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CZYTANIA ŚLUBNE 

O PRZYJAŹNI 

Tematem przewodnim poniższych czytań i pieśni jest przyjaźń. Wzorem przyjaźni między ludźmi jest miłość 

Boga, który w Jezusie uczynił nas swoimi przyjaciółmi. Nic nie może nas odłączyć od Jego miłości, dlatego 

przez całe życie powinniśmy Go sławić, swoją miłością dając świadectwo o Jego obecności. 

 

PIERWSZE CZYTANIE 

Pnp 2, 8-10. 14. 16A; 8, 6-7A 

 
Czytanie z Pieśni nad Pieśniami 
Oto ukochany mój! Oto On! Oto nadchodzi! Biegnie przez góry, skacze po pagórkach. 
Umiłowany mój podobny do gazeli, do młodego jelenia. 

Oto stoi za naszym murem, patrzy przez okno, zagląda przez kraty. 
Miły mój odzywa się i mówi do mnie: 
"Powstań, przyjaciółko moja, piękna moja i pójdź! 
Gołąbko moja, ukryta w zagłębieniach skały, w szczelinach przepaści, 
ukaż mi swą twarz, daj mi usłyszeć swój głos! 
Bo słodki jest głos twój i twarz pełna wdzięku". 

Mój miły należy do mnie, a ja do niego. On mi powiedział: 
Połóż mię jak pieczęć na twoim sercu, jak pieczęć na twoim ramieniu, 
bo jak śmierć potężna jest miłość, a zazdrość jej nieprzejednana jak otchłań, 
żar jej to żar ognia, płomień Pana. 

Wody wielkie nie zdołają ugasić miłości, nie zatopią jej rzeki. 

Oto słowo Boże. 

 

PSALM 
 

Refren: Przez całe życie będę sławił Pana. 
Będę błogosławił Pana po wieczne czasy, * 
Jego chwała będzie zawsze na moich ustach. 
Dusza moja chlubi się Panem, * 
niech słyszą to pokorni i niech się weselą. 

Refren: Przez całe życie będę sławił Pana. 

Wysławiajcie razem ze mną Pana, * 
wspólnie wywyższajmy Jego imię. 
Szukałem pomocy u Pana, a On mnie wysłuchał * 
i wyzwolił od wszelkiej trwogi. 

Refren: Przez całe życie będę sławił Pana. 

Anioł Pański otacza szańcem bogobojnych, * 
aby ich ocalić. 
Skosztujcie i zobaczcie, jak Pan jest dobry, * 
szczęśliwy człowiek, który znajduje w Nim ucieczkę. 

Refren: Przez całe życie będę sławił Pana. 
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DRUGIE CZYTANIE 

Rz 8, 31B-35. 37-39 

 

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian 

Bracia: Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, 
ale Go za nas wszystkich wydał,  jakże miałby wraz z Nim i wszystkiego nam nie darować? 

Któż może wystąpić z oskarżeniem przeciw tym, których Bóg wybrał? Czyż Bóg, który usprawiedliwia? 
Któż może wydać wyrok potępienia? Czy Chrystus Jezus, który poniósł za nas śmierć, co więcej: 
zmartwychwstał, siedzi po prawicy Boga i przyczynia się za nami? 

Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? Utrapienia, ucisk czy prześladowanie, głód czy nagość, 
niebezpieczeństwo czy miecz? Ale we wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo dzięki temu, 
który nas umiłował. 

I jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, 
ani przyszłe, ani potęgi, ani co wysokie, ani co głębokie, ani jakiekolwiek inne stworzenie 
nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. 

Oto słowo Boże. 

 

ALLELUJA 

Alleluja, Alleluja, Alleluja 

Jeżeli miłujemy się wzajemnie, Bóg w nas mieszka 
i miłość ku Niemu jest w nas doskonała. 

Alleluja, Alleluja, Alleluja 

 

EWANGELIA 

J 15, 12-16 

 

Słowa Ewangelii według świętego Jana 

W czasie ostatniej wieczerzy Jezus powiedział do swoich uczniów: “To jest moje przykazanie, abyście się 
wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje 
oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. 

Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, 
albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. 

Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili 
i by owoc wasz trwał, aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go prosicie w imię moje”. 

Oto słowo Pańskie. 

 

 

PROPOZYCJE PIEŚNI 

 Alleluja… Bóg jest z nami 

 Bóg jest miłością 

 Bóg tak ukochał świat 

 Być bliżej Ciebie chcę 

 Gdzie miłość wzajemna 

 Idźcie na cały świat 

 Jezu, Panie 

 Miłujcie się wzajemnie 

 Przykazanie nowe 

 Tam, gdzie miłość wzajemna 

 To przykazanie Wam 

 Ubi caritas 


