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Zwiastowanie

ZWIASTOWANIE
PIERWSZE CZYTANIE

1 Sm 1, 24-28; 2, 1-2. 4-8

Czytanie z Pierwszej Księgi Samuela
Gdy Anna odstawiła Samuela od piersi, wzięła go z sobą w drogę,
zabierając również trzyletniego cielca, jedną efę mąki i bukłak wina.
Przyprowadziła go do domu Pana, do Szilo.
Chłopiec był jeszcze mały.
Zabili cielca i poprowadzili chłopca przed Helego.
Powiedziała ona wówczas: «Pozwól, panie mój! Na twoje życie!
To ja jestem ową kobietą,
która stała tu przed tobą i modliła się do Pana.
O tego chłopca się modliłam,
i spełnił Pan prośbę, którą do Niego zanosiłam.
Oto ja oddaję go Panu.
Po wszystkie dni, jak długo będzie żył,
zostaje oddany na własność Panu».
I oddali tam pokłon Panu.
Anna modliła się mówiąc:
«Raduje się me serce w Panu,
moc moja wzrasta dzięki Panu,
rozwarły się me usta na wrogów moich,
gdyż cieszyć się mogę Twoją pomocą.
Nikt tak święty jak Pan, prócz Ciebie nie ma nikogo,
nikt taką Skałą jak Bóg nasz.
Nie mówcie więcej słów pełnych pychy,
z ust waszych niech nie wychodzą słowa wyniosłe,
bo Pan jest Bogiem wszechwiedzącym:
On waży uczynki.
Łuk mocarzy się łamie, a słabi przepasują się mocą,
za chleb najmują się syci, a głodni [już] odpoczywają,
niepłodna rodzi siedmioro, a wielodzietna więdnie.
To Pan daje śmierć i życie,
wtrąca do Szeolu i zeń wyprowadza.

Zwiastowanie

Pan uboży i wzbogaca,
poniża i wywyższa.
Z pyłu podnosi biedaka,
z barłogu dźwiga nędzarza,
by go wśród możnych posadzić,
by dać mu tron zaszczytny.
Do Pana należą filary ziemi:
na nich świat położył.
Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY
Inne Refreny – zob. str. 30.
Inne Psalmy responsoryjne – zob. str. 31.
Refren: Tyś moją pomocą, Boże, mój Zbawco.
Pan moim światłem i zbawieniem moim, *
kogo miałby się lękać?
Pan obrońcą mego życia, *
przed kim miałbym czuć trwogę?
Refren: Tyś moją pomocą, Boże, mój Zbawco.
Nawet gdy wrogowie staną przeciw mnie obozem, *
moje serce nie poczuje strachu.
Choćby napadnięto mnie zbrojnie, *
nawet wtedy ufność swą zachowam.
Refren: Tyś moją pomocą, Boże, mój Zbawco.
O jedno tylko Pana proszę i o to zabiegam, *
Żebym mógł zawsze przebywać w Jego domu
Po wszystkie dni mego życia,
Abym kosztował słodyczy Pana, *
stale się radował Jego świątynią.
Refren: Tyś moją pomocą, Boże, mój Zbawco.
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W namiocie swoim mnie ukryje *
w chwili nieszczęścia,
schowa w głębi przybytku, *
na skałę mnie wydźwignie.
Refren: Tyś moją pomocą, Boże, mój Zbawco.

DRUGIE CZYTANIE

Ap 11, 19a; 12, 1. 3-6a. 10ab

Czytanie z Księgi Apokalipsy świętego Jana Apostoła.
Świątynia Boga w niebie się otwarła,
i Arka Jego Przymierza ukazała się w Jego świątyni.
Potem ukazał się wielki znak na niebie:
Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami,
a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu.
Ukazał się też inny znak na niebie:
Oto wielki Smok ognisty;
ma siedem głów i dziesięć rogów,
a na głowach siedem diademów.
Ogon jego zmiata trzecią część gwiazd z nieba
i rzucił je na ziemię.
Smok stanął przed mającą urodzić Niewiastą,
ażeby skoro tylko porodzi, pożreć jej Dziecko.
I porodziła Syna –
mężczyznę, który będzie pasł wszystkie narody rózgą żelazną.
Dziecko jej zostało porwane do Boga i do Jego tronu.
Niewiasta zaś zbiegła na pustynię,
gdzie ma miejsce przygotowane przez Boga.
I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie:
«Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego
i władza Jego Pomazańca».
Oto słowo Boże.

Zwiastowanie
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ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Inne Śpiewy przed Ewangelią – zob. str. 53.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, *
błogosławionaś Ty między niewiastami.

Łk 1, 28

Albo:
Błogosławiona jesteś, Panno Maryjo, *
zachowałaś słowa Boże
i rozważałaś je w sercu swoim.

Por. Łk 2, 19

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA

Łk 1, 26-38

 Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret,
do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida;
a Dziewicy było na imię Maryja.
Anioł wszedł do Niej i rzekł: «Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan
z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami».
Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to
pozdrowienie.
Lecz anioł rzekł do Niej: «Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem
łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię
Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan
Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem
Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca».
Na to Maryja rzekła do anioła: «Jakże się to stanie, skoro nie znam
męża?»
Anioł Jej odpowiedział: «Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc
Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie
nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła
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w swojej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za
niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego».
Na to rzekła Maryja: «Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie
według twego słowa». Wtedy odszedł od Niej anioł.
Oto słowo Pańskie.
•••

Nawiedzenie św. Elżbiety
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NAWIEDZENIE ŚW. ELŻBIETY
PIERWSZE CZYTANIE

Iz 61,1-3.10-11

Czytanie z Księgi Proroka Izajasza.
Duch Pana Boga nade mną,
bo Pan mnie namaścił.
Posłał mnie, by głosić dobrą nowinę ubogim,
by opatrywać rany serc złamanych,
by zapowiadać wyzwolenie jeńcom i więźniom swobodę;
aby obwieszczać rok łaski Pańskiej,
i dzień pomsty naszego Boga;
aby pocieszać wszystkich zasmuconych,
<by rozweselić płaczących na Syjonie>,
aby im wieniec dać zamiast popiołu,
olejek radości zamiast szaty smutku,
pieśń chwały zamiast zgnębienia na duchu.
Nazwą ich terebintami sprawiedliwości,
szczepieniem Pana dla Jego rozsławienia.
«Ogromnie się weselę w Panu,
dusza moja raduje się w Bogu moim,
bo mnie przyodział w szaty zbawienia,
okrył mnie płaszczem sprawiedliwości,
jak oblubieńca, który wkłada zawój,
jak oblubienicę strojną w swe klejnoty.
Zaiste, jak ziemia wydaje swe plony,
jak ogród rozplenia swe zasiewy,
tak Pan Bóg sprawi,
że się rozpleni sprawiedliwość i chwała
wobec wszystkich narodów».
Oto słowo Boże.
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PSALM RESPONSORYJNY
Inne Refreny – zob. str. 30.
Inne Psalmy responsoryjne – zob. str. 31.
Refren: Tobie, mój Boże, ufa dusza moja.
Panie, moje serce się nie pyszni *
i nie patrzą wyniośle moje oczy.
Nie dbam o rzeczy wielkie *
ani o to, co przerasta me siły.
Refren: Tobie, mój Boże, ufa dusza moja.
Lecz uspokoiłem i uciszyłem moją duszę. *
Jak dziecko na łonie swej matki,
jak ciche dziecko, jest we mnie moja dusza.
Izraelu, złóż nadzieję w Panu, *
teraz i na wieki.
Refren: Tobie, mój Boże, ufa dusza moja.

DRUGIE CZYTANIE

Ef 1, 3-6. 11-12

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła
do Efezjan.
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 święci 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 dostąpiliśmy udziału również my,
z góry przeznaczeni zamiarem Tego,
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który dokonuje wszystkiego zgodnie z zamysłem swej woli,
po to, byśmy istnieli ku chwale Jego majestatu,
my, którzyśmy już przedtem nadzieję złożyli w Chrystusie.
Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Inne Śpiewy przed Ewangelią – zob. str. 53.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Błogosławiona jesteś, Panno Maryjo, *
która uwierzyłaś, że spełnią się słowa
powiedziane Tobie od Pana.

