NIEDZIELNA
MODLITWA HARCERSKA
Opracował o. pwd. Maciej Talewski HR

HARCERSKA AKCJA LETNIA 2020

SŁOWO NA POCZĄTEK
Trudna sytuacja w tym roku sprawiła, że musieliśmy stanąć przed nowymi wyzwaniami. Przez prawie
pół roku harcerki i harcerze różnych organizacji podejmowali najróżniejsze działania w celu pomocy tym,
którzy zostali narażeni na niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia wywołane przez pandemię wirusa
COVID-19.
Jednym z odczuwalnych efektów sytuacji epidemiologicznej, która dotyka nas również w tym
momencie jest specyficzny charakter tegorocznej Akcji Letniej. Wiele z naszych druhen i druhów nie
wyjechało na obozy, a Ci którzy się na to zdecydowali musieli stawić czoła wielu nowym wyzwaniom. Jednym
z nich jest zapewnienie opieki duszpasterskiej uczestnikom w czasie trwania obozu.
Oczywistym wydaje się fakt, iż należy unikać niepotrzebnego kontaktu z osobami trzecimi –
zdecydowanie odradza się uczestnictwo w niedzielnej Eucharystii w miejscowych kościołach parafialnych ze
względu na ich ograniczoną możliwość pomieszczenia wiernych, a także przyjazdy kapelanów harcerskich
odwiedzających zgrupowanie po zgrupowaniu, którzy mogliby stać się potencjalnymi roznosicielami wirusa.
Z tego względu Rada Duszpasterska zdecydowała się przygotować materiały, które mają na celu
wspomóc instruktorów w dobrym przeżyciu Dnia Pańskiego – Niedzieli. W Twoje ręce Druhno/Druhu
przekazuję zatem ten formularz Niedzielnej Modlitwy Harcerskiej, który zawiera w sobie podstawowy
schemat nabożeństwa niedzielnego. Nabożeństwo to można odprawić wspólnie jeżeli nie będzie możliwy
przyjazd kapelana, a przez to uczestniczenia we wspólnej Eucharystii. Zaznaczam przy tym, iż jest to forma
wyjątkowa, zatwierdzona przez Kapelana Naczelnego ZHR jedynie na Akcję Letnią 2020 r.
Poniższy formularz nabożeństwa składa się z pięciu części:
 Wprowadzenia
 Modlitwy
 Czytań niedzielnych i gawędy
 Wspólnej modlitwy
 Zakończenia
Aby wszystko było jasne muszę jednak dodać kilka uwag:
 Do poniższego formularza nabożeństwa załączony jest „DODATEK”, w którym znajdziesz czytania
liturgiczne na kolejne niedziele lipca i sierpnia.
 W „DODATKU”, pod Ewangelią znajduje się – zwykle jedna – myśl do gawędy. Tak właśnie – proszę
Ciebie Druhno/Druhu, byś opowiedział/-a gawędę, która zainspiruje Twoich harcerzy /-erki do
przyswojenia sobie treści Ewangelii.
 Gdybyś chciał/-a dodać jakiś element do tego nabożeństwa (obrzędowy, tradycyjny lub po prostu
przyszłoby Ci do głowy coś o czym ja zapomniałem), zrób to śmiało, aczkolwiek pamiętaj, iż jest to
modlitwa i taką formę powinna zachować.

Wraz z Naczelnym Kapelanem ZHR oraz całą Radą Duszpasterską
życzymy Wam udanego i bezpiecznego obozu.
Z Bogiem! Czuwaj!
Przy tworzeniu niniejszego formularza korzystałem z:
- Modlitwenik harcerski, Główna Kwatera Harcerzy ZHR, Warszawa 2007.
- http://www.kerygma.pl/, data dostępu: 22.06.2020 r.
- Mszał Rzymski dla dieciezji polskich, Pallotinum 2013.
- Lekcjonarz mszalny. Tom 4, Pallotinum 2015.
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WPROWADZENIE

Śpiew na rozpoczęcie
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
DZIĘKUJĘ I PRZEPRASZAM
Stańmy przed Bogiem – w Jego obecności – i podziękujmy mu za wszystkie łaski
i dobrodziejstwa – za dzisiejszy dzień, za to że jesteśmy razem, za wszystko co dobrego
i szlachetnego uczyniliśmy i za dobro, które nas spotkało…
Chwila modlitwy w ciszy
Przeprośmy Boga za wszystkie nasze słabości, przewinienia, niepotrzebne słowa, zadane
przykrości, za wszystko co nie było najlepsze…
Chwila modlitwy w ciszy,
Pieśń „tak mnie skrusz, tak mnie złam…” lub podobna.


MODLITWA (do wyboru)
NIEDZIELA - 05.07.2020
Boże, Ty przez uniżenie się Twojego Syna podźwignąłeś upadłą ludzkość, udziel
swoim wiernym duchowej radości i spraw, aby oswobodzeni z niewoli grzechu
osiągnęli wieczne szczęście. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego
Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie
wieki wieków.
NIEDZIELA - 12.07.2020
Boże, Ty ukazujesz błądzącym światło Twojej prawdy, aby mogli wrócić na drogę
sprawiedliwości, spraw, niech ci, którzy uważają się za chrześcijan, odrzucą wszystko,
co się sprzeciwia tej godności, a zabiegają o to, co jest z nią zgodne. Przez naszego Pana
Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha
Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.
NIEDZIELA – 19.07.2020
Wszechmogący Boże, okaż miłosierdzie swoim wiernym i pomnażaj w nich dary swojej
łaski, aby pełni wiary, nadziei i miłości zawsze wiernie zachowywali Twoje
przykazania. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje
i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.
NIEDZIELA – 26.07.2020
Boże, Obrońco ufających Tobie, bez Ciebie nic nie jest mocne ani święte, spraw
w swoim wielkim miłosierdziu, abyśmy pod Twymi rządami i Twoim przewodnictwem
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dobrze używali rzeczy przemijających i nieustannie ubiegali się o dobra wieczne. Przez
naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności
Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.
NIEDZIELA – 02.08.2020
Wszechmogący Boże, wspieraj swoich wiernych i okaż wiekuistą dobroć proszącym,
którzy uznają Ciebie za Stwórcę i Pana; odnów życie im udzielone i odnowione
zachowaj. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje
i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.
NIEDZIELA – 09.08.2020
Wszechmogący, wieczny Boże, ośmielamy się Ciebie nazywać Ojcem, umocnij
w naszych sercach ducha przybranych dzieci, abyśmy mogli osiągnąć obiecane nam
dziedzictwo. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje
i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.
NIEDZIELA – 16.08.2020
Boże, Ty dla miłujących Ciebie przygotowałeś niewidzialne dobra, wlej w nasze serca
gorącą miłość ku Tobie, abyśmy miłując Ciebie we wszystkim i ponad wszystko,
otrzymali obiecane dziedzictwo, które przewyższa wszelkie pragnienia. Przez naszego
Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha
Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.
NIEDZIELA – 23.08.2020
Boże, Ty jednoczysz serca Twoich wiernych w dążeniu do Ciebie daj swojemu ludowi
miłować to, co nakazujesz, i pragnąć tego, co obiecujesz, abyśmy wśród zmienności
świata tam wznieśli nasze serca, gdzie są prawdziwe radości. Przez naszego Pana Jezusa
Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg,
przez wszystkie wieki wieków.
NIEDZIELA – 30.08.2020
Boże wszechświata, od Ciebie pochodzi wszelka doskonałość, zaszczep w naszych
sercach miłość ku Tobie i daj nam wzrost pobożności, umocnij w nas wszystko, co
dobre, i troskliwie strzeż tego, co umocniłeś. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa,
Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez
wszystkie wieki wieków.


