
Niedziela Narodowego Czytania Pisma św. – 26 kwietnia 
 
Wprowadzenie do liturgii 
Już po raz dwunasty Kościół w Polsce rozpoczyna Tydzień Biblijny jako czas dziękczynienia za Słowo, które od 
Boga pochodzi. W tym roku łączymy go z upamiętnieniem setnej rocznicy urodzin Karola Wojtyły – św. Jana 
Pawła II. Dziękujemy Jezusowi Chrystusowi, który będąc Słowem Wcielonym przyniósł pełnię Objawienia Bożego i 
nakazał swoim apostołom i uczniom, aby je głosili jako Ewangelię – Dobrą Nowinę wszystkim narodom. Święty 
Jana Paweł II wypełniał to posłannictwo z ogromnym zaangażowaniem, odważnie i mądrze. 
Zgodnie z rytuałem Narodowego Czytania Pisma Świętego, wysłuchajmy teraz fragmentu z Ewangelii według św. 
Mateusza, która została wybrana jako Księga wspólnotowej lektury, refleksji, kontemplacji oraz źródło inspiracji 
do prawdziwie chrześcijańskiego życia. Naród ochrzczony ponad tysiąc pięćdziesiąt lat temu, cieszący się 
prawdziwą wolnością, winien każdego dnia, każdego roku wsłuchiwać się w to, co na tym etapie dziejów i rozwoju 
mówi do niego Bóg słowami Ewangelii. Wzywał nas do tego przez cały swój pontyfikat św. Jan Paweł II. Jako 
wiarygodny świadek zmartwychwstałego Chrystusa wołał na Placu Zwycięstwa w Warszawie: Człowieka nie 
można zrozumie bez Chrystusa! 
W tym momencie zostaną uroczyście odczytane fragmenty Ewangelii według św. Mateusza. Niech słowa Pana 
pomogą nam przeprowadzić rachunek sumienia. Jaki wpływ na życie społeczne, gospodarcze, polityczne, 
kulturalne i duchowe Polaków roku 2020 odbija się Duch i Mądrość Ewangelii naszego Pana – zmartwychwstałego 
Jezusa, zwycięskiego Mesjasza-Króla. Jak w życiu każdego z nas i w życiu naszej narodowej wspólnoty realizują się 
objawione przez Niego wartości Królestwa Bożego. 
 
Komentarz przed czytaniami 
Wysłuchamy fragmentów ksiąg Nowego Testamentu, które są świadectwem współdziałania Ducha Prawdy 
i Jezusa zmartwychwstałego z apostoła-mi. W pierwszym i drugim czytaniu usłyszymy słowa Piotra, który 
napełniony Duchem Świętym głosi w Jerozolimie oraz chrześcijanom w Rzymie dobrą nowinę o zmartwychwstaniu 
„Jezusa Nazarejczyka, Męża, którego posłannictwo Bóg potwierdził wam niezwykłymi czynami, cudami i znakami, 
jakich Bóg przez Niego dokonał”. A w ewangelii sam zmartwychwstały Jezus dołącza do Kleofasa i drugiego ucznia, 
aby otworzyć im oczy na głębsze rozumienie Pisma świętego. Dlatego – jak pisze św. Łukasz – „zaczynając od 
Mojżesza, poprzez wszystkich proroków, wykładał im, co we wszystkich Pismach odnosiło się do Niego”. Rozbudził 
w nich na nowo wiarę, która zdawała się gasnąć pod wpływem lęku i grożących im – jako uczniom Ukrzyżowanego 
– prześladowań. 
 
Pierwsze czytanie: Dz 2, 14. 22b-32: Bóg wskrzesił Jezusa, zerwawszy więzy śmierci 
Czytanie z Dziejów Apostolskich 
W dniu Pięćdziesiątnicy stanął Piotr razem z Jedenastoma i przemówił do-nośnym głosem: «Mężowie Judejczycy i 
wszyscy mieszkańcy Jeruzalem, przyjmijcie do wiadomości i posłuchajcie uważnie mych słów! Jezusa Nazarejczyka, 
Męża, którego posłannictwo Bóg potwierdził wam niezwykłymi czynami, cudami i znakami, jakich Bóg przez Niego 
dokonał wśród was, o czym sami wiecie, tego Męża, który z woli, postanowienia i prze-widzenia Boga został 
wydany, przybiliście rękami bezbożnych do krzyża i zabiliście. Lecz Bóg wskrzesił Go, zerwawszy więzy śmierci, 
gdyż nie-możliwe było, aby ona panowała nad Nim, bo Dawid mówi o Nim: 
„Miałem Pana zawsze przed oczami, gdyż stoi po mojej prawicy, abym się nie zachwiał. Dlatego ucieszyło się moje 
serce i rozradował się mój język, także i moje ciało spoczywać będzie w nadziei, że nie zostawisz duszy mojej w 
Otchłani ani nie dasz Świętemu Twemu ulec rozkładowi. Dałeś mi poznać drogi życia i napełnisz mnie radością 
przed obliczem Twoim”. Bracia, wolno powiedzieć do was otwarcie, że patriarcha Dawid umarł i został pochowany 
w grobie, który znajduje się u nas aż po dzień dzisiejszy. Więc jako prorok, który wiedział, że Bóg przysiągł mu 
uroczyście, iż jego Potomek zasiądzie na jego tronie, widział przyszłość i przepowie-dział zmartwychwstanie 
Mesjasza, że ani nie pozostanie w Otchłani, ani ciało Jego nie ulegnie rozkładowi. 
Tego właśnie Jezusa wskrzesił Bóg, a my wszyscy jesteśmy tego świadkami». 
Oto słowo Boże. 
 
