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CZYTANIA ŚLUBNE 
O OBIETNICY 

Tematem przewodnim poniższych czytań i pieśni jest obietnica szczęścia, jaka płynie z sakramentu 
małżeństwa. Bóg hojnie obdarza tych, którzy zaproszą Go do swojej miłości i jest wierny w spełnianiu swoich 
obietnic – ich wypełnienie zawsze ma swój czas. Dlatego warto uwierzyć Bogu, pokładać nadzieję w Jego 
Słowie i miłować tak, jak On umiłował nas (wiara, nadzieja, miłość). On obiecał nam zbawienie i zesłał 
swojego Syna. On też uczyni dla nas cud, jeśli tylko zawierzymy Mu i zrobimy wszystko, cokolwiek nam 
powie. 

 

PIERWSZE CZYTANIE 

Syr 26, 1-4. 13-16 

Czytanie z Księgi Syracydesa 

Szczęśliwy mąż, który ma dobrą żonę, liczba dni jego będzie podwójna. 
Dobra żona radować będzie męża, który osiągnie pełnię wieku w pokoju. 

Dobra żona, to dobra część dziedzictwa i jako taka będzie dodana tym, którzy się boją Pana. 
Wtedy to serce bogatego czy ubogiego będzie zadowolone i oblicze jego wesołe w każdym czasie. 

Wdzięk żony rozwesela jej męża, a mądrość jej orzeźwia jego kości. 
Dar Pana, żona spokojna i za osobę dobrze wychowaną nie znajdziesz nic na zamianę. 

Wdzięk nad wdziękami skromna kobieta i nie masz nic równego osobie powściągliwej. 
Jak słońce wschodzące na wysokościach Pana, tak piękność dobrej kobiety między ozdobami jej domu. 

Oto słowo Boże. 

 

PSALM 

Refren: Nasz Pan jest dobry dla swych wszystkich dzieci. 

Pan jest łagodny i miłosierny, * 
nieskory do gniewu i bardzo łaskawy. 
Pan jest dobry dla wszystkich, * 
a Jego miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył. 

Refren: Nasz Pan jest dobry dla swych wszystkich dzieci. 

Niech Cię wielbią, Panie, wszystkie Twoje dzieła * 
i niech Cię błogosławią Twoi święci. 
Oczy wszystkich zwracają się ku Tobie, * 
a Ty karmisz ich we właściwym czasie. 

Refren: Nasz Pan jest dobry dla swych wszystkich dzieci. 

Pan jest sprawiedliwy na wszystkich swych drogach * 
i łaskawy we wszystkich swoich dziełach. 
Pan jest blisko wszystkich, którzy Go wzywają, * 
wszystkich wzywających Go szczerze. 

Refren: Nasz Pan jest dobry dla swych wszystkich dzieci 

 



 
CZYTANIA I PIEŚNI WYBRANE PRZEZ REDAKCJĘ PORTALU  
FRAGMENTY PISMA ŚWIĘTEGO PRZYTOCZONO ZA BIBLIĄ TYSIĄCLECIA 

DRUGIE CZYTANIE 

1 J 4, 7-12 

Czytanie z Pierwszego listu świętego Jana Apostoła 

Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, 
ponieważ miłość jest z Boga, – 
a każdy, kto miłuje, 
narodził się z Boga i zna Boga. 
Kto nie miłuje, nie zna Boga, 
bo Bóg jest miłością. 

W tym objawiła się miłość Boga ku nam, 
że zesłał Syna swego Jednorodzonego na świat, 
abyśmy życie mieli dzięki Niemu. 

W tym przejawia się miłość, 
że nie my umiłowaliśmy Boga, 
ale że On sam nas umiłował 
i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną 
za nasze grzechy. 

Umiłowani, jeśli Bóg tak nas umiłował, 
to i my powinniśmy miłować się wzajemnie. 
Nikt dotąd Boga nie oglądał. 
Jeżeli miłujemy się wzajemnie, 
Bóg trwa w nas 
i miłość ku Niemu jest w nas doskonała. 

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 

J 2, 1-11 

Słowa Ewangelii według świętego Jana 

W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa 
i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, matka Jezusa mówi do Niego: “Nie mają już wina”. 
Jezus jej odpowiedział: “Czyż to moja lub twoja sprawa, niewiasto? Czyż jeszcze nie nadeszła 
moja godzina?”. 
Wtedy matka Jego powiedziała do sług: “Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”. 

Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła 
pomieścić dwie lub trzy miary. 
Rzekł do nich Jezus: “Napełnijcie stągwie wodę”. I napełnili je aż po brzegi. 

Potem do nich powiedział: “Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu”. Oni zaś zanieśli. 
A gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem — nie wiedział bowiem, skąd ono pochodzi, 
ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli — przywołał pana młodego i powiedział do niego: 
“Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino 
 do tej pory”. 

Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego 
jego uczniowie. 

Oto słowo Pańskie. 

 

 

PROPOZYCJE PIEŚNI 

 Będę śpiewał Tobie 

 Bóg jest miłością 

 Chrystus Pan karmi nas 

 Czego chcesz od nas Panie 

 Jezu, ufam Tobie 

 Kto nie miłuje 

 O Panie, Ty nam dajesz 

 Wielkie są dzieła 
 