CZYTANIA i GAWĘDA (patrz dodatek na końcu)



WSPÓLNA MODLITWA
WERSJA I
1. Panie Jezu, Ty przypieczętowałeś swoją krwią przymierze Boga z ludźmi, uświęcaj
Kościół, aby był wolny od grzechu. Ciebie prosimy…
2. Panie Jezu, pomóż nam dostrzec Twoja chwałę i dobroć we wszystkich stworzeniach,
które nas otaczają. Ciebie prosimy…
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3. Panie Jezu, zachowaj od wypadków wszystkie harcerki i harcerzy na obozach, niech w
zdrowiu i radości przeżyją czas wakacji i umacniają swoją przyjaźń z Tobą i
najbliższymi. Ciebie prosimy…
4. Panie Jezu, opiekuj się harcerkami i harcerzami w całej Polsce, aby niezachwianie
trwali w wierze i byli wierni naszej Ojczyźnie i Przyrzeczeniu Harcerskiemu. Ciebie
prosimy…
5. Panie Jezu, strzeż naszych uczynków i prostuj nasze drogi, abyśmy kierowali się
w życiu Twoją Ewangelią, wypełniali Twoje przykazania i zawsze nieśli chętną
pomoc bliźnim. Ciebie prosimy…
(Można dodać własne prośby)
WERSJA II
1. Za naszego papieża Franciszka i za naszego biskupa Sławoja Leszka – miej ich
w opiece i uświęcaj swoją mocą. Ciebie prosimy…
2. Za chorych i cierpiących, abyś ich umacniał i pocieszał. Ciebie prosimy…
3. Abyś powoływał do służby kapłańskiej i zakonnej tych z nas, którzy służyć będą jako
kapelani i duszpasterze naszych drużyn, hufców i chorągwi. Ciebie prosimy…
4. Abyś obdarzył radością życia wiecznego w niebie wszystkich naszych bliskich, którzy
odeszli już z tego świata. Ciebie prosimy…
5. Za nasze drużyny – za każdego z nas. Ty znasz nasze imiona, nasze wady i zalety,
radości i smutki. Akceptujesz nas takimi, jacy jesteśmy. Pomóż również nam, abyśmy
byli podarunkiem dla siebie nawzajem – byśmy potrafili służyć sobie nawzajem.
Ciebie prosimy…
(Można dodać własne prośby)
OJCZE NASZ, któryś jest w niebie: święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola
Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego 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. Amen
 ZAKOŃCZENIE
Panie Jezu Chryste, któryś dał nam hasło: „Czuwajcie” i któryś dał nam łaskę, byśmy
przyjęli je sobie za zasadę życia, dopomóż nam, abyśmy mu pozostali wierni. Niechaj każda
chwila życia zastanie nas czuwającymi w gotowości wypełniania obowiązków – miłującymi
prawdę, czyniącymi dobro, oddanymi Kościołowi, wiernymi Ojczyźnie – gotowymi zawsze
przebaczyć i zawsze pomóc – uśmiechniętymi w cierpieniu, czystymi w sercu i nieskazitelnymi
ciałem.
Oto, Panie, ślady Twoich stóp! Za nimi zawsze pragnę iść mimo wszelkich
przeciwności, bez strachu i bez skazy, z duszą mężną i czołem podniesionym. To moje
przyrzeczenie – chrześcijańskie i harcerskie – na mój honor, nie poddam się złu, ufając Panie
Jezu, Twej miłości i Twej łasce. Amen.
Śpiew na zakończenie
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DODATEK
NIEDZIELA - 05.07.2020
PIERWSZE CZYTANIE
Król pokoju

Za 9, 9-10

Czytanie z Księgi proroka Zachariasza.
To mówi Pan
«Raduj się wielce, Córo Syjonu, wołaj radośnie, Córo Jeruzalem! Oto Król twój idzie do ciebie,
sprawiedliwy i zwycięski. Pokorny jedzie na osiołku, na oślątku, źrebięciu oślicy. On zniszczy
rydwany w Efraimie i konie w Jeruzalem, łuk wojenny strzaska w kawałki, pokój ludom obwieści.
Jego władztwo sięgać będzie od morza do morza, od brzegów Rzeki aż po krańce ziemi».
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Refren: Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu.
1

2

Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu, *
i sławił Twoje imię przez wszystkie wieki.
Każdego dnia będę Ciebie błogosławił *
i na wieki wysławiał Twoje imię.

9

10

11

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 święci.
Niech mówią o chwale Twojego królestwa *
i niech głoszą Twoją potęgę.

Refren.
13

Refren.
8

Ps 145 (144), 1-2. 8-9. 10-11. 13cd-14 (R.: 1a)

14

Pan jest wierny we wszystkich swoich słowach *
i we wszystkich dziełach swoich święty.
Pan podtrzymuje wszystkich, którzy upadają, *
i podnosi wszystkich zgnębionych.

