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LECTURE DU PREMIER LIVRE DES ROIS 

 1 R 3, 5. 7-12 

A Gabaon, pendant la nuit, le Seigneur apparut en songe à 

Salomon. Il lui dit : « Demande-moi ce que tu veux et je te 

le donnerai. » Salomon répondit : « Seigneur, mon Dieu, 

c’est toi qui m’as fait roi à la place de David mon père, or, 

je suis un tout jeune homme, incapable de se diriger, et me 

voilà au centre du peuple que tu as élu ; c’est un peuple 

nombreux, si nombreux qu’on ne peut ni l’évaluer ni le 

compter. Donne à ton serviteur un cœur attentif pour qu’il 

sache gouverner ton peuple et discerner le bien et le mal ; 

comment sans cela gouverner ton peuple qui est si 

important ? » Cette demande de Salomon plut au Seigneur, 

qui lui dit : « Puisque c’est cela que tu as demandé, et non 

pas de longs jours, ni la richesse, ni la mort de tes ennemis, 

mais puisque tu as demandé le discernement, l’art d’être 

attentif et de gouverner, je fais ce que tu as demandé : je te 

donne un cœur intelligent et sage, tel que personne n’en a 

eu avant toi et que personne n’en aura après toi. » 

Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu ! 

 

Psaume 118 

DE QUEL AMOUR J’AIME TA LOI, SEIGNEUR ! 

Mon partage, Seigneur, je l’ai dit, 

c’est d’observer tes paroles.  

Mon bonheur, c’est la loi de ta bouche, 

plus qu’un monceau d’or ou d’argent. 

Que j’aie pour consolation ton amour 

selon tes promesses à ton serviteur ! 

Que vienne à moi la tendresse, et je vivrai : 

ta loi fait mon plaisir. 

Aussi j’aime tes volontés, 

plus que l’or le plus précieux. 

Je me règle sur chacun de tes préceptes, 

je hais tout chemin de mensonge. 

Quelle merveille, tes exigences, 

aussi mon âme les garde ! 

Déchiffrer ta parole illumine, 

et les simples comprennent. 

 

LECTURE DE LA LETTRE DE SAINT PAUL APÔTRE 

AUX ROMAINS Rm 8, 28-30 

Frères, nous le savons, quand les hommes aiment Dieu, lui-

même fait tout contribuer à leur bien, puisqu’ils sont 

appelés selon le dessein de son amour. Ceux qu’il 

connaissait par avance, il les a aussi destinés à être l’image 

de son Fils, pour faire de ce Fils l’aîné d’une multitude de 

frères. Ceux qu’il destinait à cette ressemblance, il les a 

aussi appelés ; ceux qu’il a appelés, il en a fait des justes ; et 

ceux qu’il a justifiés, il leur a donné sa gloire. 

Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu ! 

 

ALLELUIA. ALLELUIA. cf. Mt 11, 25 

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, 44-52 

Jésus disait à la foule ces paraboles : « Le Royaume des 

cieux est comparable à un trésor caché dans un champ ; 

l’homme qui l’a découvert le cache de nouveau. Dans sa 

joie, il va vendre tout ce qu’il possède, et il achète ce 

champ. Ou encore : Le Royaume des cieux est comparable 

à un négociant qui recherche des perles fines. 

 

CZYTANIE Z PIERWSZEJ KSIĘGI KRÓLEWKSIEJ 

     1 Krl 3, 5. 7-12 

W Gibeonie ukazał się Pan Salomonowi w nocy, we śnie. 

Wtedy rzekł Bóg: „Proś o to, co mam ci dać”. A Salomon 

odrzekł: „O Panie, Boże mój, Tyś ustanowił królem Twego 

sługę, w miejsce Dawida, mego ojca, a ja jestem bardzo 

młody. Brak mi doświadczenia. Ponadto Twój sługa jest 

pośród Twego ludu, któryś wybrał, ludu mnogiego, który 

nie da się zliczyć ani spisać, z powodu jego mnóstwa. Racz 

więc dać Twemu słudze serce pełne rozsądku do sądzenia 

Twego ludu i rozróżniania dobra i zła, bo któż zdoła sądzić 

ten lud Twój tak liczny?” Spodobało się Panu, że właśnie o 

to Salomon poprosił. Bóg więc mu powiedział: „Ponieważ 

poprosiłeś o to, a nie poprosiłeś dla siebie o długie życie ani 

też o bogactwa, i nie poprosiłeś o zgubę twoich 

nieprzyjaciół, ale prosiłeś dla siebie o umiejętność 

rozstrzygania spraw sądowych, więc spełniam twoje 

pragnienie i daję ci serce mądre i rozsądne, takie, że 

podobnego tobie przed tobą nie było i po tobie nie będzie”. 

Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki! 

 

Psalm responsoryjny 119(118) 

JAKŻE MIŁUJĘ PRAWO TWOJE, PANIE. 

Panie, Ty jesteś moim działem,* 

przyrzekłem zachować Twoje słowa. 

Prawo ust Twoich jest dla mnie lepsze* 

niż tysiąc sztuk złota i srebra. 

Niech Twoja łaska będzie mi pociechą* 

zgodnie z obietnicą, daną Twemu słudze. 

Niech mnie ogarnie Twoja łaska, a żyć będę,* 

bo Twoje Prawo jest moją rozkoszą. 

Przeto bardziej miłuję Twoje przykazania* 

niż złoto, niż złoto najczystsze. 

Dlatego uważam za słuszne wszystkie Twe postanowienia* 

i nienawidzę wszelkiej drogi fałszu. 

Twoje napomnienia są przedziwne,* 

dlatego przestrzega ich moja dusza. 

Poznanie Twoich słów oświeca* 

i naucza niedoświadczonych. 