Psalm responsoryjny: Ps 16 (15), 1b-2a i 5. 7-8. 9-10. 11 (R.: por. 11a) 
Refren: Ukaż nam, Panie, Twoją ścieżkę życia. Albo: Alleluja 
Zachowaj mnie, Boże, bo chronię się do Ciebie, * mówię do Pana: «Ty jesteś Panem moim». 
Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem, * to On mój los zabezpiecza. 
Refren. 
Błogosławię Pana, który dał mi rozsądek, * bo serce napomina mnie nawet nocą. Zawsze stawiam sobie Pana 
przed oczy, * 
On jest po mojej prawicy, nic mną nie zachwieje. 
Refren. 
Dlatego cieszy się moje serce i dusza raduje, * a ciało moje będzie spoczywać bezpiecznie, bo w kraju zmarłych 
duszy mej nie zostawisz * i nie dopuścisz, bym pozostał w grobie. 
Refren. 
Ty ścieżkę życia mi ukażesz, * pełnię radości przy Tobie i wieczne szczęście * po Twojej prawicy. 
Refren.  
 



Drugie czytanie: 1 P 1, 17-21: Zostaliście wykupieni drogocenną krwią Chrystusa 
Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Piotra Apostoła  
Bracia: 
Jeżeli Ojcem nazywacie Tego, który bez względu na osoby sądzi każdego według uczynków, to w bojaźni 
spędzajcie czas swojego pobytu na obczyźnie. 
Wiecie bowiem, że z odziedziczonego po przodkach waszego złego postępowania zostaliście wykupieni nie czymś 
przemijającym, srebrem lub złotem, ale drogocenną krwią Chrystusa, jako baranka niepokalanego i bez zmazy. 
On był wprawdzie przewidziany przed stworzeniem świata, dopiero jednak w ostatnich czasach objawił się ze 
względu na was. Wy przez Niego uwierzyliście w Boga, który wskrzesił Go z martwych i udzielił Mu chwały, tak że 
wiara wasza i nadzieja są skierowane ku Bogu. Oto słowo Boże. 
 
Śpiew przed Ewangelią Por. Łk 24, 32 
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. Panie Jezu, daj nam zrozumieć Pisma, niech pała nasze serce, gdy do nas 
mówisz. Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 
 
Ewangelia: Łk 24, 13-35: Poznali Chrystusa przy łamaniu chleba 
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza 
W pierwszy dzień tygodnia dwaj uczniowie Jezusa byli w drodze do wsi, zwanej Emaus, oddalonej o sześćdziesiąt 
stadiów od Jeruzalem. Rozmawiali oni z sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali 
z sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. Lecz oczy ich były jakby przesłonięte, tak że Go nie poznali. 
On zaś ich zapytał: «Cóż to za rozmowy prowadzicie z sobą w drodze?» Zatrzymali się smutni. A jeden z nich, 
imieniem Kleofas, odpowiedział Mu: «Ty jesteś chyba jedynym z przebywających w Jerozolimie, który nie wie, co 
się tam w tych dniach stało». Zapytał ich: «Cóż takiego?» 
Odpowiedzieli Mu: «To, co się stało z Jezusem Nazarejczykiem, który był prorokiem potężnym w czynie i słowie 
wobec Boga i całego ludu; jak arcykapłani i nasi przywódcy wydali Go na śmierć i ukrzyżowali. A my 
spodziewaliśmy się, że On właśnie miał wyzwolić Izraela. Ale po tym wszystkim dziś już trzeci dzień, jak się to 
stało. Nadto, jeszcze niektóre z naszych kobiet przeraziły nas: były rano u grobu, a nie znalazłszy Jego ciała, wróciły 
i opowiedziały, że miały widzenie aniołów, którzy zapewniają, iż On żyje. Poszli niektórzy z naszych do grobu i 
zastali wszystko tak, jak kobiety opowiadały, ale Jego nie widzieli». 
Na to On rzekł do nich: «O, nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli 
prorocy! Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swej chwały?» I zaczynając od Mojżesza, po-przez 
wszystkich proroków, wykładał im, co we wszystkich Pismach od-nosiło się do Niego. 
Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a On okazywał, jakoby miał iść dalej. Lecz przymusili Go, mówiąc: 
«Zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił». Wszedł więc, aby zostać wraz z nimi. 
Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy otworzyły 
się im oczy i poznali Go, lecz On zniknął im z oczu. I mówili między sobą: «Czy serce nie pałało w nas, kiedy 
rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam wyjaśniał?» 
W tej samej godzinie zabrali się i wrócili do Jeruzalem. Tam zastali zebranych Jedenastu, a z nimi innych, którzy im 
oznajmili: «Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi». Oni również opowiadali, co ich spotkało w 
drodze i jak Go poznali przy łamaniu chleba. Oto słowo Pańskie. 



