
LITURGIA SŁOWA 

- DZIEŃ 4 - CZWARTEK 

PIERWSZE CZYTANIE Dz 10,1.33-34a. 37-43 
Duch Święty zstępuje na rodzinę Korneliusza. 

Czytanie z Dziejów Apostolskich. 

W Cezarei mieszkał człowiek imieniem Korneliusz, setnik z kohorty 
zwanej Italską. Powiedział on do Piotra: « Posłałem do ciebie, a ty dobrze 
zrobiłeś, żeś przyszedł. Teraz my wszyscy stoimy przed Bogiem, aby 
wysłuchać wszystkiego, co Pan tobie polecił». 

Wtedy Piotr przemówił: « Wiecie, co się działo w całej Judei, począwszy 
od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, 
którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. Dlatego że Bóg był z Nim, 
przeszedł On dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod 
władzą diabła. 

A my jesteśmy świadkami wszystkiego, co zdziałał w ziemi żydowskiej  
i w Jerozolimie. Jego to zabili, zawiesiwszy na drzewie. Bóg wskrzesił Go 
trzeciego dnia i pozwolił Mu ukazać się nie całemu ludowi, ale nam, 
wybranym uprzednio przez Boga na świadków, którzyśmy z Nim jedli i pili 
po Jego zmartwychwstaniu. 

On nam rozkazał ogłosić ludowi i dać świadectwo, że Bóg ustanowił Go 
sędzią żywych i umarłych. Wszyscy prorocy świadczą o tym, że każdy, kto  
w Niego wierzy, w Jego imię otrzymuje odpuszczenie grzechów ». 

Kiedy Piotr jeszcze mówił o tym, Duch Święty zstąpił na wszystkich, 
którzy słuchali nauki. 

Oto słowo Boże. 

 

EWANGELIA J 16,5-7.12-13a 
Duch Prawdy doprowadzi was do całej prawdy. 

 Słowa Ewangelii według świętego Jana. 

 Jezus powiedział do swoich uczniów: « Teraz zaś idę do Tego, który 
Mnie posłał, a nikt z was nie pyta Mnie: "Dokąd idziesz?" Ale ponieważ to 
wam powiedziałem, smutek napełnił wam serce. Jednakże mówię wam 
prawdę: Pożyteczne jest dla was moje odejście. Bo jeżeli nie odejdę, 
Pocieszyciel nie przyjdzie do was. A jeżeli odejdę, poślę Go do was.  

 Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz jeszcze znieść nie 
możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej 
prawdy».  

Oto słowo Pańskie. 


