
Niedziela, 20.06.2021 

PIERWSZE CZYTANIE (Hi 38, 1. 8-11) – Alicja Urbaniak 

Czytanie z Księgi Hioba 

 

Z wichru Pan zwrócił się do Hioba i rzekł: «Kto bramą zamknął morze, gdy wyszło z łona 

wzburzone, gdy chmury mu dałem za ubranie, za pieluszki – ciemność pierwotną? Złamałem 

jego wielkość mym prawem, wprawiłem wrzeciądze i bramę. I rzekłem: Aż dotąd, nie dalej! 

Tu zapora dla twoich fal nadętych». 

Oto słowo Boże. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PSALM RESPONSORYJNY (Ps 107 (106), 23-24. 25-26. 28-29. 30-31) – Marcelina Kwinta 

 

Refren: Chwalmy na wieki miłosierdzie Pana. 

Ci, którzy statkami ruszyli na morze, * 

by handlować na wodach ogromnych, 

widzieli dzieła Pana * 

i Jego cuda wśród głębin. 

 

Refren: Chwalmy na wieki miłosierdzie Pana. 

Rzekł, i zerwał się wicher, * 

burzliwie piętrząc fale. 

Wznosili się pod niebo, zapadali w otchłań, * 

ich dusza truchlała w niedoli. 

 

Refren: Chwalmy na wieki miłosierdzie Pana. 

Wołali w nieszczęściu do Pana, * 

a On ich wyzwolił od trwogi. 

Zamienił burzę na powiew łagodny, * 

umilkły morskie fale. 

 

Refren: Chwalmy na wieki miłosierdzie Pana. 

Radowali się ciszą, która nastała, * 

przywiódł ich do upragnionej przystani. 

Niech dziękują Panu za dobroć Jego, * 

za Jego cuda wobec synów ludzkich. 

 

Refren: Chwalmy na wieki miłosierdzie Pana. 

 

 



DRUGIE CZYTANIE (2 Kor 5, 14-17) – Marcelina Gąska 

Czytanie z Drugiego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian 

 

Bracia: Miłość Chrystusa przynagla nas, pomnych na to, że skoro Jeden umarł za wszystkich, 

to wszyscy pomarli. A właśnie za wszystkich umarł Chrystus po to, aby ci, co żyją, już nie żyli 

dla siebie, lecz dla Tego, który za nich umarł i zmartwychwstał.  

Tak więc i my odtąd już nikogo nie znamy według ciała; a jeśli nawet według ciała poznaliśmy 

Chrystusa, to już więcej nie znamy Go w ten sposób. Jeżeli więc ktoś pozostaje w Chrystusie, 

jest nowym stworzeniem. To, co dawne, minęło, a oto wszystko stało się nowe.  

Oto słowo Boże. 

 

 

 

Modlitwa powszechna – Kinga Kryszak 

1. Panie, prosimy Cię w intencji Kościoła, aby gromadząc się na niedzielnym sprawowaniu 

Eucharystii, głosił światu zmartwychwstanie Chrystusa. Ciebie prosimy. 

2. Panie, prosimy Cię w intencji naszej ojczyzny, aby rozwijała się pomyślnie. Ciebie 

prosimy. 

3. Panie, prosimy Cię w intencji rodzin naszej parafii, aby tworzyły miejsca wzajemnego 

szacunku i miłości. Ciebie prosimy. 

4. Panie, prosimy Cię w intencji naszych zmarłych, aby żyli z Tobą na wieki. Ciebie prosimy. 

5. Panie, prosimy Cię w intencji naszej wspólnoty eucharystycznej, aby wzrastała w niej 

wiara w sakramentalną obecność Chrystusa. Ciebie prosimy. 

 

 

 



Poniedziałek, 21.06.2021 

PIERWSZE CZYTANIE (Rdz 12, 1-9) – Julia Wytych 

Czytanie z Księgi Rodzaju 

 

Pan Bóg rzekł do Abrama: «Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej i z domu twego ojca do kraju, który 

ci ukażę. Uczynię bowiem z ciebie wielki naród, będę ci błogosławił i twoje imię rozsławię: 

staniesz się błogosławieństwem. Będę błogosławił tym, którzy tobie błogosławić będą, a tym, 

którzy tobie będą złorzeczyli, i Ja będę złorzeczył. Przez ciebie będą otrzymywały 

błogosławieństwo ludy całej ziemi». Abram udał się w drogę, jak mu Pan rozkazał, a z nim 

poszedł i Lot. Abram miał siedemdziesiąt pięć lat, gdy wyszedł z Charanu. I zabrał Abram z 

sobą swoją żonę, Saraj, swego bratanka, Lota, i cały dobytek, jaki obaj posiadali, oraz służbę, 

którą nabyli w Charanie, i wyruszyli, aby się udać do Kanaanu.  Gdy zaś przybyli do Kanaanu, 