Poniedziałek, 27 kwietnia 
Komentarz przed czytaniami 
Czytanie z Dziejów Apostolskich i perykopa ewangeliczna z dzisiejszej liturgii słowa są początkami większych 
całości, które będą nam towarzyszyć w najbliższych dniach. Fragment Dziejów Apostolskich wprowadzi nas w 
wydarzenia związane z wystąpieniem przeciw św. Szczepanowi. Stanowią one uwerturę do jego męczeństwa. 
Tekst święty wskazuje na przyczynę tego kroku: nie można się oprzeć temu, kto mówi słowa prawdy bez 
odwoływania się do kłamstwa. Podobnie jak w czasie procesu Pana Jezusa, przeciwnicy muszą odwołać się do 
fałszywych świadków i świadectw. Perykopa dzisiejszej Ewangelii nawiązuje do wydarzenia rozmnożenia chleba i 
przedstawia dialog Jezusa z tłumem, który był beneficjentem tego wydarzenia. Jezus zwracając się do tłumu 
wskazuje na to, że mnogość chleba jest znakiem. Teraz Jezus zachęca tłum do zrozumienia jego znaczenia i 
odkrycia w wierze prawdziwego pokarmu, który daje życie wieczne. Jest nim On sam, Boży posłaniec. Oba teksty 
zachęcają nas, abyśmy wracali na mszę świętą, aby słuchać słowa. Abyśmy początku nie wzięli za całość. Nie 
chodzi tu tylko o postawę wytrwałości. Nasz Ojciec jest mądrym pedagogiem i na każdy etap ma dla nas, 
słuchających słowa ,zarezerwowany dar. 
 
Pierwsze czytanie: Dz 6, 8-15: Św. Szczepan przed Sanhedrynem 
Czytanie z Dziejów Apostolskich. 
Szczepan pełen łaski i mocy działał cuda i znaki wielkie wśród ludu. Niektórzy zaś z synagogi, zwanej synagogą 
Libertynów i Cyrenejczyków, i Aleksandryjczyków, i tych, którzy pochodzili z Cylicji i z Azji, wystąpili do rozprawy ze 
Szczepanem. Nie mogli jednak sprostać mądrości i Duchowi, z którego natchnienia przemawiał. 
Podstawili więc ludzi, którzy zeznali: « Słyszeliśmy, jak on mówił bluźnierstwa przeciwko Mojżeszowi i Bogu ». W 
ten sposób podburzyli lud, starszych i uczonych w Piśmie. Przybiegli, porwali go i zaprowadzili przed Sanhedryn. 
Tam postawili fałszywych świadków, którzy zeznali: « Ten człowiek nie przestaje mówić przeciwko temu świętemu 
miejscu i przeciwko Prawu. Bo słyszeliśmy, jak mówił, że Jezus Nazarejczyk zburzy to miejsce i po-zmienia 
zwyczaje, które nam Mojżesz przekazał ». 
A wszyscy, którzy zasiadali w Sanhedrynie, przyglądali się mu uważnie i widzieli twarz jego, podobną do oblicza 
anioła. 
Oto słowo Boże. 
 
Psalm responsoryjny: Ps 119 (118), 23-24. 26-27. 29-30 (R.: por. 1a) 
Refren: Błogosławieni, których droga prosta. lub: Alleluja. 
Choć zasiadają możni i przeciw mnie spiskują, * Twój sługa rozmyśla o Twych ustawach. Bo Twoje napomnienia są 
moją rozkoszą, * moimi doradcami Twoje ustawy. 
Refren: Błogosławieni, których droga prosta. lub: Alleluja. 
Wyjawiłem Ci moje drogi, a Tyś mnie wysłuchał, * poucz mnie o Twoich ustawach. Pozwól mi zrozumieć drogę 
Twoich postanowień, * abym rozważał Twoje cuda. 
Refren. 
Powstrzymaj mnie od drogi kłamstwa, * obdarz mnie łaską Twego prawa. Wybrałem drogę prawdy, * postawiłem 
przed sobą Twe wyroki. 
Refren. 
Śpiew przed Ewangelią: Mt 4, 4b 
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 
Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. 
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 
 
