
 

  

  

LITURGIA I SŁOWO BOŻE NA NIEDZIELĘ 

PIERWSZE CZYTANIE 

Król pokoju (Za  9, 9-10) 

Czytanie z Księgi proroka Zachariasza 

Tak mówi Pan: «Raduj się wielce, Córo 

Syjonu, wołaj radośnie, Córo 

Jeruzalem! Oto Król twój idzie do 

ciebie, sprawiedliwy i zwycięski. 

Pokorny – jedzie na osiołku, na oślątku, 

źrebięciu oślicy. On usunie rydwany z 

Efraima, a konie z Jeruzalem; łuk 

wojenny zostanie złamany. Pokój 

ludom obwieści. Jego władztwo sięgać 

będzie od morza do morza, od brzegów 

Rzeki aż po krańce ziemi». 

Oto Słowo Boże. 

PSALM RESPONSORYJNY 
 

Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu  

Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu,  

i sławił Twoje imię przez wszystkie 

wieki. 

Każdego dnia będę błogosławił 

Ciebie * 

i na wieki wysławiał Twoje imię. 

Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu 

Pan jest łagodny i miłosierny,  

nieskory do gniewu i bardzo łaskawy. 

Pan jest dobry dla wszystkich,  

a Jego miłosierdzie nad wszystkim, 

co stworzył.  

Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu 

Niech Cię wielbią, Panie, wszystkie 

Twoje dzieła  

i niech Cię błogosławią Twoi 

wyznawcy. 

Niech mówią o chwale Twojego 

królestwa  

i niech głoszą Twoją potęgę. 
 
Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu 
 

Królestwo Twoje królestwem 

wszystkich wieków,  

przez wszystkie pokolenia Twoje 
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panowanie. 

Pan podtrzymuje wszystkich, którzy 

upadają, * 

i podnosi wszystkich zgnębionych. 

 

Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu 
 

DRUGIE CZYTANIE 
 

Jeżeli będziecie uśmiercać popędy ciała, będziecie 

żyli  (Rz 8, 9. 11-13) 
 

Czytanie z Listu Świętego Pawła 

Apostoła do Rzymian 

Bracia: Wy nie żyjecie według ciała, 

lecz według Ducha, jeśli tylko Duch 

Boży w was mieszka. 

Jeżeli zaś ktoś nie ma Ducha 

Chrystusowego, ten do Niego nie 

należy. A jeżeli mieszka w was Duch 

Tego, który Jezusa wskrzesił z 

martwych, to Ten, co wskrzesił 

Chrystusa Jezusa z martwych, 

przywróci do życia wasze śmiertelne 

ciała mocą mieszkającego w was 

swego Ducha. 

Jesteśmy więc, bracia, dłużnikami, ale 

nie ciała, byśmy żyć mieli według 

ciała. Bo jeżeli będziecie żyli według 

ciała, czeka was śmierć. Jeżeli zaś przy 

pomocy Ducha zadawać będziecie 

śmierć popędom ciała – będziecie żyli. 
 
 Oto Słowo Boże. 

 

 

 

 

  

ŚPIEW  PRZED  EWANGELIĄ 

Alleluja, alleluja, alleluja 

Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i 

ziemi, 
że tajemnice królestwa objawiłeś 

prostaczkom. 

Alleluja, alleluja, alleluja 
 
EWANGELIA 
 
 

Jezus cichy i pokornego serca  (Mt11, 25-30) 
 
 

Słowa Ewangelii według Świętego 

Mateusza 
 
W owym czasie Jezus przemówił tymi 

słowami: «Wysławiam Cię, Ojcze, 

Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te 

rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a 

objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, 

gdyż takie było Twoje upodobanie. 

Wszystko przekazał Mi Ojciec mój. 

Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani 

Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, 

komu Syn zechce objawić. 

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy 

utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja 

was pokrzepię. Weźcie na siebie moje 

jarzmo i uczcie się ode Mnie, bo 

jestem cichy i pokornego serca, a 

znajdziecie ukojenie dla dusz 

waszych. Albowiem słodkie jest moje 

jarzmo, a moje brzemię lekkie». 
 
Oto Słowo Pańskie. 
  