 

CZYTANIE Z LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA  

DO RZYMIAN Rz 8, 28-30 

Bracia: Wiemy, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, 

współdziała we wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy są 

powołani według Jego zamiaru. Albowiem tych, których od 

wieków poznał, tych też przeznaczył na to, by się stali na 

wzór obrazu Jego Syna, aby On był pierworodnym między 

wielu braćmi. Tych zaś, których przeznaczył, tych też 

powołał, a których powołał, tych też usprawiedliwił, a 

których usprawiedliwił, tych też obdarzył chwałą. 

Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki! 

 

ALLELUJA. ALLELUJA.  Por. Mt 11, 25 

Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, 

że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom. 

ALLELUJA. 

 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. MATEUSZA 

 Mt 13, 44-52 

Jezus opowiedział tłumom taką przypowieść: Królestwo 

niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł 

go pewien człowiek i ukrył ponownie. Uradowany poszedł, 

sprzedał wszystko, co miał, i kupił tę rolę.  
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Ayant trouvé une perle de grande valeur, il va vendre tout 

ce qu’il possède, et il achète la perle. Le Royaume des cieux 

est encore comparable à un filet qu’on jette dans la mer, et 

qui ramène toutes sortes de poissons. Quand il est plein, on 

le tire sur le rivage, on s’assied, on ramasse dans des 

paniers ce qui est bon, et on rejette ce qui ne vaut rien. 

Ainsi en sera-t-il à la fin du monde : les anges viendront 

séparer les méchants des justes et les jetteront dans la 

fournaise : là il y aura des pleurs et des grincements de 

dents. Avez-vous compris tout cela ? » - « Oui », lui 

répondent-ils. Jésus ajouta : « C’est ainsi que tout scribe 

devenu disciple du Royaume des cieux est comparable à un 

maître de maison qui tire de son trésor du neuf et de 

l’ancien. » 

Acclamons la Parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur 

Jésus ! 

 

CHANT D’ENTRÉE : 
Posyłam was na pracę bez nagrody,  

na ciężki twardy i niewdzięczny trud. 

Niezrozumienie, drwiny i obmowy,  

posyłam was przydawać do mych trzód. 

Tak, jak Ojciec mój, posłał Mnie - tak i Ja was śle! 

     Posyłam was opatrzyć ciężkie rany,  

     pomagać słabym ich ciężary nieść,  

     Pocieszać smutnych, wspomnieć zapomnianych, 

     Posyłam was, radosną głosić wieść!  

  Tak jak Ojciec mój....  

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. Cóż Ci, Jezu damy, za Twych łask strumienie? 

    Z serca ci składamy, korne dziękczynienie. 

Ref. Panie nasz, króluj nam! Boże nasz, króluj nam! 

        Poprzez wieczny czas, króluj Jezu nam! 

2. W serca Twego ranie, o serc naszych Królu, 

    Pokój i wytrwanie, ukojenie w bólu... 

SANCTUS: 
Benedictus, qui venit in nomine Dominii (bis) 

Hosanna, Hosanna, Hosanna in excelsis! 

ANAMNÈSE : 
Gloire à Toi qui étais mort! Gloire à Toi, Jésus! 

Gloire àToi qui est vivant, gloire à Toi! 

Gloire à Toi, ressuscité! 

Viens revivre en nous aujourd’hui  

et jusqu’au jour dernier. 

AGNUS DEI : 
Pokoju Twego wielki dar, dziś Jezu nam daj. 

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.  

Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do kupca, 

poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną 

drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i 

kupił ją. 

Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do sieci, 

zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego 

rodzaju. Gdy się napełniła, wyciągnęli ją na brzeg i 

usiadłszy, dobre zebrali w naczynia, a złe odrzucili. Tak 

będzie przy końcu świata: wyjdą aniołowie, wyłączą złych 

spośród sprawiedliwych i wrzucą w piec rozpalony; tam 

będzie płacz i zgrzytanie zębów. Zrozumieliście to 

wszystko? Odpowiedzieli Mu: Tak jest. A On rzekł do nich: 

Dlatego każdy uczony w Piśmie, który stał się uczniem 

królestwa niebieskiego, podobny jest do ojca rodziny, który 

ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare. 

Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste! 

 

CHANT DE COMMUNION : 
1. Jezusa ukrytego mam w Sakramencie czcić, 

Wszystko oddać dla Niego, Jego miłością żyć! 

On się nam daje cały, z nami zamieszkał tu: 

Dla Jego Boskiej chwały, życie poświęćmy Mu! 

Wiarą ukorzyć trzeba zmysły i rozum swój, 

Bo tu już nie ma chleba, , To Bóg, to Jezus mój! 

2. Tu Mu ciągle Hosanna! śpiewa anielski chór 

A ta cześć nieustanna, to dla nasbiednych wzór. 

Dzielić z nami wygnanie, Jego rozkosze są, 

Niechże z Nim przebywanie będzie radością mą! 

On wie co udręczenie, On zna, co smutku łzy: 

Powiem Mu swe cierpienie, bo serce z bólu drży. 

 

CHANT D’ACTION DE GRÂCE :  
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. 
 

CHANT DE SORTIE :  
Ref.  „Panie, Ty wiesz, że Cię kocham”  

         wyznawał Piotr i Jan Paweł.  

         „Panie, Ty wiesz, że Cię kocham”  

         powtarzam dzisiaj wraz z nimi.  

1. Piotra pytałeś o Panie,    

    o Jego miłość do Ciebie.  

    Twojej owczarni szukając  

    Pasterza z sercem jak Twoje.  

2. Bogu wiecznemu śpiewamy 

    dziękczynne pieśni za miłość,  

    co płynąc z nieba świat zmienia, 

    nowością napełnia życie. 


