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Poniedziałek, 18 lipca 2022 
 

Czytanie z Księgi proroka Micheasza 
Słuchajcie, proszę, tego, co Pan powiedział: «Stań, prawuj się wobec gór, 

niech słuchają pagórki twego głosu!» Słuchajcie, góry, sporu Pańskiego, 
nakłońcie uszu, posady ziemi! Oto Pan wiedzie spór ze swym ludem i oskarżać 
będzie Izraela. «Ludu mój, cóż ci uczyniłem? Czym ci się uprzykrzyłem? 
Odpowiedz Mi! Tym, że cię wywiodłem z ziemi egipskiej? Że z domu niewoli 
wybawiłem cię? Że posłałem przed tobą Mojżesza, Aarona i Miriam?» «Z czym 
stanę przed Panem i pokłonię się Bogu na wysokości? Czy stanę przed Nim z 
ofiarą całopalną, z rocznymi cielętami? Czy Pan się zadowoli tysiącami baranów, 
miriadami potoków oliwy? Czy trzeba, bym wydał pierworodnego mego za mój 
występek, owoc łona mego za grzech mojej duszy?» «Powiedziano ci, 
człowiecze, co jest dobre. I czego żąda Pan od ciebie, jeśli nie czynienia 
sprawiedliwości, umiłowania wierności i pokornego obcowania z Bogiem twoim?» 
Oto Słowo Boże 
 
Temu, kto prawy, ukażę zbawienie 
«Zgromadźcie Mi moich umiłowanych, *  
którzy przez ofiarę zawarli ze Mną przymierze».  
Niebiosa zwiastują Bożą sprawiedliwość, *  
albowiem sam Bóg jest sędzią. 
Temu, kto prawy, ukażę zbawienie 
«Nie oskarżam cię za twoje ofiary, *  
bo twe całopalenia zawsze są przede Mną.  
Nie przyjmę cielca z twego domu *  
ani kozłów ze stad twoich». 
Temu, kto prawy, ukażę zbawienie 
«Czemu wymieniasz moje przykazania *  
i na ustach masz moje przymierze?  
Ty, co nienawidzisz karności, *  
a słowa moje odrzuciłeś za siebie?» 
 
Alleluja, alleluja, alleluja 
Nie zatwardzajcie dzisiaj serc waszych,  
lecz słuchajcie głosu Pańskiego. 
Alleluja, alleluja, alleluja 
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Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza 
Niektórzy z uczonych w Piśmie i faryzeuszów rzekli do Jezusa: 

«Nauczycielu, chcielibyśmy zobaczyć jakiś znak 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. 
 

Wtorek, 19 lipca 2022 
 
Czytanie z Księgi proroka Micheasza 

Paś lud Twój, Panie, laską Twoją, trzodę dziedzictwa Twego, co mieszka 
samotnie w lesie, pośród ogrodów. Niech wypasają Baszan i Gilead jak za 
dawnych czasów. «Jak za dni Twego wyjścia z ziemi egipskiej ukażę mu dziwy». 
Któryż bóg podobny Tobie, co oddalasz nieprawość, odpuszczasz występek 
Reszcie dziedzictwa Twego? Nie żywi On gniewu na zawsze, bo upodobał sobie 
miłosierdzie. Ulituje się znowu nad nami, zetrze nasze nieprawości. Wrzucisz w 
morskie głębiny wszystkie ich grzechy. Okażesz wierność Jakubowi, 
Abrahamowi łaskawość, co poprzysiągłeś przodkom naszym od najdawniejszych 
czasów. 
Oto Słowo Boże 
 
Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje 
Łaskawym się okazałeś, Panie, dla Twej ziemi, *  
odmieniłeś los Jakuba.  
Odpuściłeś winę swojemu ludowi *  
i zakryłeś wszystkie jego grzechy. 
Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje 
Odnów nas, Boże, nasz Zbawco, *  
Twego oburzenia na nas poniechaj.  
Czyż będziesz się gniewał na wieki, *  
czy gniew swój rozciągniesz na wszystkie pokolenia? 
 
Alleluja, alleluja, alleluja 
Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę,  
a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego. 
Alleluja, alleluja, alleluja 
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Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza 
Gdy Jezus przemawiał do tłumów, oto Jego Matka i bracia stanęli na 

dworze i chcieli z Nim rozmawiać. Ktoś rzekł do Niego: «Oto Twoja Matka i Twoi 
bracia stoją na dworze i chcą pomówić 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 jest Mi bratem, siostrą i 
matką». 
Oto Słowo Pańskie. 

