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CZWARTEK 15 lipiec 2021 
 

     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 Wyjścia (Wj 3,13-20) 
W owym czasie, (słysząc głos Pana dochodzący z krzewu), Mojżesz rzekł do Boga: 
„Oto pójdę do synów Izraela i powiem im: «Bóg ojców naszych posłał mię do was». 
Lecz gdy oni mnie zapytają: «Jakie jest Jego imię?», to cóż im mam powiedzieć?” 
Odpowiedział Bóg Mojżeszowi: „Ja jestem, który jestem”. I dodał: „Tak powiesz 
synom Izraela: «Ja jestem posłał mnie do was»”. 
Mówił dalej Bóg do Mojżesza: „Tak powiesz synom Izraela: «Pan, Bóg ojców 
waszych, Bóg Abrahama, Bóg Izraela i Bóg Jakuba posłał mnie do was. To jest imię 
moje na wieki i to jest moje zawołanie na najdalsze pokolenia». 
Idź, a gdy zbierzesz starszych Izraela, powiesz im: «Objawił mi się Pan, Bóg ojców 
waszych, Bóg Abrahama, Bóg Izraela i Bóg Jakuba i powiedział: Nawiedziłem was i 
ujrzałem, co wam uczyniono w Egipcie. Postanowiłem więc wywieść was z ucisku w 
Egipcie i zaprowadzić do ziemi Kananejczyka, Chetyty, Amoryty, Peryzzyty, 
Chiwwity i Jebuzyty, do ziemi opływającej w mleko i miód». Oni tych słów usłuchają. 
I pójdziesz razem ze starszymi z Izraela do króla egipskiego i powiecie mu: «Pan, 
Bóg Hebrajczyków, nam się objawił. Pozwól nam odbyć drogę trzech dni przez 
pustynię, abyśmy złożyli ofiary Panu, Bogu naszemu». 
Ja zaś wiem, że król egipski pozwoli wam wyjść z Egiptu tylko wtedy, gdy będzie 
zmuszony ręką przemożną. Wyciągnę przeto rękę i nawiedzę Egipt różnymi cudami, 
jakich tam dokonam, a wypuści was.” 
                                                                                                            Oto słowo Boże. 

Bogu niech będą dzięki. 



KSIĘGA PSALMÓW (Ps 104) 

R. Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu. 
 
Sławcie Pana, wzywajcie Jego imienia,  
głoście Jego dzieła wśród narodów. 
Pamiętajcie o cudach, które On uczynił,  
o Jego znakach, o wyrokach ust Jego. R. 
 
Na wieki On pamięta o swoim przymierzu,  
obietnicy danej tysiącu pokoleń, 
o przymierzu, które zawarł z Abrahamem,  
przysiędze danej Izaakowi. R. 
 
Bóg swój naród bardzo rozmnożył,  
uczynił go mocniejszym od jego wrogów. 
Ich serce odmienił, aby znienawidzili lud Jego  
i wobec sług Jego postępowali zdradziecko. R. 
 
Posłał wtedy sługę swego Mojżesza  
i Aarona, wybranego przez siebie. 
Okazali wśród nich Jego znaki  
i cuda w krainie Chama. R. 
 
 
Alleluja, Alleluja. (Mt 11,28) 
Przyjdźcie do Mnie wszyscy, 
którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, 
a Ja was pokrzepię. 
Alleluja. 

 
EWANGELIĄ  
+ Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza (Mt 11,28-30) 

W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: 
„Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was 
pokrzepię. Weźcie 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. 
                                                                                                  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 16 lipiec 2021 
 

CELEBRACJA EUCHARYSTYCZNA 
                                        MATKI BOŻEJ Z GÓRY KARMEL 
 
KOLEKTA 

 
Wszechmogący Boże, w czasach Starego Przymierza na górze Karmel 
przyjmowałeś modlitwy proroków, a w Nowym Przymierzu wybrałeś tę górę na 
miejsce czci Najświętszej Maryi Panny, spraw za Jej wstawiennictwem, abyśmy 
doszli do Twojego Syna. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, 
Bóg, przez wszystkie wieki wieków. 