Łk 1, 45

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA

Łk 1,39-56

 Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry
do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza
i pozdrowiła Elżbietę.
Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko
w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk
i powiedziała:
«Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc
Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi
do mnie? Oto, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich
uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona
jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana».
Wtedy Maryja rzekła:
«Wielbi dusza moja Pana,
i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy.
Bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy.
Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia.
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Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, święte jest imię Jego.
A Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie
nad tymi, którzy się Go boją.
Okazał moc swego ramienia,
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych.
Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił.
Ujął się za swoim sługą, Izraelem, pomny na swe miłosierdzie.
Jak obiecał naszym ojcom,
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki».
Maryja pozostała u Elżbiety około trzech miesięcy; potem wróciła
do domu.
Oto słowo Pańskie.

•••

Proroctwo Symeona
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PROROCTWO SYMEONA
PIERWSZE CZYTANIE

Mi 5, l-4a

Czytanie z Księgi proroka Micheasza.
Tak mówi Pan:
«A ty, Betlejem Efrata,
najmniejsze jesteś wśród plemion judzkich.
Z ciebie Mi wyjdzie Ten, który będzie władał w Izraelu,
a pochodzenie Jego od początku, od dni wieczności.
Przeto Pan wyda ich aż do czasu,
kiedy porodzi mająca porodzić.
Wtedy reszta braci Jego powróci do synów Izraela.
I powstanie,
i będzie ich pasterzem
mocą Pana, przez majestat imienia Pana, Boga swego.
Będą żyli bezpiecznie,
bo Jego władza rozciągnie się aż do krańców ziemi.
A On będzie pokojem».
Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 96(95), 1-2. 11-12. 13

Inne Refreny – zob. str. 30.
Inne Psalmy responsoryjne – zob. str. 31.
Refren: Duch mój się raduje w Bogu, Zbawcy moim.
Śpiewajcie Panu pieśń nową, *
śpiewaj Panu, ziemio cała.
Śpiewajcie Panu, sławcie Jego imię, *
każdego dnia głoście Jego zbawienie.

Por. Iz 61, 10b
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Refren: Duch mój się raduje w Bogu, Zbawcy moim.
Niech się radują niebiosa i ziemia weseli, *
niech szumi morze i wszystko, co je napełnia.
Niech się cieszą pola i wszystko, co na nich rośnie, *
niech wszystkie drzewa w lasach wykrzykują z radości.
Refren: Duch mój się raduje w Bogu, Zbawcy moim.
Przed obliczem Pana, który już się zbliża, *
który już się zbliża osądzić ziemię.
On będzie sądził świat sprawiedliwie, *
a ludy według swej prawdy.
Refren: Duch mój się raduje w Bogu, Zbawcy moim.

DRUGIE CZYTANIE

Ap 21, 1-5a

Czytanie z Księgi Apokalipsy świętego Jana Apostoła.
Ja, Jan,
ujrzałem niebo nowe i ziemię nową,
bo pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły
i morza już nie ma.
I Miasto Święte, Nowe Jeruzalem ujrzałem
zstępujące z nieba od Boga,
przystrojone jak oblubienica zdobna w klejnoty dla swego męża.
I usłyszałem donośny głos mówiący od tronu:
«Oto przybytek Boga z ludźmi:
i zamieszka wraz z nimi,
i będą oni Jego ludem,
a On będzie „Bogiem z nimi”.
I otrze z ich oczu wszelką łzę,
a śmierci już odtąd nie będzie.
Ani żałoby, ani krzyku, ani trudu
już odtąd nie będzie,
bo pierwsze rzeczy przeminęły».
I rzekł siedzący na tronie:
«Oto wszystko czynię nowe».

Proroctwo Symeona
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Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Inne Śpiewy przed Ewangelią – zob. str. 53.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Błogosławiona jesteś, Panno Maryjo, *
która bez śmierci wysłużyłaś palmę męczeństwa
pod krzyżem Chrystusa.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA

Łk 2, 27-35

 Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
Symeon za natchnieniem Ducha przyszedł do świątyni. A gdy
Rodzice wnieśli Dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według zwyczaju
Prawa, on wziął Je w objęcia, błogosławił Boga i mówił:
«Teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu w pokoju, według
Twojego słowa. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś
przygotował wobec wszystkich narodów: światło na oświecenie pogan
i chwałę ludu Twego, Izraela».
A Jego ojciec i Matka dziwili się temu, co o Nim mówiono.
Symeon zaś błogosławił ich i rzekł do Maryi, Matki Jego: «Oto Ten
przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu i na znak,
któremu sprzeciwiać się będą. A Twoją duszę miecz przeniknie, aby
na jaw wyszły zamysły serc wielu».
Oto słowo Pańskie.

•••
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Znalezienie P. Jezusa w świątyni

ZN A L E Z I E N I E P . J E Z U S A W Ś W I Ą T Y N I
PIERWSZE CZYTANIE
Czytanie z Księgi proroka Izajasza.
Słuchajcie słowa Pańskiego, wodzowie sodomscy,
daj posłuch prawu naszego Boga, ludu Gomory!
«Co mi po mnóstwie waszych ofiar? –
mówi Pan.
Syt jestem całopalenia kozłów i łoju tłustych cielców.
Krew wołów i baranów, i kozłów mi obrzydła.
Gdy przychodzicie, by stanąć przede Mną,
kto tego żądał od was,
żebyście wydeptywali me dziedzińce?
Przestańcie składania czczych ofiar!
Obrzydłe Mi jest wznoszenie dymu;
święta nowiu, szabaty, zwoływanie świętych zebrań...
Nie mogę ścierpieć świąt i uroczystości.
Nienawidzę całą duszą waszych świąt nowiu i obchodów;
stały Mi się ciężarem;
sprzykrzyło Mi się je znosić!
Gdy wyciągniecie ręce,
odwrócę od was me oczy.
Choćbyście nawet mnożyli modlitwy,
Ja nie wysłucham.
Ręce wasze pełne są krwi.
Obmyjcie się, czyści bądźcie!
Usuńcie zło uczynków waszych sprzed moich oczu!
Przestańcie czynić zło! Zaprawiajcie się w dobrem!
Troszczcie się o sprawiedliwość,
wspomagajcie uciśnionego,
oddajcie słuszność sierocie,
w obronie wdowy stawajcie!

Iz 1,10-20
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Chodźcie i spór ze Mną wiedźcie! –
mówi Pan.
Choćby wasze grzechy były jak szkarłat,
jak śnieg wybieleją;
choćby czerwone jak purpura,
staną się jak wełna.
Jeżeli będziecie ulegli i posłuszni,
dóbr ziemskich będziecie zażywać.
Ale jeśli się zatniecie w oporze,
miecz was wytępi».
Albowiem usta Pańskie [to] wyrzekły.
Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY
Inne Refreny – zob. str. 30.
Inne Psalmy responsoryjne – zob. str. 31.
Refren: Będę wypełniał Twoje przykazania.
Błogosławieni, których droga nieskalana, *
którzy postępują zgodnie z Prawem Pańskim.
Błogosławieni, którzy zachowują Jego napomnienia *
i szukają Go całym sercem.
Refren: Będę wypełniał Twoje przykazania.
Z całego serca swego szukam Ciebie, *
nie daj mi odejść od Twoich przykazań.
W sercu swoim zachowuję Twe słowa, *
aby nie zgrzeszyć przeciw Tobie.
Refren: Będę wypełniał Twoje przykazania.
Błogosławiony jesteś, Panie, *
naucz mnie swoich ustaw.
Więcej się cieszę z drogi wskazanej przez Twe napomnienia *
niż z wszelkiego bogactwa.
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Refren: Będę wypełniał Twoje przykazania.
Będę rozważał Twe postanowienia, *
rozmyślał o Twoich drogach.
Będę się radował z Twoich ustaw *
i słów Twoich nie zapomnę.
Refren: Będę wypełniał Twoje przykazania.

