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„Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać do człowieka 
roztropnego, 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 jest utwierdzony”  

 
                                                                                                 / Mt 7,24-25/  
 
W kończącym się XX wieku, do naszej Ojczyzny przybył Ojciec Święty Jan Paweł II,   

6 czerwca 1999 r. skierował do swoich rodaków słowa : „ Proszę was, wchodźcie w nowe 
tysiąclecie z księgą Ewangelii ! Niech nie zabraknie jej w żadnym polskim domu! Czytajcie  
i medytujcie ! Pozwólcie, by Chrystus mówił”. 

W grudniu 2008 r. Ksiądz  Arcybiskup Józef Michalik Metropolita Przemyski, wręczając 
przedstawicielom Oddziałów Katolickiego Stowarzyszenia „ Civitas Christiana” z terenu woje-
wództwa podkarpackiego Księgi Pisma Świętego, zachęcał do zgłębiania Chrystusowej nauki. 
„Czytajmy - poznawajmy - wprowadzajmy w życie .Tam znaleźć można jedyną prawdę o Bogu  
i człowieku, jedyną prawdziwą drogę do celu” 

Oddział Katolickiego Stowarzyszenia „ Civitas Christiana” w Przemyślu wydał kilka 
zeszytów formacyjnych poświęconych pogłębieniu znajomości Pisma Świętego. Dziś oddajemy 
kolejny Zeszyt, który w żadnym wypadku nie może zastępować Pisma Świętego, ale ma być pomocą 
i zachętą do pogłębiania znajomości tej Księgi. W zeszycie zawarte są podstawowe informacje 
dotyczące życia Chrystusa: (Narodzenie, Męka, Śmierć, Zmartwychwstanie) oraz podstawowe 
wskazówki, rady, pouczenia ( Nauczanie i Przypowieści). Ostatni dział to Cuda i Uzdrowienia 
czynione przez Chrystusa. 

 
„ B ędziesz Biblię nieustannie czytał ! Będziesz kochał więcej niż rodziców ! Nigdy się z nią 

nie rozstaniesz! A gdy zestarzejesz się, dojdziesz do przekonania, że wszystkie książki jakie 
przeczytałeś w życiu, są tylko nieudolnym komentarzem do tej jedynej Księgi”    

 
                                          / R . Brandstaetter, Krąg biblijny, s. 10 /  

 
 
“ Wszelkie Pismo od Boga natchnione (jest) i pożyteczne do nauczania, przekonywania, do 
poprawiania, do kształtowania w sprawiedliwości”  
 
                                                                                  / 2Tym 3,1/ 
 

Wielu ludzi zatrzymuje się przed Biblią jak przed lasem nie do przebycia i którędy 
wejść? Jak się w nim zorientować? A zatem większość czytelników trzyma się kilku utartych 
ścieżek. Wynoszą oni z tych biblijnych wycieczek wiązankę tekstów, zawsze tych samych. Nie 
chcemy przez to powiedzieć, że wycieczki te są daremne. Jedno bowiem słowo Boże, jeśli 
naprawdę do nas trafi, wystarczy, aby zmienić życie. „Żywe jest słowo Boże, skuteczne  
i ostrzejsze niż wszelki miecz obusieczny, przenikający aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów 
 i szpiku, zdolne osądzić pragnienie i myśli serca. Nie ma stworzenia, które by  było przed Nim 
niewidzialne, przeciwnie, wszystko odkryte i odsłonięte jest przed oczyma Tego, Któremu musimy 
zdać rachunek”… / Hebr 4.12/ 

Biblia jest księga trudną do właściwego zrozumienia, ponieważ jest ona dziełem 
jednocześnie boskim i ludzkim. To księga pisana przez ludzi związanych z pewna epoką, 
językiem i szczególnymi okolicznościami; zawiera ona wycinek historii ludzkości. Lecz 
poprzez te dzieje toczą się inne, właściwe dzieje, te, które Bóg sam pisze na sercach ludzi i one 



to są dziejami zbawienia; jest to historia walki, którą Bóg toczy z ludźmi dla ludzi, dla ich 
uświęcenia i zbawienia. 

Otóż tę księgę każe Bóg sam nam pilnie czytać: „ Niech ta Księga Prawa będzie zawsze 
na twoich ustach; rozważaj ją w dzień i w nocy, abyś ściśle spełniał wszystko co w niej jest 
napisane, bo tylko wtedy powiedzie ci się i okaże się twoja roztropność”.. / Joz 1.8/ 

 
Aby lektura Pisma św. Wydała pożądane owoce w życiu ludzkim potrzebuje 

przewodnika inaczej mówiąc wstępu szczegółowego do poszczególnych ksiąg. Takim wstępem 
do Ewangelii może być Zeszyt formacyjny autorstwa p. mgr Jerzego Łobosa, wydany przez 
Oddział Katolickiego Stowarzyszenia „ Civitas Christiana” w Przemyślu. Wspomniany autor 
w sposób przystępny przybli ża życie i działalność Chrystusa Pana, zajmując się nauczaniem, 
przypowieściami, cudami i uzdrowieniami opisanymi w Ewangeliach. 

 
Niech to wprowadzenie w życie Jezusa Chrystusa i Jego działalność zbliży do Pisma 

Św. Nowego testamenty i pozwoli nawiązać łącznośćz Odwiecznym Słowem Bożym, które jest 
drogą, prawdą i życiem/ J 14,6/ dla wszystkich ludzi. 

 
 
 
                                            Ks. Bronisław Żołnierczyk - Asystent Kościelny KS CCH 

 
 
 
 
 
 

DOBRA NOWINA – EWANGELIA 
 
 
 

Słowo "ewangelia" (użyte w Mk 1,1 ) oznacza "dobrą nowinę".  Ewangelie koncentrują się 
więc na przekazaniu Dobrej Nowiny, którą Jezus przyniósł światu. Początkowo po śmierci  
i zmartwychwstaniu Jezusa apostołowie głosili ustnie Dobrą Nowinę. Z pewnością jednak zbierano 
też materiały pisane o czynach i słowach Chrystusa. Tak więc w oparciu o te  materiały pisemne 
oraz tradycję przekazywaną ustnie, zebrano to wszystko w jedną całość w cztery Ewangelie. Stały 
się one istotnym wsparciem nauczania apostołów, a znaczenie ich stale rosło wraz z upływem czasu 
i zmniejszaniem się ilości naocznych świadków działalności Jezusa. Czy można powiedzieć, że 
któraś Ewangelia jest bardziej, lub mniej ważna. Z pewnością wszystkie są ważne, wszystkie są 
pismami natchnionymi, pismami kanonicznymi, autentycznymi i wiarygodnymi.  

 
Nowy Testament - Składa się z następujących ksiąg: 

-    Cztery Ewangelie: Mateusza, Marka, Łukasza i Jana. 
-    Dzieje Apostolskie -    Listy Apostolskie -    Apokalipsa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Ewangelie 

Ewangelia św. Mateusza 

Ewangelia często nazywana "żydowską", ponieważ szczególną wagę zwraca na sprawy 
leżące w kręgu zainteresowań chrześcijan pochodzenia żydowskiego. Bardziej niż w innych 
Ewangeliach nacisk położony jest tutaj na proroctwa ze Starego Testamentu, które wypełnił Jezus, 
będący Mesjaszem od dawna wyczekiwanym przez Żydów. Ewangelia według św. Mateusza nie 
jest najwcześniejszą Ewangelią. Podobnie jak Łukasz, autor wydaje się czerpać materiał od Marka  
i z innych znanych źródeł. Data powstania tej Ewangelii jest ciągle dyskutowana, prawdopodobnie 
Ewangelia została spisana pomiędzy rokiem 60 a 80, jako streszczenie ustnej nauki, jaką przez 
długie lata głosił swym ziomkom, w Palestynie, żeby umocnić w wierze nawróconych Żydów.  
Przed nawróceniem był poborcą cła w Kafarnaum i nazywał się Lewi. W Ewangelii wykazuje, że 
Chrystus jest obiecanym Mesjaszem. Powołuje się więc  raz po raz na wypełnienie proroctw 
Starego Testa-mentu na osobie Jezusa Chrystusa. Oryginał hebrajski  Ewangelii dawno zaginął, ale 
jej tłumaczenie greckie pochodzi z czasów apostolskich.Ewangelia przeznaczona dla Żydów, ma na 
celu dowieść faktami z życia Jezusa Chrystusa, iż On jest Mesjaszem zapowiedzianym przez Zakon 
i Proroków, a Jego Kościół oczekiwanym Królestwem Bożym; że Chrystus bynajmniej nie zniósł 
Zakonu, lecz go wypełnił i udoskonalił. Stąd częste zwroty spotykane w Ewangelii św. Mateusza: 
"jako napisane jest" (w Starym Testamencie) lub "aby się wypełniły Pisma".  Ewangelia ta słusznie 
umieszczana jest jako pierwsza, ponieważ stanowi pomost łączący Stary Testament z Nowym. 
Przedstawia Jezusa jako Mesjasza, Pomazańca Bożego, zapowiedzianego przez proroków. 
Ewangelia zawiera – 28 rozdziałów – 171 tematów -  w Biblii  Tysiąclecia  Ewangelia ta zajmuje 
34 stron. 

Ewangelia św. Marka 

Jest to Ewangelia krótka, w której akcja posuwa się szybko. Niemal z pewnością spisana 
najwcześniej ze wszystkich Ewangelii. Wydaje się, że  została napisana, by pomóc chrześcijanom  
w przekonywaniu innych do prawdy o Jezusie. Według tradycji Kościoła autor Ewangelii św. 
Marek, był kuzynem św. Barnaby, towarzysz podróży św. Pawła, a później św. Piotra. i Barnaby, 
później przebywał stale przy św. Pawle i Piotrze podczas ich uwięzienia w Rzymie. Św. Marek, 
rodem z Jerozolimy, należał do grona uczniów Zbawiciela. Według tradycji św. Marek został 
umęczony ok. 68 r. Tradycja, a także treść zawartej w Ewangelii historii sugeruje, że głównym 
źródłem informacji Marka był Piotr i że Ewangelia ta została spisana w Rzymie, prawdopodobnie 
pomiędzy rokiem 60 a 70 po Chr. Gdy Ewangelia według św. Mateusza skupia się na Jezusie jako 
nauczycielu, Marek pokazuje Go jako człowieka czynu. Ewangelia ta składa się głównie z krótkich 
epizodów, z których większość opowiada, co Jezus zrobił. Treść jej zgodna po większej części  
z Ewangelią św. Mateusza, tylko materiał uporządkowany bardziej chronologicznie. Ewangelia św. 
Marka nazywana jest "Ewangelią dla Rzymian". Jest to jakby skrót katechezy ustnej św. Piotra. 
Napisana została w języku greckim, najbardziej wówczas rozpowszechnionym. Ewangelia ta na 
podstawie zdarzeń, zwłaszcza cudów uwypukla podstawową prawdę, że Chrystus jest Synem 
Bożym. Ewangelia zawiera - 16 rozdziałów – 113  tematów – w Biblii Tysiąclecia Ewangelia 
zajmuje 20 stron. 

 

Ewangelia św. Łukasza 

Ewangelia według św. Łukasza i Dzieje Apostolskie są dwiema częściami jednego dzieła. Łukasz 
stawia sobie zadanie powiedzenia całej prawdy o życiu Jezusa i późniejszych wydarzeniach, 



czerpiąc informacje z pierwszej ręki, od "naocznych świadków i sług słowa". Jego Ewangelia 
napisana jest przede wszystkim dla czytelnika spoza kultury żydowskiej. O tym, że Łukasz napisał 
tę Ewangelię oraz Dzieje Apostolskie, chrześcijanie przekonani byli bardzo wcześnie. Pochodził  
z Antiochii Syryjskiej.  Z zawodu był lekarzem (List do Kolosan IV,14). Miał przyjąć chrzest 
podczas drugiej podróży misyjnej św. Pawła Apostoła (ok. 50 r.) i zostać jego uczniem. Był razem  
z nim w Rzymie, Macedonii i Grecji. Był jego najwierniejszym towarzyszem. Napisał swą 
Ewangelię około 63 r. dla chrześcijan nawróconych z pogaństwa. Podaje wiele szczegółów 
pominiętych przez poprzednich ewangelistów; opowiada obszernie o dzieciństwie Jezusa. 
Prawdopodobnie te cenne wiadomości otrzymał bezpośrednio od Matki Bożej. Ewangelia ta  
rozpoczyna się i kończy w Jerozolimie.Ewangelia zawiera – 24 rozdziały – 133 tematy – w Biblii 
Tysiąclecia zajmuje – 34 strony.  Dzieje Apostolskie zaś rozpoczynają się w Jerozolimie, a kończą 
w Rzymie.  

Ewangelia św. Jana 

Ewangelię napisał św. Jan prawdopodobnie po roku 70, kiedy powrócił z Pelli do Efezu. 
Miał w ręku Ewangelie synoptyków (Mateusza, Marka i Łukasza), dlatego jako naoczny świadek 
nauk Jezusa i wydarzeń z nim związanych, nie powtarza, co już napisano a za to uzupełnia różne 
informacje bliższymi szczegółami lub opuszczonymi fragmentami. Jan, jako jedyny z dwunastu 
Apostołów, nie zginął śmiercią męczeńską. Umarł śmiercią naturalną. Ewangelia według św. Jana 
różni się znacznie od pozostałych trzech Ewangelii, ukazując Jezusa z innej perspektywy. Autor tej 
Ewangelii nazywa siebie "uczniem, którego Jezus miłował. Intencją autora jest zwrócenie uwagi 
czytelnika na wiarę, "abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym" (20,31). Ewangelia 
według św. Jana podaje informacje niezależne od pozostałych trzech Ewangelii. Do różnic 
pomiędzy tą Ewangelią a pozostałymi zaliczyć można miejsce akcji - pierwsze trzy Ewangelie 
rozgrywają się głównie w Galilei, podczas gdy akcja tej Ewangelii dzieje się przeważnie  
w Jerozolimie.   Od samego początku, jak mówi Jan w pierwszych słowach Ewangelii, Jezus jest 
"Słowem Boga". Idea "Słowa Bożego" jest ideą wywodzącą się ze Starego Testamentu, znaną także 
myślicielom greckim. Autor chce ukazać znaczenie Jezusa Żydom oraz tym, którzy znają myśl 
grecką. W ewangelii tej nie ma przypowieści (chyba że do przypowieści zaliczyć "Dobrego 
Pasterza"), a Jezus podejmuje dłuższe dialogi i rozmowy, niż jest to u Mateusza, Marka i Łukasza.  
Dowody Bóstwa Jezusa Chrystusa czerpie św. Jan w pierwszym rzędzie ze słów i zdań, w których 
sam Zbawiciel wykazuje, że jest prawdziwym Bogiem. Ewangelia zawiera - 21 rozdziałów –  
67 tematy – w Biblii Tysiąclecia -  26 stron 

Dzieje Apostolskie.  

Spisane przez św. Łukasza, są dalszym ciągiem trzeciej Ewangelii i opisują nam życie  
i działalność apostołów, przede wszystkim św. Piotra i Pawła. Stanowią jak gdyby przejście od 
Ewangelii do Listów. Uzupełniają one historię Nowego Testamentu od momentu Wniebowstąpienia 
i Zesłania Ducha Świętego, przedstawiają one najwcześniejsze dzieje Kościoła; opowiadają, jak 
ruch chrześcijański rozrósł się z grupy liczącej niecałe dwieście osób do wielkiej wspólnoty żyjącej 
na całym obszarze Cesarstwa Rzymskiego. Księga ta opisuje „dzieje” dwóch apostołów - Piotra  
i Pawła. Autor czerpie materiał do opisywanych wydarzeń od naocznych świadków, których znał 
osobiście. Powstanie Dziejów Apostolskich datuje się na rok 63, prawdopodobnie w Rzymie.  
W pierwszej części opowiada o czynach św. Piotra, w drugiej o działalności św. Pawła, podając 
nawet drobiazgowe sprawozdania o Jego trudach misyjnych. Święty Łukasz był świadkiem 
naocznym i uczestnikiem wielu opisanych zdarzeń. 

 



Listy Apostolskie.  

Wszyscy autorzy Listów byli Żydami, którzy później stali się chrześcijanami. Stary 
Testament był dla tych autorów Pismem Świętym, stąd wiele obrazów i idei zawartych w Listach 
pochodzi właśnie ze Starego Testamentu. Jest, więc zupełnie naturalnym fakt odwoływania się 
przez autorów Listów do pism Starego Testamentu, szczególnie w sytuacji, gdy pisano do ludzi, 
wychowanych w tradycji judaistycznej lub, gdy pisano o tematach poruszonych w Starym 
Testamencie. W Nowym Testamencie znajdujemy :- 14 listów św. Pawła - pisane do gmin 
chrześcijańskich: do Rzymian, I i II do Koryntian, Galatów, Efezjan, Filipian, Kolossan, I i II do 
Tessaloniczan, Hebrajczyków, I i II do Tymoteusza, do Tytusa, do Filemona.   
7 listów katolickich, czyli powszechnych - napisane przez innych apostołów i skierowane do całego 
Kościoła (2 listy św. Piotra, 3 listy św. Jana, 1 list św. Judy Tadeusza) 

Apokalipsa.  
 

Objawienie św. Jana - księga prorocza Nowego Testamentu. Zawiera opis widzeń 
dotyczących przyszłych losów Kościoła, jakie św. Jan miał w czasie swego wygnania na wyspie 
Patos.Księga ta jest jedyną w swoim rodzaju w Nowym Testamencie. Jej przesłanie o ostatecznym 
zwycięstwie Jezusa Chrystusa nad wszelkimi siłami, które sprzeciwiają się Bogu, przedstawione 
jest w serii wizji. Apokalipsa św. Jana została wyraźnie stworzona w czasie, kiedy chrześcijanie 
byli prześladowani, najprawdopodobniej za panowania rzymskiego cesarza Domicjana pod koniec  
I w. po Chrystusie. Jan został zesłany na wyspę Patmos na Morzu Egejskim, i tam miał wizje. Autor 
Apokalipsy, jak stwierdza niemal jednogłośnie tradycja, to Jan Ewangelista. Przesłanie  
o nieograniczonej władzy Boga było wsparciem dla prześladowanych chrześcijan w całej historii. 
Bez względu na potęgę prześladowców, dni ich są policzone. Końcowy obraz ukazuje zwycięskiego 
Chrystusa, Jego lud pomszczony i wszelkie zło zniszczone. Kończy się poetyckim opisem nieba,  
w którym Bóg i Jego lud są całkowicie zjednoczeni, a zło pokonane na zawsze. 
 
 
 
 
 

NARODZENIE  JEZUSA  CHRYSTUSA 

 

O dorosłym życiu Jezusa wiemy sporo, głównie dzięki temu, że miało ono wielu naocznych 
świadków. To od nich rozpoczął się przekaz Ewangelii, spisanej kilkadziesiąt lat później. Gorzej 
jest z faktami, które były mało istotne dla współczesnych Jezusowi ludzi,  np. z Jego narodzinami. 
Przecież przed rozpoczęciem publicznej działalności Jezusa nikt – oczywiście poza Maryją, 
Józefem i garstką innych ludzi – nie widział w Nim nikogo szczególnego.  Gdy więc powstawały 
Ewangelie, ich autorom trudno było dotrzeć do tych „mało istotnych” czasów Jego dzieciństwa. 
Spośród czterech Ewangelistów zdecydowało się na to tylko dwóch: Mateusz i Łukasz. To 
zwłaszcza, Łukasz zachowuje się jak prawdziwy historyk i badacz. Świadczą o tym dobitnie już 
pierwsze zdania jego Ewangelii. Dotarł do świadków wydarzeń najwcześniejszych, niektóre 
przekazy mówią, że osobiście znał Matkę Bożą. Może to właśnie Ona opowiedziała mu po kolei 
„wszystkie te sprawy, które zachowywałai rozważała  w swoim  sercu”  (Łk 2, 19).  Z pewnością  
trudna  jest  do zrozumienia Ewangelia św. Jana tzw. „Prolog” czytany w Liturgii podczas Świąt 
Bożego Narodzenia, wymagający z pewnością komentarza teologicznego. Zaznaczyć należy 
również, że czwarta Ewangelia św. Marka w ogóle nie zawiera żadnego opisu związanego  
z narodzeniem Chrystusa. Ewangelista rozpoczyna swą Ewangelię od ukazania Św. Jana 



Chrzciciela i chrztu Pana Jezusa, po czym przechodzi do kuszenia Chrystusa na Pustyni  
i przedstawia Jego działalność w Galilei.  

Opis Narodzenia Chrystusa jak już zaznaczono znajdujemy tylko praktycznie u dwóch 
Ewangelistów : Mateusza i Łukasza.   

Św. Mateusz w swoim opisie narodzenia Chrystusa wychodzi od rodowodu Jezusa i dopiero 
później przechodzi w kolejnych wierszach do faktu zwiastowania, szczególnie kładąc akcent  na 
rolę i mocną wiarę św. Józefa. W opisie nie znajdujemy opisu samego faktu narodzenia Jezusa lecz 
od razu przechodzi  do przybycia ze wschodu Trzech Mędrców, przy czym używa tu 
sformułowania, że weszli oni do domu gdzie było Dziecię, później ukazuje ucieczkę św. Rodziny 
do Egiptu, rzezi niemowląt przez Heroda i powrót do Nazaretu.  

Rodowód Jezusa - rozdz. I. 1-17 
Opis Narodzenia.- rozdz.I. 18- 25 
Pokłon Mędrców  ze Wschodu - rozdz.. II. 1- 12 
Ucieczka do Egiptu, rzeź niemowląt,  oraz powrót do Nazaretu . rozdz. II. 13- 23 

Św. Łukasz w opisie tym jest bardziej szczegółowy. Swoją relację o narodzeniu rozpoczyna od 
momentu Zwiastowania o czym również pisał Św. Mateusz, z tym jednak, że jest to opis o wiele 
pełniejszy. Opis narodzenia Chrystusa  rozpoczyna nawiązaniem do historycznego faktu spisu 
ludności jaki został przeprowadzony za czasów Cezara Augusta. Aby wypełnić  to polecenie wybrał 
się więc Józef wraz z Maryją do Betlejem – miejscowości z której pochodził Józef. Gdy dotarli na 
miejsce Ewangelista zaznacza, że dla Maryi nadszedł czas rozwiązania urodziła Jezusa, położyła  
w żłobie jak zaznacza , bo nie było miejsca w gospodzie. W kolejności  Ewangelista opisuje pokłon 
Pasterzy u żłóbka i dalej: ofiarowanie w świątyni, obrzezanie, proroctwo starca Symeona. Podobnie 
jak i Św. Mateusz opis ten kończy powrotem Św. Rodziny do Nazaretu i również podobnie jak Św. 
Mateusz, ale dopiero w tym miejscu podaje rodowód Chrystusa - gdy Chrystus rozpoczyna w wieku 
około 30 lat swoją publiczną działalność. Rodowód ten jednak w kilku przypadkach różni się od 
rodowodu Mateuszowego, co świadczy o tym, że nie jest to tylko zwykłe powielenie, odpisanie 
faktu.Ewangelista Łukasz można powiedzieć uzupełnia wydarzenia przedstawione przez Mateusza.  
 
Zwiastowaniem Maryi – rozdz. I. 26- 38 
Narodzenie Jezusa  - rozdz. II. 1-7 
Pasterze u żłóbka– rozdz. II. 8 -20 
Obrzezanie – Ofiarowanie w świątyni - rozdz. II. 21 –24 
Proroctwo Symeona i powrót do Nazaretu- rozdz.  II. 25 -40 
Rodowód  Jezusa – rozdz. III. 23-38 

 
Św. Jan w swojej Ewangelii jakkolwiek nie zamieszcza opisu faktu narodzenia Chrystusa to jednak 
trudno tu nie uwzględnić wspaniałego prologu, który określić można jako wstęp do opisu narodzin. 
Prolog – rozdz. I. 1 – 14. Ten fragment Ewangelii Św. Jana, przenosi nas poza granicę czasu  
i wieczności, i ukazuje nam preegzystencję Słowa przedwiecznego, zanim zaistniało całe stwo-
rzenie.  Prolog Czwartej Ewangelii można nazwać „uwerturą", w której syntetycznie i w sposób 
poetycki przedstawione zostały wszystkie główne tematy Janowego arcydzieła: światłość, prawda, 
chwała, życie, Syn jako objawienie Ojca. Obecna jest w Prologu główna idea całej Ewangelii: 
Słowo przychodzi na świat, aby dać poznać Ojca oraz aby przynieść ludziom prawdę i życie. 
Powyższy tekst Ewangelii kryje w sobie niezwykłe bogactwo i mądrość. Spróbujmy wejść 
w duchowy klimat tego Słowa.„Na początku było Słowo..”. Ewangelista  zwraca naszą uwagę na 
fakt, iż początkiem wszystkiego stało się słowo Boga. Słowo – czyli osoba Jezusa Chrystusa; 
Słowo, które jest Bogiem. Zastanówmy się nad tym czym dla nas – w wymiarze czysto ludzkim – 
jest słowo. Słowo to coś bardzo kruchego i ulotnego. W codzienności wypowiadamy mnóstwo 



różnych słów. Są słowa, które pocieszają, podnoszą na duchu, dodają odwagi. Są słowa pełne 
miłości, szacunku i ciepła. Słyszymy też słowa, które nas zastanawiają, pobudzają do refleksji nad 
własnym życiem i postępowaniem. Bywa też i tak, że słyszymy słowa wypełnione bólem, troską 
i zmartwie-niem. Czasem słowa ranią, sprawiają przykrość, pozbawiają radości. Niektórych słów 
nie chcemy po prostu słyszeć. Słowo – pomimo tego, że go nie widać – kryje w sobie ogromny 
potencjał. Może nas zapalić do życia lub zgasić dobre pragnienia. Ale wśród tych licznych słów jest 
jedno, które nigdy nie zawiedzie. Tym słowem jest sam Bóg. On każdego dnia przemawia do nas, 
bo chce być wiernym towarzyszem naszych życiowych zmagań. Mówi do nas z wielką miłości 
dając nam wolność wyboru w przyjęciu Go do swego życia.„Na początku było Słowo…”. Czy jest 
Ono na początku każdego mojego zamiaru, decyzji i czynu? Czy jest Ono na początku moich relacji 
z drugim człowiekiem? Bez Jego Słowa każde moje słowo może być naznaczone pustką. Tylko 
Jego Słowo nadaje sens moim codziennym słowom. Św. Jan w podanym fragmencie opisuje 
historię Słowa. Pokazuje nam jak weszło Ono w nasz ludzki świat i swoją obecnością zmieniło 
wszystko. Przypomina, że to Słowo jest bardzo delikatne i pozwala na odrzucenie siebie: „Przyszło 
od swojej własności, a swoi Go nie przyjęli”. Jezus przychodzi i dziś do mego życia. Czy otwieram 
Mu drzwi mojego serca i zapraszam, aby poczuł się jak u siebie w domu? Czy pozwalam Mu wejść 
w świat moich obowiązków, zadań, pracy, relacji z innymi, mojej rodziny i wspólnoty? Jak 
zachowuję się, gdy Ono rodzi się we mnie? 

Ewangelista mówi też o tym co dzieje się, gdy to Boże Słowo zostanie przyjęte: „Wszystkim tym 
jednak, którzy je przyjęli dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi”. Przyjęcie Bożego Słowa pociąga 
za sobą poważne konsekwencje. Przyjmując Je do swego życia odkrywam swoją prawdziwą 
tożsamość – bycie dzieckiem Bożym, odnajduję swoje prawdziwe „ja”. Jego Słowo daje mi siłę 
i moc – pomaga w przezwyciężaniu codzien-nych trosk, zmartwień i niepokojów. Nie pozbawia 
mnie ich, ale daje siły do tego, aby się z nimi zmierzyć. Do mnie należy wybór: mogę żyć tak jakby 
Boga nie było i udawać, że sobie świetnie ze wszystkim radzę, ale mogę też wszystko rozpoczynać 
od Słowa i z Jego mocą iść po drogach mego życia. Wtedy Jego światłość oświeci moje ciemności, 
a Jego obecność napełni mnie pokojem i pewnością, że z Nim mogę naprawdę wszystko! 

 

Miejsca Święte. Okoliczności towarzyszące narodzeniu Chrystusa. 
 
Galilea to – kraina historyczna w północnym Izraelu i w Palestynie, między Morzem Śródziemnym 
a rzeką Jordan. Galilea zaczyna się na północy u podnóża góry Hermon (2814 m n.p.m.), a na 
południu opiera się na wzgórzach Gilboa i Karmel. Na wschodzie granicę Galilei wyznaczają 
Wzgórza Golan i Rów Jordanu, a na zachodzie wybrzeże Morza Śródziemnego i Dolina Jezreel. 
Dzieli się na trzy regiony: Górna Galilea , Dolna Galilea, Zachodnia Galilea . Większa część Galilei 
to skalisty teren położony na wysokości około 500–700 m n.p.m. Kilka gór wznosi się wyżej ponad 
okoliczne wzgórza, m.in. góra Meron (1208 m n.p.m.). W Dolnej Galilei charakterystycznym 
szczytem jest góra Tabor (575 m n.p.m.). To właśnie tu znajduje się miasto Nazaret, w północnej 
części Izraela, w odległości 25 km od Jeziora Tyberiadzkiego i 9 km na zachód od góry Tabor. We 
wczesnych żydowskich źródłach brak informacji o Nazarecie, może to wynikać z niskiej pozycji 
Galilei wśród Żydów żyjących w Judei. Nie wzmiankuje o nim Stary Testament, Talmud ani 
żydowski historyk Józef Flawiusz. Miasteczko pojawia się dopiero w I wieku p.n.e. Ocenia się, że 
Nazaret liczyło wówczas około 480 mieszkańców. Edward Furman w artykule „ Życie Świętej 
Rodziny w świetle Ewangelii synoptycznych” nadmienia, że za czasów Chrystusa w Nazarecie 
mogło mieszkać od 1-2 tysięcy mieszkańców  oprócz Żydów mieszkali  tu Grecy i Rzymianie.  
Według opisu Ewangelii Łukasza Nazaret było domem Józefa i Marii, rodziców Jezusa 
Chrystusahttp://pl.wikipedia.org/wiki/Nazaret - cite_note-16. Żyła tam Maryja, która z ojca Joachima 
wywodziła się od Dawida, a z matki Anny – od Aarona. Pomimo, że rodzina miała korzenie 
królewskie i kapłańskie, żyła w ubóstwie. 



