
CZYTANIA NA NIEDZIELN Ą
JUTRZNI Ę

OKRES ADWENTU:
Łk 24,28-35
I zbliżyli się do miasteczka, do którego zdążali, a On okazywał, jakoby miał iść
dalej.  I  przymusili  go,  by został,  mówiąc:  Zostań  z  nami,  gdyż  ma się  ku
wieczorowi i dzień się już nachylił. I wstąpił, by zostać z nimi. A gdy zasiadł z
nimi przy stole,  wziąwszy chleb, pobłogosławił  i  rozłamawszy, podawał im.
Wtedy otworzyły się ich oczy i poznali go. Lecz On znikł sprzed ich oczu. I
rzekli do siebie: Czyż serce nasze nie pałało w nas, gdy mówił do nas w drodze
i  Pisma  przed  nami  otwierał?  I  wstawszy  tejże  godziny,  powrócili  do
Jerozolimy i  znaleźli  zgromadzonych  jedenastu  i  tych,  którzy  z  nimi  byli,
mówiących:  Wstał  Pan  prawdziwie  i  ukazał  się  Szymonowi.  A  oni  też
opowiedzieli o tym, co zaszło w drodze i jak go poznali po łamaniu chleba. 

OKRES BOŻEGO NARODZENIA
J 20,24-29
A Tomasz, jeden z dwunastu, zwany Bliźniakiem, nie był z nimi, gdy przyszedł
Jezus. Powiedzieli mu tedy inni uczniowie: Widzieliśmy Pana. On zaś im rzekł:
Jeśli nie ujrzę na rękach jego znaku gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce
gwoździ, i nie włożę ręki mojej w bok jego, nie uwierzę. A po ośmiu dniach
znowu byli w domu uczniowie jego i Tomasz z nimi. I przyszedł Jezus, gdy
drzwi były zamknięte, i stanął pośród nich, i rzekł: Pokój wam! Potem rzekł do
Tomasza: Daj tu palec swój i oglądaj ręce moje, i daj tu rękę swoją, i włóż w
bok mój, a nie bądź bez wiary, lecz wierz. Odpowiedział Tomasz i rzekł mu:
Pan  mój  i  Bóg  mój.  Rzekł  mu  Jezus:  Że  mnie  ujrzałeś,  uwierzyłeś;
błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. 

OKRES EPIFANIJNY
J 21,4-11
A kiedy już było rano, stanął Jezus na brzegu; ale uczniowie nie wiedzieli, że to
był Jezus. Rzekł im więc Jezus: Dzieci! Macie co do jedzenia? Odpowiedzieli
mu: Nie. A On im rzekł: Zapuśćcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie.
Zapuścili wi ęc i nie mogli jej już wyciągnąć z powodu mnóstwa ryb. Wtedy ów
uczeń,  którego miłował  Jezus, rzekł  Piotrowi:  Pan jest.  Szymon Piotr  więc,
usłyszawszy, że Pan jest, przepasał się szatą, był bowiem nagi, i rzucił się w
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morze; drudzy zaś uczniowie przybyli w łodzi, bo byli niedaleko od lądu, mniej
więcej na dwieście łokci, ciągnąc sieć z rybami. A gdy wyszli na ląd, ujrzeli
rozniecone  ognisko  i  rybę  położoną  na  nim,  i  chleb.  Rzekł  im  Jezus:
Przynieście kilka ryb, które teraz złowiliście. Poszedł Szymon Piotr i wyciągnął
sieć na ląd, pełną wielkich ryb, których było sto pięćdziesiąt trzy; a chociaż ich
tyle było, nie podarła się sieć. 

OKRES PRZEDPOŚCIA
J 20,1-4
A pierwszego dnia tygodnia,  wczesnym rankiem, gdy jeszcze było  ciemno,
przyszła  Maria  Magdalena  do  grobu  i  ujrzała  kamień  odwalony  od  grobu.
Pobiegła więc i  przyszła  do  Szymona Piotra  i  do drugiego ucznia,  którego
miłował Jezus, i rzekła do nich: Wzięli  Pana z grobu i nie wiemy, gdzie go
położyli. Wyszedł tedy Piotr i ów drugi uczeń, i szli do grobu. A biegli obaj
razem; ale ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i pierwszy przyszedł do grobu.