DRUGIE CZYTANIE

Jk 1,19-27

Czytanie z Listu świętego Jakuba Apostoła.
Wiedzcie, bracia moi umiłowani:
każdy człowiek winien być
chętny do słuchania,
nieskory do mówienia,
nieskory do gniewu.
Gniew bowiem męża nie wykonuje sprawiedliwości Bożej.
Odrzućcie przeto wszystko, co nieczyste,
oraz cały bezmiar zła,
a przyjmijcie w duchu łagodności zaszczepione w was słowo,
które ma moc zbawić dusze wasze.
Wprowadzajcie zaś słowo w czyn,
a nie bądźcie tylko słuchaczami
oszukującymi samych siebie.
Jeżeli bowiem ktoś przysłuchuje się tylko słowu,
a nie wypełnia go,
podobny jest do człowieka
oglądającego w lustrze swe naturalne odbicie.
Bo przyjrzał się sobie, odszedł
i zaraz zapomniał, jakim był.
Kto zaś pilnie rozważa doskonałe Prawo,
Prawo wolności,
i wytrwa w nim,
ten nie jest słuchaczem skłonnym do zapominania,
ale wykonawcą dzieła;
wypełniając je, otrzyma błogosławieństwo.

Znalezienie P. Jezusa w świątyni
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Jeżeli ktoś uważa się za człowieka religijnego,
lecz łudząc serce swoje nie powściąga swego języka,
to pobożność jego pozbawiona jest podstaw.
Religijność
czysta i bez skazy wobec Boga i Ojca
wyraża się w opiece nad sierotami i wdowami w ich utrapieniach
i w zachowaniu siebie samego nieskalanym od wpływów świata.
Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Inne Śpiewy przed Ewangelią – zob. str. 53.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Błogosławiona jesteś, Panno Maryjo, *
zachowałaś słowa Boże
i rozważałaś je w sercu swoim.

Por. Łk 2, 19

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA

Łk 2, 41-52

 Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jerozolimy na Święto Paschy.
Gdy Jezus miał lat dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym.
Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego Rodzice. Przypuszczając, że jest
w towarzystwie pątników, uszli dzień drogi i szukali Go wśród
krewnych i znajomych. Gdy Go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy
szukając Go.
Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział
między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy
zaś, którzy Go słuchali, byli zdumieni bystrością Jego umysłu
i odpowiedziami. Na ten widok zdziwili się bardzo, a Jego Matka rzekła
do Niego: «Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec Twój i ja z bólem
serca szukaliśmy Ciebie». Lecz On im odpowiedział: «Czemuście Mnie

WO-2
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szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy
do mego Ojca?» Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział.
Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu; i był im poddany.
A Matka Jego chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swym
sercu. Jezus zaś czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga
i u ludzi.
Oto słowo Pańskie.

•••

Kana Galilejska
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KANA GALILEJSKA
PIERWSZE CZYTANIE

Prz 8, 22-35

Czytanie z Księgi Przysłów.
Pan mnie stworzył, swe arcydzieło,
przed swymi czynami,
od dawna, od wieków jestem stworzona,
od początku, nim ziemia powstała.
Jestem zrodzona,
gdy jeszcze bezmiar wód nie istniał
ani źródła, co wodą tryskają,
i zanim góry stanęły.
Poczęta jestem przed pagórkami,
nim ziemię i pola uczynił,
początek pyłu na ziemi.
Gdy niebo umacniał, z Nim byłam,
gdy kreślił sklepienie nad bezmiarem wód,
gdy w górze utwierdzał obłoki,
gdy źródła wielkiej otchłani umacniał,
gdy morzu stawiał granice, by wody z brzegów nie wyszły,
gdy kreślił fundamenty pod ziemię.
Ja byłam przy Nim mistrzynią,
rozkoszą Jego dzień po dniu,
cały czas igrając przed Nim,
igrając na okręgu ziemi,
znajdując radość przy synach ludzkich.
Więc teraz, synowie, słuchajcie mnie,
szczęśliwi, co dróg moich strzegą.
Przyjmijcie naukę i stańcie się mądrzy,
pouczeń mych nie odrzucajcie.
Błogosławiony ten, kto mnie słucha,
kto co dzień u drzwi moich czeka, by czuwać u progu mej bramy,
bo kto mnie znajdzie,
ten znajdzie życie
i uzyska łaskę u Pana.
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Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 48(47), 2-3ab. 9. 10-11. 13. 14c. 15a

Inne Refreny – zob. str. 30.
Inne Psalmy responsoryjne – zob. str. 31.
Refren: Tyś wielką chlubą naszego narodu.

Jdt 15, 9d

Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały *
w mieście naszego Boga.
Święta Jego Góra, wspaniałe wzniesienie, *
radością jest całej ziemi.
Refren: Tyś wielką chlubą naszego narodu.
Cośmy słyszeli, to zobaczyliśmy *
w mieście Pana Zastępów,
w mieście naszego Boga; *
Bóg je umacnia na wieki.

[czytać: zobaczýliśmy]

Refren: Tyś wielką chlubą naszego narodu.
Rozważamy, Boże, Twoją łaskawość *
we wnętrzu Twojej świątyni.
Jak imię Twe, Boże, tak i chwała Twoja sięga po krańce ziemi. *
Prawica Twoja pełna jest sprawiedliwości.
Refren: Tyś wielką chlubą naszego narodu.
Obejdźcie dokoła Syjon, *
policzcie jego wieże.
By powiedzieć przyszłym pokoleniom, *
że Bóg jest naszym Bogiem na wieki.
Refren: Tyś wielką chlubą naszego narodu.

Kana Galilejska

DRUGIE CZYTANIE
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Dz 1, 12-14

Czytanie z Dziejów Apostolskich.
Gdy Jezus wzięty został do nieba,
Apostołowie wrócili do Jerozolimy
z góry, zwanej Oliwną,
która leży blisko Jerozolimy,
w odległości drogi szabat owej.
Przybywszy tam,
weszli do sali na górze i przebywali w niej:
Piotr i Jan,
Jakub i Andrzej,
Filip i Tomasz,
Bartłomiej i Mateusz,
Jakub, syn Alfeusza, i Szymon Gorliwy,
i Juda, brat Jakuba.
Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie
razem z niewiastami,
Maryją, Matką Jezusa,
i Jego braćmi.
Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Inne Śpiewy przed Ewangelią – zob. str. 53.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, *
błogosławionaś Ty między niewiastami.

Łk 1, 28

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA

J 2, 1-11

 Słowa Ewangelii według świętego Jana.
W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa.
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Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy
zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: «Nie mają już wina».
Jezus Jej odpowiedział: «Czyż to moja lub Twoja sprawa,
Niewiasto? Jeszcze nie nadeszła godzina moja».
Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: «Zróbcie wszystko,
cokolwiek wam powie».
Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary.
Rzekł do nich Jezus: «Napełnijcie stągwie wodą». I napełnili je aż
po brzegi.
Potem do nich powiedział: «Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście
weselnemu». Ci zaś zanieśli.
A gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem, i nie
wiedział, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli,
przywołał pana młodego i powiedział do niego: «Każdy człowiek stawia
najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś
dobre wino aż do tej pory».
Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej.
Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie.
Oto słowo Pańskie.

•••

Prawdziwie błogosławieni
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PRAWDZIWIE BŁOGOSŁAWIENI
PIERWSZE CZYTANIE

Syr 24, 1-4. 8-12. 19-22

Czytanie z Księgi Syracydesa.
Mądrość wychwala sama siebie,
chlubi się pośród swego ludu.
Otwiera swe usta na zgromadzeniu Najwyższego
i ukazuje się dumnie przed Jego potęgą:
«Wyszłam z ust Najwyższego
i niby mgła okryłam całą ziemię.
Zamieszkałam na wysokościach,
a tron mój na słupie obłoku.
Wtedy przykazał mi Stwórca wszystkiego,
Ten, co mnie stworzył, wyznaczył mi mieszkanie
i rzekł: „W Jakubie rozbij namiot
i w Izraelu obejmij dziedzictwo”.
Przed wiekami, na samym początku mnie stworzył
i już nigdy istnieć nie przestanę.
W świętym przybytku, w Jego obecności, zaczęłam pełnić świętą służbę
i przez to na Syjonie mocno stanęłam.
Podobnie w mieście umiłowanym dał mi odpoczynek,
w Jeruzalem jest moja władza.
Zapuściłam korzenie w sławnym narodzie,
w posiadłości Pana,
w Jego dziedzictwie.
Przyjdźcie do mnie, którzy mnie pragniecie,
nasyćcie się moimi owocami.
Pamięć o mnie jest słodsza nad miód,
a posiadanie mnie nad plaster miodu.
Którzy mnie spożywają, dalej łaknąć będą,
a którzy mnie piją, nadal będą pragnąć.
Kto mi jest posłuszny, nie dozna wstydu,
a którzy przeze mnie działać będą, nie zbłądzą».
Oto słowo Boże.
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PSALM RESPONSORYJNY

Ps 63(62), 2. 3-4. 5-6

Inne Refreny – zob. str. 30.
Inne Psalmy responsoryjne – zob. str. 31.
Refren: Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza.

