stacja 1, czytanie 1
CZYTANIE

Wj 12,1-14

Przepisy o wieczerzy paschalnej
Z Księgi Wyjścia
Pan powiedział do Mojżesza i Aarona w ziemi egipskiej:
«Miesiąc ten będzie dla was początkiem miesięcy, będzie pierwszym miesiącem
roku!
Powiedzcie całemu zgromadzeniu Izraela tak: Dziesiątego dnia tego miesiąca niech
się każdy postara o baranka dla rodziny, o baranka dla domu. Jeśliby zaś rodzina była
za mała do spożycia baranka, to niech się postara o niego razem ze swym sąsiadem,
który mieszka najbliżej jego domu, aby była odpowiednia liczba osób. Liczyć je zaś będziecie dla spożycia baranka według tego, co każdy może spożyć. Baranek będzie bez
skazy, samiec, jednoroczny; wziąć możecie jagnię albo koźlę. Będziecie go strzec aż do
czternastego dnia tego miesiąca, a wtedy zabije go całe zgromadzenie Izraela o zmierzchu. I wezmą krew baranka, i pokropią nią odrzwia i progi domu, w którym będą go
spożywać.
I tej samej nocy spożyją mięso pieczone w ogniu, spożyją je z chlebem niekwaszonym i gorzkimi ziołami. Nie będziecie spożywać z niego nic surowego ani ugotowanego w wodzie, lecz upieczone na ogniu, z głową, nogami i wnętrznościami. Nie może
nic pozostać z niego na dzień następny. Cokolwiek zostanie z niego na następny dzień,
w ogniu spalicie.
Tak zaś spożywać go będziecie: Biodra wasze będą przepasane, sandały na waszych
nogach i laska w waszym ręku. Spożywać będziecie pośpiesznie, gdyż jest to Pascha na
cześć Pana. Tej nocy przejdę przez Egipt, zabiję wszystko pierworodne w ziemi egipskiej
od człowieka aż do bydła i odbędę sąd nad wszystkimi bogami Egiptu — Ja, Pan. Krew
będzie wam służyła do oznaczenia domów, w których będziecie przebywać. Gdy ujrzę
krew, przejdę obok i nie będzie pośród was plagi niszczycielskiej, gdy będę karał ziemię
egipską.
Dzień ten będzie dla was dniem pamiętnym i obchodzić go będziecie jako święto dla
uczczenia Pana. Po wszystkie pokolenia — na zawsze w tym dniu świętować będziecie».
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stacja 1, czytanie 2
CZYTANIE

Wj 12,29-33.37-42a

Śmierć pierworodnych w Egipcie
Z Księgi Wyjścia
O północy Pan pozabijał wszystko pierworodne Egiptu: od pierworodnego syna
faraona, który siedzi na swym tronie, aż do pierworodnego tego, który był zamknięty
w więzieniu, a także wszelkie pierworodne z bydła. I wstał faraon jeszcze w nocy, a z nim
wszyscy jego dworzanie i wszyscy Egipcjanie. I podniósł się wielki krzyk w Egipcie,
gdyż nie było domu, w którym nie byłoby umarłego.
I jeszcze w nocy kazał faraon wezwać Mojżesza i Aarona, i powiedział: «Wstańcie,
wyruszajcie z pośrodka mojego ludu, tak wy, jak Izraelici! Idźcie i oddajcie cześć Panu
według waszego pragnienia. Weźcie ze sobą owce wasze i woły, jak pragnęliście, i idźcie.
Proście także o łaskę dla mnie». I nalegali Egipcjanie na lud, aby jak najprędzej wyszli
z kraju, gdyż mówili: «Wszyscy pomrzemy».
I wyruszyli Izraelici z Ramses ku Sukkot w liczbie około sześciuset tysięcy mężów
pieszych, prócz dzieci. Także wielkie mnóstwo cudzoziemców wyruszyło z nimi, nadto
owce i woły, i olbrzymi dobytek. Z ciasta, które wynieśli z Egiptu, wypiekli niekwaszone
placki, ponieważ się nie zakwasiło. Wypędzeni z Egiptu bez najmniejszej zwłoki, nie
zdołali przygotować nawet zapasów na drogę. A czas pobytu Izraelitów w Egipcie trwał
czterysta trzydzieści lat. I oto tego samego dnia, po upływie czterystu trzydziestu lat,
wyszły wszystkie zastępy Pana z ziemi egipskiej. Tej nocy czuwał Pan nad wyjściem
synów Izraela z ziemi egipskiej.
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stacja 2
CZYTANIE

