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«Pójdź za Mną»   (j 21, 19)



CZWARTEK 12 lipiec 2018 
 
 

CELEBRACJA EUCHARYSTYCZNA 
MSZA WOTYWNA  

O DUCHU ŚWIĘTYM III 
 
KOLEKTA 
Boże, Ty uświęcasz swój Kościół obejmujący różne narody i kraje, ześlij dary 
Ducha Świętego na całą ziemię, aby Twoja łaska działała w sercach 
wiernych, podobnie jak w początkach głoszenia Ewangelii. Przez naszego 
Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności 
Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.    
 

LITURGIA SLOWA 
 
PIERWSZE CZYTANIE   
 
Czytanie z Księgi Ozeasza (Oz 11,1-4.8c-9) 
Tak mówi Pan: «Miłowałem Izraela, gdy jeszcze był dzieckiem, i syna swego 
wezwałem z Egiptu. Im bardziej ich wzywałem, tym dalej odchodzili ode 
Mnie, a składali ofiary Baalom i bożkom palili kadzidła.  
A przecież Ja uczyłem chodzić Efraima, na swe ramiona ich brałem; oni zaś 
nie rozumieli, że przywracałem im zdrowie.  
Pociągnąłem ich ludzkimi więzami, a były to więzy miłości. Byłem dla nich jak 
ten, co podnosi do swego policzka niemowlę —schyliłem się ku niemu i 
nakarmiłem go. Moje serce na to się wzdryga i rozpalają się moje 
wnętrzności. Nie chcę, aby wybuchnął płomień mego gniewu, i Efraima już 
więcej nie zniszczę, albowiem Bogiem jestem, nie człowiekiem; pośrodku 
ciebie jestem Ja – Święty, i nie przychodzę, żeby zatracać». 
                                                                                         Oto słowo Boże 
                                                                                    Bogu niech będą dzięki. 
 
 
PSALM RESPONSORYJNY (79) 
 
R. Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie 
 
Usłysz, Pasterzu Izraela,  
Ty, który zasiadasz nad cherubami! 
Wzbudź swą potęgę  
i przyjdź nam z pomocą. R. 
 
Powróć, Boże zastępów,  
wejrzyj z nieba, spójrz i nawiedź tę winorośl. 
Chroń to, co zasadziła Twoja prawica,  
latorośl, którą umocniłeś dla siebie. R. 
 
 



 
Alleluja, alleluja, alleluja. (Mk 1,15) 
Królestwo Boże jest w zasięgu ręki; 
Nawracajcie się i wierzcie Ewangelii 
Alleluja, alleluja, alleluja. 
 
 
EWANGELIA 
 
+ Ewangelia wg św. Mateusza (Mt 10,7-15) 
Jezus powiedział do swoich Apostołów: "Idźcie i głoście: Bliskie już jest 
królestwo niebieskie. 
Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie 
trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo 
dawajcie! 
Nie zdobywajcie złota ani srebra, ani miedzi do swych trzosów. 
Nie bierzcie na drogę torby ani dwóch sukien, ani sandałów, ani laski. 
Wart jest bowiem robotnik swej strawy. 
A gdy przyjdziecie do jakiegoś miasta albo wsi, wywiedzcie się, kto tam 
jest godny, i u niego zatrzymajcie się, dopóki nie wyjdziecie. 
Wchodząc do domu, przywitajcie go pozdrowieniem. 
Jeśli dom na to zasługuje, niech zstąpi na niego pokój wasz; jeśli zaś nie 
zasługuje, niech pokój wasz powróci do was".  
Gdyby was gdzie nie chciano przyjąć i nie chciano słuchać słów waszych, 
wychodząc z takiego domu albo miasta, strząśnijcie proch z nóg waszych. 
Zaprawdę, powiadam wam: Ziemi sodomskiej i gomorejskiej lżej będzie w 
dzień sądu niż temu miastu". 

Oto słowo Pańskie. 
Chwała Tobie Chryste. 

 
 
 
MODLITWA NAD DARAMI 
Panie, nasz Boże, niech dary złożone na Twoim ołtarzu uświęci ogień Ducha 
Świętego, który zapalił serca uczniów Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. 
Który żyje i króluje na wieki wieków. 
 
 
 
MODLITWA PO KOMUNII 
Boże, nasz Ojcze, niech przyjęty Sakrament nas uświęci i da nam gorliwość 
płynącą od Ducha Świętego, którym w cudowny sposób napełniłeś swoich 
Apostołów. Przez Chrystusa, Pana naszego. 
 