Por. 2ab

Boże mój, Boże, szukam *
Ciebie i pragnie Ciebie moja dusza.
Ciało moje tęskni za Tobą, *
jak ziemia zeschła i łaknąca wody.
Refren: Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza.
Oto wpatruję się w Ciebie w świątyni, *
by ujrzeć Twą potęgę i chwałę.
Twoja łaska jest cenniejsza od życia, *
więc sławić Cię będą moje wargi.
Refren: Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza.
Będę Cię wielbił przez całe me życie *
i wzniosę ręce w imię Twoje.
Moja dusza syci się obficie, *
a usta Cię wielbią radosnymi wargami.
Refren: Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza.

DRUGIE CZYTANIE
Czytanie z Listu świętego Pawła Apostola
do Rzymian.
Bracia:
Przez jednego człowieka grzech wszedł na świat,
a przez grzech śmierć,
i w ten sposób śmierć przeszła na wszystkich ludzi,
ponieważ wszyscy zgrzeszyli.
Jeżeli bowiem przez przestępstwo jednego
śmierć zakrólowała z powodu jego jednego,
o ileż bardziej

Rz 5, 12. 17-19

Prawdziwie błogosławieni
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ci, którzy otrzymują obfitość łaski i daru sprawiedliwości,
królować będą w życiu z powodu Jednego,
Jezusa Chrystusa.
A zatem
jak przestępstwo jednego
sprowadziło na wszystkich ludzi wyrok potępiający,
tak czyn sprawiedliwy Jednego
sprowadza na wszystkich ludzi usprawiedliwienie dające życie.
Albowiem jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka
wszyscy stali się grzesznikami,
tak przez posłuszeństwo Jednego
wszyscy staną się sprawiedliwymi.
Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Inne Śpiewy przed Ewangelią – zob. str. 53.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego *
i zachowują je wiernie.

Łk 11, 28

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA

Łk 11, 27-28

 Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
Gdy Jezus przemawiał, jakaś kobieta z tłumu głośno zawołała
do Niego: «Błogosławione łono, które Cię nosiło, i piersi, które ssałeś».
Lecz on rzekł: «Owszem, ale również błogosławieni ci, którzy
słuchają słowa Bożego i zachowują je».
Oto słowo Pańskie.

•••
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MARYJA POD KRZYŻEM
PIERWSZE CZYTANIE

Jdt 13,17-20

Czytanie z Księgi Judyty.
I zadziwił się bardzo cały naród
i upadł na ziemię, oddając pokłon Bogu,
i wołał jednogłośnie:
«Bądź uwielbiony, Boże nasz,
który w dniu dzisiejszym rozgromiłeś nieprzyjaciela swego ludu».
A Ozjasz powiedział do niej:
«Błogosławiona jesteś, córko, przez Boga Najwyższego,
spomiędzy wszystkich niewiast na ziemi,
i niech będzie błogosławiony Pan Bóg, Stwórca nieba i ziemi,
który cię prowadził,
abyś odcięła głowę wodza naszych nieprzyjaciół.
Twoja ufność nie zatrze się aż na wieki
w sercach ludzkich wspominających moc Boga.
Niech to sprawi tobie Bóg,
abyś była wywyższona na wieki
i ubogacona w dobra,
bo nie szczędziłaś swego życia,
gdy naród nasz był upokorzony,
ale przeciwstawiłaś się naszej zagładzie,
postępując prawą drogą przed Bogiem naszym».
A cały naród odpowiedział:
«Niech tak będzie, niech tak będzie!»
Oto słowo Boże.

Maryja pod Krzyżem

PSALM RESPONSORYJNY
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Łk 1, 46b-55

Inne Refreny – zob. str. 30.
Inne Psalmy responsoryjne – zob. str. 31.
Refren: Naszą nadzieją Ty jesteś, Maryjo.
Wielbi dusza moja Pana *
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.
Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy. *
Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia.
Refren: Naszą nadzieją Ty jesteś, Maryjo.
Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmogący, *
a Jego imię jest święte.
Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie *
Nad tymi, którzy się Go boją.
Refren: Naszą nadzieją Ty jesteś, Maryjo.
Okazał moc swego ramienia, *
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych. *
Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił.
Refren: Naszą nadzieją Ty jesteś, Maryjo.
Ujął się za swoim sługą, Izraelem, *
pomny na swe miłosierdzie,
jak obiecał naszym ojcom, *
Abrhamowi i jego potomstwu na wieki.
Refren: Naszą nadzieją Ty jesteś, Maryjo.

DRUGIE CZYTANIE
Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła
do Kolosan.
Bracia:

Kol 1, 12-16
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Z radością dziękujcie Ojcu,
który was uzdolnił do uczestnictwa w dziale świętych
w światłości.
On uwolnił nas spod władzy ciemności
i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna,
w którym mamy odkupienie,
odpuszczenie grzechów.
On jest obrazem Boga niewidzialnego,
Pierworodnym wobec każdego stworzenia,
bo w Nim zostało wszystko stworzone:
i to, co w niebiosach,
i to, co na ziemi,
byty widzialne i niewidzialne,
czy Trony, czy Panowania, czy Zwierzchności, czy Władze.
Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone.
On jest przed wszystkim
i wszystko w Nim ma istnienie.
Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Inne Śpiewy przed Ewangelią – zob. str. 53.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Obok krzyża Jezusa stała Jego Matka *
i uczeń, którego miłował.
Jezus rzekł do ucznia: *
«Oto Matka twoja.»

Por. J 19, 25-27

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA

J 19, 25-27

 Słowa Ewangelii według świętego Jana.
Obok krzyża Jezusa stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria,
żona Kleofasa, i Maria Magdalena.

Maryja pod Krzyżem
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Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego
miłował, rzekł do Matki: «Niewiasto, oto syn Twój». Następnie rzekł
do ucznia: «Oto Matka twoja». I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.
Oto słowo Pańskie.
•••
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Refreny Psalmów responsoryjnych (do wyboru)

REFRENY PSALMÓW RESPONSORYJNYCH
(DO WYBORU)
Zawsze można użyć dowolnego z podanych w tej książce Psalmów
responsoryjnych lub któregoś z zamieszczonych w niej refrenów.

REFRENY
1. Bądź pochwalona, Boża Rodzicielko.
2. Bądź pochwalona, o Bocheńska Pani.
3. Bóg wybrał Ciebie, o Niepokalana.

Por. Ef 1, 4

4. Chwal, duszo moja, Pana, Stwórcę swego.
5. Chwal i błogosław, duszo moja, Pana.

Por. Ps 103(102), 1a

6. Duch mój się raduje w Bogu, Zbawcy moim.
7. Maryjo, Tyś chlubą ludu Bożego.

Por. Ps 146(145), 1
Por. Iz 61, 10b

ks. K. Pas., książka, str. 118

8. Naszą nadzieją Ty jesteś, Maryjo.
9. Naszą nadzieją jesteś Ty, Maryjo.
10. Nadzieją naszą jesteś Ty, Maryjo.
11. Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia.

