Czytania ślubne
The Rite of Marriage – Readings
SPOŚRÓD ZAWARTYCH W TEJ KSIĘDZE CZYTAŃ
MOŻNA WYBRAĆ JEDNO CZYTANIE ZE STAREGO TESTAMENTY,
JEDNO Z NOWEGO ORAZ EWANGELIĘ.

STARY TESTAMENT
PIERWSZE CZYTANIE
OLD TESTAMENT READINGS (FIRST READING)
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1. Czytanie z Księgi Rodzaju
Bóg rzekł: „Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobnego Nam. Niech
panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydłem,
nad całą ziemią i nad wszelkim zwierzęciem pełzającym po ziemi”.
Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył:
stworzył mężczyznę i niewiastę. Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do
nich: „Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i
uczynili ją sobie poddaną, abyście panowali nad rybami morskimi, nad
ptactwem powietrznym i nad wszystką istotą żywą, która chodzi po
ziemi”. A Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre.

Oto słowo Boże.
Rdz 1,26-28.31A
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Genesis 1:26-28.31
God said, 'Let us make man in our image, after our likeness; and let
them have dominion over the fish of the sea; and over the birds of the
air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping
thing that creeps upon the earth. So God created man in his own
image, in the image of God he created him; male and female he
created them. And God blessed them, and God said to them, 'Be
fruitful and multiply, and fill the earth and subdue it; and have
dominion over the fish of the sea and over the birds of the air and over
every living thing that moves upon the earth.' And God saw everything
that he had made, and behold, it was very good.
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2. Czytanie z Księgi Rodzaju
Pan Bóg rzekł: „Nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam: uczynię mu zatem
odpowiednią dla niego pomoc”. Ulepiwszy z gleby wszelkie zwierzęta ziemne i
wszelkie ptaki powietrzne, Pan Bóg przyprowadził je do mężczyzny, aby
przekonać się, jaką on da im nazwę. Każde jednak zwierzę, które określił
mężczyzna, otrzymało nazwę ,,istota żywa”. I tak mężczyzna dał nazwy
wszelkiemu bydłu, ptakom powietrznym i wszelkiemu zwierzęciu polnemu,
ale nie znalazła się pomoc odpowiednia dla mężczyzny. Wtedy to Pan sprawił,
że mężczyzna pogrążył się w głębokim śnie, i gdy spał, wyjął jedno z jego żeber,
a miejsce to zapełnił ciałem. Po czym Pan Bóg z żebra, które wyjął z
mężczyzny, zbudował niewiastę. A gdy ją przyprowadził do mężczyzny,
mężczyzna powiedział: „Ta dopiero jest kością z moich kości i ciałem z mego
ciała! Ta będzie się zwała niewiastą, bo ta z mężczyzny została wzięta”. Dlatego
to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swą żoną tak
ściśle, że stają się jednym ciałem.
Oto słowo Boże.

Rdz 2,5 18-24

Genesis 2:18-24
The Lord God said, 'It is not good that the man should be alone; I will make
him a helper fit for him.' So out of the ground the Lord God formed every
beast of the field and every bird of the air, and brought them to the man to
see what he would call them; and whatever the man called every living
creature, that was its name. The man gave names to all cattle, and to the
birds of the air, and to every beast of the field; but for the man there was not
found a helper fit for him. So the Lord God caused a deep sleep to fall upon
the man, and while he slept took one of his ribs and closed up its place with
flesh; and the rib which the Lord God had taken from the man he made into a
woman and brought her to the man. Then the man said,
This at last is bone of my bones and flesh of my flesh; she shall be called
Woman, because she was taken out of Man.' Therefore a man leaves his
father and his mother and cleaves to his wife, and they become one flesh.
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3. Czytanie z Księgi Rodzaju
Sługa Abrahama rzekł do Labana: „Dziękowałem Panu, Bogu pana mego Abrahama za to, że
poprowadził mnie drogą właściwą, abym wziął bratanicę pana mego za żonę dla jego syna. A
teraz powiedzcie mi, czy chcecie okazać panu mojemu prawdziwą życzliwość, a jeśli nie,
powiedzcie, a wtedy udam się gdzie indziej”. Wtedy Laban i Betuel tak odpowiedzieli: „Ponieważ
Pan tak zamierzył, nie możemy ci powiedzieć nie lub tak. Masz przed sobą Rebekę, weź ją z
sobą i idź. Niechaj będzie ona żoną syna pana twego, jak postanowił Pan”. Zawołali zatem
Rebekę i spytali: „Czy chcesz iść z tym człowiekiem?” A ona odpowiedziała: „Chcę iść”.
Wyprawili więc Rebekę, siostrę swoją, i jej piastunkę ze sługą Abrahama i z jego ludźmi.
Pobłogosławili Rebekę i tak rzekli: „Siostro nasza, wzrastaj w tysiące nieprzeliczone: i niech
potomstwo twoje zdobędzie bramy swych nieprzyjaciół!” Po czym Rebeka i jej niewolnice
wsiadły na wielbłądy i ruszyły w drogę za owym człowiekiem. Sługa Abrahama zabrał więc
Rebekę i odjechał. A Izaak, który naówczas mieszkał w Negebie, właśnie wracał od studni
Lachaj Roj; wyszedł bowiem pogrążony w smutku na pole przed wieczorem. Podniósłszy oczy,
ujrzał zbliżające się wielbłądy. Gdy zaś Rebeka podniosła oczy, spostrzegła Izaaka, szybko
zsiadła z wielbłąda i spytała sługi: „Kto to jest ten mężczyzna, który idzie ku nam przez pole?”
Sługa odpowiedział: „To mój pan”. Wtedy Rebeka wzięła zasłonę i zakryła twarz. Kiedy sługa
opowiedział Izaakowi o wszystkim, czego dokonał, Izaak wprowadził Rebekę do namiotu Sary,
swej matki. Wziąwszy Rebekę za żonę, Izaak miłował ją, bo była mu pociechą po matce.

