyszedł z Baal-Szalisza, przynosząc mężowi Bożemu, 
Elizeuszowi, chleba z pierwocin, dziesięć chlebów jęczmiennych i świeżego 
zboża w worku. On zaś rozkazał: «Podaj ludziom i niech jedzą». Lecz sługa jego 
odrzekł: «Jakże to rozdzielę między stu ludzi?» A on odpowiedział: «Podaj 
ludziom i niech jedzą, bo tak mówi Pan: “Nasycą się i pozostawią resztki”». 
Położył więc to przed nimi, a ci jedli i pozostawili resztki, według słowa 
Pańskiego.  
Oto słowo Boże. 
 
Refren: Otwierasz rękę, karmisz nas do syta. 
Niechaj Cię wielbią, Panie, wszystkie Twoje dzieła * 
i niech Cię błogosławią Twoi święci. 
Niech mówią o chwale Twojego królestwa * 
i niech głoszą Twoją potęgę. 
Refren. 
Oczy wszystkich zwracają się ku Tobie, * 
a Ty karmisz ich we właściwym czasie. 
Ty otwierasz swą rękę * 
i karmisz do syta wszystko, co żyje. 
Refren. 
Pan jest sprawiedliwy na wszystkich swych drogach * 
i łaskawy we wszystkich swoich dziełach. 
Pan jest blisko wszystkich, którzy Go wzywają, * 
wszystkich wzywających Go szczerze. 
Refren. 
 
Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan. 

Bracia: Zachęcam was ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób 
godny powołania, jakim zostaliście wezwani, z całą pokorą i cichością, z 
cierpliwością, znosząc siebie nawzajem w miłości. Usiłujcie zachować jedność 
Ducha dzięki więzi, jaką jest pokój. Jedno jest Ciało i jeden Duch, bo też 
zostaliście wezwani w jednej nadziei, jaką daje wasze powołanie. Jeden jest Pan, 
jedna wiara, jeden chrzest. Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który jest i działa 
ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. 
Oto słowo Boże. 
 
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 
Wielki prorok powstał między nami 
i Bóg nawiedził lud swój. 
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 
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Słowa Ewangelii według świętego Jana. 

Jezus udał się za Jezioro Galilejskie, czyli Tyberiadzkie. Szedł za Nim 
wielki tłum, bo widziano znaki, jakie czynił na tych, którzy chorowali. Jezus 
wszedł na wzgórze i usiadł tam ze swoimi uczniami. A zbliżało się święto 
żydowskie, Pascha. Kiedy więc Jezus podniósł oczy i ujrzał, że liczne tłumy 
schodzą do Niego, rzekł do Filipa: «Skąd kupimy chleba, aby oni się posilili?». A 
mówił to, wystawiając go na próbę. Wiedział bowiem, co miał czynić. 
Odpowiedział Mu Filip: «Za dwieście denarów nie wystarczy chleba, aby każdy z 
nich mógł choć trochę otrzymać». Jeden z uczniów Jego, Andrzej, brat Szymona 
Piotra, rzekł do Niego: «Jest tu jeden chłopiec, który ma pięć chlebów 
jęczmiennych i dwie ryby, lecz cóż to jest dla tak wielu?». Jezus zatem rzekł: 
«Każcie ludziom usiąść». A w miejscu tym było wiele trawy. Usiedli więc 
mężczyźni, a liczba ich dochodziła do pięciu tysięcy. Jezus więc wziął chleby i 
odmówiwszy dziękczynienie, rozdał siedzącym; podobnie uczynił i z rybami, 
rozdając tyle, ile kto chciał. A gdy się nasycili, rzekł do uczniów: «Zbierzcie 
pozostałe ułomki, aby nic nie zginęło». Zebrali więc i ułomkami z pięciu chlebów 
jęczmiennych, które zostały po spożywających, napełnili dwanaście koszów. A 
kiedy ci ludzie spostrzegli, jaki cud uczynił Jezus, mówili: «Ten prawdziwie jest 
prorokiem, który miał przyjść na świat». Gdy więc Jezus poznał, że mieli przyjść i 
porwać Go, aby Go obwołać królem, sam usunął się znów na górę. 
Oto słowo Pańskie. 
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Poniedziałek, 26 lipca 2021 
Wspomnienie św. Joachima i Anny, rodziców Najświętszej Maryi Panny 

 
Czytanie z Księgi Syracydesa. 
 