Abram przeszedł przez ten kraj aż do pewnej miejscowości koło Sychem, do dębu More. – A 

w kraju tym mieszkali wówczas Kananejczycy. Pan, ukazawszy się Abramowi, rzekł: «Twojemu 

potomstwu oddaję właśnie tę ziemię». Abram zbudował tam ołtarz dla Pana, który mu się 

ukazał. Stamtąd zaś przeniósł się na wzgórze na wschód od Betel i rozbił swój namiot 

pomiędzy Betel od zachodu i Aj od wschodu. Tam również zbudował ołtarz dla Pana i wzywał 

imienia Jego. Zwinąwszy namioty, Abram wędrował z miejsca na miejsce w stronę Negebu. 

 

Oto słowo Boże. 

 

 

Modlitwa powszechna – Ewa Pasternak 

 

 

 



Wtorek, 22.06.2021 

Wstęp do Mszy Świętej – Julia Pawlaczyk 

Dzisiejsze czytania uczą nas mądrości; pokazują, jak żyć, żeby być szczęśliwym nie tylko 

doraźnie, ale na zawsze. Choć jednak znamy Ewangelię, brakuje nam czasem sił i motywacji, 

żeby czynić to, co słuszne. Potrzebujemy Bożej mocy, wewnętrznej pewności, że trud pójścia 

za Jezusem wąską drogą nie okaże się daremny. We Mszy świętej Pan nie tylko wyjaśnia swoją 

naukę, ale wspiera nas swoim błogosławieństwem, umacniając do wcielania jej w życie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PIERWSZE CZYTANIE (Rdz 13, 2. 5-18) – Wiktoria Nowicka 

Czytanie z Księgi Rodzaju 

 

Abram był bardzo zasobny w trzody, srebro i złoto. Lot, który szedł z Abramem, miał również 

drobne i większe bydło oraz namioty. Kraj nie mógł utrzymać ich obu, bo zbyt wielki mieli 

majątek i nie mogli razem mieszkać. A gdy wynikła sprzeczka pomiędzy pasterzami trzód 

Abrama i pasterzami trzód Lota – mieszkańcami kraju byli wówczas Kananejczycy i Peryzzyci 

– rzekł Abram do Lota: «Niechaj nie będzie sporu między nami, między pasterzami moimi a 

pasterzami twoimi, bo przecież jesteśmy krewnymi. Wszak cały ten kraj stoi przed tobą 

otworem. Odłącz się ode mnie. Jeżeli pójdziesz w lewo, ja pójdę w prawo, a jeżeli ty pójdziesz 

w prawo, ja – w lewo». Wtedy Lot, spojrzawszy przed siebie, spostrzegł, że cała okolica wokół 

doliny Jordanu aż do Soaru jest bardzo urodzajna, była ona bowiem jak ogród Pana, jak ziemia 

egipska, dopóki Pan nie zniszczył Sodomy i Gomory. Lot wybrał sobie zatem całą tę dolinę 

Jordanu i wyruszył ku wschodowi. I tak się rozeszli. Abram pozostał w ziemi Kanaan, Lot zaś 

zamieszkał w owej okolicy, rozbiwszy swe namioty aż po Sodomę. Mieszkańcy Sodomy byli 

źli, gdyż dopuszczali się ciężkich przewinień wobec Pana. Po odejściu Lota Pan rzekł do 

Abrama: «Spójrz przed siebie i rozejrzyj się z tego miejsca, na którym stoisz, na północ i na 

południe, na wschód i ku morzu; cały ten kraj, który widzisz, daję tobie i twemu potomstwu 

na zawsze. Twoje zaś potomstwo uczynię licznym jak pył ziemi; jeśli ktoś może policzyć pył 

ziemi, policzone też będzie twoje potomstwo. Wstań i przejdź ten kraj wzdłuż i wszerz: tobie 

go oddaję». Abram zwinął swe namioty i przybył pod Hebron, gdzie były dęby Mamre. 

Osiedliwszy się tam, zbudował ołtarz dla Pana. 

Oto słowo Boże. 