To właśnie tam wszystko się zaczęło. Św. Łukasz relacjonuje:  „W szóstym miesiącu posłał Bóg 
anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem 
Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: „Bądź 
pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami” Ona zmieszała się 
na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej „Nie bój się 
Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię 
Jezus. Będzie On wielki i będzie nazywany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego 
praojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie 
końca”. Na to Maryja rzekła do anioła „Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?” Anioł Jej 
odpowiedział „Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, 
które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja Elżbieta, poczęła  
w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga 
bowiem nie ma nic niemożliwego.” Na to rzekła Maryja: „Oto ja służebnica Pańska, niech mi się 
stanie według twego słowa!” Wtedy odszedł od Niej Anioł.”  Należy zauważyć, że św. Łukasza, 
znał osobiście Maryję i opisał to przed Jej śmiercią. Po tym wydarzeniu Maryja udaje się do 
Elżbiety do miasta w pokoleniu Judy (dzisiejsze Ain-Karim, 7 km na zachód od Jerozolimy).  
W momencie gdy weszła i pozdrowiła Elżbietę, ta „Wydała ona okrzyk i powiedziała 
„Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc Twojego łona. A skądże mi to, że 
Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich 
uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że 
spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana ” (św. Łukasz 1.42 – 1.45). I została Maryja do narodzin 
Jana Chrzciciela (24 czerwca 747r.) w domu Elżbiety. Gdy wróciła była już w trzecim miesiącu 
ciąży. Mąż jej Józef, gdy zobaczył że jest w ciąży chciał Ją potajemnie opuścić. Ale we śnie ukazał 
Mu się Anioł Pański i obwieścił mu że to co się poczęło jest z Ducha Świętego. Jakaż w nim wiara  
i zaufanie do Boga. Pozostał z Maryją i troskliwie się nią opiekował. Narodzenie Chrystusa. Dość 
trudną sprawą jest ustalenie daty narodzin Chrystusa. Wiadomo, że daty narodzin Chrystusa nie 
możemy cofać wcześniej niż 746 r., czyli daty ogłoszenia przez Augusta spisu ludności  
w związku z którym Maryja i Józef musieli udać się do Betlejem.  Z drugiej strony data ta nie może 
być późniejsza niż 750 r., gdyż w tym roku zmarł Herod a z Ewangelii św. Mateusza wiemy, 
narodził się za panowania Heroda. Z dzieł Tertuliana wiemy, że spis miał miejsce gdy Syrią rządził 
Sencjusz Saturnin (zmarł na początku 748 r. ery rzymskiej) . Jednocześnie zgodnie ze zwyczajem 
spis w prowincjach rzymskich był robiony rok po spisie w Rzymie pozostaje nam więc 747 r. ery 
rzymskiej. W tym właśnie czasie został ogłoszony w Judei edykt cesarza Augusta o spisie 
powszechnym. Zarządzono, aby każdy stanął do spisu w miejscu skąd pochodził (starodawny 
podział narodu na pokolenia). Tak więc Józef, jako należący do domu Dawidowego i pochodzący  
z Betlejem musiał się tam udać. Gdy przybyli okazało się że wszystkie pokoje są zajęte. Tak więc 
Maryja porodziła  Syna Bożego w stajence. Gdy Chrystus narodził się w Betlejem to właśnie  
w tym czasie nieopodal miasta swoje owce paśli pasterze. To właśnie im ukazał się anioł Pański. 
Relacjonuje nam to św. Łukasz. „Naraz stanął przy nich anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich 
oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich „Nie bójcie się! Oto zwiastuję 
wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam 
Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. A to będzie znakiem dla was: znajdziecie Niemowlę owinięte 
w pieluszki i leżące w żłobie.”  Nie do końca wiadomo dlaczego pastuszkowie zostali tak 
wyróżnieni przez Pana Zastępów. Możliwe, że dlatego ponieważ są po prostu zwykłymi, prostymi 
ludźmi. W osiem dni po urodzeniu dziecko zostało obrzezane i otrzymało imię Jezus, co znaczy 
Zbawiciel. W trzydzieści dwa dni później, Matka Jego wraz z Józefem udali się do Jerozolimy  
i tam, po kupieniu pary gołąbków, zwykłej ofiary ubogich, weszli do świątyni. Zaledwie przestąpili 
próg świątyni, cała tajemnica o Jezusie Chrystusie wyszła na jaw. W tym czasie żył w Jerozolimie 
starzec imieniem Symeon, który tak bardzo pragnął ujrzeć Mesjasza, że Bóg wydłużył jego życie 
do czasu, aż nie ujrzy Mesjasza. Gdy więc Święta Rodzina weszła do świątyni Symeon natchniony 
Duchem Świętym wziął dzieciątko Jezus na ręce i wylał swoją radość z ujrzenia Mesjasza  



w pięknym hymnie. Ale nie tylko ten okrzyk radości w postaci hymnu wyrwał się z ust Symeona. 
Pod wpływem natchnienia Duchem Świętym ujrzał wielkie posłannictwo Mesjasza. „Oto Ten 
przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu i na znak, któremu sprzeciwiać się 
będą. A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu”. Po dokończeniu 
obrzędu oczyszczenia Święta Rodzina wróciła do Betlejem, gdzie mieszkali już ponad czterdzieści 
dni i gdzie chyba zamierzali już pozostać. W tym też czasie do Jerozolimy przybyła bogata 
karawana ze Wschodu – przybyli Trzej Królowie . (Działo się to najprawdopodobniej w rok  
i trzynaście dni po narodzeniu Chrystusa tj. 6 stycznia 749 r.) I zaczęli się pytać „Gdzie jest nowo 
narodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać mu 
pokłon” (św. Mateusz 2,2). Kim byli właściwie ci, których pojawienie się tak poruszyło 
Jerozolimę? Czy byli to naprawdę królowie, czy też kapłani lub uczeni ze Wschodu. Nie wiemy  
i pewno nigdy się na sto procent nie dowiemy. Ale jedno możemy powiedzieć – są to 
przedstawiciele drugiej części ludzkości, tej która w tamtych czasach była bogata i pełna pychy. 
Jednakże wiemy na pewno że przybyli gdyż to miejsce wskazał im cudowny znak, zwany przez Św. 
Mateusza - Gwiazdą Betlejemską. Warto tu  nadmienić o zapisie w chińskich tablicach 
chronologicznych mówiący o tym, że w roku 748 ery rzymskiej ukazała się gwiazda, która była 
widoczna przez siedemdziesiąt dni.  W tym czasie na całym Wschodzie oczekiwano, że w Judei 
narodzi się ten, który zawładnie światem (wspomina o tym Tacyt,  Swetoniusz ). Herod, 
królżydowski bardzo zaniepokoił się w związku z tym przybyciem karawany. W końcu to on kazał 
wymordować ostatnich przedstawicieli rodu Machabeuszów, a kiedy jego podejrzenia padły na 
własną rodzinę nie oszczędził żony, brata a nawet trzech swoich synów. Takwięc gdy już mu się 
wydawało że może spokojnie panować, znowu usłyszał o królu który się narodził w Judei. Prosi 
więc wędrowców o powrót do niego jak złożą hołd nowemu królowi aby i on mógł się pokłonić, 
oddać hołd. Ale oni po oddaniu hołdu Chrystusowi udają się do swoich domów inną drogą, 
omijając Jerozolimę po otrzymaniu takiego nakazu we śnie. „Gdy oni odjechali, oto anioł Pański 
ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu. Na 
wybuch gniewu Heroda nie trzeba było długo czekać. Gdy tylko zorientował się, że został wypro-
wadzony w pole wydał rozkaz uśmiercenia wszystkich dzieci w Betlejem w wieku do dwóch lat,  
a więc urodzonych od 747r. ery rzymskiej, czyli od momentu ukazania się po raz pierwszy 
Gwiazdy Betlejemskiej. To przerażająca zbrodnia,  on w wieku 70 lat, gdy śmierć zaglądała mu do 
oczu, aby naród w czasie jego pogrzebu się nie cieszył, rozkazał zebrać w cyrku w Jerycho 
starszych ludu i rozkazał aby w momencie jego śmierci zgładzić zebranych (na szczęście tego 
rozkazu nie wykonano). Mniej więcej w tym samym czasie jak wykonano rozkaz zgładzenia 
niewinnych dzieci w Betlejem, na Heroda spadła  choroba. Jak to opisuje historyk żydowski Józef 
w swojej książce „Historia Żydów” ciało jego owrzodziało, a w ranach miał robactwo. Herod zmarł 
na wiosnę 750 r. ery rzymskiej. Wtedy to z Egiptu wróciła Święta Rodzina. Ale nie osiadła  
w Betlejem, w mieście Józefa i mieście o którym mówili prorocy. A związane to było z następcą 
Heroda – Archelausie, który był podobnym okrutnikiem jak jego poprzednik. 10 kwietnia 750 r.  
(a więc zaraz po objęciu tronu) kazał wymordować trzy tysiące Żydów. Józef wrócił więc do 
Nazaretu w Galilei, rządzonej w tym czasie przez Heroda (brata Archelausa i syna Heroda).  Nic 
więc chyba dziwnego, że przez 30 lat w zasadzie brak jest informacji co działo się ze Świętą 
Rodziną z drobnymi wyjątkami gdzie św. Łukasz wspomina o pobycie Jezusa w świątyni w wieku 
12 lat, gdy był poszukiwany przez Rodziców. Czemuście Mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że 
powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?” (Łk. 2.49).  Po tych słowach Chrystus milknie 
na 18 lat. Wiemy tylko tyle, że był posłuszny rodzicom : „ Jezus zaś czynił postępy w mądrości,  
w latach i w łasce u Boga i u ludzi” (Łk. 2.52). Możemy się także domyślać że w tym okresie umarł 
Józef, gdyż w dalszej części Ewangelii nie ma o nim żadnej wzmianki, niestety dokładnej daty nie 
znamy.  
( http://niepoprawni.pl/blog/568/zycie-jezusa- ) 
 
 



NAUCZANIE 

Treść nauczania Chrystusa była oryginalna, oryginalny też był również  sposób przekazu. 
Pan Jezus nie napisał żadnej książki, nie wykładał też w żadnych szkołach. Przebywał On ciągle 
jednak z ludźmi, przemawiając  bezpośrednio w sposób daleki od naukowych wykładów. Mówił  
o najwznioślejszych Boskich. Wyrażał się jasno i prosto, tak, że każdy Go rozumiał, a jednocześnie 
przemawiał z autorytetem najwyższej powagi Bożej. Głosi swoją naukę jako naukę wiecznie trwałą 
i niez-mienną: „ niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą”. Nie powoływał się też na 
żadne ludzkie autorytety. Przemawiał do ludzi w konkretnych okolicznościach. Inaczej mówił do 
uczonych, inaczej do prostaczków. Odwoływał się nie tylko do rozumu, ale do wyobraźni czy 
zmysłów. Nie cofał się przed szczegółowym opisem przyrody i wypadków życia ludzkiego. 
Głoszone Przez Niego prawdy były dostępne dla każdego rozumu, nawet dziecka. Inspiracją dla 
form jakimi się posługiwał podczas nauczania było codzienne życie. Chrystus mówił o codziennych 
radoś-ciach i smutkach, o soli, o mieście położonym na szczycie góry, o świetle na świeczniku,  
o zagubionej owcy, o wielbłądach i o uchu igielnym, o cierniach i ostach - przykłady można 
mnożyć. 

Mowa Jego jest bardzo serdeczna, słowa Jego wychodziły bowiem z Serca kochającego 
ludzi. Jego szkoła jest szkołą miłości. Przemawiał jak troskliwy pasterz, który znał swoje owce po 
imieniu, jak kochający przyjaciel i brat, serdecznie i czule jak ojciec lub matka. Dlatego cisnęły się 
do Niego niezliczone rzesze, a On nikogo też nie odrzucał. Co więcej, wykorzystywał wszystkie 
środki i sposoby, aby pozyskać dla Boga nowych wiernych. Umiłowanie prawdy przez Jezusa 
nadawało niezwykłą moc Jego nauce i podbijało masy. Aby Go słuchać, ludzie porzucali swe 
zajęcia, rodziny, szli daleko, często wyczerpani i głodni. Pragnęli słów Chrystusa, które 
nadzwyczajnie ich pokrzepiały. Mimo tylu zalet wynik nauczania Chrystusowego, nie zawsze 
dawał zadolające rezultaty. Tak było i tak jest  do dziś, i tak będzie aż do końca świata.  

Z pewnością jest rzeczą niemożliwą aby w tym opracowaniu zaprezentować całokształt 
nauczania Chrystusa zawarty w Ewangeliach. Trzeba by było bowiem niemal przytoczyć niemal 
całą treśćczterech Ewangelii. Ograniczymy się tu jedynie do wypisu z spisu perykop 
poszczególnych czterech Ewangelistów a następnie ich krótkiemu omówieniu z możliwością 
porównania, poprzez wskazanie odniesienia do Ewangelii. W pierwszej części zawarte będą 
konkretne wskazania Chrystusa jak żyć, jak postępować, co czynić, czego unikać, w drugiej zaś 
części nauczania, przedstawione zostaną oddzielnie przypowieści Chrystusa, które są również 
elementarna częścią nauczania. 

 
Ewangelia Świętego Mateusza:  

Spis perykop: Zadanie uczniów, Jezus a Prawo, Piąte przykazanie , Szóste przykazanie, Ósme 
przykazanie, Prawo odwetu, Miłość nieprzyjaciół, Czystość zamiarów, Jałmużna, Modlitwa, Post, 
Dobra trwałe, Zbytnie troski, Powściągliwość w sądzeniu, Obłuda, Wytrwałość w modlitwie, Złota 
zasada postępowania, Ciasna brama, Ostrzeżenie przed fałszywymi apostołami, Łudzenie samego 
siebie, Dobra lub zła budowa ,Potrzeba wyrzeczenia, Sprawa postów, Wyrzeczenie, Nagroda za 
oddanie się Jezusowi, Warunki naśladowania Jezusa, Spór o pierwszeństwo, Zgorszenie, 
Upomnienie braterskie, Obowiązek przebaczenia, Nierozerwalność małżeństwa, Dobrowolna 
bezżenność, Niebezpieczeństwo bogactw, Nagroda za dobrowolne ubóstwo, Największe 
przykazanie ,  Biada obłudnikom, Potrzeba czujności. 

Kazania na Górze. Rozdz. 5. ( 1 - 12 ) Prezentacje nauczania Chrystusa przez św. Mateusza  
rozpocznijmy od rozdziału 5, w którym Ewangelista przedstawia  – Osiem Błogosławieństw.   
„ Jezus widząc tłumy, otworzył usta i nauczał:  „«Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do 
nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. 
Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną 
sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia 



dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni  Boga oglądać  będą. Błogosławieni, którzy 
wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią 
prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni 
jesteście, gdy [ludzie] wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie 
wszystko złe na was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie”.  
W dalszej części tego rozdziału przedstawione są zadania uczniów( 13 – 16 ) : „Wy jesteście solą 
dla ziemi. Wy jesteście światłem świata. Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli 
wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie”.   W kolejnych wierszach   (17-
20 ), Chrystus zaznacza zasadniczy motyw swego nauczania: „ Nie sądźcie, że przyszedłem znieść 
Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę. bowiem powiadam wam: 
Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się 
wszystko spełni. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych,  
i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy 
wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim. Bo powiadam wam: Jeśli wasza sprawie-
dliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa 
niebieskiego. Kolejne wiersze (21 – 26) dotyczą piątego przykazania „ Niezabijaj” bo każdy, kto 
by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. Jeśli wi ęc przyniesiesz dar swój przed ołtarz  
i tam wspomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój przez ołtarzem,  
a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim! Potem przyjdź i dar swój ofiaruj! Wiersze (27 – 
32)dotyczą szóstego przykazania, „Nie cudzołóż”. Ja wam powiadam: Każdy, kto pożądliwie patrzy 
na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa. Jeśli wi ęc prawe twoje oko jest ci 
powodem do grzechu, wyłup je i odrzuć od siebie. Jeśli prawa twoja ręka jest ci powodem do 
grzechu, odetnij ją i odrzuć od siebie. Powiedziano też: Jeśli kto chce oddalić swoją żonę, niech jej 
da list rozwodowy. Ja wam powiadam: Każdy, kto oddala swoją żonę - poza wypadkiem nierządu - 
naraża ją na cudzołóstwo; a kto by oddaloną wziął za żonę, dopuszcza się cudzołóstwa. Wiersze (33 
– 37) dotyczą ósmego przykazania; „Nie będziesz fałszywie przysięgał” , lecz dotrzymasz Panu 
swej przysięgi. Ja wam powiadam: Wcale nie przysięgajcie, ani na niebo, ani na ziemię, ani na 
Jerozolimę, ani na swoją głowę nie przysięgaj, bo nie możesz nawet jednego włosa uczynić białym 
albo czarnym. Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie,nie. Wiersze (38 – 42) Chrystus 
przypomina, że dawniej istniała prawoodwetu „ oko za oko i ząb za żab”.  A Ja wam powiadam: 
jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi! Kto chce wziąć twoją szatę, odstąp  
i płaszcz! Zmusza cię kto, żeby iść z nim tysiąc kroków, idź dwa tysiące! Daj temu, kto cię prosi, 
i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie. Wiersze (43 – 47) wręcz nakazują:  
„ Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują. Bądźcie doskonali, 
jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski.Cały rozdział 6 jest dalszą kontynuacją  wskazań Jezusa 
mówi więc  w wierszu ( 1)o czystości zamiarów, w ( 2-4 )o dawaniu jałmużny w ukryciu,  
w (5- 8)jak powinna wyglądać modlitwa i wreszcie uczy modlitwy „ Ojcze nasz” ( 6 – 15).  
Wiersz (16 -18) zawiera wskazania jak  pościć: „ Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak 
obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą”. W wierszu (19- 23) 
Chrystus przestrzega: „Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą i gdzie 
złodzieje włamują się, i kradną. Gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie 
niszczą i gdzie złodzieje nie włamują się, i nie kradną. Ten fragment kończy (w.24) stwierdzeniem: 
„Nikt nie może dwom panom służyć. Bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego będzie 
miłował; albo z jednymbędzie trzymał, a drugim wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie. 
Rozdział te kończą wskazania aby (w. 25-34) „Nie troszczyć się zbytnio o swoje życie,  
o to, co jeść, w co się przyodziać. Przypatrzcie się ptakom w powietrzu: nie sieją ani żną i nie 
zbierają do spichrzów, a Ojciec wasz niebieski je żywi. Przypatrzcie się liliom na polu, jak rosną: 
nie pracują ani przędą. Starajcie się naprzód o królestwo i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko 
będzie wam dodane”. Rozdział 7, to dalszy ciąg konkretnych wskazań i przestróg. Wiersz (1 – 2) 
zaczyna: „Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni.Bo takim sądem, jakim sądzicie, i was osądzą;  
i taką miarą, jaką wy mierzycie, wam odmierzą”. Wiersz (3 ) – „ Czemu to widzisz drzazgę w oku 



swego brata, a belki we własnym oku nie dostrzegasz?  Obłudniku, wyrzuć najpierw belkę ze 
swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka twego brata. Dalsze wiersze 
poświęcone są : wytrwałości w modlitwie( 7- 11) , w słowach: „ Proście, a będzie wam dane; 
szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Albowiem każdy, kto prosi, otrzymuje; kto 
szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą”.  
Wiersz ( 12) to „ Złota zasada postępowania” Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie 
czynili, i wy im czyńcie .Następnie Chrystus zachęca  (13- 14), aby nie wchodzić przez bramę 
szeroką, bo ona może prowadzić do zguby, leccz ciasną – wąską drogą, która prowadzi do życia,  
a mało jest takich, którzy ją znajdują! Wiersze (15 – 20), są ostrzeżeniem przed fałszywymi 
apostołami.Wiersze (24-29) znajdujemy tam cenne uwagi nt. budowli na piaskach i skale. 
„ Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem 
roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie 
wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. 
W rozdziale 10  (17- 23)  następuje zapowiedź prześladowań: „ Miejcie się na baczności przed 
ludźmi! Będą was wydawać sądom i w swych synagogach będą was biczować… Brat wyda brata 
na śmierć i ojciec syna; dzieci powstaną przeciw rodzicom… Będziecie w nienawiści u wszystkich 
z powodu mego imienia. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony.  W dalszej części ( 24 – 
32 ) Chrystus zaznacza: „ Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. 
Bójcie się raczej Tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle…   Do każdego więc, który się 
przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto 
się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie.  
W kolejnych wierszach (37- 40) padają ważne słowa, dotyczące miłości do Chrystusa. : „ Kto 
kocha ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej 
niż Mnie, nie jest Mnie godzien. Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za Mną, nie jest Mnie 
godzien. Kto chce znaleźć swe życie, straci je. a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. 
 Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie posłał.” 
Rozdział 11(w. 28 -29)  „ Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja 
was pokrzepię.  Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny 
sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych”. Rozdział 12( w. 31 – 32)Grzech przeciwko 
Duchowi Świętemu - : Każdy grzech i bluźnierstwo będą odpuszczone ludziom, ale bluźnierstwo 
przeciwko Duchowi nie będzie odpuszczone. Jeśli ktoś powie słowo przeciw Synowi 
Człowieczemu, będzie mu odpuszczone, lecz jeśli powie przeciw Duchowi Świętemu, nie będzie 
mu odpuszczone ani w tym wieku, ani w przyszłym. Wiersze (36 -37) przypominają nam, że :  
„Z każdego bezużytecznego słowa, które wypowiedzą ludzie, zdadzą sprawę w dzień sądu. Bo 
na podstawie słów twoich będziesz uniewinniony i na podstawie słów twoich będziesz potępiony». 
W wierszach (46 -50) Chrystus wskazuje na  prawdziwych swoich krewnych. Prawdziwi krewni  to 
ten  kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten Mi jest bratem, siostrą i 
matką»http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=255 - P22. Rozdział 16(w. 24 –28),zawierają warunki 
naśladowania Jezusa: „Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie 
krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe 
życie z mego powodu, znajdzie je. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat 
zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł?”. Rozdział 18 ( w. 1 - 5) «Kto właściwie jest największy 
w królestwie niebieskim? Zaprawdę, powiadam wam: Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak 
dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. Kto się więc uniży jak to dziecko, ten jest 
największy w królestwie niebieskim. I kto by przyjął jedno takie dziecko w imię moje, Mnie 
przyjmuje.  Wiersze (6- 10) traktują o zgorszeniu : „Kto by się stał powodem grzechu dla jednego z 
tych małych, którzy wierzą we Mnie, temu byłoby lepiej kamień młyński zawiesić u szyi i utopić go 
w głębi morza. Biada światu z powodu zgorszeń! Muszą wprawdzie przyjść zgorszenia, lecz biada 
człowiekowi, przez którego dokonuje się zgorszenie. Otóż jeśli twoja ręka lub noga jest dla ciebie 
powodem grzechu, odetnij ją i odrzuć od siebie! Lepiej jest dla ciebie wejść do życia ułomnym lub 
chromym, niż z dwiema rękami lub dwiema nogami być wrzuconym w ogień wieczny. I jeśli twoje 



oko jest dla ciebie powodem grzechu, wyłup je i odrzuć od siebie! Lepiej jest dla ciebie jednookim 
wejść do życia, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła ognistego. W dalszej części 
wskazań Chrystus zaznacza, że nie może być nam obojętne to jak postępują nasi bracia (w. 15-17): 
 „ Gdy brat twój zgrzeszy , idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego 
brata. Jeśli zaś nie usłucha, weź z sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch albo 
trzech świadków oparła się cała sprawa. Jeśli i tych nie usłucha, donieś Kościołowi! A jeśli nawet 
Kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik!” W wierszach(21 – 21) - Ewangelista 
podkreśla obowiązek przebaczania: „  Piotr  zapytał: «Panie, ile razy mam prze-baczyć, jeśli mój 
brat wykroczy przeciwko mnie? Czy aż siedem razy?» 22 Jezus mu odrzekł: «Nie mówię ci, że aż 
siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy. Rozdział 19 ( w. 1 – 9)  dotyczy 
nierozerwalności małżeńskiej. Chrystus zaznacza „ Kto oddala soją żonę – chybaw wypadku 
nierządu - a bierze inną, popełnia cudzołóstwo. I kto oddaloną bierze za żonę, popełnia 
cudzołóstwo». W kolejnych wierszach  (23 – 25)  przestrzega przed niebezpieczeństwem bogactw 
zaznaczając : „ Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne niż bogatemu wejść do 
królestwa niebieskiego». Wiersze (27 – 29)  mówią o nagrodzie za dobrowolne ubóstwo :  
„ Każdy, kto dla mego imienia opuści dom, braci lub siostry, ojca lub matkę, dzieci lub pole, 
stokroć tyle otrzyma i życie wieczne odziedziczy. Rozdział 20 (w.  24 - 28)  - Przełożeństwo jest 
służbą ; „ 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». Rozdział 22 (w. 34 – 40) - Największe przykazanie – „ Będziesz miłował Pana Boga 
swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe  
i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie 
samego.  Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy” Rozdział 23  zawiera  
ostrzeżenie przed uczonymi w Piśmie. (w. 3) :  „ Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam 
polecą, lecz uczynków ich nie naśladujcie. (w. 5) Wszystkie swe uczynki spełniają w tym celu, 
żeby się ludziom pokazać. (w.12) Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie 
wywyższony. Rozdział 24 - Nieznany czas przyjścia – (w. 36) „ Lecz o dniu owym i godzinie 
nikt nie wie, nawet aniołowie niebiescy, tylko sam Ojciec”. (w. 42 – 44) „ Czuwajcie więc, bo nie 
wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie.  A to rozumiejcie: Gdyby gospodarz wiedział, o której 
porze nocy złodziej ma przyjść, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. 
Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy 
przyjdzie.Rozdział 25 – Sąd Ostateczny – ( w. 31 – 35) „ Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej 
chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. Wtedy 
odezwie się Król do tych po prawej stronie: "Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźcie  
w posiadanie królestwo, przygotowane wam od założenia świata!” Wiersze kolejne są 
wyliczanką : Bo byłem głodny, byłem spragniony, byłem przybyszem, byłem nagi, byłem chory, 
byłem w więzieniu,  - pomogliście mnie. ( w.40) "Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co 
uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili". ( w.46) ; „ I pójdą ci 
na mękę wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego”. 

 

Ewangelia Świętego Marka 

Spis perykop : Nauczanie w Kafarnaum, Warunki naśladowania Jezusa, Spór o pierwszeństwo, 
Zgorszenie, Nierozerwalność małżeństwa, Niebezpieczeństwo bogactw, Nagroda za dobrowolne 
ubóstwo, Przełożeństwo służbą, Wypędzenie przekupniów, Wiara i modlitwa, Pytanie o władzę, 
Sprawa podatku, Największe przykazanie,  Ostrzeżenie przed uczonymi w Piśmie, Potrzeba 
czujności. 



 Ewangelista w rozdziale 2 (w. 21)  zaznacza : „ Przyszli do Kafarnaum. Zaraz w szabat 
wszedł do synagogi i nauczał.  Zdumiewali się Jego nauką: uczył ich bowiem jak ten, który ma 
władzę, a nie jak uczeni w Piśmie. W rozdziale 6 - Ewangelista ukazuje Jezusa w Nazarecie.  
( w.2) : „ Gdy nadszedł szabat, zaczął nauczać w synagodze; a wielu, przysłuchując się, pytało ze 
zdziwieniem: «Skąd On to ma? I co za mądrość, która Mu jest dana? ( w. 6) „Potem obchodził 
okoliczne wsie i nauczał.” Rozdział 8 - Warunki na śladowania Jezusa – ( w. 34 – 38) : „ Jeśli kto 
chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie 
naśladuje!  Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z powodu Mnie  
i Ewangelii, zachowa je.  Cóż bowiem za korzyść stanowi dla człowieka zyskać świat cały, a swoją 
duszę utracić?  Bo cóż może dać człowiek w zamian za swoją duszę?   Kto się bowiem Mnie i słów 
moich zawstydzi przed tym pokoleniem wiarołomnym i grzesznym, tego Syn Człowieczy wstydzić 
się będzie, gdy przyjdzie w chwale Ojca swojego razem z aniołami świętymi». Rozdział 9 – 
Zgorszenie ( w. 42 – 48) „  Kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy 
wierzą, temu byłoby lepiej uwiązać kamień młyński u szyi i wrzucić go w morze.  Jeśli twoja ręka 
jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie ułomnym wejść do życia 
wiecznego, niż z dwiema rękami pójść do piekła w ogień nieugaszony.  I jeśli twoja noga jest dla 
ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie, chromym wejść do życia, niż z dwiema 
nogami być wrzuconym do piekła.  Jeśli twoje oko jest dla ciebie powodem grzechu, wyłup je; 
lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do królestwa Bożego, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym 
do piekła. Rozdział 10 - Nierozerwalność małżeństwa –( w. 1- 12) : „ Lecz na początku 
stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę: dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę 
i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co 
więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela! Kto oddala żonę swoją, a bierze inną, popełnia 
cudzołóstwo względem niej. I jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia 
cudzołóstwo”.  młodzieniec ( w 17 -22). «Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie 
wieczne?» Jezus mu rzekł: Znasz przykazania: Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj 
fałszywie, nie oszukuj, czcij swego ojca i matkę». On Mu rzekł: «Nauczycielu, wszystkiego tego 
przestrzegałem od mojej młodości». Wtedy Jezus spojrzał z miłością na niego i rzekł mu: «Idź, 
sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź 
za Mną!» Lecz on spochmurniał na te słowa i odszedł zasmucony,miał bowiem wiele posiadłości. 
Niebezpieczeństwo bogactw(w. 23 -27). -  Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż 
bogatemu wejść do królestwa Bożego». Nagroda za dobrowolne ubóstwo ( w. 28- 31)  
„ Zaprawdę, powiadam wam: Nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci i pól   
z powodu Mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz, w tym czasie, 
domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól, wśród prześladowań, a życia wiecznego w czasie 
przyszłym. Lecz wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi».Rozdział 12 - 
Sprawa podatku ( 13-17). Czy wolno płacić podatek Cezarowi, czy nie? Mamy płacić czy nie 
płacić?» Lecz On poznał ich obłudę i rzekł do nich: «Czemu Mnie wystawiacie na próbę? 
Przynieście Mi denara, chcę zobaczyć». Przynieśli, a On ich zapytał: «Czyj jest ten obraz i napis?» 
Odpowiedzieli Mu: «Cezara». Wówczas Jezus rzekł do nich: «Oddajcie więc Cezarowi to, co 
należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga». Największe przykazanie ( 28- 34). „Będziesz 
miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem  
i całą swoją mocą. Drugie jest to: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Nie ma 
innego przykazania większego od tych». Grosz wdowi( 41- 44) „Potem usiadł naprzeciw skarbony  
i przypatrywał się, jak tłum wrzucał drobne pieniądze do skarbony. Wielu bogatych wrzucało wiele. 
Przyszła też jedna uboga wdowa i wrzuciła dwa pieniążki, czyli jeden grosz. Wtedy przywołał 
swoich uczniów i rzekł do nich: «Zaprawdę, powiadam wam: Ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej 
ze wszystkich, którzy kładli do skarbony. Wszyscy bowiem wrzucali z tego, co im zbywało; ona zaś 
ze swego niedostatku wrzuciła wszystko, co miała, całe swe utrzymanie”.Rozdział 13 - Potrzeba 
czujności (33-37) „Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie: z wieczora  



czy o północy, czy o pianiu kogutów, czy rankiem.  By niespodzianie przyszedłszy, nie zastał was 
śpiących. Lecz co wam mówię, mówię wszystkim: Czuwajcie!”. 

Ewangelia Świętego Łukasza 

Spis perykop :Dwunastoletni Jezus w świątyni, Nauczanie z łodzi, Sprawa postów, 
Błogosławieństwa, Przekleństwa, Miłość nieprzyjaciół, Powściągliwość w sądzeniu, Obłuda,  
Dobra lub zła budowa, Warunki naśladowania Jezusa, Spór o pierwszeństwo, Miłość bliźniego, 
Modlitwa, Wytrwałość w modlitwie, Prawdziwie błogosławieni, Męstwo w ucisku, Ostrzeżenie 
przed chciwością, Zbytnie troski, Dobra trwałe, Gotowość na przyjście Pana, Wezwanie do 
nawrócenia,  Obowiązki uczniów Jezusa, Nierozerwalność małżeństwa, Zgorszenie, Obowiązek 
przebaczenia, Moc wiary, Służyć z pokorą,  Moc wytrwałej modlitwy. Niesprawiedliwy sędzia, 
Niebezpieczeństwo bogactw, Nagroda za dobrowolne ubóstwo, Nauczanie w świątyni, Potrzeba 
czujności. 