  Wychwalajmy mężów sławnych i ojców naszych według następstwa ich 
pochodzenia. Ci są mężowie pobożni, których cnoty nie zostały zapomniane, 
pozostały one z ich potomstwem, dobrym dziedzictwem są ich następcy. 
Potomstwo to 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. 
 
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.  
 
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 
 
Sprawiedliwi wyczekiwali pociechy Izraela,  
a Duch Święty spoczywał na nich.  
 
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 
 
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. 
 
  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. 
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Wtorek, 27 lipca 2021 
 
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 
przy wejściu do swych namiotów i patrzył na Mojżesza, aż wszedł do namiotu. 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 obłoku 
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, 
młodzieniec Jozue, syn Nuna, nie oddalał się z wnętrza namiotu. A Pan zstąpił w 
obłoku, i Mojżesz zatrzymał się koło Niego, i wypowiedział imię Pana. Przyszedł 
Pan przed jego oczyma i wołał: «Pan, Pan, Bóg miłosierny i litościwy, cierpliwy, 
bogaty w łaskę i wierność, zachowujący swą łaskę w tysiączne pokolenia, 
przebaczający niegodziwość, niewierność, grzech, lecz nie pozostawiający go 
bez ukarania, ale zsyłający kary za niegodziwość ojców na synów i wnuków aż 
do trzeciego i czwartego pokolenia». I natychmiast skłonił się Mojżesz aż do 
ziemi i oddał pokłon, mówiąc: «Jeśli darzysz mnie życzliwością, Panie, to proszę, 
niech pójdzie Pan w pośród nas. Jest to wprawdzie lud o twardym karku, ale 
przebaczysz winy nasze i grzechy nasze i 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 przymierza — Dziesięć Słów. 
Oto słowo Boże. 
 
Refren: Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia. 
Dzieła Pana są sprawiedliwe, * 
wszystkich uciśnionych ma w swojej opiece. 
Drogi swoje objawił Mojżeszowi, * 
swoje dzieła synom Izraela. 
Refren. 
Miłosierny jest Pan i łaskawy, * 
nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy. 
Nie zapamiętuje się w sporze, * 
nie płonie gniewem na wieki. 
Refren. 
Nie postępuje z nami według naszych grzechów, * 
ani według win naszych nam nie odpłaca. 
Bo jak wysoko niebo wznosi się nad ziemią, * 
tak wielka jest łaska Pana dla Jego czcicieli. 
Refren. 
Jak jest odległy wschód od zachodu, * 
tak daleko odsunął nasze od nas winy. 
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Jak ojciec lituje się nad dziećmi, * 
tak Pan się lituje nad tymi, którzy się Go boją. 
Refren. 
 
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 
Ziarnem jest słowo Boże, a siewcą jest Chrystus, 
każdy, kto Go znajdzie, będzie żył na wieki. 
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 
 
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. 

Jezus odprawił tłumy i wrócił do domu. Tam przystąpili do Niego uczniowie i 
prosili Go: «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 żeńcami są 
aniołowie. Jak więc zbiera się chwast i spala ogniem, tak będzie przy końcu 
świata. Syn Człowieczy pośle aniołów swoich: ci zbiorą z Jego królestwa 
wszystkie zgorszenia i tych, którzy dopuszczają się nieprawości, i wrzucą 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. 
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Środa, 29 lipca 2021 
Czytanie z Księgi Wyjścia. 

Gdy Mojżesz zstępował z góry Synaj z dwiema tablicami Świadectwa w 
ręku, nie wiedział, że skóra na jego twarzy promieniała na skutek rozmowy z 
Panem. Gdy Aaron i Izraelici zobaczyli Mojżesza z dala i ujrzeli, że skóra na jego 
twarzy promienieje, bali się zbliżyć do niego. A gdy Mojżesz ich przywołał, Aaron 
i wszyscy przywódcy zgromadzenia przyszli do niego, a Mojżesz rozmawiał z 
nimi. Potem przyszli także Izraelici, a on dawał im polecenia, powierzone mu 
przez Pana 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 wyszedł, opowiadał 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. 
 
