
we wszystkich kościołach naszego kraju przeżywamy w dn. 26 kwiet-
nia 2020 roku czwarte narodowe Czytanie Pisma Świętego. tak swoim ha-
słem jak i wybranymi do wspólnotowej lektury tekstami z Ewangelii według 
św. Mateusza nawiązuje ono do 100. rocznicy urodzin Karola wojtyły – św. 
Jana Pawła II. ten wielki Papież przez cały swój pontyfikat głosił Ewangelię 
wszystkim narodom świata. wypełniał posłannictwo zlecone apostołom i ich 
następcom przez zmartwychwstałego Chrystusa: „Idźcie i nauczajcie wszyst-
kie narody!” (Mt 28,19).

 w imieniu organizatorów pragnę wyrazić radość, że patronat honoro-
wy nad czwartym narodowym Czytaniem Pisma Świętego sprawują:

Przewodniczący 
Konferencji Episkopatu Polski, 

Ksiądz Arcybiskup stanisław Gądecki
oraz

Prezes 
Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej,

Pan Mateusz Morawiecki. 

Uroczysta celebracja pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Marka 
Jędraszewskiego – z udziałem zaproszonych lektorów – ma miejsce w kate-
drze wawelskiej i jest transmitowana na żywo w TVP Info o godz. 10.00. 
ten sam rytuał czytania Pisma świętego towarzyszy Mszy św. sprawowanej w 
Łagiewnikach i transmitowanej na żywo o godz. 7.00 w TVP 1 oraz Mszy św. 
sprawowanej w kaplicy w kaplicy Matki Bożej na Jasnej Górze, która jest 
transmitowana na żywo w TVP Polonia o godz. 13.00. 

Mamy żywą nadzieję, że również Ojciec Święty Franciszek po modlitwie 
„Regina Coeli” skieruje do Polaków słowa pasterskiej zachęty nie tylko do 
osobistej, ale i wspólnotowej lektury Pisma świętego. 

ks. prof. Henryk Witczyk
przewodniczący „Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II”

czwarte
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Przed mszą świętą 
(do wyboru celebransa)

Celebrans udaje się w szatach mszalnych w procesji do ołtarza z księgą 
Pisma świętego. Wierni śpiewają kilka zwrotek hymnu do Ducha Świętego 
– O Stworzycielu Duchu przyjdź! Następnie celebrans wprowadza w ryt czy-
tania, a jeden lektor (a jeżeli możliwe to czterech) odczytuje podany fragment 
z Ewangelii według św. Mateusza. 

Celebrans: 
w imię Ojca, i syna, i Ducha Świętego 
Wierni: 
Amen.
Celebrans: 

Rozpoczynamy XII tydzień Biblijny, którego hasłem są słowa: „Kto 
we Mnie wierzy, będzie spożywał Chleb życia wiecznego” (por. J 6,35-36). 
nawiązuje ono do tematu całego roku duszpasterskiego, w którym rozważa-
my tajemnicę Eucharystii jako Mysterium wiary. 

wraz z całym Kościołem w Polsce przeżywamy tę niedzielę Biblijną 
jako czwarty narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego. Jak kiedyś aposto-
łowie, tak i my dzisiaj modlimy do Boga o to, aby słowa Ewangelii umac-
niały naszą wiarę i coraz głębiej wprowadzały nas w uobecniane na ołtarzu 
wydarzenie śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. wsłuchajmy się w słowa 
Ewangelii według św. Mateusza i otwórzmy na zawartą w nich Łaskę wiary!

Lektor (jedna lub cztery osoby) odczytuje(-ją) tekst zamieszczony poni-
żej, podzielony na cztery fragmenty:

czytanie z ewangelii według św. mateusza 
(Mt 7,24-27; 13,36-43; 16,24-27; 20,17-19 i 28,16-20)

24 Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, 
 można porównać z człowiekiem roztropnym, 
 który dom swój zbudował na skale.
25 spadł deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. 
 On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony.



 nie wypełnia ich, 
 można porównać z człowiekiem nierozsądnym, 
 który dom swój zbudował na piasku.
27 spadł deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten 

dom. 
 I runął, a upadek jego był wielki».
28 Gdy Jezus dokończył tych mów, tłumy zdumiewały się Jego nauką.
29 uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, 
 a nie tak jak ich uczeni w Piśmie”.
 