Rozdział 2 - Dwunastoletni Jezus w świątyni (41- 50 ) „ Kiedy wracali po skończonych 
uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego Rodzice. Szukali Go wśród 
krewnych i znajomych. Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między 
nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, byli 
zdumieni bystrością Jego umysłu i odpowiedziami. Na ten widok zdziwili się bardzo, a Jego Matka 
rzekła do Niego: «Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy 
Ciebie». Lecz On im odpowiedział: «Czemuście Mnie szukali ? Czy nie wiedzieliście, że 
powinienem być w tym, co należy do mego Ojca? Rozdział 4 -  Pierwsze wystąpienie ( 16 -30 )  
„Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem 
do synagogi i powstał, aby czytać. Podano Mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, 
natrafił na miejsce, gdzie było napisane: Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił  
i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym 
przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski od Pana. Zwinąwszy 
księgę oddał słudze i usiadł; a oczy wszystkich w synagodze były w Nim utkwione. Począł więc 
mówić do nich: «Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli. A wszyscy przyświadczali Mu 
i dziwili się pełnym wdzięku słowom, które płynęły z ust Jego. Rozdział 6 - Napływ ludu (17- 19 ) 
„ Był tam duży poczet Jego uczniów i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei i Jerozolimy oraz  
z wybrzeża Tyru i Sydonu;  przyszli oni, aby Go słuchać i znaleźć uzdrowienie ze swych chorób” . 
Błogosławieństwa. ( 20- 23 ) : „ A On podniósł oczy na swoich uczniów i mówił: «Błogosławieni 
jesteście wy, ubodzy, albowiem do was należy królestwo Boże. Błogosławieni wy, którzy teraz 
głodujecie, albowiem będziecie nasyceni. Błogosławieni wy, którzy teraz płaczecie, albowiem 
śmiać się będziecie. Błogosławieni będziecie, gdy ludzie was znienawidzą, i gdy was wyłączą 
spośród siebie, gdy zelżą was i z powodu Syna Człowieczego podadzą w pogardę wasze imię jako 
niecne: cieszcie się i radujcie w owym dniu, bo wielka jest wasza nagroda w niebie”. Przekleństwa 
( 24- 26 ): „ Natomiast biada wam, bogaczom, bo odebraliście już pociechę waszą. Biada wam, 
którzy teraz jesteście syci, albowiem głód cierpieć będziecie. Biada wam, którzy się teraz śmiejecie, 
albowiem smucić się i płakać będziecie.  Biada wam, gdy wszyscy ludzie chwalić was będą” 
Miło ść nieprzyjaciół( 27- 36 ) Lecz powiadam wam, którzy słuchacie: Miłujcie waszych 
nieprzyjaciół; dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą; błogosławcie tym, którzy was 
przeklinają, i módlcie się za tych, którzy was oczerniają. Jeśli cię kto uderzy w [jeden] policzek, 
nadstaw mu i drugi! Jeśli bierze ci płaszcz, nie broń mu i szaty! Daj każdemu, kto cię prosi, a nie 
dopominaj się zwrotu od tego, który bierze twoje.  Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili, podobnie 
wy im czyńcie!  Jeśli bowiem miłujecie tych tylko, którzy was miłują, jakaż za to dla was 
wdzięczność? Przecież i grzesznicy miłość okazują tym, którzy ich miłują. I jeśli dobrze czynicie 
tym tylko, którzy wam dobrze czynią, jaka za to dla was wdzięczność? I grzesznicy to samo czynią. 
Jeśli pożyczek udzielacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, jakaż za to dla was 



wdzięczność?  I grzesznicy grzesznikom pożyczają, żeby tyleż samo otrzymać. Wy natomiast 
miłujcie waszych nieprzyjaciół, czyńcie dobrze i pożyczajcie, niczego się za to nie spodziewając.  
A wasza nagroda będzie wielka, i będziecie synami Najwyższego; ponieważ On jest dobry dla 
niew-dzięcznych i złych. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Powściągliwość  
w sądzeniu( 37-38)„ Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; 
odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane; miarę dobrą, natłoczoną, 
utrzęsioną i opływającą wsypią w zanadrza wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy 
mierzycie». Obłuda ( 41 - 42 ) „Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a belki we własnym 
oku nie dostrzegasz?  Jak możesz mówić swemu bratu: "Bracie, pozwól, że usunę drzazgę, która 
jest w twoim oku", gdy sam belki w swoim oku nie widzisz? Obłudniku, wyrzuć najpierw belkę ze 
swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka swego brata. Dobra lub zła budowa.  
( 46-49 ) „ Czemu to wzywacie Mnie: "Panie, Panie!", a nie czynicie tego, co mówię? Pokażę wam, 
do kogo podobny jest każdy, kto przychodzi do Mnie, słucha słów moich i wypełnia je. Podobny 
jest do człowieka, który buduje dom: wkopał się głęboko i fundament założył na skale. Gdy 
przyszła powódź, potok wezbrany uderzył w ten dom, ale nie zdołał go naruszyć, ponieważ był 
dobrze zbudowany. Lecz ten, kto słucha, a nie wypełnia, podobny jest do człowieka, który 
zbudował dom na ziemi bez fundamentu. [Gdy] potok uderzył w niego, od razu runął, a upadek 
jego był wielki”.Rozdział 8 - Zadanie uczniów ( 16 – 18 ) „ Uważajcie więc, jak słuchacie. Bo kto 
ma, temu będzie dane; a kto nie ma, temu zabiorą i to, co mu się wydaje, że ma”. Prawdziwi 
krewni Jezusa ( 19 -21 ) „ Moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają słowa Bożego  
i wypełniają je”.Rozdział 9 - Warunki na śladowania Jezusa ( 23- 27 ) „Jeśli kto chce iść za Mną, 
niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje! Bo kto chce 
zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa.  Bo cóż za 
korzyść ma człowiek, jeśli cały świat zyska, a siebie zatraci lub szkodę poniesie? Kto się bowiem 
Mnie i słów moich zawstydzi, tego Syn Człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w swojej 
chwale oraz w chwale Ojca i świętych aniołów. Zaprawdę, powiadam wam: Niektórzy z tych, co tu 
stoją, nie zaznają śmierci, aż ujrzą królestwo Boże”. Kto jest największy ( 46- 48) „ Jezus, znając 
myśli ich serca, wziął dziecko, postawił je przy sobie  i rzekł do nich: «Kto przyjmie to dziecko  
w imię moje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmie, przyjmuje Tego, który Mnie posłał. Kto 
bowiem jest najmniejszy wśród was wszystkich, ten jest wielki”. Rozdział 11 – Natrętny 
przyjaciel ( 5 – 8 ) „ Ktoś z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego o północy i powie mu: 
"Przyjacielu, użycz mi trzy chleby, bo mój przyjaciel przyszedł do mnie z drogi, a nie mam, co mu 
podać". Lecz tamten odpowie z wewnątrz: "Nie naprzykrzaj mi się! Drzwi są już zamknięte i moje 
dzieci leżą ze mną w łóżku. Nie mogę wstać i dać tobie". Mówię wam: Chociażby nie wstał i nie 
dał z tego powodu, że jest jego przyjacielem, to z powodu jego natręctwa wstanie i da mu, ile 
potrzebuje”. Wytrwało ść w modlitwie ( 9 – 13 ) „ Proście, a będzie wam dane; szukajcie,  
a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; 
a kołaczącemu otworzą. Jeżeli którego z was, ojców, syn poprosi o chleb, czy poda mu kamień? 
Albo o rybę, czy zamiast ryby poda mu węża? Lub też gdy prosi o jajko, czy poda mu skorpiona? 
Jeśli wi ęc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec 
z nieba da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą». Prawdziwie błogosławieni ( 27) „ Gdy On to 
mówił, jakaś kobieta z tłumu głośno zawołała do Niego: «Błogosławione łono, które Cię nosiło,  
i piersi, które ssałeś». Lecz On rzekł: «Owszem, ale przecież błogosławieni ci, którzy słuchają 
słowa Bożego i zachowują je».Rozdział 12. Męstwo w ucisku( 1- 5 )  „ Nie bójcie się tych, którzy 
zabijają ciało, a potem nic więcej uczynić nie mogą. Pokażę wam, kogo się macie obawiać: bójcie 
się Tego, który po zabiciu ma moc wtrącić do piekła. Tak, mówię wam: Tego się bójcie! Kto się 
przyzna do Mnie ( 8- 9 ) wobec ludzi, przyzna się i Syn Człowieczy do niego wobec aniołów 
Bożych; a kto się Mnie wyprze wobec ludzi, tego wyprę się i Ja wobec aniołów Bożych. Grzech 
przeciw Duchowi Świętemu (10 ) „Każdemu, kto mówi jakieś słowo przeciw Synowi 
Człowieczemu, będzie przebaczone, lecz temu, kto bluźni przeciw Duchowi Świętemu, nie będzie 
przebaczone”. Ostrzeżenie przed chciwością ( 15- 21 )  „ Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej 



chciwości, bo nawet gdy ktoś opływa [we wszystko], życie jego nie jest zależne od jego mienia”. „ 
Pewnemu zamożnemu człowiekowi dobrze obrodziło pole. I rozważał co tu począć? Nie mam gdzie 
pomieścić moich zbiorów: zburzę moje spichlerze, a pobuduję większe i tam zgromadzę całe zboże 
i moje dobra. I powiem sobie: Masz wielkie zasoby dóbr, na długie lata złożone; odpoczywaj, jedz, 
pij i używaj! Lecz Bóg rzekł do niego: "Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy od ciebie; 
komu więc przypadnie to, coś przygotował ?" Tak dzieje się z każdym, kto skarby gromadzi dla 
siebie, a nie jest bogaty przed Bogiem”. Zbytnie troski ( 22- 31 )Nie troszczcie się zbytnio o życie, 
co macie jeść, ani o ciało, czym macie się przyodziać. Przypatrzcie się krukom: nie sieją ani żną; 
nie mają piwnic ani spichlerzy, a Bóg je żywi. O ileż ważniejsi jesteście wy niż ptaki! Któż z was 
przy całej swej trosce może choćby chwilę dołożyć do wieku swego życia? Jeśli wi ęc nawet 
drobnej rzeczy [uczynić] nie możecie, to czemu zbytnio troszczycie się o inne? Przypatrzcie się 
liliom, jak rosną: nie pracują i nie przędą. A powiadam wam: Nawet Salomon w całym swym 
przepychu nie był tak ubrany jak jedna z nich. Jeśli wi ęc ziele na polu, które dziś jest, a jutro do 
pieca będzie wrzucone, Bóg tak przyodziewa, o ileż bardziej was, małej wiary! I wy zatem nie 
pytajcie, co będziecie jedli i co będziecie pili, i nie bądźcie o to niespokojni! O to wszystko bowiem 
zabiegają narody świata, lecz Ojciec wasz wie, że tego potrzebujecie. Starajcie się raczej o Jego 
królestwo, a te rzeczy będą wam dodane”. Dobra trwałe ( 32 – 34 ) „ Nie bój się, mała trzódko, 
gdyż spodobało się Ojcu waszemu dać wam królestwo. Sprzedajcie wasze mienie i dajcie jałmużnę! 
Sprawcie sobie trzosy, które nie niszczeją, skarb niewyczerpany w niebie, gdzie złodziej się nie 
dostaje ani mól nie niszczy. Bo gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze. Gotowość na 
przyj ście Pana ( 35 – 40 ) „ Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie! A wy 
[bądźcie] podobni do ludzi, oczekujących swego pana, kiedy z uczty weselnej powróci, aby mu 
zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze.  Szczęśliwi owi słudzy, których pan zastanie 
czuwających, gdy nadejdzie. Zaprawdę, powiadam wam: Przepasze się i każe im zasiąść do stołu,  
a obchodząc będzie im usługiwał. Czy o drugiej, czy o trzeciej straży przyjdzie, szczęśliwi oni, gdy 
ich tak zastanie. A to rozumiejcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie złodziej ma 
przyjść, nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Wy też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której 
się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie”.Rozdział 13. Wąska brama ( 23 – 30 ). „ Raz ktoś 
Go zapytał: «Panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni? On rzekł do nich:  «Usiłujcie wejść przez 
ciasne drzwi; gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, a nie będą mogli. Skoro Pan domu 
wstanie i drzwi zamknie, wówczas stojąc na dworze, zaczniecie kołatać do drzwi i wołać: "Panie, 
otwórz nam!"; lecz On wam odpowie: "Nie wiem, skąd jesteście".  Wtedy zaczniecie mówić: 
"Przecież jadaliśmy i piliśmy z Tobą, i na ulicach naszych nauczałeś". Lecz On rzecze: "Powiadam 
wam, nie wiem, skąd jesteście. Odstąpcie ode Mnie wszyscy dopuszczający się niesprawied-
liwości! Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, gdy ujrzycie Abrahama, Izaaka i Jakuba, i wszyst-
kich proroków w królestwie Bożym, a siebie samych precz wyrzuconych. Przyjdą ze wschodu  
i zachodu, z północy i południa i siądą za stołem w królestwie Bożym. Tak oto są ostatni, którzy 
będą pierwszymi, i są pierwsi, którzy będą ostatnimi».Rozdział 14. Obowiązki uczniów Jezusa – 
wyrzeczenia ( 25 – 35 ) „ Jeśli kto przychodzi do Mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, 
żony i dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie samego, nie może być moim uczniem. Kto nie nosi swego 
krzyża, a idzie za Mną, ten nie może być moim uczniem. Nikt z was, kto nie wyrzeka się 
wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem” . Dobra jest sól; lecz jeśli nawet sól smak 
swój utraci, to czymże ją zaprawić? Nie nadaje się ani do ziemi, ani do nawozu; precz się ją 
wyrzuca. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha!» Rozdział 16. Dobry użytek z pieniądza –  
( 9-13 ) „Pozyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną, aby gdy [wszystko] się skończy, 
przyjęto was do wiecznych przybytków. Kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej będzie 
wierny; a kto w drobnej rzeczy jest nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy będzie.  Jeśli wi ęc  
w zarządzie niegodziwą mamoną nie okazaliście się wierni, prawdziwe dobro kto wam powierzy? 
Jeśli w zarządzie cudzym dobrem nie okazaliście się wierni, kto wam da wasze? Żaden sługa nie 
może dwom panom służyć. Gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował; albo  
z tamtym będzie trzymał, a tym wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie”. Rozdział 17. 



Zgorszenie http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=332 - P1( 1-2) „ Niepodobna, żeby nie przyszły 
zgorszenia; lecz biada temu, przez którego przychodzą. Byłoby lepiej dla niego, gdyby kamień 
młyński zawieszono mu u szyi i wrzucono go w morze, niż żeby miał być powodem grzechu 
jednego z tych małych. Uważajcie na siebie! Obowiązek przebaczenia ( 3 – 4) „ Jeśli brat twój 
zawini, upomnij go; i jeśli żałuje, przebacz mu! I jeśliby siedem razy na dzień zawinił przeciw tobie 
i siedem razy zwróciłby się do ciebie, mówiąc: "Żałuję tego", przebacz mu! ” Moc wiary ( 5- 6 ) 
„ Apostołowie prosili Pana: «Przymnóż nam wiary!» Pan rzekł: «Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko 
gorczycy, powiedzielibyście tej morwie: "Wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze!", a 
byłaby wam posłuszna.” Rozdział 20. Sprawa podatku (20 - 26 ) „Czy wolno nam płacić podatek 
Cezarowi, czy nie?» 23 On przejrzał ich podstęp i rzekł do nich:  «Pokażcie Mi denara. Czyj nosi 
obraz i napis?» Odpowiedzieli: «Cezara». «Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a 
Bogu to, co należy do Boga».  

Ewangelia Świętego Jana  

Spis perykop: Znak oczyszczenia świątyni, Nikodem,  Jezus i Samarytanka, W Samarii, Powrót do 
Galilei, Apologia Jezusa, Świadectwo Ojca o Synu, Mowa eucharystyczna, Wyznanie Piotra,  
W drodze na święto namiotów, Spory w czasie święta, Źródło wody żywej, Kobieta cudzołożna, 
Światłość wobec ciemności, Wolność Chrystusowa, Jezus a Abraham, Dobry Pasterz, Chrystus 
jedno z Ojcem, Ostatnia wieczerza – miłość i pokora, Znaczenie czynności symbolicznej – umycie 
nóg, Nowe przykazanie, Objawienie miłości Bożej, Posłannictwo Ducha - pokój, Zjednoczeni  
z Chrystusem, Prawa przyjaźni z Chrystusem, Przestroga, Sąd Ducha Świętego, Zapowiedź 
powtórnego przyjścia, Modlitwa Arcykapłańska, Prośba za uczniów, Prośba za przyszły Kościół. 

Rozdział 2. Znak oczyszczenia świątyni ( 13 – 22 ) „ Jezus udał się do Jerozolimy.  W świątyni 
napotkał siedzących za stołami bankierów oraz tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie. 
Wówczas sporządziwszy sobie bicz ze sznurków, powypędzał wszystkich ze świątyni, także 
baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy 
sprzedawali gołębie, rzekł: «Weźcie to stąd, a nie róbcie z domu mego Ojca targowiska!»  
W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do Niego: «Jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro 
takie rzeczy czynisz?» Jezus dał im taką odpowiedź: «Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzech dniach 
wzniosę ją na nowo». Powiedzieli do Niego Żydzi: «Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię,  
a Ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni?» On zaś mówił o świątyni swego ciała. Gdy więc 
zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to powiedział, i uwierzyli Pismu i słowu, 
które wyrzekł Jezus”.Rozdział 3. Nikodem ( 1-13 ) „ Był wśród faryzeuszów pewien człowiek, 
imieniem Nikodem, dostojnik żydowski. Ten przyszedł do Niego nocą i powiedział Mu: «Rabbi, 
wiemy, że od Boga przyszedłeś jako nauczyciel. Nikt bowiem nie mógłby czynić takich znaków, 
jakie Ty czynisz, gdyby Bóg nie był z Nim». W odpowiedzi rzekł do niego Jezus: «Zaprawdę, 
zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi powtórnie, nie może ujrzeć królestwa Bożego». 
 Nikodem powiedział do Niego: «Jakżeż może się człowiek narodzić będąc starcem? Czyż może 
powtórnie wejść do łona swej matki i narodzić się?» Jezus odpowiedział: «Zaprawdę, zaprawdę, 
powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego. To, 
co się z ciała narodziło, jest ciałem, a to, co się z Ducha narodziło, jest duchem.  (14- 21)  A jak 
Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego,  aby 
każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego 
Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem 
Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego 
zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo 
nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego. A sąd polega na tym, że światło przyszło na 
świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło: bo złe były ich uczynki.  Każdy 
bowiem, kto się dopuszcza nieprawości, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby nie 



potępiono jego uczynków.  Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, 
że jego uczynki są dokonane w Bogu”. Rozdział 8. Kobieta cudzołożna ( 1 – 11 ) „ Jezus  
o brzasku zjawił się w świątyni. Cały lud schodził się do Niego, a On usiadłszy nauczał ich. 
Wówczas uczeni w Piśmie i faryzeusze przyprowadzili do Niego kobietę którą pochwycono na 
cudzołóstwie, a postawiwszy ją pośrodku, powiedzieli do Niego: «Nauczycielu, tę kobietę dopiero 
pochwycono na cudzołóstwie. W Prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować. A Ty co 
mówisz?» Mówili to wystawiając Go na próbę, aby mieli o co Go oskarżyć. Lecz Jezus 
nachyliwszy się pisał palcem po ziemi. A kiedy w dalszym ciągu Go pytali, podniósł się i rzekł do 
nich: «Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień». I powtórnie nachyliwszy 
się pisał na ziemi. Kiedy to usłyszeli, wszyscy jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając od 
starszych, aż do ostatnich. Pozostał tylko Jezus i kobieta, stojąca na środku.  Wówczas Jezus 
podniósłszy się rzekł do niej: «Kobieto, gdzież oni są? Nikt cię nie potępił?» A ona odrzekła: «Nikt, 
Panie!» Rzekł do niej Jezus: «I Ja ciebie nie potępiam. - Idź, a od tej chwili już nie grzesz!”. 
Światłość wobec ciemności ( 12 - 59   ) „ Ja jestem światłością świata. Kto idzie za Mną, nie 
będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia». Rzekli do Niego faryzeusze: «Ty sam 
o sobie wydajesz świadectwo. Świadectwo Twoje nie jest prawdziwe». W odpowiedzi rzekł do nich 
Jezus: «Nawet jeżeli Ja sam o sobie wydaję świadectwo, świadectwo moje jest prawdziwe, bo wiem 
skąd przyszedłem i dokąd idę. Wy zaś nie wiecie, ani skąd przychodzę, ani dokąd idę. Wy 
wydajecie sąd według zasad tylko ludzkich. Ja nie sądzę nikogo. A jeśli nawet będę sądził, to sąd 
mój jest prawdziwy, ponieważ Ja nie jestem sam, lecz Ja i Ten, który Mnie posłał.  Także  
w waszym Prawie jest napisane, że świadectwo dwóch ludzi jest prawdziwe. Oto Ja sam wydaję 
świadectwo o sobie samym oraz świadczy o Mnie Ojciec, który Mnie posłał». Na to powiedzieli 
Mu: «Gdzie jest Twój Ojciec?» Jezus odpowiedział: «Nie znacie ani Mnie, ani Ojca mego. 
Gdybyście Mnie poznali, poznalibyście i Ojca mego».  Słowa te wypowiedział przy skarbcu, kiedy 
uczył w świątyni. Mimo to nikt Go nie pojmał, gdyż godzina Jego jeszcze nie nadeszła. A oto 
znowu innym razem rzekł do nich: «Ja odchodzę, a wy będziecie Mnie szukać i w grzechu swoim 
pomrzecie. Tam, gdzie Ja idę, wy pójść nie możecie».  Rzekli więc do Niego Żydzi: «Czyżby miał 
sam siebie zabić, skoro powiada: Tam, gdzie Ja idę, wy pójść nie możecie?» A On rzekł do nich: 
«Wy jesteście z niskości, a Ja jestem z wysoka. Wy jesteście z tego świata, Ja nie jestem z tego 
świata. Powiedziałem wam, że pomrzecie w grzechach swoich. Tak, jeżeli nie uwierzycie, że  
JA JESTEM, pomrzecie w grzechach swoich». Powiedzieli do Niego: «Kimże Ty jesteś?» 
Odpowiedział im Jezus: «Przede wszystkim po cóż jeszcze do was mówię? Wiele mam o was do 
powiedzenia i do sądzenia. Ale Ten, który Mnie posłał jest prawdziwy, a Ja mówię wobec świata to, 
co usłyszałem od Niego». A oni nie pojęli, że im mówił o Ojcu. Rzekł więc do nich Jezus: «Gdy 
wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że JA JESTEM i że Ja nic od siebie nie czynię, 
ale że to mówię, czego Mnie Ojciec nauczył.  A Ten, który Mnie posłał, jest ze Mną; nie pozostawił 
Mnie samego, bo Ja zawsze czynię to, co się Jemu podoba». Kiedy to mówił, wielu uwierzyło  
w Niego.  Wtedy powiedział Jezus do Żydów, którzy Mu uwierzyli: «Jeżeli będziecie trwać  
w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli». 
Odpowiedzieli Mu: «Jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy poddani w niczyją 
niewolę. Jakżeż Ty możesz mówić: "Wolni będziecie?"» Odpowiedział im Jezus: «Zaprawdę, 
zaprawdę, powiadam wam: Każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu.  A niewolnik 
nie przebywa w domu na zawsze, lecz Syn przebywa na zawsze.  Jeżeli więc Syn was wyzwoli, 
wówczas będziecie rzeczywiście wolni.  Wiem, że jesteście potomstwem Abrahama, ale wy 
usiłujecie Mnie zabić, bo nie przyjmujecie mojej nauki. Głoszę to, co widziałem u mego Ojca, wy 
czynicie to, coście słyszeli od waszego ojca».  W odpowiedzi rzekli do Niego: «Ojcem naszym jest 
Abraham». Rzekł do nich Jezus: «Gdybyście byli dziećmi Abrahama, to byście pełnili czyny 
Abrahama. Teraz usiłujecie Mnie zabić, człowieka, który wam powiedział prawdę usłyszaną  
u Boga. Tego Abraham nie czynił. Wy pełnicie czyny ojca waszego». Rzekli do Niego: «Myśmy się 
nie urodzili z nierządu, jednego mamy Ojca - Boga». Rzekł do nich Jezus: «Gdyby Bóg był waszym 
Ojcem, to i Mnie byście miłowali. Ja bowiem od Boga wyszedłem i przychodzę. Nie wyszedłem od 



siebie, lecz On Mnie posłał.  Dlaczego nie rozumiecie mowy mojej? Bo nie możecie słuchać mojej 
nauki. Wy macie diabła za ojca i chcecie spełniać pożądania waszego ojca. Od początku był on 
zabójcą i w prawdzie nie wytrwał, bo prawdy w nim nie ma. Kiedy mówi kłamstwo, od siebie 
mówi, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. A ponieważ Ja mówię prawdę, dlatego Mi nie wierzycie. 
Kto z was udowodni Mi grzech? Jeżeli prawdę mówię, dlaczego Mi nie wierzycie? Kto jest z Boga, 
słów Bożych słucha. Wy dlatego nie słuchacie, że z Boga nie jesteście». Odpowiedzieli Mu Żydzi: 
«Czyż nie słusznie mówimy, że jesteś Samarytaninem i jesteś opętany przez złego ducha?» Jezus 
odpowiedział: «Ja nie jestem opętany, ale czczę Ojca mego, a wy Mnie znieważacie. Ja nie szukam 
własnej chwały. Jest Ktoś, kto jej szuka i sądzi. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli kto 
zachowa moją naukę, nie zazna śmierci na wieki».  Rzekli do Niego Żydzi: «Teraz wiemy, że jesteś 
opętany. Abraham umarł i prorocy - a Ty mówisz: Jeśli kto zachowa moją naukę, ten śmierci nie 
zazna na wieki. Czy Ty jesteś większy od ojca naszego Abrahama, który przecież umarł? I prorocy 
pomarli. Kim Ty siebie czynisz?»  Odpowiedział Jezus: «Jeżeli Ja sam siebie otaczam chwałą, 
chwała moja jest niczym. Ale jest Ojciec mój, który Mnie chwałą otacza, o którym wy mówicie: 
"Jest naszym Bogiem",  ale wy Go nie znacie. Ja Go jednak znam. Gdybym powiedział, że Go nie 
znam, byłbym podobnie jak wy - kłamcą. Ale Ja Go znam i słowa Jego zachowuję. Abraham, ojciec 
wasz, rozradował się z tego, że ujrzał mój dzień - ujrzał [go] i ucieszył się». Na to rzekli do Niego 
Żydzi: «Pięćdziesięciu lat jeszcze nie masz, a Abrahama widziałeś?»  Rzekł do nich Jezus: 
«Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Zanim Abraham stał się, JA JESTEM». Porwali więc 
kamienie, aby je rzucić na Niego. Jezus jednak ukrył się i wyszedł ze świątyni. Rozdział 14. Do 
domu Ojca. ( 1- 14 ) „ Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie! 
 W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież 
przygotować wam miejsce.  A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę 
was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem. Znacie drogę, dokąd Ja idę». Odezwał się do 
Niego Tomasz: «Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę?» Odpowiedział 
mu Jezus: «Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze 
Mnie. Gdybyście Mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już Go znacie i zobaczyliście». 
Rzekł do Niego Filip: «Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy».  Odpowiedział mu Jezus: 
«Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś? Kto Mnie zobaczył, zobaczył także 
i Ojca. Dlaczego więc mówisz: "Pokaż nam Ojca?"  Czy nie wierzysz, że Ja jestem w Ojcu,  
a Ojciec we Mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. Ojciec, który trwa we 
Mnie, On sam dokonuje tych dzieł.  Wierzcie Mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie. Jeżeli zaś 
nie - wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła!  Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto 
we Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję, owszem, i większe od 
tych uczyni, bo Ja idę do Ojca.  A o cokolwiek prosić będziecie w imię moje, to uczynię, aby Ojciec 
był otoczony chwałą w Synu.  O cokolwiek prosić mnie będziecie w imię moje, Ja to spełnię”. 
Zapowiedź Pocieszyciela( 15- 20)  „Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przyka-
zania.  Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze -  Ducha 
Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie zna. Ale wy Go znacie, 
ponieważ u was przebywa i w was będzie.  Nie zostawię was sierotami: Przyjdę do was. 1Jeszcze 
chwila, a świat nie będzie już Mnie oglądał. Ale wy Mnie widzicie, ponieważ Ja żyję i wy żyć 
będziecie.  W owym dniu poznacie, że Ja jestem w Ojcu moim, a wy we Mnie i Ja w was. Miło ść 
objawiona ( 21 – 24 ) „ Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten Mnie miłuje. Kto zaś Mnie 
miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również Ja będę go miłował i objawię mu siebie». 
 Rzekł do Niego Juda, ale nie Iskariota: «Panie, cóż się stało, że nam się masz objawić, a nie 
światu?»  W odpowiedzi rzekł do niego Jezus: «Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją 
naukę, a Ojciec mój umiłuje go, i przyjdziemy do niego, i będziemy u niego przebywać.  Kto Mnie 
nie miłuje, ten nie zachowuje słów moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale Tego, który 
Mnie posłał, Ojca”. Posłannictwo Ducha. Pokój.( 25 – 31 ) „ To wam powiedziałem przebywając 
wśród was.  A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was 
wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem.  Pokój zostawiam wam, 



pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się 
lęka!  Słyszeliście, że wam powiedziałem: Odchodzę i przyjdę znów do was. Gdybyście Mnie 
miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode Mnie.  A teraz 
powiedziałem wam o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się to stanie. Już nie będę  
z wami wiele mówił, nadchodzi bowiem władca tego świata. Nie ma on jednak nic swego we Mnie. 
 Ale niech świat się dowie, że Ja miłuję Ojca, i że tak czynię, jak Mi Ojciec nakazał. Wstańcie, 
idźmy stąd!Rozdział 15. Zjednoczenie z Chrys-tusem( 1 – 11 ) „ Ja jestem prawdziwym krzewem 
winnym, a Ojciec mój jest tym, który [go] uprawia. Każdą latorośl, która we Mnie nie przynosi 
owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. Wy już 
jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was. Wytrwajcie we Mnie, a Ja [będę 
trwał] w was. Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie - jeśli nie trwa  
w winnym krzewie - tak samo i wy, jeżeli we Mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem 
winnym, wy - latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze 
Mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto we Mnie nie trwa, zostanie wyrzucony jak winna latorośl  
i uschnie. I zbiera się ją, i wrzuca do ognia, i płonie. Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a słowa moje 
w was, poproście, o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Ojciec mój przez to dozna chwały, że 
owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami.  Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was 
umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej!  Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, 
będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego 
miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna”. 
Prawa przyjaźni z Chrystusem (12- 17 ) „ To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie 
miłowali, tak jak Ja was umiłowałem.  Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje 
oddaje za przyjaciół swoich.  Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam 
przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, ale nazwałem was 
przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego.  Nie wyście 
Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by 
owoc wasz trwał - aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje. To wam 
przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali”. Nienawiść świata. Świadectwo Ducha Świętego  
( 18 – 27 )„ Jeżeli was świat nienawidzi, wiedzcie, że Mnie pierwej znienawidził.  Gdybyście byli 
ze świata, świat by was kochał jako swoją własność. Ale ponieważ nie jesteście ze świata, bo Ja 
was wybrałem sobie ze świata, dlatego was świat nienawidzi.  Pamiętajcie na słowo, które do was 
powiedziałem: "Sługa nie jest większy od swego pana". Jeżeli Mnie prześladowali, to i was będą 
prześladować. Jeżeli moje słowo zachowali, to i wasze będą zachowywać.  Ale to wszystko wam 
będą czynić z powodu mego imienia, bo nie znają Tego, który Mnie posłał.  Gdybym nie przyszedł 
i nie mówił do nich, nie mieliby grzechu. Teraz jednak nie mają usprawiedliwienia dla swego 
grzechu.  Kto Mnie nienawidzi, ten i Ojca mego nienawidzi.  Gdybym nie dokonał wśród nich 
dzieł, których nikt inny nie dokonał, nie mieliby grzechu. Teraz jednak widzieli je, a jednak 
znienawidzili i Mnie, i Ojca mego.  Ale to się stało, aby się wypełniło słowo napisane w ich Prawie: 
Nienawidzili Mnie bez powodu.   Gdy jednak przyjdzie Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od 
Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On będzie świadczył o Mnie.  Ale wy też 
świadczycie, bo jesteście ze Mną od początku”. Rozdział 16. Przestroga ( 1- 4 ) „ To wam 
powiedziałem, abyście się nie załamali w wierze.  Wyłączą was z synagogi. Owszem, nadchodzi 
godzi-na, w której każdy, kto was zabije, będzie sądził, że oddaje cześć Bogu.  Będą tak czynić, bo 
nie poznali ani Ojca, ani Mnie. Ale powiedziałem wam o tych rzeczach, abyście, gdy nadejdzie ich 
godzina, pamiętali o nich, że Ja wam to powiedziałem. Tego jednak nie powiedziałem wam od 
początku, ponieważ byłem z wami”. Sąd Ducha Świętego ( 5 – 15)  „Teraz zaś idę do Tego, który 
Mnie posłał, a nikt z was nie pyta Mnie: "Dokąd idziesz?"  Ale ponieważ to wam powiedziałem, 
smutek napełnił wam serce.  Jednakże mówię wam prawdę: Pożyteczne jest dla was moje odejście. 
Bo jeżeli nie odejdę, Pocieszyciel nie przyjdzie do was. A jeżeli odejdę, poślę Go do was.   On zaś, 
gdy przyjdzie, przekona świat o grze-chu, o sprawiedliwości i o sądzie. O grzechu - bo nie wierzą 
we Mnie;  o sprawiedliwości zaś - bo idę do Ojca i już Mnie nie ujrzycie;  wreszcie o sądzie - bo 



władca tego świata został osądzony.  Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz [jeszcze] 
znieść nie możecie.  Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie 
będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On 
Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. 
Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi. Zapowiedź powtórnego przyjścia ( 16 
– 33 ) „Jeszcze chwila, a nie będziecie Mnie widzieć, i znowu chwila, a ujrzycie Mnie».  Wówczas 
niektórzy z Jego uczniów mówili między sobą: «Co to znaczy, co nam mówi: "Chwila, a nie 
będziecie Mnie widzieć, i znowu chwila, a ujrzycie Mnie"; oraz: "Idę do Ojca?"»  Powiedzieli więc: 
«Co znaczy ta chwila, o której mówi? Nie rozumiemy tego, co mówi».  Jezus poznał, że chcieli Go 
pytać, i rzekł do nich: «Pytacie się jeden drugiego o to, że powiedziałem: "Chwila, a nie będziecie 
Mnie widzieć, i znowu chwila, a ujrzycie Mnie?"  Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Wy 
będziecie płakać i zawodzić, a świat się będzie weselił. Wy będziecie się smucić, ale smutek wasz 
zamieni się w radość.  Kobieta, gdy rodzi, doznaje smutku, bo przyszła jej godzina. Gdy jednak 
urodzi dziecię, już nie pamięta o bólu z powodu radości, że się człowiek narodził na świat.  Także  
i wy teraz doznajecie smutku. Znowu jednak was zobaczę, i rozraduje się serce wasze, a radości 
waszej nikt wam nie zdoła odebrać.  W owym zaś dniu o nic Mnie nie będziecie pytać. Zaprawdę, 
zaprawdę, powiadam wam: O cokolwiek byście prosili Ojca, da wam w imię moje.  Do tej pory  
o nic nie prosiliście w imię moje: Proście, a otrzymacie, aby radość wasza była pełna.  Mówiłem 
wam o tych sprawach w przypowieściach. Nadchodzi godzina, kiedy już nie będę wam mówił  
w przypowieściach, ale całkiem otwarcie oznajmię wam o Ojcu.  W owym dniu będziecie prosić  
w imię moje, i nie mówię, że Ja będę musiał prosić Ojca za wami.  Albowiem Ojciec sam was 
miłuje, bo wyście Mnie umiłowali i uwierzyli, że wyszedłem od Boga.  Wyszedłem od Ojca  
i przyszedłem na świat; znowu opuszczam świat i idę do Ojca».  Rzekli uczniowie Jego: «Patrz! 
Teraz mówisz otwarcie i nie opowiadasz żadnej przypowieści.  Teraz wiemy, że wszystko wiesz  
i nie trzeba, aby Cię kto pytał. Dlatego wierzymy, że od Boga wyszedłeś».  Odpowiedział im Jezus: 
«Teraz wierzycie?  Oto nadchodzi godzina, a nawet już nadeszła, że się rozproszycie - każdy  
w swoją stronę, a Mnie zostawicie samego. Ale Ja nie jestem sam, bo Ojciec jest ze Mną.  To wam 
powiedziałem, abyście pokój we Mnie mieli. Na świecie doznacie ucisku, ale miejcie odwagę: Jam 
zwyciężył świat». 

 

 

PRZYPOWIE ŚCI 
 

Przypowieść (grec. Parabola = Porównanie ) to opowieść odwołująca się do alegorycznych 
obrazów, przekazująca naukę religijną, za pomocą układu zdarzeń i sytuacji. Była to jedna  
z najbardziej ulubionych form nauczania Jezusa, poprzez które objaśniał wzniosłe i głębokie 
Tajemnice Boże albo trudne prawdy moralne. Z przypowieści  uczynił najlepszą formę popularnego 
nauczania i wykładu. Była ona bowiem w powszechnym użyciu wśród ludów wschodnich. Poprzez 
przypowieści pragnął Chrystus przygotować umysły na wzniosłe tajemnice Boga. 

Przypowieść biblijna jest to opowiadanie zmyślone, mające na celu wyjaśnienie, w sposób 
dostępny człowiekowi tajemnicy Królestwa Bożego, jego istoty i wymagań stawianych 
człowiekowi. Przypowieść nie jest bajką, przedstawiającą zdarzenia nieprawdopodobne czy mitem, 
który kładzie nacisk na fabułę. Przypowieść wykorzystuje w swojej konstrukcji alegorię (stałe, 
utarte motywy, obrazy jednoznacznie rozumiane). 

 
Ewangelia Świętego Mateusza.  