Por. Ps 103(102), 8a

12. Stoi Królowa po Twojej prawicy.
13. Tobie, mój Boże, ufa dusza moja.
14. Tyś cała piękna i niepokalana.
15. Tyś wielką chlubą naszego narodu.
16. Tyś wielką chlubą Kościoła świętego.
17. W Tobie, Maryjo, mieszka sprawiedliwość.
•••

Por. Ps 57(56), 2b
Por. Pnp 4, 7
Jdt 15, 9d
Por. Jdt 15, 9d

Psalmy responsoryjne (do wyboru)
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PSALMY RESPONSORYJNE (DO WYBORU)
Zawsze można użyć dowolnego z podanych w tej książce Psalmów
responsoryjnych lub któregoś z zamieszczonych w niej refrenów.

PSALM RESPONSORYJNY

Jdt 13, 18bcde. 19-20.

Refren: Tyś wielką chlubą naszego narodu.
Jdt 15, 9d
Albo: Tyś wielką chlubą Kościoła świętego.
Por. Jdt 15, 9d
Albo: Maryjo, Tyś chlubą ludu Bożego. ks. K. Pas., książka, str. 118
Błogosławiona jesteś, córko, przez Boga Najwyższego, *
spomiędzy wszystkich niewiast na ziemi,
i niech będzie błogosławiony Pan Bóg, *
Stwórca nieba i ziemi.
Refren: Tyś wielką chlubą naszego narodu.
Albo: Tyś wielką chlubą Kościoła świętego.
Albo: Maryjo, Tyś chlubą ludu Bożego.
Twoja ufność nie zatrze się aż na wieki *
w sercach ludzkich wspominających moc Boga.
Niech Bóg to sprawi, *
abyś była wywyższona na wieki.
Refren: Tyś wielką chlubą naszego narodu.
Albo: Tyś wielką chlubą Kościoła świętego.
Albo: Maryjo, Tyś chlubą ludu Bożego.
Nie szczędziłaś bowiem swego życia, *
gdy naród nasz był upokorzony,
ale przeciwstawiłaś się naszej zagładzie, *
postępując prawą drogą przed Bogiem naszym.
Refren: Tyś wielką chlubą naszego narodu.
Albo: Tyś wielką chlubą Kościoła świętego.
Albo: Maryjo, Tyś chlubą ludu Bożego.
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PSALM RESPONSORYJNY
Refren: Prawy zamieszka na Twej górze świętej.
Albo: Bądź pochwalona, o Bocheńska Pani.

Ps 15(14), 1-5
Por. Ps 15(14), 1b

Kto będzie przebywał w Twym przybytku, Panie, *
kto zamieszka na Twej górze świętej?
Ten, kto postępuje nienagannie, działa sprawiedliwie *
i mówi prawdę w swym sercu.
Refren: Prawy zamieszka na Twej górze świętej.
Albo: Bądź pochwalona, o Bocheńska Pani.
Kto swym językiem oszczerstw nie głosi, †
kto nie czyni bliźniemu nic złego, *
nie ubliża swoim sąsiadom,
kto za godnego wzgardy uważa złoczyńcę, *
ale szanuje tego, który cześć Bogu oddaje.
Refren: Prawy zamieszka na Twej górze świętej.
Albo: Bądź pochwalona, o Bocheńska Pani.
Kto dotrzyma przysięgi dla siebie niekorzystnej, *
kto nie daje pieniędzy na lichwę
i nie da się przekupić przeciw niewinnemu. *
Kto tak postępuje, nigdy się nie zachwieje.
Refren: Prawy zamieszka na Twej górze świętej.
Albo: Bądź pochwalona, o Bocheńska Pani.

Psalmy responsoryjne (do wyboru)

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 18(17), 2-3. 5-7. 19-20

Refren: Wzywałem Pana w moim utrapieniu.
Albo: Bądź pochwalona, o Bocheńska Pani.
Miłuję Cię, Panie, mocy moja, *
Panie, opoko moja i twierdzo, mój wybawicielu,
Boże, skało moja, na którą się chronię, *
tarczo moja, mocy zbawienia mego i moja obrono.
Refren: Wzywałem Pana w moim utrapieniu.
Albo: Bądź pochwalona, o Bocheńska Pani.
Ogarnęły mnie fale śmierci *
i zatrwożyły odmęty niosące zagładę.
Oplątały mnie pęta Otchłani, *
schwyciły mnie sidła śmierci.
Refren: Wzywałem Pana w moim utrapieniu.
Albo: Bądź pochwalona, o Bocheńska Pani.
Wzywałem Pana w moim utrapieniu, *
wołałem do mojego Boga;
i głos mój usłyszał ze swojej świątyni, *
dotarł mój krzyk do uszu Jego.
Refren: Wzywałem Pana w moim utrapieniu.
Albo: Bądź pochwalona, o Bocheńska Pani.
Napadli na mnie w dzień złowrogi, *
lecz Pan był moim obrońcą.
Wyprowadził mnie na miejsce przestronne, *
ocalił, gdyż mnie miłuje.
Refren: Wzywałem Pana w moim utrapieniu.
Albo: Bądź pochwalona, o Bocheńska Pani.

WO-3
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Ps 18(17), 7a
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Ps 19(18), 8-11. 15

Refren: Słowa Twe, Panie, są duchem i życiem.
Albo: Bądź pochwalona, Boża Rodzicielko.
Prawo Pańskie jest doskonałe i pokrzepia duszę, *
świadectwo Pana niezawodne, uczy prostaczka mądrości.
Jego słuszne nakazy radują serce, *
jaśnieje przykazanie Pana i olśniewa oczy.
Refren: Słowa Twe, Panie, są duchem i życiem.
Albo: Bądź pochwalona, Boża Rodzicielko.
Bojaźń Pana jest szczera i trwa na wieki, *
sądy Pana prawdziwe, wszystkie razem słuszne,
cenniejsze nad złoto, nad złoto najczystsze, *
słodsze od miodu płynącego z plastra.
Refren: Słowa Twe, Panie, są duchem i życiem.
Albo: Bądź pochwalona, Boża Rodzicielko.
Niech znajdą uznanie przed Tobą *
słowa ust moich i myśli mego serca,
Panie, moja opoko *
i mój Zbawicielu.
Refren: Słowa Twe, Panie, są duchem i życiem.
Albo: Bądź pochwalona, Boża Rodzicielko.

Por. J 6, 63c

Psalmy responsoryjne (do wyboru)

PSALM RESPONSORYJNY
Refren: Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę.
Albo: Bądź pochwalona, Boża Rodzicielko.
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Ps 40(39), 7-11
Por. Ps 40(39), 8a. 9a

Nie chciałeś ofiary krwawej ani z płodów ziemi, *
lecz otwarłeś mi uszy;
nie żądałeś całopalenia i ofiary za grzechy. *
Wtedy powiedziałem: «Oto przychodzę.
Refren: Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę.
Albo: Bądź pochwalona, Boża Rodzicielko.
W zwoju księgi jest o mnie napisane: †
Radością jest dla mnie pełnić Twoją wolę, mój Boże, *
a Twoje Prawo mieszka w moim sercu».
Głosiłem Twą sprawiedliwość w wielkim zgromadzeniu *
i nie powściągałem warg moich, o czym Ty wiesz, Panie.
Refren: Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę.
Albo: Bądź pochwalona, Boża Rodzicielko.
Sprawiedliwości Twej nie kryłem w głębi serca, *
głosiłem Twą wierność i pomoc.
Nie taiłem Twojej łaski ani Twej wierności *
przed wielkim zgromadzeniem.
Refren: Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę.
Albo: Bądź pochwalona, Boża Rodzicielko.
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Ps 45(44), 11-12. 14-18

Refren: Posłuchaj, córko, spójrz i nakłoń ucha.
Ps 45(44), 11a
Albo: Bądź pochwalona, Boża Rodzicielko.
ks. K. Pasionek, książka, str. 145
Posłuchaj, córko, spójrz i nakłoń ucha, *
zapomnij o swym ludzie, o domu twego ojca.
Król pragnie twego piękna, *
on twoim panem, oddaj mu pokłon.
Refren: Posłuchaj, córko, spójrz i nakłoń ucha.
Albo: Bądź pochwalona, Boża Rodzicielko.
Córa królewska wchodzi pełna chwały, *
w złotogłów odziana.
W szacie wzorzystej do króla ją prowadzą, *
za nią przywodzą do ciebie dziewice, jej druhny.
Refren: Posłuchaj, córko, spójrz i nakłoń ucha.
Albo: Bądź pochwalona, Boża Rodzicielko.
Wiodą je z radością i w uniesieniu, *
wkraczają do królewskiego pałacu.
Synowie twoi zajmą miejsce twych ojców, *
ustanowisz ich książętami na całej ziemi.
Refren: Posłuchaj, córko, spójrz i nakłoń ucha.
Albo: Bądź pochwalona, Boża Rodzicielko.
Przez wszystkie pokolenia *
upamiętnię twe imię,
dlatego na wieki *
sławić cię będą narody.
Refren: Posłuchaj, córko, spójrz i nakłoń ucha.
Albo: Bądź pochwalona, Boża Rodzicielko.