  



PIATEK 13 lipiec 2018 
 

 
CELEBRACJA EUCHARYSTYCZNA 

 
MSZA 

DO NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA 
 

 
KOLEKTA 
Wszechmogący Boże, oddajemy cześć Sercu umiłowanego Syna Twojego i 
wysławiamy wielkie dary Jego miłości, * spraw, abyśmy z tego źródła Bożej 
dobroci otrzymali obfite łaski. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, 
Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * 
Bóg, przez wszystkie wieki wieków.  

 
 

LITURGIA SLOWA 
 
PIERWSZE CZYTANIE   
 
Czytanie z Księgi Ozeasza (Oz 14,2-10) 
Wróć, Izraelu, do Pana Boga twojego, upadłeś bowiem przez własną twą 
winę. Zabierzcie ze sobą słowa* i nawróćcie się do Pana! Mówcie do Niego: 
«Przebacz nam całą naszą winę, w ten sposób otrzymamy dobro za owoc 
naszych warg. Asyria nie może nas zbawić - nie chcemy już wsiadać na 
konie ani też mówić "nasz Boże" do dzieła rąk naszych. U Ciebie bowiem 
znajdzie litość sierota». «Uleczę ich niewierność i umiłuję ich z serca, bo 
gniew mój odwrócił się od nich.  Stanę się jakby rosą dla Izraela, tak że 
rozkwitnie jak lilia i jak topola rozpuści korzenie. Rozwiną się jego latorośle, 
będzie wspaniały jak drzewo oliwne, woń jego będzie jak woń Libanu. I wrócą 
znowu, by usiąść w mym cieniu, i zboża uprawiać będą, winnice sadzić, 
których sława będzie tak wielka, jak wina libańskiego. Co ma jeszcze Efraim 
wspólnego z bożkami? Ja go wysłuchuję i Ja nań spoglądam, Ja jestem jak 
cyprys zielony i Mnie zawdzięcza swój owoc. Któż jest tak mądry, aby to 
pojął, i tak rozumny, aby to rozważył?» Bo drogi Pańskie są proste: kroczą 
nimi sprawiedliwi, lecz potykają się na nich grzesznicy. 
                                                                                      Oto słowo Boże 
                                                                                 Bogu niech będą dzięki. 
 
 
PSALM RESPONSORYJNY (50) 
 
R. Stwórz, o mój Boże, we mnie serce czyste. 
 
Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej,  
w ogromie swej litości zgładź moją nieprawość. 
Obmyj mnie zupełnie z mojej winy  
i oczyść mnie z grzechu mojego. R. 



 
Stwórz, Boże, we mnie serce czyste  
i odnów we mnie moc ducha. 
Nie odrzucaj mnie od swego oblicza  
i nie odbieraj mi świętego ducha swego. R. 
 
Przywróć mi radość Twojego zbawienia  
i wzmocnij mnie duchem ofiarnym. 
Będę nieprawych nauczał dróg Twoich  
i wrócą do Ciebie grzesznicy. R. 
 
Kiedy Duch Prawdy, 
poprowadzi was do całej prawdy, 
i przypomni wam wszystko,  
co wam powiedziałem. R. 
 
 
Alleluja, alleluja, alleluja. (J. 16,14) 
Kiedy Duch Prawdy, 
poprowadzi was do całej prawdy, 
i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem.  
Alleluja, alleluja, alleluja. 
 
 
EWANGELIA  
 
+ Słowa Ewangelii według świętego Mateusza (Mt 10,16-23) 
Jezus powiedział do swoich apostołów: "Oto Ja was posyłam jak owce 
między wilki. Bądźcie więc roztropni jak węże, a nieskazitelni jak gołębie. 
Miejcie się na baczności przed ludźmi. Będą was wydawać sądom i w swych 
synagogach będą was biczować. 
Nawet przed namiestników i królów będą was wodzić z mego powodu, na 
świadectwo im i poganom. 
Kiedy was wydadzą, nie martwcie się o to, jak ani co macie mówić. W owej 
bowiem godzinie będzie wam poddane, co macie mówić, 
gdyż nie wy będziecie mówili, lecz Duch Ojca waszego będzie mówił przez 
was. 
Brat wyda brata na śmierć i ojciec syna; dzieci powstaną przeciw rodzicom i o 
śmierć ich przyprawią. 
Będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mego imienia. Lecz kto 
wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. 
Gdy was prześladować będą w tym mieście, uciekajcie do innego. Zaprawdę, 
powiadam wam: Nie zdążycie obejść miast Izraela, nim przyjdzie Syn 
Człowieczy". 

Oto słowo Pańskie. 
Chwała Tobie Chryste. 