Środa, 20 lipca 2022 
 

Początek Księgi proroka Jeremiasza 
Słowa Jeremiasza, syna Chilkiasza, z rodu kapłańskiego, który był w 

Anatot, w ziemi Beniamina. Pan skierował do mnie następujące słowo: „Zanim 
ukształtowałem cię w łonie matki, znałem cię, nim przyszedłeś na świat, 
poświęciłem cię, prorokiem dla narodów ustanowiłem cię”. I rzekłem: „Ach, Panie 
Boże, przecież nie umiem mówić, bo jestem młodzieńcem!” Pan zaś 
odpowiedział mi: „Nie mów: «Jestem młodzieńcem», gdyż pójdziesz, do 
kogokolwiek cię poślę, i będziesz mówił, cokolwiek tobie polecę. Nie lękaj się ich, 
bo jestem z tobą, by cię chronić”, mówi Pan. I wyciągnąwszy rękę, dotknął Pan 
moich ust i rzekł mi: „Oto kładę moje słowa w twoje usta. Spójrz, daję ci dzisiaj 
władzę nad narodami i nad królestwami, byś wyrywał i obalał, byś niszczył i 
burzył, byś budował i sadził”. 
Oto Słowo Boże 
 
Będę wysławiał Twoją sprawiedliwość 
W Tobie, Panie, ucieczka moja, 
niech wstydu nie zaznam na wieki. 
Wyzwól mnie i ratuj w Twej sprawiedliwości, 
nakłoń ku mnie swe ucho i ześlij ocalenie. 
Będę wysławiał Twoją sprawiedliwość 
Bądź dla mnie skałą schronienia 
i zamkiem warownym, aby mnie ocalić. 
bo Ty jesteś moją opoką i twierdzą. 
Boże mój, wyrwij mnie z rąk niegodziwca. 
Będę wysławiał Twoją sprawiedliwość 
Bo Ty, mój Boże, jesteś moją nadzieją, 
Panie, Tobie ufam od młodości. 
Ty byłeś moją podporą od dnia narodzin, 
od łona matki moim opiekunem, 
Ciebie zawsze wysławiałem. 



 

Spływ  Czarna Hańcza  2022   
 
 

4 

Alleluja, alleluja, alleluja 
Ziarnem jest słowo Boże, a siewcą jest Chrystus, 
każdy, kto Go znajdzie, będzie żył na wieki. 
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 

 
Czwartek, 21 lipca 

 
Początek Księgi proroka Jeremiasza 

Pan skierował do mnie następujące słowo: „Idź i głoś publicznie w 
Jerozolimie: «To mówi Pan: Pamiętam wierność twej młodości, miłość twego 
narzeczeństwa, kiedy chodziłaś za Mną na pustyni, w ziemi, której nikt nie 
obsiewa. Izrael jest świętością Pana, pierwszym plonem Jego zbiorów. Ci 
wszyscy, którzy go spożywają, stają się winni, spotka ich nieszczęście»”, mówi 
Pan. „A Ja wprowadziłem was do ziemi urodzajnej, byście spożywali jej owoce i 
jej zasoby. Weszliście i zbezcześciliście moją ziemię, uczyniliście z mojej 
posiadłości miejsce pełne odrazy. Kapłani nie mówili: «Gdzie jest Pan?» Uczeni 
w Piśmie nie uznawali Mnie; pasterze zbuntowali się przeciw Mnie; prorocy głosili 
wyrocznie na korzyść Baala i chodzili za tymi, którzy nie dają pomocy”. „Niebo, 
niechaj cię na to ogarnie osłupienie, groza i wielkie drżenie”, mówi Pan: „Bo 
podwójne zło popełnił mój naród: opuścili Mnie, źródło wody żywej, żeby 
wykopać sobie cysterny, cysterny popękane, które nie zatrzymują wody”. 
Oto Słowo Boże 
 
W Tobie, o Panie, mamy źródło życia 
Do nieba sięga, Panie, Twoja łaska, 
Twoja wierność aż po same chmury. 
Twoja sprawiedliwość jak góry wysokie, 
a Twoje wyroki jak ogromna otchłań. 
W Tobie, o Panie, mamy źródło życia 
Jak cenna jest Twoja łaska, 
przychodzą do Ciebie ludzie 
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i chronią się w cieniu Twych skrzydeł, 
sycą się obfitością Twojego domu, 
poisz ich potokiem Twoich rozkoszy. 
 