Refren.

Refren.
DRUGIE CZYTANIE
Jeżeli będziecie uśmiercać popędy ciała, będziecie żyli

Rz 8, 9. 11-13

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian.
Bracia:
Wy nie żyjecie według ciała, lecz według ducha, jeśli tylko Duch Boży w was mieszka. Jeżeli
zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten do Niego nie należy. A jeżeli mieszka w was Duch Tego,
który Jezusa wskrzesił z martwych, to Ten, co wskrzesił Chrystusa Jezusa z martwych, przywróci do
życia wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego w was swego Ducha.
Jesteśmy więc, bracia, dłużnikami, ale nie ciała, byśmy żyć mieli według ciała. Bo jeżeli
będziecie żyli według ciała, czeka was śmierć. Jeżeli zaś przy pomocy Ducha uśmiercać będziecie
popędy ciała, będziecie żyli.
Oto słowo Boże.
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ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Mt 11, 25

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi,
że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Jezus łagodny i pokorny sercem

Mt 11, 25-30

 Z Ewangelii według świętego Mateusza.
W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami:
« Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi,
a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Wszystko przekazał Mi
Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn, i ten, komu Syn
zechce objawić.
Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię.
Weźmijcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem łagodny i pokorny sercem,
a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię
lekkie ».
Oto słowo Pańskie.
NATCHNIENIE DO GAWĘDY:

JEZU CICHY I POKORNEGO SERCA
Powtarzamy: Jezus ukazał się świętej Małgorzacie wizytce i skarżył się, że jest nie kochany,
że jest samotny, opuszczony. Tymczasem stale nam mówią: nie skarż się, że nikt cię nie kocha, nie
opowiadaj, że jesteś sam, nie mów, że o tobie nie pamiętają – byłeś ty sam pamiętał o innych.
Oczywiście, Jezus zawsze kocha bez wzajemności. Nawet najwięksi święci niepokoili się, oddalając
się od Niego, nie potrafili wielbić Go tak, jak aniołowie w niebie. Jakże jednak wzruszające jest to,
że Jezus objawił swoje ludzkie serce.
Serce ludzkie jest wielkie i słabe, zdolne do ogromnych poświęceń, a jednocześnie spragnione
miłości, dobroci, życzliwości. Dlatego anioł nie ma serca, (ponieważ) że jest w nim tylko to, co
wielkie. Słabość ludzkiego serca jest niedoskonałością. Jezus przyjął jednak ludzkie serce, żebyśmy
nie wstydzili się słabości naszych serc.
ks. Jan Twardowski, Wszędy pełno Ciebie, s. 52.
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NIEDZIELA - 12.07.2020
PIERWSZE CZYTANIE
Skuteczność słowa Bożego

Iz 55, 10-11

Czytanie z Księgi proroka Izajasza.
To mówi Pan:
« Podobnie jak ulewa i śnieg spadają z nieba i tam nie powracają, dopóki nie nawodnią ziemi,
nie użyźnią jej i nie zapewnią urodzaju, tak iż wydaje nasienie dla siewcy i chleb dla jedzącego, tak
słowo, które wychodzi z ust moich: nie wraca do Mnie bezowocne, zanim wpierw nie dokona tego,
co chciałem, i nie spełni pomyślnie swego posłannictwa ».
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Refren: Na żyznej ziemi ziarno wyda plony.
10

Nawiedziłeś i nawodniłeś ziemię, *
wzbogaciłeś ją obficie.
Strumień Boży wezbrany od wody; *
przygotowałeś im zboże.
Refren.

11

Ps 65 (64), 10abcd. 10e-12. 13-14 (R.: por. Łk 8, 8)
12

Rok uwieńczyłeś swymi dobrami, *
gdzie przejdziesz, wzbudzasz urodzaj.
Refren.

13

14

I tak uprawiłeś ziemię: †
nawodniłeś jej bruzdy, wyrównałeś jej skiby, *
spulchniłeś ją deszczami, pobłogosławiłeś
płodom.

Stepowe pastwiska są pełne rosy, *
a wzgórza przepasane weselem,
łąki się stroją trzodami, †
doliny okrywają się zbożem, *
razem śpiewają i wznoszą okrzyki radości.
Refren.

DRUGIE CZYTANIE
Oczekujemy chwały

Rz 8, 18-23

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian.
Bracia:
Sądzę, że cierpień teraźniejszych nie można stawiać na równi z chwałą, która ma się w nas
objawi. Bo stworzenie z upragnieniem oczekuje objawienia się synów Bożych. Stworzenie bowiem
zostało poddane marności nie z własnej chęci, ale ze względu na Tego, który je poddał, w nadziei, że
również i ono zostanie wyzwolone z niewoli zepsucia, by uczestniczyć w wolności i chwale dzieci
Bożych.
Wiemy przecież, że całe stworzenie aż dotąd jęczy i wzdycha w bólach rodzenia. Lecz nie tylko
ono, ale i my sami, którzy już posiadamy pierwsze dary Ducha, i my również całą istotą swoją
wzdychamy oczekując przybrania za synów, odkupienia naszego ciała.
Oto słowo Boże.
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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
Przypowieść o siewcy

Mt 13, 1-9

 Z 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 nie była głęboka. Lecz gdy słońce wzeszło, przypaliły się i uschły, bo nie miały korzenia. Inne
znowu padły między 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.
NATCHNIENIE DO GAWĘDY:

SIEWCA
Tekst Ewangelii o siewcy jest nam bardzo znany, bo występuje u trzech synoptyków i czytamy
go we wszystkich trzech latach liturgicznych: A, B i C (każdego roku). Może dlatego wydaje nam
się, że wszystko o nim wiemy.
Możemy się dziwić temu, że Bóg rzucał ziarno tam, gdzie, jak wiedział, ptaki je wydziobią,
ciernie zaduszą, sucha ziemia nie przyjmie. Bóg jest tak bogaty, że nie boi się nawet swoich
niepowodzeń. Zawsze znajdzie się ziemia urodzajna i wyda plon stokrotny. Jeżeli głosimy słowo
Boże, głosimy je razem z Jezusem. Bierzemy udział w Bożym działaniu. Nie bójmy się swoich
niepowodzeń. One są zbyt małe wobec tego, co Bóg zamierzył.
ks. Jan Twardowski, Wszędy pełno Ciebie, s. 53.
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NIEDZIELA - 19.07.2020
PIERWSZE CZYTANIE
Dobroć Boga dla ludzi