Przypowieść o siewcy. Rozdz. 13. (1- 9) . „Owego dnia Jezus wyszedł z domu i usiadł nad 
jeziorem. Wnet zebrały się koło Niego tłumy tak wielkie, że wszedł do łodzi i usiadł, a cały lud stał 
na brzegu. I mówił im wiele w przypowieściach tymi słowami: «Oto siewca wyszedł siać. A gdy 
siał, niektóre [ziarna] padły na drogę, nadleciały ptaki i wydziobały je. Inne padły na miejsca 
skaliste, gdzie niewiele miały ziemi; i wnet powschodziły, bo gleba nie była głęboka. Lecz gdy 
słońce wzeszło, przypaliły się i uschły, bo nie miały korzenia. Inne znowu padły między ciernie,  
a ciernie wybujały i zagłuszyły je. Inne w końcu padły na ziemię żyzną i plon wydały, jedno 
stokrotny, drugie sześćdziesięciokrotny, a inne trzydziestokrotny. Kto ma uszy, niechaj słucha!”. 
Cel przypowieści.( 10 – 17) „ Przystąpili do Niego uczniowie i zapytali: «Dlaczego  
w przypowieściach mówisz do nich?»On im odpowiedział: «Wam dano poznać tajemnice królestwa 
niebieskiego, im zaś nie dano. Bo kto ma, temu będzie dodane, i nadmiar mieć będzie; kto zaś nie 
ma, temu zabiorą również to, co ma. Dlatego mówię do nich w przypowieściach, że otwartymi 
oczami nie widzą i otwartymi uszami nie słyszą ani nie rozumieją. Tak spełnia się na nich 
przepowiednia Izajasza: Słuchać będziecie, a nie zrozumiecie, patrzeć będziecie, a nie zobaczycie. 
 Bo stwardniało serce tego ludu, ich uszy stępiały i oczy swe zamknęli, żeby oczami nie widzieli ani 
uszami nie słyszeli, ani swym sercem nie rozumieli: i nie nawrócili się, abym ich uzdrowił.  Lecz 
szczęśliwe oczy wasze, że widzą, i uszy wasze, że słyszą. Bo zaprawdę, powiadam wam: Wielu 
proroków i sprawiedliwych pragnęło ujrzeć to, na co wy patrzycie, a nie ujrzeli; i usłyszeć to, co wy 
słyszycie, a nie usłyszeli. Wyjaśnienie przypowieści o siewcy. ( 18 – 23 ).Wy zatem posłuchajcie 
przypowieści o siewcy! Do każdego, kto słucha słowa o królestwie, a nie rozumie go, przychodzi 
Zły i porywa to, co zasiane jest w jego sercu. Takiego człowieka oznacza ziarno posiane na drodze. 
 Posiane na miejsce skaliste oznacza tego, kto słucha słowa i natychmiast z radością je przyjmuje; 
 ale nie ma w sobie korzenia, lecz jest niestały. Gdy przyjdzie ucisk lub prześladowanie z powodu 
słowa, zaraz się załamuje. Posiane między ciernie oznacza tego, kto słucha słowa, lecz troski 
doczesne i ułuda bogactwa zagłuszają słowo, tak że zostaje bezowocne.  Posiane w końcu na ziemię 
żyzną oznacza tego, kto słucha słowa i rozumie je. On też wydaje plon: jeden stokrotny, drugi 
sześćdziesięciokrotny, inny trzydziestokrotny”. Przypowieść o chwaście (24- 30) . „ Inną przypo-
wieść im przedłożył: «Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który posiał dobre nasienie 
na swej roli. Lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał chwastu między pszenicę 
 i odszedł.  A gdy zboże wyrosło i wypuściło kłosy, wtedy pojawił się i chwast.  Słudzy gospodarza 
przyszli i zapytali go: "Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swej roli? Skąd więc wziął się na 
niej chwast?"  Odpowiedział im: "Nieprzyjazny człowiek to sprawił". Rzekli mu słudzy: "Chcesz 
więc, żebyśmy poszli i zebrali go?"  A on im odrzekł: "Nie, byście zbierając chwast nie wyrwali 
razem z nim i pszenicy. Pozwólcie obojgu róść aż do żniwa; a w czasie żniwa powiem żeńcom: 
Zbierzcie najpierw chwast i powiążcie go w snopki na spalenie; pszenicę zaś zwieźcie do mego 
spichlerza".Przypowieść o ziarnku gorczycy i o zaczynie. (31- 
35).http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=256 - P10: «Królestwo niebieskie podobne jest do ziarnka 
gorczycy, które ktoś wziął i posiał na swej roli. Jest ono najmniejsze ze wszystkich nasion, lecz gdy 
wyrośnie, jest większe od innych jarzyn i staje się drzewem, tak że ptaki przylatują z powietrza i 
gnieżdżą się na jego gałęziach». Powiedział im inną przypowieść: «Królestwo niebieskie podobne 
jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w trzy miary mąki, aż się wszystko 
zakwasiło». To wszystko mówił Jezus tłumom w przypowieściach, a bez przypowieści nic im nie 
mówił. Tak miało się spełnić słowo Proroka: Otworzę usta  
w przypowieściach, wypowiem rzeczy ukryte od założenia świata”. Wyjaśnienie przypowieści  
o chwaście ( 36- 46 ) „ Wtedy odprawił tłumy i wrócił do domu. Tam przystąpili do Niego 
uczniowie i prosili Go: «Wyjaśnij nam przypowieść o chwaście!» On odpowiedział: «Tym, który 
sieje dobre nasienie, jest Syn Człowieczy. Rolą jest świat, dobrym nasieniem są synowie królestwa, 
chwastem zaś synowie Złego. Nieprzyjacielem, który posiał chwast, jest diabeł; żniwem jest koniec 
świata, a żeńcami są aniołowie. Jak więc zbiera się chwast i spala ogniem, tak będzie przy końcu 
świata. Syn Człowieczy pośle aniołów swoich: ci zbiorą z Jego królestwa wszystkie zgorszenia  
i tych, którzy dopuszczają się nieprawości, i wrzucą ich w piec rozpalony; tam będzie płacz  



i zgrzytanie zębów. Wtedy sprawiedliwi jaśnieć będą jak słońce w królestwie Ojca swego. Kto ma 
uszy, niechaj słucha!” Przypowieść o skarbie i perle. ( 44- 46)„ Królestwo niebieskie podobne jest 
do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Uradowany poszedł, 
sprzedał wszystko, co miał, i kupił tę rolę. Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do kupca, 
poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co 
miał, i kupił ją”. Przypowieść o sieci . ( 47- 52 ) „ Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do 
sieci, zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. Gdy się napełniła, wyciągnęli j ą 
na brzeg i usiadłszy, dobre zebrali w naczynia, a złe odrzucili. Tak będzie przy końcu świata: wyjdą 
aniołowie, wyłączą złych spośród sprawiedliwych  i wrzucą w piec rozpalony; tam będzie płacz  
i zgrzytanie zębów. Zrozumieliście to wszystko?» Odpowiedzieli Mu: «Tak jest». A On rzekł do 
nich: «Dlatego każdy uczony w Piśmie, który stał się uczniem królestwa niebieskiego, podobny jest 
do ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare” .Nielitościwy dłużnik. 
Rozdz. 18. ( 23- 35) „ Dlatego podobne jest królestwo niebieskie do króla, który chciał rozliczyć 
się ze swymi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który mu był winien 
dziesięć tysięcy talentów. Ponieważ nie miał z czego ich oddać, pan kazał sprzedać go razem  
z żoną, dziećmi i całym jego mieniem, aby tak dług odzyskać. Wtedy sługa upadł przed nim i prosił 
go: "Panie, miej cierpliwość nade mną, a wszystko ci oddam". Pan ulitował się nad tym sługą, 
uwolnił go i dług mu darował. Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług, który mu 
był winien sto denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: "Oddaj, coś winien!" Jego współsługa 
upadł przed nim i prosił go: "Miej cierpliwość nade mną, a oddam tobie".  On jednak nie chciał, 
lecz poszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. Współsłudzy jego widząc, co się 
działo, bardzo się zasmucili. Poszli i opowiedzieli swemu panu wszystko, co zaszło. Wtedy pan 
jego wezwał go przed siebie i rzekł mu: "Sługo niegodziwy! Darowałem ci cały ten dług, ponieważ 
mnie prosiłeś. Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swoim współsługą, jak ja 
ulitowałem się nad tobą?" I uniesiony gniewem pan jego kazał wydać go katom, dopóki mu całego 
długu nie odda. Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy  
z serca swemu bratu».  Przypowieść o robotnikach w winnicy. Rozdz.20. ( 1 – 16 )  
„ Królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć 
robotników do swej winnicy. Umówił się z robotnikami o denara za dzień i posłał ich do winnicy. 
Gdy wyszedł około godziny trzeciej, zobaczył innych, stojących na rynku bezczynnie,  i rzekł do 
nich: "Idźcie i wy do mojej winnicy, a co będzie słuszne, dam wam". Oni poszli. Wyszedłszy 
ponownie około godziny szóstej i dziewiątej, tak samo uczynił. Gdy wyszedł około godziny 
jedenastej, spotkał innych stojących i zapytał ich: "Czemu tu stoicie cały dzień bezczynnie?" 
Odpowiedzieli mu: "Bo nas nikt nie najął". Rzekł im: "Idźcie i wy do winnicy!" A gdy nadszedł 
wieczór, rzekł właściciel winnicy do swego rządcy: "Zwołaj robotników i wypłać im należność, 
począwszy od ostatnich aż do pierwszych!" Przyszli najęci około jedenastej godziny  
i otrzymali po denarze.  Gdy więc przyszli pierwsi, myśleli, że więcej dostaną; lecz i oni otrzymali 
po denarze. Wziąwszy go, szemrali przeciw gospodarzowi, mówiąc: "Ci ostatni jedną godzinę 
pracowali, a zrównałeś ich z nami, którzyśmy znosili ciężar dnia i spiekoty". Na to odrzekł jedne-
mu z nich: "Przyjacielu, nie czynię ci krzywdy; czy nie o denara umówiłeś się ze mną? Weź, co 
twoje i odejdź! Chcę też i temu ostatniemu dać tak samo jak tobie.  Czy mi nie wolno uczynić ze 
swoim, co chcę? Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry?" Tak ostatni będą pierwszymi,  
a pierwsi ostatnimi” .Przypowieść o dwóch synach. Rozdz. 21. ( 28 – 32 ) „ Pewien człowiek miał 
dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł: "Dziecko, idź dzisiaj i pracuj w winnicy!" Ten 
odpowiedział: "Idę, panie!", lecz nie poszedł. Zwrócił się do drugiego i to samo powiedział. Ten 
odparł: "Nie chcę". Później jednak opamiętał się i poszedł. Któryż z tych dwóch spełnił wolę ojca?» 
Mówią Mu: «Ten drugi». Wtedy Jezus rzekł do nich: «Zaprawdę, powiadam wam: Celnicy  
i nierządnice wchodzą przed wami do królestwa niebieskiego. Przyszedł bowiem do was Jan drogą 
sprawiedliwości, a wyście mu nie uwierzyli. Celnicy zaś i nierządnice uwierzyli mu. Wy 
patrzyliście na to, ale nawet później nie opamiętaliście się, żeby mu uwierzyć. Przypowieść o prze-
wrotnych rolnikach  ( 33 – 46 ) „ Był pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją murem, 



wykopał w niej tłocznię, zbudował wieżę, w końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. Gdy 
nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by odebrali plon jemu należny. Ale rolnicy 
chwycili jego sługi i jednego obili, drugiego zabili, trzeciego zaś ukamienowali. Wtedy posłał inne 
sługi, więcej niż za pierwszym razem, lecz i z nimi tak samo postąpili.  W końcu  posłał  do nich 
swego syna, tak sobie myśląc: Uszanują mojego syna. Lecz rolnicy zobaczywszy syna mówili do 
siebie: "To jest dziedzic; chodźcie zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo". Chwyciwszy go, 
wyrzucili z winnicy i zabili. Kiedy więc właściciel winnicy przyjdzie, co uczyni z owymi 
rolnikami?» Rzekli Mu: «Nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom, 
takim, którzy mu będą oddawali plon we właściwej porze». Jezus im rzekł: «Czy nigdy nie 
czytaliście w Piśmie: Właśnie ten kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to 
sprawił, i jest cudem w naszych oczach. Dlatego powiadam wam: Królestwo Boże będzie wam 
zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce. Kto upadnie na ten kamień, rozbije się, a na 
kogo on spadnie, zmiażdży go». Arcykapłani i faryzeusze, słuchając Jego przypowieści, poznali, że 
o nich mówi. Toteż starali się Go pochwycić, lecz bali się tłumów, ponieważ miały Go za proroka.” 
Przypowieść o uczcie królewskiej. Rozdz. 22. ( 1 – 14 ) „ Królestwo niebieskie podobne jest do 
króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi. Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych 
zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść. Posłał jeszcze raz inne sługi z poleceniem: "Powiedzcie 
zaproszonym: Oto przygotowałem moją ucztę: woły i tuczne zwierzęta pobite i wszystko jest 
gotowe. Przyjdźcie na ucztę!" Lecz oni zlekceważyli to i poszli: jeden na swoje pole, drugi do 
swego kupiectwa, a inni pochwycili jego sługi i znieważywszy [ich], pozabijali. Na to król uniósł 
się gniewem. Posłał swe wojska i kazał wytracić owych zabójców, a miasto ich spalić. Wtedy rzekł 
swoim sługom: "Uczta wprawdzie jest gotowa, lecz zaproszeni nie byli jej godni. Idźcie więc na 
rozstajne drogi i zaproście na ucztę wszystkich, których spotkacie". Słudzy ci wyszli na drogi  
i sprowadzili wszystkich, których napotkali: złych i dobrych. I sala zapełniła się biesiadnikami. 
Wszedł król, żeby się przypatrzyć biesiadnikom, i zauważył tam człowieka, nie ubranego w strój 
weselny. Rzekł do niego: "Przyjacielu, jakże tu wszedłeś nie mając stroju weselnego?" Lecz on 
oniemiał. Wtedy król rzekł sługom: "Zwiążcie mu ręce i nogi i wyrzućcie go na zewnątrz,  
w ciemności! Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów". Bo wielu jest powołanych, lecz mało 
wybranych”.Przypowieść o słudze wiernym i niewiernym. Rozdz. 24. ( 45 – 51) „ Któż jest tym 
sługą wiernym i roztropnym, którego pan ustanowił nad swoją służbą, żeby na czas rozdał jej 
żywność?  Szczęśliwy ów sługa, którego pan, gdy wróci, zastanie przy tej czynności.  Zaprawdę, 
powiadam wam: Postawi go nad całym swoim mieniem.  Lecz jeśli taki zły sługa powie sobie  
w duszy: "Mój pan się ociąga",  i zacznie bić swoje współsługi, i będzie jadł i pił z pijakami,  to 
nadejdzie pan tego sługi w dniu, kiedy się nie spodziewa, i o godzinie, której nie zna.  Każe go 
ćwiartować i z obłudnikami wyznaczy mu miejsce. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów”. 
Przypowieść o pannach roztropnych i nierozsądnych. Rozdz. 25. ( 1 – 13 ) „ Wtedy podobne 
będzie królestwo niebieskie do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie 
pana młodego. Pięć z nich było nierozsądnych, a pięć roztropnych. Nierozsądne wzięły lampy, ale 
nie wzięły z sobą oliwy. Roztropne zaś razem z lampami zabrały również oliwę w naczyniach. Gdy 
się pan młody opóźniał, zmorzone snem wszystkie zasnęły. Lecz o północy rozległo się wołanie: 
"Pan młody idzie, wyjdźcie mu na spotkanie!" Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły 
swe lampy. A nierozsądne rzekły do roztropnych: "Użyczcie nam swej oliwy, bo nasze lampy 
gasną". Odpowiedziały roztropne: "Mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do 
sprzedających i kupcie sobie!"  Gdy one szły kupić, nadszedł pan młody. Te, które były gotowe, 
weszły z nim na ucztę weselną, i drzwi zamknięto. W końcu nadchodzą i pozostałe panny, prosząc: 
"Panie, panie, otwórz nam!"  Lecz on odpowiedział: "Zaprawdę, powiadam wam, nie znam was". 
Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny”.  Przypowieść o talentach. ( 14 – 30 ) „ Podobnie 
też [jest] jak z pewnym człowiekiem, który mając się udać w podróż, przywołał swoje sługi  
i przekazał im swój majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, każdemu 
według jego zdolności, i odjechał. Zaraz ten, który otrzymał pięć talentów, poszedł, puścił je  
w obrót i zyskał drugie pięć. Tak samo i ten, który dwa otrzymał; on również zyskał drugie dwa. 



Ten zaś, który otrzymał jeden, poszedł i rozkopawszy ziemię, ukrył pieniądze swego pana. Po 
dłuższym czasie powrócił pan owych sług i zaczął rozliczać się z nimi. Wówczas przyszedł ten, 
który otrzymał pięć talentów. Przyniósł drugie pięć i rzekł: "Panie, przekazałeś mi pięć talentów, 
oto drugie pięć talentów zyskałem".  Rzekł mu pan: "Dobrze, sługo dobry i wierny! Byłeś wierny  
w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pana!" Przyszedł również  
i ten, który otrzymał dwa talenty, mówiąc: "Panie, przekazałeś mi dwa talenty, oto drugie dwa 
talenty zyskałem". Rzekł mu pan: "Dobrze, sługo dobry i wierny! Byłeś wierny w rzeczach 
niewielu, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pana!" Przyszedł i ten, który otrzymał 
jeden talent, i rzekł: "Panie, wiedziałem, żeś jest człowiek twardy: chcesz żąć tam, gdzie  nie                               
posiałeś, i zbierać tam, gdzieś nie rozsypał. Bojąc się , więc, poszedłem i ukryłem twój talent  
w ziemi. Oto masz swoją własność!" Odrzekł mu pan jego: "Sługo zły i gnuśny! Wiedziałeś, że 
chcę żąć tam, gdzie nie posiałem, i zbierać tam, gdziem nie rozsypał. Powinieneś więc był oddać 
moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie byłbym z zyskiem odebrał swoją własność. Dlatego 
odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który ma dziesięć talentów. Każdemu bowiem, kto ma, 
będzie dodane, tak że nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma. A sługę 
nieużytecznego wyrzućcie na zewnątrz - w ciemności! Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów". 

Ewangelia Świętego Marka  

Przypowieść o siewcy . Rozdz. 4. ( 1 – 9 ) „ Znowu zaczął nauczać nad jeziorem i bardzo wielki 
tłum ludzi zebrał się przy Nim. Dlatego wszedł do łodzi i usiadł w niej [pozostając] na jeziorze,  
a cały lud stał na brzegu jeziora. Uczył ich wiele w przypowieściach i mówił im w swojej nauce: 
«Słuchajcie: Oto siewca wyszedł siać. A gdy siał, jedno padło na drogę; i przyleciały ptaki,  
i wydziobały je. Inne padło na miejsce skaliste, gdzie nie miało wiele ziemi, i wnet wzeszło, bo nie 
było głęboko w glebie. Lecz po wschodzie słońca przypaliło się i nie mając korzenia, uschło. Inne 
znów padło między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je, tak że nie wydało owocu. Inne  
w końcu padły na ziemię żyzną, wzeszły, wyrosły i wydały plon: trzydziestokrotny, sześćdzie-
sięciokrotny i stokrotny». I dodał: «Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha!”.Cel przypowieści.  
( 10 – 13 ) „ A gdy był sam, pytali Go ci, którzy przy Nim byli, razem z Dwunastoma,  
o przypowieść. On im odrzekł: «Wam dana jest tajemnica królestwa Bożego, dla tych zaś, którzy są 
poza wami, wszystko dzieje się w przypowieściach, aby patrzyli oczami, a nie widzieli, słuchali 
uszami, a nie rozumieli, żeby się nie nawrócili i nie była im wydana [tajemnica]». I mówił im: «Nie 
rozumiecie tej przypowieści? Jakże zrozumiecie inne przypowieści’? Wyjaśnienie przypowieści  
o siewcy. ( 14 – 20 ) „ Siewca sieje słowo. A oto są ci [posiani] na drodze: u nich się sieje słowo,  
a skoro je usłyszą, zaraz przychodzi szatan i porywa słowo zasiane w nich. Podobnie na miejscach 
skalistych posiani są ci, którzy, gdy usłyszą słowo, natychmiast przyjmują je z radością, lecz nie 
mają w sobie korzenia i są niestali. Gdy potem przyjdzie ucisk lub prześladowanie z powodu słowa, 
zaraz się załamują. Są inni, którzy są zasiani między ciernie: to są ci, którzy słuchają wprawdzie 
słowa, lecz troski tego świata, ułuda bogactwa i inne żądze wciskają się i zagłuszają słowo, tak że 
zostaje bezowocne. W końcu na ziemię żyzną zostali posiani ci, którzy słuchają słowa, przyjmują je 
i wydają owoc: trzydziestokrotny, sześćdziesięciokrotny i stokrotny». Przypowieść o lampie ( 21 – 
23 ) „ Mówił im dalej: «Czy po to wnosi się światło, by je postawić pod korcem lub pod łóżkiem? 
Czy nie po to, aby je postawić na świeczniku? Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało wyjść 
na jaw.  Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha!”. Przypowieść o mierze ( 24 – 25 ) „ I mówił 
im: «Uważajcie na to, czego słuchacie. Taką samą miarą, jaką wy mierzycie, odmierzą wam  
i jeszcze wam dołożą. Bo kto ma, temu będzie dane; a kto nie ma, pozbawią go i tego, co ma” 
.Przypowieść o zasiewie. ( 26 – 29 ) „ Mówił dalej: «Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak 
gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię.  Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy nasienie kiełkuje  
i rośnie, on sam nie wie jak. Ziemia sama z siebie wydaje plon, najpierw źdźbło, potem kłos,  
a potem pełne ziarnko w kłosie.  A gdy stan zboża na to pozwala, zaraz zapuszcza się sierp, bo pora 
już na żniwo”. Przypowieść o ziarnku gorczycy ( 30 – 32 ) „ Mówił jeszcze: «Z czym porównamy 
królestwo Boże lub w jakiej przypowieści je przedstawimy?  Jest ono jak ziarnko gorczycy; gdy się 



je wsiewa w ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. Lecz wsiane wyrasta i staje się 
większe od jarzyn; wypuszcza wielkie gałęzie, tak że ptaki powietrzne gnieżdżą się w jego cieniu” . 
Przypowieść o przewrotnych rolnikach. Rozdz.12 . ( 1  - 12 ) „ Pewien człowiek założył winnicę. 
Otoczył ją murem, wykopał tłocznię i zbudował wieżę. W końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom  
i wyjechał. W odpowiedniej porze posłał do rolników sługę, by odebrał od nich część należną  
z plonów winnicy. Ci chwycili go, obili i odesłali z niczym. Wtedy posłał do nich drugiego sługę; 
lecz i tego zranili w głowę i znieważyli. Posłał jeszcze jednego, tego zabili. I posłał wielu innych,  
z których jednych obili, drugich pozabijali. Miał jeszcze jednego, ukochanego syna. Posłał go jako 
ostatniego do nich, bo sobie mówił: "Uszanują mojego syna". Lecz owi rolnicy mówili nawzajem 
do siebie: "To jest dziedzic. Chodźcie, zabijmy go, a dziedzictwo będzie nasze". I chwyciwszy, 
zabili go i wyrzucili z winnicy. Cóż uczyni właściciel winnicy? Przyjdzie i wytraci rolników,  
a winnicę odda innym. Nie czytaliście tych słów w Piśmie: Właśnie ten kamień, który odrzucili 
budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił i jest cudem w oczach naszych».  I starali się Go 
ująć, lecz bali się tłumu. Zrozumieli bowiem, że przeciw nim powiedział tę przypowieść. Zostawili 
więc Go i odeszli”.   

Ewangelia Świętego Łukasza  

Przypowieść o siewcy.Rozdz. 8. ( 4- 8 ) „ Gdy zebrał się wielki tłum i z miast przychodzili do 
Niego; rzekł w przypowieściach: «Siewca wyszedł siać ziarno. A gdy siał, jedno padło na drogę  
i zostało podeptane, a ptaki powietrzne wydziobały je. Inne padło na skałę i gdy wzeszło, uschło, bo 
nie miało wilgoci.  Inne znowu padło między ciernie, a ciernie razem z nim wyrosły i zagłuszyły je. 
 Inne w końcu padło na ziemię żyzną i gdy wzrosło, wydało plon stokrotny». Przy tych słowach 
wołał: «Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha!» Cel i wyjaśnienie przypowieści. ( 9 – 15 ) 
„Wtedy pytali Go Jego uczniowie, co oznacza ta przypowieść.  On rzekł: «Wam dano poznać 
tajemnice królestwa Bożego, innym zaś w przypowieściach, aby patrząc nie widzieli i słuchając nie 
rozumieli. Takie jest znaczenie przypowieści: Ziarnem jest słowo Boże. Tymi na drodze są ci, 
którzy słuchają słowa; potem przychodzi diabeł i zabiera słowo z ich serca, żeby nie uwierzyli i nie 
byli zbawieni. Na skałę pada u tych, którzy, gdy usłyszą, z radością przyjmują słowo, lecz nie mają 
korzenia: wierzą do czasu, a w chwili pokusy odstępują. To, co padło między ciernie, oznacza tych, 
którzy słuchają słowa, lecz potem odchodzą i przez troski, bogactwa i przyjemności życia bywają 
zagłuszeni i nie wydają owocu. W końcu ziarno w żyznej ziemi oznacza tych, którzy wysłuchawszy 
słowa sercem szlachetnym i dobrym, zatrzymują je i wydają owoc przez swą wytrwałość” 
.Ostrzeżenie przed chciwością. Rozdz. 12 ( 13 – 21 ) „ Powiedział też do nich: «Uważajcie  
i strzeżcie się wszelkiej chciwości, bo nawet gdy ktoś opływa [we wszystko], życie jego nie jest 
zależne od jego mienia».  I opowiedział im przypowieść: «Pewnemu zamożnemu człowiekowi 
dobrze obrodziło pole.  I rozważał sam w sobie: Co tu począć? Nie mam gdzie pomieścić moich 
zbiorów.  I rzekł: Tak zrobię: zburzę moje spichlerze, a pobuduję większe i tam zgromadzę całe 
zboże i moje dobra. I powiem sobie: Masz wielkie zasoby dóbr, na długie lata złożone; odpoczywaj, 
jedz, pij i używaj!  Lecz Bóg rzekł do niego: "Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy od 
ciebie; komu więc przypadnie to, coś przygotował?" Tak dzieje się z każdym, kto skarby gromadzi 
dla siebie, a nie jest bogaty przed Bogiem” .Przypowieść o słudze wiernym i niewiernym. ( 41- 
48 ) „ Wtedy Piotr zapytał: «Panie, czy do nas mówisz tę przypowieść, czy też do wszystkich?» 
 Pan odpowiedział: «Któż jest owym rządcą wiernym i roztropnym, którego pan ustanowi nad 
swoją służbą, żeby na czas rozdawał jej żywność? Szczęśliwy ten sługa, którego pan powróciwszy 
zastanie przy tej czynności. Prawdziwie powiadam wam: Postawi go nad całym swoim mieniem. 
Lecz jeśli sługa ów powie sobie w duszy: Mój pan ociąga się z powrotem, i zacznie bić sługi  
i służące, a przy tym jeść, pić i upijać się,  to nadejdzie pan tego sługi w dniu, kiedy się nie 
spodziewa, i o godzinie, której nie zna; każe go ćwiartować i z niewiernymi wyznaczy mu miejsce. 
Sługa, który zna wolę swego pana, a nic nie przygotował i nie uczynił zgodnie z jego wolą, otrzyma 
wielką chłostę. Ten zaś, który nie zna jego woli i uczynił coś godnego kary, otrzyma małą chłostę. 
Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie; a komu wiele zlecono, tym więcej od niego 



żądać będą” .Nieurodzajne drzewo figowe. Rozdz.13.( 6 – 9 ) „ I opowiedział im następującą 
przypowieść: «Pewien człowiek miał drzewo figowe zasadzone w swojej winnicy; przyszedł  
i szukał na nim owoców, ale nie znalazł. Rzekł więc do ogrodnika: "Oto już trzy lata, odkąd 
przychodzę i szukam owocu na tym drzewie figowym, a nie znajduję. Wytnij je: po co jeszcze 
ziemię wyjaławia?" Lecz on mu odpowiedział: "Panie, jeszcze na ten rok je pozostaw; ja okopię je  
i obłożę nawozem;  może wyda owoc. A jeśli nie, w przyszłości możesz je wyciąć". Przypowieść  
o ziarnku gorczycy i o zaczynie. ( 18 – 21 ) „Mówił więc: «Do czego podobne jest królestwo Boże 
i z czym mam je porównać?  Podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posadził w swoim 
ogrodzie. Wyrosło i stało się wielkim drzewem, tak że ptaki powietrzne gnieździły się na jego 
gałęziach».  I mówił dalej: «Z czym mam porównać królestwo Boże? Podobne jest do zaczynu, 
który pewna kobieta wzięła i włożyła w trzy miary mąki, aż wszystko się zakwasiło”. Skromność. 
Rozdz. 14. ( 7- 11 ) „ Potem opowiedział zaproszonym przypowieść, gdy zauważył, jak sobie 
pierwsze miejsca wybierali. Tak mówił do nich:  «Jeśli cię kto zaprosi na ucztę, nie zajmuj 
pierwszego miejsca, by czasem ktoś znakomitszy od ciebie nie był zaproszony przez niego. 
 Wówczas przyjdzie ten, kto was obu zaprosił, i powie ci: "Ustąp temu miejsca!"; i musiałbyś ze 
wstydem zająć ostatnie miejsce.  Lecz gdy będziesz zaproszony, idź i usiądź na ostatnim miejscu. 
Wtedy przyjdzie gospodarz i powie ci: "Przyjacielu, przesiądź się wyżej!"; i spotka cię zaszczyt 
wobec wszystkich współbiesiadników. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto 
się poniża, będzie wywyższony”. Przypowieść o uczcie. ( 15 – 24 ) „ 
http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=329 - P2Słysząc to, jeden ze współ-biesiadników rzekł do Niego: 
«Szczęśliwy jest ten, kto będzie ucztował w królestwie Bożym». Jezus mu odpowiedział: «Pewien 
człowiek wyprawił wielką ucztę i zaprosił wielu.  Kiedy nadszedł czas uczty, posłał swego sługę, 
aby powiedział zaproszonym: Przyjdźcie, bo już wszystko jest gotowe. Wtedy zaczęli się wszyscy 
jednomyślnie wymawiać. Pierwszy kazał mu powiedzieć: "Kupiłem pole, muszę wyjść, aby je 
obejrzeć; proszę cię, uważaj mnie za usprawiedliwionego!"  Drugi rzekł: "Kupiłem pięć par wołów 
i idę je wypróbować; proszę cię, uważaj mnie za usprawiedliwionego!"  Jeszcze inny rzekł: 
"Poślubiłem żonę i dlatego nie mogę przyjść". Sługa powrócił i oznajmił to swemu panu. Wtedy 
rozgniewany gospodarz nakazał słudze: "Wyjdź co prędzej na ulice i zaułki miasta i wprowadź tu 
ubogich, ułomnych, niewidomych i chromych!"  Sługa oznajmił: "Panie, stało się, jak rozkazałeś, a 
jeszcze jest miejsce". Na to pan rzekł do sługi: "Wyjdź na drogi i między opłotki i zmuszaj do 
wejścia, aby mój dom był zapełniony.  Albowiem powiadam wam: Żaden z owych ludzi, którzy 
byli zaproszeni, nie skosztuje mojej uczty".Zaginiona owca.Rozdz.15. ( 1 – 7 ) „ Zbliżali się do 
Niego wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie: 
«Ten przyjmuje grzeszników i jada  
z nimi». Opowiedział im wtedy następującą przypowieść: «Któż z was, gdy ma sto owiec, a zgubi 
jedną z nich, nie zostawia dziewięćdziesięciu dziewięciu na pustyni i nie idzie za zgubioną, aż ją 
znajdzie? A gdy ją znajdzie, bierze z radością na ramiona i wraca do domu; sprasza przyjaciół  
i sąsiadów i mówi im: "Cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę, która mi zginęła". Powiadam wam: 
Tak samo w niebie większa będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z dziewięć-
dziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia”. Zgubiona drachma. ( 8 
– 10 ). Albo jeśli jakaś kobieta, mając dziesięć drachm, zgubi jedną drachmę, czyż nie zapala 
światła, nie wymiata domu i nie szuka starannie, aż ją znajdzie? A znalazłszy ją, sprasza 
przyjaciółki i sąsiadki i mówi: "Cieszcie się ze mną, bo znalazłam drachmę, którą zgubiłam". Tak 
samo, powiadam wam, radość powstaje u aniołów Bożych z jednego grzesznika, który się 
nawraca”. Syn marnotrawny ( 11 – 32 ) „ Powiedział też: «Pewien człowiek miał dwóch synów. 
 Młodszy z nich rzekł do ojca: "Ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada". Podzielił 
więc majątek między nich.  Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie 
strony i tam roztrwonił swój majątek, żyjąc rozrzutnie.  A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód  
w owej krainie i on sam zaczął cierpieć niedostatek.  Poszedł i przystał do jednego z obywateli owej 
krainy, a ten posłał go na swoje pola żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, 
którymi żywiły się świnie, lecz nikt mu ich nie dawał.  Wtedy zastanowił się i rzekł: Iluż to 



najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Zabiorę się i pójdę do 
mego ojca, i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie; już nie jestem 
godzien nazywać się twoim synem: uczyń mię choćby jednym z najemników. Wybrał się więc  
i poszedł do swojego ojca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko; 
wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego: "Ojcze, 
zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie, już nie jestem godzien nazywać się twoim synem". 
Lecz ojciec rzekł do swoich sług: "Przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go; dajcie mu też 
pierścień na rękę i sandały na nogi! Przyprowadźcie utuczone cielę i zabijcie: będziemy ucztować  
i bawić się, ponieważ ten mój syn był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się". I zaczęli się 
bawić. Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał 
muzykę i tańce.  Przywołał jednego ze sług i pytał go, co to ma znaczyć. Ten mu rzekł: "Twój brat 
powrócił, a ojciec twój kazał zabić utuczone cielę, ponieważ odzyskał go zdrowego". Na to 
rozgniewał się i nie chciał wejść; wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu.  Lecz on odpowiedział 
ojcu: "Oto tyle lat ci służę i nigdy nie przekroczyłem twojego rozkazu; ale mnie nie dałeś nigdy 
koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten syn twój, który roztrwonił twój 
majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone cielę". Lecz on mu odpowiedział: "Moje 
dziecko, ty zawsze jesteś przy mnie i wszystko moje do ciebie należy. A trzeba się weselić i cieszyć 
z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył, zaginął, a odnalazł się".Obrotny rządca. Rozdz. 
16. ( 1 – 8 ) „ Powiedział też do uczniów: «Pewien bogaty człowiek miał rządcę, którego oskarżono 
przed nim, że trwoni jego majątek. Przywołał go do siebie i rzekł mu: "Cóż to słyszę o tobie? Zdaj 
sprawę z twego zarządu, bo już nie będziesz mógł być rządcą". Na to rządca rzekł sam do siebie: 
Co ja pocznę, skoro mój pan pozbawia mię zarządu? Kopać nie mogę, żebrać się wstydzę. Wiem, 
co uczynię, żeby mię ludzie przyjęli do swoich domów, gdy będę usunięty z zarządu. Przywołał 
więc do siebie każdego z dłużników swego pana i zapytał pierwszego: "Ile jesteś winien mojemu 
panu?" Ten odpowiedział: "Sto beczek oliwy".  On mu rzekł:  "Weź  swoje  zobowiązanie, siadaj  
prędko i napisz: pięćdziesiąt". Następnie pytał drugiego: "A ty ile jesteś winien?" Ten odrzekł: "Sto 
korcy pszenicy". Mówi mu: "Weź swoje zobowiązanie i napisz: osiemdziesiąt". Pan pochwalił 
nieuczciwego rządcę, że roztropnie postąpił. Bo synowie tego świata roztropniejsi są w stosunkach 
z ludźmi podobnymi sobie niż synowie światłości”. Bogacz i ubogi Łazarz. ( 19 – 31 ) „ Żył 
pewien człowiek bogaty, który ubierał się w purpurę i bisior i dzień w dzień świetnie się bawił.  
U bramy jego pałacu leżał żebrak okryty wrzodami, imieniem Łazarz. Pragnął on nasycić się 
odpadkami ze stołu bogacza; nadto i psy przychodziły i lizały jego wrzody. Umarł żebrak, i anioło-
wie zanieśli go na łono Abrahama. Umarł także bogacz i został pogrzebany. Gdy w Otchłani, 
pogrążony w mękach, podniósł oczy, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie.  I zawołał: 
"Ojcze Abrahamie, ulituj się nade mną i poślij Łazarza; niech koniec swego palca umoczy  
w wodzie i ochłodzi mój język, bo strasznie cierpię w tym płomieniu". Lecz Abraham odrzekł: 
"Wspomnij, synu, że za życia otrzymałeś swoje dobra, a Łazarz przeciwnie, niedolę; teraz on tu 
doznaje pociechy, a ty męki cierpisz. A prócz tego między nami a wami zionie ogromna przepaść, 
tak że nikt, choćby chciał, stąd do was przejść nie może ani stamtąd do nas się przedostać". Tamten 
rzekł: "Proszę cię więc, ojcze, poślij go do domu mojego ojca! Mam bowiem pięciu braci: niech ich 
przestrzeże, żeby i oni nie przyszli na to miejsce męki".  Lecz Abraham odparł: "Mają Mojżesza  
i Proroków, niechże ich słuchają!"  "Nie, ojcze Abrahamie - odrzekł tamten - lecz gdyby kto  
z umarłych poszedł do nich, to się nawrócą".  Odpowiedział mu: "Jeśli Moj żesza i Proroków nie 
słuchają, to choćby kto z umarłych powstał, nie uwierzą”. Moc wytrwałej modlitwy . Rozdz. 18  
( 1 – 8 ) „ Powiedział im też przypowieść o tym, że zawsze powinni modlić się i nie ustawać:  
«W pewnym mieście żył sędzia, który Boga się nie bał i nie liczył się z ludźmi. W tym samym 
mieście żyła wdowa, która przychodziła do niego z prośbą: "Obroń mnie przed moim 
przeciwnikiem!" Przez pewien czas nie chciał; lecz potem rzekł do siebie: "Chociaż Boga się nie 
boję ani z ludźmi się nie liczę, to jednak, ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją  
w obronę, żeby nie przychodziła bez końca i nie zadręczała mnie".  I Pan dodał: «Słuchajcie, co ten 
niesprawiedliwy sędzia mówi. A Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem  



i nocą wołają do Niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie? Powiadam wam, że prędko weźmie ich 
w obronę. Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?” Faryzeusz  
i celnik ( 9 – 14 ) „ Powiedział też do niektórych, co ufali sobie, że są sprawiedliwi, a innymi 
gardzili, tę przypowieść:  «Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić, jeden faryzeusz  
a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak w duszy się modlił: "Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni 
ludzie, zdziercy, oszuści, cudzołożnicy, albo jak i ten celnik. Zachowuję post dwa razy w tygodniu, 
daję dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam". Natomiast celnik stał z daleka i nie śmiał nawet 
oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi i mówił: "Boże, miej litość dla mnie, grzesznika!" 
Powiadam wam: Ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten. Każdy bowiem, kto się 
wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony” . Przypowieść o minach. 
Rozdz. 19 . ( 11 – 27 ) „ Gdy słuchali tych rzeczy, dodał jeszcze przypowieść, dlatego że był blisko 
Jerozolimy, a oni myśleli, że królestwo Boże zaraz się zjawi. Mówił więc: «Pewien człowiek 
szlachetnego rodu udał się w kraj daleki, aby uzyskać dla siebie godność królewską i wrócić. 
Przywołał więc dziesięciu sług swoich, dał im dziesięć min i rzekł do nich: "Zarabiajcie nimi, aż 
wrócę". Ale jego współobywatele nienawidzili go i wysłali za nim poselstwo z oświadczeniem: 
"Nie chcemy, żeby ten królował nad nami". 15 Gdy po otrzymaniu godności królewskiej wrócił, 
kazał przywołać do siebie te sługi, którym dał pieniądze, aby się dowiedzieć, co każdy zyskał. 
Stawił się więc pierwszy i rzekł: "Panie, twoja mina przysporzyła dziesięć min". Odpowiedział mu: 
"Dobrze, sługo dobry; ponieważ w drobnej rzeczy okazałeś się wierny, sprawuj władzę nad 
dziesięciu miastami!" Także drugi przyszedł i rzekł: "Panie, twoja mina przyniosła pięć min". Temu 
też powiedział: "I ty miej władzę nad pięciu miastami!" Następny przyszedł i rzekł: "Panie, tu jest 
twoja mina, którą trzymałem zawiniętą w chustce.  Lękałem się bowiem ciebie, bo jesteś człowie-
kiem surowym: chcesz brać, czegoś nie położył, i żąć, czegoś nie posiał". Odpowiedział mu: 
"Według słów twoich sądzę cię, zły sługo! Wiedziałeś, że jestem człowiekiem surowym: chcę brać, 
gdzie nie położyłem, i żąć, gdziem nie posiał.  Czemu więc nie dałeś moich pieniędzy do banku?  
A ja po powrocie byłbym je z zyskiem odebrał".  Do obecnych zaś rzekł: "Odbierzcie mu minę  
i dajcie temu, który ma dziesięć min".  Odpowiedzieli mu: "Panie, ma już dziesięć min". 
"Powiadam wam: Każdemu, kto ma, będzie dodane; a temu, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma. 
Tych zaś przeciwników moich, którzy nie chcieli, żebym panował nad nimi, przyprowadźcie tu  
i pościnajcie w moich oczach". Przypowieść o przewrotnych rolnikach. Rozdz. 20. ( 9 – 19 )  
„  I zaczął mówić do  ludu tę przypowieść: «Pewien człowiek założył winnicę, oddał ją  
w dzierżawę rolnikom i wyjechał na dłuższy czas. W odpowiedniej porzewysłał sługę do rolników, 
aby mu oddali jego część z plonu winnicy. Lecz rolnicy obili go i odesłali z niczym.  Ponownie 
posłał drugiego sługę. Lecz i tego obili, znieważyli i odesłali z niczym. Posłał jeszcze trzeciego; 
tego również pobili do krwi i wyrzucili. Wówczas rzekł pan winnicy: "Co mam począć? Poślę 
mojego syna ukochanego, chyba go uszanują".  Lecz rolnicy, zobaczywszy go, naradzali się między 
sobą mówiąc: "To jest dziedzic, zabijmy go, a dziedzictwo stanie się nasze".  I wyrzuciwszy go  
z winnicy, zabili. Co więc uczyni z nimi właściciel winnicy? Przyjdzie i wytraci tych rolników,  
a winnicę da innym». Gdy to usłyszeli, zawołali: «Nie, nigdy!» On zaś spojrzał na nich i rzekł: 
«Cóż więc znaczy to słowo Pisma: Właśnie ten kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą 
węgła? Każdy, kto upadnie na ten kamień, rozbije się, a na kogo on spadnie, zmiażdży go”. W tej 
samej godzinie uczeni w Piśmie i arcykapłani chcieli koniecznie dostać Go w swoje ręce, lecz bali 
się ludu. Zrozumieli bowiem, że przeciwko nim skierował tę przypowieść”. 
 

Ewangelia Świętego Jana. 

Dobry Pasterz. Rozdz. 10. ( 1 – 18 ) „ Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto nie wchodzi do 
owczarni przez bramę, ale wdziera się inną drogą, ten jest złodziejem i rozbójnikiem. Kto jednak 
wchodzi przez bramę, jest pasterzem owiec. Temu otwiera odźwierny, a owce słuchają jego głosu; 
woła on swoje owce po imieniu i wyprowadza je. A kiedy wszystkie wyprowadzi, staje na ich 
czele, a owce postępują za nim, ponieważ głos jego znają. Natomiast za obcym nie pójdą, lecz będą 



uciekać od niego, bo nie znają głosu obcych». Tę przypowieść opowiedział im Jezus, lecz oni nie 
pojęli znaczenia tego, co im mówił. Powtórnie więc powiedział do nich Jezus: «Zaprawdę, 
zaprawdę, powiadam wam: Ja jestem bramą owiec. Wszyscy, którzy przyszli przede Mną, są 
złodziejami i rozbójnikami, a nie posłuchały ich owce. Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze 
Mnie, będzie zbawiony - wejdzie i wyjdzie, i znajdzie paszę. Złodziej przychodzi tylko po to, aby 
kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po to, aby [owce] miały życie i miały je w obfitości. Ja 
jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest 
pasterzem, którego owce nie są własnością, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, 
a wilk je porywa i rozprasza;  dlatego, że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. Ja jestem 
dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają, podobnie jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam 
Ojca. Życie moje oddaję za owce. Mam także inne owce, które nie są z tej owczarni. I te muszę 
przyprowadzić i będą słuchać głosu mego, i nastanie jedna owczarnia, jeden pasterz. Dlatego miłuje 
Mnie Ojciec, bo Ja życie moje oddaję, aby je [potem] znów odzyskać. Nikt Mi go nie zabiera, lecz 
Ja od siebie je oddaję. Mam moc je oddać i mam moc je znów odzyskać. Taki nakaz otrzymałem od 
mojego Ojca” .  
 

CUDA JEZUSA 

Ewangelie Jezusowe przepełnione są opisami przynajmniej 35 cudów. Opisy te stanowią 
jedną trzecią materiału literackiego Ewangelii. Można łatwo usystematyzować w pewne grupy: 
wypędzanie złych duchów, cuda w naturze, cudowne uzdrowienia, wskrzeszanie umarłych. 
Podobnie jak cuda w Starym Testamencie, nie były one traktowane jako coś sprzecznego z prawami 
natury, ale raczej jako coś, co wskazuje na większe możliwości natury rządzonej przez Boga, dla 
którego nie ma nic niemożliwego. Stąd też zamiast pytać o możliwość cudów, współcześni 
Jezusowi pytali raczej o ich znaczenie. Dla Izraelitów cud miał charakter „znaku”. Celem nadzwy-
czajnych interwencji Boga jest zawsze chęć powiedzenia czegoś, udzielenia przestrogi. Cud spełnia 
rolę palca wskazującego na Boga, ukazującego Jego moc i wolę, jest Słowem Bożym w czynie. 
Niemądrzy skupiają swoją uwagę na palcu. Mądrzy dostrzegają Boga, którego palec wskazuje.  

Czym różnią się cuda Jezusa od magii szarlatanów? Po pierwsze, nie znajdziemy w nich 
nawet śladu popisywania się, chęci budzenia podziwu. Świadkom cudu oraz cudownie uzdrowio-
nym Jezus nieraz zakazywał mówić o tym (por. Mk 1, 44; 5, 43; 7, 36), unikał bowiem taniej 
popularności, zwłaszcza gdyby miała ona wzmacniać jakieś rozpowszechnione wówczas fałszywe 
wyobrażenia na temat Mesjasza. Kiedy wisiał na krzyżu, wrogowie obiecywali Mu, że w Niego 
uwierzą, jeśli zstąpi z krzyża (por. Mt 27, 42-44). Jezus nie reagował nawet na sprowadzenie cudów 
do tego rodzaju celowości.  

Jezus nie tylko nigdy nie uczynił cudu dla samego cudu, ale domagał się zauważenia w nim 
dzieła pomagającego w zwróceniu się człowieka ku życiu wiecznemu. Celem cudów Jezusowych 
było zawsze dobro człowieka. Nie chodziło jednak wyłącznie o dobro doczesne. Jego cuda były 
darem przygotowującym do życia wiecznego. „Oto wyzdrowiałeś – mówi uzdrowionemu z paraliżu 
– nie grzesz już więcej, aby ci się coś gorszego nie przydarzyło” (J 5, 14). Podobne słowa usłyszała 
cudzołożnica, którą Zbawiciel uwolnił od jej prześladowców (por. J 8, 11).  

Cuda Pana Jezusa zwracały ludzi na Boga i kończyły się Jego uwielbieniem. „Tłumy 
zdumiewały się widząc, że niemi mówią, ułomni są zdrowi, chromi chodzą, niewidomi widzą. 
I wielbiły Boga Izraela” (Mt 15, 31). Cuda Jezusa Chrystusa nie tylko ukazują Jego Boskość, lecz 
również pouczają, że przyszedł On wyzwolić świat z tragicznych następstw grzechu. Chrystus 
uczynił cud uzdrowienia z paraliżu dlatego, by nas przekonać, iż przedtem już dokonał cudu daleko 
większego – uwolnił tego, którego ciało było związane chorobą, z więzów grzechu. „Cóż łatwiej 



jest powiedzieć: Twoje grzechy są ci odpuszczone, czy też: Wstań i chodź? Otóż żebyście 
wiedzieli, iż Syn Człowieczy ma władzę na ziemi odpuszczać grzechy – rzekł do paralityka: Wstań, 
weź łoże i idź do domu” (Mt 9, 5-6). Dary, jakich Jezus udzielał ludziom swoimi cudami, były 
zapowiedzią daleko większych darów, przynoszących życie wieczne. Przede wszystkim – 
zapowiedzią daru wiary. Jezus udzielał tego daru wzywając do ubiegania się o wiarę (por. Mt 9, 28; 
Mk 5, 36) lub wypominając ludziom ich niedowiarstwo (por. Mt 8, 26; 14, 31). Niewidomy, 
którego Zbawiciel obdarzył wzrokiem, otrzymał dar wiary jako uwieńczenie doznanego cudu 
(por. J 9, 35-38). Cuda ewangeliczne podprowadzają człowieka do głębszego wymiaru jego 
bytowania. Zanim Pan Jezus uzdrowi ślepego, przedtem zajaśnieje wśród ludzi jako Światłość 
świata (por. J 1, 9-11; 3, 19-21; 8, 12). Moc tej Światłości jest tak wielka, że niejako mimochodem 
uzdrawia wzrok cielesny. Zarazem cud cielesny promieniuje na sferę ducha: przywrócenie wzroku 
było dla uzdrowionego początkiem wiary w Jezusa (por. J 9, 38). Taki jest sens wszystkich Jego 
cudów. Uzdrawiał opętanych, bo ma moc nas wszystkich wyzwolić spod panowania szatana. 
Pochylał się nad trędowatymi, bo po dziś dzień nie brzydzi się żadnym grzesznikiem i każdego chce 
uwolnić z trądu grzechów. Przywracał słuch i mowę, bo i dziś przywraca słuch duchowy, tak 
abyśmy mogli słyszeć słowo Boże i rozpoznawać Jego obecność w naszym życiu, a także abyśmy 
mogli świadczyć o Nim wobec innych.Takie cuda, jak uciszenie burzy na jeziorze (por. Mk 4, 35-
41), świadczą, że Jezus w pełni panuje nad prawami przyrody, dlatego też sprawi, że kiedyś świat 
zacznie całkowicie służyć człowiekowi i nie będzie mu zagrażał. Cud nakarmienia przez Jezusa 
wielkiej rzeszy ludzkiej kilkoma chlebami i rybami zapowiada, że w przyszłości, w królestwie 
niebieskim, On sam zaspokoi wszystkie ludzkie potrzeby. „Nie będą już łaknąć ani nie będą już 
pragnąć, i nie porazi ich słońce ani żaden upał, bo paść ich będzie Baranek, który jest pośrodku 
tronu, i poprowadzi ich do źródeł wód życia: każdą łzę otrze Bóg z ich oczu” (Ap 7, 16-17).  
( Fragmenty artykułu ks. Abp Stanisław Gądeckiego )  

Ewangelia Świętego Mateusza. 

Uciszenie burzy. 8. ( 23 – 27 ) „ Gdy wszedł do łodzi, poszli za Nim Jego uczniowie. Nagle 
zerwała się gwałtowna burza na jeziorze, tak że fale zalewały łódź; On zaś spał. Wtedy przystąpili 
do Niego i obudzili Go, mówiąc: «Panie, ratuj, giniemy!» A On im rzekł: «Czemu bojaźliwi 
jesteście, małej wiary?» Potem wstał, rozkazał wichrom i jezioru, i nastała głęboka cisza. A ludzie 
pytali zdumieni: «Kimże On jest, że nawet wichry i jezioro są Mu posłuszne?” Pierwsze 
rozmnożenie chleba. 14. ( 13- 21 ) „ Gdy Jezus to usłyszał, oddalił się stamtąd w łodzi na miejsce 
pustynne, osobno. Lecz tłumy zwiedziały się o tym i z miast poszły za Nim pieszo. Gdy wysiadł, 
ujrzał wielki tłum. Zlitował się nad nimi i uzdrowił ich chorych. A gdy nastał wieczór, przystąpili 
do Niego uczniowie i rzekli: «Miejsce to jest puste i pora już spóźniona. Każ więc rozejść się 
tłumom: niech idą do wsi i zakupią sobie żywności!» Lecz Jezus im odpowiedział: «Nie potrzebują 
odchodzić; wy dajcie im jeść!» Odpowiedzieli Mu: «Nie mamy tu nic prócz pięciu chlebów  
i dwóch ryb». On rzekł: «Przynieście Mi je tutaj!» Kazał tłumom usiąść na trawie, następnie 
wziąwszy pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo, odmówił błogosławieństwo i połamawszy 
chleby dał je uczniom, uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do sytości, i zebrano z tego, co 
pozostało, dwanaście pełnych koszy ułomków. Tych zaś, którzy jedli, było około pięciu tysięcy 
mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci. Jezus chodzi po jeziorze. ( 22 – 33 ) „ Zaraz też przynaglił 
uczniów, żeby wsiedli do łodzi i wyprzedzili Go na drugi brzeg, zanim odprawi tłumy. Gdy to 
uczynił, wyszedł sam jeden na górę, aby się modlić. Wieczór zapadł, a On sam tam przebywał. 
Łódź zaś była już sporo stadiów oddalona od brzegu, miotana falami, bo wiatr był przeciwny. Lecz 
o czwartej straży nocnej przyszedł do nich, krocząc po jeziorze. Uczniowie, zobaczywszy Go 
kroczącego po jeziorze, zlękli się myśląc, że to zjawa, i ze strachu krzyknęli. Jezus zaraz przemówił 
do nich: «Odwagi! Ja jestem, nie bójcie się!» Na to odezwał się Piotr: «Panie, jeśli to Ty jesteś, każ 
mi przyjść do siebie po wodzie!» A On rzekł: «Przyjdź!» Piotr wyszedł z łodzi, i krocząc po 
wodzie, przyszedł do Jezusa. Lecz na widok silnego wiatru uląkł się i gdy zaczął tonąć, krzyknął: 



«Panie, ratuj mnie!» Jezus natychmiast wyciągnął rękę i chwycił go, mówiąc: «Czemu zwątpiłeś, 
małej wiary?» Gdy wsiedli do łodzi, wiatr się uciszył. Ci zaś, którzy byli w łodzi, upadli przed Nim, 
mówiąc: «Prawdziwie jesteś Synem Bożym”. Drugie rozmnożenie chleba. 15. ( 32 – 39 ) „  Lecz 
Jezus przywołał swoich uczniów i rzekł: «Żal Mi tego tłumu! Już trzy dni trwają przy Mnie, a nie 
mają co jeść. Nie chcę ich puścić zgłodniałych, żeby kto nie zasłabł w drodze». Na to rzekli Mu 
uczniowie: «Skąd tu na pustkowiu weźmiemy tyle chleba żeby nakarmić takie mnóstwo?» Jezus 
zapytał ich: «Ile macie chlebów?» Odpowiedzieli: «Siedem i parę rybek». Polecił ludowi usiąść na 
ziemi; wziął siedem chlebów i ryby, i odmówiwszy dziękczynienie, połamał, dawał uczniom, 
uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do sytości, a pozostałych ułomków zebrano jeszcze siedem 
pełnych koszów. Tych zaś, którzy jedli, było cztery tysiące mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci. 
Potem odprawił tłumy, wsiadł do łodzi i przybył w granice Magedan” . 

Ewangelia Świętego Marka.  

Burza na jeziorze. 4. ( 35 – 41 ) „ Gdy zapadł wieczór owego dnia, rzekł do nich: «Przeprawmy się 
na drugą stronę». Zostawili więc tłum, a Jego zabrali, tak jak był w łodzi. Także inne łodzie płynęły 
z Nim. Naraz zerwał się gwałtowny wicher. Fale biły w łódź, tak że łódź już się napeł-niała. On zaś 
spał w tyle łodzi na wezgłowiu. Zbudzili Go i powiedzieli do Niego: «Nauczycielu, nic Cię to nie 
obchodzi, że giniemy?» On wstał, rozkazał wichrowi i rzekł do jeziora: «Milcz, ucisz się!». Wicher 
się uspokoił i nastała głęboka cisza. Wtedy rzekł do nich: «Czemu tak bojaźliwi jesteście? Jakże 
wam brak wiary?» Oni zlękli się bardzo i mówili jeden do drugiego: «Kim właściwie On jest, że 
nawet wicher i jezioro są Mu posłuszne?” Pierwsze rozmnożenie chleba. 6. (  30 – 44 ) „ Wtedy 
Apostołowie zebrali się u Jezusa i opowiedzieli Mu wszystko, co zdziałali i czego nauczali. A On 
rzekł do nich: «Pójdźcie wy sami osobno na miejsce pustynne i wypocznijcie nieco!». Tak wielu 
bowiem przychodziło i odchodziło, że nawet na posiłek nie mieli czasu. Odpłynęli wi ęc łodzią na 
miejsce pustynne, osobno. Lecz widziano ich odpływających. Wielu zauważyło to i zbiegli się tam 
pieszo ze wszystkich miast, a nawet ich uprzedzili. Gdy Jezus wysiadł, ujrzał wielki tłum. Zlitował 
się nad nimi, byli bowiem jak owce nie mające pasterza. I zaczął ich nauczać. A gdy pora była już 
późna, przystąpili do Niego uczniowie i rzekli: «Miejsce jest puste, a pora już późna. Odpraw ich! 
Niech idą do okolicznych osiedli i wsi, a kupią sobie coś do jedzenia». Lecz On im odpowiedział: 
«Wy dajcie im jeść!» Rzekli Mu: «Mamy pójść i za dwieście denarów kupić chleba, żeby im dać 
jeść?» On ich spytał: «Ile macie chlebów? Idźcie, zobaczcie!» Gdy się upewnili, rzekli: «Pięć  
i dwie ryby». Wtedy polecił im wszystkim usiąść gromadami na zielonej trawie. I rozłożyli się, 
gromada przy gromadzie, po stu i po pięćdziesięciu. A wziąwszy pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał 
w niebo, odmówił błogosławieństwo, połamał chleby i dawał uczniom, by kładli przed nimi; także 
dwie ryby rozdzielił między wszystkich. Jedli wszyscy do sytości. i zebrali jeszcze dwanaście 
pełnych koszów ułomków i ostatków z ryb. A tych, którzy jedli chleby, było pięć tysięcy 
mężczyzn”. Jezus chodzi po jeziorze. ( 45 – 52 ) „ Zaraz też przynaglił swych uczniów, żeby 
wsiedli do łodzi i wyprzedzali Go na drugi brzeg, do Betsaidy, zanim odprawi tłum. Gdy rozstał się 
z nimi, odszedł na górę, aby się modlić. Wieczór zapadł, łódź była na środku jeziora, a On sam 
jeden na lądzie. Widząc, jak się trudzili przy wiosłowaniu, bo wiatr był im przeciwny, około 
czwartej straży nocnej przyszedł do nich, krocząc po jeziorze, i chciał ich minąć. Oni zaś, gdy Go 
ujrzeli kroczącego po jeziorze, myśleli, że to zjawa, i zaczęli krzyczeć. Widzieli Go bowiem 
wszyscy i zatrwożyli się. Lecz On zaraz przemówił do nich: «Odwagi, Ja jestem, nie bójcie się!».  
I wszedł do nich do łodzi, a wiatr się uciszył. Oni tym bardziej byli zdumieni w duszy, że nie 
zrozumieli sprawy z chlebami, gdyż umysł ich był otępiały”. Drugie rozmnożenie chleba. 8 (1-9 ) 
„ W owym czasie, gdy znowu wielki tłum był z Nim i nie mieli co jeść, przywołał do siebie 
uczniów i rzekł im:  «Żal Mi tego tłumu, bo już trzy dni trwają przy Mnie, a nie mają co jeść.  
A jeśli ich puszczę zgłodniałych do domu, zasłabną w drodze; bo niektórzy z nich przyszli  
z daleka». Odpowiedzieli uczniowie: «Skąd tu na pustkowiu będzie mógł ktoś nakarmić ich 
chlebem?» Zapytał ich: « Ile macie chlebów?» Odpowiedzieli: «Siedem».   I polecił ludowi usiąść 
na ziemi. A wziąwszy siedem chlebów, odmówił dziękczynienie, połamał i dawał uczniom, aby je 



rozdzielali. I rozdali tłumowi. Mieli też kilka rybek. I nad tymi odmówił błogosławieństwo  
i polecił je rozdać. Jedli do sytości, a pozostałych ułomków zebrali siedem koszów. Było zaś około 
czterech tysięcy ludzi. Potem ich odprawił”. 

 

 

Ewangelia Świętego Łukasza 

Obfity połów. 5 ( 4 – 11 ) „ Gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: «Wypłyń na głębię i zarzućcie 
sieci na połów!». A Szymon odpowiedział: «Mistrzu, całą noc pracowaliśmy i niceśmy nie ułowili. 
Lecz na Twoje słowo zarzucę sieci». Skoro to uczynili, zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci 
ich zaczynały się rwać. Skinęli wi ęc na wspólników w drugiej łodzi, żeby im przyszli z pomocą. Ci 
podpłynęli; i napełnili obie łodzie, tak że się prawie zanurzały. Widząc to Szymon Piotr przypadł 
Jezusowi do kolan i rzekł: «Odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny».  I jego bowiem, 
i wszystkich jego towarzyszy w zdumienie wprawił połów ryb, jakiego dokonali;  jak również 
Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli wspólnikami Szymona. Lecz Jezus rzekł do 
Szymona: «Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił». I przyciągnąwszy łodzie do brzegu, zostawili 
wszystko i poszli za Nim” . Burza na jeziorze. 8 ( 22 -25 ) „ Pewnego dnia wsiadł ze swymi 
uczniami do łodzi i rzekł do nich: «Przeprawmy się na drugą stronę jeziora!» I odbili od brzegu.  
A gdy płynęli, zasnął. Wtedy spadł gwałtowny wicher na jezioro, tak że fale ich zalewały i byli  
w niebezpieczeństwie. Przystąpili wi ęc do Niego i obudzili Go, wołając: «Mistrzu, Mistrzu, 
giniemy!» Lecz On wstał, rozkazał wichrowi i wzburzonej fali: uspokoiły się i nastała cisza. A do 
nich rzekł: «Gdzie jest wasza wiara?» Oni zaś przestraszeni i pełni podziwu mówili nawzajem do 
siebie: «Kim właściwie On jest, że nawet wichrom i wodzie rozkazuje, a są Mu posłuszne”. 
Pierwsze rozmnożenie chleba. 9 ( 12 – 17 ) „ Dzień począł się chylić ku wieczorowi. Wtedy 
przystąpiło do Niego Dwunastu mówiąc: «Odpraw tłum; niech idą do okolicznych wsi i zagród, 
gdzie znajdą schronienie i żywność, bo jesteśmy tu na pustkowiu». Lecz On rzekł do nich: «Wy 
dajcie im jeść!» Oni odpowiedzieli: «Mamy tylko pięć chlebów i dwie ryby; chyba że pójdziemy  
i nakupimy żywności dla wszystkich tych ludzi». Było bowiem około pięciu tysięcy mężczyzn. 
Wtedy rzekł do swych uczniów: «Każcie im rozsiąść się gromadami mniej więcej po 
pięćdziesięciu!» Uczynili tak i rozmieścili wszystkich.  A On wziął te pięć chlebów i dwie ryby, 
spojrzał w niebo i odmówiwszy nad nimi błogosławieństwo, połamał i dawał uczniom, by podawali 
ludowi. Jedli i nasycili się wszyscy, i zebrano jeszcze dwanaście koszów ułomków, które im 
zostały”. 
 
Ewangelia Świętego Jana. 
 
Pierwszy znak w Kanie Galilejskiej. 2  ( 1 – 11 ) „ Trzeciego dnia odbywało się wesele w Kanie 
Galilejskiej i była tam Matka Jezusa.  Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów.   
A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: «Nie mają już wina». Jezus Jej 
odpowiedział: «Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Czyż jeszcze nie nadeszła godzina 
moja?»  Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: «Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie». 
 Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których 
każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary.  Rzekł do nich Jezus: «Napełnijcie stągwie wodą!»  
I napełnili je aż po brzegi.  Potem do nich powiedział: «Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście 
weselnemu!» Oni zaś zanieśli.  A gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem - nie 
wiedział bowiem, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli - przywołał pana 
młodego  i powiedział do niego: «Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, 
wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory». Taki to początek znaków uczynił Jezus 
w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie”. Cudowne 



rozmnożenie chleba. 6. ( 1 – 15 ) „ Potem Jezus udał się za Jezioro Galilejskie, czyli Tyberiadzkie. 
Szedł za Nim wielki tłum, bo widziano znaki, jakie czynił na tych, którzy chorowali.  Jezus wszedł 
na wzgórze i usiadł tam ze swoimi uczniami.  A zbliżało się święto żydowskie, Pascha.  Kiedy więc 
Jezus podniósł oczy i ujrzał, że liczne tłumy schodzą do Niego, rzekł do Filipa: «Skąd kupimy 
chleba, aby oni się posilili?»  A mówił to wystawiając go na próbę. Wiedział bowiem, co miał 
czynić.  Odpowiedział Mu Filip: «Za dwieście denarów nie wystarczy chleba, aby każdy z nich 
mógł choć trochę otrzymać».  Jeden z uczniów Jego, Andrzej, brat Szymona Piotra, rzekł do Niego: 
 «Jest tu jeden chłopiec, który ma pięć chlebów jęczmiennych i dwie ryby, lecz cóż to jest dla tak 
wielu?»  Jezus zatem rzekł: «Każcie ludziom usiąść!» A w miejscu tym było wiele trawy. Usiedli 
więc mężczyźni, a liczba ich dochodziła do pięciu tysięcy.  Jezus więc wziął chleby i odmówiwszy 
dziękczynienie, rozdał siedzącym; podobnie uczynił z rybami, rozdając tyle, ile kto chciał. A gdy 
się nasycili, rzekł do uczniów: «Zbierzcie pozostałe ułomki, aby nic nie zginęło». Zebrali więc,  
i ułomkami z pięciu chlebów jęczmiennych, które zostały po spożywających, napełnili dwanaście 
koszów.  A kiedy ci ludzie spos-trzegli, jaki cud uczynił Jezus, mówili: «Ten prawdziwie jest 
prorokiem, który miał przyjść na świat». Gdy więc Jezus poznał, że mieli przyjść i porwać Go, aby 
Go obwołać królem, sam usunął się znów na górę. Jezus chodzi po jeziorze. ( 16 – 21 ) „ O 
zmierzchu uczniowie Jego zeszli nad jezioro i wsiadłszy do łodzi przeprawili się przez nie do 
Kafarnaum. Nastały już ciemności, a Jezus jeszcze do nich nie przyszedł;  jezioro burzyło się od 
silnego wichru. Gdy upłynęli około dwudziestu pięciu lub trzydziestu stadiów, ujrzeli Jezusa 
kroczącego po jeziorze i zbliżającego się do łodzi. I przestraszyli się. On zaś rzekł do nich: «To Ja 
jestem, nie bójcie się!» Chcieli Go zabrać do łodzi, ale łódź znalazła się natychmiast przy brzegu, 
do którego zdążali”.  