Ewangelia: J 6, 22-29: Troszczcie się o pokarm, który trwa na wieki 
Słowa Ewangelii według świętego Jana. 
Nazajutrz po rozmnożeniu chlebów lud, stojąc po drugiej stronie jeziora, spostrzegł, że poza jedną łodzią nie było 
tam żadnej innej oraz że Jezus nie wsiadł do łodzi razem ze swymi uczniami, lecz że Jego uczniowie odpłynęli sami. 
Tymczasem w pobliże tego miejsca, gdzie spożyto chleb po modlitwie dziękczynnej Pana, przypłynęły od 
Tyberiady inne łodzie. 
A kiedy ludzie z tłumu zauważyli, że nie ma tam Jezusa, a także Jego uczniów, wsiedli do łodzi, przybyli do 
Kafarnaum i tam szukali Jezusa. Gdy Go zaś odnaleźli na przeciwległym brzegu, rzekli do Niego: « Rabbi, kiedy tu 
przybyłeś? » 
W odpowiedzi rzekł im Jezus: « Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Szukacie Mnie nie dlatego, żeście widzieli 
znaki, ale dlatego, żeście jedli chleb do sytości. Troszczcie się nie o ten pokarm, który ginie, ale o ten, który trwa 
na wieki, a który da wam Syn Człowieczy; Jego to bowiem pieczęcią swą naznaczył Bóg Ojciec ». 
Oni zaś rzekli do Niego: « Cóż mamy czynić, abyśmy wykonywali dzieła Boże? » Jezus odpowiadając, rzekł do nich: 
« Na tym polega dzieło zamierzone przez Boga, abyście uwierzyli w Tego, którego On posłał ». 
Oto słowo Pańskie. 



Wtorek, 28 kwietnia 
Wprowadzenie 
Dobrze wiemy, że nie można podobać się Bogu, jeśli nie kroczy się drogą, jaką wyznacza On każdemu swemu 
uczniowi. By jednak to uczynić, trze-ba wpierw uwierzyć, że wszystko, co nam Bóg przez Jezusa oznajmił, jest 
prawdą. Wiara bowiem zawsze poprzedza decyzję o wierności Temu, które-mu wierzę i któremu chcę swoje życie 
powierzyć. Dopiero widząc naszą wiarę w siebie jako Syna Bożego, Jezus daje nam Chleb niosący życie wieczne. 
Komentarz do czytań 
Prawdziwą wiarę w Jezusa – Mesjasza i Syna Bożego miał diakon Szczepan. Zapłacił za nią najwyższą cenę, jak za 
moment usłyszymy w Dziejach Apostolskich. Takiej wiary domaga się także Jezus, gdy w dzisiejszej ewangelii 
ogłasza nadejście nowego czasu, w którym będzie dany wierzącym w Niego Chleba życia wiecznego. Takiego 
Chleba nigdy nie otrzymał lud Pierwszego Przymierza, sycąc się jedynie manną spadającą z nieba. Okazuje się ona 
jedynie lichym cieniem Bożej hojności dla ludu Nowego Przymierza, który otrzymuje Chleb życia wiecznego – Ciało 
Jezusa zmartwychwstałego. Czy stać nas jednak na taką wiarę, dzięki której ten właśnie Chleb stanie się dla nas 
Drogą do życia wiecznego? 
 
Pierwsze czytanie:  Dz 7, 51 – 8, 1a: Czytanie z Dziejów Apostolskich 
Szczepan mówił do ludu i starszych, i uczonych: 
«Ludzie twardego karku i opornych serc i uszu! Wy zawsze sprzeciwiacie się Duchowi Świętemu. Jak ojcowie wasi, 
tak i wy. Któregoż z proroków nie prześladowali wasi ojcowie? Pozabijali nawet tych, którzy przepowiadali 
przyjście Sprawiedliwego. A wy zdradziliście Go teraz i zamordowaliście. Wy, którzy otrzymaliście Prawo za 
pośrednictwem aniołów, lecz nie przestrzegaliście go». 
Gdy to usłyszeli, zawrzały gniewem ich serca i zgrzytali zębami na niego. A on, pełen Ducha Świętego, patrzył w 
niebo i ujrzał chwałę Bożą i Jezusa, stojącego po prawicy Boga. I rzekł: «Widzę niebo otwarte i Syna Człowieczego, 
stojącego po prawicy Boga». A oni podnieśli wielki krzyk, zatkali sobie uszy i rzucili się na niego wszyscy razem. 
Wyrzucili go poza miasto i kamienowali, a świadkowie złożyli swe szaty u stóp młodzieńca, zwanego Szawłem. Tak 
kamienowali Szczepana, który modlił się: «Panie Jezu, przyjmij ducha mego!» A gdy osunął się na kolana, zawołał 
głośno: «Panie, nie licz im tego grzechu!» Po tych słowach skonał. Szaweł zaś zgadzał się na zabicie Szczepana. 
Oto słowo Boże. 
 