Oto słowo Boże.

Rdz 24, 48-51 58-67
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Genesis 24:48-51.58-67
Abraham’s servant said to Laban, 'I blessed the Lord, the God of my master Abraham, who had led
me by the right way to take the daughter of my master’s kinsman for his son. Now then, if you will
deal loyally and truly with my master, tell me; and if not, tell me; that I may turn to the right hand or
to
the
left.'
Then Laban and Bethuel answered, The thing comes from the Lord; we cannot speak to you bad or
good. Behold, Rebecca is before you, take her and go, and let her be the wife of your master’s son,
as
the
Lord
has
spoken.'
And they called Rebecca, and said to her, 'Will you go with this man?' She said, 'I will go.' So they
sent away Rebecca their sister and her nurse, and Abraham’s servant and his men. And they blessed
Rebecca, and said to her, 'Our sister, be the mother of thousands of ten thousands; and may your
descendants possess the gate of those who hate them!' Then Rebecca and her maids arose, and
rode upon the camels and followed the man; thus the servant took Rebecca, and went his way.
Now Isaac had come from Beerlahairoi, and was dwelling in the Negeb. And Isaac went out to
meditate in the field in the evening; and he lifted up his eyes and looked, and behold, there were
camels coming. And Rebecca lifted up her eyes, and when she saw Isaac, she alighted from the
camel, and said to the servant, 'Who is the man yonder, walking in the field to meet us?' The servant
said, 'It is my master.' So she took her veil and covered herself. And the servant told Isaac all the
things that he had done. Then Isaac brought her into the tent, and took Rebecca, and she became
his wife; and he loved her. So Isaac was comforted after his mother’s death.
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Czytanie z Księgi Tobiasza
Gdy Raguel prosił Tobiasza, aby usiadł do obiadu, rzekł Tobiasz :,,Ja tu dziś
jeść ani pić nie będę, aż zgodzisz się na moją prośbę i obiecasz dać mi za żoną
Sarę, twoją córkę”. A gdy Raguel ociągał się i nie dawał żadnej odpowiedzi
proszącemu, rzekł mu anioł: „Niebój się dać jej Tobiaszowi, bo właśnie jemu,
bojącemu się Boga, ma się dostać za żonę twoja córka, i dlatego nikt inny nie
mógł jej mieć”. Rzekł więc Raguel: „Nie wątpię, że Bóg dopuścił przed swe
oczy modlitwy i łzy moje. Iwierzę, że dlatego sprawił to, że przyszliście do
mnie, żeby się Sara złączyła z rodem swym według zakonu Mojżeszowego, a
teraz nie wątp, że ją dam tobie”. I ująwszy prawą rękę swojej córki, podał ją w
prawą rękę Tobiasza mówiąc: „Bóg Abrahamai Bóg Izaaka, i Bóg Jakuba niech
będzie z wami, i niech On was złączy, i niech wypełni błogosławieństwo
swoje nad wami”. I wziąwszy kartę, uczynił zapis małżeństwa. A potem
ucztowali, błogosławiąc Boga.

Oto słowo Boże.

Tb 7, 9C-10, LIC-17
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Tobit 7:8-15
Tobias said to Raphael, 'Brother Azarias, speak of those things which
you talked about on the journey, and let the matter be settled.' So he
communicated the proposal to Raguel. And Raguel said to Tobias, 'Eat,
drink, and be merry; for it is your right to take my child.' And Tobias
said, 'I will eat nothing here until you make a binding agreement with
me.' So Raguel said, Take her right now, in accordance with the law.
You are her relative, and she is yours. The merciful God will guide you
both for the best.' Then he called his daughter Sarah, and taking her by
the hand he gave her to Tobias to be his wife, saying, 'Here she is; take
her according to the law of Moses, and take her with you to your
father.' And he blessed them. Next he called his wife Edna, and took a
scroll and wrote out the contract; and they set their seals to it. Then
they began to eat.
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Czytanie z Księgi Tobiasza
Po uroczystościach weselnych Tobiasz rzekł do Sary: „Jesteśmy synami
świętych i nie możemy tak się łączyć jak narody, które nie znają Boga”. I
wstawszy pilnie się oboje razem modlili, aby dostąpić ocalenia. Rzekł
Tobiasz: „Panie, Boże ojców naszych, niech Cię błogosławią niebiosa i
ziemia, morze, źródła, rzeki i wszystkie stworzenia Twoje, które w nich
są. Tyś stworzył Adama z mułu ziemi i dałeś mu na pomoc Ewę. A teraz,
Panie, Ty wiesz, że nie dla namiętności biorę siostrę moją za żonę, ale
tylko dla miłości potomstwa, w którym by było błogosławione imię Twoje
na wieki wieków”. Sara też mówiła: „Zmiłuj się nad nami i niech się oboje
wespół zestarzejemy w zdrowiu”.

