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LECTURE DU LIVRE DE LA SAGESSE   Sg 12, 13. 16-19 
Il n’y a pas de Dieu en dehors de toi, Seigneur, toi qui 
prends soin de toute chose, et montres ainsi que tes 
jugements ne sont pas injustes. Ta force est à l’origine de ta 
justice, et ta domination sur toute chose te rend patient 
envers toute chose. Il montre sa force, l’homme dont la 
puissance est discutée, et ceux qui la bravent sciemment, il 
les réprime. Tandis que toi, Seigneur, qui disposes de la 
force, tu juges avec indulgence, tu nous gouvernes avec 
beaucoup de ménagements, car tu n’as qu’à vouloir pour 
exercer ta puissance. Par ton exemple tu as enseigné à ton 
peuple que le juste doit être humain, et tu as pénétré tes fils 
d’une belle espérance : à ceux qui ont péché tu accordes la 
conversion. 
Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu ! 
 
Psaume 85 
TOI QUI ES BON ET QUI PARDONNES, 
ÉCOUTE-MOI, MON DIEU ! 
Toi qui es bon et qui pardonnes, 
plein d’amour pour tous ceux qui t’appellent, 
écoute ma prière, Seigneur, 
entends ma voix qui te supplie. 

Toutes les nations que tu as faites 
viendront se prosterner devant toi, 
car tu es grand et tu fais des merveilles, 
toi, Dieu, le Seul. 

Seigneur, Dieu de tendresse et de pitié, 
lent à la colère, 
plein d’amour et de vérité, 
regarde vers moi, prends pitié de moi. 
 
LECTURE DE LA LETTRE DE SAINT PAUL APÔTRE 
AUX ROMAINS Rm 8, 26-27 
Frères, l’Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse, 
car nous ne savons pas prier comme il faut. L’Esprit lui-
même intervient pour nous par des cris inexprimables. Et 
Dieu, qui voit le fond des cœurs, connaît les intentions de 
l’Esprit : il sait qu’en intervenant pour les fidèles, l’Esprit 
veut ce que Dieu veut. 
Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu ! 
 
ALLELUIA. ALLELUIA. cf. Mt 11 
Tu es béni, Dieu notre Père, Seigneur de l’univers, 
toi qui révèles aux petits les mystères du Royaume. 
ALLELUIA. 
 
ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON  
SAINT MATTHIEU Mt 13, 24-43 
Jésus proposa cette parabole à la foule : « Le Royaume des 
cieux est comparable à un homme qui a semé du bon grain 
dans son champ. Or, pendant que les gens dormaient, son 
ennemi survint ; il sema de l’ivraie au milieu du blé et s’en 
alla. Quand la tige poussa et produisit l’épi, alors l’ivraie 
apparut aussi. Les serviteurs du maître vinrent lui dire : 
‘Seigneur, n’est-ce pas du bon grain que tu as semé dans 
ton champ ? D’où vient donc qu’il y a s de l’ivraie ?’ Il leur 
dit : ’C’est un ennemi qui a fait cela.’ Les serviteurs lui 
disent : ‘Alors, veux-tu que nous allions l’enlever ?’ Il 
répond : ‘Non, de peur qu’en enlevant l’ivraie vous 
n’arrachiez le blé en même temps. Laissez-les pousser 
ensemble jusqu’à la moisson ; et, au temps de la moisson, je 
dirai aux moissonneurs : Enlevez d’abord l’ivraie, liez-la en  

 
CZYTANIE Z KSIĘGI MĄDROŚCI Mdr 12, 13.16-19 
Panie, nie ma oprócz Ciebie boga, co ma pieczę nad 
wszystkim, abyś miał dowodzić, że nie sądzisz 
niesprawiedliwie. Podstawą Twojej sprawiedliwości jest 
Twoja potęga, wszechwładza Twa sprawia, że wszystko 
oszczędzasz. Moc swą przejawiasz, gdy się nie wierzy w 
pełnię Twej potęgi, i karzesz zuchwalstwo świadomych. 
Potęgą władasz, a sądzisz łagodnie i rządzisz nami z wielką 
oględnością, bo do Ciebie należy moc, gdy zechcesz. Tak 
postępując nauczyłeś lud swój, że sprawiedliwy powinien 
być dobrym dla ludzi. I wlałeś swoim synom wielką 
nadzieję, że po występkach dajesz nawrócenie. 
Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki! 
 