Alleluja, alleluja, alleluja 
Nazwałem was przyjaciółmi, 
albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od mego Ojca 
Alleluja, alleluja, alleluja 
 
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza 

Uczniowie przystąpili do Jezusa i zapytali: „Dlaczego w przypowieściach 
mówisz do nich?” On im odpowiedział: „Wam dano poznać tajemnice królestwa 
niebieskiego, im zaś nie dano. Bo kto ma, temu będzie dodane i nadmiar mieć 
będzie; kto zaś nie ma, temu zabiorą również to, co ma. Dlatego mówię do nich 
w przypowieściach, że otwartymi oczami nie widzą i otwartymi uszami nie słyszą 
ani nie rozumieją. Tak spełnia się na nich przepowiednia Izajasza: «Słuchać 
będziecie, a nie zrozumiecie, patrzeć będziecie, a nie zobaczycie. Bo stwardniało 
serce tego ludu, ich uszy stępiały i oczy swe zamknęli, żeby oczami nie widzieli 
ani uszami nie słyszeli, ani swym sercem nie rozumieli: i nie nawrócili się, abym 
ich uzdrowił». Lecz szczęśliwe oczy wasze, że widzą, i uszy wasze, że słyszą. 
Bo zaprawdę powiadam wam: Wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło 
zobaczyć to, na co wy patrzycie, a nie ujrzeli; i usłyszeć to, co wy słyszycie, a nie 
usłyszeli”. 
Oto Słowo Pańskie 

 
Piątek, 22 lipca 2022 – Wspomnienie 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.  
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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 
 

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. 

 
Sobota, 23 lipca – 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 
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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. 
Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry 
Spójrzcie na Niego, a rozpromienicie się radością, * 
oblicza wasze nie zapłoną wstydem. 
Oto zawołał biedak i Pan go usłyszał, * 
i uwolnił od wszelkiego ucisku. 
Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry 
Anioł Pański otacza szańcem bogobojnych, * 
aby ich ocalić. 
Skosztujcie i zobaczcie, jak Pan jest dobry, * 
szczęśliwy człowiek, który znajduje w Nim ucieczkę. 
Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry 
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 



 

Spływ  Czarna Hańcza  2022   
 
 

8 

XVII Niedziela Zwykła, 24 lipca 2022  
Czytanie z Księgi Rodzaju 

Bóg rzekł do Abrahama: ”Skarga na Sodomę i Gomorę głośno się rozlega, 
bo występki ich mieszkańców są bardzo ciężkie. Chcę więc iść i zobaczyć, czy 
postępują tak, jak głosi oskarżenie, które do Mnie doszło, czy też nie; dowiem 
się”. Wtedy to dwaj mężowie odeszli w stronę Sodomy, a Abraham stał dalej 
przed Panem. Zbliżywszy się do Niego, Abraham rzekł: ”Czy zamierzasz wygubić 
sprawiedliwych wespół z bezbożnymi? Może w tym mieście jest pięćdziesięciu 
sprawiedliwych; czy także zniszczysz to miasto i nie przebaczysz mu dla 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 
Sodomie pięćdziesięciu sprawiedliwych, przebaczę całemu miastu dla 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 dla 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: ”O, racz się nie gniewać, Panie, jeśli raz 
jeszcze zapytam: gdyby znalazło się tam dziesięciu?”. Odpowiedział Pan: ”Nie 
zniszczę przez wzgląd na tych dziesięciu”. 
Oto Słowo Boże 
 
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 przybytku. 
Pan mnie wysłuchał, kiedy Go wzywałem 
będę sławił Twe imię 
za łaskę Twoją i wierność. 
Wysłuchałeś mnie, kiedy Cię wzywałem, 
pomnożyłeś moc mojej duszy. 
Pan mnie wysłuchał, kiedy Go wzywałem 
Pan, który jest wysoko, patrzy łaskawie na pokornego, 
pyszałka zaś dostrzega z daleka. 
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Gdy chodzę wśród utrapienia, Ty podtrzymujesz me życie, 
wyciągasz swoją rękę przeciwko gniewowi mych wrogów. 
 
Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Kolosan 

Bracia: Z Chrystusem pogrzebani jesteście w chrzcie, z Nim też razem 
zostaliście wskrzeszeni przez wiarę w moc Boga, który Go wskrzesił. I was, 
umarłych na skutek występków i ”nieobrzezania” waszego ciała, razem z 
Chrystusem Bóg przywrócił do życia. Darował nam wszystkie występki, skreślił 
zapis dłużny, obciążający nas nakazami, usunął go z drogi, przygwoździwszy do 
krzyża. 
Oto Słowo Boże 
 
Alleluja, alleluja, alleluja 
Otrzymaliście Ducha przybrania za synów, 
w którym wołamy: Abba, Ojcze. 
Alleluja, alleluja, alleluja 
 
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza 

Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, rzekł 
jeden z uczniów do Niego: „Panie, naucz nas się modlić, jak i Jan nauczył swoich 
uczniów”. A On rzekł do nich: „Kiedy się modlicie, mówcie: Ojcze, niech się 
święci Twoje imię; niech przyjdzie Twoje królestwo. Naszego chleba 
powszedniego dawaj nam na każdy dzień, i przebacz nam nasze grzechy, bo i 
my przebaczymy każdemu, kto 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, użycz mi trzech chlebów, bo mój przyjaciel przybył do 
mnie z drogi, a nie mam co mu podać«. Lecz tamten odpowie z wewnątrz: »Nie 
naprzykrzaj mi się! Drzwi są już zamknięte i moje dzieci leżą ze mną w łóżku. Nie 
mogę wstać i dać tobie«. Mówię 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; kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje; kto 
szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą. Jeżeli którego z was, ojców, syn 
poprosi o chleb, czy poda mu kamień? Lub też gdy prosi o jajko, czy poda mu 
skorpiona? Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim 
dzieciom, o ileż bardziej Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy Go 
proszą”. 
Oto Słowo Pańskie 
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Poniedziałek, 25 lipca 2022 – Święto Św. Jakuba Ap. 
 
Czytanie z Drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian 

Bracia: Przechowujemy skarb w naczyniach glinianych, aby z Boga była 
owa przeogromna moc, a nie z nas. Zewsząd znosimy cierpienia, lecz nie 
poddajemy się zwątpieniu; żyjemy w niedostatku, lecz nie rozpaczamy; znosimy 
prześladowania, lecz nie czujemy się osamotnieni, obalają nas na ziemię, lecz 
nie giniemy. Nosimy nieustannie w ciele naszym konanie 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 wierzymy i dlatego mówimy, przekonani, że 
Ten, który wskrzesił Jezusa, z Jezusem przywróci życie także nam i stawi nas 
przed sobą razem z wami. Wszystko to bowiem dla was, ażeby w pełni obfitująca 
łaska zwiększyła chwałę Bożą przez dziękczynienie wielu. 
Oto Słowo Boże 
 
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. 
Kto we łzach sieje, żąć będzie w radości 
Mówiono wtedy między narodami: *  
«Wielkie rzeczy im Pan uczynił».  
Pan uczynił nam wielkie rzeczy  
i ogarnęła nas radość. 
Kto we łzach sieje, żąć będzie w radości 
Odmień znowu nasz los, Panie, *  
jak odmieniasz strumienie na Południu.  
Ci, którzy we łzach sieją, *  
żąć będą w radości. 
 
Alleluja, alleluja, alleluja 
Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem,  
abyście szli i owoc przynosili. 
Alleluja, alleluja, alleluja 
 
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza 

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 
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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 będziecie. Nie do Mnie jednak 
należy dać miejsce po mojej stronie prawej i lewej, ale dostanie 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 pierwszym między wami, niech będzie 
niewolnikiem waszym. Na wzór Syna Człowieczego, który nie przyszedł, aby Mu 
służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu». 
Oto Słowo Pańskie. 
 