Oto słowo Boże.
Tb 8, 5-10
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Tobit 8:4b-8
On their wedding night Tobiah arose from bed and said to his wife, “My love,
get up. Let us pray and beg our Lord to have mercy on us and to grant us
deliverance.” She got up, and they started to pray and beg that deliverance
might
be
theirs.
He began with these words: “Blessed are you, O God of our fathers; praised
be your name forever and ever. Let the heavens and all your creation praise
you
forever.
You made Adam and you gave him his wife Eve to be his help and support;
and from these two the human race descended. You said, ‘It is not good for
the man to be alone; let us make him a partner like himself.’
Now, Lord, you know that I take this wife of mine not because of lust, but for
a noble purpose. Call down your mercy on me and on her, and allow us to
live together to a happy old age.” They said together, “Amen, amen.”
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Czytanie z Pieśni nad Pieśniami
Oto ukochany mój! Oto On! Oto nadchodzi! Biegnie przez góry, skacze
po pagórkach. Umiłowany mój podobny do gazeli, do młodego jelenia.
Oto stoi za naszym murem, patrzy przez okno, zagląda przez kraty. Miły
mój odzywa się i mówi do mnie: „Powstań, przyjaciółko moja, piękna
moja i pójdź! Gołąbko moja, ukryta w zagłębieniach skały, w szczelinach
przepaści, ukaż mi swą twarz, daj mi usłyszeć swój głos! Bo słodki jest
głos twóji twarz pełna wdzięku”. Mój miły należy do mnie, a ja do niego.
On mi powiedział: Połóż mię jak pieczęć na twoim sercu, jak pieczęć na
twoim ramieniu, bo jak śmierć potężna jest miłość, a zazdrość jej
nieprzejednana jak otchłań, żar jej to żar ognia, płomień Pana. Wody
wielkie nie zdołają ugasić miłości, nie zatopią jej rzeki.
Oto słowo Boże.

Pnp 2, 8-10. 14. 16A; 8, 6-7A
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Song of Solomon (Song of Songs) 2:8-10.14.16; 8:6-7
The voice of my beloved!
Behold, he comes, leaping upon the mountains,
bounding over the hills.
My beloved is like a gazelle, or a young stag.
Behold, there he stands behind our wall,
gazing in at the windows,
looking through the lattice.
My beloved speaks and says to me:
’Arise, my love, my fair one,
and come away.
O my dove, in the clefts of the rock,
in the covert of the cliff,
let me see your face,
let me hear your voice,
for your voice is sweet,
and your face is comely.'
My beloved is mine and I am his.
’Set me as a seal upon your heart,
as a seal upon your arm;
for love is strong as death,
jealousy is cruel as the grave.
Its flashes are flashes of fire,
a most vehement flame.
Many waters cannot quench love,
neither can floods drown it.'
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Czytanie z Księgi Syracydesa
Szczęśliwy mąż, który ma dobrą żonę, liczba dni jego będzie podwójna.
Dobra żona radować będzie męża, który osiągnie pełnię wieku w pokoju.
Dobra żona, to dobra część dziedzictwa i jako taka będzie dodana tym,
którzy się boją Pana. Wtedy to serce bogatego czy ubogiego będzie
zadowolone i oblicze jego wesołe w każdym czasie. Wdzięk żony
rozwesela jej męża, a mądrość jej orzeźwia jego kości. Dar Pana, żona
spokojna i za osobę dobrze wychowaną nie znajdziesz nic na zamianę.
Wdzięk nad wdziękami skromna kobieta i nie masz nic równego osobie
powściągliwej. Jak słońce wschodzące na wysokościach Pana, tak
piękność dobrej kobiety między ozdobami jej domu.

Oto słowo Boże.
Syr 26, 1-4. 13-16
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Ecclesiasticus (Sirach) 26:1-4.13-16
Happy is the husband of a good wife;
the number of his days will be doubled.
A loyal wife rejoices her husband,
and he will complete his years in peace.
A good wife is a great blessing;
she will be granted among the blessings of the man who fears the Lord.
Whether rich or poor, his heart is glad,
and at all times his face is cheerful.
A wife’s charm delights her husband,
and her skill puts fat on his bones.
A silent wife is a gift of the Lord,
and there is nothing so precious as a disciplined soul.
A modest wife adds charm to charm, and no balance can weigh the value of a
chaste soul.
Like the sun rising in the heights of the Lord,
So is the beauty of a good wife in her well-ordered home.
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Czytanie z Księgi Proroka Jeremiasza
Pan mówi: Oto nadchodzą dni, kiedy zawrę z domem Izraela i z domem
judzkim nowe przymierze. Nie jak przymierze, które zawierałem z ich
przodkami, kiedy ująłem ich za rękę, by wyprowadzić z ziemi egipskiej.
Lecz takie będzie przymierze, jakie zawrę z domem Izraela po tych
dniach, mówi Pan. Umieszczę swe prawo w głębi ich jestestwa, wypiszę
na ich sercu. Będę im Bogiem, oni zaś będą Mi narodem. I nie będą się
musieli wzajemnie pouczać jeden mówiąc do drugiego: „Poznajcie Pana!”
Wszyscy bowiem, od najmniejszego do największego, poznają Mnie.
Oto słowo Boże.
Jr 31, 31-32A, 33-34A
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Jeremiah 31:31-34
’Behold, the days are coming, says the Lord, when I will make a new
covenant with the house of Israel and the house of Judah, not like the
covenant which I made with their fathers when I took them by the
hand to bring them out of the land of Egypt. But this is the covenant
which I will make with the house of Israel after those days, says the
Lord: I will put my law within them, and I will write it upon their hearts;
and I will be their God, and they shall be my people. And no longer
shall each man teach his neighbour and each his brother, saying,
„Know the Lord,” for they shall all know me, from the least of them to
the greatest, says the Lord.'
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NOWY TESTAMENT
DRUGIE CZYTANI
NEW TESTAMENT READINGS (SECOND READING)
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Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian
Bracia: Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna
nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakże miałby wraz z Nim i
wszystkiego nam nie darować? Któż może wystąpić z oskarżeniem przeciw tym,
których Bóg wybrał? Czyż Bóg, który usprawiedliwia? Któż może wydać wyrok
potępienia? Czy Chrystus Jezus, który poniósł za nas śmierć, co więcej:
zmartwychwstał, siedzi po prawicy Boga i przyczynia się za nami? Któż nas
może odłączyć od miłości Chrystusowej? Utrapienia, ucisk czy prześladowanie,
głód czy nagość, niebezpieczeństwo czy miecz? Ale we wszystkim tym
odnosimy pełne zwycięstwo dzięki temu, który nas umiłował. I jestem pewien,
że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani zwierzchności, ani rzeczy
teraźniejsze, ani przyszłe, ani potęgi, ani co wysokie, ani co głębokie, ani
jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest
w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.
Oto słowo Boże.