Mdr 12, 13. 16-19

Czytanie z Księgi Mądrości.
Panie, nie ma oprócz Ciebie boga, co ma pieczę nad wszystkim, abyś miał dowodzić, że nie
sądzisz niesprawiedliwie.
Podstawą Twojej sprawiedliwości jest Twoja potęga, wszechwładza Twa sprawia, że wszystko
oszczędzasz. Moc swą przejawiasz, gdy się nie wierzy w pełnię Twej potęgi, i karzesz zuchwalstwo
świadomych. Potęgą władasz, a sądzisz łagodnie i rządzisz nami z wielką oględnością, bo do Ciebie
należy moc, gdy zechcesz.
Tak postępując nauczyłeś lud swój, że sprawiedliwy powinien być dobrym dla ludzi. I wlałeś
swoim synom wielką nadzieję, że po występkach dajesz nawrócenie.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY
Refren: Panie, Ty jesteś dobry i łaskawy.
5

6

Tyś, Panie, dobry i łaskawy, *
pełen łaski dla wszystkich, którzy Cię wzywają.
Wysłuchaj, Panie, modlitwę moją *
i zważ na głos mojej prośby.
Refren.

9

Ps 86 (85), 5-6. 9-10. 15-16a (R.: por. 5a)
10

Refren.
15

16

Przyjdą wszystkie ludy przez Ciebie stworzone, †
i Tobie, Panie, oddadzą pokłon, *
będą sławiły Twe imię.

Bo Ty jesteś wielki i czynisz cuda: *
tylko Ty jesteś Bogiem.

Ale Tyś, Panie, Bogiem łaski i miłosierdzia, *
do gniewu nieskory, łagodny i bardzo wierny.
Wejrzyj na mnie *
i zmiłuj się nade mną.
Refren.

DRUGIE CZYTANIE
Duch Święty przychodzi z pomocą naszej słabości

Rz 8, 26-27

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian.
Bracia:
Duch Święty przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modli tak, jak
trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. Ten zaś,
który przenika serca, zna zamiar Ducha, wie, że przyczynia się za świętymi zgodnie z wolą Bożą.
Oto słowo Boże.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Ziarnem jest Słowo Boże, a siewcą jest Chrystus,
każdy, kto Go znajdzie, będzie żył na wieki.
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Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Przypowieść o chwaście wśród zboża

Mt 13, 24-30

 Z 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.
NATCHNIENIE DO GAWĘDY:

NIE ZA SZYBKO
Nie powinniśmy sądzić za szybko innych, bo możemy się omylić. Nie należy też za szybko
sądzić samego siebie. Myślę, że tekst Ewangelii o chwaście i pszenicy jest w sam raz dla skrupulatów.
To oni stale wyrywają chwasty ze swojej duszy, przerażeni, że nie robią tego dokładnie i że wszystkie
paskudne zielska na nowo wyrastają. Czy jednak nie myślą bardziej o tym wyrywaniu niż Panu Bogu?
Chwasty nie są zbyt groźne, jeśli zaufamy miłości Bożej.
ks. Jan Twardowski, Wszędy pełno Ciebie, s. 54.
Nie martwi mnie warstwa mułu, jeżeli pod nią znajduje się ziarno. Ziarno przebije się przez
nią, by wystrzelić w górę.
Antoine de Saint-Exupery
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NIEDZIELA - 26.07.2020
PIERWSZE CZYTANIE
Modlitwa Salomona o mądrość

1 Krl 3, 5. 7-12

Czytanie z Pierwszej Księgi Królewskiej.
W Gibeonie ukazał się Pan Salomonowi w nocy, we śnie. Wtedy rzekł Bóg: « Proś o to, co mam
ci dać ». A Salomon odrzekł: « O Panie, Boże mój, Tyś ustanowił królem Twego sługę, w miejsce
Dawida, mego ojca, a ja jestem bardzo młody. Brak mi doświadczenia. Ponadto Twój sługa jest
pośród Twego ludu, któryś wybrał, ludu mnogiego, który nie da się zliczyć ani też spisać, z powodu
jego mnóstwa. Racz więc dać Twemu słudze serce pełne rozsądku do sądzenia Twego ludu
i rozróżniania dobra i zła, bo któż zdoła sądzić ten lud Twój tak liczny? »
Spodobało się Panu, że właśnie o to Salomon poprosił. Bóg więc mu powiedział: « Ponieważ
poprosiłeś o to, a nie poprosiłeś dla siebie o długie życie ani też o bogactwa, i nie poprosiłeś o zgubę
twoich nieprzyjaciół, ale prosiłeś dla siebie o umiejętność rozstrzygania spraw sądowych, więc
spełniani twoje pragnienie i daję ci serce mądre i rozsądne, takie, że podobnego tobie przed tobą nie
było i po tobie nie będzie ».
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY

Ps 119 (118), 57 i 72. 76-77. 127-128. 129-130 (R.: por. 97a)

Refren: Jakże miłuję prawo Twoje, Panie.
57

72

Panie, Ty jesteś moim działem, *
przyrzekłem zachować Twoje słowa.
Prawo ust Twoich jest dla mnie lepsze *
niż tysiąc sztuk złota i srebra.

127

128

Refren.

Refren.
76

77

Przeto bardziej miłuję Twoje przykazania *
niż złoto, niż złoto najczystsze.
Dlatego uważam za słuszne wszystkie Twe
postanowienia, *
i nienawidzę wszelkiej drogi fałszu.

Niech Twoja łaska będzie mi pociechą *
zgodnie z obietnicą, daną Twemu słudze.
Niech mnie ogarnie Twoja łaska, a żyć będę, *
bo Twoje Prawo jest moją rozkoszą.

129

130

Twoje napomnienia są przedziwne, *
dlatego przestrzega ich moja dusza.
Poznanie Twoich słów oświeca *
i naucza niedoświadczonych.
Refren.