Wtorek, 26 lipca 2022 – Wspomnienie Św. Joachima i Anny 
 
Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza 

Oczy moje wylewają łzy dzień i noc bez przerwy, bo wielki upadek dotknie 
Dziewicę, Córę mojego ludu, klęska bardzo wielka. Gdy wyjdę na pole – oto 
pobici mieczem! Jeśli pójdę do miasta – oto męki głodu! Nawet prorok i kapłan 
błądzą po kraju, nic nie rozumiejąc. Czy nieodwołalnie odrzuciłeś Judę albo czy 
odczuwasz wstręt do Syjonu? Dlaczego nas dotknąłeś klęską, a nie ma dla nas 
uleczenia? Spodziewaliśmy się pokoju, ale nie ma nic dobrego; czasu uleczenia 
– a tu przerażenie! Uznajemy, Panie, naszą niegodziwość, przewrotność 
naszych przodków, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. Nie odrzucaj nas przez 
wzgląd na Twoje imię, od czci nie odsądzaj tronu Twojej chwały! Pamiętaj, nie 
zrywaj przymierza z nami! Czy są wśród bożków pogańskich tacy, którzy by 
zesłali deszcz? Czy może niebo zsyła krople deszczu? Czy raczej nie Ty, Panie, 
nasz Boże? W Tobie pokładamy nadzieję, bo Ty uczyniłeś to wszystko. 
Oto Słowo Boże 
 
Wyzwól nas, Boże, dla imienia Twego 
Czy wiecznie będziesz się gniewał? * 
Nie pamiętaj nam win przodków naszych, 
niech szybko nas spotka Twoje zmiłowanie, * 
gdyż bardzo jesteśmy słabi. 
Wyzwól nas, Boże, dla imienia Twego 
Wspomóż nas, Boże, nasz Zbawco, * 
dla chwały Twojego imienia; 
wyzwól nas i odpuść nam grzechy * 
przez wzgląd na swoje imię. 
Wyzwól nas, Boże, dla imienia Twego 
Niech jęk pojmanych dojdzie do Ciebie * 
i mocą Twego ramienia ocal na śmierć skazanych. 
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My zaś, lud Twój i owce Twojej trzody, † 
będziemy wielbić Ciebie na wieki * 
i przez pokolenia głosić Twoją chwałę. 
Wyzwól nas, Boże, dla imienia Twego 
 
Alleluja, alleluja, alleluja 
Ziarnem jest słowo Boże, a siewcą jest Chrystus, 
każdy, kto Go znajdzie, będzie żył na wieki. 
Alleluja, alleluja, alleluja 
 
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza 

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 żeńcami są aniołowie. Jak więc 
zbiera się chwast i spala w ogniu, tak będzie przy końcu świata. Syn Człowieczy 
pośle aniołów swoich: ci zbiorą z Jego królestwa wszystkie zgorszenia oraz 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 

Środa, 27 lipca 2022  
 

Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza 
Biada mi, matko moja, żeś mnie porodziła, męża skargi i niezgody dla 

całego kraju. Nie pożyczam ani nie daję pożyczki, a wszyscy mi złorzeczą. 
Ilekroć otrzymywałem Twoje słowa, pochłaniałem je, a Twoje słowo stawało się 
dla mnie rozkoszą i radością serca mego. Bo imię Twoje zostało wezwane nade 
mną, Panie, Boże Zastępów. Nigdy nie zasiadałem w wesołym gronie, by się 
bawić. Pod Twoją ręką siadałem samotny, bo napełniłeś mnie gniewem. 
Dlaczego mój ból nie ma granic, a rana moja jest nieuleczalna, niemożliwa do 
uzdrowienia? Jesteś więc dla mnie zupełnie jak zwodniczy strumień, niepewna 
woda. Dlatego to mówi Pan: „Jeśli się nawrócisz, dozwolę, byś znów stanął 
przede Mną. Jeśli zaś będziesz wykonywać to, co szlachetne, bez jakiejkolwiek 
podłości, będziesz jakby moimi ustami. Wtedy oni się zwrócą ku tobie, ty się 
jednak nie będziesz ku nim zwracał. Uczynię z ciebie dla tego narodu niezdobyty 
mur ze spiżu. Będą walczyć z tobą, lecz cię nie zwyciężą, bo jestem z tobą, by 
cię wspomagać i uwolnić, mówi Pan. Wybawię cię z rąk złoczyńców i uwolnię cię 
z mocy gwałtowników”. 

