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CELEBRACJE LITURGICZNE 
 

«Święto jest dla Was!» 

 

(Papież Franciszek do Wspólnoty Cenacolo - 8 grudnia 2021) 
 
 

CZWARTEK 14 lipca 2022 

 

 
CELEBRACJA EUCHARYSTYCZNA 

MSZA O NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNIE Z 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. 

 
                                                     LITURGIA SŁOWA 
 

PIERWSZE CZYTANIE   
 
Czytanie z Księgi proroka Izajasza (Iz 26, 7-9. 12) 
Ścieżka sprawiedliwego jest prosta, Ty równasz prawą drogę sprawiedliwego. 
Także na ścieżce Twoich sądów, o Panie, my również oczekujemy Ciebie; 
imię Twoje i pamięć o Tobie to upragnienie duszy. Dusza moja pożąda Ciebie 
w nocy, 
duch moj poszukuje Cię w mym wnętrzu; bo gdy Twe sądy jawią się na ziemi, 
mieszkańcy świata uczą się sprawiedliwości. 
Panie, użyczysz nam pokoju, bo i wszystkie nasze dzieła Tyś nam zdziałał. 
 

Oto słowo Boże. 
Bogu niech będą dzięki. 

 



KSIĘGA PSALMÓW (Ps 102) 

R. Bóg z wyżyn nieba spogląda na ziemię. 
 
Ty o Panie, trwasz na wieki, 
a imię Twoje przez wszystkie pokolenia. 
Powstań i okaż litość Syjonowi, 
bo nastała pora, byś się nad nim zmiłował. 
Twoi słudzy bowiem miłują jego kamienie, 
żalem ich przyjmują jego gruzy. R. 
Poganie będą się bali imienia Pana, 
a Twej chwały wszyscy krolowie ziemi. 
Bo Pan odbuduje Syjon 
i ukaże się w swym majestacie, 
przychyli się ku modlitwie opuszczonych 
i nie odrzuci ich modłów. R. 
 
Należy to spisać dla przyszłych pokoleń, 
lud, który się narodzi, niech wychwala Pana. 
Bo spojrzał Pan z wysokości swego przybytku, 
popatrzył z nieba na ziemię, 
aby usłyszeć jęki uwięzionych, 
aby uwolnić skazanych na śmierć. R. 
 
 
 
Alleluja, Alleluja. (1 Sm 16,7) 
Bo człowiek patrzy na to, co widoczne dla oczu, 
Pan natomiast patrzy na serce. 
Alleluja. 
 
 
 
EWANGELIA 
+ Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza (Mt 6, 1-6) 
Jezus powiedział do swoich uczniów: 
« Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi 
po to, aby was widzieli; inaczej nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, 
który jest w niebie. 
Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w 
synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę, powiadam wam: 
ci otrzymali już swoją nagrodę. Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie 
lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu. A 
Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. 



Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni lubią w synagogach i na 
rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę, 
powiadam wam: otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, 
wejdź do swej 
izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec 
twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. 

 
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. 

 
 
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. 

 

 

 
 
 
 
 
 
PIĄTEK 15 lipca 2022 



 
CELEBRACJA EUCHARYSTYCZNA 

MSZA WOTYWNA O NAJŚWIĘTSZYM SERCU PANA JEZUSA 
 

 
 
KOLEKTA  
Panie, nasz Boże, ukształtuj nas na podobieństwo Serca Twojego Syna i 
rozpal Jego miłością,  abyśmy upodobnieni do Niego  stali się na wieki 
uczestnikami odkupienia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego 
Syna,  który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez 
wszystkie wieki wieków. 

 