Rz 8, 31B-35. 37-39
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Romans 8:31-35.37-39
If God is for us, who is against us? He who did not spare his own Son
but gave him up for us all, will he not also give us all things with him?
Who shall bring any charge against God’s elect? It is God who justifies;
who is to condemn? Is it Christ Jesus, who died, yes, who was raised
from the dead, who is at the right hand of God, who indeed intercedes
for us? Who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation,
or distress, or persecution, or famine, or nakedness, or peril, or sword?
No, in all these things we are more than conquerors through him who
loved us. For I am sure that neither death, nor life, nor angels, nor
principalities, nor things present, nor things to come, nor powers, nor
height, nor depth, nor anything else in all creation, will be able to
separate us from the love of God in Christ Jesus our Lord.
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Czytani Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do
Rzymian e z Księgi Rodzaju
Proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą,
świętą, Bogu przyjemną, jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej. Nie bierzcie więc
wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli
rozpoznać, jaka jest wola Boża: co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe. Miłość
niech będzie bez obłudy. Miejcie wstręt do złego, podążajcie za dobrym. W miłości
braterskiej nawzajem bądźcie życzliwi. W okazywaniu czci jedni drugich
wyprzedzajcie. Nie opuszczajcie się w gorliwości. Bądźcie płomiennego ducha. Pełnijcie
służbę Panu. Weselcie się nadzieją. W ucisku bądźcie cierpliwi, w modlitwie - wytrwali.
Zaradzajcie potrzebom świętych. Przestrzegajcie gościnności. Błogosławcie tych, którzy
was prześladują. Błogosławcie, a nie złorzeczcie. Weselcie się z tymi, którzy się weselą,
płaczcie z tymi, którzy płaczą. Bądźcie zgodni we wzajemnych uczuciach. Nie gońcie za
wielkością, lecz niech was pociąga to, co pokorne. Nie uważajcie samych siebie za
mądrych. Nikomu złem za złe nie odpłacajcie. Starajcie się dobrze czynić wobec
wszystkich ludzi. Jeżeli to jest możliwe, o ile od was zależy, żyjcie w zgodzie ze
wszystkimi ludźmi.
Oto słowo Boże.

Rz 12, L-2. 9-18
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Romans 12:1-2.9-18
I appeal to you, brethren, by the mercies of God, to present your bodies as a
living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship.
Do not be conformed to this world but be transformed by the renewal of
your mind, that you may prove what is the will of God, what is good and
acceptable and perfect. Let love be genuine; hate what is evil, hold fast to
what is good; love one another with brotherly affection; outdo one another in
showing honour. Never flag in zeal, be aglow with the Spirit, serve the Lord.
Rejoice in your hope, be patient in tribulation, be constant in prayer.
Contribute to the needs of the saints, practice hospitality. Bless those who
persecute you; bless and do not curse them. Rejoice with those who rejoice,
weep with those who weep. Live in harmony with one another; do not be
haughty, but associate with the lowly; never be conceited. Repay no one evil
for evil, but take thought for what is noble in the sight of all. If possible, so far
as it depends upon you, live peaceably with all.
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Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła
do Koryntian
Bracia: Ciało nie jest dla rozpusty, lecz dla Pana, a Pan dla ciała. Bóg zaś i
Pana wskrzesił, i nas również swą mocą wskrzesi z martwych. Czyż nie
wiecie, że ciała wasze są członkami Chrystusa? Ten zaś, kto się łączy z
Panem, jest z Nim jednym duchem. Strzeżcie się rozpusty; wszelki
grzech popełniony przez człowieka jest na zewnątrz ciała; kto zaś grzeszy
rozpustą, przeciwko własnemu ciału grzeszy. Czyż nie wiecie, że ciało
wasze jest przybytkiem Ducha Świętego, który w was jest, a którego
macie od Boga, i że już nie należycie do samych siebie? Za wielką bowiem
cenę zostaliście nabyci. Chwalcie więc Boga w waszym ciele!

Oto słowo Boże.
1 Kor 6, 13C-15A. 17-20
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1 Corinthians 6:13-15.17-20
The body is not meant for immorality, but for the Lord, and the Lord
for the body. And God raised the Lord and will also raise us up by his
power. Do you not know that your bodies are members of Christ? He
who is united to the Lord becomes one spirit with him. Shun
immorality. Every other sin which a man commits is outside the body;
but the immoral man sins against his own body. Do you not know that
your body is a temple of the Holy Spirit within you, which you have
from God? You are not your own; you were bought with a price. So
glorify God in your body.
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Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła
do Koryntian
Bracia: starajcie się o większe dary: a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą.
Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak
miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. Gdybym też miał dar prorokowania i
znał wszystkie tajemnice, i posiadał wszelką wiedzę, i wszelką możliwą wiarę,
tak iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I gdybym
rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz
miłości bym nie miał, nic bym nie zyskał. Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest.
Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą; nie dopuszcza się
bezwstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego; nie
cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi,
wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma.
Miłość nigdy nie ustaje.
Oto słowo Boże.