Psalmy responsoryjne (do wyboru)

PSALM RESPONSORYJNY
Refren: Ukaż nam, Boże, pogodne oblicze.
Albo: Bądź pochwalona, Boża Rodzicielko.
Niech Bóg się zmiłuje nad nami i nam błogosławi, *
niech nam ukaże pogodne oblicze.
Aby na ziemi znano Jego drogę, *
Jego zbawienie wśród wszystkich narodów.
Refren: Ukaż nam, Boże, pogodne oblicze.
Albo: Bądź pochwalona, Boża Rodzicielko.
Niech Ciebie, Boże, wysławiają ludy, *
niech wszystkie narody oddają Ci chwałę.
Niech się narody cieszą i weselą, †
bo rządzisz ludami sprawiedliwie *
i kierujesz narodami na ziemi.
Refren: Ukaż nam, Boże, pogodne oblicze.
Albo: Bądź pochwalona, Boża Rodzicielko.
Niech Ciebie, Boże, wysławiają ludy, *
niech wszystkie narody oddają Ci chwałę.
Ziemia wydała swój owoc, *
Bóg, nasz Bóg, nam pobłogosławił.
Refren: Ukaż nam, Boże, pogodne oblicze.
Albo: Bądź pochwalona, Boża Rodzicielko.
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Ps 67(66), 2-7
Por. Ps 67(66), 2b
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Ps 78(77), 3-4a. 7ab. 23-25. 54

Refren: Pokarmem z nieba Pan swój lud obdarzył. Por. Ps 78(77), 24b
Albo: Bądź pochwalona, o Bocheńska Pani.
Tego, cośmy usłyszeli i poznali, †
i co nam opowiedzieli nasi ojcowie, *
nie będziemy ukrywać przed ich synami,
że mają pokładać nadzieję w Bogu *
i nie zapominać dzieł Bożych.
Refren: Pokarmem z nieba Pan swój lud obdarzył.
Albo: Bądź pochwalona, o Bocheńska Pani.
Jednak z góry wydał rozkaz chmurom *
i bramy nieba otworzył.
Jak deszcz spuścił mannę do jedzenia, *
podarował im chleb niebieski.
Refren: Pokarmem z nieba Pan swój lud obdarzył.
Albo: Bądź pochwalona, o Bocheńska Pani.
Spożywał człowiek chleb aniołów, *
zesłał im jadła do syta.
Wprowadził ich do ziemi swej świętej, *
na górę, którą zdobyła Jego prawica.
Refren: Pokarmem z nieba Pan swój lud obdarzył.
Albo: Bądź pochwalona, o Bocheńska Pani.

Psalmy responsoryjne (do wyboru)

PSALM RESPONSORYJNY
Refren: Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia.
Albo: Bądź pochwalona, Boża Rodzicielko.
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Ps 103(102), 1-4. 6-8. 11
Por. Ps 103(102), 8a

Błogosław, duszo moja, Pana, *
i wszystko, co jest we mnie, święte imię Jego.
Błogosław, duszo moja, Pana, *
i nie zapominaj o wszystkich dobrodziejstwach Jego.
Refren: Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia.
Albo: Bądź pochwalona, Boża Rodzicielko.
On odpuszcza wszystkie twoje winy *
i leczy wszystkie choroby.
On twoje życie ratuje od zguby, *
obdarza cię łaską i zmiłowaniem.
Refren: Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia.
Albo: Bądź pochwalona, Boża Rodzicielko.
Dzieła Pana są sprawiedliwe, *
wszystkich uciśnionych ma w swojej opiece.
Drogi swoje objawił Mojżeszowi, *
swoje dzieła synom Izraela.
Refren: Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia.
Albo: Bądź pochwalona, Boża Rodzicielko.
Miłosierny jest Pan i łaskawy, *
nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy.
Bo jak wysoko niebo wznosi się nad ziemią, *
tak wielka jest łaska Pana dla Jego czcicieli.
Refren: Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia.
Albo: Bądź pochwalona, Boża Rodzicielko.
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Ps 103(102), 1-4. 8-9. 13-14. 17-18

Refren: Chwal i błogosław, duszo moja, Pana.
Albo: Bądź pochwalona, o Bocheńska Pani.

Por. Ps 103(102), 1a

Błogosław, duszo moja, Pana, *
i wszystko, co jest we mnie, święte imię Jego.
Błogosław, duszo moja, Pana *
i nie zapominaj o wszystkich dobrodziejstwach Jego.
Refren: Chwal i błogosław, duszo moja, Pana.
Albo: Bądź pochwalona, o Bocheńska Pani.
On odpuszcza wszystkie twoje winy *
i leczy wszystkie choroby.
On twoje życie ratuje od zguby, *
obdarza cię łaską i zmiłowaniem.
Refren: Chwal i błogosław, duszo moja, Pana.
Albo: Bądź pochwalona, o Bocheńska Pani.
Miłosierny jest Pan i łaskawy, *
nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy.
Nie zapamiętuje się w sporze, *
nie płonie gniewem na wieki.
Refren: Chwal i błogosław, duszo moja, Pana.
Albo: Bądź pochwalona, o Bocheńska Pani.
Jak ojciec lituje się nad dziećmi, *
tak Pan się lituje nad tymi, którzy cześć Mu oddają.
Wie On, z czegośmy powstali, *
pamięta, że jesteśmy prochem.
Refren: Chwal i błogosław, duszo moja, Pana.
Albo: Bądź pochwalona, o Bocheńska Pani.

Psalmy responsoryjne (do wyboru)

Lecz łaska Pana jest wieczna dla Jego wyznawców, *
a Jego sprawiedliwość nad ich potomstwem,
nad wszystkimi, którzy strzegą Jego przymierza *
i pamiętają, by spełniać Jego przykazania.
Refren: Chwal i błogosław, duszo moja, Pana.
Albo: Bądź pochwalona, o Bocheńska Pani.
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Refren: Błogosławiony, kto się boi Pana.
Albo: Bądź pochwalona, Boża Rodzicielko.
Błogosławiony każdy, kto się boi Pana, *
kto chodzi Jego drogami.
Bo z pracy rąk swoich będziesz pożywał, *
szczęście osiągniesz i dobrze ci będzie.
Refren: Błogosławiony, kto się boi Pana.
Albo: Bądź pochwalona, Boża Rodzicielko.
Małżonka twoja jak płodny szczep winny *
we wnętrzu twojego domu.
Synowie twoi jak sadzonki oliwki *
dokoła twojego stołu.
Refren: Błogosławiony, kto się boi Pana.
Albo: Bądź pochwalona, Boża Rodzicielko.
Oto takie błogosławieństwo dla męża, *
który boi się Pana.
Niechaj cię Pan błogosławi z Syjonu, *
oglądaj pomyślność Jeruzalem przez całe swe życie.
Refren: Błogosławiony, kto się boi Pana.
Albo: Bądź pochwalona, Boża Rodzicielko.