 
LITURGIA SLOWA 

 
PIERWSZE CZYTANIE  
 
Czytanie z Księgi Wyjścia (Wj 11,10 - 12,14) 
Mojżesz i Aaron wykonali wszystkie cuda przed faraonem. Lecz Pan uczynił 
upartym serce faraona, tak iż wzbraniał się wypuścić Izraelitow ze swego kraju. 
Pan powiedział do Mojżesza i Aarona w ziemi egipskiej: ≪ Miesiąc ten będzie dla 
was początkiem miesięcy, będzie pierwszym miesiącem roku. Powiedzcie całemu 
zgromadzeniu Izraela tak: “ Dziesiątego dnia tego miesiąca niech się każdy postara 
o baranka dla rodziny, o baranka dla domu. Jeśliby zaś rodzina była za mała do 
spożycia baranka, to niech się postara o niego razem ze swym sąsiadem, ktory 
mieszka najbliżej jego domu, aby była odpowiednia liczba osob. Liczyć je zaś 
będziecie dla spożycia baranka według tego, co każdy może spożyć. Baranek 
będzie bez skazy, samiec, jednoroczny; wziąć możecie jagnię albo koźlę. Będziecie 
go strzec aż do czternastego dnia tego miesiąca, a wtedy zabije go całe 
zgromadzenie Izraela o zmierzchu. I wezmą krew baranka, i pokropią nią odrzwia i 
progi domu, w ktorym będą go spożywać. 
I tej samej nocy spożyją mięso pieczone w ogniu, spożyją je z chlebem 
niekwaszonym i gorzkimi ziołami. Nie będziecie spożywać z niego nic surowego ani 
ugotowanego w wodzie, lecz upieczone na ogniu, z głową, nogami i 
wnętrznościami. Nie może nic pozostać z niego na dzień następny. Cokolwiek 
zostanie z niego na następny dzień, w ogniu spalicie. Tak zaś spożywać go 
będziecie: Biodra wasze będą przepasane, sandały na waszych nogach i laska w 
waszym ręku. Spożywać będziecie pośpiesznie, gdyż jest to Pascha na cześć Pana. 
Tej nocy przejdę przez Egipt, zabiję wszystko pierworodne w ziemi egipskiej od 
człowieka aż do bydła i odbędę sąd nad wszystkimi bogami Egiptu - Ja, Pan. Krew 
będzie wam służyła do oznaczenia domow, w ktorych będziecie przebywać. 
Gdy ujrzę krew, przejdę obok i nie będzie pośrod was plagi niszczycielskiej, gdy 
będę karał ziemię egipską. Dzień ten będzie dla was dniem pamiętnym i obchodzić 



go będziecie jako święto dla uczczenia Pana. Po wszystkie pokolenia w tym dniu 
świętować będziecie ” ≫. 
                                                                                                            Oto słowo Boże. 

  Bogu niech będą dzięki. 
 
 
PSALM RESPONSORYJNY (Ps 115) 
 
R. Kielich zbawienia wzniosę w imię Pana. 
  
Czym się Panu odpłacę  
za wszystko, co mi wyświadczył? 
Podniosę kielich zbawienia  
i wezwę imienia Pańskiego. R. 
 
Cenna jest w oczach Pana  
śmierć Jego świętych. 
Jam sługa Twoj, syn Twej służebnicy.  
Ty rozerwałeś moje kajdany. R. 
 
Tobie złożę ofiarę pochwalną  
i wezwę imienia Pana. 
Wypełnię me śluby dla Pana  
przed całym Jego ludem. R. 
 

Alleluja, alleluja. (J 10,27) 
Moje owce słuchają mego głosu, 
Ja znam je, a one idą za Mną. 
Alleluja. 
 