1 Kor 12, 31-13.8A
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1 Corinthians 12:31-13:8
Earnestly desire the higher gifts. And I will show you a still more
excellent
way.
If I speak in the tongues of men and of angels, but have not love, I am
a noisy gong or a clanging cymbal. And if I have prophetic powers, and
understand all mysteries and all knowledge, and if I have all faith, so as
to move mountains, but have not love, I am nothing. If I give away all I
have, and if I deliver my body to be burned but have not love, I gain
nothing.
Love is patient and kind; love is not jealous or boastful; it is not
arrogant or rude. Love does not insist on its own way; it is not irritable
or resentful; it does not rejoice at wrong, but rejoices in the right. Love
bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things.
Love never ends.
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Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan
Bracia: Postępujcie drogą miłości, bo i Chrystus nas umiłował i samego siebie wydał za
nas. Poddani bądźcie sobie wzajemnie w bojaźni Chrystusowej. Żony niechaj będą
poddane swym mężom jak Panu, bo mąż jest głową żony, jak i Chrystus głową Kościoła:
On, Zbawca Ciała. Lecz jak Kościół poddany jest Chrystusowi, tak i żony mężom - we
wszystkim. Mężowie, miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego
samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy obmyciem wodą, któremu towarzyszy
słowo, aby sam stawił przed sobą Kościół jako chwalebny, nie mający skazy czy
zmarszczki, czy czegoś podobnego, lecz aby był święty i nieskalany. Mężowie powinni
miłować swoje żony tak jak własne ciało. Kto miłuje swoją żonę, siebie samego miłuje.
Przecież nigdy nikt nie odnosił się z nienawiścią do własnego ciała, lecz każdy je żywi i
pielęgnuje, jak i Chrystus Kościół, bo jesteśmy członkami Jego Ciała. Dlatego opuści
człowiek ojca i matkę, a połączy się z żoną swoją, i będą dwoje jednym ciałem.
Tajemnica to wielka, a ja mówię: w odniesieniu do Chrystusa i do Kościoła. W końcu
więc niechaj także każdy z was tak miłuje swą żonę jak siebie samego. A żona niech się
odnosi ze czcią do swego męża.
Oto słowo Boże.

Ef 5, 2A. 21-33
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Ephesians 5:2.21-33
Walk in love, as Christ loved us and gave himself up for us. Be subject to one
another out of reverence for Christ. Wives, be subject to your husbands, as to
the Lord. For the husband is the head of the wife as Christ is the head of the
church, his body, and is himself its Saviour. As the church is subject to Christ,
so let wives also be subject in everything to their husbands. Husbands, love
your wives, as Christ loved the church and gave himself up for her, that he
might sanctify her, having cleansed her by the washing of water with the
word, that he might present the church to himself in splendour, without spot
or wrinkle or any such thing, that she might be holy and without blemish.
Even so husbands should love their wives as their own bodies. He who loves
his wife loves himself. For no man ever hates his own flesh, but nourishes and
cherishes it, as Christ does the church, because we are members of his body.
'For this reason a man shall leave his father and mother and be joined to his
wife, and the two shall become one.' This is a great mystery, and I mean in
reference to Christ and the church however, let each one of you love his wife
as himself, and let the wife see that she respects her husband.
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Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Kolosan
Bracia: Jako wybrańcy Boży, święci i umiłowani, obleczcie się w
serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość, znosząc
jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem, jeśliby miał ktoś zarzut
przeciw drugiemu: jak Pan wybaczył wam, tak i wy. Na to zaś wszystko
obleczcie się w miłość, która jest więzią doskonałości. A sercami waszymi
niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też zostaliśmy wezwani, w
jednym ciele. I bądźcie wdzięczni. Słowo Chrystusa niech w was
przebywa z całym swym bogactwem: z wszelką mądrością nauczajcie i
napominajcie samych siebie przez psalmy, hymny, pieśni pełne ducha,
pod wpływem łaski śpiewając Bogu w waszych sercach. I wszystko,
cokolwiek działacie słowem lub czynem, wszystko czyńcie w imię Pana
Jezusa, dziękując Bogu Ojcu przez Niego.
Oto słowo Boże.

Kol 3 12-17
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Colossians 3:12-17
Put on, as God’s chosen ones, holy and beloved, compassion, kindness,
lowliness, meekness, and patience, forbearing one another and, if one
has a complaint against another, forgiving each other; as the Lord has
forgiven you, so you also must forgive. And above all these put on
love, which binds everything together in perfect harmony. And let the
peace of Christ rule in your hearts, to which indeed you were called in
the one body. And be thankful. Let the word of Christ dwell in you
richly, as you teach and admonish one another in all wisdom, and as
you sing psalms and hymns and spiritual songs with thankfulness in
your hearts to God. And whatever you do, in word or deed, do
everything in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the
Father through him.
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Czytanie z Pierwszego listu świętego Piotra Apostoła
Umiłowani: Żony niech będą poddane swoim mężom, aby nawet wtedy, gdy niektórzy z
nich nie słuchają nauki, przez samo postępowanie żon zostali pozyskani dla wiary bez
nauki, gdy będą się przypatrywali waszemu, pełnemu bojaźni, świętemu postępowaniu.
Ich ozdobą niech będzie nie to, co zewnętrzne: uczesanie włosów i złote pierścienie ani
strojenie się w suknie, ale wnętrze serca człowieka o nienaruszalnym spokoju i
łagodności ducha, który jest tak cenny wobec Boga. Tak samo bowiem i dawniej święte
niewiasty, które miały nadzieję w Bogu, same siebie ozdabiały, a były poddane swoim
mężom. Tak Sara była posłuszna Abrahamowi nazywając go panem. Stałyście się jej
dziećmi, gdyż dobrze czynicie i nie obawiacie się żadnego zastraszenia. Podobnie,
mężowie, we wspólnym pożyciu liczcie się rozumnie ze słabszym ciałem kobiecym.
Darzcie żony czcią jako te, które są razem z wami dziedzicami łaski, to jest życia, aby
nie stawiać przeszkód waszym modlitwom. Na koniec zaś bądźcie wszyscy jednomyślni,
współczujący, pełni braterskiej miłości, miłosierni, pokorni. Nie oddawajcie złym za złe
ani złorzeczeniem za złorzeczenie. Przeciwnie zaś, błogosławcie. Do tego bowiem
jesteście powołani, abyście odziedziczyli błogosławieństwo.
Oto słowo Boże.