Wj 13,17-22

Bóg w znaku towarzyszący Izraelitom
Z Księgi Wyjścia
Gdy faraon uwolnił lud, nie wiódł go Bóg drogą prowadzącą do ziemi ﬁlistyńskiej,
chociaż była najkrótsza. Powiedział bowiem Bóg: «Żeby lud na widok czekających go
walk nie żałował i nie wrócił do Egiptu». Bóg więc prowadził lud okrężną drogą pustynną ku Morzu Czerwonemu, a Izraelici wyszli uzbrojeni z ziemi egipskiej. Zabrał też
Mojżesz ze sobą kości Józefa, gdyż ten przysięgą zobowiązał Izraelitów mówiąc: «Wspomoże was niezawodnie Bóg, a wówczas zabierzcie stąd kości moje ze sobą».
Wyruszyli z Sukkot i rozbili obóz w Etam, na skraju pustyni. A Pan szedł przed
nimi podczas dnia, jako słup obłoku, by ich prowadzić drogą, podczas nocy zaś jako
słup ognia, aby im świecić, żeby mogli iść we dnie i w nocy. Nie ustępował sprzed ludu
słup obłoku we dnie ani słup ognia w nocy.
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stacja 3, czytanie 1
CZYTANIE 1 (KRÓTSZE)

Rdz 1,1.26-31a

Stworzenie świata
Czytanie z Księgi Rodzaju.
Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Potem Bóg rzekł: «Uczyńmy człowieka
na Nasz obraz, podobnego Nam. Niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem
powietrznym, nad bydłem, nad ziemią i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po
ziemi!» Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył: stworzył
mężczyznę i niewiastę.
Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: «Bądźcie płodni i rozmnażajcie się,
abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną; abyście panowali nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi».
I rzekł Bóg: «Oto wam daję wszelką roślinę przynoszącą ziarno po całej ziemi i wszelkie
drzewo, którego owoc ma w sobie nasienie: dla was będą one pokarmem. A dla wszelkiego zwierzęcia polnego i dla wszelkiego ptactwa w powietrzu, i dla wszystkiego, co
się porusza po ziemi i ma w sobie pierwiastek życia, będzie pokarmem wszelka trawa
zielona». I stało się tak.
A Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre.
Oto słowo Boże.
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stacja 3, psalm 1
PSALM RESPONSORYJNY 1
Ps 104(103),1-2a/5-6/10.12/13-14/24.35
Refren: Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię.
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Błogosław, duszo moja, Pana, *
o Boże mój, Panie, Ty jesteś bardzo wielki!
Odziany w majestat i piękno, *
światłem okryty jak płaszczem.
Umocniłeś ziemię w jej podstawach, *
nie zachwieje się na wieki wieków.
Jak szatą okryłeś ją Wielką Głębią, *
ponad górami stanęły wody.
Ty zdroje kierujesz do strumieni, *
co pośród gór się sączą.
Nad nimi mieszka ptactwo niebieskie *
i śpiewa wśród gałęzi.
Z Twoich komnat nawadniasz góry, *
owocem dzieł Twoich syci się ziemia.
Każesz rosnąć trawie dla bydła, *
i roślinom, by człowiekowi służyły.
Jak liczne są dzieła Twoje, Panie! *
Tyś wszystko mądrze uczynił,
ziemia jest pełna Twoich stworzeń. *
Błogosław, duszo moja, Pana!
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stacja 3, czytanie 2
CZYTANIE 4