Refren.
DRUGIE CZYTANIE
Bóg przeznaczył nas,
abyśmy byli podobni do Jego Syna

Rz 8, 28-30

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian.
Bracia:
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 braćmi.
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Tych zaś, których przeznaczył, tych też powołał, a których powołał, tych też usprawiedliwił, a
których usprawiedliwił, tych też obdarzył chwałą.
Oto słowo Boże.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Mt 11, 25

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi,
że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Przypowieści o skarbie, o perle i o sieci

Mt 13, 44-52

 Z Ewangelii według świętego Mateusza.
Jezus opowiedział tłumom taką przypowieść:
«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».
«Dalej, 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».
Oto słowo Pańskie.
NATCHNIENIE DO GAWĘDY:

RADOŚĆ
Kiedy odnalazł skarb ukryty w roli - z radością poszedł, wszystko, co miał, sprzedał, byle ów
skarb pozyskać. Wystarczyło, że tylko go znalazł, jeszcze nie posiadł, a przecież z radością wyzbywał
się swoich owiec, baranów, osłów, sukien, pieniędzy. Zwykle wydaje się, że wyrzekać się czegoś,
pozbywać się - to cierpieć. Tymczasem jaka to radość wyrzec się wszystkiego dla Boga. Jeżeli
zaczynamy się męczyć wyrzeczeniem się czegokolwiek dla Boga - to znak, że gubimy odnaleziony
skarb. To Bóg jest tym niewidzialnym, ukrytym skarbem. Ci, co odnaleźli Boga - porzucają to, co
jest doczesnym, widzialnym bogactwem. Poznają radość nawrócenia, powołania, poświęcenia.
ks. Jan Twardowski, Wszędy pełno Ciebie, s.55.
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NIEDZIELA - 02.08.2020
PIERWSZE CZYTANIE
Pokarm dla biednych

Iz 55, 1-3a

Czytanie z Księgi proroka Izajasza.
To mówi Pan Bóg:
«Wszyscy spragnieni, przyjdźcie do wody, przyjdźcie, choć nie macie pieniędzy. Kupujcie
i spożywajcie, dalejże, kupujcie bez pieniędzy i bez płacenia za wino i mleko.
Czemu wydajecie pieniądze na to, co nie jest chlebem? I wa-szą pracę na to, co nie nasyci?
Słuchajcie mnie, a jeść będziecie przysmaki i dusza wasza zakosztuje tłustych potraw.
Nakłońcie wasze ucho i przyjdźcie do mnie, posłuchajcie mnie, a dusza wasza żyć będzie».
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY

Ps 145 (144), 8-9. 15-16. 17-18 (R.: por. 16)

Refren: Otwierasz rękę, karmisz nas do syta.
8

9

Pan jest łagodny i miłosierny, *
nieskory do gniewu i bardzo łaskawy.
Pan jest dobry dla wszystkich, *
a Jego miłosierdzie nad wszystkim, co
stworzył.

Refren.
17

18

Refren.
15

16

Oczy wszystkich zwracają się ku Tobie, *
a Ty karmisz ich 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.
Refren.

DRUGIE CZYTANIE
Żadne stworzenie nie odłączy nas od miłości Boga

Rz 8, 35. 37-39

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian.
Bracia:
Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? Utrapienie, ucisk czy prześladowanie, głód
czy nagość, niebezpieczeństwo czy miecz?
Ale we wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo dzięki Temu, który nas umiłował. I jestem
pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani
przyszłe, ani potęgi, ani co wysokie, ani co głębokie, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas
odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.
Oto słowo Boże.
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ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Mt 4, 4b

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja
Nie samym chlebem żyje człowiek,
lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja
EWANGELIA
Cudowne rozmnożenie chleba

Mt 14, 13-21

 Z Ewangelii według świętego Mateusza.
Gdy Jezus usłyszał o śmierci Jana Chrzciciela, oddalił się stamtąd w łodzi na miejsce pustynne,
osobno. Lecz tłumy zwiedziały się o tym i z miast poszły za Nim pieszo. Gdy wysiadł, ujrzał wielki
tłum. Zlitował się nad nimi i uzdrowił ich chorych.
A gdy nastał wieczór, przystąpili do Niego uczniowie i rzekli: «Miejsce tu jest puste i pora już
spóźniona. Każ więc rozejść się tłumom: niech idą do wsi i zakupią sobie żywności».
Lecz Jezus im odpowiedział: «Nie potrzebują odchodzić; wy dajcie im jeść».
Odpowiedzieli Mu: «Nie mamy tu nic prócz pięciu chlebów i dwóch ryb».
On rzekł: «Przynieście mi je tutaj».
Kazał tłumom usiąść na trawie, następnie wziął te pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo,
odmówił błogosławieństwo i połamawszy chleby, dał je uczniom, uczniowie zaś tłumom. Jedli
wszyscy do sytości i zebrano z tego, co pozostało, dwanaście pełnych koszy ułomków. Tych zaś,
którzy jedli, było około pięciu tysięcy mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci.
Oto słowo Pańskie.
NATCHNIENIE DO GAWĘDY:

ROZDAWAŁ
Jezus nie rozdawał rozmnożonego chleba jak z dobrze zaopatrzonej piekarni. Ułamane
kawałki podawał uczniom - żaden z nich jednak nie chciał jeść sam. Dzielił się z sąsiadem, a sąsiad
z siedzącym najbliżej. Dopiero jak się wszyscy nasycili, odsłonił się cud. Chleba przybywało,
w miarę jak się nim dzielono. Czy jednak ktokolwiek zauważył, że i Jezus był głodny? Tylko
rozdawał. Nie zatrzymywał niczego dla siebie. Kiedy zbierano dwanaście koszy okruchów, może nikt
nie pomyślał o Nim.
ks. Jan Twardowski, Wszędy pełno Ciebie, s. 56.
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NIEDZIELA – 09.08.2020