1 P 3, 1-9
32

1 Peter 3:1-9
You wives should be subordinate to your husbands so that, even if some
disobey the word, they may be won over without a word by their wives’
conduct when they observe your reverent and chaste behavior. Your
adornment should not be an external one: braiding the hair, wearing gold
jewelry, or dressing in fine clothes, but rather the hidden character of the
heart, expressed in the imperishable beauty of a gentle and calm disposition,
which is precious in the sight of God. For this is also how the holy women
who hoped in God once used to adorn themselves and were subordinate to
their husbands; thus Sarah obeyed Abraham, calling him “lord.” You are her
children when you do what is good and fear no intimidation.
Likewise, you husbands should live with your wives in understanding,
showing honor to the weaker female sex, since we are joint heirs of the gift of
life,
so
that
your
prayers
may
not
be
hindered.
Finally, all of you, be of one mind, sympathetic, loving toward one another,
compassionate, humble. Do not return evil for evil, or insult for insult; but, on
the contrary, a blessing, because to this you were called, that you might
inherit a blessing.
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Czytanie z Pierwszego listu świętego Jana Apostoła
Dzieci, nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą. Po tym
poznamy, że jesteśmy z prawdy, i uspokoimy przed Nim nasze serce. Bo
jeśli nasze serce oskarża nas, to przecież Bóg jest większy od naszego
serca i zna wszystko. Umiłowani, jeśli serce nas nie oskarża, mamy
ufność wobec Boga, i o co prosić będziemy, otrzymamy od Niego,
ponieważ zachowujemy Jego przykazania i czynimy to, co się Jemu
podoba. Przykazanie Jego zaś jest takie, abyśmy wierzyli w imię Jego
Syna, Jezusa Chrystusa, i miłowali się wzajemnie tak, jak nam nakazał.
Kto wypełnia Jego przykazania, trwa w Bogu, a Bóg w nim; a to, że trwa
On w nas, poznajemy po Duchu, którego nam dał.

Oto słowo Boże.
1 J 3, 18-24
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1 John 3:18-24
Little children,, let us not love in word or speech but in deed and in
truth. By this we shall know that we are of the truth, and reassure our
hearts before him whenever our hearts condemn us; for God is greater
than our hearts, and he knows everything. Beloved if our hearts do not
condemn us, we have confidence before God; and we receive from him
whatever we ask, because we keep his commandments and do what
pleases him. And this is his commandment, that we should believe in
the name of his Son Jesus Christ and love one another, just as he has
commanded us. All who keep his commandments abide in him, and he
in them. And by this we know that he abides in us, by the Spirit which
he had given us.
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Czytanie z Pierwszego listu świętego Jana Apostoła z
Księgi Rodzaju
Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga, - a
każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna
Boga, bo Bóg jest miłością. W tym objawiła się miłość Boga ku nam,że
zesłał Syna swego Jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki
Niemu. W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że
On sam nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za
nasze grzechy. Umiłowani, jeśli Bóg tak nas umiłował, to i my
powinniśmy miłować się wzajemnie. Nikt dotąd Boga nie oglądał. Jeżeli
miłujemy się wzajemnie, Bóg trwa w nasi miłość ku Niemu jest w nas
doskonała.