OKRES WIELKIEGO POSTU I (DO LAETARE)
Łk 24,17-27
I rzekł do nich: Cóż  to za rozmowy, idąc, prowadzicie z sobą? I przystanęli
przygnębieni. A odpowiadając jeden, imieniem Kleopas, rzekł do niego: Czyś
Ty jedyny pątnik w Jerozolimie, który nie wie, co się w niej w tych dniach
stało? Rzekł im: Co? Oni zaś odpowiedzieli mu: Z Jezusem Nazareńskim, który
był  mężem,  prorokiem  mocarnym  w  czynie  i  w  słowie  przed  Bogiem  i
wszystkim ludem, jak arcykapłani i zwierzchnicy nasi wydali na niego wyrok
śmierci i ukrzyżowali go. A myśmy się spodziewali, że On odkupi Izraela, lecz
po tym wszystkim już dziś trzeci dzień, jak się to stało. Lecz i niektóre nasze
niewiasty, które były wczesnym rankiem u grobu, wprawiły nas w zdumienie,
bo  nie  znalazły  jego  ciała,  przyszły  mówiąc,  że  miały  widzenie  aniołów,
powiadających, iż On żyje. Toteż niektórzy z tych, którzy byli z nami, poszli do
grobu i zastali to tak, jak mówiły niewiasty, lecz jego nie widzieli. A On rzekł
do nich: O głupi i gnuśnego serca, by uwierzyć we wszystko, co powiedzieli
prorocy. Czyż Chrystus nie musiał tego wycierpieć, by wejść do swojej chwały?
I począwszy od Mojżesza poprzez wszystkich proroków wykładał im, co o nim
było napisane we wszystkich Pismach. 
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OKRES WIELKIEGO POSTU II (OD JUDICA DO
PALMARUM)
Łk 24,36-43
A gdy to mówili,  On sam stanął  wśród nich i rzekł im: Pokój wam! Wtedy
zatrwożyli się i pełni lęku mniemali, że widzą ducha. Lecz On rzekł im: Czemu
jesteście  zatrwożeni  i  czemu  wątpliwości  budzą  się  w  waszych  sercach?
Spójrzcie  na  ręce  moje  i  nogi  moje,  że  to  Ja  jestem.  Dotknijcie  mnie  i
popatrzcie: Wszak duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam. A gdy
to powiedział,  pokazał  im ręce i  nogi.  Lecz gdy oni  jeszcze nie wierzyli  z
radości  i  dziwili  się,  rzekł  im:  Macie  tu  co  do  jedzenia?  A oni  podali  mu
kawałek ryby pieczonej i plaster miodu. A On wziął i jadł przy nich. 

OKRES WIELKANOCNY
Mt 28,16-20
A jedenastu uczniów poszło do Galilei, na górę, gdzie im Jezus przykazał. I gdy
go  ujrzeli,  oddali  mu  pokłon,  lecz  niektórzy  powątpiewali.  A  Jezus
przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa: Dana mi jest wszelka moc na niebie i na
ziemi.  Idźcie tedy i  czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię
Ojca i  Syna, i  Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać  wszystkiego, co wam
przykazałem. A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata.

ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO I ŚWIĘTO TRÓJCY
ŚWIĘTEJ
Łk 24,44-53
Potem rzekł do nich: To są moje słowa, które mówiłem do was, będąc jeszcze z
wami,  że  się  musi  spełnić  wszystko,  co  jest  napisane  o  mnie  w  zakonie
Mojżesza i u proroków, i w Psalmach. Wtedy otworzył im umysły, aby mogli
zrozumieć Pisma. I rzekł im: Jest napisane, że Chrystus miał cierpieć i trzeciego
dnia  zmartwychwstać  i  że,  począwszy od  Jerozolimy,  w imię  jego  ma być
głoszone  wszystkim  narodom  upamiętanie  dla  odpuszczenia  grzechów.  Wy
jesteście świadkami tego. A oto Ja zsyłam na was obietnicę mojego Ojca. Wy
zaś pozostańcie w mieście, aż zostaniecie przyobleczeni mocą z wysokości. I
wywiódł ich aż do Betanii, a podniósłszy ręce swoje, błogosławił ich. I stało
się, gdy ich błogosławił, że rozstał się z nimi. A oni wrócili do Jerozolimy z
wielką radością. I byli zawsze w świątyni, chwaląc Boga. 
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OKRES BEZŚWIĄTECZNY I (1. - 6. NIEDZIELA PO
TRÓJCY ŚWIĘTEJ)
Mk 16,1-8
A gdy minął  sabat,  Maria Magdalena i  Maria Jakubowa, i  Salome nakupiły
wonności,  aby  pójść  i  namaścić  go.  I  bardzo  rano,  skoro  wzeszło  słońce,
pierwszego dnia tygodnia, przyszły do grobu. I mówiły do siebie: Któż nam
odwali kamień od drzwi grobu? Ale gdy spojrzały, zauważyły, że kamień był
odwalony,  był  bowiem  bardzo  wielki.  A  gdy  weszły  do  grobu,  ujrzały
młodzieńca siedzącego po prawej stronie, odzianego w białą szatę i zdumiały
się  bardzo.  On  zaś  rzekł  do  nich:  Nie  trwóżcie  się!  Jezusa  szukacie
Nazareńskiego, ukrzyżowanego; wstał z martwych, nie ma go tu, oto miejsce,
gdzie go złożono. Ale idźcie i  powiedzcie uczniom jego i  Piotrowi,  że was
poprzedza do  Galilei;  tam go ujrzycie,  jak  wam powiedział.  A wyszedłszy,
uciekły od grobu, ogarnął je bowiem lęk i zdumienie, i nic nikomu nie mówiły,
bo się bały. 