HOMILIA ŚW. JANA PAWŁA II

„Przyjdźcie do Mnie wszyscy – woła Jezus – którzy utrudzeni i obciążeni 

jesteście, a Ja was pokrzepię”. „Przyjdźcie” – to wezwanie niesie się jak gdyby 

poza krąg ludzi Jezusowi współczesnych, tych, którym dane było spotkać Go na 

drogach swego życia i swego cierpienia. To wezwanie dociera do ubogich 

wszystkich czasów, jest aktualne także w dniu dzisiejszym i wciąż się odradza na 

ustach i w sercu Kościoła.  

 W parze z nim idzie inne wezwanie: „Uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy 

i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych”. Cichość i pokora 

Jezusa stają się wezwaniem, aby wejść do Jego szkoły: „uczcie się ode Mnie”. 

Chrystus jest „Świadkiem wiernym” tej miłości, jaką ma Bóg do człowieka. 

Świadectwo Bożej prawdy i Bożej miłości zespalają się w jedno. Pomiędzy tym, 

co czyni, a tym, co głosi, jest dogłębna spójność, jednorodność. Jezus nie tylko 

uczy miłości, jako największego przykazania, ale sam najdoskonalej je wypełnia. 

Nie tylko głosi osiem błogosławieństw w Kazaniu na Górze, ale sam jest ich 

żywym wcieleniem. Nie tylko stawia wymaganie miłości nieprzyjaciół, ale sam 

spełnia to wymaganie w godzinie ukrzyżowania: ”Ojcze, przebacz im, bo nie 

wiedzą, co czynią”. 

 Owa „cichość i pokora serca”, o jakiej mowa powyżej, żadną miara nie 

oznacza słabości. Wręcz przeciwnie, Jezus jest wymagający. Ewangeliczne 

wymagania Chrystusa wkraczają w dziedzinę Prawa i moralności. Ten, który jest 

„Świadkiem wiernym” Bożej Prawdy, Prawdy Ojca, powie na początku Kazania 

na Górze: „Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby 

najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie 

niebieskim”. Wzywając zaś do nawrócenia, nie wahał się czynić wyrzutów 

miastom odrzucającym wiarę: „Biada tobie, Korozaim! Biada tobie, Betsaido!”, a 

do wszystkich wołał: „Jeśli się nie nawrócicie… zginiecie”.   

 Tak oto Ewangelia cichości i pokory idzie w parze z Ewangelią wymagań 

moralnych, a nawet surowych gróźb. Pomiędzy jednym a drugim nie ma 

sprzeczności. Jezus żyje Prawdą, którą głosi i żyje Miłością, którą objawia, a jest 

to miłość wymagająca, tak jak prawda, z której płynie. Największe wymagania 

postawiła Jemu samemu w godzinie Ogrójca, w godzinie Kalwarii, w godzinie 

Krzyża. Jezus przyjął te wymagana do końca, bo jak mówi Ewangelista – „do 

końca … umiłował”. Było to wierna miłość i dlatego w przeddzień swej śmierci 

mógł powiedzieć do Ojca: „Słowa, które mi powierzyłeś, im przekazałem”.  



 Jako „Świadek wierny” Jezus wypełnił posłannictwo otrzymane od Ojca 

w głębiach tajemnicy trynitarnej. Posłannictwo – otrzymane odwiecznie, trwające 

w zamyśle Ojca, który Go zrodził i przeznaczył na to, aby je wypełnił „w pełni 

czasu” dla zbawienia człowieka, każdego człowieka, i dla dobra całego 

stworzenia. Jezus był świadom tego posłannictwa, które stanowiło ośrodek 

stwórczego i odkupieńczego planu Ojca i dlatego mógł powiedzieć z całym 

realizmem Prawdy i Miłości, jaki objawił światu: „Ja, gdy zostanę nad ziemię 

wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie.” 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
 

XIV NIEDZIELA ZWYKŁA 

5.07.2020 R 

Dziś z racji I niedzieli miesiąca adoracja Najświętszego Sakramentu. Adoracja 

ta będzie aktem poświecenia nas Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. 

1. Bóg zapłać za dobrowolne ofiary na rzecz powodzian zbierane dziś po 

Mszach świętych do puszek (przy wyjściach z kościoła). 

2. Kalendarz liturgiczny: 

Poniedziałek – wspomnienie bł. Marii Teresy 

Ledóchowskiej, dziewicy 

Środa – wspomnienie św. Jana z Dukli, kapłana 

Sobota – święto św. Benedykta, opata, patrona Europy   

 

Krwi Chrystusa, Jednorodzonego Syna Ojca 

Przedwiecznego, wybaw nas 
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