 
LITURGIA SŁOWA 

 
PIERWSZE CZYTANIE  
 
Czytanie z Księgi proroka Izajasza (Iz 38, 1-6. 21-22. 7-8) 
W owych dniach król Ezechiasz zachorował śmiertelnie. Prorok Izajasz, syn 
Amosa, przyszedł do niego i rzekł mu: ≪ Tak mówi Pan: “ Rozporządź 
domem twoim, bo umrzesz i nie będziesz żył ” ≫. Wtedy Ezechiasz odwrócił 
się do ściany i modlił się do Pana. A mówił tak: ≪ Ach, Panie, wspomnij na 
to, proszę, że postępowałem wobec Ciebie wiernie i z doskonałym sercem, 
że czyniłem to, co miłe oczom Twoim ≫. I płakał Ezechiasz bardzo rzewnie. 
Wówczas Pan skierował do Izajasza słowo tej treści: ≪ Idź, by oznajmić 
Ezechiaszowi: “ Tak mówi Pan, Bóg Dawida, twego praojca: Słyszałem twoją 
modlitwę, widziałem twoje łzy. Uzdrowię cię. Za trzy dni pójdziesz do 
świątyni. Oto dodam do twego życia piętnaście lat. Wybawię ciebie i to miasto 
z ręki króla asyryjskiego i roztoczę opiekę nad tym miastem” ≫. Powiedział 
też Izajasz. 
≪ Weźcie placek figowy i przyłóżcie do wrzodu, a zdrów będzie! ≫ Ezechiasz 
zaś rzekł: ≪ Jaki znak upewni mię, że wejdę do świątyni Pana? ≫ Izajasz 
odrzekł: 
≪ Niech ci będzie ten znak od Pana, że spełni On tę rzecz, którą przyrzekł: “ 
Oto Ja cofnę cień wskazówki zegarowej o dziesięć stopni, po których słońce 
już zeszło na słonecznym zegarze Achaza ” ≫. I cofnęło się słońce o dziesięć 
stopni, po których już zeszło. 

Oto słowo Boże. 
  Bogu niech będą dzięki. 

PSALM RESPONSORYJNY (Iz 38, 10. 11. 12abcd. 16) 
 



R. Pan mnie zachował od unicestwienia. 
  
Mówiłem: ≪ W połowie dni moich 
muszę odejść; 
w bramach Otchłani odczuję 
brak reszty lat moich ≫. R. 
 
Mówiłem: ≪ Nie ujrzę już Pana 
na ziemi żyjących, 
nie będę patrzył na nikogo 
spośród mieszkańców tego świata. R. 
 
Mieszkanie me rozbiorą i przeniosą ode mnie 
jak namiot pasterzy. 
Zwijam jak tkacz moje życie. 
On mnie odcina od nici. R. 
 
Nad którymi Pan czuwa, ci żyją, 
wśród nich dopełni się życie mego ducha. 
Uzdrowiłeś mnie, Panie, 
i żyć dozwoliłeś ≫. R. 
 
 

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

 
EWANGELIA 

+ Słowa Ewangelii według świętego Mateusza (Mt 12,1-8) 
Pewnego razu Jezus przechodził w szabat wśród zbóż. 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, których 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  
Boże, Ojcze miłosierdzia, w swojej niezmierzonej miłości i dobroci zesłałeś 
nam swojego Syna,  spraw, abyśmy z Nim zjednoczeni  mogli złożyć Ofiarę 
godną Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. 

 
 
 
MODLITWA PO KOMUNII  
Boże, nasz Ojcze, przyjęliśmy Sakrament Twojej miłości, pokornie Cię 
prosimy, abyśmy na ziemi upodobnili się do Chrystusa  i mogli uczestniczyć 
w Jego chwale w niebie. Który żyje i króluje na wieki wieków. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
SOBOTA 16 lipca 2022 

 
 



CELEBRACJA EUCHARYSTYCZNA 
15. MSZA ZA PEŁNIĄCYCH SŁUŻBĘ W KOŚCIELE 

(Czytania wybrane na Święto Życia) 
 

 
KOLEKTA 
Panie, nasz Boże, Jezus Chrystus pouczył swoich uczniów, że nie mają 
dawać się obsługiwać, lecz służyć braciom, spraw, aby słudzy Kościoła byli 
roztropni w działaniu, przyjaźni dla wszystkich i wytrwali w modlitwie. Przez 
naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w 
jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. 
 
                                                         
                                                     LITURGIA SŁOWA 

 
PIERWSZE CZYTANIE   
 
Czytanie z Księgi proroka Izajasza (Iz 25, 6-10a) 
Pan Zastępów przygotuje dla wszystkich ludów na tej górze ucztę z tłustego 
mięsa, ucztę z wybornych win, z najpożywniejszego mięsa, z 
najwyborniejszych win. Zedrze On na tej górze zasłonę, zapuszczoną na 
twarzy wszystkich ludów, i całun, który okrywał wszystkie narody. 
Raz na zawsze zniszczy śmierć. Wtedy Pan otrze łzy z każdego oblicza, 
odejmie hańbę swego ludu po całej ziemi, bo Pan przyrzekł. 
I powiedzą w owym dniu: ≪ Oto nasz Bóg, Ten, któremuśmy zaufali, że nas 
wybawi; oto Pan, w którym złożyliśmy naszą ufność: cieszmy się i radujmy z 
Jego zbawienia! Albowiem ręka Pana spocznie na tej górze ≫. 

Oto słowo Boże. 
  Bogu niech będą dzięki. 