Iz 54,4a.5-14

Trwałość przymierza
Czytanie z Księgi proroka Izajasza.
Nie lękaj się, Jerozolimo, bo małżonkiem twoim jest twój Stworzyciel, któremu na
imię Pan Zastępów; Odkupicielem twoim Święty Izraela, nazywają Go Bogiem całej
ziemi.
Zaiste, jak niewiastę porzuconą i zgnębioną na duchu, wezwał cię Pan. I jakby
do porzuconej żony młodości mówi twój Bóg: Na krótką chwilę porzuciłem ciebie, ale
z ogromną miłością cię przygarnę. W przystępie gniewu ukryłem przed tobą na krótko
swe oblicze, ale w miłości wieczystej nad tobą się ulitowałem, mówi Pan, twój Odkupiciel.
Dzieje się ze Mną tak, jak za dni Noego, kiedy przysiągłem, że wody Noego nie
spadną już nigdy na ziemię; tak teraz przysięgam, że się nie rozjątrzę na ciebie ani cię
gromić nie będę. Bo góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać, ale miłość moja nie odstąpi od ciebie i nie zachwieje się moje przymierze pokoju, mówi Pan, który ma litość
nad tobą.
O nieszczęśliwa, wichrami smagana, niepocieszona! Oto Ja osadzę twoje kamienie
na malachicie i fundamenty twoje na szaﬁrach. Uczynię blanki twych murów z rubinów,
bramy twoje z górskiego kryształu, a z drogich kamieni — cały obwód twych murów.
Wszyscy twoi synowie będą uczniami Pana, wielka będzie szczęśliwość twych dzieci.
Będziesz mocno osadzona na sprawiedliwości. Daleka bądź od trwogi, bo nie masz się
czego obawiać, i od przestrachu, bo nie ma on przystępu do ciebie.
Oto słowo Boże.
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stacja 3, psalm 2
PSALM RESPONSORYJNY 4

Ps 30(29),2.4/5-6a/11.12a.13b (R: 2a)

Refren: Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś
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Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś *
i nie pozwoliłeś mym wrogom naśmiewać się ze mnie.
Panie, mój Boże, z krainy umarłych wywołałeś moją duszę *
i ocaliłeś mi życie spośród schodzących do grobu.
Śpiewajcie psalm, wszyscy miłujący Pana, *
i pamiętajcie o Jego świętości.
Gniew Jego bowiem trwa tylko przez chwilę, *
a Jego łaska przez całe życie.
Wysłuchaj mnie, Panie, zmiłuj się nade mną, *
Panie, bądź moją pomocą.
Zamieniłeś w taniec mój żałobny lament, *
Boże mój i Panie, będę Cię sławił na wieki.
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stacja 3, czytanie 3
CZYTANIE 6