Psalm responsoryjny: Ps 31 (30), 3c-4. 6 i 7b i 8a. 17 i 21ab (R.: por. 6a) 
Refren: W ręce Twe, Panie, składam ducha mego. albo: Alleluja. 
Bądź dla mnie skałą schronienia, *warownią, która ocala. 
Ty bowiem jesteś moją skałą i twierdzą, * kieruj mną i prowadź przez wzgląd na swe imię. 
Refren. 
W ręce Twoje powierzam ducha mego, * Ty mnie odkupisz, Panie, wierny Boże. Ja zaś pokładam ufność w Panu. * 
Weselę się i cieszę Twoim miłosierdziem. 
Refren. 
Niech Twoje oblicze zajaśnieje nad Twym sługą, * wybaw mnie w swoim miłosierdziu. Osłaniasz ich Twą 
obecnością * od spisku mężów. 
Refren. 
 
Śpiew przed ewangelią: J 6, 35ab 
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 
Ja jestem chlebem życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął. 
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 
 
Ewangelia: J 6, 30-35: 
Słowa Ewangelii według Świętego Jana  
W Kafarnaum lud powiedział do Jezusa: 
«Jaki więc Ty uczynisz znak, abyśmy go zobaczyli i Tobie uwierzyli? Cóż zdziałasz? Ojcowie nasi jedli mannę na 
pustyni, jak napisano: „Dał im do jedzenia chleb z nieba”». 
Rzekł do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale dopiero 
Ojciec mój daje wam prawdziwy chleb z nieba. Albowiem chlebem Bożym jest Ten, który z nieba zstępuje i życie 
daje światu». 
Rzekli więc do Niego: «Panie, dawaj nam zawsze ten chleb!» Odpowiedział im Jezus: «Ja jestem chlebem życia. 
Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie». 
Oto słowo Pańskie. 



Środa, 29 kwietnia 
Wprowadzenie do liturgii 
„Najlepszymi interpretatorami Biblii są święci” - mówił niegdyś papież Benedykt XVI. Te słowa stają się szczególnie 
aktualne dzisiaj, w kolejnym dniu XII Tygodnia Biblijnego, kiedy obchodzimy święto św. Katarzyny ze Sieny, 
tercjarki dominikańskiej żyjącej w XIV w. Jej życie i działalność przypadły na czas tzw. „niewoli awiniońskiej 
papieży”, kiedy to kolejni następcy św. Piotra rezydowali nie w Rzymie, ale we francuskim Awinionie. Katarzyna 
poprzez swoją modlitwę i pisma starała się nakłonić papieży do powrotu na rzymską stolicę. Jej odwaga płynęła z 
całkowitego posłuszeństwa Bogu, otwarcia się na Jego słowo i zgody na to, by to słowo ją przekształcało. Św. 
Katarzyna Sieneńska jest Doktorem Kościoła i Patronką Europy. Dziś przypada także 75. rocznica wyzwolenia 
obozu koncentracyjnego w Dachau, gdzie za wiarę zginęło wielu polskich kapłanów. Dzisiejszy dzień obchodzony 
jest zatem jako Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego. Przykład niezłomnej postawy kapłanów trwających 
w wierności Bogu i Kościołowi w warunkach obozowego zniewolenia niech będzie dla nas świadectwem siły, jakiej 
Bóg udziela tym, którzy „słuchają słowa Bożego i wypełniają je” (Łk 8,21). Otwórzmy się zatem na przemawiające 
w tej liturgii słowo Boga i pozwólmy, by to słowo nas przemieniało. 
 
Pierwsze czytanie:  1J1,5-2,2: Krew Chrystusa oczyszcza nas z grzechu 
Czytanie z Pierwszego listu świętego Jana Apostoła. 
Najmilsi: 
Nowina, którą usłyszeliśmy od Niego i którą wam głosimy, jest taka: Bóg jest światłością, a nie ma w Nim żadnej 
ciemności. Jeżeli mówimy, że mamy z Nim współuczestnictwo, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie 
postępujemy zgodnie z prawdą. Jeżeli zaś chodzimy w światłości, tak jak On sam trwa w światłości, wtedy mamy 
jedni z drugimi współuczestnictwo, a krew Jezusa, Syna Jego, oczyszcza nas z wszelkiego grzechu. 
Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, to samych siebie oszukujemy i nie ma w nas prawdy. Jeżeli wyznajemy nasze 
grzechy, Bóg jako wierny i sprawiedliwy odpuści je nam i oczyści nas z wszelkiej nieprawości. Jeśli mówimy, że nie 
zgrzeszyliśmy, czynimy Go kłamcą i nie ma w nas Jego nauki. 
Dzieci moje, piszę wam to dlatego, żebyście nie grzeszyli. Jeśliby nawet ktoś zgrzeszył, mamy Rzecznika wobec 
Ojca, Jezusa Chrystusa sprawiedliwego. On bowiem jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy i nie tylko za nasze, 
lecz również za grzechy całego świata. 
Oto słowo Boże. 
 