 
PSALM RESPONSORYJNY (Ps 145) 

 
R. Otwierasz rękę, karmisz nas do syta. 
 
Pan jest łagodny i miłosierny, 
nieskory do gniewu i bardzo łaskawy. 
Pan jest dobry dla wszystkich, 
a Jego miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył. R. 
 
Oczy wszystkich zwracają się ku Tobie, 
a Ty karmisz ich we właściwym czasie. 
Ty otwierasz swą rękę 



i karmisz do syta wszystko, co żyje. R. 
 
Pan jest sprawiedliwy na wszystkich swych drogach 
i łaskawy we wszystkich swoich dziełach. 
Pan jest blisko wszystkich, ktorzy Go wzywają, 
wszystkich wzywających Go szczerze. R. 
 
 
 
DRUGIE CZYTANIE 
 
Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Filipian (Flp 4, 12-14. 19-
20) 
Bracia: 
Umiem cierpieć biedę, umiem i obfitować. Do wszystkich w ogóle warunków 
jestem zaprawiony: i być sytym, i głód cierpieć, obfitować i doznawać 
niedostatku. Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia. W każdym razie 
dobrze uczyniliście, 
biorąc udział w moim ucisku. 
A Bóg mój według swego bogactwa zaspokoi wspaniale w Chrystusie Jezusie 
każdą waszą potrzebę. Bogu zaś i Ojcu naszemu chwała na wieki wieków. 
Amen. 
 

Oto słowo Boże. 
  Bogu niech będą dzięki. 

 
Alleluja, alleluja. (Mt 11, 28) 
Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy jesteście utrudzeni i obciążeni, 
a Ja was pokrzepię. 
Alleluja. 
 
 
EWANGELIA 
 
+ Słowa Ewangelii według Św. Łukasza (Łk 14, 16-23) 
W owym czasie Jezus powiedział: ≪ Pewien człowiek wyprawił wielką ucztę i 
zaprosił wielu. Kiedy nadszedł czas uczty, posłał swego sługę, aby powiedział 
zaproszonym: “ Przyjdźcie, bo już wszystko jest gotowe ”. Wtedy zaczęli się 
wszyscy jednomyślnie wymawiać.  
Pierwszy kazał mu powiedzieć: “ Kupiłem pole, muszę wyjść, aby je obejrzeć; 
proszę cię, uważaj mnie za usprawiedliwionego ”. Drugi rzekł: “ Kupiłem pięć 
par wołów i idę je wypróbować; proszę cię, uważaj 



mnie za usprawiedliwionego ”. Jeszcze inny rzekł: “ Poślubiłem żonę i dlatego 
nie mogę przyjść ”. Sługa powrócił i oznajmił to swemu panu. Wtedy 
rozgniewany 

gospodarz nakazał słudze: “ Wyjdź co prędzej na ulice i zaułki miasta i 
wprowadź tu ubogich, ułomnych, niewidomych i chromych ”. 
Sługa oznajmił: “ Panie, stało się, jak rozkazałeś, a jeszcze jest miejsce ”. Na 
to pan rzekł do sługi: “ Wyjdź na drogi i między opłotki i zmuszaj do wejścia, 
aby mój dom był zapełniony. 

Oto słowo Pańskie. 
Chwała Tobie Chryste. 

 

 
 
MODLITWA NAD DARAMI 
Ojcze święty, Twój Syn obmył nogi uczniów, aby dać nam przykład, przyjmij 
nasze dary, z którymi oddajemy samych siebie na duchową ofiarę, i napełnij 
nas duchem pokory i miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego. 
 
 
 
MODLITWA PO KOMUNII 
Boże, nasz Ojcze, Ty posiliłeś swoim Ciałem i Krwią naszych braci, spraw, 
aby byli wiernymi sługami Ewangelii, sakramentów i dzieł miłosierdzia  na 
Twoją chwałę i dla zbawienia wiernych. Przez Chrystusa, Pana naszego. 

 
 
 
 
 

 
 
 
NIEDZIELA 17 lipca 2022 



 
 

CELEBRACJA EUCHARYSTYCZNA 

XVI NIEDZIELA ZWYKLA - Rok C 
 

 
KOLEKTA 
Ojcze, w domu w Betanii Twój Syn Jezus doświadczył troskliwej służby Marty 
i pełnego uwielbienia milczenia Maryi: spraw, abyśmy nie stawiali  niczego 
ponad wsłuchiwanie się w Jego słowa. Przez naszego Pana Jezusa 
Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha 
Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. 
 
