Wskazówki praktyczne

Centralna Oaza Matka

CZYTANIA
ZE ZNAKAMI LEKTORSKIMI

Wskazówki praktyczne
•

Lektor powinien przed liturgią kilkakrotnie głośno odczytać
lekcję, by wychwycić ewentualne pułapki językowe

•

przed

rozpoczęciem

czytania

czeka

aż

Wielki Czwartek

skończy

się

poprzednia akcja liturgiczna (np. gdy wszyscy usiądą
po kolekcie oraz po komentarzu – jeśli ten ostatni jest

przewidziany)
•

pomocne

w

przygotowaniu

do

posługi

mogą

być

czytania ze znakami dla lektorów – są one dostępne
na stronie internetowej: www.ika-oaza.pl/pocz.html
Znajdują się także na kolejnych stronach tego opracowania.

Wskazówki praktyczne
Przygotowując czytanie należy zwrócić uwagę
na następujące elementy:

TEMPO CZYTANIA, PRZERWY,
AKCENTY (gramatyczny i logiczny),
INTONACJA,
W i e lARTYKULACJA,
k i C z w a DYKCJA,
rtek
a także odpowiednie USTAWIENIE MIKROFONU
Szczegółowe ich omówienie znajduje się
w opracowaniu ks. Władysława Basisty
„Ogólne zasady wymowy i poprawnego czytania”
dostępnym na stronie internetowej: www.ika-oaza.pl/szkcz.html

Na dalszych stronach zamieszczone zostały pełne teksty
liturgii słowa COM uwzględniające akcenty (podkreślenia)
oraz przerwy (zaznaczone pionowymi kreskami: | || |||
- odpowiednio: przerwa krótka, dłuższa i najdłuższa)

DO PRZYGOTOWANIA
LEKCJONARZ NA AMBONIE
z zaznaczeniem w odpowiednim miejscu:
Piątek VII tyg. Wielkanocy I CZYTANIE

Dz 25, 13-21

Wigilia Zesłania Ducha Św. I CZYTANIE *

tom II, s. 500

Rdz 11, 1-9
lub Wj 19, 3-8a. 16-20b
lub
Ez 37, 1-14
lub
Jl 3, 1-5
* do uzgodnienia z GC
II CZYTANIE
Rz 8, 22-27

tom II, s. 506
tom II, s. 507
tom II, s. 508
tom II, s. 509

Zesłanie Ducha Św.

I CZYTANIE
II CZYTANIE

Dz 2, 1-11
1 Kor 12, 3b-7. 12-13

tom II, s. 513
tom II, s. 514

NMP Matki Kościoła

I CZYTANIE
II CZYTANIE

Rdz 3, 9-15. 20
Dz 1, 12-14

tom VI, s. 160
tom VI, s. 162

tom II, s. 510

PEŁNE TEKSTY POWYŻSZYCH CZYTAŃ ZE ZNAKAMI LEKTORSKIMI
ZNAJDUJĄ SIĘ NA KOLEJNYCH STRONACH

Piątek VII tyg. Wielkanocy

I CZYTANIE

Dz 25, 13-21

Zmarły Jezus, o którym Paweł twierdzi, że żyje
Czytanie z Dziejów Apostolskich

Król Agryppa i Berenike| przybyli do Cezarei powitać Festusa.| Gdy przebywali tam
dłuższy czas,| Festus przedstawił królowi sprawę Pawła.| Powiedział: «Feliks pozostawił
w więzieniu pewnego człowieka.| Gdy byłem w Jerozolimie, arcykapłani i starsi żydowscy|
wnieśli przeciw niemu skargę,| żądając dla niego wyroku skazującego.| Odpowiedziałem
im: „Rzymianie nie mają zwyczaju skazywania kogokolwiek na śmierć,| zanim oskarżony
nie stanie wobec oskarżycieli| i nie będzie miał możności bronienia się przed zarzutami”.|||

Wielki Czwartek

A kiedy przybyli tutaj| bez żadnej zwłoki, sprawując następnego dnia sądy,| kazałem
przyprowadzić tego człowieka.| Oskarżyciele| nie wnieśli przeciwko niemu żadnej skargi
o przestępstwa, które podejrzewałem.|| Mieli z nim tylko spory o ich wierzenia| i o jakiegoś
zmarłego Jezusa,| o którym Paweł twierdzi, że żyje.|||
Nie znając się na tych rzeczach, zapytałem,| czy nie zechciałby udać się do Jerozolimy|
i tam odpowiadać przed sądem w tych sprawach.| Ponieważ Paweł zażądał, aby go
zatrzymać do wyroku Cezara,| kazałem go strzec, dopóki go nie odeślę do
Najdostojniejszego».|||
Oto słowo Boże.

