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CZYTANIA ŚLUBNE 
O ŚWIADECTWIE 

Tematem przewodnim poniższych czytań i pieśni jest świadectwo, które dajemy o Bogu. Historia Tobiasza 
i Sary pokazuje, że Bóg błogosławi tym, którzy oddają mu chwałę. Dlatego do uwielbienia Boga wezwane 
jest całe stworzenie. Na nic jednak zdadzą się nasze ofiary, wielka wiedza o Bogu i świadectwo, jeśli 
zabraknie w tym wszystkim miłości. To ona sprawia, że jesteśmy solą ziemi i światłem świata. 

 

PIERWSZE CZYTANIE 

Tb 8, 5-10 

Czytanie z Księgi Tobiasza 

Po uroczystościach weselnych Tobiasz rzekł do Sary: “Jesteśmy synami świętych i nie możemy tak się łączyć 
jak narody, które nie znają Boga”. I wstawszy pilnie się oboje razem modlili, aby dostąpić ocalenia. 

Rzekł Tobiasz: “Panie, Boże ojców naszych, niech Cię błogosławią niebiosa i ziemia, morze, źródła, rzeki 
i wszystkie stworzenia Twoje, które w nich są. Tyś stworzył Adama z mułu ziemi i dałeś mu na pomoc Ewę. 

A teraz, Panie, Ty wiesz, że nie dla namiętności biorę siostrę moją za żonę, ale tylko dla miłości potomstwa, 
w którym by było błogosławione imię Twoje na wieki wieków”. 

Sara też mówiła: “Zmiłuj się nad nami i niech się oboje wespół zestarzejemy w zdrowiu”. 

Oto słowo Boże. 

 

PSALM 
 

Refren: Niech imię Pana będzie pochwalone. 
lub Alleluja. 

Chwalcie Pana z niebios, * 
chwalcie Go na wysokościach. 
Chwalcie Go wszyscy Jego aniołowie, * 
chwalcie Go wszystkie Jego zastępy. 

Refren: Niech imię Pana będzie pochwalone. (lub Alleluja) 

Chwalcie Go słońce i księżycu, * 
chwalcie Go wszystkie gwiazdy świecące. 
Chwalcie Go nieba najwyższe * 
i wody, co są ponad niebem. 

Refren: Niech imię Pana będzie pochwalone. (lub Alleluja) 

Góry i wszelkie pagórki, * 
drzewa rodzące owoc i wszystkie cedry, 
Dzikie zwierzęta i wszelkie bydło, * 
płazy i ptactwo skrzydlate. 

Refren: Niech imię Pana będzie pochwalone. (lub Alleluja) 

Królowie ziemscy i wszystkie narody, * 
władcy i wszyscy sędziowie tej ziemi, 
Młodzieńcy i dziewice, starcy i dzieci + 
niech imię Pana wychwalają, * 
bo tylko Jego imię jest wzniosłe. 

Refren: Niech imię Pana będzie pochwalone. (lub Alleluja) 
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DRUGIE CZYTANIE 

1 Kor 12, 31-13.8A 

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian 

Bracia: starajcie się o większe dary: 
a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą. 

Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, 
a miłości bym nie miał, 
stałbym się jak miedź brzęcząca 
albo cymbał brzmiący. 

Gdybym też miał dar prorokowania 
i znał wszystkie tajemnice, 
i posiadał wszelką wiedzę,  
i wszelką możliwą wiarę, tak iżbym góry przenosił, 
a miłości bym nie miał, 
byłbym niczym. 
I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, 
a ciało wystawił na spalenie, 
lecz miłości bym nie miał, 
nic bym nie zyskał. 

Miłość cierpliwa jest, 
łaskawa jest. 
Miłość nie zazdrości, 
nie szuka poklasku, 
nie unosi się pychą; 
nie dopuszcza się bezwstydu, 
nie szuka swego, 
nie unosi się gniewem, 
nie pamięta złego; 
nie cieszy się z niesprawiedliwości, 
lecz współweseli się z prawdą. 

Wszystko znosi, 
wszystkiemu wierzy, 
we wszystkim pokłada nadzieję, 
wszystko przetrzyma. 
Miłość nigdy nie ustaje. 

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 
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EWANGELIA 

Mt 5, 13-16 

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza 

Jezus powiedział do swoich uczniów: “Wy jesteście solą ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, 
czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. 

Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też światła 
i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu. Tak niech świeci 
wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie”. 

Oto słowo Pańskie. 

 

 

 

PROPOZYCJE PIEŚNI 

 Alleluja… Twe Słowo, Panie 

 Bądźmy naśladowcami Boga 

 Będę śpiewał Tobie 

 Bóg jest miłością 

 Cała ziemio wołaj 

 Głoś imię Pana 

 Idźcie na cały świat 

 Niechaj Cię, Panie 

 Pokój Wam 

 Skosztujcie i zobaczcie 

 Śpiewajcie Panu pieśń nowej ziemi 

 Upadnij na kolana 

 Wielki jest Pan 
 