 

UZDROWIENIA 

Ewangelia Świętego Mateusza  

Uzdrowienie trędowatego. 8 ( 1 - 4 ) „  Gdy zszedł z góry, postępowały za Nim wielkie tłumy.   
A oto zbliżył się trędowaty, upadł przed Nim i prosił Go: «Panie, jeśli chcesz, możesz  mnie 
oczyścić » .  [Jezus] wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł: «Chcę, bądź oczyszczony!». I natychmiast 
został oczyszczony z trądu.  A Jezus rzekł do niego: «Uważaj, nie mów nikomu, ale idź, pokaż się 
kapłanowi i złóż ofiarę, którą przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich”. Setnik z Kafarnaum.  ( 
5 – 13 ) „ Gdy wszedł do Kafarnaum, zwrócił się do Niego setnik i prosił Go, mówiąc: «Panie, 
sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi»  Rzekł mu Jezus: «Przyjdę i uzdrowię go». 
Lecz setnik odpowiedział: «Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko 
słowo, a mój sługa odzyska zdrowie.  Bo i ja, choć podlegam władzy, mam pod sobą żołnierzy. 
Mówię temu: "Idź!" - a idzie; drugiemu: "Chodź tu!" - a przychodzi; a słudze: "Zrób to!" - a robi». 
 Gdy Jezus to usłyszał, zdziwił się i rzekł do tych, którzy szli za Nim: «Zaprawdę powiadam wam: 
U nikogo w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary. Lecz powiadam wam: Wielu przyjdzie ze 
Wschodu i Zachodu i zasiądą do stołu z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem w królestwie niebieskim. 
 A synowie królestwa zostaną wyrzuceni na zewnątrz - w ciemność; tam będzie płacz i zgrzytanie 
zębów». Do setnika zaś Jezus rzekł: «Idź, niech ci się stanie, jak uwierzyłeś». I o tej godzinie jego 
sługa odzyskał zdrowie” . W domu Piotra. ( 14 – 17 ) „ Gdy Jezus przyszedł do domu Piotra, 
ujrzał jego teściową, leżącą w gorączce. Ujął ją za rękę, a gorączka ją opuściła. Wstała i usługiwała 
Mu. Z nastaniem wieczora przyprowadzono Mu wielu opętanych. On słowem wypędził złe duchy  
i wszystkich chorych uzdrowił. Tak oto spełniło się słowo proroka Izajasza: On wziął na siebie 
nasze słabości i nosił nasze choroby”. Dwaj opętani. 8 ( 28 – 34 ) „ Gdy przybył na drugi brzeg do 
kraju Gadareńczyków, wybiegli Mu naprzeciw dwaj opętani, którzy wyszli z grobów, bardzo dzicy, 
tak że nikt nie mógł przejść tą drogą. Zaczęli krzyczeć: «Czego chcesz od nas, <Jezusie>, Synu 
Boży? Przyszedłeś tu przed czasem dręczyć nas?»  A opodal nich pasła się duża trzoda świń.  Złe 



duchy prosiły Go: «Jeżeli nas wyrzucasz, to poślij nas w tę trzodę świń!»  Rzekł do nich: «Idźcie!» 
Wyszły więc i weszły w świnie. I naraz cała trzoda ruszyła pędem po urwistym zboczu do jeziora  
i zginęła w falach. Pasterze zaś uciekli i przyszedłszy do miasta rozpowiedzieli wszystko, a także 
zdarzenie z opętanymi. Wtedy całe miasto wyszło na spotkanie Jezusa; a gdy Go ujrzeli, prosili, 
żeby odszedł z ich granic”. Uzdrowienie paralityka. 9. ( 1 – 8 ) „ On wsiadł do łodzi, przeprawił 
się z powrotem i przyszedł do swego miasta.  I oto przynieśli Mu paralityka, leżącego na łożu. 
Jezus, widząc ich wiarę, rzekł do paralityka: «Ufaj, synu! Odpuszczają ci się twoje grzechy». Na to 
pomyśleli sobie niektórzy z uczonych w Piśmie: On bluźni.  A Jezus, znając ich myśli, rzekł: 
«Dlaczego złe myśli nurtują w waszych sercach?  Cóż bowiem jest łatwiej powiedzieć: 
"Odpuszczają ci się twoje grzechy", czy też powiedzieć: "Wstań i chodź!"  Otóż żebyście wiedzieli, 
iż Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów - rzekł do paralityka: Wstań, weź 
swoje łoże i idź do domu!» On wstał i poszedł do domu. A tłumy ogarnął lęk na ten widok,  
i wielbiły Boga, który takiej mocy udzielił ludziom”. Córka Jaira i kobieta cierpiąca na krwotok.  
( 18 – 25 ) „ Gdy to mówił do nich, pewien zwierzchnik [synagogi] przyszedł do Niego i, oddając 
pokłon, prosił: «Panie, moja córka dopiero co skonała, lecz przyjdź i włóż na nią rękę, a żyć 
będzie». Jezus wstał i wraz z uczniami poszedł za nim. Wtem jakaś kobieta, która dwanaście lat 
cierpiała na krwotok, podeszła z tyłu i dotknęła się frędzli Jego płaszcza. Bo sobie mówiła: Żebym 
się choć Jego płaszcza dotknęła, a będę zdrowa. Jezus obrócił się, i widząc ją, rzekł: «Ufaj, córko! 
Twoja wiara cię ocaliła». I od tej chwili kobieta była zdrowa. Gdy Jezus przyszedł do domu 
zwierzchnika i zobaczył fletnistów oraz tłum zgiełkliwy, rzekł: «Usuńcie się, bo dziewczynka nie 
umarła, tylko śpi». A oni wyśmiewali Go. Skoro jednak usunięto tłum, wszedł i ujął ją za rękę,  
a dziewczynka wstała. Wieść o tym rozeszła się po całej tamtejszej okolicy. Uzdrowienie dwóch 
niewidomych ( 27 – 31 ) „ Gdy Jezus odchodził stamtąd, szli za Nim dwaj niewidomi którzy wołali 
głośno: «Ulituj się nad nami, Synu Dawida!» Gdy wszedł do domu niewidomi przystąpili do Niego, 
a Jezus ich zapytał: «Wierzycie, że mogę to uczynić?» Oni odpowiedzieli Mu: «Tak, Panie!» 
 Wtedy dotknął ich oczu, mówiąc: «Według wiary waszej niech wam się stanie!» I otworzyły się 
ich oczy, a Jezus surowo im przykazał: «Uważajcie, niech się nikt o tym nie dowie!» Oni jednak, 
skoro tylko wyszli, roznieśli wieść o Nim po całej tamtejszej okolicy”. Uzdrowienie opętanego  
i chorych. ( 32 – 38 ) „ Gdy ci wychodzili, oto przyprowadzono Mu niemowę opętanego.  Po 
wyrzuceniu złego ducha niemy odzyskał mowę, a tłumy pełne podziwu wołały: «Jeszcze się nigdy 
nic podobnego nie pojawiło w Izraelu!» Lecz faryzeusze mówili: «Wyrzuca złe duchy mocą ich 
przywódcy».  Tak Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał w tamtejszych synagogach, 
głosił Ewangelię królestwa i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości. A widząc tłumy ludzi, 
litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza.  Wtedy rzekł do 
swych uczniów: «Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby 
wyprawił robotników na swoje żniwo»”. Uzdrowienie w szabat 12. ( 9 -14 ) „ Idąc stamtąd, 
wszedł do ich synagogi. A [był tam] człowiek, który miał uschłą rękę. Zapytali Go, by móc Go 
oskarżyć: «Czy wolno uzdrawiać w szabat?» Lecz On im odpowiedział: «Kto z was jeśli ma jedną 
owcę, i jeżeli mu ta w dół wpadnie w szabat, nie chwyci i nie wyciągnie jej? O ileż ważniejszy jest 
człowiek niż owca! Tak więc wolno jest w szabat dobrze czynić».  Wtedy rzekł do owego 
człowieka: «Wyciągnij rękę!» Wyciągnął, i stała się znów tak zdrowa jak druga.  Faryzeusze zaś 
wyszli i odbyli naradę przeciw Niemu, w jaki sposób Go zgładzić”. Uzdrowienia w Genezaret. 14. 
( 34 – 36 ) „ Gdy się przepra-wiali, przyszli do ziemi Genezaret. Ludzie miejscowi, poznawszy Go, 
rozesłali [posłańców] po całej tamtejszej okolicy, znieśli do Niego wszystkich chorych i prosili, 
żeby przynajmniej frędzli Jego płaszcza mogli się dotknąć; a wszyscy, którzy się Go dotknęli, 
zostali uzdrowieni”. Wiara kobiety kananejskiej. 15. ( 21 – 28 ) „ Potem Jezus odszedł stamtąd  
i podążył w stronę Tyru i Sydonu. A oto kobieta kananejska, wyszedłszy z tamtych okolic, wołała: 
«Ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida! Moja córka jest ciężko dręczona przez złego ducha». 
Lecz On nie odezwał się do niej ani słowem. Na to podeszli Jego uczniowie i prosili Go: «Odpraw 
ją, bo krzyczy za nami!» Lecz On odpowiedział: «Jestem posłany tylko do owiec, które poginęły  
z domu Izraela». A ona przyszła, upadła przed Nim i prosiła: «Panie, dopomóż mi!»  On jednak 



odparł: «Niedobrze jest zabrać chleb dzieciom a rzucić psom». A ona odrzekła: «Tak, Panie, lecz  
i szczenięta jedzą z okruszyn, które spadają ze stołów ich panów». Wtedy Jezus jej odpowiedział: 
«O niewiasto wielka jest twoja wiara; niech ci się stanie, jak chcesz!» Od tej chwili jej córka była 
zdrowa” . Uzdrowienia nad jeziorem. ( 29 – 31 ) „ Stamtąd podążył Jezus dalej i przyszedł nad 
Jezioro Galilejskie. Wszedł na górę i tam siedział. I przyszły do Niego wielkie tłumy, mając z sobą 
chromych, ułomnych, niewidomych, niemych i wielu innych, i położyli ich u nóg Jego, a On ich 
uzdrowił. Tłumy zdumiewały się widząc, że niemi mówią, ułomni są zdrowi, chromi chodzą, 
niewidomi widzą. I wielbiły Boga Izraela”. Uzdrowienie epileptyka. 17. ( 14 – 21) „ Gdy przyszli 
do tłumu, podszedł do Niego pewien człowiek i padając przed Nim na kolana, prosił: «Panie, zlituj 
się nad moim synem! Jest epileptykiem i bardzo cierpi; bo często wpada w ogień, a często w wodę. 
Przyprowadziłem go do Twoich uczniów, lecz nie mogli go uzdrowić». Na to Jezus odrzekł:  
«O plemię niewierne i przewrotne! Jak długo jeszcze mam być z wami; jak długo mam was 
cierpieć? Przyprowadźcie Mi go tutaj!» Jezus rozkazał mu surowo, i zły duch opuścił go. Od owej 
pory chłopiec odzyskał zdrowie. Wtedy uczniowie zbliżyli się do Jezusa na osobności i pytali: 
«Dlaczego my nie mogliśmy go wypędzić?» On zaś im rzekł: «Z powodu małej wiary waszej. Bo 
zaprawdę, powiadam wam: Jeśli będziecie mieć wiarę jak ziarnko gorczycy, powiecie tej górze: 
"Przesuń się stąd tam!", a przesunie się. I nic niemożliwego nie będzie dla was.  <Ten zaś rodzaj 
złych duchów wyrzuca się tylko modlitwą i postem>». Niewidomi pod Jerychem. 20. ( 29 – 34 )  
„ Gdy wychodzili z Jerycha, towarzyszył Mu wielki tłum ludu. A oto dwaj niewidomi, którzy 
siedzieli przy drodze, słysząc, że Jezus przechodzi, zaczęli wołać: «Panie, ulituj się nad nami, Synu 
Dawida!». Tłum nastawał na nich, żeby umilkli; lecz oni jeszcze głośniej wołali: «Panie, ulituj się 
nad nami, Synu Dawida!». Jezus przystanął, kazał ich przywołać i zapytał: «Cóż chcecie, żebym 
wam uczynił?»  Odpowiedzieli Mu: «Panie, żeby się oczy nasze otworzyły». Jezus więc zdjęty 
litością dotknął ich oczu, a natychmiast przejrzeli i poszli za Nim”. 

Ewangelia Świętego Marka.  

Uzdrowienie opętanego. 1 ( 23 – 28 ) „ Był właśnie w synagodze czło-wiek opętany przez ducha 
nieczystego. Zaczął on wołać:  «Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas 
zgubić. Wiem, kto jesteś: Święty Boży». Lecz Jezus rozkazał mu surowo: «Milcz i wyjdź z niego!». 
Wtedy duch nieczysty zaczął go targać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego. A wszyscy się 
zdumieli, tak że jeden drugiego pytał: «Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet duchom 
nieczystym rozkazuje i są Mu posłuszne». I wnet rozeszła się wieść o Nim wszędzie po całej 
okolicznej krainie galilejskiej”. W domu Piotra. ( 29 – 31) „ Zaraz po wyjściu z synagogi 
przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. Teściowa zaś Szymona leżała  
w gorączce. Zaraz powiedzieli Mu o niej. On podszedł do niej i podniósł ją ująwszy za rękę, 
gorączka ją opuściła. A ona im usługiwała. Liczne uzdrowienia ( 32 – 34 ) „ Z nastaniem 
wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do Niego wszystkich chorych i opętanych; i całe miasto 
było zebrane u drzwi. Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów 
wyrzucił, lecz nie pozwalał złym duchom mówić, ponieważ wiedziały, kim On jest”. Uzdrowienie 
tr ędowatego. ( 40 – 45 ) „ Wtedy przyszedł do Niego trędowaty i upadając na kolana, prosił Go: 
«Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić». Zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: 
«Chcę, bądź oczyszczony!». Natychmiast trąd go opuścił i został oczyszczony. Jezus surowo mu 
przykazał i zaraz go odprawił, mówiąc mu: «Uważaj, nikomu nic nie mów, ale idź pokaż się 
kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie ofiarę, którą przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich». 
Lecz on po wyjściu zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło, tak że Jezus nie mógł już 
jawnie wejść do miasta, lecz przebywał w miejscach pustynnych. A ludzie zewsząd schodzili się do 
Niego”. Uzdrowienie paralityka. 2. ( 1- 12 ) „ Gdy po pewnym czasie wrócił do Kafarnaum, 
posłyszeli, że jest w domu. Zebrało się tyle ludzi, że nawet przed drzwiami nie było miejsca, a On 
głosił im naukę. Wtem przyszli do Niego z paralitykiem, którego niosło czterech. Nie mogąc  
z powodu tłumu przynieść go do Niego, odkryli dach nad miejscem, gdzie Jezus się znajdował,  
i przez otwór spuścili łoże, na którym leżał paralityk. Jezus, widząc ich wiarę, rzekł do paralityka: 



«Synu, odpuszczają ci się twoje grzechy». A siedziało tam kilku uczonych w Piśmie, którzy myśleli  
w sercach swoich:  «Czemu On tak mówi? On bluźni. Któż może odpuszczać grzechy, oprócz 
jednego Boga?» Jezus poznał zaraz w swym duchu, że tak myślą, i rzekł do nich: «Czemu nurtują te 
myśli w waszych sercach? Cóż jest łatwiej: powiedzieć do paralityka: Odpuszczają ci się twoje 
grzechy, czy też powiedzieć: Wstań, weź swoje łoże i chodź?  Otóż, żebyście wiedzieli, iż Syn 
Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów - rzekł do paralityka: Mówię ci: Wstań, 
weź swoje łoże i idź do domu!». On wstał, wziął zaraz swoje łoże i wyszedł na oczach wszystkich. 
Zdumieli się wszyscy i wielbili Boga mówiąc: «Jeszcze nigdy nie widzieliśmy czegoś podobne-
go”». Uzdrowienie w szabat. 3. ( 1 – 6 ) „Wszedł znowu do synagogi. Był tam człowiek, który 
miał uschłą rękę. A śledzili Go, czy uzdrowi go w szabat, żeby Go oskarżyć. On zaś rzekł do 
człowieka, który miał uschłą rękę: «Stań tu na środku!». A do nich powiedział: « Co wolno  
w szabat: uczynić coś dobrego czy coś złego? Życie ocalić czy zabić?» Lecz oni milczeli. Wtedy 
spojrzawszy wkoło po wszystkich z gniewem, zasmucony z powodu zatwardziałości ich serca, rzekł 
do człowieka: «Wyciągnij rękę!». Wyciągnął, i ręka jego stała się znów zdrowa. A faryzeusze 
wyszli i ze zwolennikami Heroda  zaraz odbyli naradę przeciwko Niemu, w jaki sposób Go 
zgładzić”. Uzdrowienie opętanego. 5. ( 1 – 20 ) „ Przybyli na drugą stronę jeziora do kraju 
Gerazeńczyków. Ledwie wysiadł z łodzi, zaraz wybiegł Mu naprzeciw z grobów człowiek opętany 
przez ducha nieczystego. Mieszkał on stale w grobach i nawet łańcuchem nie mógł go już nikt 
związać. Często bowiem wiązano go w pęta i łańcuchy; ale łańcuchy kruszył, a pęta rozrywał, i nikt 
nie zdołał go poskromić. Wciąż dniem i nocą krzyczał, tłukł się kamieniami w grobach i po górach. 
Skoro z daleka ujrzał Jezusa przybiegł, oddał Mu pokłon i krzyczał wniebogłosy: «Czego chcesz 
ode mnie, Jezusie, Synu Boga Najwyższego? Zaklinam Cię na Boga, nie dręcz mnie!». Powiedział 
mu bowiem: «Wyjdź, duchu nieczysty, z tego człowieka». I zapytał go: «Jak ci na imię?» 
Odpowiedział Mu: «Na imię mi "Legion", bo nas jest wielu». I prosił Go na wszystko, żeby ich nie 
wyganiał z tej okolicy. A pasła się tam na górze wielka trzoda świń.  Prosili Go więc: «Poślij nas  
w świnie, żebyśmy w nie wejść mogli».  I pozwolił im. Tak duchy nieczyste wyszły i weszły  
w świnie. A trzoda około dwutysięczna ruszyła pędem po urwistym zboczu do jeziora. I potonęły  
w jeziorze.  Pasterze zaś uciekli i rozpowiedzieli to w mieście i po zagrodach, a ludzie wyszli 
zobaczyć, co się stało. Gdy przyszli do Jezusa, ujrzeli opętanego, który miał w sobie "legion", jak 
siedział ubrany i przy zdrowych zmysłach. Strach ich ogarnął. A ci, którzy widzieli, opowiedzieli 
im, co się stało z opętanym, a także o świniach. Wtedy zaczęli Go prosić, żeby odszedł z ich granic. 
Gdy wsiadł do łodzi, prosił Go opętany, żeby mógł zostać przy Nim. Ale nie zgodził się na to, tylko 
rzekł do niego: «Wracaj do domu, do swoich, i opowiadaj im wszystko, co Pan ci uczynił i jak 
ulitował się nad tobą». Poszedł więc i zaczął rozgłaszać w Dekapolu wszystko, co Jezus z nim 
uczynił, a wszyscy się dziwili”. Kobieta cierpiąca na krwotok. ( 21- 34 ) „ Gdy Jezus przeprawił 
się z powrotem w łodzi na drugi brzeg, zebrał się wielki tłum wokół Niego, a On był jeszcze nad 
jeziorem. Wtedy przyszedł jeden z przełożonych synagogi, imieniem Jair. Gdy Go ujrzał, upadł Mu 
do nóg i prosił usilnie: «Moja córeczka dogorywa, przyjdź i połóż na nią ręce, aby ocalała i żyła». 
Poszedł więc z nim, a wielki tłum szedł za Nim i zewsząd na Niego napierał. A pewna kobieta od 
dwunastu lat cierpiała na upływ krwi. Wiele przecierpiała od różnych lekarzy i całe swe mienie 
wydała, a nic jej nie pomogło, lecz miała się jeszcze gorzej. Słyszała ona o Jezusie, więc przyszła 
od tyłu, między tłumem, i dotknęła się Jego płaszcza. Mówiła bowiem: «Żebym się choć Jego 
płaszcza dotknęła, a będę zdrowa». Zaraz też ustał jej krwotok i poczuła w ciele, że jest uzdrowiona 
z dolegliwości. A Jezus natychmiast uświadomił sobie, że moc wyszła od Niego. Obrócił się  
w tłumie i zapytał: «Kto się dotknął mojego płaszcza?» Odpowiedzieli Mu uczniowie: «Widzisz, że 
tłum zewsząd Cię ściska, a pytasz: Kto się Mnie dotknął». On jednak rozglądał się, by ujrzeć tę, 
która to uczyniła. Wtedy kobieta przyszła zalękniona i drżąca, gdyż wiedziała, co się z nią stało, 
upadła przed Nim i wyznała Mu całą prawdę. On zaś rzekł do niej: «Córko, twoja wiara cię ocaliła, 
idź w pokoju i bądź uzdrowiona ze swej dolegliwości!»”. Córka Jaira. 5 (35 – 43 ) „Gdy On 
jeszcze mówił, przyszli ludzie od przełożonego synagogi i donieśli: «Twoja córka umarła, czemu 
jeszcze trudzisz Nauczyciela?» Lecz Jezus słysząc, co mówiono, rzekł przełożonemu synagogi: 



«Nie bój się, wierz tylko!». I nie pozwolił nikomu iść z sobą z wyjątkiem Piotra, Jakuba  
i Jana, brata Jakubowego. Tak przyszli do domu przełożonego synagogi. Wobec zamieszania, 
płaczu i głośnego zawodzenia, wszedł i rzekł do nich: «Czemu robicie zgiełk i płaczecie? Dziecko 
nie umarło, tylko śpi». I wyśmiewali Go. Lecz On odsunął wszystkich, wziął z sobą tylko ojca, 
matkę dziecka oraz tych, którzy z Nim byli, i wszedł tam, gdzie dziecko leżało. Ująwszy 
dziewczynkę za rękę, rzekł do niej: «Talitha kum», to znaczy: "Dziewczynko, mówię ci, wstań!" 
Dziewczynka natychmiast wstała i chodziła, miała bowiem dwanaście lat. I osłupieli wprost ze 
zdumienia. Przykazał im też z naciskiem, żeby nikt o tym nie wiedział, i polecił, aby jej dano jeść”. 
Uzdrowienia w Genezaret. 6.  ( 53 – 56 ) „ Gdy się przeprawili, przypłynęli do ziemi Genezaret  
i przybili do brzegu. Skoro wysiedli z łodzi, zaraz Go poznano. 55 Ludzie biegali po całej owej 
okolicy i zaczęli znosić na noszach chorych, tam gdzie, jak słyszeli, przebywa. I gdziekolwiek 
wchodził do wsi, do miast czy osad, kładli chorych na otwartych miejscach i prosili Go, żeby choć 
frędzli u Jego płaszcza mogli się dotknąć. A wszyscy, którzy się Go dotknęli, odzyskiwali 
zdrowie”. Wiara Syrofenicjanki.  7. ( 24 – 30 ) „ Wybrał się stamtąd i udał się w okolice Tyru  
i Sydonu. Wstąpił do pewnego domu i chciał, żeby nikt o tym nie wiedział, lecz nie mógł pozostać 
w ukryciu. Wnet bowiem usłyszała o Nim kobieta, której córeczka była opętana przez ducha 
nieczystego. Przyszła, upadła Mu do nóg, a była to poganka, Syrofenicjanka rodem, i prosiła Go, 
żeby złego ducha wyrzucił z jej córki. Odrzekł jej: «Pozwól wpierw nasycić się dzieciom; bo 
niedobrze jest zabrać chleb dzieciom, a rzucić psom». Ona Mu odparła: «Tak, Panie, lecz  
i szczenięta pod stołem jadają z okruszyn dzieci». On jej rzekł: «Przez wzgląd na te słowa idź, zły 
duch opuścił twoją córkę». Gdy wróciła do domu, zastała dziecko leżące na łóżku, a zły duch 
wyszedł”. Uzdrowienie głuchoniemego. ( 31 – 37 ) „ Znowu opuścił okolice Tyru i przez Sydon 
przyszedł nad Jezioro Galilejskie, przemierzając posiadłości Dekapolu.  Przyprowadzili Mu głucho-
niemego i prosili Go, żeby położył na niego rękę. On wziął go na bok, osobno od tłumu, włożył 
palce w jego uszy i śliną dotknął mu języka; a spojrzawszy w niebo, westchnął i rzekł do niego: 
«Effatha», to znaczy: Otwórz się! Zaraz otworzyły się jego uszy, więzy języka się rozwiązały  
i mógł prawidłowo mówić. [Jezus] przykazał im, żeby nikomu nie mówili. Lecz im bardziej 
przykazywał, tym gorliwiej to rozgłaszali. I pełni zdumienia mówili: «Dobrze uczynił wszystko. 
Nawet głuchym słuch przywraca i niemym mowę»” . Uzdrowienie niewidomego. 8. ( 22 – 26 ) „ 
Potem przyszli do Betsaidy. Tam przyprowadzili Mu niewidomego i prosili, żeby się go dotknął. 
 On ujął niewidomego za rękę i wyprowadził go poza wieś. Zwilżył mu oczy śliną, położył na niego 
ręce i zapytał: «Czy widzisz co?» A gdy przejrzał, powiedział: «Widzę ludzi, bo gdy chodzą, 
dostrzegam ich niby drzewa». Potem znowu położył ręce na jego oczy. I przejrzał [on] zupełnie,  
i został uzdrowiony; wszystko widział teraz jasno i wyraźnie. Jezus odesłał go do domu ze słowami: 
«Tylko do wsi nie wstępuj!»”. Uzdrowienie epileptyka. 9. ( 14 – 29 ) „ Gdy przyszli do uczniów, 
ujrzeli wielki tłum wokół nich i uczonych w Piśmie, którzy rozprawiali z nimi. Skoro Go zobaczyli, 
zaraz podziw ogarnął cały tłum i przybiegając, witali Go. On ich zapytał: «O czym rozprawiacie  
z nimi?» Odpowiedział Mu jeden z tłumu: «Nauczycielu, przyprowadziłem do Ciebie mojego syna, 
który ma ducha niemego. Ten, gdziekolwiek go chwyci, rzuca nim, a on wtedy się pieni, zgrzyta 
zębami i drętwieje. Powiedziałem Twoim uczniom, żeby go wyrzucili, ale nie mogli». On zaś rzekł 
do nich: «O plemię niewierne, dopóki mam być z wami? Dopóki mam was cierpieć? Przyprowadź-
cie go do Mnie!» I przywiedli go do Niego. Na widok Jezusa duch zaraz począł szarpać chłopca, 
tak że upadł na ziemię i tarzał się z pianą na ustach. Jezus zapytał ojca: «Od jak dawna to mu się 
zdarza?» Ten zaś odrzekł: «Od dzieciństwa. I często wrzucał go nawet w ogień i w wodę, żeby go 
zgubić. Lecz jeśli możesz co, zlituj się nad nami i pomóż nam!». Jezus mu odrzekł: «Jeśli możesz? 
Wszystko możliwe jest dla tego, kto wierzy». Natychmiast ojciec chłopca zawołał: «Wierzę, zaradź 
memu niedowiarstwu!» A Jezus widząc, że tłum się zbiega, rozkazał surowo duchowi nieczystemu: 
«Duchu niemy i głuchy, rozkazuję ci, wyjdź z niego i nie wchodź więcej w niego!». A on krzyknął  
i wyszedł wśród gwałtownych wstrząsów. Chłopiec zaś pozostawał jak martwy, tak że wielu 
mówiło: «On umarł». Lecz Jezus ujął go za rękę i podniósł, a on wstał. Gdy przyszedł do domu, 
uczniowie Go pytali na osobności: «Dlaczego my nie mogliśmy go wyrzucić?» Rzekł im: «Ten 



rodzaj można wyrzucić tylko modlitwą i postem»”. Niewidomy pod Jerychem. 10. ( 46 – 52 ) 
„Tak przyszli do Jerycha. Gdy wraz z uczniami i sporym tłumem wychodził z Jerycha, niewidomy 
żebrak, Bartymeusz, syn Tymeusza, siedział przy drodze.  Ten słysząc, że to jest Jezus z Nazaretu, 
zaczął wołać: «Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną!» Wielu nastawało na niego, żeby umilkł. 
Lecz on jeszcze głośniej wołał: «Synu Dawida, ulituj się nade mną!» Jezus przystanął i rzekł: 
«Zawołajcie go!» I przywołali niewidomego, mówiąc mu: «Bądź dobrej myśli, wstań, woła cię». 
On zrzucił z siebie płaszcz, zerwał się i przyszedł do Jezusa. A Jezus przemówił do niego: «Co 
chcesz, abym ci uczynił?» Powiedział Mu niewidomy: «Rabbuni, żebym przejrzał». Jezus mu rzekł: 
«Idź, twoja wiara cię uzdrowiła». Natychmiast przejrzał i szedł za Nim drogą”. 

Ewangelia Świętego Łukasza.  

Uzdrowienie opętanego . 4. ( 31 – 37 ) „ Udał się do Kafarnaum, miasta w Galilei, i tam nauczał  
w szabat. Zdumiewali się Jego nauką, gdyż słowo Jego było pełne mocy. A był w synagodze 
człowiek, który miał w sobie ducha nieczystego. Zaczął on krzyczeć wniebogłosy;  «Och, czego 
chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić? Wiem, kto jesteś: Święty Boży». 
Lecz Jezus rozkazał mu surowo: «Milcz i wyjdź z niego!» Wtedy zły duch rzucił go na środek  
i wyszedł z niego nie wyrządzając mu żadnej szkody. Wprawiło to wszystkich w zdumienie  
i mówili między sobą: «Cóż to za słowo? Z władzą i mocą rozkazuje nawet duchom nieczystym,  
i wychodzą». I wieść o Nim rozchodziła się wszędzie po okolicy”. W domu Piotra . ( 38 – 41 )  
„ Po opuszczeniu synagogi przyszedł do domu Szymona. A wysoka gorączka trawiła teściową 
Szymona. I prosili Go za nią. On stanąwszy nad nią rozkazał gorączce, i opuściła ją. Zaraz też 
wstała i usługiwała im. O zachodzie słońca wszyscy, którzy mieli cierpiących na rozmaite choroby, 
przynosili ich do Niego. On zaś nakażdego z nich kładł ręce i uzdrawiał ich. Także złe duchy 
wychodziły z wielu, wołając: «Ty jesteś Syn Boży!» Lecz On je gromił i nie pozwalał im mówić, 
ponieważ wiedziały, że On jest Mesjaszem. Uzdrowienie trędowatego. 5. ( 12 – 16 ) „ Gdy 
przebywał w jednym z miast, zjawił się człowiek cały pokryty trądem. Gdy ujrzał Jezusa, upadł na 
twarz i prosił Go: «Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić». Jezus wyciągnął rękę i dotknął go, 
mówiąc: «Chcę, bądź oczyszczony». I natychmiast trąd z niego ustąpił. A On mu przykazał, żeby 
nikomu nie mówił: «Ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż ofiarę za swe oczyszczenie, jak przepisał 
Mojżesz, na świadectwo dla nich». Lecz tym szerzej rozchodziła się Jego sława, a liczne tłumy 
zbierały się, aby Go słuchać i znaleźć uzdrowienie ze swych niedomagań. On jednak usuwał się na 
miejsca pustynne i modlił się”. Uzdrowienie paralityka. 5. ( 17- 26 ) „  Pewnego dnia, gdy 
nauczał, siedzieli przy tym faryzeusze i uczeni w Prawie, którzy przyszli ze wszystkich 
miejscowości Galilei, Judei i Jerozolimy. A była w Nim moc Pańska, że mógł uzdrawiać. Wtem 
jacyś ludzie niosąc na łożu człowieka, który był sparaliżowany, starali się go wnieść i położyć 
przed Nim. Nie mogąc z powodu tłumu w żaden sposób go przynieść, wyszli na płaski dach i przez 
powałę spuścili go wraz z łożem w sam środek przed Jezusa. On widząc ich wiarę rzekł: 
«Człowieku, odpuszczają ci się twoje grzechy». Na to uczeni w Piśmie i faryzeusze poczęli się 
zastanawiać i mówić.  «Któż  On jest,  że śmie  mówić  bluźnierstwa?   Któż może odpuszczać 
grzechy prócz samego Boga?» Lecz Jezus przejrzał ich myśli i rzekł do nich: «Co za myśli nurtują 
w sercach waszych? Cóż jest łatwiej powiedzieć: "Odpuszczają ci się twoje grzechy", czy 
powiedzieć: "Wstań i chodź"? Lecz abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma na ziemi władzę 
odpuszczania grzechów» - rzekł do sparaliżowanego: «Mówię ci, wstań, weź swoje łoże i idź do 
domu!» I natychmiast wstał wobec nich, wziął łoże, na którym leżał, i poszedł do domu, wielbiąc 
Boga. Wtedy zdumienie ogarnęło wszystkich; wielbili Boga i pełni bojaźni mówili: «Przedziwne 
rzeczy widzieliśmy dzisiaj»”.Uzdrowienie w szabat. 6. ( 6 – 11 ) „ W inny szabat wszedł do 
synagogi i nauczał. A był tam człowiek, który miał uschłą prawą rękę. Uczeni zaś w Piśmie  
i faryzeusze śledzili Go, czy w szabat uzdrawia, żeby znaleźć powód do oskarżenia Go. On wszakże 
znał ich myśli i rzekł do człowieka, który miał uschłą rękę: «Podnieś się i stań na środku!» Podniósł 
się i stanął. Wtedy Jezus rzekł do nich: «Pytam was: Czy wolno w szabat dobrze czynić, czy wolno 
źle czynić; życie ocalić czy zniszczyć?»  I spojrzawszy wkoło po wszystkich, rzekł do człowieka: 



