Niedziela, 29.05.2022

PIERWSZE CZYTANIE (Dz 1, 1-11) – Małgorzata Szmajdzińska
Czytanie z Dziejów Apostolskich

Pierwszą Księgę napisałem, Teofilu, o wszystkim, co Jezus czynił i czego nauczał od początku
aż do dnia, w którym dał polecenia apostołom, których sobie wybrał przez Ducha Świętego,
a potem został wzięty do nieba. Im też po swojej męce dał wiele dowodów, że żyje: ukazywał
się

im

przez

czterdzieści

dni

i

mówił

o

królestwie

Bożym.

A podczas wspólnego posiłku przykazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać
obietnicy Ojca: «Słyszeliście o niej ode Mnie – mówił – Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce
zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym». Zapytywali Go zebrani: «Panie, czy w tym czasie
przywrócisz królestwo Izraela?» Odpowiedział im: «Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile,
które Ojciec ustalił swoją władzą, ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i
będziecie moimi świadkami w Jeruzalem i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi».
Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał Go im sprzed oczu. Kiedy
jeszcze wpatrywali się w Niego, jak wstępował do nieba, przystąpili do nich dwaj mężowie w
białych szatach. I rzekli: «Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten
Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do
nieba».

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 47 (46), 2-3. 6-7. 8-9) – Marcelina Kwinta

Refren: Pan wśród radości wstępuje do nieba.

Wszystkie narody, klaskajcie w dłonie, *
radosnym głosem wykrzykujcie Bogu,
bo Pan Najwyższy i straszliwy, *
jest wielkim Królem nad całą ziemią.

Refren: Pan wśród radości wstępuje do nieba.

Bóg wstępuje wśród radosnych okrzyków, *
Pan wstępuje przy dźwięku trąby.
Śpiewajcie psalmy Bogu, śpiewajcie, *
śpiewajcie Królowi naszemu, śpiewajcie.

Refren: Pan wśród radości wstępuje do nieba.

Gdyż Bóg jest Królem całej ziemi, *
hymn zaśpiewajcie!
Bóg króluje nad narodami, *
Bóg zasiada na swym świętym tronie.

Refren: Pan wśród radości wstępuje do nieba.

DRUGIE CZYTANIE (Hbr 9, 24-28; 10, 19-23)
Czytanie z Listu do Hebrajczyków

Chrystus wszedł nie do świątyni zbudowanej rękami ludzkimi, będącej odbiciem prawdziwej
świątyni, ale do samego nieba, aby teraz wstawiać się za nami przed obliczem Boga, ani nie
po to, aby się wielekroć sam miał ofiarować, jak arcykapłan, który co roku wchodzi do
świątyni z krwią cudzą, gdyż w takim przypadku musiałby cierpieć wiele razy od stworzenia
świata. A tymczasem raz jeden ukazał się teraz na końcu wieków, aby zgładzić grzech przez
ofiarę z samego siebie. A jak postanowione ludziom raz umrzeć, potem zaś sąd, tak Chrystus
raz jeden był ofiarowany dla zgładzenia grzechów wielu, drugi raz ukaże się nie w związku z
grzechem, lecz dla zbawienia tych, którzy Go oczekują. Mamy więc, bracia, pewność, iż
wejdziemy do Miejsca Świętego przez krew Jezusa. On nam zapoczątkował drogę nową i
żywą, przez zasłonę, to jest przez ciało swoje. Mając zaś kapłana wielkiego, który jest nad
domem Bożym, przystąpmy z sercem prawym, z wiarą pełną, oczyszczeni na duszy od
wszelkiego zła świadomego i obmyci na ciele wodą czystą. Trzymajmy się niewzruszenie
nadziei, którą wyznajemy, bo godny jest zaufania Ten, który dał obietnicę.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Mt 28, 19a. 20b) – Marcelina Kwinta