Wigilia Zesłania Ducha Świętego

I CZYTANIE *

Rdz 11, 1-9

Pomieszanie języków przy budowie wieży Babel
Czytanie z Księgi Rodzaju

Mieszkańcy całej ziemi| mieli jedną mowę, czyli jednakowe słowa.| A gdy wędrowali
ze wschodu,| napotkali równinę w kraju Szinear| i tam zamieszkali.|||

Wielki Czwartek

I mówili jeden do drugiego: «Chodźcie,| wyrabiajmy cegłę i wypalmy ją w ogniu».|
A gdy już mieli cegłę zamiast kamieni| i smołę zamiast zaprawy murarskiej,| rzekli:
«Chodźcie, zbudujemy sobie miasto| i wieżę, której wierzchołek będzie sięgał nieba,||
i w ten sposób uczynimy sobie znak,| abyśmy się nie rozproszyli po całej ziemi».|||
A Pan| zstępując z nieba, aby zobaczyć to miasto i wieżę,| które budowali ludzie,| rzekł:
«Są oni jednym ludem| i mają wszyscy jedną mowę| i to jest przyczyną, że zaczęli
budować.|| A zatem na przyszłość| nic nie będzie dla nich niemożliwe,| cokolwiek zamierzą
uczynić.|| Zejdźmy więc i pomieszajmy tam ich język,| aby jeden nie rozumiał drugiego!»|||
W ten sposób Pan rozproszył ich stamtąd| po całej powierzchni ziemi,| i tak nie
dokończyli budowy tego miasta.| Dlatego to nazwano je Babel,| tam bowiem
Pan pomieszał mowę| mieszkańców całej ziemi.|| Stamtąd też Pan rozproszył ich po całej
powierzchni ziemi.|||
Oto słowo Boże.

Wigilia Zesłania Ducha Świętego

I CZYTANIE *

Wj 19, 3-8a. 16-20b

Bóg zstępuje na górę Synaj w ogniu
Czytanie z Księgi Wyjścia

Mojżesz wstąpił do Boga,| a Pan zawołał na niego z góry| i powiedział: «Tak powiesz
domowi Jakuba| i oznajmisz synom Izraela:| Wyście widzieli, co uczyniłem Egiptowi,|
jak niosłem was na skrzydłach orlich| i przywiodłem was do Mnie.|| Teraz jeśli pilnie słuchać
będziecie głosu mego| i strzec mojego przymierza,| będziecie szczególną moją własnością
pośród wszystkich narodów,| gdyż do Mnie należy cała ziemia.|| Lecz wy| będziecie
Mi królestwem kapłanów i ludem świętym.|| Takie to słowa powiedz synom Izraela».|||

Wielki Czwartek

Mojżesz powrócił i zwołał starszych ludu,| i przedstawił im wszystko, co mu Pan nakazał.|
Wtedy cały lud| jednogłośnie powiedział: «Uczynimy wszystko, co Pan nakazał».||
Trzeciego dnia rano| rozległy się grzmoty z błyskawicami,| a gęsty obłok rozpostarł się
nad górą| i rozległ się głos potężnej trąby,| tak że cały lud przebywający w obozie| drżał
ze strachu.|| Mojżesz wyprowadził lud z obozu naprzeciw Boga| i ustawił u stóp góry.|
Góra zaś Synaj była cała spowita dymem,| gdyż Pan zstąpił na nią w ogniu,| i uniósł się
dym z niej jakby z pieca,| i cała góra bardzo się trzęsła.|| Głos trąby się przeciągał i stawał
się coraz donioślejszy.|| Mojżesz mówił, a Bóg odpowiadał mu wśród grzmotów.|||

Pan zstąpił na górę Synaj, na jej szczyt.| I wezwał Mojżesza na szczyt góry.|||
Oto słowo Boże.