Oto słowo Boże.
1 J 4, 7-12
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1 John 4:7-11
Beloved, let us love one another; for love is of God, and he who loves
is born of God and knows God. He who does not love does not know
God; for God is love. In this the love of God was made manifest among
us, that God sent his only Son into the world, so that we might live
through him. In this is love, not that we loved God but that he loved us
and sent his Son to be the expiation for our sins. Beloved, if God so
loved us, we also ought to love one another. No man has ever seen
God; if we love one another, God abides in us and his love is perfected
in us.
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Czytanie z Księgi Apokalipsy świętego Jana Apostoła
Ja, Jan, Usłyszałem jak gdyby donośny głos wielkiego tłumu wołającego w niebie:
„Alleluja! Zbawienie i chwała, i moc należą do Boga naszego”. I wyszedł głos od
tronu, mówiący: „Chwalcie naszego Boga, wszyscy Jego słudzy, którzy się Go
boicie, mali i wielcy!” I usłyszałem jakby głos wielkiego tłumu i jakby głos
mnogich wód, i jakby’ głos potężnych grzmotów, które mówiły: „Alleluja, bo
zakrólował Pan Bóg nasz, Wszechmogący. Weselmy się i radujmy i dajmy Mu
chwałę, bo nadeszły Gody Baranka, a Jego Małżonka się przystroiła, i dano jej
oblec bisior lśniący i czysty”, bisior bowiem oznacza czyny sprawiedliwe
świętych. I mówi mi: „Napisz: Błogosławieni, którzy są wezwani na ucztę
Godów Baranka!”
Oto słowo Boże.
Ap 19, 1.5-9A.
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Apocalypse (Revelation) 19:1.5-9
I, John, heard what seemed to be the mighty voice of a great multitude in
heaven, crying, 'Hallelujah! Salvation and glory and power belong to our
God.'
And
from
the
throne
came
a
voice
crying
“Praise our God, all you his servants You who fear him, small and great”.
’Praise our God, all you his servants, you who fear him, small and great.' Then
I heard what seemed to be the voice of a great multitude, like the sound of
many waters and like the sound of mighty thunderpeals, crying, 'Hallelujah!
For the Lord our God the Almighty reigns. Let us rejoice and exult and give
him the glory, for the marriage of the Lamb has come, and his Bride h as
made herself ready; it was granted her to be clothed with fine linen, bright
and pure' — for the fine linen is the righteous deeds of the saints And the
angel said to me, 'Write this: Blessed are those who are invited to the
marriage supper of the Lamb.'
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EWANGELIE
GOSPEL READINGS
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Słowa Ewangelii według świętego Mateusza
Jezus widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego
uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami:
„Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Błogosławieni, którzy płaczą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi,
albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną
sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni,
albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem
oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni
będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowania dla
sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni
jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy mówią kłamliwie
wszystko złe na was z mego powodu. Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza
nagroda wielka jest w niebie”.
Oto słowo Pańskie.
Mt 5,41 L-12A

Matthew 5:1-12
Seeing the crowds, Jesus went up on the mountain, and when he sat down
his disciples came to him. And he opened his mouth and taught them,
saying:
’Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven.
’Blessed are those who mourn, for they shall be comforted.
’Blessed are the meek, for they shall inherit the earth.
’Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be
satisfied.
’Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy.
’Blessed are the pure in heart, for they shall see God.
’Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God.
’Blessed are those who are persecuted for righteousness' sake, for theirs is
the kingdom of heaven.
’Blessed are you when men revile you and persecute you and utter all kinds
of evil against you falsely on my account. Rejoice and be glad, for your
reward is great in heaven.'
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Słowa Ewangelii według świętego Mateusza
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Wy jesteście solą ziemi. Lecz jeśli
sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba
na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Wy jesteście światłem świata.
Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też światła i
nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy
są w domu. Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli
wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie”.
Oto słowo Pańskie.

Mt 5, 13-16
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Matthew 5:13-16
Jesus said to his disciples, 'You are the salt of the earth; but if salt has
lost its taste, how shall its saltiness be restored? It is no longer good
for anything except to be thrown out and trodden under foot by men.
’You are the light of the world. A city set on a hill cannot be hid. Nor
do men light a lamp and put it under a bushel, but on a stand, and it
gives light to all in the house. Let your light so shine before men, that
they may see your good works and give glory to your Father who is in
heaven.'
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Słowa Ewangelii według świętego Mateusza
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie każdy, który Mi mówi: „Panie,
Panie”, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę
mojego Ojca, który jest W niebie. Każdego więc, kto tych słów moich
słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który
dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się
wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był
utwierdzony. Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia
ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój
zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i
rzuciły się na ten dom. I runął, a wielki był jego upadek”. Gdy Jezus
dokończył tych mów, tłumy zdumiewały się Jego nauką. Uczył ich
bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak ich uczeni w Piśmie.
Oto słowo Pańskie.

Mt 7,21 24-29
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Matthew 7:21.24-29
Jesus said to his disciples, 'Not every one who says to me, „Lord, Lord,”
shall enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my
Father who is in heaven.
’Every one then who hears these words of mine and does them will be
like a wise man who built his house upon the rock; and the rain fell,
and the floods came, and the winds blew and beat upon that house,
but it did not fall, because it had been founded on the rock. And every
one who hears these words of mine and does not do them will be like
a foolish man who built his house upon the sand; and the rain fell, and
the floods came, and the winds blew and beat against that house, and
it fell; and great was the fall of it.'
And when Jesus finished these sayings, the crowds were astonished at
his teaching, for he taught them as one who had authority, and not as
their scribes.
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Słowa Ewangelii według świętego
Mateusza Faryzeusze przystąpili do Jezusa, chcąc Go wystawić na próbę,
i zadali Mu pytanie: „Czy wolno oddalić swoją żonę z jakiegokolwiek
powodu?” On odpowiedział: „Czy nie czytaliście, że Stwórca od początku
stworzył ich jako mężczyznę i kobietę? I rzekł: Dlatego opuści człowiek
ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą dwoje jednym ciałem. A tak
już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie
rozdziela”.
Oto słowo Pańskie.

Mt 19, 3-6
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Matthew 19:3-6
Pharisees came up to Jesus and tested him by asking, 'Is it lawful to
divorce one’s wife for any cause?' He answered, 'Have you not read
that he who made them from the beginning made them male and
female, and said, „For this reason a man shall leave his father and
mother and be joined to his wife, and the two shall become one”? So
they are no longer two but one. What therefore God has joined
together, let no man put asunder.'
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Słowa Ewangelii według świętego Mateusza
Jeden z faryzeuszów, uczony w Prawie, zapytał Jezusa, wystawiając Go na
próbę: „Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe?” On
mu odpowiedział: „Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim
sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i
pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: Będziesz miłował
swego bliźniego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera
się całe Prawo i Prorocy”.
Oto słowo Pańskie.