Psalm responsoryjny 86(85) 
PANIE, TY JESTEŚ DOBRY I ŁASKAWY. 
Tyś, Panie, dobry i łaskawy,* 
pełen łaski dla wszystkich, którzy Cię wzywają. 
Wysłuchaj, Panie, modlitwę moją* 
I zważ na głos mojej prośby. 

Przyjdą wszystkie ludy przez Ciebie stworzone,+ 
   i Tobie, Panie, oddadzą pokłon,* 
będą sławiły Twe imię. 
Bo Ty jesteś wielki i czynisz cuda:* 
tylko Ty jesteś Bogiem. 

Ale Tyś, Panie, Bogiem łaski i miłosierdzia,* 
do gniewu nieskory, łagodny i bardzo wierny. 
Wejrzyj na mnie* 
i zmiłuj się nade mną. 
 
CZYTANIE Z LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA 
DO RZYMIAN Rz 8, 26-27 
Bracia: Duch Święty przychodzi z pomocą naszej słabości. 
Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam 
Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie 
można wyrazić słowami. Ten zaś, który przenika serca, zna 
zamiar Ducha, wie, że przyczynia się za świętymi zgodnie z 
wolą Bożą. 
Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki! 
 
ALLELUJA. ALLELUJA.  
Ziarnem jest słowo Boże, a siewcą Chrystus, 
każdy, kto Go znajdzie, będzie żył na wieki. 
ALLELUIA. 
 
SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. MATEUSZA 
 Mt 13, 24-43 
Jezus opowiedział tłumom tę przypowieść: Królestwo 
niebieskie podobne jest do człowieka, który posiał dobre 
nasienie na swojej roli. Lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego 
nieprzyjaciel, nasiał chwastu między pszenicę i odszedł. A 
gdy zboże wyrosło i wypuściło kłosy, wtedy pojawił się i 
chwast. Słudzy gospodarza przyszli i zapytali go: „Panie, 
czy nie posiałeś dobrego nasienia na swej roli? Skąd więc 
się wziął na niej chwast?” Odpowiedział im „Nieprzyjazny 
człowiek to sprawił”. Rzekli mu słudzy: „Chcesz więc, 
żebyśmy poszli i zebrali go?” A on im odrzekł: „Nie, byście 
zbierając chwast nie wyrwali razem z nim i pszenicy. 
Pozwólcie obojgu róść aż do żniwa; a w czasie żniwa 
powiem żeńcom: Zbierzcie najpierw chwast i powiążcie go 
w snopki na spalenie; pszenicę zaś zwieźcie do mego 
spichlerza”. 
Przedłożył im inną przypowieść: «Królestwo niebieskie 
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bottes pour la brûler ; quant au blé, rentrez-le dans mon 
grenier.’ » 
Acclamons la Parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus ! 
 
 CHANT D’ENTRÉE : 
1. Pod Twą obronę Ojcze na niebie,  
    Grono Twych dzieci swój powierza los,  
    Ty nam błogosław, ratuj w potrzebie,  
    I broń od zguby, gdy zagraża cios. 
2. Czy toń spokojna, czy huczą fale, 
    Gdy Ty Twe dzieci w Swej opiece masz,  
    Wznosimy modły dziś ku Twej chwale,  
    Boś Ty nam tarczą, Boże Ojcze nasz. 
 
 ACTE PENITENTIEL : 
Panie, przebacz nam! * Ojcze, zapomnij nam! 
Zapomnij nam nasze winy, *  
Przywołaj, kiedy błądzimy, *  
Ojcze, zapomnij nam! 
     Panie, przyjmij nas. * Ojcze, przygarnij nas. 
     I w swej ojcowskiej miłości *  
     Ku naszej schyl się słabości. * 
     Ojcze, przygarnij nas! 
 
