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VERBUM DOMINI

Lectio Epístolæ beati Pauli Apostoli ad Corínthios.
1 Cor 13:1-13
Fratres: Si linguis hóminum loquar et Angelórum, caritátem autem non hábeam, factus
sum velut æs sonans aut cýmbalum tínniens. Et si habúero prophétiam, et nóverim
mystéria ómnia et omnem sciéntiam: et si habúero omnem fidem, ita ut montes
tránsferam, caritátem autem non habúero, nihil sum. Et si distribúero in cibos páuperum
omnes facultátes meas, et si tradídero corpus meum, ita ut árdeam, caritátem autem non
habuero, nihil mihi prodest. Cáritas patiens est, benígna est: cáritas non æmulátur, non
agit pérperam, non inflátur, non est ambitiósa, non quærit quæ sua sunt, non irritátur,
non cógitat malum, non gaudet super iniquitáte, congáudet autem veritáti: ómnia suifert,
ómnia credit, ómnia sperat, ómnia sústinet. Cáritas numquam éxcidit: sive prophétiæ
evacuabúntur, sive linguæ cessábunt, sive sciéntia destruétur. Ex parte enim
cognóscimus, et ex parte prophetámus. Cum autem vénerit quod perféctum est,
evacuábitur quod ex parte est. Cum essem párvulus, loquébar ut párvulus, sapiébam ut
párvulus, cogitábam ut párvulus. Quando autem factus sum vir, evacuávi quæ erant
párvuli. Vidémus nunc per spéculum in ænígmate: tunc autem fácie ad fáciem. Nunc
cognósco ex parte: tunc autem cognóscam, sicut et cógnitus sum. Nunc autem manent
fides, spes, cáritas, tria hæc: maior autem horum est cáritas.
R. Deo gratias
Bracia: Gdybym mówił językami ludzi i Aniołów, a miłości bym nie miał, byłbym jako miedź
brzęcząca, albo cymbał brzmiący. I gdybym miał dar proroctwa, znał wszystkie tajemnice i
posiadł wszelką wiedzę, a wiarę miałbym taką, iżbym przenosił góry, a miłości bym nie miał,
niczym nie jestem. I gdybym na żywienie ubogich rozdał wszystką majętność swoją, a ciało
swoje wydał na spalenie, a miłości bym nie miał, nic mi nie pomoże. Miłość cierpliwa jest,
łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie działa obłudnie, nie nadyma się, nie łaknie czci, nie
szuka swego, nie wpada w gniew, nie pamięta urazy, nie cieszy się z niesprawiedliwości, ale
współweseli się z prawdy. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada
nadzieję, wszystko wytrzyma. Miłość nigdy nie ustaje, chociaż proroctwa się skończą, choć
zniknie dar języków, choć przeminie wiedza. Bo w części tylko poznajemy i w części
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prorokujemy. Ale gdy przyjdzie to, co jest doskonałe, ustanie to, co jest częściowe. Gdy byłem
dziecięciem, mówiłem jako dziecię, rozumiałem jako dziecię, myślałem jako dziecię. Lecz gdym
stał się mężem, wyzbyłem się tego co dziecięce. Teraz widzimy niejasno, przez zwierciadło,
lecz później twarzą w twarz. Teraz poznaję po części, lecz później poznam, jakom i poznany
jest. Teraz tedy pozostaje wiara, nadzieja i miłość: to troje, a z tych największa jest miłość.
Sequéntia sancti Evangélii secúndum Lucam.
R. Gloria tibi Domine!
Luc 18:31-43
In illo témpore: Assúmpsit Iesus duódecim, et ait illis: Ecce, ascéndimus Ierosólymam, et
consummabúntur ómnia, quæ scripta sunt per Prophétas de Fílio hominis. Tradátur enim
Géntibus, et illudétur, et flagellábitur, et conspuétur: et postquam flagelláverint, occídent
eum, et tértia die resúrget. Et ipsi nihil horum intellexérunt, et erat verbum istud
abscónditum ab eis, et non intellegébant quæ dicebántur. Factum est autem, cum
appropinquáret Iéricho, cæcus quidam sedébat secus viam, mendícans. Et cum audíret
turbam prætereúntem, interrogábat, quid hoc esset. Dixérunt autem ei, quod Iesus
Nazarénus transíret. Et clamávit, dicens: Iesu, fili David, miserére mei. Et qui præíbant,
increpábant eum, ut tacéret. Ipse vero multo magis clamábat: Fili David, miserére mei.
Stans autem Iesus, iussit illum addúci ad se. Et cum appropinquásset, interrogávit illum,
dicens: Quid tibi vis fáciam? At ille dixit: Dómine, ut vídeam. Et Iesus dixit illi: Réspice,
fides tua te salvum fecit. Et conféstim vidit, et sequebátur illum, magníficans Deum. Et
omnis plebs ut vidit, dedit laudem Deo.
R. Laus tibi, Christe!
Onego czasu: Jezus wziąwszy z sobą dwunastu, mówił do nich: «Oto idziemy do Jerozolimy i
wypełni się wszystko, co napisane jest przez Proroków o Synu Człowieczym. Bedzie bowiem
wydany poganom, będzie wyśmiany, ubiczowany i oplwany. A po ubiczowaniu zabiją Go i dnia
trzeciego zmartwychwstanie». Lecz oni z tego nic nie zrozumieli i mowa ta była przed nimi
zakryta, i nie pojmowali o czym mówiono. I stało się, gdy się przybliżał do Jerycha, że ślepiec
pewien siedział przy drodze żebrząc. A usłyszawszy rzeszę przechodzącą, zapytał, co by to
było. I powiedziano mu, że Jezus Nazareński przechodzi mimo. I zawołał mówiąc: «Jezusie,
Synu Dawidów, zmiłuj się nade mną». A ci, którzy szli na przedzie, upominali go, aby milczał.
On jednak bardziej jeszcze wołał: «Synu Dawidów, zmiłuj się nade mną». A Jezus zatrzymując
się, rozkazał przywieść go do siebie. I gdy się przybliżył zapytał Go mówiąc: «Co chcesz, abym
Ci uczynił?» A on rzekł: «Panie, abym przejrzał». I rzekł mu Jezus: «Przejrzyj, wiara twoja
uzdrowiła cię». I natychmiast przejrzał, i szedł za Nim, wielbiąc Boga. A cały lud, widząc to,
oddał chwałę Bogu.
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