 
 
 



 
 
MODLITWA NAD DARAMI 
Panie, nasz Boże, wejrzyj na niewysłowioną miłość Serca Twojego Syna, 
który wydał się za nas, † aby przez Jego zasługi nasz dar stał się miłą Tobie 
Ofiarą * i zadośćuczynieniem za nasze grzechy. Przez Chrystusa, Pana 
naszego. Amen! 
 
 
MODLITWA PO KOMUNII 
Boże, nasz Ojcze, niech ten Sakrament Twojej miłości pociągnie nas do 
Twojego Syna, † abyśmy ożywieni świętą miłością, * umieli dojrzeć w 
naszych braciach Chrystusa. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen! 
 
 
 
 
SOBOTA 14 lipiec 2018 
 

CELEBRACJA EUCHARYSTYCZNA 
 

MSZA 
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY, MATKI WIECZERNIKA 

 
 
KOLEKTA: 
Boże, Ty zesłałeś Ducha Świętego na Maryję modlącą się z 
Apostołami w Wieczerniku, spraw, za Jej wstawiennictwem, abyśmy 
zjednoczeni z nią na modlitwie, mocą Ducha Świętego nieśli światu 
radosne orędzie zbawienia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, 
Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, 
Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen! 
 

LITURGIA SLOWA 
 
PIERWSZE CZYTANIE   
 
Czytanie z 1 Księgi Izajasza (Iz 6,1-8) 
W roku śmierci króla Ozjasza ujrzałem Pana siedzącego na wysokim i 
wyniosłym tronie, a tren Jego szaty wypełniał świątynię. Serafiny stały ponad 
Nim; każdy z nich miał po sześć skrzydeł; dwoma zakrywał swą twarz, 
dwoma okrywał swoje nogi, a dwoma latał. I wołał jeden do drugiego: 
"Święty, Święty, Święty jest Pan Zastępów. Cała ziemia pełna jest Jego 
chwały". Od głosu tego, który wołał, zadrgały futryny drzwi, a świątynia 
napełniła się dymem. I powiedziałem: "Biada mi! Jestem zgubiony! Wszak 
jestem mężem o nieczystych wargach i mieszkam pośród ludu o nieczystych 
wargach, a oczy moje oglądały Króla, Pana Zastępów!"  
Wówczas przyleciał do mnie jeden z serafinów, trzymając w ręce węgiel, 
który kleszczami wziął z ołtarza. 7 Dotknął nim ust moich i rzekł: "Oto 



dotknęło to twoich warg: twoja wina jest zmazana, zgładzony twój grzech". I 
usłyszałem głos Pana mówiącego: "Kogo mam posłać? Kto by Nam 
poszedł?" Odpowiedziałem: "Oto ja, poślij mnie!" 
                                                                                     Oto słowo Boże 
                                                                                 Bogu niech będą dzięki. 
PSALM RESPONSORYJNY (92) 
 
R. Pan Bóg króluje, pełen majestatu. 
 
Pan króluje, oblókł się w majestat,   
Pan odział się w potęgę i nią się przepasał, 
tak świat utwierdził,   
że się nie zachwieje. R. 
 
Pan Bóg króluje, pełen majestatu. 
Twój tron niewzruszony na wieki,   
Ty od wieków istniejesz, Boże. R. 
 
Świadectwa Twoje bardzo godne są wiary,   
Twojemu domowi przystoi świętość,   
po wszystkie dni, o Panie. R. 
 
 
Alleluja, alleluja, alleluja. (1Pt 4, 14) 
Błogosławieni jesteście, jeżeli złorzeczą wam z powodu imienia Chrystusa, 
albowiem Duch chwały, Boży Duch na was spoczywa 
Alleluja, alleluja, alleluja. 
 