EWANGELIĄ   

+ Słowa Ewangelii według świętego Mateusza (Mt 12,1-8) 
Pewnego razu Jezus przechodził w szabat wśrod zboż. Uczniowie Jego, będąc 
głodni, zaczęli zrywać kłosy i jeść. Gdy to ujrzeli faryzeusze, rzekli Mu: ≪ Oto Twoi 
uczniowie czynią to, czego nie wolno czynić w szabat ≫. A On im odpowiedział: 
≪ Nie czytaliście, co uczynił Dawid, gdy był głodny, on i jego towarzysze? Jak 
wszedł do domu Bożego i jadł chleby pokładne, ktorych nie wolno było jeść jemu ani 
jego towarzyszom, tylko samym kapłanom? Albo nie czytaliście w Prawie, że w 
dzień szabatu kapłani naruszają w świątyni spoczynek szabatu, a są bez winy? Oto 
powiadam wam: Tu jest coś większego niż świątynia. Gdybyście zrozumieli, co 
znaczy: “ Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary ”, nie potępialibyście niewinnych. 
Albowiem Syn Człowieczy jest Panem szabatu ≫. 
                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                       Oto słowo Pańskie. 

Chwała Tobie Chryste. 



MODLITWA NAD DARAMI 
Oddając cześć Najświętszej Maryi Pannie, składamy Tobie, Boże, nasze dary, i 
prosimy Cię, abyśmy za Jej przykładem służyli Tobie z miłością  i ściślej się zespolili 
z dziełem odkupienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. 
 
MODLITWA PO KOMUNII 
Boże, nasz Ojcze, posiliłeś nas Najświętszym Sakramentem Ciała i Krwi Twojego 
Syna, umocnij w nas miłość ku Tobie i spraw, abyśmy służąc Najświętszej Maryi 
Pannie, naśladowali Jej cnoty. Przez Chrystusa, Pana naszego. 

 

 

  



SOBOTA 17 lipiec 2021 
CELEBRACJA EUCHARYSTYCZNA 
MSZA WOTYWNA O ŚW. JÓZEFIE 
(Czytania wybrane na Swieto Zycia) 

 

 

KOLEKTA 
Boże, Ty w niewysłowionej opatrzności wybrałeś świętego Józefa na oblubieńca 
Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna, spraw, abyśmy oddając mu na ziemi cześć 
jako opiekunowi, zasłużyli na jego orędownictwo w niebie. 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 Drugiej Księgi Samuela (2 Sm 7,4-5a.12-14a.16) 
Pan skierował do Natana następujące słowa: ≪ Idź i powiedz mojemu słudze, 
Dawidowi: To mowi Pan: Kiedy wypełnią się twoje dni i spoczniesz obok swych 
przodkow, wtedy wzbudzę po tobie potomka twojego, ktory wyjdzie z twoich 
wnętrzności, i utwierdzę jego krolestwo. On zbuduje dom imieniu memu, a Ja 
utwierdzę tron jego krolestwa na wieki. Ja będę mu ojcem, a on będzie Mi synem. 
Przede Mną dom twoj i twoje krolestwo będzie trwać na wieki. Twoj tron będzie 
utwierdzony na wieki ≫. 

Oto słowo Boże. 
  Bogu niech będą dzięki. 

 
 
PSALM RESPONSORYJNY (Ps 88) 
 
R. Jego potomstwo będzie trwało wiecznie. 
 
Będę na wieki śpiewał o łasce Pana,  
moimi ustami Twą wierność będę głosił 
przez wszystkie pokolenia. 
Albowiem powiedziałeś: 
≪ Na wieki ugruntowana jest łaska ≫,  
utrwaliłeś swoją wierność w niebiosach. R. 
	



≪ Zawarłem przymierze z moim wybrańcem,  
przysiągłem mojemu słudze, Dawidowi: 
Utrwalę twoje potomstwo na wieki  
i tron twoj umocnię na wszystkie pokolenia ≫. R. 
 
≪ On będzie wołał do Mnie: “ Tyś jest Ojcem moim,  
moim Bogiem, Opoką mego zbawienia ”. 
Na wieki zachowam dla niego łaskę  
i trwałe z nim będzie moje przymierze ≫. R. 
 