Ba 3,9-15.32-4,4

Mądrością jest księga przykazań Boga
Czytanie z Księgi proroka Barucha
Bądź posłuszny, Izraelu, przykazaniom życiodajnym, nakłoń ucha, by poznać mądrość. Cóż się to stało, Izraelu, że jesteś w kraju nieprzyjaciół, wynędzniały w ziemi
obcej, uważany za nieczystego na równi z umarłymi, zaliczony do tych, co schodzą do
Szeolu? Opuściłeś źródło mądrości. Gdybyś chodził po drodze Bożej, mieszkałbyś w pokoju na wieki. Naucz się, gdzie jest mądrość, gdzie jest siła i rozum, a poznasz równocześnie, gdzie jest długie i szczęśliwe życie, gdzie jest światłość dla oczu i pokój. Lecz
któż znalazł jej miejsce lub kto wszedł do jej skarbców?
Lecz zna ją Wszechwiedzący i wynajdzie ją swoją mądrością. Ten, który przygotował ziemię na wieczysty czas i napełnił ją stworzeniami czworonożnymi, wysłał światło i poszło, wezwał je, a ono posłuchało Go ze drżeniem. Gwiazdy radośnie świecą na
swoich strażnicach. Wezwał je. Odpowiedziały: «Jesteśmy». Z radością świecą swemu
Stwórcy.
On jest Bogiem naszym. I żaden inny nie może z Nim się równać. Zbadał wszystkie
drogi mądrości i dał ją słudze swemu, Jakubowi, i Izraelowi, umiłowanemu swojemu.
Potem na ziemi była widziana i zaczęła przebywać wśród ludzi. Tą mądrością jest księga
przykazań Boga i Prawo trwające na wieki. Wszyscy, którzy się go trzymają, żyć będą.
Którzy je zaniedbują, pomrą.
Nawróć się, Jakubie, trzymaj się go, chodź w blasku jego światła. Nie dawaj chwały
swojej obcemu ani innemu narodowi twych przywilejów. Szczęśliwi jesteśmy, o Izraelu,
że znamy to, co się Bogu podoba.
Oto słowo Boże.
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stacja 3, psalm 3
PSALM RESPONSORYJNY 6

Ps 19(18),8-9/10-11

Refren: Słowa Twe, Panie, dają życie wieczne.
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Prawo Pańskie jest doskonałe i pokrzepia duszę, *
świadectwo Pana jest pewne, uczy prostaczka mądrości.
Jego słuszne nakazy radują serce, *
jaśnieje przykazanie Pana i olśniewa oczy.
Bojaźń Pana jest szczera i trwa na wieki, *
sądy Pana prawdziwe, a wszystkie razem słuszne, *
Cenniejsze nad złoto, nad złoto najczystsze, *
słodsze od miodu płynącego z plastra.
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stacja 3, czytanie 4
CZYTANIE 7

Ez 36,16-17a.18-28

Pokropię was czystą wodą i dam wam serce nowe
Czytanie z Księgi proroka Ezechiela
Pan skierował do mnie te słowa:
«Synu człowieczy, kiedy dom Izraela mieszkał na swojej ziemi, wówczas splugawili ją swym postępowaniem i swymi czynami. Wtedy wylałem na nich swe oburzenie
z powodu krwi, którą w kraju przelali, i z powodu bożków, którymi go splugawili. I rozproszyłem ich pomiędzy pogańskie ludy, i rozsypali się po krajach, osądziłem ich według
postępowania i czynów. W ten sposób przyszli do ludów pogańskich i dokąd przybyli,
bezcześcili święte imię moje, podczas gdy mówiono o nich: „To jest lud Pana, musieli
się oni wyprowadzić ze swego kraju”. Wtedy zatroszczyłem się o święte me imię, które
oni, Izraelici, zbezcześcili wśród ludów pogańskich, do których przybyli.
Dlatego mów do domu Izraela: Tak mówi Pan Bóg: „Nie z waszego powodu to czynię, domu Izraela, ale dla świętego imienia mojego, które bezcześciliście wśród ludów
pogańskich, do których przyszliście. Chcę uświęcić wielkie imię moje, które zbezczeszczone jest pośród ludów, zbezczeszczone przez was pośród nich, i poznają ludy, że Ja
jestem Pan, mówi Pan Bóg, gdy okażę się Świętym względem was przed ich oczami.
Zabiorę was spośród ludów, zbiorę was ze wszystkich krajów i przyprowadzę was
z powrotem do waszego kraju, pokropię was czystą wodą, abyście się stali czystymi,
i oczyszczę was od wszelkiej zmazy i od wszystkich waszych bożków.
I dam wam serce nowe i ducha nowego tchnę do waszego wnętrza, odbiorę wam
serce kamienne, a dam wam serce z ciała. Ducha mojego chcę tchnąć w was i sprawić,
byście żyli według mych nakazów i przestrzegali przykazań, i według nich postępowali.
Wtedy będziecie mieszkać w kraju, który dałem waszym przodkom, i będziecie moim
ludem, a Ja będę waszym Bogiem”».
Oto słowo Boże.
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stacja 3, psalm 4
PSALM RESPONSORYJNY 7
Ps 42(41),2-3; Ps 43(42),3-4 (R: por. 3)
Refren: Boga żywego pragnie dusza moja.
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Jak łania pragnie wody ze strumieni, *
tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże.
Dusza moja Boga pragnie, Boga żywego, *
kiedyż więc przyjdę i ujrzę oblicze Boże?
Ześlij światłość i wierność swoją, *
niech one mnie wiodą.
Niech mnie zaprowadzą na Twą górę świętą *
i do Twoich przybytków.
I przystąpię do ołtarza Bożego, *
do Boga, który jest moim weselem i radością,
i będę Cię chwalił przy dźwiękach lutni, *
Boże, mój Boże!
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stacja 4
CZYTANIE 3*