PIERWSZE CZYTANIE
Bóg objawia się Eliaszowi

1 Krl 19, 9a. 11-13

Czytanie z Pierwszej Księgi Królewskiej.
Gdy Eliasz przybył do Bożej góry Horeb, wszedł do pewnej groty, gdzie przenocował. Wtedy
Pan zwrócił się do niego i przemówił słowami: «Wyjdź, aby stanąć na górze wobec Pana».
A oto Pan przechodził. Gwałtowna wichura rozwalająca góry i druzgocąca skały szła przed
Panem. Ale Pan nie był w wichurze. A po wichurze trzęsienie ziemi: Pan nie był w trzęsieniu ziemi.
Po trzęsieniu ziemi powstał ogień: Pan nie był w ogniu. A po tym ogniu szmer łagodnego powiewu.
Kiedy tylko Eliasz go usłyszał, zasłoniwszy twarz płaszczem, wyszedł i stanął przy wejściu do groty.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY

Refren: Okaż swą łaskę i daj nam zbawienie.
9

10

Będę słuchał tego, co mówi Pan Bóg: *
oto ogłasza pokój ludowi i świętym swoim.
Zaprawdę bliskie jest Jego zbawienie †
dla tych, którzy Mu cześć oddają, *
i chwała zamieszka w naszej ziemi.
Refren.

11

Łaska i wierność spotkają się ze sobą, *
ucałują się sprawiedliwość i pokój.

Ps 85 (84), 9ab-10. 11-12. 13-14 (R.: por. 8)
12

Wierność z ziemi wyrośnie, *
a sprawiedliwość spojrzy z nieba.
Refren.

13

14

Pan sam obdarza szczęściem, *
a nasza ziemia wyda swój owoc.
Przed Nim będzie kroczyć sprawiedliwość, *
a śladami Jego kroków zbawienie.
Refren.

DRUGIE CZYTANIE
Izrael jest ludem Bożym

Rz 9, 1-5

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian.
Bracia:
Prawdę mówię w Chrystusie, nie kłamię, potwierdza mi to moje sumienie w Duchu Świętym, że
w sercu swoim odczuwam wielki smutek i nieprzerwany ból.
Wolałbym bowiem sam być pod klątwą i odłączonym od Chrystusa dla zbawienia braci moich,
którzy według ciała są moimi rodakami. Są to Izraelici, do których należą przybrane synostwo
i chwała, przymierza i nadanie Prawa, pełnienie służby Bożej i obietnice. Do nich należą praojcowie,
z nich również jest Chrystus według ciała, który jest ponad wszystkim, Bóg błogosławiony na wieki.
Amen.
Oto słowo Boże.
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ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Ps 130 (129), 5

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja
Pokładam nadzieję w Panu,
ufam Jego słowu.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja
EWANGELIA
Jezus chodzi po jeziorze

Mt 14, 22-33

 Z Ewangelii według świętego Mateusza.
Gdy tłum został nasycony, zaraz Jezus przynaglił uczniów, żeby wsiedli do łodzi i wyprzedzili
Go na drugi brzeg, zanim odprawi tłumy. Gdy to uczynił, wyszedł sam jeden na górę, aby się modlić.
Wieczór zapadł, a On sam tam przebywał.
Łódź zaś była już sporo stadiów oddalona od brzegu, miotana falami, bo wiatr był przeciwny.
Lecz o czwartej straży nocnej przyszedł do nich, krocząc po jeziorze. Uczniowie, zobaczywszy Go
kroczącego po jeziorze, zlękli się myśląc, że to zjawa, i ze strachu krzyknęli.
Jezus zaraz przemówił do nich: «Odwagi, Ja jestem, nie bójcie się».
Na to odezwał się Piotr: «Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie».
A on rzekł: «Przyjdź».
Piotr wyszedł z łodzi i krocząc po wodzie przyszedł do Jezusa. Lecz na widok silnego wiatru
uląkł się i gdy zaczął tonąć, krzyknął: «Panie, ratuj mnie».
Jezus natychmiast wyciągnął rękę i chwycił go, mówiąc «Czemu zwątpiłeś, małej wiary?» Gdy
wsiedli do łodzi, wiatr się uciszył.
Ci zaś, którzy byli w łodzi, upadli przed Nim, mówiąc «Prawdziwie jesteś Synem Bożym».
Oto słowo Pańskie.
NATCHNIENIE DO GAWĘDY:

WIĘCEJ MILCZEĆ
"Wszedł sam jeden na górę, aby się modlić". Czy nie za mało mówimy o modlitwie? Ilu ludzi
nie wie o niej. Tyle definicji modlitwy. Tyle podziałów – na modlitwę błagalną, dziękczynną,
adoracyjną… Tymczasem modlić się – to po prostu być z Bogiem. Wszyscy we Mszy świętej mamy
być z Jezusem, włączyć się w Jego ofiarę. Być z Nim razem, z całą społecznością wiernych. Jednakże
potrzebna jest także modlitwa osobista, sam na sam z Bogiem. Zwykle, kiedy się modlimy, szukamy
słów, śpiewamy pieśni. Słowa i pieśni prowadzą nas do Boga, pomagają, ale kiedy z Nim jesteśmy,
mogą nawet przeszkadzać. Spróbujmy w czasie Mszy nie tylko mówić i śpiewać - ale milczeć.
ks. Jan Twardowski, Wszędy pełno Ciebie, s. 57.
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NIEDZIELA – 16.08.2020

PIERWSZE CZYTANIE
Powszechność zbawienia

Iz 56, 1. 6-7

Czytanie z Księgi proroka Izajasza.
Tak mówi Pan: «Zachowujcie prawo i przestrzegajcie sprawiedliwości, bo moje zbawienie już
wnet nadejdzie i moja sprawiedliwość ma się objawić.
Cudzoziemców zaś, którzy się przyłączyli do Pana, ażeby Mu służyć i ażeby miłować imię Pana
i zostać Jego sługami, wszystkich zachowujących szabat bez pogwałcenia go i trzymających się
mocno mojego przymierza, przyprowadzę na moją Świętą Górę i rozweselę w moim domu modlitwy.
Całopalenia ich oraz ofiary będą przyjęte na moim ołtarzu, bo dom mój będzie nazwany domem
modlitwy dla wszystkich narodów».
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY

Refren: Niech wszystkie ludy sławią Ciebie,
Boże.
2

3

Niech Bóg się zmiłuje nad nami i nam
błogosławi, *
niech nam ukaże pogodne oblicze.
Aby na ziemi znano Jego drogę, *
Jego zbawienie wśród wszystkich narodów.

