
List do Rzymian 7,15-25: Nie rozumiem bowiem tego, co czynię, bo nie czynię tego, co chcę, ale to, czego 

nienawidzę - to właśnie czynię. Jeżeli zaś czynię to, czego nie chcę, to tym samym przyznaję Prawu, że jest 

dobre. A zatem już nie ja to czynię, ale mieszkający we mnie grzech. Jestem bowiem świadom, że we mnie, 

to jest w moim ciele, nie mieszka dobro; bo łatwo przychodzi mi chcieć tego, co dobre, ale wykonać - nie. 

Nie czynię bowiem dobra, którego chcę, ale czynię to zło, którego nie chcę. Jeżeli zaś czynię to, czego nie 

chcę, już nie ja to czynię, ale grzech, który we mnie mieszka. A zatem stwierdzam w sobie to prawo, że gdy 

chcę czynić dobro, narzuca mi się zło. Albowiem wewnętrzny człowiek [we mnie] ma upodobanie zgodne z 

Prawem Bożym.  W członkach zaś moich spostrzegam prawo inne, które toczy walkę z prawem mojego 

umysłu i podbija mnie w niewolę pod prawo grzechu mieszkającego w moich członkach. Nieszczęsny ja 

człowiek! Któż mnie wyzwoli z ciała, [co wiedzie ku] tej śmierci? Dzięki niech będą Bogu przez Jezusa 

Chrystusa, Pana naszego! 

List do Rzymian 5,6-11: Chrystus bowiem umarł za nas, jako za grzeszników, w oznaczonym czasie, gdyśmy 

[jeszcze] byli bezsilni. A [nawet] za człowieka sprawiedliwego podejmuje się ktoś umrzeć tylko z największą 

trudnością. Chociaż może jeszcze za człowieka życzliwego odważyłby się ktoś ponieść śmierć. Bóg zaś okazuje 

nam swoją miłość [właśnie] przez to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami. Tym bardziej 

więc będziemy przez Niego zachowani od karzącego gniewu, gdy teraz przez krew Jego zostaliśmy 

usprawiedliwieni. Jeżeli bowiem, będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Jego 

Syna, to tym bardziej, będąc już pojednani, dostąpimy zbawienia przez Jego życie. I nie tylko to - ale i chlubić 

się możemy w Bogu przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego teraz uzyskaliśmy pojednanie. 

Ewangelia według świętego Łukasza 19,1-10: Potem wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto. A był tam 

pewien człowiek, imieniem Zacheusz, zwierzchnik celników i bardzo bogaty. Chciał on koniecznie zobaczyć 

Jezusa, kto to jest, ale nie mógł z powodu tłumu, gdyż był niskiego wzrostu. Podbiegł więc naprzód i wspiął 

się na sykomorę, aby móc Go ujrzeć, tamtędy bowiem miał przechodzić. Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, 

spojrzał w górę i rzekł do niego: Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu. 

Zszedł więc z pośpiechem i przyjął Go rozradowany. A wszyscy, widząc to, szemrali: Do grzesznika poszedł w 

gościnę. Lecz Zacheusz stanął i rzekł do Pana: Panie oto połowę mego majątku daję ubogim, a jeśli kogo w 

czym skrzywdziłem, zwracam poczwórnie. Na to Jezus rzekł do niego: Dziś zbawienie stało się udziałem tego 

domu, gdyż i on jest synem Abrahama. Albowiem Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło. 

List do Filipian 2,6-11: On, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, 

lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi. A w zewnętrznym 

przejawie, uznany za człowieka, uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci - i to śmierci 

krzyżowej. Dlatego też Bóg Go nad wszystko wywyższył i darował Mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię 

Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych. I aby wszelki język wyznał, że Jezus 

Chrystus jest PANEM - ku chwale Boga Ojca. 

 

 

 

 



PSALM 51 

 

Zmiłuj się nade mną, Boże, w swej łaskawości, 

w ogromie swego miłosierdzia wymaż moją nieprawość! 

Obmyj mnie zupełnie z mojej winy 

i oczyść mnie z grzechu mojego! 

 

Uznaję bowiem moją nieprawość, 

a grzech mój jest zawsze przede mną. 

Tylko przeciw Tobie zgrzeszyłem 

i uczyniłem, co złe jest przed Tobą, 

tak, że się okazujesz sprawiedliwy w swym wyroku 

i prawym w swoim osądzie. 

Oto zrodzony jestem w przewinieniu 

i w grzechu poczęła mnie matka. 

Oto Ty masz upodobanie w ukrytej prawdzie, 

naucz mnie tajników mądrości. 

 

Pokrop mnie hizopem, a stanę się czysty, 

obmyj mnie, a nad śnieg wybieleję. 

Spraw, bym usłyszał radość i wesele: 

niech się radują kości, któreś skruszył! 

 

Odwróć oblicze swe od moich grzechów 

i wymaż wszystkie moje przewinienia! 

Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste 

i odnów w mojej piersi ducha niezwyciężonego! 

Nie odrzucaj mnie od swego oblicza 

i nie odbieraj mi świętego ducha swego! 

Przywróć mi radość z Twego zbawienia 

i wzmocnij mnie duchem ochoczym! 

Chcę nieprawych nauczyć dróg Twoich 

i nawrócą się do Ciebie grzesznicy. 

Od krwi uwolnij mnie, Boże, mój Zbawco: 

Niech mój język sławi Twoją sprawiedliwość! 

Otwórz moje wargi, Panie, 

a usta moje będą głosić Twoją chwałę. 

Ty się bowiem nie radujesz ofiarą 

i nie chcesz całopaleń, choćbym je dawał. 

Moją ofiarą, Boże, duch skruszony, 

nie gardzisz, Boże, sercem pokornym i skruszonym. 

 

Panie, okaż Syjonowi łaskę w Twej dobroci: Odbuduj mury Jeruzalem! 

Wtedy będą ci się podobać prawe ofiary,  

dary i całopalenia, wtedy będą składać cielce na Twoim ołtarzu. 

 

 

 

 

 