«Wyciągnij rękę!» Uczynił to i jego ręka stała się znów zdrowa. 11 Oni zaś wpadli w szał  
i naradzali się między sobą, co by uczynić Jezusowi”.  Setnik z Kafarnaum. 7. ( 1-  10 ) „ Gdy 
Jezus dokończył wszystkich tych mów do ludu, który się przysłuchiwał, wszedł do Kafarnaum. 
Sługa pewnego setnika, szczególnie przez niego ceniony, chorował i bliski był śmierci. Skoro setnik 
posłyszał o Jezusie, wysłał do Niego starszyznę żydowską z prośbą, żeby przyszedł i uzdrowił mu 
sługę. Ci zjawili się u Jezusa i prosili Go usilnie: «Godzien jest, żebyś mu to wyświadczył - mówili 
- miłuje bowiem nasz naród i sam zbudował nam synagogę». Jezus przeto wybrał się z nimi. A gdy 
był już niedaleko domu, setnik wysłał do Niego przyjaciół z prośbą: «Panie, nie trudź się, bo nie 
jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój. I dlatego ja sam nie uważałem się za godnego przyjść 
do Ciebie. Lecz powiedz słowo, a mój sługa będzie uzdrowiony. Bo i ja, choć podlegam władzy, 
mam pod sobą żołnierzy. Mówię temu: "Idź!" - a idzie; drugiemu: "Chodź!" - a przychodzi;  
a mojemu słudze: "Zrób to!" - a robi». Gdy Jezus to usłyszał, zadziwił się i zwracając się do tłumu, 
który szedł za Nim, rzekł: «Powiadam wam: Tak wielkiej wiary nie znalazłem nawet w Izraelu».  
A gdy wysłani wrócili do domu zastali sługę zdrowego”. Młodzieniec z Nain. ( 11 – 17 )  
„ Wkrótce potem udał się do pewnego miasta, zwanego Nain; a szli z Nim Jego uczniowie i tłum 
wielki. Gdy zbliżył się do bramy miejskiej, właśnie wynoszonoumarłego – jedynego syna matki,ata 
była wdową. Towarzyszył jej spory tłum z miasta. Na jej widok Pan użalił się nad nią i rzekł do 
niej: «Nie płacz!» Potem przystąpił, dotknął się mar - a ci, którzy je nieśli, stanęli - i rzekł: 
«Młodzieńcze, tobie mówię wstań!» Zmarły usiadł i zaczął mówić; i oddał go jego matce.  
A wszystkich ogarnął strach; wielbili Boga i mówili: «Wielki prorok powstał wśród nas, i Bóg 
łaskawie nawiedził lud swój». I rozeszła się ta wieść o Nim po całej Judei i po całej okolicznej 
krainie”.Uzdrowienie opętanego. 8. ( 26 – 39 ) „ I przypłynęli do kraju Gergezeńczyków, który 
leży naprzeciw Galilei. Gdy wyszedł na ląd, wybiegł Mu naprzeciw pewien człowiek, który był 
opętany przez złe duchy. Już od dłuższego czasu nie nosił ubrania i nie mieszkał w domu, lecz  
w grobach. Gdy ujrzał Jezusa, z krzykiem upadł przed Nim i zawołał: «Czego chcesz ode mnie, 
Jezusie, Synu Boga Najwyższego? Błagam Cię, nie dręcz mnie!» Rozkazywał bowiem duchowi 
nieczystemu, by wyszedł z tego człowieka. Bo już wiele razy porywał go, a choć wiązano go 
łańcuchami i trzymano w pętach, on rwał więzy, a zły duch pędził go na miejsca pustynne. A Jezus 
zapytał go: «Jakci na imię?» On odpowiedział: «Legion», bo wielu złych duchów weszło w niego. 
Te prosiły Jezusa, żeby im nie kazał odejść do Czeluści. A była tam duża trzoda świń, pasących się 
na górze. Prosiły Go więc [złe duchy], żeby im pozwolił wejść w nie. I pozwolił im. Wtedy złe 
duchy wyszły z człowieka i weszły w świnie, a trzoda ruszyła pędem po urwistym zboczu do 
jeziora i utonęła. Na widok tego, co zaszło, pasterze uciekli i rozpowiedzieli to w mieście i po 
zagrodach. Ludzie wyszli zobaczyć, co się stało. Przyszli do Jezusa i zastali człowieka, z którego 
wyszły złe duchy, ubranego i przy zdrowych zmysłach, siedzącego u nóg Jezusa. Strach ich 
ogarnął. A ci, którzy wiedzieli, opowiedzieli im, w jaki sposób opętany został uzdrowiony. Wtedy 
cała ludność okoliczna Gergezeń-czyków prosiła Go, żeby odszedł od nich, ponieważ wielkim 
strachem byli przejęci. On więc wsiadł do łodzi i odpłynął z powrotem. Człowiek zaś, z którego 
wyszły złe duchy, prosił Go, żeby mógł zostać przy Nim. Lecz [Jezus] odprawił go słowami: 
«Wracaj do domu i opowiadaj wszystko, co Bóg uczynił z tobą». Poszedł więc i głosił po całym 
mieście wszystko, co Jezus mu uczynił”.  Kobieta cierpiąca na krwotok ( 40 – 48 ) „ Gdy Jezus 
powrócił, tłum przyjął Go z radością, bo wszyscy Go wyczekiwali. A oto przyszedł człowiek, 
imieniem Jair, który był przełożonym synagogi. Upadł Jezusowi do nóg i prosił Go, żeby zaszedł do 
jego domu. Miał bowiem córkę jedynaczkę, liczącą około dwunastu lat, która była bliska śmierci. 
Gdy Jezus tam szedł, tłumy napierały na Niego. A pewna kobieta od dwunastu lat cierpiała na 
upływ krwi; całe swe mienie wydała na lekarzy, a żaden nie mógł jej uleczyć. Podeszła z tyłu  
i dotknęła się frędzli Jego płaszcza, a natychmiast ustał jej upływ krwi. Lecz Jezus zapytał: «Kto się 
Mnie dotknął?» Gdy wszyscy się wypierali, Piotr powiedział: «Mistrzu, to tłumy zewsząd Cię 
otaczają i ściskają». Lecz Jezus rzekł: «Ktoś się Mnie dotknął, bo poznałem, że moc wyszła ode 
Mnie». Wtedy kobieta, widząc, że się nie ukryje, zbliżyła się drżąca i upadłszy przed Nim 
opowiedziała wobec całego ludu, dlaczego się Go dotknęła i jak natychmiast została uleczona. 



Jezus rzekł do niej: «Córko, twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju!»” Córka Jaira. ( 49 – 56 ) „ 
Gdy On jeszcze mówił, przyszedł ktoś z domu przełożonego synagogi i oznajmił:  «Twoja córka 
umarła, nie trudź już Nauczyciela!» Lecz Jezus, słysząc to, rzekł: «Nie bój się; wierz tylko, a będzie 
ocalona». Gdy przyszedł do domu, nie pozwolił nikomu wejść z sobą, oprócz Piotra, Jakuba i Jana 
oraz ojca i matki dziecka. A wszyscy płakali i żałowali jej. Lecz On rzekł: «Nie płaczcie, bo nie 
umarła, tylko śpi». I wyśmiewali Go, wiedząc, że umarła. On zaś ująwszy ją za rękę rzekł głośno: 
«Dziewczynko, wstań!» Duch jej powrócił, i zaraz wstała. Polecił też, aby jej dano jeść. Rodzice jej 
osłupieli ze zdumienia, lecz On przykazał im, żeby nikomu nie mówili o tym, co się stało”. 
Uzdrowienie epileptyka. 9. ( 37 – 43 ) „ Następnego dnia, gdy zeszli z góry, wielki tłum wyszedł 
naprzeciw Niego. Naraz ktoś z tłumu zawołał: «Nauczycielu, spojrzyj, proszę Cię, na mego syna; to 
mój jedynak. A oto duch chwyta go, tak że nagle krzyczy; targa go tak, że się pieni, i tylko z trudem 
odstępuje od niego, męcząc go. Prosiłem Twoich uczniów, żeby go wyrzucili, ale nie mogli». Na to 
Jezus rzekł: «O plemię niewierne i przewrotne! Jak długo jeszcze będę u was i będę was znosił? 
Przyprowadź tu swego syna!» Gdy on jeszcze się zbliżał, zły duch porwał go i zaczął targać. Jezus 
rozkazał surowo duchowi nieczystemu, uzdrowił chłopca i oddał go jego ojcu. A wszyscy osłupieli 
ze zdumienia nad wielkością Boga”. Uzdrowienie kobiety w szabat. 13 ( 10 – 17 ) „ Nauczał raz w 
szabat w jednej z synagog. A była tam kobieta, która od osiemnastu lat miała ducha niemocy: była 
pochylona i w żaden sposób nie mogła się wyprostować. Gdy Jezus ją zobaczył, przywołał ją i rzekł 
do niej: «Niewiasto, jesteś wolna od swej niemocy». Włożył na nią ręce, a natychmiast wypros-
towała się i chwaliła Boga. Lecz przełożony synagogi, oburzony tym, że Jezus w szabat uzdrowił, 
rzekł do ludu: «Jest sześć dni, w których należy pracować. W te więc przychodźcie i leczcie się,  
a nie w dzień szabatu!» Pan mu odpowiedział: «Obłudnicy, czyż każdy z was nie odwiązuje  
w szabat wołu lub osła od żłobu i nie prowadzi, by go napoić? A tej córki Abrahama, którą szatan 
osiemnaście lat trzymał na uwięzi, nie należało uwolnić od tych więzów w dzień szabatu?» Na te 
słowa wstyd ogarnął wszystkich Jego przeciwników, a lud cały cieszył się ze wszystkich 
wspaniałych czynów, dokonywanych przez Niego”. Nowe uzdrowienie w szabat. 14. ( 1 – 6 ) „ 
Gdy Jezus przyszedł do domu pewnego przywód-cy faryzeuszów, aby w szabat spożyć posiłek, oni 
Go śledzili. A oto zjawił się przed Nim pewien człowiek chory na wodną puchlinę. Wtedy Jezus 
zapytał uczonych w Prawie i faryzeuszów: «Czy wolno w szabat uzdrawiać, czy też nie?» Lecz oni 
milczeli. On zaś dotknął go, uzdrowił i odprawił. A do nich rzekł: «Któż z was, jeśli jego syn albo 
wół wpadnie do studni, nie wyciągnie go zaraz, nawet w dzień szabatu?»  I nie mogli mu na to 
odpowiedzieć”. Wdzięczny Samarytanin. 17. ( 11 – 19) „ Zmierzając do Jerozolimy przechodził 
przez pogranicze Samarii i Galilei. Gdy wchodzili do pewnej wsi, wyszło naprzeciw 
Niegodziesięciu trędowatych. Zatrzymali się z daleka  i głośno zawołali: «Jezusie, Mistrzu, ulituj 
się nad nami!» Na ich widok rzekł do nich: «Idźcie, pokażcie się kapłanom!» A gdy szli, zostali 
oczyszczeni. Wtedy jeden z nich widząc, że jest uzdrowiony, wrócił chwaląc Boga donośnym 
głosem, upadł na twarz do nóg Jego i dziękował Mu. A był to Samarytanin.  Jezus zaś rzekł: «Czy 
nie dziesięciu zostało oczyszczonych? Gdzie jest dziewięciu? Żaden się nie znalazł, który by wrócił 
i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec». Do niego zaś rzekł: «Wstań, idź, twoja wiara cię 
uzdrowiła»”.Niewidomy pod Jerychem. 18. ( 35 – 43 ) „ Kiedy zbliżał się do Jerycha, jakiś 
niewidomy siedział przy drodze i żebrał. Gdy usłyszał, że tłum przeciąga, dowiadywał się, co się 
dzieje. Powiedzieli mu, że Jezus z Nazaretu przechodzi. Wtedy zaczął wołać: «Jezusie, Synu 
Dawida, ulituj się nade mną!» Ci, co szli na przedzie, nastawali na niego, żeby umilkł. Lecz on 
jeszcze głośniej wołał: «Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną!» Jezus przystanął i kazał 
przyprowadzić go do siebie. A gdy się zbliżył, zapytał go: «Co chcesz, abym ci uczynił?» 
Odpowiedział: «Panie, żebym przejrzał». Jezus mu odrzekł: «Przejrzyj, twoja wiara cię uzdrowiła». 
Natychmiast przejrzał i szedł za Nim, wielbiąc Boga. Także cały lud, który to widział, oddał chwałę 
Bogu”. 

 

Ewangelia Świętego Jana. 



 
Syn dworzanina. 4. ( 46- 54 ) „ Następnie przybył powtórnie do Kany Galilejskiej, gdzie przedtem 
przemienił wodę w wino. A w Kafarnaum mieszkał pewien urzędnik królewski, którego syn 
chorował. Usłyszawszy, że Jezus przybył z Judei do Galilei, udał się do Niego z prośbą, aby 
przyszedł i uzdrowił jego syna: był on bowiem już umierający. Jezus rzekł do niego: «Jeżeli 
znaków i cudów nie zobaczycie, nie uwierzycie». Powiedział do Niego urzędnik królewski: «Panie, 
przyjdź, zanim umrze moje dziecko». Rzekł do niego Jezus: «Idź, syn twój żyje». Uwierzył 
człowiek słowu, które Jezus powiedział do niego, i szedł z powrotem. A kiedy był jeszcze  
w drodze, słudzy wyszli mu naprzeciw, mówiąc, że syn jego żyje. Zapytał ich o godzinę, o której 
mu się polepszyło. Rzekli mu: «Wczoraj około godziny siódmej opuściła go gorączka». Poznał 
więc ojciec, że było to o tej godzinie, o której Jezus rzekł do niego: «Syn twój żyje». I uwierzył on 
sam i cała jego rodzina. Ten już drugi znak uczynił Jezus od chwili przybycia z Judei do Galilei”. 
Uzdrowienie chromego nad sadzawką.  5. ( 1 – 18 ) „ Potem nastąpiło święto żydowskie i Jezus 
udał się do Jerozolimy. W Jerozolimie zaś znajduje się sadzawka Owcza, nazwana po hebrajsku 
Betesda, zaopatrzona w pięć krużganków. Wśród nich leżało mnóstwo chorych: niewidomych, 
chromych, sparaliżowanych, <którzy czekali na poruszenie się wody. Anioł bowiem zstępował  
w stosownym czasie i poruszał wodę. A kto pierwszy wchodził po poruszeniu się wody, doznawał 
uzdrowienia niezależnie od tego, na jaką cierpiał chorobę>. Znajdował się tam pewien człowiek, 
który już od lat trzydziestu ośmiu cierpiał na swoją chorobę. Gdy Jezus ujrzał go leżącego i poznał, 
że czeka już długi czas, rzekł do niego: «Czy chcesz stać się zdrowym?» Odpowiedział Mu chory: 
«Panie, nie mam człowieka, aby mnie wprowadził do sadzawki, gdy nastąpi poruszenie wody. Gdy 
ja sam już dochodzę, inny wchodzi przede mną». Rzekł do niego Jezus: «Wstań, weź swoje łoże  
i chodź!» Natychmiast wyzdrowiał ów człowiek, wziął swoje łoże i chodził. Jednakże dnia tego był 
szabat. Rzekli więc Żydzi do uzdrowionego: «Dziś jest szabat, nie wolno ci nieść twojego łoża». On 
im odpowiedział: «Ten, który mnie uzdrowił, rzekł do mnie: Weź swoje łoże i chodź». Pytali go 
więc: «Cóż to za człowiek ci powiedział: Weź i chodź?» Lecz uzdrowiony nie wiedział, kim On 
jest; albowiem Jezus odsunął się od tłumu, który był w tym miejscu. Potem Jezus znalazł go  
w świątyni i rzekł do niego: «Oto wyzdrowiałeś. Nie grzesz już więcej, aby ci się coś gorszego nie 
przydarzyło». Człowiek ów odszedł i doniósł Żydom, że to Jezus go uzdrowił. I dlatego Żydzi 
prześladowali Jezusa, że to uczynił w szabat. Lecz Jezus im odpowiedział: «Ojciec mój działa aż do 
tej chwili i Ja działam». Dlatego więc usiłowali Żydzi tym bardziej Go zabić, bo nie tylko nie 
zachowywał szabatu, ale nadto Boga nazywał swoim Ojcem, czyniąc się równym Bogu”. 
Uzdrowienie niewidomego od urodzenia. 9. ( 1 – 41 ) „ Przechodząc obok ujrzał pewnego 
człowieka, niewidomego od urodzenia. Uczniowie Jego zadali Mu pytanie: «Rabbi,kto zgrzeszył, 
że się urodził niewidomym - on czy jego rodzice?» Jezus odpowiedział: «Ani on nie zgrzeszył, ani 
rodzice jego, ale [stało się tak], aby się na nim objawiły sprawy Boże. Potrzeba nam pełnić dzieła 
Tego, który Mnie posłał, dopóki jest dzień. Nadchodzi noc, kiedy nikt nie będzie mógł działać. Jak 
długo jestem na świecie, jestem światłością świata». To powiedziawszy splunął na ziemię, uczynił 
błoto ze śliny i nałożył je na oczy niewidomego, i rzekł do niego: «Idź, obmyj się w sadzawce 
Siloam» - co się tłumaczy: Posłany. On więc odszedł, obmył się i wrócił widząc. A sąsiedzi i ci, 
którzy przedtem widywali go jako żebraka, mówili: «Czyż to nie jest ten, który siedzi i żebrze?» 
Jedni twierdzili: «Tak, to jest ten», a inni przeczyli: «Nie, jest tylko do tamtego podobny». On zaś 
mówił: «To ja jestem». Mówili więc do niego: «Jakżeż oczy ci się otwarły?» On odpowiedział: 
«Człowiek zwany Jezusem uczynił błoto, pomazał moje oczy i rzekł do mnie: "Idź do sadzawki 
Siloam i obmyj się". Poszedłem więc, obmyłem się i przejrzałem». Rzekli do niego: «Gdzież On 
jest?» On odrzekł: «Nie wiem». Zaprowadzili więc tego człowieka, niedawno jeszcze 
niewidomego, do faryzeuszów. A tego dnia, w którym Jezus uczynił błoto i otworzył mu oczy, był 
szabat.  I znów faryzeusze pytali go o to, w jaki sposób przejrzał. Powiedział do nich: «Położył mi 
błoto na oczy, obmyłem się i widzę». Niektórzy więc spośród faryzeuszów rzekli: «Człowiek ten 
nie jest od Boga, bo nie zachowuje szabatu». Inni powiedzieli: «Ale w jaki sposób człowiek 
grzeszny może czynić takie znaki?» I powstało wśród nich rozdwojenie. Ponownie więc zwrócili 



się do niewidomego: «A ty, co o Nim myślisz w związku z tym, że ci otworzył oczy?» 
Odpowiedział: « To prorok ». Jednakże Żydzi nie wierzyli, że był niewidomy i że przejrzał, tak że 
aż przywołali rodziców tego, który przejrzał, i wypytywali się ich w słowach: «Czy waszym synem 
jest ten, o którym twierdzicie, że się niewidomym urodził ? W jaki to sposób teraz widzi?» Rodzice 
zaś jego tak odpowiedzieli: «Wiemy, że to jest nasz syn i że się urodził niewidomym. Nie wiemy, 
jak się to stało, że teraz widzi, nie wiemy także, kto mu otworzył oczy. Zapytajcie jego samego, ma 
swoje lata, niech mówi za siebie». Tak powiedzieli jego rodzice, gdyż bali się Żydów. Żydzi 
bowiem już postanowili, że gdy ktoś uzna Jezusa za Mesjasza, zostanie wyłączony z synagogi. Oto 
dlaczego powiedzieli jego rodzice: «Ma swoje lata, jego samego zapytajcie!» Znowu więc 
przywołali tego człowieka, który był niewidomy, i rzekli do niego: «Daj chwałę Bogu. My wiemy, 
że człowiek ten jest grzesznikiem». Na to odpowiedział: «Czy On jest grzesznikiem, tego nie wiem. 
Jedno wiem: byłem niewidomy, a teraz widzę». Rzekli więc do niego: «Cóż ci uczynił? W jaki 
sposób otworzył ci oczy?» Odpowiedział im: «Już wam powiedziałem, a wyście mnie nie 
wysłuchali. Po co znowu chcecie słuchać? Czy i wy chcecie zostać Jego uczniami?» Wówczas go 
zelżyli i rzekli: «Bądź ty sobie Jego uczniem, my jesteśmy uczniami Mojżesza. My wiemy, że Bóg 
przemówił do Mojżesza. Co do Niego zaś nie wiemy, skąd pochodzi». Na to odpowiedział im ów 
człowiek: «W tym wszystkim to jest dziwne, że wy nie wiecie, skąd pochodzi, a mnie oczy 
otworzył.Wiemy, że Bóg grzeszników nie wysłuchuje, natomiast Bóg wysłuchuje każdego, kto jest 
czcicielem Boga i pełni Jego wolę. Od wieków nie słyszano, aby ktoś otworzył oczy niewidomemu 
od urodzenia. Gdyby ten człowiek nie był od Boga, nie mógłby nic czynić». Na to dali mu taką 
odpowiedź: «Cały urodziłeś się w grzechach, a śmiesz nas pouczać?» I precz go wyrzucili.  Jezus 
usłyszał, że wyrzucili go precz, i spotkawszy go rzekł do niego: «Czy ty wierzysz w Syna 
Człowieczego?» On odpowiedział: «A któż to jest, Panie, abym w Niego uwierzył?» Rzekł do 
niego Jezus: «Jest Nim Ten, którego widzisz i który mówi do ciebie». On zaś odpowiedział: 
«Wierzę, Panie!» i oddał Mu pokłon. Jezus rzekł: «Przyszedłem na ten świat, aby przeprowadzić 
sąd, aby ci, którzy nie widzą, przejrzeli, a ci, którzy widzą stali się niewidomymi». Usłyszeli to 
niektórzy faryzeusze, którzy z Nim byli i rzekli do Niego: «Czyż i my jesteśmy niewidomi?» Jezus 
powiedział do nich: «Gdybyście byli niewidomi, nie mielibyście grzechu, ale ponieważ mówicie: 
"Widzimy", grzech wasz trwa nadal”. Wskrzeszenie Łazarza. 11 ( 1 – 44 ) „ Był pewien chory, 
Łazarz z Betanii, z miejscowości Marii i jej siostry Marty. Maria zaś była tą, która namaściła Pana 
olejkiem i włosami swoimi otarła Jego nogi. Jej to brat Łazarz chorował.  Siostry zatem posłały do 
Niego wiadomość: «Panie, oto choruje ten, którego Ty kochasz».  Jezus usłyszawszy to rzekł: 
«Choroba ta nie zmierza ku śmierci, ale ku chwale Bożej, aby dzięki niej Syn Boży został otoczony 
chwałą».  A Jezus miłował Martę i jej siostrę, i Łazarza.  Mimo jednak że słyszał o jego chorobie, 
zatrzymał się przez dwa dni w miejscu pobytu.  Dopiero potem powiedział do swoich uczniów: 
«Chodźmy znów do Judei!»  Rzekli do Niego uczniowie: «Rabbi, dopiero co Żydzi usiłowali Cię 
ukamienować i znów tam idziesz?»  Jezus im odpowiedział: «Czyż dzień nie liczy dwunastu 
godzin? Jeżeli ktoś chodzi za dnia, nie potknie się, ponieważ widzi światło tego świata.  Jeżeli 
jednak ktoś chodzi w nocy, potknie się, ponieważ brak mu światła».  To powiedział, a następnie 
rzekł do nich: «Łazarz, przyjaciel nasz, zasnął, lecz idę, aby go obudzić».  Uczniowie rzekli do 
Niego: «Panie, jeżeli zasnął, to wyzdrowieje».  Jezus jednak mówił o jego śmierci, a im się 
wydawało, że mówi o zwyczajnym śnie.  Wtedy Jezus powiedział im otwarcie: «Łazarz umarł,  ale 
raduję się, że Mnie tam nie było, ze względu na was, abyście uwierzyli. Lecz chodźmy do niego!» 
 Na to Tomasz, zwany Didymos, rzekł do współuczniów: «Chodźmy także i my, aby razem z Nim 
umrzeć».  Kiedy Jezus tam przybył, zastał Łazarza już do czterech dni spoczywającego w grobie.  
A Betania była oddalona od Jerozolimy około piętnastu stadiów  i wielu Żydów przybyło przedtem 
do Marty i Marii, aby je pocieszyć po bracie.  Kiedy zaś Marta dowiedziała się, że Jezus nadchodzi, 
wyszła Mu na spotkanie. Maria zaś siedziała w domu.  Marta rzekła do Jezusa: «Panie, gdybyś tu 
był, mój brat by nie umarł.  Lecz i teraz wiem, że Bóg da Ci wszystko, o cokolwiek byś prosił 
Boga».  Rzekł do niej Jezus: «Brat twój zmartwychwstanie».  Rzekła Marta do Niego: «Wiem, że 
zmartwychwsta-nie w czasie zmartwychwstania w dniu ostatecznym».  Rzekł do niej Jezus: «Ja 



jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie.  Każdy, kto 
żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to?»  Odpowiedziała Mu: «Tak, Panie! Ja 
mocno wierzę, żeś Ty jest Mesjasz, Syn Boży, który miał przyjść na świat».  Gdy to powiedziała, 
odeszła i przywołała po kryjomu swoją siostrę, mówiąc: «Nauczyciel jest i woła cię».  Skoro zaś 
tamta to usłyszała, wstała szybko i udała się do Niego.  Jezus zaś nie przybył jeszcze do wsi, lecz 
był wciąż w tym miejscu, gdzie Marta wyszła Mu na spotkanie.  Żydzi, którzy byli z nią w domu  
i pocieszali ją, widząc, że Maria szybko wstała i wyszła, udali się za nią, przekonani, że idzie do 
grobu, aby tam płakać.  A gdy Maria przyszła do miejsca, gdzie był Jezus, ujrzawszy Go upadła Mu 
do nóg i rzekła do Niego: «Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł».  Gdy więc Jezus ujrzał jak 
płakała ona i Żydzi, którzy razem z nią przyszli, wzruszył się w duchu, rozrzewnił i zapytał: 
«Gdzieście go położyli?» Odpowiedzieli Mu: «Panie, chodź i zobacz!». Jezus zapłakał. 
A Żydzi rzekli: «Oto jak go miłował!»  Niektórzy z nich powiedzieli: «Czy Ten, który otworzył 
oczy niewidomemu, nie mógł sprawić, by on nie umarł?»   A Jezus ponownie, okazując głębokie 
wzruszenie, przyszedł do grobu. Była to pieczara, a na niej spoczywał kamień.  Jezus rzekł: 
«Usuńcie kamień!» Siostra zmarłego, Marta, rzekła do Niego: «Panie, już cuchnie. Leży bowiem od 
czterech dni w grobie». Jezus rzekł do niej: «Czyż nie powiedziałem ci, że jeśli uwierzysz, ujrzysz 
chwałę Bożą?» Usunięto więc kamień. Jezus wzniósł oczy do góry i rzekł: «Ojcze, dziękuję Ci, żeś 
mnie wysłuchał. Ja wiedziałem, że mnie zawsze wysłuchujesz. Ale ze względu na otaczający Mnie 
lud to powiedziałem, aby uwierzyli, żeś Ty Mnie posłał». To powiedziawszy zawołał donośnym 
głosem: «Łazarzu, wyjdź na zewnątrz!» I wyszedł zmarły, mając nogi i ręce powiązane opaskami,  
a twarz jego była zawinięta chustą. Rzekł do nich Jezus: «Rozwiążcie go i pozwólcie mu chodzić!”. 

 

OSTATNIA WIECZERZA- M ĘKA CHRYSTUSA 

Ewangelia Świętego Mateusza 

Zdrada Judasza. 26. ( 14 – 16 ) „ Wtedy jeden z Dwunastu, imieniem Judasz Iskariota, udał się do 
arcykapłanów i rzekł: «Co chcecie mi dać, a ja wam Go wydam». A oni wyznaczyli mu trzydzieści 
srebrników. Odtąd szukał sposobności, żeby Go wydać” . Przygotowanie Paschy.( 17 – 19 )  
„ W pierwszy dzień Przaśników przystąpili do Jezusa uczniowie i zapytali Go: «Gdzie chcesz, 
żebyśmy Ci przygotowali Paschę do spożycia?» On odrzekł: «Idźcie do miasta, do znanego nam 
człowieka, i powiedzcie mu: "Nauczyciel mówi: Czas mój jest bliski; u ciebie chcę urządzić Paschę 
z moimi uczniami"». Uczniowie uczynili tak, jak im polecił Jezus, i przygotowali Paschę” . 
Wyjawienie zdrajcy. ( 20 – 25 ) „ Z nastaniem wieczoru zajął miejsce u stołu razem z dwunastu 
<uczniami>. A gdy jedli, rzekł: «Zaprawdę, powiadam wam: jeden z was mnie zdradzi». Bardzo 
tym zasmuceni zaczęli pytać jeden przez drugiego: «Chyba nie ja, Panie?» On zaś odpowiedział: 
«Ten, który ze Mną rękę zanurza w misie, on Mnie zdradzi. Wprawdzie Syn Człowieczy odchodzi, 
jak o Nim jest napisane, lecz biada temu człowiekowi, przez którego Syn Człowieczy będzie 
wydany. Byłoby lepiej dla tego człowieka, gdyby się nie narodził». Wtedy Judasz, który Go miał 
zdradzić, rzekł: «Czy nie ja, Rabbi?» Odpowiedział mu: «Tak jest, ty»”.  Ustanowienie Eucharystii.  
( 26 – 30 ) „ A gdy oni jedli, Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał i dał 
uczniom, mówiąc: «Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje». Następnie wziął kielich i odmówiwszy 
dziękczynienie, dał im, mówiąc: «Pijcie z niego wszyscy, bo to jest moja Krew Przymierza, która 
za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. Lecz powiadam wam: Odtąd nie będę już pił  
z tego owocu winnego krzewu aż do owego dnia, kiedy pić go będę z wami nowy, w królestwie 
Ojca mojego». Po odśpiewaniu hymnu wyszli ku Górze Oliwnej”. Przepowiednia zaparcia się 
Piotra. ( 31- 35 ) „ Wówczas Jezus rzekł do nich: «Wy wszyscy zwątpicie we Mnie tej nocy. Bo 
jest napisane: Uderzę pasterza, a rozproszą się owce stada. Lecz gdy powstanę, uprzedzę was do 
Galilei». Odpowiedział Mu Piotr: «Choćby wszyscy zwątpili w Ciebie, ja nigdy nie zwątpię». Jezus 
mu rzekł: «Zaprawdę, powiadam ci: Jeszcze tej nocy,zanim kogut zapieje, trzy razy się Mnie 



wyprzesz». Na to Piotr: «Choćby mi przyszło umrzeć z Tobą, nie wyprę się Ciebie». Podobnie 
zapewniali wszyscy uczniowie”.  Modlitwa i trwoga konania. ( 36 – 46 ) „ Wtedy przyszedł Jezus 
z nimi do ogrodu, zwanego Getsemani, i rzekł do uczniów: «Usiądźcie tu, Ja tymczasem odejdę tam 
i będę się modlił». Wziąwszy z sobą Piotra i dwóch synów Zebedeusza, począł się smucić  
i odczuwać trwogę. Wtedy rzekł do nich: «Smutna jest moja dusza aż do śmierci; zostańcie tu  
i czuwajcie ze Mną!» I odszedłszy nieco dalej, upadł na twarz i modlił się tymi słowami: «Ojcze 
mój, jeśli to możliwe, niech Mnie ominie ten kielich! Wszakże nie jak Ja chcę, ale jak Ty». Potem 
przyszedł do uczniów i zastał ich śpiących. Rzekł więc do Piotra: «Tak, jednej godziny nie 
mogliście czuwać ze Mną? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie; duch wprawdzie 
ochoczy, ale ciało słabe». Powtórnie odszedł i tak się modlił: «Ojcze mój, jeśli nie może ominąć 
Mnie ten kielich, i muszę go wypić, niech się stanie wola Twoja!» Potem przyszedł i znów zastał 
ich śpiących, bo oczy ich były senne. Zostawiwszy ich, odszedł znowu i modlił się po raz trzeci, 
powtarzając te same słowa. Potem wrócił do uczniów i rzekł do nich: «Śpicie jeszcze  
i odpoczywacie? A oto nadeszła godzina i Syn Człowieczy będzie wydany w ręce grzeszników. 
Wstańcie, chodźmy! Oto blisko jest mój zdrajca»”. Pojmanie Jezusa. ( 47 – 56 ) „ Gdy On jeszcze 
mówił, oto nadszedł Judasz, jeden z Dwunastu, a z nim wielka zgraja z mieczami i kijami, od 
arcykapłanów i starszych ludu. Zdrajca zaś dał im taki znak: «Ten, którego pocałuję, to On; Jego 
pochwyćcie!». Zaraz też przystąpił do Jezusa, mówiąc: «Witaj Rabbi!», i pocałował Go. A Jezus 
rzekł do niego: «Przyjacielu, po coś przyszedł?» Wtedy podeszli, rzucili się na Jezusa  
i pochwycili Go. A oto jeden z tych, którzy byli z Jezusem, wyciągnął rękę, dobył miecza  
i ugodziwszy sługę najwyższego kapłana odciął mu ucho. Wtedy Jezus rzekł do niego: «Schowaj 
miecz swój do pochwy, bo wszyscy, którzy za miecz chwytają, od miecza giną. Czy myślisz, że nie 
mógłbym poprosić Ojca mojego, a zaraz wystawiłby Mi więcej niż dwa- naście zastępów aniołów? 
Jakże więc spełnią się Pisma, że tak się stać musi?» W owej chwili Jezus rzekł do tłumów: 
«Wyszliście z mieczami i kijami jak na zbójcę, żeby Mnie pojmać. Codziennie zasiadałem  
w świątyni i nauczałem, a nie pochwyciliście Mnie. Lecz stało się to wszystko, żeby się wypełniły 
Pisma proroków». Wtedy wszyscy uczniowie opuścili Go i uciekli”. Wobec Wysokiej Rady. ( 57 – 
68 ) „ Ci zaś,którzy pochwycili Jezusa, zaprowadzili Go do najwyższego kapłana,Kajfasza, gdzie 
zebrali się uczeni w Piśmie i starsi. A Piotr szedł za Nim z daleka, aż do pałacu najwyższego 
kapłana. Wszedł tam na dziedziniec i usiadł między służbą, aby widzieć, jaki będzie wynik. 
Tymczasem arcykapłani i cała Wysoka Rada szukali fałszywego świadectwa przeciw Jezusowi, aby 
Go zgładzić. Lecz nie znaleźli, jakkolwiek występowało wielu fałszywych świadków. W końcu 
stanęli dwaj i zeznali: «On powiedział: "Mogę zburzyć przybytek Boży i w ciągu trzech dni go 
odbudować"». Wtedy powstał najwyższy kapłan i rzekł do Niego: «Nic nie odpowiadasz na to, co 
oni zeznają przeciwko Tobie?» Lecz Jezus milczał. A najwyższy kapłan rzekł do Niego:  
« Poprzysięgam Cię na Boga żywego, powiedz nam: Czy Ty jesteś Mesjasz, Syn Boży?» Jezus mu 
odpowiedział: «Tak, Ja Nim jestem. Ale powiadam wam: Odtąd ujrzycie Syna Człowieczego, 
siedzącego po prawicy Wszechmocnego, i nadcho-dzącego na obłokach niebieskich». Wtedy 
najwyższy kapłan rozdarł swoje szaty i rzekł: «Zbluźnił. Na cóż nam jeszcze potrzeba świadków ? 
Oto teraz słyszeliście bluźnierstwo. Co wam się zdaje?» Oni odpowiedzieli: «Winien jest śmierci». 
Wówczas zaczęli pluć Mu w twarz i bić Go pięściami, a inni policzkowali Go i szydzili: «Prorokuj 
nam, Mesjaszu, kto Cię uderzył?»” Zaparcie się Piotra. ( 69 – 75 ) „ Piotr zaś siedział zewnątrz na 
dziedzińcu. Podeszła do niego jedna służąca i rzekła: «I ty byłeś z Galilej-czykiem Jezusem». Lecz 
on zaprzeczył temu wobec wszystkich i rzekł: «Nie wiem, co mówisz». A gdy wyszedł ku bramie, 
zauważyła go inna i rzekła do tych, co tam byli: «Ten był z Jezusem Nazarejczykiem». I znowu 
zaprzeczył pod przysięgą: «Nie znam tego Człowieka». Po chwili ci, którzy tam stali, zbliżyli się  
i rzekli do Piotra: «Na pewno i ty jesteś jednym z nich, bo i twoja mowa cię zdradza». Wtedy 
począł się zaklinać i przysięgać: «Nie znam tego Człowieka». I w tej chwili kogut zapiał. 
Wspomniał Piotr na słowo Jezusa, który mu powiedział: «Zanim kogut zapieje, trzy razy się Mnie 
wyprzesz». Wyszedł na zewnątrz i gorzko zapłakał”. Wydanie Jezusa Piłatowi. 27. ( 1- 2 )  
„ A gdy nastał ranek, wszyscy  arcykapłani  i starsi  ludu  powzięli uchwałę  przeciw Jezusowi,żeby 