Psalm responsoryjny: Ps 103 (102), 1-2. 3-4. 8-9. 13-14. 17-18 (R.: por. 1a) 
Refren: Chwal i błogosław, duszo moja, Pana. 
Błogosław, duszo moja, Pana, * i wszystko, co jest we mnie, święte imię Jego. Błogosław, duszo moja, Pana, * i nie 
zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach. 
Refren 
On odpuszcza wszystkie twoje winy * i leczy wszystkie choroby, On twoje życie ratuje od zguby, * obdarza cię 
łaską i zmiłowaniem. 
Refren 
Miłosierny jest Pan i łaskawy, * nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy. Nie zapamiętuje się w sporze, * nie płonie 
gniewem na wieki. 
Refren 
Jak ojciec lituje się nad dziećmi, *  tak Pan się lituje nad tymi, którzy się Go boją. Wie On, z czegośmy powstali, * 
pamięta, że jesteśmy prochem. 
Refren 
Łaska zaś Boga jest wieczna dla Jego wyznawców, * a Jego sprawiedliwość nad ich potomstwem, nad wszystkimi, 
którzy strzegą Jego przymierza * i pamiętają, by spełniać Jego przykazania. 
Refren 
 
Śpiew przed ewangelią: Por. Mt 11, 25 
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że tajemnice królestwa 
objawiłeś prostaczkom. 
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 
 
Ewangelia: Mt 11, 25-30: Tajemnice królestwa objawione prostaczkom 
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 moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i po-korny sercem, a znajdziecie ukojenie dla 
dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie ». 
Oto słowo Pańskie. 
 



Czwartek, 30 kwietnia 
Wprowadzenie do liturgii 
Ogólnopolski, wiosenny Tydzień Biblijny powoli zbliża się do końca. Tym uważniej winniśmy wsłuchiwać się w 
słowo Boże, dochodzące do nas w duszpasterskim Roku Eucharystii. W dzisiejszej Ewangelii Jezus odwołuje się do 
wydarzeń ze Starego Testamentu. Wielokrotnie słyszeliśmy opowiadanie biblijne o cudzie na pustyni, podczas 
wędrówki Narodu Wybranego. Izraelici otrzymali pokarm z nieba – mannę. Cała droga Izraela jest bardzo 
symboliczna. Wyjście z Egiptu oznacza uwolnienie od grzechu, a przejście przez Morze Czerwone oczyszczającą 
moc wód chrztu świętego. Natomiast droga przez bezkresne pustynie, pokazuje nam nasze ludzkie życie, poddane 
niejednokrotnie ciężkim próbom. Aby dojść do Ziemi Obiecanej, to jest Królestwa Niebieskiego, potrzebujemy tu 
na ziemi pokarmu i pokrzepienia. Tym Bożym wsparciem jest dla nas Eucharystia, na której się właśnie 
gromadzimy. Prośmy za przykładem uczniów Chrystusa: „dawaj nam zawsze, Panie, tego Chleba”. 
 
Pierwsze czytanie: Dz 8, 26-40: Nawrócenie i chrzest Etiopczyka 
Czytanie z Dziejów Apostolskich 
Anioł Pański powiedział do Filipa: «Wstań i pójdź około południa na drogę, która prowadzi z Jerozolimy do Gazy: 
jest ona pusta». A on poszedł. Właśnie wtedy przybył do Jerozolimy oddać pokłon Bogu Etiop, dworzanin królowej 
etiopskiej Kandaki, zarządzający całym jej skarbcem, i wracał, czytając w swoim wozie proroka Izajasza. 
«Podejdź i przyłącz się do tego wozu» – powiedział Duch do Filipa. Gdy Filip podbiegł, usłyszał, że tamten czyta 
proroka Izajasza: «Czy rozumiesz, co czytasz?» – zapytał. 
A tamten odpowiedział: «Jakżeż mogę rozumieć, jeśli mi nikt nie wyjaśni?» I zaprosił Filipa, aby wsiadł i spoczął 
przy nim. 
A czytał ten urywek Pisma: «Prowadzą Go jak owcę na rzeź, i jak baranek, który milczy, gdy go strzygą, tak On nie 
otwiera ust swoich. W Jego uniżeniu odmówiono Mu słuszności. Któż zdoła opisać ród Jego? Bo Jego życie zabiorą 
z ziemi». 
«Proszę cię, o kim to Prorok mówi, o sobie czy o kimś innym?» – zapytał Filipa dworzanin. A Filip otworzył usta i 
wyszedłszy od tego tekstu Pisma, opowiedział mu Dobrą Nowinę o Jezusie. 
W czasie podróży przybyli nad jakąś wodę: «Oto woda – powiedział dworzanin – cóż stoi na przeszkodzie, abym 
został ochrzczony?» I kazał zatrzymać wóz, i obaj, Filip i dworzanin, weszli do wody. I ochrzcił go. A kiedy wyszli z 
wody, Duch Pański porwał Filipa i dworzanin już więcej go nie widział. Jechał zaś z radością swoją drogą. A Filip 
znalazł się w Azocie i głosił Ewangelię, przechodząc przez wszystkie miasta, aż dotarł do Cezarei. 
Oto słowo Boże. 
 