EWANGELIA  
 
+ Słowa Ewangelii według świętego Jana (J. 21,1-19) 
Potem znowu ukazał się Jezus nad Morzem Tyberiadzkim. A ukazał się w ten 
sposób: Byli razem Szymon Piotr, Tomasz, zwany Didymos, Natanael z Kany 
Galilejskiej, synowie Zebedeusza oraz dwaj inni z Jego uczniów. Szymon 
Piotr powiedział do nich: "Idę łowić ryby". Odpowiedzieli mu: "Idziemy i my z 
tobą". Wyszli więc i wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie złowili. A gdy ranek 
zaświtał, Jezus stanął na brzegu. Jednakże uczniowie nie wiedzieli, że to był 
Jezus. A Jezus rzekł do nich: "Dzieci, czy macie co na posiłek?" 
Odpowiedzieli Mu: "Nie". On rzekł do nich: "Zarzućcie sieć po prawej stronie 
łodzi, a znajdziecie". Zarzucili więc i z powodu mnóstwa ryb nie mogli jej 
wyciągnąć. Powiedział więc do Piotra ów uczeń, którego Jezus miłował: "To 
jest Pan!" Szymon Piotr usłyszawszy, że to jest Pan, przywdział na siebie 
wierzchnią szatę - był bowiem prawie nagi - i rzucił się w morze. Reszta 
uczniów dobiła łodzią, ciągnąc za sobą sieć z rybami. Od brzegu bowiem nie 
było daleko - tylko około dwustu łokci. A kiedy zeszli na ląd, ujrzeli żarzące 
się na ziemi węgle, a na nich ułożoną rybę oraz chleb. Rzekł do nich Jezus: 
"Przynieście jeszcze ryb, któreście teraz ułowili".  Poszedł Szymon Piotr i 
wyciągnął na brzeg sieć pełną wielkich ryb w liczbie stu pięćdziesięciu trzech. 
A pomimo tak wielkiej ilości, sieć się nie rozerwała. Rzekł do nich Jezus: 



"Chodźcie, posilcie się!" Żaden z uczniów nie odważył się zadać Mu pytania: 
"Kto Ty jesteś?" bo wiedzieli, że to jest Pan. A Jezus przyszedł, wziął chleb i 
podał im - podobnie i rybę. To już trzeci raz, jak Jezus ukazał się uczniom od 
chwili, gdy zmartwychwstał. Piotr otrzymuje władzę pasterską. A gdy spożyli 
śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra: "Szymonie, synu Jana, czy 
miłujesz Mnie więcej aniżeli ci?" Odpowiedział Mu: "Tak, Panie, Ty wiesz, że 
Cię kocham". Rzekł do niego: "Paś baranki moje!" I znowu, po raz drugi, 
powiedział do niego: "Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie?" Odparł Mu: 
"Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham". Rzekł do niego: "Paś owce moje!". 
Powiedział mu po raz trzeci: "Szymonie, synu Jana, czy kochasz Mnie?" 
Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: "Czy kochasz Mnie?" I 
rzekł do Niego: "Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham". Rzekł 
do niego Jezus: "Paś owce moje! Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci: Gdy 
byłeś młodszy, opasywałeś się sam i chodziłeś, gdzie chciałeś. Ale gdy się 
zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inny cię opasze i poprowadzi, dokąd 
nie chcesz". To powiedział, aby zaznaczyć, jaką śmiercią uwielbi Boga. A 
wypowiedziawszy to rzekł do niego: "Pójdź za Mną!" 
                                                                                        Oto słowo Pańskie. 
                                                                                   Chwała Tobie Chryste. 

 
MODLITWA NAD DARAMI 
Boże, nasz Ojcze, przyjmij naszą ofiarę i spraw, abyśmy w wiernym 
naśladowaniu Najświętszej Dziewicy Maryi, posłusznie słuchali głosu Ducha 
Świętego, oraz zawsze i we wszystkim szukali Twojej chwały. Przez 
Chrystusa, Pana naszego. Amen! 
 
MODLITWA PO KOMUNII 
Boże, nasz Ojcze, odnów darem Twojego Ducha dzieci, które nakarmiłeś 
Chlebem życia, i spraw, abyśmy prowadzeni przez Najświętszą Maryję 
Dziewicę zachęcali do zgody i pokoju wszystkich braci, za których Chrystus, 
Twój Syn, złożył Ofiarę odkupienia. Który żyje i króluje na wieki wieków.  
Amen! 
 
 

 
NIEDZIELA 15 lipiec 2018 
 

CELEBRACJA EUCHARYSTYCZNA 
 

XV NIEDZIELA ZWYKLA 
ROK B 

KOLEKTA 
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. 



 
LITURGIA SLOWA 

 
PIERWSZE CZYTANIE  
 
Czytanie z Księgi Amosa (Am 7,12-15) 
Amazjasz, kapłan w Betel, rzekł do Amosa: „«Widzący», idź, uciekaj sobie do 
ziemi Judy. I tam jedz chleb, i tam prorokuj. A w Betel więcej nie prorokuj, bo 
jest ono królewską świątynią i królewską budowlą”. 
I odpowiedział Amos Amazjaszowi: „Nie jestem ja prorokiem ani nie jestem 
uczniem proroków, gdyż jestem pasterzem i tym, który nacina sykomory. Od 
trzody bowiem wziął mnie Pan i Pan rzekł do mnie: «Idź, prorokuj do narodu 
mego, izraelskiego»”. 
                                                                                                Oto słowo Boże 
                                                                                    Bogu niech będą dzięki. 
 