Wigilia Zesłania Ducha Świętego

I CZYTANIE *

Ez 37, 1-14

Duch daje życie
Czytanie z Księgi proroka Ezechiela
Spoczęła na mnie ręka Pana,| i wyprowadził mnie On w duchu na zewnątrz,| i postawił mnie pośród doliny.||
Była ona pełna kości.| I polecił mi, abym przeszedł dokoła nich,| i oto było ich na obszarze doliny bardzo wiele.|
Były one zupełnie wyschłe.|||
I rzekł do mnie: «Synu człowieczy,| czy kości te powrócą znowu do życia?» | Odpowiedziałem: «Panie Boże,
Ty to wiesz».|||
Wtedy rzekł On do mnie:| «Prorokuj nad tymi kośćmi| i mów do nich: „Wyschłe kości,| słuchajcie słowa Pana”.|
Tak mówi Pan Bóg: „Oto Ja wam daję ducha| po to, abyście się stały żywe.| Chcę was otoczyć ścięgnami|
i sprawić, byście obrosły ciałem,| i przybrać was w skórę,| i dać wam ducha| po to, abyście ożyły| i poznały,
że Ja jestem Pan”».|||
I prorokowałem, jak mi było polecone,| a gdym prorokował,| oto powstał szum i trzask,| i kości jedna po drugiej
zbliżały się do siebie.| I patrzyłem, a oto powróciły ścięgna i wyrosło ciało,| a skóra na nie się naciągnęła,|
ale jeszcze nie było w nich ducha.|||
I powiedział do mnie: «Prorokuj do ducha,| prorokuj, o synu człowieczy,| i mów do ducha: „Tak powiada
Pan Bóg:| Z czterech wiatrów przybądź duchu| i powiej po tych pobitych, aby ożyli”».|||
Wtedy prorokowałem tak, jak mi nakazał,| i duch wstąpił w nich, a ożyli| i stanęli na nogach,| wojsko bardzo,
bardzo wielkie.|||
I rzekł do mnie: «Synu człowieczy,| kości te to cały dom Izraela.| Oto mówią oni: „Wyschły kości nasze,| minęła
nadzieja nasza, już po nas”.| Dlatego prorokuj| i mów do nich: „Tak mówi Pan Bóg:|
Oto otwieram wasze groby| i wydobywam was z grobów, ludu mój,| i wiodę was do kraju Izraela,|
i poznacie, że Ja jestem Pan,| gdy wasze groby otworzę| i z grobów was wydobędę, ludu mój.|| Udzielę wam mego
ducha| po to, byście ożyli,| i powiodę was do kraju waszego,| i poznacie,| że Ja, Pan, to powiedziałem i wykonam”,|
mówi Pan Bóg».|||
Oto słowo Boże.

Wielki Czwartek

Wigilia Zesłania Ducha Świętego

I CZYTANIE *

Jl 3, 1-5

Wyleję Ducha mojego
Czytanie z Księgi proroka Joela

To mówi Pan:

Wielki Czwartek

«Wyleję Ducha mego na wszelkie ciało,| a synowie wasi i córki wasze prorokować będą,|
starcy wasi będą śnili, a młodzieńcy wasi będą mieli widzenia.| Nawet na niewolników
i niewolnice| wyleję Ducha mego w owych dniach.|||
I uczynię znaki na niebie i na ziemi:| krew i ogień, i słupy dymne.| Słońce zmieni się
w ciemność, a księżyc w krew,| gdy przyjdzie dzień Pana,| dzień wielki i straszny.|||
Każdy jednak, który wezwie imienia Pana,| będzie zbawiony,| bo na górze Syjon
i w Jeruzalem będzie wybawienie,| jak przepowiedział Pan,| i wśród ocalałych| będą ci,
których Pan wezwał».|||
Oto słowo Boże.

Wigilia Zesłania Ducha Świętego

II CZYTANIE

Rz 8, 22-27

Duch przychodzi z pomocą naszej słabości
Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian

Bracia:|

Wielki Czwartek

Wiemy, że całe stworzenie| aż dotąd jęczy i wzdycha w bólach rodzenia.| Lecz nie tylko
ono,| ale i my sami, którzy już posiadamy pierwsze dary Ducha,| i my również całą istotą
swoją| wzdychamy oczekując przybrania za synów| − odkupienia naszego ciała.||
W nadziei bowiem już jesteśmy zbawieni.| Nadzieja zaś, której spełnienie już się ogląda,|
nie jest nadzieją,|| bo jak można się jeszcze spodziewać| tego, co się już ogląda?||
Jeżeli jednak, nie oglądając, spodziewamy się czegoś,| to z wytrwałością tego
oczekujemy.|||
Podobnie| także Duch| przychodzi z pomocą naszej słabości.| Gdy bowiem
nie umiemy się modlić tak jak trzeba,| sam Duch przyczynia się za nami| w błaganiach,
których nie można wyrazić słowami.|| Ten zaś, który przenika serca, zna zamiar Ducha,|
wie, że przyczynia się za świętymi| zgodnie z wolą Bożą.|||
Oto słowo Boże.

Niedziela Zesłania Ducha Świętego

I CZYTANIE

Dz 2, 1-11

Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym
Czytanie z Dziejów Apostolskich.

Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy,| znajdowali się wszyscy razem na tym samym
miejscu.|| Nagle spadł z nieba szum,| jakby uderzenie gwałtownego wiatru,| i napełnił
cały dom, w którym przebywali.|| Ukazały się im też języki jakby z ognia,| które
się rozdzieliły,| i na każdym z nich spoczął jeden.|| I wszyscy zostali napełnieni Duchem
Świętym,| i zaczęli mówić obcymi językami,| tak jak im Duch pozwalał mówić.|||

Wielki Czwartek

Przebywali wtedy w Jerozolimie pobożni Żydzi| ze wszystkich narodów pod słońcem.||
Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie| i zdumieli,| bo każdy słyszał,
jak przemawiali w jego własnym języku.|||
Pełni zdumienia i podziwu| mówili: «Czyż ci wszyscy, którzy przemawiają,| nie są
Galilejczykami?| Jakżeż więc każdy z nas| słyszy swój własny język ojczysty?| − Partowie
i Medowie,| i Elamici,| i mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz Kapadocji,| Pontu i Azji,|
Frygii oraz Pamfilii,| Egiptu i tych części Libii, które leżą blisko Cyreny,| i przybysze
z Rzymu,|| Żydzi oraz prozelici,| Kreteńczycy i Arabowie| − słyszymy ich głoszących
w naszych językach| wielkie dzieła Boże».|||
Oto słowo Boże.

Niedziela Zesłania Ducha Świętego

II CZYTANIE

1 Kor 12, 3b-7. 12-13

Duch Święty źródłem jedności chrześcijan

Czytanie z Pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian.

Bracia:|

Wielki Czwartek

Nikt| nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego:| «Panem jest Jezus».|||
Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch;|| różne też są rodzaje posługiwania,
ale jeden Pan;|| różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg,| sprawca wszystkiego
we wszystkich.|| Wszystkim zaś objawia się Duch dla wspólnego dobra.|||

Podobnie jak jedno jest ciało,| choć składa się z wielu członków,|| a wszystkie
członki ciała, mimo iż są liczne,| stanowią jedno ciało,|| tak też jest i z Chrystusem.||
Wszyscyśmy bowiem w jednym Duchu zostali ochrzczeni,| aby stanowić jedno ciało:|
czy to Żydzi, czy Grecy,| czy to niewolnicy, czy wolni.|| Wszyscyśmy też zostali napojeni
jednym Duchem.|||
Oto słowo Boże.

Święto NMP Matki Kościoła

I CZYTANIE

Rdz 3, 9-15. 20

Matka żyjących
Czytanie z Księgi Rodzaju.

Gdy Adam zjadł owoc| z drzewa zakazanego,| Pan Bóg zawołał na niego| i zapytał go:
«Gdzie jesteś?»|

On odpowiedział: «Usłyszałem Twój głos w ogrodzie,| przestraszyłem się, bo jestem nagi,|
ukryłem się».|||

Wielki Czwartek

Rzekł Bóg: «↑Któż ↓ci powiedział, że jesteś nagi↑?| Czy może zjadłeś z drzewa, z którego
ci zakazałem jeść?»||
Mężczyzna odpowiedział: «Niewiasta, którą postawiłeś przy mnie,| dała mi owoc z tego
drzewa,| i zjadłem».||
Wtedy Pan Bóg rzekł do niewiasty:| «Dlaczego to uczyniłaś?»|||
Niewiasta odpowiedziała: «Wąż mnie zwiódł,| i zjadłam».|||
Wtedy Pan Bóg rzekł do węża: «Ponieważ to uczyniłeś,| bądź przeklęty wśród wszystkich
zwierząt domowych i polnych,| na brzuchu będziesz się czołgał| i proch będziesz jadł
po wszystkie dni twego istnienia.|| Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę,|
pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej;|| ono| zmiażdży ci głowę,|| a ty zmiażdżysz mu
piętę».|||
Mężczyzna dał swojej żonie imię Ewa,| bo ona stała się matką wszystkich żyjących.|||
Oto słowo Boże.

Święto NMP Matki Kościoła

II CZYTANIE

Dz 1, 12-14

Uczniowie trwali na modlitwie z Maryją, Matką Jezusa

Czytanie z Dziejów Apostolskich.

Gdy Jezus został wzięty do nieba,| Apostołowie wrócili do Jerozolimy z góry, zwanej

Wielki Czwartek

Oliwną,| która leży blisko Jerozolimy, w odległości drogi szabatowej.|| Przybywszy tam,

weszli do sali na górze| i przebywali w niej: Piotr i Jan,| Jakub i Andrzej, Filip i Tomasz,|
Bartłomiej i Mateusz,| Jakub, syn Alfeusza, i Szymon Gorliwy,| i Juda, brat Jakuba.||
Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie| razem z niewiastami,| Maryją, Matką
Jezusa,| i Jego braćmi.|||
Oto słowo Boże.

ŹRÓDŁA
• Strona z czytaniami dla lektorów
(czytania ukazują się przez cały rok,
na każdy dzień):
www.ika-oaza.pl/pocz.html
• Dokumenty Kościoła: www.kkbids.episkopat.pl
• Ogólne Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego
oraz Wskazania Episkopatu Polski
po wprowadzeniu nowego OWMR
• Wprowadzenie do Lekcjonarza Mszalnego