 
 
                                                 LITURGIA SŁOWA 

 
PIERWSZE CZYTANIE  
 
Czytanie z Księgi Rodzaju (Rdz 18, 1-10) 
W tym czasie, Pan ukazał się Abrahamowi pod dębami Mamre, gdy ten 
siedział u wejścia do namiotu w najgorętszej porze dnia. Abraham 
spojrzawszy dostrzegł trzy ludzkie postacie naprzeciw siebie. Widząc je u 
wejścia do namiotu podążył na ich spotkanie. A pokłoniwszy się im głęboko, 
rzekł: «O Panie, jeśli jestem tego godzien, racz nie omijać swego sługi 
Przyniosę trochę wody, wy zaś raczcie obmyć sobie nogi, a potem 
odpocznijcie pod drzewami. Pozwólcie też, że pójdę wziąć nieco jedzenia, 
abyście się pokrzepili, zanim pójdziecie dalej, skoro przechodzicie koło sługi 
waszego». A oni mu rzekli: «Uczyń tak, jak powiedziałeś». Abraham poszedł 
więc spiesznie do namiotu Sary i rzekł: «Prędko zaczyń ciasto z trzech miar 
najczystszej mąki i zrób podpłomyki». Potem podążył do trzody i wybrawszy 
tłuste i piękne cielę, dał je słudze, aby ten szybko je przyrządził. Po czym 
wziąwszy twaróg, mleko i przyrządzone cielę, postawił przed nimi, a gdy oni 
jedli, stał przed nimi pod drzewem. Zapytali go: «Gdzież jest żona twoja, 
Sara?» Odpowiedział im: «W tym oto namiocie». Rzekł mu jeden z nich: «O 
tej porze za rok znów wrócę do ciebie, twoja zaś żona Sara będzie miała 
wtedy syna». 

Oto słowo Boże. 
 Bogu niech będą dzięki. 

 
 
PSALM RESPONSORYJNY  (Ps 15) 
 



R. Prawy zanieszka w domu Twoim, Panie. 

Ten, który postępuje bez skazy, 
działa sprawiedliwie, 
a mówi prawdę w swoim sercu,  
i nie rzuca oszczerstw swym językiem. R. 
 
Który nie czyni bliźniemu nic złego 
i nie ubliża swemu sąsiadowi; 
kto złoczyńcę uważa za godnego wzgardy, 
a szanuje tego, kto się boi Pana. R. 
 
Kto nie daje swoich pieniędzy na lichwę  
i nie da się przekupić przeciw niewinnemu. 
Kto tak postępuje, 
nigdy się nie zachwieje. R. 
 
 
DRUGIE CZYTANIE 
 
Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Kolosan (Kol 1, 24-28) 
Bracia: Teraz raduję się w cierpieniach za was i ze swej strony w moim ciele 
dopełniam braki udręk Chrystusa dla dobra Jego Ciała, którym jest Kościół. 
Jego sługą stałem się według zleconego mi wobec was Bożego włodarstwa: 
mam wypełnić posłannictwo głoszenia słowa Bożego. Tajemnica ta, ukryta od 
wieków i pokoleń, teraz została objawiona Jego świętym, którym Bóg zechciał 
oznajmić, jak wielkie jest bogactwo chwały tej tajemnicy pośród pogan. Jest 
nią Chrystus pośród was - nadzieja chwały. 
Jego to głosimy, upominając każdego człowieka i ucząc każdego człowieka z 
całą mądrością, aby każdego człowieka okazać doskonałym w Chrystusie. 
 

Oto słowo Boże. 
 Bogu niech będą dzięki. 

 
 
Alleluja, alleluja. (Łk 8,15) 
Błogosławieni, którzy wysłuchawszy słowa 
sercem szlachetnym i dobrym, 
zatrzymują je i wydają owoc przez swą wytrwałość. 
Alleluja. 
 
EWANGELIA 



 
+ Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza (Łk 10, 38-42) 
W tym czasie, Jezus przyszedł do pewnej wsi. Tam niejaka niewiasta, 
imieniem Marta, przyjęła Go do swego domu. Miała ona siostrę, imieniem 
Maria, która siadła u nóg Pana i przysłuchiwała się Jego mowie. 
Natomiast Marta uwijała się koło rozmaitych posług. Przystąpiła więc do 
niego i rzekła: «Panie, czy Ci to obojętne, że moja siostra zostawiła mnie 
samą przy usługiwaniu? Powiedz jej, żeby mi pomogła». A Pan jej 
odpowiedział: «Marto, Marto, troszczysz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba 
mało albo tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie 
pozbawiona». 

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. 
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