SANTIAGO APÓSTOL

ŚWIĘTEGO JAKUBA APOSTOŁA (B)

PIERWSZE CZYTANIE (Dz 11, 19-21; 12, 1-2.24)
Czytanie z Dziejów Apostolskich.
Ci, których rozproszyło prześladowanie, jakie wybuchło z powodu Szczepana, dotarli
aż do Fenicji, na Cypr i do Antiochii, głosząc słowo samym tylko Żydom. Niektórzy z
nich pochodzili z Cypru i z Cyreny. Oni to po przybyciu do Antiochii przemawiali też
do Greków i opowiadali Dobrą Nowinę o Panu Jezusie. A ręka Pańska była z nimi, bo
wielka liczba uwierzyła i nawróciła się do Pana. W tym także czasie Herod zaczął
prześladować niektórych członków Kościoła. Ściął mieczem Jakuba, brata Jana, A
słowo Pańskie rozszerzało się i rosło. Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 67)
Niech Bóg się zmiłuje nad nami,
niech nam błogosławi;
niech zajaśnieje dla nas Jego oblicze!
Aby na ziemi znano Jego drogę,
Jego zbawienie - pośród wszystkich ludów.
Niech się narody cieszą i weselą,
że Ty ludami rządzisz sprawiedliwie
i kierujesz narodami na ziemi.
Niechaj nam Bóg błogosławi
i niech się Go boją
wszystkie krańce ziemi!
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DRUGIE CZYTANIE (2 Kor 4, 7-15)
Czytanie z Drugiego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian.
Bracia: Przechowujemy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby z Boga była owa
przeogromna moc, a nie z nas. Zewsząd znosimy cierpienia, lecz nie poddajemy się
zwątpieniu; żyjemy w niedostatku, lecz nie rozpaczamy; znosimy prześladowania,
lecz nie czujemy się osamotnieni, obalają nas na ziemię, lecz nie giniemy. Nosimy
nieustannie w ciele naszym konanie Jezusa, aby życie Jezusa objawiło się w naszym
ciele. Ciągle bowiem jesteśmy wydawani na śmierć z powodu Jezusa, aby życie
Jezusa objawiło się w naszym śmiertelnym ciele. Tak więc działa w nas śmierć,
podczas gdy w was - życie. Cieszę się przeto owym duchem wiary, według którego
napisano: Uwierzyłem, dlatego przemówiłem; my także wierzymy i dlatego mówimy,
przekonani, że Ten, który wskrzesił Jezusa, z Jezusem przywróci życie także nam i
stawi nas przed sobą razem z wami. Wszystko to bowiem dla was, ażeby w pełni
obfitująca łaska zwiększyła chwałę Bożą przez dziękczynienie wielu. Oto słowo Boże.

EWANGELIA (Mt 20, 20-28)
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza spalić.
Wtedy podeszła do Niego matka synów Zebedeusza ze swoimi synami i oddając Mu
pokłon, o coś Go prosiła. On ją zapytał: «Czego pragniesz?» Rzekła Mu: «Powiedz,
żeby ci dwaj moi synowie zasiedli w Twoim królestwie jeden po prawej, a drugi po
lewej Twej stronie». Odpowiadając Jezus rzekł: «Nie wiecie, o co prosicie. Czy
możecie pić kielich, który Ja mam pić?» Odpowiedzieli Mu: «Możemy». On rzekł do
nich: «Kielich mój pić będziecie. Nie do Mnie jednak należy dać miejsce po mojej
stronie prawej i lewej, ale [dostanie się ono] tym, dla których mój Ojciec je
przygotował». Gdy dziesięciu [pozostałych] to usłyszało, oburzyli się na tych dwóch
braci. A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł: «Wiecie, że władcy narodów uciskają
je, a wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie u was. Lecz kto by między
wami chciał stać się wielkim, niech będzie waszym sługą. A kto by chciał być
pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem waszym, na wzór Syna
Człowieczego, który nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie
na okup za wielu». Oto słowo Pańskie.
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