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PIERWSZE CZYTANIE Iz 61.9-11 

Ogromnie się weselę w Panu  

 

Czytanie z Księgi proroka Izajasza. 
 

Plemię ich będzie znane wśród narodów i między 

ludami ich potomstwo. Wszyscy, co ich zobaczą, uznają, że 

oni są szczepem błogosławionym Pana.  

Ogromnie się weselę w Panu, dusza moja raduje się      

w Bogu moim, bo mnie przyodział w szaty zbawienia, okrył 

mnie płaszczem sprawiedliwości, jak oblubieńca, który 

wkłada zawój, jak oblubienicę strojną w swe klejnoty. 

Zaiste, jak ziemia wydaje swe plony, jak ogród rozplenia 

swe zasiewy, tak Pan Bóg sprawi, że się rozpleni 

sprawiedliwość i chwała wobec wszystkich narodów. 

 Oto słowo Boże. 



 
 

 

PSALM RESPONSORYJNY 
1 Sm 2, 1. 4-5. 6-7. 8abcd (R.: por. 1 b) 

 

Refren: Całym swym sercem raduję się w Panu.   
 

1 Raduje się me serce w Panu,* 

moc moja ku Panu się wznosi. 

Rozwarły się me usta na wrogów moich,*   

gdyż cieszyć się mogę Twoją pomocą. 
 

Refren. 
 

4 Łuki siłaczy się łamią,*   

słabi przepasują się mocą, 

5 Za chleb najmują się syci, a odpoczywają głodni,*   

niepłodna rodzi siedmioro, a więdnie bogata w dzieci. 
 

Refren. 
 

6 To Pan daje śmierć i życie,*   

w grób wtrąca i zeń wywodzi.   

7 Pan uboży i wzbogaca,* 

poniża i wywyższa. 
 

Refren. 
 

8 Z pyłu podnosi biedaka,*   

z barłogu dźwiga nędzarza, 

by go wśród książąt posadzić.*   

by dać mu stolicę chwały. 
 

Refren. 



 

 

 

 

DRUGIE CZYTANIE Ga 4. 4-7 

Bóg zesłał swojego Syna, zrodzonego z niewiasty 

 

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła  do Galatów. 
 

Bracia: 

Gdy nadeszła pełnia czasu, Bóg zesłał swojego Syna, 

zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod Prawem, aby 

wykupił tych, którzy podlegali Prawu, abyśmy mogli 

otrzymać przybrane synostwo. 

Na dowód tego, że jesteście synami, Bóg wysłał do serc 

naszych Ducha Syna swego, który woła: „Abba, Ojcze!".    

A zatem nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem. Jeżeli zaś 

synem, to i dziedzicem z woli Bożej. 

 Oto słowo Boże. 

 

 

 

 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ Łk 1, 45 

 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.  
 

Błogosławiona jesteś, Panno Maryjo, która uwierzyłaś,  

że spełnią się słowa powiedziane Tobie od Pana.  
 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 



 

 

 

EWANGELIA Łk 1. 39-47 

Nawiedzenie świętej Elżbiety 

 

+  Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. 
 

W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem     

w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do 

domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta 

usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko      

w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona 

okrzyk i powiedziała: „Błogosławiona jesteś między 

niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona.         

A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? 

Oto, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich 

uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. 

Błogosławiona jesteś któraś uwierzyła, że spełnią się słowa 

powiedziane Ci od Pana." 

Wtedy Maryja rzekła: „Wielbi dusza moja Pana, 

i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy". 

 Oto słowo Pańskie 

 

 


