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CZYTANIA ŚLUBNE 
O JEDNOŚCI 

Tematem przewodnim poniższych czytań i pieśni jest jedność. Sakrament małżeństwa jednoczy kobietę 
i mężczyznę w miłości, którą daje im Bóg. Ta jedność to obraz jedności Kościoła, który jest oblubienicą 
Chrystusa. Ta jedność to także dla świata znak Bożej miłości i Bożego błogosławieństwa dla tych, którzy są 
blisko Niego. 

 

PIERWSZE CZYTANIE 

Rdz 2, 18-24 

Czytanie z Księgi Rodzaju 

Pan Bóg rzekł: “Nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam: uczynię mu zatem odpowiednią dla niego pomoc”. 

Ulepiwszy z gleby wszelkie zwierzęta ziemne i wszelkie ptaki powietrzne, Pan Bóg przyprowadził je 
do mężczyzny, aby przekonać się, jaką on da im nazwę. Każde jednak zwierzę, które określił mężczyzna, 
otrzymało nazwę “istota żywa”. I tak mężczyzna dał nazwy wszelkiemu bydłu, ptakom powietrznym 
i wszelkiemu zwierzęciu polnemu, ale nie znalazła się pomoc odpowiednia dla mężczyzny. 

Wtedy to Pan sprawił, że mężczyzna pogrążył się w głębokim śnie, i gdy spał, wyjął jedno z jego żeber, 
a miejsce to zapełnił ciałem. Po czym Pan Bóg z żebra, które wyjął z mężczyzny, zbudował niewiastę. 
A gdy ją przyprowadził do mężczyzny, mężczyzna powiedział: “Ta dopiero jest kością z moich kości i ciałem 
z mego ciała! Ta będzie się zwała niewiastą, bo ta z mężczyzny została wzięta”. 

Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swą żoną tak ściśle, że stają się 
jednym ciałem. 

Oto słowo Boże. 

 

PSALM 

 

Refren: Błogosławiony, kto się boi Pana. 

Błogosławiony jest każdy, kto się boi Pana * 
i chodzi Jego drogami. 
Będziesz spożywał owoc pracy rąk swoich, * 
szczęście osiągniesz i dobrze ci będzie. 

Refren: Błogosławiony, kto się boi Pana. 

Małżonka twoja jest jak płodny szczep winny * 
w zaciszu twojego domu. 
Synowie twoi jak oliwne gałązki * 
dokoła twego stołu. 

Refren: Błogosławiony, kto się boi Pana. 

Tak będzie błogosławiony człowiek, * 
który się boi Pana! 
Niech cię z Syjonu Pan błogosławi + 
i obyś oglądał pomyślność Jeruzalem * 
przez wszystkie dni twego życia. 

Refren: Błogosławiony, kto się boi Pana. 
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DRUGIE CZYTANIE 

Ef 5, 2A. 21-33 

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan 

Bracia: Postępujcie drogą miłości, bo i Chrystus nas umiłował i samego siebie wydał za nas. 

Poddani bądźcie sobie wzajemnie w bojaźni Chrystusowej. Żony niechaj będą poddane swym mężom 
jak Panu, bo mąż jest głową żony, jak i Chrystus głową Kościoła: On, Zbawca Ciała. Lecz jak Kościół 
poddany jest Chrystusowi, tak i żony mężom – we wszystkim. 

Mężowie, miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie, aby go uświęcić, 
oczyściwszy obmyciem wodą, któremu towarzyszy słowo, aby sam stawił przed sobą Kościół jako 
chwalebny, nie mający skazy czy zmarszczki, czy czegoś podobnego, lecz aby był święty i nieskalany. 

Mężowie powinni miłować swoje żony tak jak własne ciało. Kto miłuje swoją żonę, siebie samego miłuje. 
Przecież nigdy nikt nie odnosił się z nienawiścią do własnego ciała, lecz każdy je żywi i pielęgnuje, 
jak i Chrystus Kościół, bo jesteśmy członkami Jego Ciała. Dlatego opuści człowiek ojca i matkę, a połączy się 
z żoną swoją, i będą dwoje jednym ciałem. 

Tajemnica to wielka, a ja mówię: w odniesieniu do Chrystusa i do Kościoła. W końcu więc niechaj także 
każdy z was tak miłuje swą żonę jak siebie samego. A żona niech się odnosi ze czcią do swego męża. 

Oto słowo Boże. 

 

 

ALLELUJA 

Alleluja, Alleluja, Alleluja 

Bóg jest miłością, 
miłujmy się wzajemnie, jak Bóg nas umiłował. 

Alleluja, Alleluja, Alleluja 

 

EWANGELIA 

J 17, 20-26 

 

Słowa Ewangelii według świętego Jana 

W czasie ostatniej wieczerzy Jezus podniósłszy oczy ku niebu rzekł: “Ojcze, nie tylko za nimi proszę, 
ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie: aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, 
we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili jedno w Nas, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał. 

I także chwałę, którą Mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy. Ja w nich, 
a Ty we Mnie. Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty Mnie posłał i żeś Ty ich umiłował tak, 
jak Mnie umiłowałeś. 
Ojcze, chcę, aby także ci, których Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą 
Mi dałeś, bo umiłowałeś Mnie przed założeniem świata. 

Ojcze sprawiedliwy! Świat Ciebie nie poznał, lecz Ja Ciebie poznałem i oni poznali, żeś Ty Mnie posłał. 
Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty Mnie umiłowałeś, w nich była i Ja 
w nich”. 

Oto słowo Pańskie. 
 

 

http://twojabiblia.pl/czytaj/Ef/5
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PROPOZYCJE PIEŚNI 

 Dzięki, o Boże Ojcze 

 Dziękuję Bogu dziś 

 Gdzie miłość wzajemna 

 O święta uczto 

 Ojcze spraw 

 Spraw Ojcze 

 Tyś w Wieczerniku 
 