Ps 67 (66), 2-3. 5 i 8 (R.: 4a)
5

8

Niech się narody cieszą i weselą, †
bo rządzisz ludami sprawiedliwie *
i kierujesz narodami na ziemi.
Niech nam Bóg błogosławi, *
niech się Go boją wszystkie krańce ziemi.
Refren.

Refren.
DRUGIE CZYTANIE
Bóg poddał wszystkich nieposłuszeństwu,
aby wszystkim okazać miłosierdzie

Rz 11, 13-15. 29-32

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian.
Bracia:
Do was, pogan, mówię: « Będąc apostołem pogan przez cały czas chlubię się posługiwaniem
swoim w tej nadziei, że może pobudzę do współzawodnictwa swoich rodaków i przynajmniej
niektórych z nich doprowadzę do zbawienia. Bo jeżeli ich odrzucenie przyniosło światu pojednanie,
to czymże będzie ich przyjęcie, jeżeli nie powstaniem ze śmierci do życia?
Bo dary łaski i wezwanie Boże są nieodwołalne. Podobnie bowiem jak wy niegdyś byliście
nieposłuszni Bogu, teraz zaś z powodu ich nieposłuszeństwa dostąpiliście miłosierdzia, tak i oni stali
się teraz nieposłuszni z powodu okazanego wam miłosierdzia, aby i sami w czasie obecnym mogli
dostąpić miłosierdzia. Albowiem Bóg poddał wszystkich nieposłuszeństwu, aby wszystkim okazać
swe miłosierdzie».
Oto słowo Boże.
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ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Mt 4, 23

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja
Jezus głosił Ewangelię o królestwie
i leczył wszelkie choroby wśród ludu.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja
EWANGELIA
Wiara niewiasty kananejskiej

Mt 15, 21-28

 Z Ewangelii według świętego Mateusza.
Jezus podążył w strony Tyru i Sydonu. A oto kobieta kananejska, wyszedłszy z tamtych okolic,
wołała: «Ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida! Moja córka jest ciężko dręczona przez złego
ducha». Lecz On nie odezwał się do niej ani słowem.
Na to zbliżyli się do Niego uczniowie i prosili: «Odpraw ją, bo krzyczy za nami».
Lecz On odpowiedział: «Jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela».
A ona przyszła, upadła przed Nim i prosiła: «Panie, dopomóż mi».
On jednak odparł: «Niedobrze jest zabrać chleb dzieciom i rzucić psom».
A ona odrzekła: «Tak, Panie, lecz i szczenięta jedzą z okruszyn, które spadają ze stołu ich
panów».
Wtedy Jezus jej odpowiedział: «O niewiasto, wielka jest twoja wiara; niech ci się stanie, jak
chcesz». Od tej chwili jej córka została uzdrowiona.
Oto słowo Pańskie.
NATCHNIENIE DO GAWĘDY:

WYTRWAŁOŚĆ
Po przeczytaniu tego tekstu Ewangelii najczęściej mówimy o cierpliwej, wytrwałej modlitwie
błagalnej, takiej, która się nie zniechęca. Nie tylko o tej pogance, tak żarliwie proszącej Jezusa. Może
być ktoś, u kogo w rodzinie nie zdarzyła się żadna katastrofa, diabeł nie dręczy córki, ale bez tych
okropności mogą być i inne okropne rzeczy. Ktoś modli się o wielkie sprawy, o powołanie, o świętość
– i wydaje mu się, że nikt go nie słyszy, że Bóg ogłuchł, przyszedł, ale nie do niego, do innych. Ten
tekst budzi nadzieję, że nie ma modlitw nie wysłuchanych.
Uderza mnie tu jednakże co innego. Jak zachowała się poganka, kiedy Jezus jej powiedział,
że nie należy zabierać chleba dzieciom i rzucać go psom. W tej odpowiedzi mogła odnaleźć odmowę,
odrzucenie, przezwisko, porównanie do psa. Czy nas nie zastanawia, że ta zrozpaczona kobieta
uśmiechnęła się? W tej odpowiedzi – „Ale i szczenięta jedzą okruchy ze stołu pańskiego” – kryje się
uśmiech. Bardzo dobrze trafiłeś, Panie, bo ja właśnie jestem takim psiakiem.
ks. Jan Twardowski, Wszędy pełno Ciebie, s. 58.
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NIEDZIELA – 23.08.2020
PIERWSZE CZYTANIE
Klucz domu Dawidowego

Iz 22, 19-23

Czytanie z Księgi proroka Izajasza.
To mówi Pan do Szebny, zarządcy pałacu:
« Gdy strącę cię z twego urzędu i przepędzę cię z twojej posady, tegoż dnia powołam sługę mego,
Eliakima, syna Chilkiasza. Oblokę go w twoją tunikę, przepaszę go twoim pasem, twoją władzę
oddam w jego ręce; on będzie ojcem dla mieszkańców Jeruzalem oraz dla domu Judy.
Położę klucz domu Dawidowego na jego ramieniu: gdy on otworzy, nikt nie zamknie, gdy on
zamknie, nikt nie otworzy. Wbiję go jak kołek na miejscu pewnym, i stanie się tronem chwały dla
domu swego ojca ».
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY

Refren: Panie, Twa łaska trwa po wszystkie
wieki.
1

2

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.
Refren.
I będę sławił Twe imię *
za łaskę Twoją i wierność.

Ps 138 (137), 1-2a. 2bc i 3. 6 i 8bc (R.: por. 8b)
3

Wysłuchałeś mnie, kiedy Cię wzywałem, *
pomnożyłeś moc mojej duszy.
Refren.

6

8

Pan, który jest wysoko, patrzy łaskawie na
pokornego, *
pyszałka zaś dostrzega z daleka.
Panie, Twa łaska trwa na wieki, *
nie porzucaj dzieła rąk Twoich.
Refren.