Oto Słowo Boże 
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Bóg jest ucieczką w dniu mego ucisku 
Od nieprzyjaciół moich wyzwól mnie, mój Boże, 
broń mnie od tych, co na mnie powstają. 
Wybaw mnie od złoczyńców 
i od mężów krwawych. 
Bóg jest ucieczką w dniu mego ucisku 
Bo oto czyhają na moje życie, 
spiskują przeciw mnie mocarze, 
a we mnie nie ma zbrodni ani grzechu, Panie, 
bez mojej winy tu biegną, by mnie napastować. 
Bóg jest ucieczką w dniu mego ucisku 
Na Ciebie będę baczył, Mocy moja, 
bo Ty, o Boże, jesteś moją warownią. 
Wychodzi mi naprzeciw Bóg w swej łaskawości, 
Bóg sprawia, że mogę patrzeć na klęskę swych wrogów. 
Bóg jest ucieczką w dniu mego ucisku 
A ja opiewać będę Twoją potęgę 
i rankiem będę się weselić z Twojej łaskawości. 
bo stałeś się dla mnie warownią 
i ucieczką w dniu mego ucisku. 
Bóg jest ucieczką w dniu mego ucisku 
 
Alleluja, alleluja, alleluja 
Słowa Twoje, Panie, są duchem i życiem. 
Ty masz słowa życia wiecznego. 
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 

 
Czwartek, 28 lipca 2022 

Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza 
Słowo, które Pan oznajmił Jeremiaszowi: „Wstań i zejdź do domu 

garncarza; tam usłyszysz moje słowa”. Zstąpiłem do domu garncarza, on zaś 
pracował właśnie przy kole. Jeżeli naczynie, które wyrabiał, uległo 
zniekształceniu, jak to się zdarza z gliną w ręku garncarza, wyrabiał z niego inne 
naczynie, jak tylko podobało się garncarzowi. Wtedy Pan skierował do mnie 
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następujące słowo: „Czy nie mogę postąpić z wami, domu Izraela, jak ten 
garncarz? - rzekł Pan. Oto bowiem jak glina w ręku garncarza, tak jesteście wy, 
domu Izraela, w moim ręku”. 
Oto Słowo Boże 
 
Szczęśliwy, kogo wspiera Bóg Jakuba 
Chwal, duszo moja, Pana. 
Będę chwalił Pana do końca swego życia, 
będę śpiewał mojemu Bogu, 
dopóki istnieję. 
Szczęśliwy, kogo wspiera Bóg Jakuba 
Nie pokładajcie ufności w książętach 
ani w człowieku, który zbawić nie może. 
Gdy duch go opuści, znowu w proch się obraca 
i przepadają wszystkie jego zamiary. 
Szczęśliwy, kogo wspiera Bóg Jakuba 
Szczęśliwy ten, kogo wspiera Bóg Jakuba, 
kto pokłada nadzieję w Panu Bogu. 
On stworzył niebo i ziemię, i morze 
ze wszystkim, co w nich istnieje. 
 

Alleluja, alleluja, alleluja 
Otwórz, Panie, nasze serca, 
abyśmy uważnie słuchali słów Syna Twojego. 
Alleluja, alleluja, alleluja 
 

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza 
Jezus powiedział do tłumów: „Podobne jest królestwo niebieskie do sieci 

zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. Gdy się napełniła, 
wyciągnęli ją na brzeg i usiadłszy, dobre zebrali w naczynia, a złe odrzucili. Tak 
będzie przy końcu świata: wyjdą aniołowie, wyłączą złych spośród 
sprawiedliwych i wrzucą w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. 
Zrozumieliście to wszystko?” Odpowiedzieli Mu: „Tak jest”. A On rzekł do nich: 
„Dlatego każdy uczony w Piśmie, który stał się uczniem królestwa niebieskiego, 
podobny jest do ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i 
stare”. Gdy Jezus dokończył tych przypowieści, oddalił się stamtąd. 
Oto Słowo Pańskie 

 

Piątek, 29 lipca 2022 – Wspomnienie Św. Marty, Marii i Łazarza 
 
Czytanie z Pierwszego listu świętego Jana Apostoła 

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 
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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 miłować się wzajemnie. 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 
 