Wj 14,15-31

Przejście Izraela przez Morze Czerwone
Czytanie z Księgi Wyjścia.
Pan rzekł do Mojżesza: «Czemu głośno wołasz do Mnie? Powiedz synom Izraela,
niech ruszają w drogę. Ty zaś podnieś swą laskę i wyciągnij rękę nad morze i rozdziel
je na dwoje, a wejdą synowie Izraela w środek na suchą ziemię. Ja natomiast uczynię
upartymi serca Egipcjan, że pójdą za nimi. Wtedy okażę moją potęgę wobec faraona,
całego wojska jego, rydwanów i wszystkich jego jeźdźców. A gdy okażę moją potęgę
wobec faraona, jego rydwanów i jeźdźców, wtedy poznają Egipcjanie, że ja jestem Pan».
Anioł Boży, który szedł na przedzie wojsk izraelskich, zmienił miejsce i szedł na ich
tyłach. Słup obłoku również przeszedł z przodu i zajął ich tyły, stając między wojskiem
egipskim a wojskiem izraelskim. I tam był obłok ciemnością, tu zaś oświecał noc. I nie
zbliżyli się jedni do drugich przez całą noc.
Mojżesz wyciągnął rękę nad morze, a Pan cofnął wody gwałtownym wiatrem wschodnim, który wiał przez całą noc, i uczynił morze suchą ziemią. Wody się rozstąpiły, a synowie Izraela szli przez środek morza po suchej ziemi, mając mur z wód po prawej i po
lewej stronie. Egipcjanie ścigali ich. Wszystkie konie faraona, jego rydwany i jeźdźcy
weszli za nimi w środek morza.
O świcie spojrzał Pan ze słupa ognia i ze słupa obłoku na wojsko egipskie i zmusił
je do ucieczki. I zatrzymał koła ich rydwanów, tak że z wielką trudnością mogli się
naprzód posuwać. Egipcjanie krzyknęli: «Uciekajmy przed Izraelem, bo w jego obronie
Pan walczy z Egipcjanami».
A Pan rzekł do Mojżesza: «Wyciągnij rękę nad morze, aby wody zalały Egipcjan,
ich rydwany i jeźdźców». Wyciągnął Mojżesz rękę nad morze, które o brzasku dnia wróciło na swoje miejsce. Egipcjanie uciekając biegli naprzeciw falom, i pogrążył ich Pan
w środku morza. Powracające fale zatopiły rydwany i jeźdźców całego wojska faraona,
którzy weszli w morze, ścigając synów Izraela. Nie ocalał z nich ani jeden. Synowie zaś
Izraela szli po suchym dnie morskim, mając mur z wód po prawej i po lewej stronie.
W tym to dniu wybawił Pan Izraela z rąk Egipcjan. I widzieli Izraelici martwych
Egipcjan na brzegu morza. Gdy Izraelici widzieli wielkie dzieło, którego dokonał Pan
wobec Egipcjan, ulękli się Pana i uwierzyli Jemu oraz Jego słudze Mojżeszowi.
Oto słowo Boże.
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