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Idźcie i nauczajcie wszystkie narody.
Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Modlitwa powszechna
1. Boże, nasz Ojcze, odnawiaj w członkach Kościoła obraz i podobieństwo do Jezusa,
Twojego Syna. Ciebie prosimy.
2. Daj światło wszystkim misjonarzom i prowadź ludzi im powierzonych do odkrycia
Twego prawdziwego oblicza. Ciebie prosimy.
3. Wspomóż osoby doświadczone cierpieniem, pozwól im odnaleźć jego sens w
Chrystusowym krzyżu. Ciebie prosimy.
4. Przyjmij do siebie oczekujących w czyśćcu na radość wiecznego przebywania z Tobą.
Ciebie prosimy.
5. Daj nam tu dziś zgromadzonym zaczerpnąć z Twoich darów i owocować nimi w
codzienności. Ciebie prosimy.

Poniedziałek, 30.05.2022

PIERWSZE CZYTANIE (Dz 19, 1-8) – Amelia Szymkowiak
Czytanie z Dziejów Apostolskich

Kiedy Apollos znajdował się w Koryncie, Paweł przeszedł okolice wyżej położone, przybył do
Efezu i znalazł jakichś uczniów. Zapytał ich: «Czy otrzymaliście Ducha Świętego, gdy
przyjęliście wiarę?». A oni do niego: «Nawet nie słyszeliśmy, że istnieje Duch Święty». «Jaki
więc chrzest przyjęliście?» – zapytał. A oni odpowiedzieli: «Chrzest Janowy». «Jan udzielał
chrztu nawrócenia, przemawiając do ludu, aby uwierzyli w Tego, który za nim idzie, to jest w
Jezusa» – powiedział Paweł. Gdy to usłyszeli, przyjęli chrzest w imię Pana Jezusa. A kiedy
Paweł nałożył na nich ręce, Duch Święty zstąpił na nich. Mówili też językami i prorokowali.
Wszystkich ich było około dwunastu mężczyzn. Następnie wszedł do synagogi i odważnie
przemawiał przez trzy miesiące, rozprawiając i przekonując o królestwie Bożym.
Oto słowo Boże.

Modlitwa powszechna – Amelia Szymkowiak

Środa, 01.06.2022

PIERWSZE CZYTANIE (Dz 20, 28-38) – Liwia Kurdwanowska
Czytanie z Dziejów Apostolskich

Paweł powiedział do starszych Kościoła efeskiego: «Uważajcie na samych siebie i na całe
stado, w którym Duch Święty ustanowił was biskupami, abyście kierowali Kościołem Boga,
który On nabył własną krwią. Wiem, że po moim odejściu wejdą między was wilki drapieżne,
nie oszczędzając stada. Także spośród was samych powstaną ludzie, którzy głosić będą
przewrotne nauki, aby pociągnąć za sobą uczniów. Dlatego czuwajcie, pamiętając, że przez
trzy lata w dzień i w nocy nie przestawałem ze łzami upominać każdego z was. A teraz
polecam was Bogu i słowu Jego łaski, władnemu zbudować i dać dziedzictwo z wszystkimi
świętymi.
Nie pożądałem srebra ani złota, ani szaty niczyjej. Sami wiecie, że te ręce zarabiały na
potrzeby moje i moich towarzyszy. We wszystkim pokazałem wam, że tak pracując, trzeba
wspierać słabych i pamiętać o słowach Pana Jezusa, które On sam wypowiedział: „Więcej
szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu”». Po tych słowach upadł na kolana i modlił się
razem z nimi wszystkimi. Wtedy wszyscy wybuchnęli wielkim płaczem. Rzucali się Pawłowi na
szyję i całowali go, smucąc się najbardziej z tego, co powiedział: że już nigdy go nie zobaczą.
Potem odprowadzili go na okręt.
Oto słowo Boże.