CHANT D’OFFERTOIRE : 
1. Nasz Pan jest dobrym Pasterzem, 
Zagubionych szuka stroskany, 
Wracających z radością wita, 
I w ramiona bierze, 
Bo nasz Pan jest dobrym Pasterzem. 
   2. O Panie, jesteśmy przed Tobą, 
   Z Magdaleną i Piotrem i łotrem, 
   Lecz idziemy szukając Ciebie  
   w tej gorącej wierze, 
  Że Ty jesteś naszym Pasterzem, 
  Najlepszym naszym Pasterzem. 

 
SANCTUS: 
Benedictus, qui venit in nomine Dominii (bis) 
Hosanna, Hosanna, Hosanna in excelsis! 
 
ANAMNÈSE: 
K:  Oto wielka tajemnica wiary.  
W: Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, 
      wyznajemy Twoje zmartwychwstanie, 
      i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. 
 
AGNUS DEI 
Pokoju Twego, wielki Dar, dziś Jezu nam daj, (bis) 
By Imię Twe święte, wysławiał cały świat. 
Pokoju Twego, wielki Dar, dziś Jezu nam daj 
      La Paix, oui la Paix, c'est le Don de Jésus.(bis) 
     Alors dit Jésus, alors mon Nom sera connu, 
     La Paix, oui la Paix, c'est le Don de Jésus! 
 

podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posiał 
na swej roli. Jest ono najmniejsze ze wszystkich nasion, lecz 
gdy wyrośnie, większe jest od innych jarzyn i staje się 
drzewem, tak że ptaki podniebne przylatują i gnieżdżą się 
na jego gałęziach». 
Powiedział im inną przypowieść: «Królestwo niebieskie 
podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i 
włożyła w trzy miary mąki, aż się wszystko zakwasiło». 
To wszystko mówił Jezus tłumom w przypowieściach, a bez 
przypowieści nic im nie mówił. Tak miało się spełnić słowo 
Proroka: «Otworzę usta w przypowieściach, wypowiem 
rzeczy ukryte od założenia świata». 
Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste! 
 
CHANT DE COMMUNION : 
Ref.: Panie dobry jak chleb, 
         bądź uwielbiony od swego Kościoła, 
         bo Tyś do końca nas umiłował, 
         do końca nas umiłował. 
1. Tyś na pustkowiu chleb rozmnożył, Panie, 
     byśmy do nieba w drodze nie ustali. 
    Tyś stał się Manną wędrowców przez ziemię, 
    dla tych, co dotąd przy Tobie wytrwali.  
2. Ziarna zbierzemy, odrzucimy chwasty, 
    bo łan dojrzewa, pachnie świeżym chlebem. 
    Niech ziemia nasza stanie się ołtarzem, 
    a chleb komunią dla spragnionych Ciebie.  
 
CHANT D’ACTION DE GRÂCE :  
Jezu, zostań w nas, Jezu, połącz nas. 
Złącz nas w prawdzie i miłości, który jesteś w nas. 
    Jezu, połącz nas, stań pośrodku nas. 
    Jedno serce, jedną duszę stwórz, o, Jezu, w nas. 
 
CHANT DE SORTIE :  
1. Niechaj z nami będzie Pan - alleluja.  
Niech obroną będzie nam - alleluja. 
2. Jego słowo wiecznie trwa - alleluja,  
Wieczną prawdę w sobie ma - alleluja. 
3. Chcemy zgłębić słowa treść - alleluja,  
Braciom je radośnie nieść - alleluja. 
4. Chcemy nim na co dzień żyć - alleluja.  
I w przyjaźni z Bogiem być - alleluja. 
 
Ref. Błogosławiony jesteś , Panie 
        Błogosławione Twoje święte Imię. 
        Alleluja, Alleluja. 
1. Ty stworzyłeś wszechświat cały.  
     Boże wielki, Boże wywyższony. 
     Królu nieba, bądź uwielbiony. 
2. Tyś jest naszym Zbawiecielem,  
     Który dajesz radość i wesele. 
     Panie życia, bądź uwielbiony. 
3. Tyś jest Panem miłosiernym, 
     Który dajesz grzesznym przebaczenie. 
     Boże Świety, bądź uwielbiony. 
 


