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9 NIEDZIELA ZWYKŁA (A) 

 
 

 
PIERWSZE CZYTANIE  

Powtórzone Prawo 11, 18.26-28 

Mojżesz powiedział do ludu: "Weźcie sobie te moje słowa do serca i do duszy. 
Przywiążcie je sobie jako znak na ręku. Niech one wam będą ozdobą między oczami. 
Widzicie, ja kładę dziś przed wami błogosławieństwo albo przekleństwo. 
Błogosławieństwo, jeśli usłuchacie poleceń waszego Pana Boga, które ja wam dzisiaj 
daję; przekleństwo, jeśli nie usłuchacie poleceń waszego Pana Boga, jeśli odstąpicie 
od drogi, którą ja wam dzisiaj wskazuję, a pójdziecie za bogami obcymi, których nie 
znacie". 

 

 

 

 

DRUGIE CZYTANIE (Rz 21, 25a.28) 

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostola do Rzymian. 

Bracia i siostry, teraz jawną się stała sprawiedliwość Boża niezależna od Prawa, 
poświadczana przez Prawo i Proroków. Jest to sprawiedliwość Boża przez wiarę w 
Jezusa Chrystusa dla wszystkich, którzy wierzą. Bo nie ma różnicy: wszyscy bowiem 
zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej, a dostępują usprawiedliwienia darmo, z Jego 
łaski, przez odkupienie, które jest w Chrystusie Jezusie. Jego to ustanowił Bóg 
narzędziem przebłagania przez wiarę mocą Jego Krwi. Sądzimy bowiem, że człowiek 
osiąga usprawiedliwienie przez wiarę, niezależnie od pełnienia nakazów Prawa. 
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EWANGELIA (Mt 7,21-27) 

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. 

Jezus powiedział do swoich uczniów: "Nie każdy, który mi mówi: 'Panie, Panie', 
wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest 
w niebie. Wielu powie mi w owym dniu: 'Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą 
Twego imienia, i nie czyniliśmy wielu cudów mocą Twego imienia?' Wtedy 
oświadczę im: 'Nigdy was nie znałem. Odejdźcie ode Mnie wy, którzy czynicie 
nieprawość'. Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można 
porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł 
deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie 
runął, bo na skale był utwierdzony. Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie 
wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój 
zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i rzuciły się na 
ten dom. I runął, a wielki był jego upadek." 

 