36 Przystąpili do Jezusa uczniowie, mówiąc: «wyjaśnij nam przypowieść 
o chwaście».

37 On odpowiedział: «tym, który sieje dobre nasienie, jest syn Człowieczy.
38 Rolą jest świat, dobrym nasieniem są synowie królestwa, 
 chwastem zaś synowie Złego.
39 nieprzyjacielem, który posiał chwast, jest diabeł; 
 żniwem jest koniec świata, a żeńcami są aniołowie.
40 Jak więc zbiera się chwast i spala w ogniu, tak będzie przy końcu świa-

ta.
41 syn Człowieczy pośle aniołów swoich: 
 ci zbiorą z Jego królestwa wszystkie zgorszenia 
 oraz tych, którzy dopuszczają się nieprawości,
42 i wrzucą ich w piec rozpalony; 
 tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.
43 wtedy sprawiedliwi jaśnieć będą jak słońce w królestwie Ojca swego. 
 Kto ma uszy, niechaj słucha!” 

24 wtedy Jezus rzekł do swoich uczniów: 
 «Jeśli ktoś chce pójść za Mną, 
 niech się zaprze samego siebie, 
 niech weźmie krzyż swój 
 i niech Mnie naśladuje.
25 Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; 
 a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je.
26 Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, 
 choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? 
 Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę?
27 Albowiem syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego 
 razem z aniołami swoimi 
 i wtedy odda każdemu według jego postępowania”.



udając się do Jerozolimy, Jezus wziął osobno Dwunastu 
 i w drodze rzekł do nich:
18 «Oto idziemy do Jerozolimy: 
 a tam syn Człowieczy zostanie wydany arcykapłanom i uczonym 

w Piśmie. 
Oni skażą Go na śmierć
19 i wydadzą Go poganom, aby został wyszydzony, ubiczowany i ukrzy-

żowany; 
 a trzeciego dnia zmartwychwstanie». (…)
 A po zmartwychwstaniu Jezusa
16 Jedenastu uczniów udało się do Galilei, na górę, 
 tam gdzie Jezus im polecił.
17 A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. 
 niektórzy jednak wątpili.
18 wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: 
 «Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi.
19 Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, 
 udzielając im chrztu w imię Ojca i syna, i Ducha Świętego.
20 uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. 
 A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata».

Oto słowo Pańskie

Celebrans:
wysłuchane słowo Boże z pewnością poruszyło nasz rozum i sumienie. 

Zróbmy w jego świetle rachunek sumienia. stojąc przed Bogiem odpo-
wiedzmy sobie w duszy na nasuwające się pytania: 

– w jakim stopniu budujemy dom naszego życia osobistego, rodzinnego 
i narodowego na tej skale, którą jest Ewangelia syna Bożego?

– na ile w naszym osobistym i narodowym życiu dajemy posłuch synom 
Złego, rożsiewającym chwasty kłamstwa i niesprawiedliwości?

– jak ochoczo bierzemy na co dzień nasz krzyż i naśladujemy Chrystusa, 
żyjąc według Jego Ewangelii i nie bacząc na prześladowania ze strony nie-
przyjaciół?

– jak umacniam swoją wiarę i miłość do Chrystusa, który również dzisiaj 
jest wyszydzany, biczowany kłamstwami i krzyżowany nienawiścią?

– z jakim świadectwem wiary, miłości, poświęcenia i zaangażowania dla 
Chrystusa żyjącego w moich braciach i siostrach przychodzę na tę i każdą 
inną Eucharystię?



 Komunii świętej celebrans zaprasza do przyjęcia daru w postaci frag-
mentu Pisma świętego z Ewangelii według św. Mateusza i Księgi Syracha, 
który Opatrzność włoży w nasze ręce. Czyni to kierując do uczestników każ-
dej Mszy świętej następujące słowa:

Celebrans:
Po powrocie do domu otwórzmy rodzinne Pismo święte i każdy w naj-

głębszym skupieniu i powadze niech odczyta sobie otrzymany dzisiaj tekst. 
niech on nam posłuży jako przedmiot medytacji w codziennej modlitwie 
i w rachunku sumienia – przez cały rok. Zaznaczmy go sobie. niech będzie 
dla nas światłem i mocą na drodze naszego osobistego i narodowego życia 
przez wszystkie dni aż do następnego narodowego Czytania Pisma Świętego.