 
DRUGIE CZYTANIE 
 
Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian (Rz 4,13.16-18.22)  
Bracia: Nie od wypełnienia Prawa została uzależniona obietnica dana Abrahamowi i 
jego potomstwu, że będzie dziedzicem świata, ale od usprawiedliwienia z wiary.  
I stąd to dziedzictwo zależy od wiary, by było z łaski i aby w ten sposob obietnica 
pozostała nienaruszona dla całego potomstwa, nie tylko dla potomstwa 
opierającego się na Prawie, ale i dla tego, ktore ma wiarę Abrahama. On to jest 
ojcem nas wszystkich, jak jest napisane: ≪ Uczyniłem cię ojcem wielu narodow ≫ 
przed obliczem Boga. Jemu on uwierzył jako Temu, ktory ożywia umarłych i to, co 
nie istnieje, powołuje do istnienia. On to wbrew nadziei uwierzył nadziei, że stanie 
się ojcem wielu narodow zgodnie z tym, co było powiedziane: ≪ takie będzie twoje 
potomstwo ≫. Dlatego też poczytano mu to za sprawiedliwość. 

Oto słowo Boże. 
  Bogu niech będą dzięki. 

 
 
Alleluja, alleluja. (Ps 83,5) 
Szczęśliwi, ktorzy mieszkają w domu Twoim, Panie, 
będą Ciebie wychwalali na wieki. 
Alleluja. 
 
 
EWANGELIĄ  
 
+ Słowa Ewangelii według Św. Mateusza (Mt 1,16.18-21.24) 
Jakub był ojcem Jozefa, męża Maryi, z ktorej narodził się Jezus, zwany 
Chrystusem. 
Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z 
Jozefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha 
Świętego. Mąż Jej, Jozef, ktory był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić 
Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto 
anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: ≪ Jozefie, synu Dawida, nie boj się wziąć 



do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej 
poczęło. Porodzi Syna, ktoremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swoj lud od 
jego grzechow ≫. Zbudziwszy się ze snu, Jozef uczynił tak, jak mu polecił anioł 
Pański. 
                                                                                                      Oto słowo Pańskie. 

Chwała Tobie Chryste. 
 

 

MODLITWA NAD DARAMI 
Ojcze święty, składając Tobie Ofiarę uwielbienia pokornie Cię prosimy, aby naszą 
posługę wspierały modlitwy świętego Józefa, któremu na ziemi powierzyłeś 
ojcowską troskę o Twojego Syna. Który żyje i króluje na wieki wieków.  

 

MODLITWA PO KOMUNII 
Panie, nasz Boże, Ty nas pokrzepiłeś sakramentem Eucha rystii, dającym życie, 
spraw, abyśmy zawsze żyli w spra wiedliwości i świętości, wspierani przykładem i 
wstawien nictwem świętego Józefa, który jako mąż sprawiedliwy i posłuszny służył 
spełnieniu się wielkiej tajemnicy Wcielenia. Przez Chrystusa, Pana naszego. 

 
 
 
  



NIEDZIELA 18 lipiec 2021 
 

CELEBRACJA EUCHARYSTYCZNA 

XVI NIEDZIELA ZWYKLA - Rok B 
 

KOLEKTA 
Ojcze, który w słowie i w chlebie życia ofiarujesz Twojemu Kościołowi krzepiącą 
obecność zmartwychwstałego Pana, daj nam rozpoznać w Nim prawdziwego króla i 
pasterza, który objawia ludzkości Twoją litość i przynosi dar pojednania i pokoju. On 
żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. 
 
 
                                                 LITURGIA SLOWA 

 
 

PIERWSZE CZYTANIE  
 
Z księgi Proroka Jeremiasza (Jer 23,1-6) 
Pan mówi: «Biada pasterzom, którzy prowadzą do zguby i rozpraszają owce mojego 
pastwiska». Dlatego to mówi Bóg Izraela, o pasterzach, którzy mają paść mój naród: 
«Wy rozproszyliście moją trzodę, rozpędziliście i nie zatroszczyliście się o nią; oto 
Ja się zatroszczę o nieprawość waszych uczynków». Ja sam zbiorę resztę swego 
stada ze wszystkich krajów, do których je wypędziłem. Sprowadzę je na ich 
pastwisko, by miały coraz liczniejsze potomstwo. Ustanowię zaś nad nimi pasterzy, 
by je paśli; i nie będą się już więcej lękać ani trwożyć, ani trzeba będzie szukać 
którejkolwiek. Oto nadejdą dni, kiedy wzbudzę Dawidowi Odrośl sprawiedliwą. 
Będzie panował jako król, postępując roztropnie, i będzie wykonywał prawo i 
sprawiedliwość na ziemi. W jego dniach Juda dostąpi zbawienia, a Izrael będzie 
mieszkał bezpiecznie. To zaś będzie imię, którym go będą nazywać: "Pan naszą 
sprawiedliwością". 
                                                                                                           Oto słowo Boże. 