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. 
Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry 
Spójrzcie na Niego, a rozpromienicie się radością, * 
oblicza wasze nie zapłoną wstydem. 
Oto zawołał biedak i Pan go usłyszał, * 
i uwolnił od wszelkiego ucisku. 
Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry 
Anioł Pański otacza szańcem bogobojnych, * 
aby ich ocalić. 
Skosztujcie i zobaczcie, jak Pan jest dobry, * 
szczęśliwy człowiek, który znajduje w Nim ucieczkę. 
Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry 
Bójcie się Pana, wszyscy Jego święci, * 
ci, co się Go boją, nie zaznają biedy. 
Bogacze zubożeli i zaznali głodu, * 
szukającym Pana niczego nie zbraknie. 
Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry 
 
Alleluja, alleluja, alleluja 
Ja jestem światłością świata, 
kto idzie za Mną, będzie miał światło życia. 
Alleluja, alleluja, alleluja 
 



 

Spływ  Czarna Hańcza  2022   
 
 

16 

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». 
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 

Sobota, 30 lipca 2022 
 
Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza 

Kapłani i prorocy zwrócili się do przywódców i do całego ludu tymi słowami: 
„Jeremiasz zasługuje na wyrok śmierci, gdyż prorokował przeciw temu miastu, 
jak to słyszeliście na własne uszy”. Jeremiasz zaś rzekł do wszystkich 
przywódców i do całego ludu: „Pan posłał mnie, bym głosił przeciw temu domowi 
i przeciw temu miastu wszystkie słowa, które słyszeliście. Teraz więc zmieńcie 
swoje postępowanie i swoje uczynki, słuchajcie głosu Pana, naszego Boga; 
wtedy ogarnie Pana żal nad nieszczęściem, jakie postanowił przeciw wam. Ja 
zaś jestem w waszych rękach. Uczyńcie ze mną, co wam się wyda dobre i 
sprawiedliwe. Wiedzcie jednak dobrze, że jeżeli mnie zabijecie, krew niewinnego 
spadnie na was, na to miasto i na jego mieszkańców. Naprawdę bowiem posłał 
mnie Pan do was, by głosić do waszych uszu wszystkie te słowa”. Wtedy 
powiedzieli przywódcy i cały lud do kapłanów i proroków: „Człowiek ten nie 
zasługuje na wyrok śmierci, gdyż przemawiał do nas w imię Pana, naszego 
Boga”. Achikam przeto, syn Szafana, ochraniał Jeremiasza, by nie został wydany 
w ręce ludu na śmierć. 

Oto Słowo Boże 
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W Twojej dobroci wysłuchaj mnie, Panie 
Wyrwij mnie z bagna, abym nie utonął, 
wybaw mnie od tych, co mnie nienawidzą, 
ratuj mnie z wodnej głębiny. 
Niech mnie nie porwie nurt wody, 
niech nie pochłonie mnie głębia, 
niech się nie zamknie nade mną paszcza otchłani. 
W Twojej dobroci wysłuchaj mnie, Panie 
Ja zaś jestem nędzny i pełen cierpienia, 
niech pomoc Twa, Boże, mnie strzeże. 
Pieśnią chcę chwalić imię Boga 
i wielbić Go z dziękczynieniem. 
W Twojej dobroci wysłuchaj mnie, Panie 
Patrzcie i cieszcie się, ubodzy, 
niech ożyje serce szukających Boga. 
Bo Pan wysłuchuje biednych 
i swoimi więźniami nie gardzi. 
W Twojej dobroci wysłuchaj mnie, Panie 
 
Alleluja, alleluja, alleluja 
Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, 
albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. 
Alleluja, alleluja, alleluja 
 
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza 

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 działają w nim”. Herod bowiem kazał pochwycić Jana i związanego 
wrzucić do więzienia. Powodem była Herodiada, żona 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 
Heroda, tańczyła córka Herodiady wobec gości i spodobała się Herodowi. Zatem 
pod przysięgą obiecał jej dać wszystko, o cokolwiek poprosi. A ona, przedtem już 
podmówiona przez swą matkę, powiedziała: „Daj mi tu na misie głowę Jana 
Chrzciciela”. Zasmucił się król. Lecz przez wzgląd na przysięgę i na 
współbiesiadników kazał jej dać. Posłał więc kata i kazał ściąć Jana w więzieniu. 
Przyniesiono głowę jego na misie i dano dziewczęciu, a ono zaniosło ją swojej 
matce. Uczniowie zaś Jana przyszli, zabrali jego ciało i pogrzebali je; potem 
poszli i donieśli o tym Jezusowi. 
Oto Słowo Pańskie 


