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CZYTANIA ŚLUBNE 
O BŁOGOSŁAWIEŃSTWIE 

Tematem przewodnim poniższych czytań i pieśni jest błogosławieństwo. Błogosławiony to człowiek 
szczęśliwy, ten, który chodzi drogami Bożymi, a Bóg zaprasza Go na wspólne świętowanie. Św. Piotr w liście 
mówi wprost, że zostaliśmy powołani do odziedziczenia Bożego błogosławieństwa.  

 

PIERWSZE CZYTANIE 

Ap 19, 1.5-9A. 

Czytanie z Księgi Apokalipsy świętego Jana Apostoła 

Ja, Jan, 
usłyszałem jak gdyby donośny głos wielkiego tłumu wołającego w niebie: “Alleluja! Zbawienie i chwała, 
i moc należą do Boga naszego”. 
I wyszedł głos od tronu, mówiący: “Chwalcie naszego Boga, wszyscy Jego słudzy, którzy się Go boicie, 
mali i wielcy!” 

I usłyszałem jakby głos wielkiego tłumu i jakby głos mnogich wód, i jakby głos potężnych grzmotów, 
które mówiły: “Alleluja, bo zakrólował Pan Bóg nasz, Wszechmogący. 

Weselmy się i radujmy i dajmy Mu chwałę, bo nadeszły Gody Baranka, a Jego Małżonka się przystroiła, 
i dano jej oblec bisior lśniący i czysty”, bisior bowiem oznacza czyny sprawiedliwe świętych. 

I mówi mi: “Napisz: Błogosławieni, którzy są wezwani na ucztę Godów Baranka!” 

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 

1 P 3, 1-9 

Czytanie z Pierwszego listu świętego Piotra Apostoła 

Umiłowani: Żony niech będą poddane swoim mężom, aby nawet wtedy, gdy niektórzy z nich nie słuchają 
nauki, przez samo postępowanie żon zostali pozyskani dla wiary bez nauki, gdy będą się przypatrywali 
waszemu, pełnemu bojaźni, świętemu postępowaniu. Ich ozdobą niech będzie nie to, co zewnętrzne: 
uczesanie włosów i złote pierścienie ani strojenie się w suknie, ale wnętrze serca człowieka 
o nienaruszalnym spokoju i łagodności ducha, który jest tak cenny wobec Boga. 

Tak samo bowiem i dawniej święte niewiasty, które miały nadzieję w Bogu, same siebie ozdabiały, 
a były poddane swoim mężom. Tak Sara była posłuszna Abrahamowi nazywając go panem. Stałyście się 
jej dziećmi, gdyż dobrze czynicie i nie obawiacie się żadnego zastraszenia. 
Podobnie, mężowie, we wspólnym pożyciu liczcie się rozumnie ze słabszym ciałem kobiecym. Darzcie żony 
czcią jako te, które są razem z wami dziedzicami łaski, to jest życia, aby nie stawiać przeszkód waszym 
modlitwom. 

Na koniec zaś bądźcie wszyscy jednomyślni, współczujący, pełni braterskiej miłości, miłosierni, pokorni. 
Nie oddawajcie złym za złe ani złorzeczeniem za złorzeczenie. Przeciwnie zaś, błogosławcie. 
Do tego bowiem jesteście powołani, abyście odziedziczyli błogosławieństwo. 

Oto słowo Boże. 

 

ALLELUJA 

Alleluja, Alleluja, Alleluja 

Kto trwa w miłości, trwa w Bogu, 
a Bóg w nim mieszka. 

Alleluja, Alleluja, Alleluja 

 

EWANGELIA 

Mt 5, 1-12A 

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza 

Jezus widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. 
Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami: 

“Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. 
Błogosławieni, którzy płaczą, albowiem oni będą pocieszeni. 
Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. 
Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. 
Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. 
Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. 
Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. 
Błogosławieni, którzy cierpią prześladowania dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo 
niebieskie. 
Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy mówią kłamliwie wszystko złe 
na was z mego powodu. Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie”. 

Oto słowo Pańskie. 
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PROPOZYCJE PIEŚNI 

 Benedicamus Domino 

 Błogosławieni ubodzy i cisi 

 Błogosławieni, którzy zostali wezwani 

 Confitemini Domino 

 Mądrość stół zastawiła obficie 

 Niech nas ogarnie 

 Oto Boży Baranek 

 Zbliżam się w pokorze 
 