Mt 22,35-40
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Matthew 22:35-40
• A lawyer, to disconcert Jesus, put a question, „Master, which is the
great commandment of the Law?”
Jesus said, „You must love the Lord your God with all your heart, with
all your soul, and with all your mind.
This is the greatest and the first commandment.
The second resembles it: You must love your neighbour as yourself.
On these two commandments hang the whole Law, and the Prophets
also.”
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Słowa Ewangelii według świętego Marka
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Na początku stworzenia
Bóg stworzył ludzi jako mężczyznę i kobietę: dlatego opuści
człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą
oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało.
Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela”.
Oto słowo Pańskie.
Mk 10, 6-9
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Mark 10:6-9
Jesus said, 'From the beginning of creation, „God made them male and
female.” „For this reason a man shall leave his father and mother and
be joined to his wife, and the two shall become one.” So they are no
longer two but one. What therefore God has joined together let not
man put asunder.'
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Słowa Ewangelii według świętego Jana
W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam matka Jezusa. 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? Czyż jeszcze nie nadeszła moja godzina?”. 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 wodę”. I napełnili je aż po brzegi. Potem do nich
powiedział: „Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu”. Oni zaś
zanieśli. A gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem — nie
wiedział bowiem, 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.

J 2, 1-11
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John 2:1-11
There was a wedding at Cana in Galilee, and the mother of Jesus was there.
Jesus and his disciples were also invited to the wedding.
When the wine ran short, the mother of Jesus said to him, “They have no
wine.” And Jesus said to her, “Woman, how does your concern affect me? My
hour has not yet come.” His mother said to the servants, “Do whatever he
tells
you.”
Now there were six stone water jars there for Jewish ceremonial washings,
each holding twenty or thirty gallons. Jesus told them, “Fill the jars with
water.” So they filled them to the brim. Them he told them, “Draw some out
now and take it to the headwaiter.” So they took it. And when the headwaiter
tasted the water that had become wine, Without knowing where it came from
– although the servants who had drawn the water knew – the headwaiter
called the bridegroom and said to him, “Everyone serves good wine first, and
then when people have drunk freely, an inferior one; but you have kept the
good
wine
until
now.”
Jesus did this as the beginning of his signs at Cana in Galilee and so revealed
his glory, and his disciples began to believe in him.
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Słowa Ewangelii według świętego Jana
W czasie ostatniej wieczerzy Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jak
Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości
mojej. Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w
miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w
Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby
radość wasza była pełna. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie
miłowali, tak jak Ja was umiłowałem”.
Oto słowo Pańskie.

J 15, 9-12
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John 15:9-12
Jesus said to his disciples, 'As the Father has loved me, so have I loved
you; abide in my love. If you keep my commandments, you will abide
in my love, just as I have kept my Father’s commandments and abide in
his love. These things I have spoken to you, that my joy may be in you,
and that your joy may be full.
This is my commandment, that you love one another as I have loved
you.'
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Słowa Ewangelii według świętego Jana
W czasie ostatniej wieczerzy Jezus powiedział do swoich uczniów: „To
jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was
umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje
oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli
czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa
nie wie, co czyni pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem
oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie wyście
Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli
i owoc przynosili i by owoc wasz trwał, aby wszystko dał wam Ojciec, o
cokolwiek Go prosicie w imię moje”.
Oto słowo Pańskie.

J 15, 12-16
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John 15:12-16
Jesus said to his disciples, This is my commandment, that you love one
another as I have loved you. Greater love has no man than this, that a
man lay down his life, for his friends. You are my friends if you do what
I command you. No longer do I call you servants, for the servant does
not know what his master is doing; but I have called you friends, for all
that I have heard from my Father I have made known to you. You did
not choose me, but I chose you and appointed you that you should go
and bear fruit and that your fruit should abide; so that whatever you
ask the Father in my name, he may give it to you.'
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Słowa Ewangelii według świętego Jana
W czasie ostatniej wieczerzy Jezus podniósłszy oczy ku niebu rzekł: „Ojcze, nie
tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we
Mnie: aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i
oni stanowili jedno w Nas, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał. I także
chwałę, którą Mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak My jedno
stanowimy. Ja w nich, a Ty we Mnie. Oby się tak zespolili w jedno, aby świat
poznał, żeś Ty Mnie posłał i żeś Ty ich umiłował tak, jak Mnie umiłowałeś.
Ojcze, chcę, aby także ci, których Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem, aby
widzieli chwałę moją, którą Mi dałeś, bo umiłowałeś Mnie przed założeniem
świata. Ojcze sprawiedliwy! Świat Ciebie nie poznał, lecz Ja Ciebie poznałem i
oni poznali, żeś Ty Mnie posła!. Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał,
aby miłość, którą Ty Mnie umiłowałeś, w nich była i Ja w nich”.
Oto słowo Pańskie.

J 17, 20-26
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John 17:20-26
Jesus lifted up his eyes to heaven, and said, 'Holy Father, I do not pray for
these only, but also for those who believe in me through their word, that they
may all be one; even as thou, Father, art in me, and I in thee, that they also
may be in us, so that the world may believe that thou hast sent me. The glory
which thou hast given me I have given to them, that they may be one even as
we are one, I in them and thou in me, that they may become perfectly one, so
that the world may know that thou has sent me and hast loved them even as
thou hast loved me. Father, I desire that they also, whom thou hast given me,
may be with me where I am, to behold my glory which thou hast given me in
thy love for me before the foundation of the world. 0 righteous Father, the
world has not known thee, but I have known thee; and these know that thou
hast sent me. I made known to them thy name, and I will make it known, that
the love with which thou hast loved me may be in them, and I in them.'
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