DRUGIE CZYTANIE
Hymn na cześć mądrości Bożej

Rz 11, 33-36

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian.
O głębokości bogactw, mądrości i wiedzy Boga! Jakże niezbadane są Jego wyroki i nie do
wyśledzenia Jego drogi!
Kto bowiem poznał myśl Pana albo kto był Jego doradcą?
Lub kto Go pierwszy obdarował, aby nawzajem otrzymać odpłatę?
Albowiem z Niego i przez Niego, i dla Niego jest wszystko. Jemu chwała na wieki. Amen.
Oto słowo Boże.
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ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Mt 16, 18

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja
Ty jesteś Piotr — Opoka
i na tej opoce zbuduję mój Kościół,
a bramy piekielne go nie przemogą.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja
EWANGELIA
Tobie dam klucze królestwa niebieskiego

Mt 16, 13-20

 Z Ewangelii według świętego Mateusza.
Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: «Za kogo ludzie uważają
Syna Człowieczego?»
A oni odpowiedzieli: «Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo
za jednego z proroków».
Jezus zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?»
Odpowiedział Szymon Piotr: «Ty jesteś Mesjaszem, Synem Boga żywego».
Na to Jezus mu rzekł: «Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem ciało i krew nie
objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam Ty jesteś Piotr —
Opoka i na tej opoce zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze
kró-lestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie zwią-zane w niebie, a co rozwiążesz
na ziemi, będzie rozwiązane w niebie».
Wtedy przykazał uczniom, aby nikomu nie mówili, że On jest Mesjaszem.
Oto słowo Pańskie.
NATCHNIENIE DO GAWĘDY:

KIM JEST DLA MNIE?
„Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? (…) A wy za kogo mnie uważacie?” Ważniejsze jest
chyba to drugie pytanie Jezusa, zwrócone do każdego z nas. Kim jest dla mnie Jezus? Nie wystarczy tylko
uwierzyć w Niego. Wielu spośród nas wierzy, że On jest Bogiem – a jednak żyjemy tak, jakby Go nie było.
Najwięcej znaczy nasz osobisty stosunek do Jezusa.
Kim jest dla mnie? Czy jest moim nauczycielem, sędzią i przyjacielem? Czy smucę się, kiedy grzech
mnie od Niego oddala, a cieszę się, kiedy do Niego powracam? Czy w Nim odnajduję sens mojego życia?

ks. Jan Twardowski, Wszędy pełno Ciebie, s. 59.
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NIEDZIELA – 30.08.2020
PIERWSZE CZYTANIE
Prorok poddany próbie

Jr 20, 7-9

Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza.
Uwiodłeś mnie, Panie, a ja pozwoliłem się uwieść; ujarzmiłeś mnie i przemogłeś. Stałem się
codziennym pośmiewiskiem, wszyscy mi urągają. Albowiem ilekroć mam zabierać głos, muszę
obwieszczać: «Gwałt i ruina!». Tak, słowo Pana stało się dla mnie każdego dnia zniewagą
i pośmiewiskiem.
I powiedziałem sobie: «Nie będę Go już wspominał ani mówił w Jego imię». Ale wtedy zaczął
trawić moje serce jakby ogień nurtujący w moim ciele. Czyniłem wysiłki, by go stłumić, lecz nie
potrafiłem.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY

Ps 63 (62), 2. 3-4. 5-6. 8-9 (R.: por. 2ab)

Refren: Ciebie, mój Boże, pragnie moja
dusza.

Refren.
5

2

Boże mój, Boże, szukam Ciebie *
i pragnie Ciebie moja dusza.
Ciało moje tęskni za Tobą, *
jak ziemia zeschła i łaknąca wody.

6

Refren.

Refren.
8
3

4

Będę Cię wielbił przez całe me życie *
i wzniosę ręce w imię Twoje.
Moja dusza syci się obficie, *
a usta Cię wielbią radosnymi wargami.

Oto wpatruję się w Ciebie w świątyni, *
by ujrzeć Twą potęgę i chwałę.
A Twoja łaska jest cenniejsza od życia, *
więc sławić Cię będą moje wargi.

9

Bo stałeś się dla mnie pomocą *
i w cieniu Twych skrzydeł wołam radośnie:
Do Ciebie lgnie moja dusza, *
prawica Twoja mnie wspiera.
Refren.

DRUGIE CZYTANIE
Rozumna służba Boża

Rz 12, 1-2

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian.
Proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą,
Bogu przyjemną, jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej. Nie bierzcie więc wzoru z tego świata,
lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża: co
jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe.
Oto słowo Boże.
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ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

por. Ef 1, 17-18

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Niech Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa
przeniknie nasze serca swoim światłem,
abyśmy wiedzieli, czym jest nadzieja naszego powołania.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA
Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie

Mt 16, 21-27

 Z Ewangelii według świętego Mateusza.
Jezus zaczął wskazywać swoim uczniom na to, że musi iść do Jerozolimy i wiele wycierpieć od
starszych i arcykapłanów, i uczonych w Piśmie; że będzie zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie.
A Piotr wziął Go na bok i począł robić Mu wyrzuty: «Panie, niech Cię Bóg broni! Nie przyjdzie
to nigdy na Ciebie».
Lecz On odwrócił się i rzekł do Piotra: «Zejdź Mi z oczu, szatanie! Jesteś Mi zawadą, bo nie
myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie».
Wtedy Jezus rzekł do swoich uczniów: «Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego
siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci
je; a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek,
choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją
duszę?
Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi, i wtedy
odda każdemu według jego postępowania».
Oto słowo Pańskie.
NATCHNIENIE DO GAWĘDY:

PO SWOJEMU
Jaki Święty Piotr był grzeczny, skoro wziął Jezusa na stronę. Oddalił Go od innych apostołów,
Jakuba, Filipa, Bartłomieja, i dopiero potem otworzył buzię. Nie chciał zwracać uwagi Jezusowi przy
wszystkich. My niestety mamy do Jezusa często publiczne pretensje choćby oto, że jest
niesprawiedliwy. Myślimy po ludzku, to znaczy po swojemu. Nie chcemy być ubogimi, chcemy mieć
pensje przynajmniej większe od średniej krajowej; nie chcemy być cichymi, trąbimy o sobie.
Chcemy, żeby dla nas wszyscy byli sprawiedliwi i miłosierni. Nie tylko wtedy, kiedy nie
zgadzamy się na śmierć, ale zawsze wtedy, kiedy omijamy Ewangelię. Mamy myśleć po Bożemu, to
znaczy w duchu Ewangelii.
ks. Jan Twardowski, Wszędy pełno Ciebie, s. 61.
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