 Bogu niech będą dzięki. 

 
 
 
 
PSALM RESPONSORYJNY  (Ps 22) 
 
R. Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego. 

Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie. 
Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach. 
Prowadzi mnie nad wody gdzie mogę odpocząć,  
orzeźwia moją duszę. R. 
 



Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach  
przez wzgląd na swoją chwałę. 
Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę,  
zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. 
Kij Twój i laska pasterska  
są moją pociechą. R. 
 
Stół dla mnie zastawiasz  
na oczach mych wrogów. 
Namaszczasz mi głowę olejkiem,  
a kielich mój pełny po brzegi. R. 
 
Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną  
przez wszystkie dni mego życia 
zamieszkam w domu Pana  
po najdłuższe czasy. R. 
 
 
 
DRUGIE CZYTANIE 
 
Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Efezjan (Ef 2,13-18) 
Bracia: Teraz w Chrystusie Jezusie wy, którzy niegdyś byliście daleko staliście się 
bliscy przez krew Chrystusa. On bowiem jest naszym pokojem; On, który obie 
części ludzkości uczynił jednością, bo zburzył rozdzielający je mur - wrogość. W 
swym ciele pozbawił On mocy Prawo przykazań wyrażone w zarządzeniach, aby z 
dwóch rodzajów ludzi stworzyć w sobie jednego, nowego człowieka, wprowadzając 
pokój, i aby tak jednych, jak drugich znów pojednać z Bogiem w jednym ciele przez 
krzyż, w sobie zadawszy śmierć wrogości. A przyszedłszy, zwiastował pokój wam, 
którzyście daleko i pokój tym, którzy są blisko, bo przez Niego jedni i drudzy w 
jednym Duchu mamy przystęp do Ojca. 
                                                                                                           Oto słowo Boże. 

 Bogu niech będą dzięki. 
 
Alleluja, alleluja. (J 10,27) 
Moje owce słuchają mojego głosu,  
ja znam je, a one idą za Mną.  
Alleluja. 
 
EWANGELIA  
 
+ Słowa Ewangelii według Świętego Marka (Mk 6,30-34) 
IWtedy Apostołowie zebrali się u Jezusa i opowiedzieli Mu wszystko, co zdziałali i 
czego nauczali. A On rzekł do nich: «Pójdźcie wy sami osobno na miejsce pustynne 
i wypocznijcie nieco!». 



Tak wielu, bowiem przychodziło i odchodziło, że nawet na posiłek nie mieli czasu. 
Odpłynęli, więc łodzią na miejsce pustynne, osobno. 
Lecz widziano ich odpływających. Wielu zauważyło to i zbiegli się tam pieszo ze 
wszystkich miast, a nawet ich uprzedzili. 
Gdy Jezus wysiadł, ujrzał wielki tłum. Zlitował się nad nimi, byli, bowiem jak owce 
nie mające pasterza. I zaczął ich nauczać. 
                                                                                                       Oto słowo Pańskie. 
                                                                                                  Chwała Tobie Chryste. 
 

MODLITWA NAD DARAMI 
Boże, Ty jedyną, doskonałą Ofiarą zastąpiłeś rozmaite ofiary Starego Prawa, 
przyjmij Ofiarę oddanych Ci sług i uświęć ją tak, jak pobłogosławiłeś dary Abla; 
niech to, co każdy złożył na chwałę Twojego majestatu, posłuży wszystkim do 
zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego.  

 
MODLITWA PO KOMUNII 
Boże nasz Ojcze, przybądź z pomocą swojemu ludowi, który nakarmiłeś 
Najświętszym Sakramentem, spraw, aby porzucił dawne nałogi i prowadził nowe 
życie. Przez Chrystusa, Pana naszego. 


