CZYTANIA ŚLUBNE
O PRZYKAZANIU
Tematem przewodnim poniższych czytań i pieśni jest przykazanie miłości, które zostawił nam Bóg. Jest ono
najważniejsze w całym Prawie, Bóg zapisuje je w naszym sercu. Wypełniający nakazy Pana mogą cieszyć się
Jego błogosławieństwem.

PIERWSZE CZYTANIE
Jr 31, 31-32A, 33-34A.
Czytanie z Księgi Proroka Jeremiasza
Pan mówi:
Oto nadchodzą dni, kiedy zawrę z domem Izraela i z domem judzkim nowe przymierze.
Nie jak przymierze, które zawierałem z ich przodkami, kiedy ująłem ich za rękę, by wyprowadzić z ziemi
egipskiej. Lecz takie będzie przymierze, jakie zawrę z domem Izraela po tych dniach, mówi Pan.
Umieszczę swe prawo w głębi ich jestestwa, wypiszę na ich sercu.
Będę im Bogiem, oni zaś będą Mi narodem.
I nie będą się musieli wzajemnie pouczać jeden mówiąc do drugiego: “Poznajcie Pana!”
Wszyscy bowiem, od najmniejszego do największego, poznają Mnie.
Oto słowo Boże.

PSALM
Refren. Radość znajduję w Pańskich przykazaniach.
Błogosławiony człowiek, który boi się Pana *
i wielką radość znajduje w Jego przykazaniach.
Potomstwo jego będzie potężne na ziemi, *
dostąpi błogosławieństwa pokolenie prawych.
Refren. Radość znajduję w Pańskich przykazaniach.
Dobrobyt i bogactwo będą w jego domu, *
a jego sprawiedliwość będzie trwała zawsze.
On wschodzi w ciemnościach jak światło dla prawych, *
łagodny, miłosierny i sprawiedliwy.
Refren. Radość znajduję w Pańskich przykazaniach.
Jego mocne serce zaufało Panu, +
Jego wierne serce lękać się nie będzie, *
i spojrzy z wysoka na swoich przeciwników.
Rozdaje i obdarza ubogich, +
jego sprawiedliwość będzie trwała zawsze, *
wywyższona z chwałą będzie jego potęga.
Refren. Radość znajduję w Pańskich przykazaniach.
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DRUGIE CZYTANIE
1 J 3, 18-24
Czytanie z Pierwszego listu świętego Jana Apostoła
Dzieci,
nie miłujmy słowem i językiem,
ale czynem i prawdą.
Po tym poznamy,
że jesteśmy z prawdy,
i uspokoimy przed Nim nasze serce.
Bo jeśli nasze serce oskarża nas,
to przecież Bóg jest większy od naszego serca
i zna wszystko.
Umiłowani, jeśli serce nas nie oskarża,
mamy ufność wobec Boga,
i o co prosić będziemy,
otrzymamy od Niego,
ponieważ zachowujemy Jego przykazania
i czynimy to, co się Jemu podoba.
Przykazanie Jego zaś jest takie,
abyśmy wierzyli w imię Jego Syna, Jezusa Chrystusa,
i miłowali się wzajemnie tak,
jak nam nakazał.
Kto wypełnia Jego przykazania,
trwa w Bogu, a Bóg w nim;
a to, że trwa On w nas,
poznajemy po Duchu, którego nam dał.
Oto słowo Boże.

ALLELUJA
Alleluja, Alleluja, Alleluja
Każdy, kto miłuje Boga,
narodził się z Boga i zna Boga.
Alleluja, Alleluja, Alleluja
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EWANGELIA
Mt 22, 35-40
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza
Jeden z faryzeuszów, uczony w Prawie, zapytał Jezusa, wystawiając Go na próbę: “Nauczycielu,
które przykazanie w Prawie jest największe?”
On mu odpowiedział: “Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą
i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie.
Drugie podobne jest do niego: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Na tych
dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy”.
Oto słowo Pańskie.

PROPOZYCJE PIEŚNI








Będę śpiewał na cześć Pana
Będziesz miłował
Bóg nad swym ludem
Kto nie miłuje
Kto spożywa moje ciało
Przykazanie nowe
To przykazanie
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