OKRES BEZŚWIĄTECZNY II (7. - 12. NIEDZIELA
PO TRÓJCY ŚWIĘTEJ)
Łk 24,1-8
A pierwszego dnia tygodnia,  wczesnym rankiem, przyszły do grobu, niosąc
wonności,  które  przygotowały.  I  zastały  kamień  odwalony od  grobowca.  A
wszedłszy do środka, nie znalazły ciała Pana Jezusa. Gdy były z tego powodu
zakłopotane, stało się,  że oto dwaj mężowie przystąpili  do nich w lśniących
szatach. A gdy się zatrwożyły i schyliły twarze ku ziemi, oni rzekli do nich:
Dlaczego  szukacie  żyjącego  wśród  umarłych?  Nie  ma  go  tu,  ale  wstał  z
martwych.  Wspomnijcie,  jak  mówił  wam,  będąc jeszcze w Galilei,  że Syn
Człowieczy  musi  być  wydany  w  ręce  grzesznych  ludzi  i  musi  być
ukrzyżowany, a dnia trzeciego powstać. I wspomniały na jego słowa. 

OKRES BEZŚWIĄTECZNY III (13. - 18. NIEDZIELA
PO TRÓJCY ŚWIĘTEJ)
Mt 28,1-7
A po sabacie, o świcie pierwszego dnia tygodnia, przyszła Maria Magdalena i
druga  Maria,  aby  obejrzeć  grób.  I  oto  powstało  wielkie  trzęsienie  ziemi,
albowiem anioł Pański zstąpił z nieba i przystąpiwszy odwalił kamień i usiadł
na nim. A oblicze jego było jak błyskawica, a jego szata biała jak śnieg. A
strażnicy zadrżeli  przed nim ze strachu i  stali  się  jak nieżywi.  Wtedy anioł
odezwał się i rzekł do niewiast: Wy się nie bójcie; wiem bowiem, że szukacie
Jezusa ukrzyżowanego. Nie ma go tu, bo wstał z martwych, jak powiedział;
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chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał. A idąc śpiesznie powiedzcie uczniom
jego, że zmartwychwstał, i oto poprzedza was do Galilei, tam go ujrzycie; oto
powiedziałem wam. 

OKRES BEZŚWIĄTECZNY IV (19. - 24. NIEDZIELA
PO TRÓJCY ŚWIĘTEJ)
Mt 28,8-10(11-13)
I odeszły prędko od grobu z bojaźnią i wielką radością, i pobiegły oznajmić to
uczniom jego. A oto Jezus zastąpił im drogę i rzekł: Bądźcie pozdrowione! One
zaś podeszły, objęły go za nogi i złożyły mu pokłon. Wtedy rzekł do nich Jezus:
Nie bójcie się! Idźcie i oznajmijcie braciom moim, aby poszli do Galilei, a tam
mnie ujrzą. 
A gdy  one  szły,  oto  niektórzy  ze  straży  przyszli  do  miasta  i  powiadomili
arcykapłanów o wszystkim, co zaszło. Ci zaś zebrali się wraz ze starszymi i po
naradzie dali sporo pieniędzy żołnierzom, mówiąc: Powiedzcie, że uczniowie
jego w nocy przyszli i ukradli go, gdy spaliśmy. 

KONIEC ROKU KO ŚCIELNEGO
Mk 16,15-20
I rzekł im: Idąc na cały świat, głoście ewangelię wszystkiemu stworzeniu. Kto
uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie
potępiony. A takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli: w imieniu
moim demony wyganiać będą, nowymi językami mówić będą, węże brać będą,
a choćby coś trującego wypili, nie zaszkodzi im. Na chorych ręce kłaść będą, a
ci wyzdrowieją. A gdy Pan Jezus to do nich powiedział, został wzięty w górę do
nieba i  usiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli  i  wszędzie kazali,  a Pan im
pomagał i potwierdzał ich słowo znakami, które mu towarzyszyły. 
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