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PIERWSZE CZYTANIE Rdz 2, 4 b-9.15 

Bóg umieścił człowieka w ogrodzie Eden, aby go doglądał. 

 

Czytanie z Księgi Rodzaju.  

 

W dniu, w którym Pan Bóg stworzył ziemię i niebo, nie było jeszcze żadnego krzewu 

polnego na ziemi ani żadna trawa polna jeszcze nie wzeszła, bo Pan Bóg nie zsyłał deszczu na 

ziemię i nie było człowieka, który by uprawiał ziemię i kopał rów w ziemi, aby w ten sposób 

nawadniać całą powierzchnię gleby. 

Wtedy to Pan Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie 

życia, wskutek czego stał się człowiek istotą żywą.  

A zasadziwszy ogród w Eden na wschodzie, Pan Bóg umieścił tam człowieka, którego 

ulepił. Na rozkaz Pana Boga wyrosły z gleby wszelkie drzewa miłe z wyglądu i smaczny 

owoc rodzące oraz drzewo życia w środku tego ogrodu i drzewo poznania dobra i zła. 

Pan Bóg wziął zatem człowieka i umieścił go w ogrodzie Eden, aby uprawiał go i 

doglądał. 

Oto słowo Boże. 



PSALM RESPONSORYJNY Ps 2, 7-12 (R.: 117,1) 

 

Refren: Wszystkie narody wysławiajcie Pana. 

 

7  Wyrok Pański ogłoszę: * 

On rzekł do Mnie:  

«Ty jesteś moim Synem, *  
Ja Ciebie dziś zrodziłem».  

Refren 

 

8 «Żądaj, a dam Ci w dziedzictwo narody * 

i krańce ziemi w posiadanie Twoje». 

9  Żelazną rózgą będziesz nimi rządził,* 

jak gliniane naczynie ich skruszysz. 

Refren 

 

10 A teraz, królowie, zrozumcie, * 

nauczcie się, sędziowie ziemi. 

11 Służcie Panu z bojaźnią, * 

 ze drżeniem całujcie Mu stopy.  

Refren 

 

12  Bo jeśli gniewem zapłonie, * 

wejdziecie na drogę zagłady,  

gdyż gniew Jego prędko wybucha. * 

Szczęśliwi wszyscy, którzy Mu ufają.  

Refren 

 

 

DRUGIE CZYTANIE  Rz 8, 14-17 

Otrzymaliście ducha przybrania za synów. 

 

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła  

do Rzymian 

 

Bracia:  

Wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi. Nie otrzymaliście przecież 

ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście ducha przybrania za 

synów, w którym możemy wołać: «Abba, Ojcze!» Sam Duch wspiera swym świadectwem 

naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Jeżeli zaś jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami: 

dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa, skoro wspólnie z Nim cierpimy po to, by 

też wspólnie mieć udział w chwale. 

Oto słowo Boże 



ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  Mk 1,17 

 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 

Jezus powiedział:  

«Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi». 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 

 

 

EWANGELIA  Łk 5, 1-11 

Lecz na Twoje słowo zarzucę sieci. 

 

 

  Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. 

 

 

Gdy tłum cisnął się do Jezusa, aby słuchać słowa Bożego, a On stał nad jeziorem 

Genezaret, zobaczył dwie łodzie, stojące przy brzegu; rybacy zaś wyszli z nich i płukali sieci.  

Wszedłszy do jednej łodzi, która należała do Szymona, poprosił go, żeby nieco odbił od 

brzegu. Potem usiadł i z łodzi nauczał tłumy. 

Gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: «Wypłyń na głębię i zarzućcie sieci na połów!» 

A Szymon odpowiedział: «Mistrzu, całą noc pracowaliśmy i niceśmy nie ułowili. Lecz na 

Twoje słowo zarzucę sieci».  

Skoro to uczynili, zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci ich zaczynały się rwać. 

Skinęli, więc na współtowarzyszy w drugiej łodzi, żeby im przyszli z pomocą. Ci podpłynęli i 

napełnili obie łodzie, tak że się prawie zanurzały.  

Widząc to Szymon Piotr przypadł Jezusowi do kolan i rzekł: «Odejdź ode mnie, Panie, 

bo jestem człowiek grzeszny». I jego bowiem, i wszystkich jego towarzyszy w zdumienie 

wprawił połów ryb, jakiego dokonali; jak również Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy 

byli wspólnikami Szymona.  

Lecz Jezus rzekł do Szymona: «Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił».  

I przyciągnąwszy łodzie do brzegu, zostawili wszystko i poszli za Nim. 

Oto słowo Pańskie.  
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