 

 

Modlitwa powszechna – Alicja Urbaniak 

 



Środa, 23.06.2021 

Wstęp do Mszy Świętej – Marcelina Gąska 

Jak wśród wielu głosów rozpoznać głos Boga? Ewangelia poleca nam patrzeć nie na 

zewnętrzną atrakcyjność proroka, ale na owoce, jakie rodzi w nas jego słowo – czy prowadzi 

do wzrostu miłości i służby, czy do skupienia na sobie, coraz większych roszczeń wobec innych 

i ciągłego niepokoju wewnętrznego. Jeśli także w tej liturgii przyjmiemy z wiarą głoszone 

słowo, to z pewnością przekonamy się po owocach, że jest to rzeczywiście słowo Boga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PIERWSZE CZYTANIE (Rdz 15, 1-12. 17-18) – Małgorzata Szmajdzińska 

Czytanie z Księgi Rodzaju 

 

Pan tak powiedział do Abrama podczas widzenia: «Nie obawiaj się, Abramie, bo Ja jestem 

twoim obrońcą; nagroda twoja będzie sowita». Abram rzekł: «O Panie, mój Boże, na cóż mi 

ona, skoro zbliżam się do kresu mego życia, nie mając potomka; przyszłym zaś spadkobiercą 

mojej majętności jest Damasceńczyk Eliezer». I mówił: «Ponieważ nie dałeś mi potomka, ten 

właśnie, zrodzony u mnie sługa mój, zostanie moim spadkobiercą». Ale oto usłyszał słowa: 

«Nie on będzie twoim spadkobiercą, lecz ten po tobie dziedziczyć będzie, który od ciebie 

będzie pochodził». I poleciwszy Abramowi wyjść z namiotu, rzekł: «Spójrz na niebo i policz 

gwiazdy, jeśli zdołasz to uczynić»; potem dodał: «Tak liczne będzie twoje potomstwo». Abram 

uwierzył i Pan poczytał mu to za zasługę. Potem rzekł do niego: «Ja jestem Pan, który ciebie 

wywiodłem z Ur chaldejskiego, aby ci dać ten oto kraj na własność». A na to Abram: «O Panie, 

mój Boże, jak będę mógł się upewnić, że otrzymam go na własność?» 

Wtedy Pan rzekł: «Wybierz dla Mnie trzyletnią jałowicę, trzyletnią kozę i trzyletniego barana, 

a nadto synogarlicę i gołębicę». Wybrawszy to wszystko, Abram poprzerąbywał je wzdłuż na 

połowy i przerąbane części ułożył jedną naprzeciw drugiej; ptaków nie porozcinał. Kiedy zaś 

do tego mięsa zaczęło zlatywać się ptactwo drapieżne, Abram je odpędził. A gdy słońce chyliło 

się ku zachodowi, Abram zapadł w głęboki sen i opanowało go uczucie lęku, jak gdyby 

ogarnęła go wielka ciemność. A kiedy słońce zaszło i nastał mrok nieprzenikniony, ukazał się 

dym jakby wydobywający się z pieca i ogień niby gorejąca pochodnia i przesunęły się między 

tymi połowami zwierząt. Wtedy to właśnie Pan zawarł przymierze z Abramem, mówiąc: 

«Potomstwu twemu daję ten kraj, od Rzeki Egipskiej aż do rzeki wielkiej, rzeki Eufrat». 

Oto słowo Boże. 

 

Modlitwa powszechna – Zofia Kurz 

 



Czwartek, 24.06.2021 

PIERWSZE CZYTANIE (Iz 49, 1-6) – Kinga Kryszak 

Czytanie z Księgi proroka Izajasza 

 

Posłuchajcie mnie, wyspy! Ludy najdalsze, uważajcie! Powołał Mnie Pan już z łona mej matki, 

od jej wnętrzności wspomniał moje imię. Ostrym mieczem uczynił me usta, w cieniu swej ręki 

mnie ukrył. Uczynił ze mnie strzałę zaostrzoną, utaił mnie w swoim kołczanie. 

I rzekł mi: «Ty jesteś Sługą moim, Izraelu, w tobie się rozsławię». Ja zaś mówiłem: «Próżno się 

trudziłem, na darmo i na nic zużyłem me siły. Lecz moje prawo jest u Pana i moja nagroda u 

Boga mego». Wsławiłem się w oczach Pana, Bóg mój stał się moją siłą. 

A teraz przemówił Pan, który mnie ukształtował od urodzenia na swego Sługę, bym nawrócił 

do Niego Jakuba i zgromadził Mu Izraela. A mówił: «To zbyt mało, iż jesteś Mi Sługą dla 

podźwignięcia pokoleń Jakuba i sprowadzenia ocalałych z Izraela! Ustanowię cię światłością 

dla pogan, aby moje zbawienie dotarło aż do krańców ziemi». 

Oto słowo Boże. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PSALM RESPONSORYJNY (Ps 139, 1-3. 13-14ab. 14c-15) – Marcelina Kwinta 

 

Refren: Sławię Cię, Panie, Boga, Stwórcę swego. 

 

Przenikasz i znasz mnie, Panie, * 

Ty wiesz, kiedy siedzę i wstaję. 

Z daleka spostrzegasz moje myśli, † 

przyglądasz się, jak spoczywam i chodzę, * 

i znasz moje wszystkie drogi. 

 

Refren: Sławię Cię, Panie, Boga, Stwórcę swego. 

 

Ty bowiem stworzyłeś moje wnętrze * 

i utkałeś mnie w łonie mej matki. 