Ps 128(127)

Psalmy responsoryjne (do wyboru)
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Refren: Tobie, mój Boże, ufa dusza moja.
Albo: Bądź pochwalona, o Bocheńska Pani.
Panie, moje serce się nie pyszni *
i nie patrzą wyniośle moje oczy.
Nie dbam o rzeczy wielkie *
ani o to, co przerasta me siły.
Refren: Tobie, mój Boże, ufa dusza moja.
Albo: Bądź pochwalona, o Bocheńska Pani.
Lecz uspokoiłem i uciszyłem moją duszę. †
Jak dziecko na łonie swej matki, *
jak ciche dziecko, jest we mnie moja dusza.
Izraelu, złóż nadzieję w Panu, *
teraz i na wieki.
Refren: Tobie, mój Boże, ufa dusza moja.
Albo: Bądź pochwalona, o Bocheńska Pani.
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Ps 131(130), 1-3
Por. Ps 57(56), 2b
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Ps 146(145), 6c-10

Refren: Chwal, duszo moja, Pana, Stwórcę swego. Por. Ps 146(145), 1
Albo: Bądź pochwalona, o Bocheńska Pani.
On wiary dochowuje na wieki, *
uciśnionym wymierza sprawiedliwość,
chlebem karmi głodnych, *
wypuszcza na wolność więźniów.
Refren: Chwal, duszo moja, Pana, Stwórcę swego.
Albo: Bądź pochwalona, o Bocheńska Pani.
Pan przywraca wzrok ociemniałym, *
Pan dźwiga poniżonych,
Pan kocha sprawiedliwych, *
Pan strzeże przybyszów.
Refren: Chwal, duszo moja, Pana, Stwórcę swego.
Albo: Bądź pochwalona, o Bocheńska Pani.
Ochrania sierotę i wdowę, *
lecz występnych kieruje na bezdroża.
Pan króluje na wieki, *
Bóg twój, Syjonie, przez pokolenia.
Refren: Chwal, duszo moja, Pana, Stwórcę swego.
Albo: Bądź pochwalona, o Bocheńska Pani.

Psalmy responsoryjne (do wyboru)

45

PSALM RESPONSORYJNY Pnp 2, 10bc. 14ef; 4, 8ab. 9ab. 11cd-12. 15
Refren: Tyś cała piękna i niepokalana.
Albo: Bądź pochwalona, Boża Rodzicielko.
Powstań, przyjaciółko moja, *
i pójdź, moja piękna.
Bo słodki jest głos twój *
i twarz pełna wdzięku.
Refren: Tyś cała piękna i niepokalana.
Albo: Bądź pochwalona, Boża Rodzicielko.
Z Libanu przyjdź, oblubienico, *
z Libanu przyjdź i zbliż się.
Oczarowałaś me serce, siostro moja, oblubienico, *
oczarowałaś me serce.
Refren: Tyś cała piękna i niepokalana.
Albo: Bądź pochwalona, Boża Rodzicielko.
Zapach szat twoich jak woń Libanu. †
Ogrodem zamkniętym jesteś, siostro moja, oblubienico, *
ogrodem zamkniętym, źródłem zapieczętowanym.
Tyś źródłem mego ogrodu, *
zdrojem wód żywych spływających z Libanu.
Refren: Tyś cała piękna i niepokalana.
Albo: Bądź pochwalona, Boża Rodzicielko.

Por. Pnp 4, 7
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Iz 61, 10a-d. f. 11; 62, 2ab. 3

Refren: Bóg wybrał Ciebie, o Niepokalana.
Albo: Bądź pochwalona, Boża Rodzicielko.
Ogromnie weselę się w Panu, *
dusza moja raduje się w moim Bogu,
gdyż odział mnie szatami zbawienia †
i okrył płaszczem sprawiedliwości, *
jak oblubienicę strojną w swe klejnoty.
Refren: Bóg wybrał Ciebie, o Niepokalana.
Albo: Bądź pochwalona, Boża Rodzicielko.
Tak jak ziemia wydaje swoje plony, *
jak ogród rozplenia swe zasiewy,
tak Pan Bóg sprawi, że sprawiedliwość się rozmnoży *
i hołdy będą Mu składane wobec wszystkich narodów.
Refren: Bóg wybrał Ciebie, o Niepokalana.
Albo: Bądź pochwalona, Boża Rodzicielko.
Wtedy sprawiedliwość twoją ujrzą narody *
i chwałę twoją wszyscy królowie.
I nazwą cię nowym imieniem *
nadanym przez usta Pana.
Refren: Bóg wybrał Ciebie, o Niepokalana.
Albo: Bądź pochwalona, Boża Rodzicielko.
Będziesz wspaniałą koroną *
w rękach Pana,
królewskim diademem *
w dłoni twego Boga.
Refren: Bóg wybrał Ciebie, o Niepokalana.
Albo: Bądź pochwalona, Boża Rodzicielko.

Por. Ef 1, 4

Psalmy responsoryjne (do wyboru)
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Łk 1, 46-55

Refren: Wejrzał na pokorę swojej Służebnicy.
Por. Łk 1, 48a
Albo: Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla mnie. ks.K.Pas.,książ.,s.146
Albo: Bądź pochwalona, Boża Rodzicielko.
Wielbi dusza moja Pana *
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim,
bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy. *
Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia.
Refren: Wejrzał na pokorę swojej Służebnicy.
Albo: Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla mnie.
Albo: Bądź pochwalona, Boża Rodzicielko.
Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, *
a Jego imię jest święte.
Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie *
nad tymi, którzy się Go boją.
Refren: Wejrzał na pokorę swojej Służebnicy.
Albo: Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla mnie.
Albo: Bądź pochwalona, Boża Rodzicielko.
Okazał moc swego ramienia, *
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych. *
Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił.
Refren: Wejrzał na pokorę swojej Służebnicy.
Albo: Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla mnie.
Albo: Bądź pochwalona, Boża Rodzicielko.
Ujął się za swoim sługą, Izraelem, *
pomny na swe miłosierdzie,
jak obiecał naszym ojcom, *
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.
Refren: Wejrzał na pokorę swojej Służebnicy.
Albo: Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla mnie.
Albo: Bądź pochwalona, Boża Rodzicielko.
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ks. K. Pasionek, zeszyt 1, str. 22

Refren: Wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. Święte jest imię Jego.
Wielbi dusza moja Pana *
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim,
bo wejrzał na uniżenie służebnicy swojej, *
oto błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia.
Refren: Wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. Święte jest imię Jego.
Okazał On moc ramienia swego, *
rozproszył wyniosłych w myślach,
władców złożył z tronu, *
a uniżonych wywyższył.
Refren: Wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. Święte jest imię Jego.
Głodnych nasycił dobrami, *
a zamożnych odprawił z niczym,
ujął się za sługą swoim *
pomny na swoje miłosierdzie.
Refren: Wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. Święte jest imię Jego.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Aklamacja: Alleluja, alleluja.
Błogosławiona jesteś, Dziewico Maryjo, *
i wszelkiej chwały najgodniejsza,
z Ciebie bowiem wywodzi się słońce sprawiedliwości: *
Pan nasz Jezus Chrystus.
Aklamacja: Alleluja, alleluja.

Psalmy responsoryjne (do wyboru)
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ks. K. Pasionek, zeszyt 2, str. 12

Refren: Maryjo, Tyś chlubą ludu Bożego.
Błogosławiona jesteś, córko, przez Boga Najwyższego *
spomiędzy wszystkich niewiast na ziemi.
I niech będzie błogosławiony Pan Bóg, *
Stwórca nieba i ziemi.
Refren: Maryjo, Tyś chlubą ludu Bożego.
Nie zatrze się na wieki ufność twoja *
w sercach ludzkich wspominających Boga.
Niech sprawi Bóg, byś była ubogacona w dobra, *
i wywyższona na wieki.
Refren: Maryjo, Tyś chlubą ludu Bożego.
Nie szczędziłaś bowiem swego życia, *
gdy naród nasz był upokorzony,
ale przeciwstawiałaś się naszej zagładzie, *
postępując prawą drogą przed Bogiem naszym.
Refren: Maryjo, Tyś chlubą ludu Bożego.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Aklamacja: Alleluja, alleluja.
Błogosławiona jesteś, *
Najświętsza Dziewico Maryjo,
z ciebie bowiem narodziło się słońce sprawiedliwości, *
Bóg nasz, Jezus Chrystus.
Aklamacja: Alleluja, alleluja.

