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w gorliwości. Bądźcie płomiennego ducha. Pełnijcie
służbę Panu. Weselcie się nadzieją. W ucisku bądźcie
cierpliwi, w modlitwie – wytrwali. Zaradzajcie potrzebom świętych. Przestrzegajcie gościnności.
Oto słowo Boże.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie

BŁ. BRONISŁAWA MARKIEWICZA,
KAPŁANA

Święto

Mt 18, 4

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Kto się uniży jak dziecko,
ten jest największy w królestwie niebieskim.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
EWANGELIA

30 stycznia

Mk 10, 13-16

 Słowa Ewangelii według świętego Marka.
Przynosili Jezusowi dzieci, żeby ich dotknął; lecz
uczniowie szorstko zabraniali im tego.
A Jezus widząc to, oburzył się i rzekł do nich:
«Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy królestwo
Boże. Zaprawdę, powiadam wam: Kto nie przyjmie
królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do
niego». I biorąc je w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je.
Oto słowo Pańskie.

PIERWSZE CZYTANIE

Pan mnie posłał głosić dobrą nowinę ubogim

Iz 61, 1-3a

Czytanie z Księgi proroka Izajasza.
Duch Pana Boga nade mną,
bo Pan mnie namaścił.
Posłał mnie, by głosić dobrą nowinę ubogim,
by opatrywać rany serc złamanych,
by zapowiadać wyzwolenie jeńcom
i więźniom swobodę;
aby obwieszczać rok łaski u Pana
i dzień pomsty naszego Boga;
aby pocieszać wszystkich zasmuconych,
by rozweselić płaczących na Syjonie,
aby im wieniec dać zamiast popiołu,
olejek radości zamiast szaty smutku,
pieśń chwały zamiast zgnębienia na duchu.
Oto słowo Boże.
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PSALM RESPONSORYJNY
Ps 89(88), 2-3. 4-5. 21-22. 25 i 27

Refren: Bóg Wszechmogący wierny jest na zawsze.
Będę na wieki śpiewał o łasce Pana, *
moimi ustami Twą wierność będę głosił
przez wszystkie pokolenia.
Albowiem powiedziałeś:
«Na wieki ugruntowana jest łaska», *
utrwaliłeś swą wierność w niebiosach.
Refren.
«Zawarłem przymierze z moim wybrańcem, *
przysiągłem mojemu słudze, Dawidowi:
Utrwalę twoje potomstwo na wieki *
i tron twój umocnię na wszystkie pokolenia».
Refren.
Znalazłem Dawida, mojego sługę, *
namaściłem go moim świętym olejem,
aby ręka moja zawsze przy nim była *
i umacniało go moje ramię.
Refren.
Z nim moja wierność i łaska *
w moim imieniu jego moc wywyższona.
On będzie wołał do Mnie: «Ty jesteś Ojcem moim, *
moim Bogiem, Opoką mojego zbawienia».
Refren.
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DRUGIE CZYTANIE
Różne dary w Kościele

Rz 12, 3-13

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian.
Bracia:
Mocą łaski, jaka została mi dana, mówię każdemu
z was: Niech nikt nie ma o sobie wyższego mniemania, niż należy, lecz niech sądzi o sobie trzeźwo, według miary, jaką Bóg każdemu w wierze wyznaczył.
Jak bowiem w jednym ciele mamy wiele członków, a nie wszystkie członki spełniają tę samą czynność, podobnie wszyscy razem tworzymy jedno ciało
w Chrystusie, a każdy z osobna jesteśmy nawzajem
dla siebie członkami.
Mamy zaś według udzielonej nam łaski różne dary: bądź dar proroctwa – do stosowania zgodnie
z wiarą; bądź to urząd diakona – dla wykonywania
czynności diakońskich; bądź urząd nauczyciela – dla
wypełniania czynności nauczycielskich; bądź dar
upominania – dla karcenia. Kto zajmuje się rozdawaniem, niech to czyni ze szczodrobliwością; kto jest
przełożonym, niech działa z gorliwością; kto pełni
uczynki miłosierdzia, niech to czyni ochoczo.
Miłość niech będzie bez obłudy. Miejcie wstręt
do złego, podążajcie za dobrem. W miłości braterskiej nawzajem bądźcie życzliwi. W okazywaniu czci
jedni drugich wyprzedzajcie. Nie opuszczajcie się