Psalm responsoryjny: Ps 66 (65), 8-9. 16-17. 19-20 (R.: por. 1b) 
Refren: Niech cała ziemia chwali swego Pana. albo: Alleluja. 
Błogosławcie, ludy, naszemu Bogu * i rozgłaszajcie Jego chwałę, bo On życiem obdarzył naszą duszę * i nie dał się 
potknąć naszej nodze. 
Refren. 
Przyjdźcie i słuchajcie mnie wszyscy, † którzy boicie się Boga, * opowiem, co uczynił mej duszy. Do Niego wołałem 
moimi ustami, * chwaliłem Go moim językiem. 
Refren. 
Bóg mnie wysłuchał, * przyjął głos mojej modlitwy. Błogosławiony Bóg, który nie odepchnął mej prośby * i nie 
oddalił ode mnie swej łaski. 
Refren. 
 
Śpiew przed ewangelią: J 6, 51ab 
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 
Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. 
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 
 
Ewangelia: J 6, 44-51: Chleb żywy, który zstąpił z nieba 
Słowa Ewangelii według Świętego Jana 
Jezus powiedział do ludu: «Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który Mnie posłał; Ja zaś 
wskrzeszę go w dniu ostatecznym. Napisane jest u Proroków: „Oni wszyscy będą uczniami Boga”. Każdy, kto od 
Ojca usłyszał i przyjął naukę, przyjdzie do Mnie. Nie znaczy to, aby ktokolwiek widział Ojca; jedynie Ten, który jest 
od Boga, widział Ojca. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, ma życie wieczne. 
Ja jestem chlebem życia. Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i pomarli. To jest chleb, który z nieba zstępuje: Kto 
go je, nie umrze. Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. 
Chlebem, który Ja dam, jest moje Ciało, wydane za życie świata». 
Oto słowo Pańskie. 
 



Piątek, 1 maja 
Wprowadzenie do liturgii 
Mając świadomość, że obecny rok duszpasterski przeżywany jest pod hasłem „Wielka tajemnica wiary”, 
gromadzimy się na Eucharystii i pragniemy otworzyć się jak Św. Paweł Apostoł Narodów pod Damaszkiem na 
działa-nie mocy Chrystusa obecnego wśród nas w tajemnicy Eucharystii. To wiara w obecnego w Eucharystii 
Chrystusa Kapłana i Żertwę sprawia, że biały chleb i krople wina w kielichu stają się realną Obecnością Żyjącego 
Boga. Słowa wypowiadane po konsekracji chleba i wina: „Oto wielka tajemni-ca wiary” obwieszczają, że Chrystus 
Bóg – Człowiek jest z nami obecny nie tylko w słowie Bożym, ale i w Ciele i Krwi swojej. 
Moc i działanie Boga w naszym życiu dokonuje się przez Jego realną Obecność. My natomiast otwórzmy się na 
słowo Boże i z wiarą przyjmijmy dar Jego Obecności w Ciele i Krwi Pańskiej. Dzisiejsze słowo Boże uzmysławia 
nam, jak wielkich darów i błogosławieństw możemy dostąpić, aby z należną siłą kroczyć ziemskimi drogami do 
nieba, gdzie opadną z naszych oczu „łuski” braku wiary. Na początku tej Eucharystii, która jest przedsmakiem 
nieba, wzbudźmy w sobie szczery żal za grzechy i częsty brak odpowiedzi na słowa: „Oto wielka tajemnica wiary”. 
 