Refren: Jesteś najświętszy, Boże nasz i Panie. 
Wysławiajcie Pana, Boga naszego, * 
padajcie do podnóżka stóp Jego, bo On jest święty. 
Wśród Jego kapłanów są Mojżesz i Aaron, † 
i Samuel wśród tych, którzy wzywali Jego imienia: * 
wzywali Pana, On ich wysłuchał. 
Refren. 
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. 
Refren. 
 
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 
Słowa Twoje, Panie, są duchem i życiem, 
Ty masz słowa życia wiecznego. 
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 
 
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. 

Jezus powiedział do tłumów: «Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu 
ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Uradowany 
poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił tę rolę. Dalej, podobne jest królestwo 
niebieskie do kupca poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną, 
drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił ją». 
Oto słowo Pańskie. 
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Czwartek, 29 lipca 2021 
Wspomnienie św. Marty. 

 

Czytanie z Pierwszego Listu św. Jana. 
 
  Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga, a każdy, 
kto miłuje, 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 miłujemy się wzajemnie, Bóg trwa w nas i miłość ku Niemu jest w nas 
doskonała. Poznajemy, 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. 
 
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 bogobojnych,  
aby ich ocalić.  
Skosztujcie i zobaczcie, jak Pan jest dobry,  
szczęśliwy człowiek, który znajduje w Nim ucieczkę.  
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Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 
 
Ja jestem światłością świata,  
kto idzie za Mną, będzie miał światło życia.  
 
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 

 
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 siedziała 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 zmartwychwstanie”. Rzekła Marta do 
Niego: „Wiem, że zmartwychwstanie w czasie zmartwychwstania w dniu 
ostatecznym”. Rzekł do niej Jezus: „Ja jestem zmartwychwstaniem 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: 
 
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 przysłuchiwała się Jego mowie. Natomiast Marta uwijała się koło 
rozmaitych posług. Przystąpiła 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 jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, 
której nie będzie pozbawiona”. 

 
Oto słowo Pańskie. 
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Piątek, 30 lipca 2021 
 
Czytanie z Księgi Kapłańskiej. 

Pan przemówił do Mojżesza tymi słowami: «Oto czasy święte dla Pana, 
zwołanie święte, na które wzywać ich będziecie w określonym 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 
zwołanie 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: «Mów do Izraelitów i powiedz im: Kiedy wejdziecie do 
ziemi, którą Ja wam dam, i zbierzecie plon, przyniesiecie kapłanowi snop jako 
pierwociny waszego plonu. On dokona obrzędu kołysania snopa przed Panem, 
aby był przez Niego łaskawie przyjęty. Dokona nim gestu kołysania w następnym 
dniu po szabacie. I odliczycie sobie od dnia po szabacie, od dnia, w którym 
przyniesiecie snopy na obrzęd kołysania, siedem tygodni pełnych, aż do dnia po 
siódmym szabacie odliczycie pięćdziesiąt dni i wtedy złożycie Panu nową ofiarę z 
pokarmów. Dziesiątego dnia siódmego miesiąca jest Dzień Przebłagania. Będzie 
to dla was zwołanie święte. Będziecie pościć i będziecie 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 Panu ofiary 
spalane. Ósmego dnia będzie dla was zwołanie święte i złożycie Panu ofiarę 
spalaną. 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 Panu ofiarę spalaną: ofiarę całopalną, z 
pokarmów, ofiarę krwawą i ofiarę płynną, każdego dnia to, co jest na ten dzień 
przeznaczone».  
Oto słowo Boże. 
 
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. 
Refren. 
Bo tak ustanowiono w Izraelu, * 
według przykazania Boga Jakuba. 
Ustanowił to prawo dla Józefa, * 
gdy wyruszał przeciw ziemi egipskiej. 
Refren. 
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Nie będziesz miał obcego boga, * 
cudzemu bogu nie będziesz się kłaniał. 
Jam jest Pan, Bóg twój, * 
który cię wywiódł z ziemi egipskiej. 
Refren. 
 
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 
Słowo Pana trwa na wieki, 
to słowo ogłoszono wam jako Dobrą Nowinę. 
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 
 
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. 

Jezus, przyszedłszy do swego rodzinnego miasta, 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 ma 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. 
 


