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3 NIEDZIELA ADWENTU (A) 

 
 

PIERWSZE CZYTANIE   Izajasz 35,1-6a.10 

Niech siê rozweseli pustynia i spieczona ziemia, niech siê raduje step i niech 
rozkwitnie! Niech wyda kwiaty jak lilie polne, niech siê rozraduje, skacz¹c i 
wykrzykuj¹c z uciechy. Chwa³¹ Libanu j¹ obdarzono, ozdob¹ Karmelu i Szaronu. Oni 
zobacz¹ chwa³ê Pana, wspania³oœæ naszego Boga. Pokrzepcie rêce os³ab³e, 
wzmocnijcie kolana omdla³e! Powiedzcie ma³odusznym: "Odwagi! Nie bójcie siê! Oto 
wasz Bóg, oto pomsta; przychodzi Bo¿a odp³ata; On sam przychodzi, aby was 
zbawiæ". Wtedy przejrz¹ oczy niewidomych i uszy g³uchych siê otworz¹. Wtedy 
chromy wyskoczy jak jeleñ i jêzyk niemych weso³o krzyknie. I odkupieni przez Pana 
powróc¹. Przybêd¹ na Syjon z radosnym œpiewem, ze szczêœciem wiecznym na 
twarzach. Osi¹gn¹ radoœæ i szczêœcie, ust¹pi smutek i wzdychanie. 

 

 

 

 

 

DRUGIE CZYTANIE    Jakub 5,7-10 

Trwajcie cierpliwie, bracia i siostry, a¿ do przyjœcia Pana. Oto rolnik czeka wytrwale 
na cenny plon ziemi, dopóki nie spadnie deszcz wczesny i póŸny. Tak i wy b¹dŸcie 
cierpliwi i umacniajcie serca wasze, bo przyjœcie Pana jest ju¿ bliskie. Nie uskar¿ajcie 
siê, bracia i siostry, jeden na drugiego, byœcie nie popadli pod s¹d. Oto sêdzia stoi 
przed drzwiami. Za przyk³ad wytrwa³oœci i cierpliwoœci weŸcie, bracia i siostry, 
proroków, którzy przemawiali w imiê Pañskie. 
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EWANGELIA   Mateusz 11,2-11 

Gdy Jan us³ysza³ w wiêzieniu o czynach Chrystusa, pos³a³ swoich uczniów z 
zapytaniem: "Czy Ty jesteœ Tym, który ma przyjœæ, czy te¿ innego mamy 
oczekiwaæ?" Jezus im odpowiedzia³: "IdŸcie i oznajmijcie Janowi to, co s³yszycie i 
na co patrzycie: niewidomi wzrok odzyskuj¹, chromi chodz¹, trêdowaci doznaj¹ 
oczyszczenia, g³usi s³ysz¹, umarli zmartwychwstaj¹, ubogim g³osi siê Ewangeliê. A 
b³ogos³awiony jest ten, kto we Mnie nie zw¹tpi". 

Gdy oni odchodzili, Jezus zacz¹³ mówiæ do t³umów o Janie: "Coœcie wyszli ogl¹daæ 
na pustyni? Trzcinê ko³ysz¹c¹ siê na wietrze? Ale coœcie wyszli zobaczyæ? Cz³owieka 
w miêkkie szaty ubranego? Oto w domach królewskich s¹ ci, którzy miêkkie szaty 
nosz¹. Po coœcie wiêc wyszli? Proroka zobaczyæ? Tak, powiadam wam, nawet wiêcej 
ni¿ proroka. On jest tym, o którym napisano: Oto Ja posy³am mego wys³añca przed 
Tob¹, aby Ci przygotowa³ drogê. Zaprawdê powiadam wam: Miêdzy narodzonymi z 
niewiast nie powsta³ wiêkszy od Jana Chrzciciela. Lecz najmniejszy w królestwie 
niebieskim wiêkszy jest ni¿ on". 

 