Pierwsze czytanie: Dz 9, 1-20: Nawrócenie Świętego Pawła 
Czytanie z Dziejów Apostolskich 
Szaweł ciągle jeszcze siał grozę i dyszał żądzą zabijania uczniów Pańskich. Udał się do arcykapłana i poprosił go o 
listy do synagog w Damaszku, aby mógł uwięzić i przyprowadzić do Jeruzalem mężczyzn i kobiety, zwolenników tej 
drogi, jeśliby jakichś znalazł. 
Gdy zbliżał się już w swojej podróży do Damaszku, olśniła go nagle światłość z nieba. A gdy upadł na ziemię, 
usłyszał głos, który mówił: «Szawle, Szawle, dlaczego Mnie prześladujesz?» «Kto jesteś, Panie?» – powiedział. 
A On: «Ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. Wstań i wejdź do miasta, tam ci powiedzą, co masz czynić». 
Ludzie, którzy mu towarzyszyli w drodze, oniemieli ze zdumienia, słyszeli bowiem głos, lecz nie widzieli nikogo. 
Szaweł podniósł się z ziemi, a kiedy otworzył oczy, nic nie widział. Zaprowadzili go więc do Damaszku, trzymając za 
ręce. Przez trzy dni nic nie widział i ani nie jadł, ani nie pił. 
W Damaszku znajdował się pewien uczeń, imieniem Ananiasz. «Ananiaszu!» – przemówił do niego Pan w 
widzeniu. A on odrzekł: «Jestem, Panie!» 
A Pan do niego: «Idź na ulicę Prostą i zapytaj w domu Judy o Szawła z Tarsu, bo właśnie się tam modli». (I ujrzał 
Szaweł w widzeniu, jak człowiek imieniem Ananiasz wszedł i położył na niego ręce, aby przejrzał). 
«Panie – odpowiedział Ananiasz – słyszałem z wielu stron, jak dużo złego wyrządził ten człowiek świętym Twoim w 
Jerozolimie. I ma on tutaj władzę od arcykapłanów, aby więzić wszystkich, którzy wzywają Twego imienia». 
«Idź – odpowiedział mu Pan – bo wybrałem sobie tego człowieka jako narzędzie. On zaniesie imię moje do pogan i 
królów, i do synów Izraela. I ukażę mu, jak wiele będzie musiał wycierpieć dla mego imienia». 
Wtedy Ananiasz poszedł. Wszedł do domu, położył na niego ręce i powiedział: «Szawle, bracie, Pan Jezus, Ten, co 
ukazał ci się na drodze, którą szedłeś, przysłał mnie, abyś przejrzał i został napełniony Duchem Świętym». 
Natychmiast jakby łuski spadły z jego oczu i odzyskał wzrok, i został ochrzczony. A gdy spożył posiłek, wzmocnił 
się. 
Jakiś czas spędził z uczniami w Damaszku i zaraz zaczął głosić w synagogach, że Jezus jest Synem Bożym. 
Oto słowo Boże. 
 
Psalm responsoryjny: Ps 117 (116), 1b-2 (R.: por. Mk 16, 15) 
Refren: Całemu światu głoście Ewangelię. albo:  Alleluja. 
Chwalcie Pana, wszystkie narody, * wysławiajcie Go, wszystkie ludy, bo potężna nad nami Jego łaska, * 
a wierność Pana trwa na wieki. 
Refren. 
 
Śpiew przed ewangelią: J 6, 56 
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 
Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim jestem. 
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 
 
Ewangelia: J 6, 52-59: Ciało moje jest prawdziwym pokarmem 
Słowa Ewangelii według Świętego Jana 
Żydzi sprzeczali się między sobą, mówiąc: «Jak On może nam dać swoje ciało do jedzenia?» 
Rzekł do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie jedli Ciała Syna Człowieczego ani 
pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go 
wskrzeszę w dniu ostatecznym. 
Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje Ciało i Krew 
moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim. 
Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie. To jest 
chleb, który z nieba zstąpił – nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten 
chleb, będzie żył na wieki». 
To powiedział, nauczając w synagodze w Kafarnaum. 
Oto słowo Pańskie. 
 
 



Sobota, 2 maja 
Komentarz do liturgii słowa 
Liturgia słowa uroczystości Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, która zamyka nasze przeżywanie tygodnia 
biblijnego, jest wprowadzeniem do przyjrzenia się roli Maryi w życiu Kościoła. Jednocześnie jest to zaproszenie do 
zwrócenia uwagi na znaki, jakie Bóg stawia na naszej drodze, aby nam pomóc zrozumieć formy Jego obecności w 
życiu człowieka. Wszechmogący troszczy się o nas, abyśmy mogli wzrastać w bliskości z Nim, dlatego wskazuje 
nam właściwe punkty odniesienia. 
 
Pierwsze czytanie: Ap 11,19a;12,1.3-6a.10ab: Wielki znak ukazał się na niebie 
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 
 
Psalm responsoryjny: Jdt 13,18bcda.19-20 
Refren: Tyś wielką chlubą naszego narodu. 
Błogosławiona jesteś, córko, przez Boga Najwyższego spomiędzy wszystkich niewiast na ziemi, i niech będzie 
błogosławiony Pan Bóg, Stwórca nieba i ziemi. 
Refren:  
Twoja ufność nie zatrze się aż na wieki w sercach ludzkich wspominających moc Boga. Niech Bóg to sprawi, 
abyś była wywyższona na wieki. 
 
Drugie czytanie: Kol 1,12-16 Bóg nas przeniósł do królestwa swojego Syna 
Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Kolosan 
Bracia: 
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: J 19,27 
Alleluja, alleluja, alleluja 
Jezus powiedział do ucznia: „Oto Matka twoja”, i od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie. 
Alleluja, alleluja, alleluja 
 
Ewangelia: J 19,25-27: Oto Matka twoja 
Słowa Ewangelii według świętego Jana 
Obok krzyża Jezusa stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. 
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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