WO-4

49

50

Psalmy responsoryjne (do wyboru)

PSALM RESPONSORYJNY

ks. K. Pasionek, zeszyt 2, str. 14

Refren: Królowa w złoto strojna stoi po Twej prawicy.
Posłuchaj, córko, spójrz i nakłoń ucha, *
zapomnij o twym narodzie, o domu twego ojca.
Refren: Królowa w złoto strojna stoi po Twej prawicy.
Król zapragnie twojej piękności, *
On jest twym Panem, Jemu oddaj pokłon.
Refren: Królowa w złoto strojna stoi po Twej prawicy.
Wiodą dziewice z radością i uniesieniem: *
przyprowadzają do pałacu Króla.
Refren: Królowa w złoto strojna stoi po Twej prawicy.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Aklamacja: Alleluja, alleluja.
Maryja została wzięta do nieba; *
radują się zastępy Aniołów.
Aklamacja: Alleluja, alleluja.

Psalmy responsoryjne (do wyboru)

PSALM RESPONSORYJNY
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ks. K. Pasionek, książka, str. 14

Refren: Duch mój się raduje w Bogu, Zbawcy moim.
Wielbi dusza moja Pana *
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawcy moim,
bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy, *
odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia.
Refren: Duch mój się raduje w Bogu, Zbawcy moim.
Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, *
święte jest imię Jego.
A Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie *
nad tymi, którzy się Go boją.
Refren: Duch mój się raduje w Bogu, Zbawcy moim.
Głodnych nasycił dobrami, *
a bogatych z niczym odprawił.
Ujął się za swoim sługą, Izraelem, *
pomny na swe miłosierdzie.
Refren: Duch mój się raduje w Bogu, Zbawcy moim.
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Psalmy responsoryjne (do wyboru)

PSALM RESPONSORYJNY

ks. K. Pasionek, książka, str. 124

Refren: Stoi Królowa po Twojej prawicy.
Tron Twój, Boże, trwa na wieki, *
berłem sprawiedliwości berło Twego królestwa.
Córki królewskie wychodzą na spotkanie z tobą, *
królowa w złocie z Ofiru stoi po Twojej prawicy.
Refren: Stoi Królowa po Twojej prawicy.
Posłuchaj, córko, spójrz i nakłoń ucha, *
zapomnij o swym ludzie, o domu twego ojca.
Król pragnie twego piękna, *
on twoim panem, oddaj mu pokłoń.
Refren: Stoi Królowa po Twojej prawicy.
Córka królewska wchodzi pełna chwały, *
odziana w złotogłów.
W szacie wzorzystej prowadzą ją do króla, *
za nią przywodzą do ciebie dziewice, jej druhny.
Refren: Stoi Królowa po Twojej prawicy.
•••
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ŚPIEWY PRZED EWANGELIĄ (DO WYBORU)
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

1. Bądź pozdrowiona, Święta Maryjo, *
radości rodzaju ludzkiego,
Ty przez dziewicze porodzenie Jezusa *
przyniosłaś nam radość i zbawienie.
Albo:

2. Bądź pozdrowiona, Święta Maryjo, *
Ty bolejąc pod krzyżem
mężnie zniosłaś cierpienia Syna, *
a teraz promieniejesz pogodną radością.
Albo:

3. Błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego *
i je zachowują.
Błogosławiona Dziewica Maryja, *
która wiernie wypełniła wolę Bożą.
Albo:

4. Błogosławiona jesteś *
między niewiastami,
Ty przyjęłaś Chrystusa, Syna Bożego *
i Odkupiciela dusz naszych.
Albo:

5. Błogosławiona jesteś, Dziewico Maryjo, *
która nazwałaś się Służebnicą Pana.
Teraz wyniesioną ponad chóry anielskie *
pozdrawia Cię Kościół jako Królową nieba.

Por. Łk 11, 28
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Albo:

6. Błogosławiona jesteś, Dziewico Maryjo, *
Ty nosiłaś w swoim łonie Syna Ojca przedwiecznego.
Albo:

7.

Por. Łk 1, 45. 49
Błogosławiona jesteś, Panno Maryjo, która uwierzyłaś, *
gdyż wielkie rzeczy uczynił Ci Wszechmocny.

Albo:

8. Błogosławiona jesteś, Panno Maryjo, *

Łk 1, 45

która uwierzyłaś,
że spełnią się słowa *
powiedziane Tobie od Pana.
Albo:

9. Błogosławiona jesteś, Panno Maryjo, *

Por. Łk 2, 19
zachowałaś słowo Boże i rozważałaś je w swoim sercu.

Albo:

10. Błogosławiona Matko i nienaruszona Dziewico, *
dostojna Królowo świata,
wstawiaj się za nami do Boga, *
który wybrał Ciebie.
Albo:

11. Bogarodzico Dziewico, *
Bóg, którego świat nie może ogarnąć,
stał się człowiekiem *
i ukrył się w twoim łonie.
Albo:

12. Brama niebios, zamknięta z winy Ewy, *
została otwarta przez Ciebie, Dziewico Maryjo.

Śpiewy przed Ewangelią (do wyboru)
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Albo:

13. Matka Jezusa powiedziała sługom: *

Por. J 2, 5

«Uczyńcie wszystko, cokolwiek wam powie».
Albo:

14. Najdostojniejsza Królowo świata, *
Maryjo zawsze Dziewico,
Ty porodziłaś Chrystusa Pana, Zbawiciela wszystkich ludzi, *
wypraszaj nam pokój i zbawienie.
Albo:

15. Pełna chwały jesteś, Święta Maryjo, niewiasto nowa, *
z Ciebie się narodził nowy człowiek: Jezus Chrystus.
Albo:

16. Pod krzyżem Jezusa stała Jego Matka, *
umocniona wiarą,
pokrzepiona nadzieją *
i ogarnięta ogniem miłości.
Albo:

17. Pod krzyżem Jezusa stała Matka, *
z miłością spoglądała na rany Syna
wiedząc, że przez Niego *
dokona się odkupienie.
Albo:

18. Pod krzyżem naszego Pana, *
Jezusa Chrystusa,
stała bolejąca Święta Maryja, *
Królowa nieba i Pani świata.
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Albo:

19. Szczęśliwa Dziewico, która porodziłaś Pana, *
błogosławiona Matko Kościoła,
Ty strzeżesz w nas Ducha *
Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.
Albo:

20. Szczęśliwa Dziewico, która porodziłaś Pana, *
błogosławiona Stolico Mądrości,
Ty strzeżesz w nas Ducha *
Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.
Albo:

21. Szczęśliwa jesteś, Najświętsza Panno Maryjo, *
bo z Ciebie się narodziło Słońce sprawiedliwości,
Chrystus, który jest naszym Bogiem: *
kto idzie za Nim, będzie miał światło życia.
Albo:

22. Szczęśliwa jesteś, Najświętsza Panno Maryjo, *
i godna wszelkiej chwały,
bo z Ciebie się narodziło Słońce sprawiedliwości, *
Chrystus, który jest naszym Bogiem.
Albo:

23. Szczęśliwa jesteś, Najświętsza Panno Maryjo, *
Matko łaski i Królowo miłosierdzia,
bo z Ciebie narodził się Chrystus, *
nasz Pośrednik i Zbawiciel.

Śpiewy przed Ewangelią (do wyboru)
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Albo:

24. Witaj, Dziewico Maryjo, świątynio sprawiedliwości, *
przybytku miłosierdzia dla nas grzeszników.
Witaj, świątynio pełna Ducha Świętego, *
którą Ojciec niebieski wybrał dla swojego Syna.
Albo:

25. Witaj, Dziewico, różdżko Jessego, *
z Ciebie narodził się Chrystus,
który jest naszym Bogiem, *
mocą i mądrością Ojca.
Albo:

26. Witaj, Matko Pana, *
Królowo miłosierdzia,
pocieszycielko wszystkich ludzi *
i nadziejo nieszczęśliwych.
Albo:

27. Zakwitła różdżka Jessego: *
Dziewica zrodziła Boga, który stał się człowiekiem.
Bóg przywrócił pokój, *
jednając w sobie ziemię z niebem.
Albo:

28. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, *
błogosławionaś Ty między niewiastami.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
•••

Por. Łk 1, 28
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