PSALM RESPONSORYJNY (85) 
R. Okaż swą łaskę i daj nam zbawienie. 
 
Będę słuchał tego, co mówi Pan Bóg: 
oto ogłasza pokój ludowi i świętym swoim. 
Zaprawdę bliskie jest Jego zbawienie 
dla tych, którzy się Go boją, 
i chwała zamieszka w naszej ziemi. R. 
 
Spotkają się ze sobą łaska i wierność, 
ucałują się sprawiedliwość i pokój. 
Wierność z ziemi wyrośnie, 
a sprawiedliwość spojrzy z nieba. R. 
 
Pan sam obdarzy szczęściem, 
a nasza ziemia wyda swój owoc 
Przed Nim będzie kroczyć sprawiedliwość, 
a śladami Jego kroków zbawienie. R. 
 
DRUGIE CZYTANIE 
 
Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan (Ef 1,3-10) 
Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, 
który napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach 
niebieskich w Chrystusie. W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem 
świata, abyśmy byli świeci i nieskalani przed Jego obliczem. Z miłości 
przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa, 
według postanowienia swej woli, ku chwale majestatu swej łaski, którą 
obdarzył nas w Umiłowanym. 
W Nim mamy odkupienie przez Jego krew, odpuszczenie występków według 
bogactwa Jego łaski. Szczodrze ją na nas wylał w postaci wszelkiej mądrości 
i zrozumienia, przez to, że nam oznajmił tajemnicę swej woli według swego 
postanowienia, które przedtem w Nim powziął dla dokonania pełni czasów, 



aby wszystko na nowo zjednoczyć w Chrystusie jako Głowie: to, co w 
niebiosach, i to, co na ziemi. 
Koniec krótszej perykopy W Nim dostąpiliśmy udziału my również, z góry 
przeznaczeni zamiarem Tego, który dokonuje wszystkiego zgodnie z 
zamysłem swej woli, po to, byśmy istnieli ku chwale Jego majestatu, my, 
którzyśmy już przedtem nadzieję złożyli w Chrystusie. W Nim także wy 
usłyszeliście słowo prawdy, Dobrą Nowinę o waszym zbawieniu. W Nim 
również uwierzyliście i zostaliście naznaczeni pieczęcią Ducha Świętego, 
który był obiecany. On jest zadatkiem naszego dziedzictwa w oczekiwaniu na 
ostateczne odkupienie, które nas uczyni własnością Boga ku chwale Jego 
majestatu. 
                                                                                       Oto słowo Boże 
                                                                               Bogu niech będą dzięki. 
 
Alleluja, alleluja, alleluja.  (Ef 1,17-18) 
Niech Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa 
przeniknie nasze serca swoim światłem, 
abyśmy wiedzieli, czym jest nadzieja naszego powołania. 
Alleluja, alleluja, alleluja. 
 
 
EWANGELIA 
  
+ Ewangelia wg św. Marka (Mk 6,7-13) 
Jezus przywołał do siebie Dwunastu i zaczął rozsyłać ich po dwóch. Dał im 
też władzę nad duchami nieczystymi.I przykazał im. żeby nic z sobą nie brali 
na drogę prócz laski: ani chleba, ani torby, ani pieniędzy w trzosie. „Ale idźcie 
obuci w sandały i nie wdziewajcie dwóch sukien”.I mówił do nich: „Gdy do 
jakiego domu wejdziecie, zostańcie tam, aż stamtąd wyjdziecie. Jeśli w jakim 
miejscu was nie przyjmą i nie będą was słuchać, wychodząc stamtąd 
strząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo dla nich”.Oni więc wyszli i 
wzywali do nawrócenia. Wyrzucali też wiele złych duchów oraz wielu chorych 
namaszczali olejem i uzdrawiali. 
                                                                                        Oto słowo Pańskie. 
                                                                                   Chwała Tobie Chryste. 

 
 
MODLITWA NAD DARAMI 
Wejrzyj, Boże, na dary błagającego Cię Kościoła + i przemień je na Pokarm 
duchowy dla Twoich wiernych, * aby przyjmując go wzrastali w świętości. 
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 
  
MODLITWA PO KOMUNII 
Posileni Twoimi Darami, prosimy Cię, Boże, + aby przez uczestnictwo w tym 
Sakramencie * wzrastał w nas jego zbawienny owoc. Przez Chrystusa, Pana 
naszego. 