Modlitwa powszechna – Liwia Kurdwanowska

Czwartek, 02.06.2022

PIERWSZE CZYTANIE (Dz 22, 30; 23, 6-11) – Małgorzata Szmajdzińska
Czytanie z Dziejów Apostolskich

W Jerozolimie trybun rzymski, chcąc dowiedzieć się dokładnie, o co Żydzi oskarżali Pawła,
zdjął z niego więzy, rozkazał zebrać się arcykapłanom i całemu Sanhedrynowi i
wyprowadziwszy Pawła, stawił go przed nimi. Wiedząc zaś, że jedna część składa się z
saduceuszów, a druga z faryzeuszów, wołał Paweł przed Sanhedrynem: «Jestem
faryzeuszem, bracia, i synem faryzeuszów, a stoję przed sądem za to, że spodziewam się
zmartwychwstania umarłych». Gdy to powiedział, powstał spór między faryzeuszami i
saduceuszami i doszło do rozłamu wśród zebranych. Saduceusze bowiem mówią, że nie ma
zmartwychwstania ani anioła, ani ducha, a faryzeusze uznają jedno i drugie. Powstała wielka
wrzawa, zerwali się niektórzy z uczonych w Piśmie spośród faryzeuszów, wykrzykując
wojowniczo: «Nie znajdujemy nic złego w tym człowieku. A jeśli naprawdę mówił do niego
duch albo anioł?». Kiedy doszło do wielkiego wzburzenia, trybun, obawiając się, żeby nie
rozszarpali Pawła, rozkazał żołnierzom zejść, zabrać go spośród nich i zaprowadzić do
twierdzy. Następnej nocy ukazał mu się Pan. «Odwagi! – powiedział – trzeba bowiem, żebyś
i w Rzymie świadczył o Mnie, tak jak dawałeś o Mnie świadectwo w Jeruzalem».
Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 16, 1b-2a i 5. 7-8. 9-10. 11) – Marcelina Kwinta

Refren: Strzeż mnie, o Boże, Tobie zaufałem.
Zachowaj mnie, Boże, bo chronię się do Ciebie, *
mówię do Pana: «Ty jesteś Panem moim».
Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem, *
to On mój los zabezpiecza.

Refren: Strzeż mnie, o Boże, Tobie zaufałem.
Błogosławię Pana, który dał mi rozsądek, *
bo serce napomina mnie nawet nocą.
Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy, *
On jest po mojej prawicy, nic mną nie zachwieje.

Refren: Strzeż mnie, o Boże, Tobie zaufałem.
Dlatego się cieszy moje serce i dusza raduje, *
a ciało moje będzie spoczywać bezpiecznie,
bo w krainie zmarłych duszy mej nie zostawisz *
i nie dopuścisz, bym pozostał w grobie.

Refren: Strzeż mnie, o Boże, Tobie zaufałem.
Ty ścieżkę życia mi ukażesz, *
pełnię radości przy Tobie
i wieczne szczęście *
po Twojej prawicy.

Refren: Strzeż mnie, o Boże, Tobie zaufałem.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (J 17, 21) – Marcelina Kwinta

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie,
aby świat uwierzył, że Ty Mnie posłałeś.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Modlitwa powszechna od poniedziałku do piątku
1. Boże, źródło wszelkiego dobra, udziel Twojemu Kościołowi łaski głębokiej wiary. Ciebie
prosimy.
2. Boże, źródło wszelkiej ewangelizacji, miej w opiece papieża Franciszka, biskupów,
prezbiterów, diakonów i cały lud wierny. Ciebie prosimy.
3. Boże, źródło wszelkiej wspólnoty, prowadź losy świata i ludzkiej społeczności ku
ostatecznemu spełnieniu w Tobie. Ciebie prosimy.
4. Boże, źródło wszelkiej miłości, daj zmarłym, a w szczególności …., łaskę życia
wiecznego. Ciebie prosimy.
5. Boże, źródło wszelkiego błogosławieństwa, kształtuj nasze serca i umysły zgodnie z
Twoją wolą. Ciebie prosimy.