Sławię Cię, że mnie tak cudownie stworzyłeś, * 

godne podziwu są Twoje dzieła. 

 

Refren: Sławię Cię, Panie, Boga, Stwórcę swego. 

 

I duszę moją znasz do głębi. * 

Nie byłem dla Ciebie tajemnicą, 

kiedy w ukryciu nabierałem kształtów, * 

utkany we wnętrzu ziemi. 

 

Refren: Sławię Cię, Panie, Boga, Stwórcę swego. 

 

 

 

 



DRUGIE CZYTANIE (Dz 13, 22-26) – Kinga Kryszak 

Czytanie z Dziejów Apostolskich 

 

Gdy Paweł przybył do Antiochii Pizydyjskiej, przemówił w synagodze:  

«Bóg dał ojcom naszym Dawida na ich króla, o którym też dał świadectwo w słowach: 

„Znalazłem Dawida, syna Jessego, człowieka po mojej myśli, który we wszystkim wypełni 

moją wolę”. Z jego to potomstwa, stosownie do obietnicy, wywiódł Bóg Izraelowi Zbawiciela 

Jezusa. Przed Jego przyjściem Jan głosił chrzest nawrócenia całemu ludowi izraelskiemu. A 

pod koniec swojej działalności Jan mówił: „Ja nie jestem tym, za kogo mnie uważacie. Po mnie 

przyjdzie Ten, któremu nie jestem godny rozwiązać sandałów na nogach”. 

Bracia, synowie rodu Abrahama i ci spośród was, którzy się boją Boga! Nam została 

przekazana nauka o tym zbawieniu». 

Oto słowo Boże. 

 

 

Modlitwa powszechna – Kinga Kryszak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Piątek, 25.06.2021 

PIERWSZE CZYTANIE (Rdz 17, 1. 9-10. 15-22) – Amelia Szymkowiak 

Czytanie z Księgi Rodzaju 

 

Gdy Abram miał dziewięćdziesiąt dziewięć lat, ukazał mu się Pan i rzekł do niego: «Ja jestem 

Bogiem Wszechmogącym. Służ Mi i bądź nieskazitelny». Potem rzekł Bóg do Abrahama: «Ty 

zaś, a po tobie twoje potomstwo przez wszystkie pokolenia zachowujcie przymierze ze Mną. 

Przymierze, które będziecie zachowywali między Mną a wami, czyli twoim przyszłym 

potomstwem, polega na tym: wszyscy wasi mężczyźni mają być obrzezani».  

I mówił Bóg do Abrahama: «Żony twej nie będziesz nazywał imieniem Saraj, lecz imię jej 

będzie Sara. Błogosławiąc jej, dam ci i z niej syna, i będę jej nadal błogosławił, tak że stanie 

się ona matką ludów i królowie będą jej potomkami». Abraham, upadłszy na twarz, roześmiał 

się; pomyślał sobie bowiem: «Czyż człowiekowi stuletniemu może się urodzić syn? Albo czy 

dziewięćdziesięcioletnia Sara może zostać matką?» Rzekł zatem do Boga: «Oby przynajmniej 

Izmael żył pod Twą opieką!» A Bóg mu na to: «Ależ nie! Żona twoja, Sara, urodzi ci syna, 

któremu dasz imię Izaak. Z nim też zawrę przymierze, przymierze wieczne z jego 

potomstwem, które po nim przyjdzie. Co do Izmaela, wysłucham cię: Oto pobłogosławię mu, 

żeby był płodny, i dam mu niezmiernie liczne potomstwo; on będzie ojcem dwunastu książąt, 

narodem wielkim go uczynię. Moje zaś przymierze zawrę z Izaakiem, którego urodzi ci Sara 

za rok o tej porze». Wypowiedziawszy te słowa, Bóg oddalił się od Abrahama. 

Oto słowo Boże. 

 

 

Modlitwa powszechna – Amelia Szymkowiak 

 

 



Modlitwa powszechna od poniedziałku do piątku 

1. Dobry Ojcze, który znasz potrzeby Kościoła, udziel mu potrzebnych łask. Ciebie 

prosimy. 

2. Dobry Ojcze, który pragniesz, by wszyscy poznali Twą dobroć, pobudź do wiary 

wątpiących i zagubionych. Ciebie prosimy. 

3. Dobry Ojcze, który sprawujesz władzę nad całym światem, naucz nas mądrze 

rozwiązywać spory i konflikty interesów. Ciebie prosimy. 

4. Dobry Ojcze, który jesteś miłosierny, daj naszym zmarłym, a w szczególności …., łaskę 

życia wiecznego. Ciebie prosimy. 

5. Dobry Ojcze, który kochasz każdego z nas, daj nam w Eucharystii doświadczyć Twej 

miłości. Ciebie prosimy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