Niedziela, 05.06.2022

PIERWSZE CZYTANIE (Dz 2, 1-11) – Małgorzata Szmajdzińska
Czytanie z Dziejów Apostolskich

Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu.
Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru, i napełnił cały dom,
w którym przebywali. Ukazały się im też jakby języki ognia, które się rozdzielały, i na każdym
z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi
językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. Przebywali wtedy w Jeruzalem pobożni Żydzi ze
wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli,
bo

każdy

słyszał,

jak

tamci

przemawiali

w

jego

własnym

języku.

Pełni zdumienia i podziwu mówili: «Czyż ci wszyscy, którzy przemawiają, nie są
Galilejczykami? Jakżeż więc każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty? – Partowie i
Medowie, i Elamici, i mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii oraz
Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, które leżą blisko Cyreny, i przybysze z Rzymu, Żydzi oraz
prozelici, Kreteńczycy i Arabowie – słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła
Boże».

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 104 (103), 1ab i 24ac. 29b-30. 31 i 34) – Marcelina Kwinta

Refren: Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię.

Błogosław, duszo moja, Pana, *
Boże mój, Panie, Ty jesteś bardzo wielki!
Jak liczne są dzieła Twoje, Panie, *
ziemia jest pełna Twoich stworzeń.

Refren: Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię.

Kiedy odbierasz im oddech, marnieją *
i w proch się obracają.
Stwarzasz je, napełniając swym Duchem, *
i odnawiasz oblicze ziemi.

Refren: Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię.

Niech chwała Pana trwa na wieki, *
niech Pan się raduje z dzieł swoich.
Niech miła Mu będzie pieśń moja, *
będę radował się w Panu.

Refren: Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię.

DRUGIE CZYTANIE (Rz 8, 8-17)
Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian

Bracia:
Ci, którzy według ciała żyją, Bogu podobać się nie mogą. Wy jednak nie żyjecie według ciała,
lecz według Ducha, jeśli tylko Duch Boży w was mieszka. Jeżeli zaś ktoś nie ma Ducha
Chrystusowego, ten do Niego nie należy. Skoro zaś Chrystus w was mieszka, ciało wprawdzie
podlega śmierci ze względu na skutki grzechu, duch jednak ma życie na skutek
usprawiedliwienia. 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 zadawać będziecie śmierć popędom ciała – będziecie żyli.
Albowiem wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi. Nie otrzymaliście
przecież ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście Ducha przybrania
za synów, w którym możemy wołać: «Abba, Ojcze!» Sam Duch wspiera swym świadectwem
naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Jeżeli zaś jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami:
dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa; skoro wspólnie z Nim cierpimy, to po to, by
wspólnie mieć udział w chwale.
Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ – Marcelina Kwinta

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca swoich wiernych
i zapal w nich ogień swojej miłości.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Modlitwa powszechna
1. Módlmy się za papieża, biskupów i prezbiterów, aby w Duchu miłości, mężnie i
wytrwale głosili Ewangelię. Ciebie prosimy.
2. Módlmy się za zwaśnione narody, aby doszły do pojednania i mogły cieszyć się
pokojem. Ciebie prosimy.
3. Módlmy się za przygotowujących się do sakramentów, aby otworzyli swoje serca i z
radością przyjęli dary Ducha Świętego. Ciebie prosimy.
4. Módlmy się za grzeszników, aby przyjęli natchnienie Ducha Świętego i doznali
nawrócenia. Ciebie prosimy.
5. Módlmy się za zmarłych, aby dostąpili szczęścia w Królestwie Niebieskim. Ciebie
prosimy.
6. Módlmy się za nas samych, abyśmy poddali się działaniu Ducha Świętego i pełni mocy
dawali świadectwo swojej wiary. Ciebie prosimy.