Go zgładzić. Związawszy Go zaprowadzili i wydali w ręce namiestnika <Poncjusza> Piłata”.  
Koniec zdrajcy. ( 3 – 10 ) „ Wtedy Judasz, który Go wydał, widząc, że Go skazano, opamiętał się, 
zwrócił trzydzieści srebrników arcykapłanom i starszym i rzekł: «Zgrzeszyłem, wydawszy krew 
niewinną». Lecz oni odparli: «Co nas to obchodzi? To twoja sprawa». Rzuciwszy srebrniki ku 
przybytkowi, oddalił się, potem poszedł i powiesił się. Arcykapłani zaś wzięli  srebrniki i orzekli:   
«Niewolno kłaść ich do skarbca świątyni, bo są zapłatą za krew». Po odbyciunarady kupili za nie 
Pole Garncarza, na grzebanie cudzoziemców. Dlatego pole to aż po dziś dzień nosi nazwę Pole 
Krwi. Wtedy spełniło się to, co powiedział prorok Jeremiasz: Wzięli trzydzieści srebrników, zapłatę 
za Tego, którego oszacowali synowie Izraela. I dali je za Pole Garncarza, jak mi Pan rozkazał”. 
Jezus przed Piłatem. ( 11 – 14 ) „ Jezusa zaś stawiono przed namiestnikiem. Namiestnik zadał Mu 
pytanie: «Czy Ty jesteś królem żydowskim?» Jezus odpowiedział: «Tak, Ja nim jestem». A gdy Go 
oskarżali arcykapłani i starsi, nic nie odpowiadał. Wtedy zapytał Go Piłat: «Nie słyszysz, jak wiele 
zeznają przeciw Tobie?» On jednak nie odpowiedział mu na żadne pytanie, tak że namiestnik 
bardzo się dziwił”.  Jezus odrzucony przez swój naród. ( 15 -  26 ) „ A był zwyczaj, że na każde 
święto namiestnik uwalniał jednego więźnia, którego chcieli. Trzymano zaś wtedy znacznego 
więźnia, imieniem Barabasz.  Gdy się więc zebrali, spytał ich Piłat: «Którego chcecie, żebym wam 
uwolnił, Barabasza czy Jezusa, zwanego Mesjaszem?» Wiedział bowiem, że przez zawiść Go 
wydali. A gdy on odbywał przewód sądowy, żona jego przysłała mu ostrzeżenie: «Nie miej nic do 
czynienia z tym Sprawiedliwym, bo dzisiaj we śnie wiele nacierpiałam się z Jego powodu». 
Tymczasem arcykapłani i starsi namówili tłumy, żeby prosiły o Barabasza, a domagały się śmierci 
Jezusa. Pytał ich namiestnik: «Którego z tych dwóch chcecie, żebym wam uwolnił?» 
Odpowiedzieli: «Barabasza». Rzekł do nich Piłat: «Cóż więc mam uczynić z Jezusem, którego 
nazywają Mesjaszem?» Zawołali wszyscy: «Na krzyż z Nim!» Namiestnik odpowiedział: «Cóż 
właściwie złego uczynił?» Lecz oni jeszcze głośniej krzyczeli: «Na krzyż z Nim!» Piłat widząc, że 
nic nie osiąga, a wzburzenie raczej wzrasta, wziął wodę i umył ręce wobec tłumu, mówiąc: «Nie 
jestem winny krwi tego Sprawiedliwego. To wasza rzecz». A cały lud zawołał: «Krew Jego na nas  
i na dzieci nasze». Wówczas uwolnił im Barabasza, a Jezusa kazał ubiczować i wydał na 
ukrzyżowanie”. Król wy śmiany. ( 27 – 31 ) „ Wtedy żołnierze namiestnika zabrali Jezusa z sobą 
do pretorium i zgromadzili koło Niego całą kohortę. Rozebrali Go z szat i narzucili na Niego 
płaszcz szkarłatny. Uplótłszy wieniec z ciernia włożyli Mu na głowę, a do prawej ręki dali Mu 
trzcinę. Potem przyklękali przed Nim i szydzili z Niego, mówiąc: «Witaj, Królu Żydowski!» Przy 
tym pluli na Niego, brali trzcinę i bili Go po głowie. A gdy Go wyszydzili, zdjęli  
z Niego płaszcz, włożyli na Niego własne Jego szaty i odprowadzili Go na ukrzyżowanie”.  Droga 
krzyżowa. ( 32 – 34 ) „ Wychodząc spotkali pewnego człowieka z Cyreny, imieniem Szymon. 
Tego przymusili, żeby niósł krzyż Jego. Gdy przyszli na miejsce zwane Golgotą, to znaczy 
Miejscem Czaszki, dali Mu pić wino zaprawione goryczą. Skosztował, ale nie chciał pić”. 
Ukrzyżowanie. ( 35 – 38 ) „ Gdy Go ukrzyżowali, rozdzielili między siebie Jego szaty, rzucając  
o nie losy. 36 I siedząc, tam Go pilnowali. A nad głową Jego umieścili napis z podaniem Jego winy: 
«To jest Jezus, Król Żydowski». Wtedy też ukrzyżowano z Nim dwóch złoczyńców, jednego po 
prawej, drugiego po lewej stronie”. Wyszydzenie na krzyżu. ( 39 – 44 ) „ Ci zaś, którzy 
przechodzili obok, przeklinali Go i potrząsali głowami, mówiąc: «Ty, który burzysz przybytek  
i w trzech dniach go odbudowujesz, wybaw sam siebie; jeśli jesteś Synem Bożym, zejdź z krzyża!» 
Podobnie arcykapłani z uczonymi w Piśmie i starszymi, szydząc, powtarzali: «Innych wybawiał, 
siebie nie może wybawić. Jest królem Izraela: niechże teraz zejdzie z krzyża, a uwierzymy w 
Niego. Zaufał Bogu: niechże Go teraz wybawi, jeśli Go miłuje. Przecież powiedział: "Jestem 
Synem Bożym"». Tak samo lżyli Go i złoczyńcy, którzy byli z Nim ukrzyżowani”. Śmierć Jezusa. 
( 45 – 50 ) „ Od godziny szóstej mrok ogarnął całą ziemię, aż do godziny dziewiątej. Około godziny 
dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem: «Eli, Eli, lema sabachthani?» 
http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=363 - P19, to znaczy Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił ? 
Słysząc to, niektórzy ze stojących tam mówili: «On Eliasza woła». Zaraz też jeden z nich pobiegł i 
wziąwszy gąbkę, napełnił ją octem, włożył na trzcinę  



i dawał Mu pić. Lecz inni mówili: «Poczekaj! Zobaczymy, czy przyjdzie Eliasz, aby Go wybawić». 
A Jezus raz jeszcze zawołał donośnym głosem i wyzionął ducha”. Po śmierci Jezusa. ( 51- 56 )  
„ A oto zasłona  przybytku rozdarła się na dwoje z góry na dół; ziemia zadrżała i skały zaczęły 
pękać. Groby się otworzyły i wiele ciał Świętych, którzy umarli, powstało. I wyszedłszy z grobów 
po Jego zmartwych-wstaniu, weszli oni do Miasta Świętego i ukazali się wielu. Setnik zaś  
i jego ludzie, którzy odbywali straż przy Jezusie, widząc trzęsienie ziemi i to, co się działo, zlękli 
się bardzo i mówili: «Prawdziwie, Ten był SynemBożym». Było tam również wiele niewiast, które 
przypatrywały się z daleka. Szły one za Jezusem z Galilei i usługiwały Mu. Między nimi były: 
Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba i Józefa, oraz matka synów Zebedeusza. Pogrzeb Jezusa.  
( 57– 61) „ Pod wieczór przyszedł zamożny człowiek z Arymatei, imieniem Józef, który też był 
uczniem Jezusa. On udał się do Piłata i poprosił o ciało Jezusa. Wówczas Piłat kazał je wydać. 
Józef zabrał ciało, owinął je w czyste płótno i złożył w swoim nowym grobie, który kazał wykuć  
w skale. Przed wejściem do grobu zatoczył duży kamień i odszedł. Lecz Maria Magdalena i druga 
Maria pozostały tam, siedząc naprzeciw grobu. Straż przy grobie. ( 62 – 66 ) „ Nazajutrz, to 
znaczy po dniu Przygotowania, zebrali się arcykapłani i faryzeusze u Piłata i oznajmili: «Panie, 
przypomnieliśmy sobie, że ów oszust powiedział jeszcze za życia: "Po trzech dniach powstanę". 
Każ więc zabezpieczyć grób aż do trzeciego dnia, żeby przypadkiem nie przyszli jego uczniowie, 
nie wykradli Go i nie powiedzieli ludowi: "Powstał z martwych". I będzie ostatnie oszustwo gorsze 
niż pierwsze». Rzekł im Piłat: «Macie straż: idźcie, zabezpieczcie grób, jak umiecie». Oni poszli  
i zabezpieczyli grób opieczętowując kamień i stawiając straż”. 
 
Ewangelia Świętego Marka  
 
Spisek przeciw Jezusowi. 14. ( 1- 2 ) „ Za dwa dni była Pascha i Święto Przaśników. Arcykapłani  
i uczeni w Piśmie szukali sposobu, jak by Jezusa podstępnie ująć i zabić. Lecz mówili: «Tylko nie 
w czasie święta, by nie było wzburzenia między ludem». Namaszczenie w Betanii. ( 3 – 9 )  
„ A gdy Jezus był w Betanii, w domu Szymona Trędowatego, i siedział za stołem, przyszła kobieta 
z alabastrowym flakonikiem prawdziwego olejku nardowego, bardzo drogiego. Rozbiła flakonik  
i wylała Mu olejek na głowę. A niektórzy oburzyli się, mówiąc między sobą: «Po co to marnowanie 
olejku? Wszak można było olejek ten sprzedać drożej niż za trzysta denarów i rozdać ubogim».  
I przeciw niej szemrali. Lecz Jezus rzekł: «Zostawcie ją; czemu sprawiacie jej przykrość? Dobry 
uczynek spełniła względem Mnie. Bo ubogich zawsze macie u siebie i kiedy zechcecie, możecie im 
dobrze czynić; lecz Mnie nie zawsze macie. Ona uczyniła, co mogła; już naprzód namaściła moje 
ciało na pogrzeb. Zaprawdę, powiadam wam: Gdziekolwiek po całym świecie głosić będą tę 
Ewangelię, będą również opowiadać na jej pamiątkę to, co uczyniła»”. Zdrada Judasza. ( 10 – 11 ) 
„ Wtedy Judasz Iskariota, jeden z Dwunastu, poszedł do arcykapłanów, aby im Go wydać. 11 Gdy 
to usłyszeli, ucieszyli się i przyrzekli dać mu pieniądze. Odtąd szukał dogodnej sposobności, jak by 
Go wydać.” Przygotowanie Paschy . ( 12 -16 ) „ W pierwszy dzień Przaśników, kiedy ofiarowy-
wano Paschę, zapytali Jezusa Jego uczniowie: «Gdzie chcesz, abyśmy poszli poczynić przy-
gotowania, żebyś mógł spożyć Paschę?» I posłał dwóch spośród swoich uczniów z tympoleceniem: 
«Idźcie do miasta, a spotka was człowiek, niosący dzban wody. Idźcie za nim i tam, gdzie wejdzie, 
powiecie gospodarzowi: Nauczyciel pyta: gdzie jest dla Mnie izba, w której mógłbym spożyć 
Paschę z moimi uczniami? On wskaże wam na górze salę dużą, usłaną i gotową. Tam przygotujecie 
dla nas». Uczniowie wybrali się i przyszli do miasta, gdzie znaleźli, tak jak im powiedział,  
i przygotowali Paschę. Zapowiedź zdrady. ( 17 – 21 ) „ Z nastaniem wieczoru przyszedł tam 
razem z Dwunastoma. A gdy zajęli miejsca i jedli, Jezus rzekł: «Zaprawdę, powiadam wam: jeden  
z was Mnie zdradzi, ten, który je ze Mną». Zaczęli się smucić i pytać jeden po drugim: «Czyżbym 
ja?» On im rzekł: «Jeden z Dwunastu, ten, który ze Mną rękę zanurza w misie. Wprawdzie Syn 
Człowieczy odchodzi, jak o Nim jest napisane, lecz biada temu człowiekowi, przez którego Syn 
Człowieczy będzie wydany. Byłoby lepiej dla tego człowieka, gdyby się nie narodził». Ustanowie-
nie Eucharystii. ( 22 – 25 ) „ A gdy jedli, wziął chleb, odmówił błogosła-wieństwo, połamał i dał 



im mówiąc: «Bierzcie, to jest Ciało moje». Potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie dał 
im, i pili z niego wszyscy. I rzekł do nich: «To jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie 
wylana. Zaprawdę, powiadam wam: Odtąd nie będę już pił z owocu winnego krzewu aż do owego 
dnia, kiedy pić go będę nowy w królestwie Bożym». Przepowiednia zaparcia się Piotra. ( 26-31 ) 
„ Po odśpiewaniu hymnu wyszli w stronę Góry Oliwnej. Wtedy Jezus im rzekł: «Wszyscy 
zwątpicie we Mnie. Jest bowiem napisane: Uderzę pasterza, a rozproszą się owce. Lecz gdy 
powstanę, uprzedzę was do Galilei». Na to rzekł Mu Piotr: «Choćby wszyscy zwątpili, ale nie ja!» 
Odpowiedział mu Jezus: «Zaprawdę, powiadam ci: dzisiaj, tej nocy, zanim kogut dwa razy zapieje, 
ty trzy razy się Mnie wyprzesz». Lecz on tym bardziej zapewniał: «Choćby mi przyszło umrzeć  
z Tobą, nie wyprę się Ciebie». I wszyscy tak samo mówili. Modlitwa i trwoga konania. ( 32 – 42 ) 
„ A kiedy przyszli do ogrodu zwanego Getsemani, rzekł Jezus do swoich uczniów: «Usiądźcie tutaj, 
Ja tymczasem będę się modlił».Wziął ze sobą Piotra, Jakuba i Jana i począł drżeć, i odczuwać 
trwogę. I rzekł do nich: «Smutna jest moja dusza aż do śmierci; zostańcie tu i czuwajcie!»  
I odszedłszy nieco dalej, upadł na ziemię i modlił się, żeby - jeśli to możliwe - ominęła Go ta 
godzina. I mówił: «Abba, Ojcze, dla Ciebie wszystko jest możliwe, zabierz ten kielich ode Mnie! 
Lecz nie to, co Ja chcę, ale to, co Ty [niech się stanie]!» Potem wrócił i zastał ich śpiących. Rzekł 
do Piotra: «Szymonie, śpisz? Jednej godziny nie mogłeśczuwać? Czuwajcie i módlcie się, abyście 
nie ulegli pokusie; duchwprawdzie ochoczy, ale ciało słabe». Odszedł znowu i modlił się, 
powtarzając te same słowa. Gdy wrócił, zastał ich śpiących, gdyż oczy ich były snem zmorzone,  
i nie wiedzieli, co Mu odpowiedzieć. Gdy przyszedł po raz trzeci, rzekł do nich: «Śpicie dalej  
i odpoczywacie? Dosyć! Przyszła godzina, oto Syn Człowieczy będzie wydany w ręce grzeszników. 
Wstańcie, chodźmy, oto zbliża się mój zdrajca». Pojmanie Jezusa. ( 43 – 52 ) „ I zaraz, gdy On 
jeszcze mówił, zjawił się Judasz, jeden z Dwunastu, a z nim zgraja z mieczami i kijami wysłana 
przez arcykapłanów, uczonych w Piśmie i starszych. A zdrajca dał im taki znak: «Ten, którego 
pocałuję, to On; chwyćcie Go i prowadźcie ostrożnie!». Skoro tylko przyszedł, przystąpił do Jezusa 
i rzekł: «Rabbi!», i pocałował Go. Tamci zaś rzucili się na Niego, i pochwycili Go. A jeden z tych, 
którzy tam stali, dobył miecza, uderzył sługę najwyższego kapłana i odciął mu ucho. A Jezus 
zwrócił się i rzekł do nich: «Wyszliście z mieczami i kijami, jak na zbójcę, żeby Mnie pochwycić. 
Codziennie nauczałem u was w świątyni, a nie pojmaliście Mnie. Ale Pisma muszą się wypełnić». 
Wtedy opuścili Go wszyscy i uciekli. A pewien młodzieniec szedł za Nim, odziany prześcieradłem 
na gołym ciele. Chcieli go chwycić, lecz on zostawił prześcieradło i nago uciekł od nich. Wobec 
Wysokiej Rady. ( 53 – 65 ) „ A Jezusa zaprowadzili do najwyższego kapłana, u którego zebrali się 
wszyscy arcykapłani, starsi i uczeni w Piśmie. Piotr zaś szedł za Nim z daleka aż na dziedziniec 
pałacu najwyższego kapłana. Tam siedział między służbą i grzał się przy ogniu. Tymczasem 
arcykapłani i cała Wysoka Rada szukali świadectwa przeciw Jezusowi, aby Go zgładzić, lecz nie 
znaleźli. Wielu wprawdzie zeznawało fałszywie przeciwko Niemu, ale świadectwa te nie były 
zgodne. A niektórzy wystąpili i zeznali fałszywie przeciw Niemu: «Myśmy słyszeli, jak On mówił: 
"Ja zburzę ten przybytek uczyniony ludzką ręką i w ciągu trzech dni zbuduję inny, nie ręką ludzką 
uczyniony"». Lecz i w tym ich świadectwo nie było zgodne. Wtedy najwyższy kapłan wystąpił na 
środek i zapytał Jezusa: «Nic nie odpowiadasz na to, co oni zeznają przeciw Tobie?» Lecz On 
milczał i nic nie odpowiedział. Najwyższy kapłan zapytał Go ponownie: «Czy Ty jesteś Mesjasz, 
Syn Błogosławionego?» Jezus odpowiedział: «Ja jestem. Ujrzycie Syna Człowieczego, siedzącego 
po prawicy Wszechmocnego i nadchodzącego z obłokami niebieskimi». Wówczas najwyższy 
kapłan rozdarł swoje szaty i rzekł: «Na cóż nam jeszcze potrzeba świadków? Słyszeliście 
bluźnierstwo. Cóż wam się zdaje?» Oni zaś wszyscy wydali wyrok, że winien jest śmierci.  
I niektórzy zaczęli pluć na Niego; zakrywali Mu twarz, policzkowali Go i mówili: «Prorokuj!» 
Także słudzy bili Go pięściami po twarzy. Zaparcie się Piotra. ( 66 – 72 ) „ Kiedy Piotr był na 
dole na dziedzińcu, przyszła jedna ze służących najwyższego kapłana. Zobaczywszy Piotra 
grzejącego się [przy ogniu], przypatrzyła mu się i rzekła: «I tyś był z Nazarejczykiem Jezusem». 
Lecz on zaprzeczył temu, mówiąc: «Nie wiem i nie rozumiem, co mówisz». I wyszedł na zewnątrz 
do przedsionka, a kogut zapiał. Służąca, widząc go, znowu zaczęła mówić do tych, którzy tam stali: 



«To jest jeden z nich». A on ponownie zaprzeczył. Po chwili ci, którzy tam stali, mówili znowu do 
Piotra: «Na pewno jesteś jednym z nich, jesteś także Galilejczykiem». Lecz on począł się zaklinać  
i przysięgać: «Nie znam tego człowieka, o którym mówicie». I w tej chwili kogut powtórnie zapiał. 
Wspomniał Piotr na słowa, które mu powiedział Jezus: «Pierwej, nim kogut dwa razy zapieje, trzy 
razy Mnie się wyprzesz». I wybuchnął płaczem”.Jezus przed Piłatem. 15. ( 1 -5 ) „ Zaraz 
wczesnym rankiem arcykapłani wraz ze starszymi i uczonymi w Piśmie i cała Wysoka Rada 
powzięli uchwałę. Kazali Jezusa związanego odprowadzić i wydali Go Piłatowi. Piłat zapytał Go: 
«Czy Ty jesteś królem żydowskim?» Odpowiedział mu: «Tak, Ja nim jestem». Arcykapłani zaś 
oskarżali Go o wiele rzeczy. Piłat ponownie Go zapytał: «Nic nie odpowiadasz? Zważ, o jakie 
rzeczy Cię oskarżają». Lecz Jezus nic już nie odpowiedział, tak że Piłat się dziwił. Jezus 
odrzucony przez swój naród . ( 6 – 15 „ Na każde zaś święto miał zwyczaj uwalniać im jednego 
więźnia, którego żądali. A był tam jeden, zwany Barabaszem, uwięziony z buntownikami, którzy  
w rozruchu popełnili zabójstwo. Tłum przyszedł i zaczął domagać się tego, co zawsze im czynił. 
Piłat im odpowiedział: «Jeśli chcecie, uwolnię wam Króla Żydowskiego? »  Wiedział bowiem, że 
arcykapłani wydali Go przez zawiść. Lecz arcykapłani podburzyli tłum, żeby uwolnił im raczej 
Barabasza. Piłat ponownie ich zapytał: «Cóż więc mam uczynić z tym, którego nazywacie Królem 
Żydowskim?» Odpowiedzieli mu krzykiem: «Ukrzyżuj Go!» Piłat odparł: «Cóż więc złego 
uczynił?» Lecz oni jeszcze głośniej krzyczeli: «Ukrzyżuj Go!» Wtedy Piłat, chcąc zadowolić tłum, 
uwolnił Barabasza, Jezusa zaś kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie. Król wy śmiany. 
( 16 – 20 ) „ Żołnierze zaprowadzili Go na wewnętrzny dziedziniec, czyli pretorium, i zwołali całą 
kohortę. Ubrali Go w purpurę i uplótłszy wieniec z ciernia włożyli Mu na głowę. I zaczęli Go 
pozdrawiać: «Witaj, Królu Żydowski!» Przy tym bili Go trzciną po głowie, pluli na Niego  
i przyklękając oddawali Mu hołd. A gdy Go wyszydzili, zdjęli z Niego purpurę i włożyli na Niego 
własne Jego szaty”. Droga krzyżowa ( 21 – 22 ) „ Następnie wyprowadzili Go, aby Go 
ukrzyżować. I przymusili niejakiego Szymona z Cyreny, ojca Aleksandra i Rufusa, który wracając  
z pola właśnie przechodził, żeby niósł krzyż Jego. Przyprowadzili Go na miejsce Golgota, to znaczy 
miejsce Czaszki. Ukrzyżowanie. ( 23 – 28 ) „ Tam dawali Mu wino zaprawione mirrą, lecz On nie 
przyjął. Ukrzyżowali Go i rozdzielili między siebie Jego szaty, rzucając o nie losy, co który miał 
zabrać. A była godzina trzecia, gdy Go ukrzyżowali. Był też napis z podaniem Jego winy, tak 
ułożony: «Król Żydowski». Razem z Nim ukrzyżowali dwóch złoczyńców, jednego po prawej, 
drugiego po lewej Jego stronie. Tak wypełniło się słowo Pisma: W poczet złoczyńców został 
zaliczony. Wyszydzenie na krzyżu . ( 29 – 32 ) „ Ci zaś, którzy przechodzili obok, przeklinali Go, 
potrząsali głowami, mówiąc: «Ej, Ty, który burzysz przybytek i w trzech dniach go odbudowujesz, 
zejdź z krzyża i wybaw samego siebie!» Podobnie arcykapłani wraz z uczonymi  
w Piśmie drwili między sobą i mówili: «Innych wybawiał, siebie nie może wybawić. Mesjasz, król 
Izraela, niechże teraz zejdzie z krzyża, żebyśmy widzieli i uwierzyli». Lżyli Go także ci, którzy byli 
z Nim ukrzyżowani” . Śmierć Jezusa. ( 33- 37 ) „ A gdy nadeszła godzina szósta, mrok ogarnął 
całą ziemię aż do godziny dziewiątej. O godzinie dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem: 
«Eloi, Eloi, lemasabachthani», to znaczy: Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił? Niektórzy ze 
stojących obok, słysząc to, mówili: «Patrz, woła Eliasza». Ktoś pobiegł i napełniwszy gąbkę octem, 
włożył na trzcinę i dawał Mu pić, mówiąc: «Poczekajcie, zobaczymy, czy przyjdzie Eliasz, żeby Go 
zdjąć [z krzyża]». Lecz Jezus zawołał donośnym głosem i oddał ducha”. Po śmierci Jezusa . ( 38 – 
41 ) „ A zasłona przybytku rozdarła się na dwoje, z góry na dół. Setnik zaś, który stał naprzeciw, 
widząc, że w ten sposób oddał ducha, rzekł: «Prawdziwie, ten człowiek był Synem Bożym». Były 
tam również niewiasty, które przypatrywały się z daleka, między nimi Maria Magdale-na, Maria, 
matka Jakuba Mniejszego i Józefa, i Salome. Kiedy przebywał w Galilei, one towarzyszyły Mu  
i usługiwały. I było wiele innych, które razem z Nim przyszły do Jerozolimy. Pogrzeb Jezusa.  
( 42- 47 ) „ Pod wieczór już, ponieważ było Przygotowanie, czyli dzień przed szabatem, przyszedł 
Józef z Arymatei, poważny członek Rady, który również wyczekiwał królestwa Bożego. Śmiało 
udał się do Piłata i poprosił o ciało Jezusa. Piłat zdziwił się, że już skonał. Kazał przywołać setnika 
i pytał go, czy już dawno umarł. Upewniony przez setnika, podarował ciało Józefowi. Ten kupił 



płótno, zdjął Jezusa [z krzyża], owinął w płótno i złożył w grobie, który wykuty był w skale. Przed 
wejście do grobu zatoczył kamień. A Maria Magdalena i Maria, matka Józefa, przyglądały się, 
gdzie Go złożono. 
 
Ewangelia Świętego Łukasza 

Zdrada Judasza. 22. ( 1 – 6 ) „ Nadchodziła uroczystość Przaśników, tak zwana Pascha. 
Arcykapłani i uczeni w Piśmie szukali sposobu, jak by Go zabić, gdyż bali się ludu. Wtedy szatan 
wszedł w Judasza, zwanego Iskariotą, który był jednym z Dwunastu. Poszedł więc i umówił się  
z arcykapłanami i dowódcami straży, jak ma im Go wydać. Ucieszyli się i ułożyli się z nim, że 
dadzą mu pieniądze. On zgodził się i szukał sposobności, żeby im Go wydać bez wiedzy tłumu. 
Przygotowanie Paschy. ( 7 – 13 ) „ Tak nadszedł dzień Przaśników, w którym należało ofiarować 
Paschę. Jezus posłał Piotra i Jana z poleceniem: «Idźcie i przygotujcie nam Paschę, byśmy mogli ją 
spożyć». Oni Go zapytali: «Gdzie chcesz, abyśmy ją przygotowali?» Odpowiedział im: «Oto gdy 
wejdziecie do miasta, spotka się z wami człowiek niosący dzban wody. Idźcie za nim do domu, do 
którego wejdzie, i powiecie gospodarzowi: "Nauczyciel pyta cię: Gdzie jest izba, w której mógłbym 
spożyć Paschę z moimi uczniami?" On wskaże wam salę dużą, usłaną; tam przygotujecie». Oni 
poszli, znaleźli tak, jak im powiedział, i przygotowali Paschę”. Ostatnia Pascha. ( 14 – 18 )  
„ A gdy nadeszła pora, zajął miejsce u stołu i Apostołowie z Nim. Wtedy rzekł do nich: «Gorąco 
pragnąłem spożyć Paschę z wami, zanim będę cierpiał. Albowiem powiadam wam: Już jej 
spożywać nie będę, aż się spełni w królestwie Bożym». Potem wziął kielich i odmówiwszy 
dziękczynienie rzekł: «Weźcie go i podzielcie między siebie; albowiem powiadam wam: odtąd nie 
będę już pił z owocu winnego krzewu, aż przyjdzie królestwo Boże».Ustanowienie Eucharystii.  
( 19 -20 ) „ Następnie wziął chleb, odmówiwszy dziękczynienie połamał go i podał mówiąc: «To 
jest Ciało moje, które za was będzie wydane: to czyńcie na moją pamiątkę!» Tak samo i kielich po 
wieczerzy, mówiąc: «Ten kielich to Nowe Przymierze we Krwi mojej, która za was będzie 
wylana”.  Zapowiedź zdrady. ( 21 – 23 ) „ Lecz oto ręka mojego zdrajcy jest ze Mną na stole. 
Wprawdzie Syn Człowieczy odchodzi według tego, jak jest postanowione, lecz biada temu 
człowiekowi, przez którego będzie wydany». A oni zaczęli wypytywać jeden drugiego, kto by mógł 
spośród nich to uczynić”. Spór o pierwsze-ństwo. ( 24 – 30 ) „ Powstał również spór między nimi 
o to, który z nich zdaje się być największy. Lecz On rzekł do nich: «Królowie narodów panują nad 
nimi, a ich władcy przyjmują nazwę dobroczyńców. Wy zaś nie tak [macie postępować]. Lecz 
największy między wami niech będzie jak najmłodszy, a przełożony jak sługa! Któż bowiem jest 
większy? Czy ten, kto siedzi za stołem, czy ten, kto służy? Czyż nie ten, kto siedzi za stołem? Otóż 
Ja jestem pośród was jak ten, kto służy. Wyście wytrwali przy Mnie w moich przeciwnościach. 
Dlatego i Ja przekazuję wam królestwo, jak Mnie przekazał je mój Ojciec: abyście w królestwie 
moim jedli i pili przy moim stole oraz żebyście zasiadali na tronach, sądząc dwanaście pokoleń 
Izraela”. Obietnica dana Piotrowi i zapowiedź jego upadku. ( 31 – 34 )  „ Szymonie, Szymonie, 
oto szatan domagał się, żeby was przesiać jak pszenicę; ale Ja prosiłem za tobą, żeby nie ustała 
twoja wiara. Ty ze swej strony utwierdzaj twoich braci».  On zaś rzekł: «Panie, z Tobą gotów 
jestem iść nawet do więzienia i na śmierć». Lecz Jezus odrzekł: «Powiadam ci, Piotrze, nie zapieje 
dziś kogut, a ty trzy razy wyprzesz się tego, że Mnie znasz»”.  Chwila walki  . ( 35 – 38 ) „ I rzekł 
do nich: «Czy brak wam było czego, kiedy was posyłałem bez trzosa, bez torby i bez sandałów?» 
Oni odpowiedzieli: «Niczego». «Lecz teraz - mówił dalej - kto ma trzos, niech go weźmie; tak samo 
torbę; a kto nie ma, niech sprzeda swój płaszcz i kupi miecz!  Albowiem powiadam wam: to, co jest 
napisane, musi się spełnić na Mnie: Zaliczony został do złoczyńców. To bowiem, co się do Mnie 
odnosi, dochodzi kresu». Oni rzekli: «Panie, tu są dwa miecze». Odpowiedział im: «Wystarczy».  
Modlitwa i trwoga konania. ( 39 – 46 ) „ Potem wyszedł i udał się, według zwyczaju, na Górę 
Oliwną: towarzyszyli Mu także uczniowie. Gdy przyszedł na miejsce, rzekł do nich: «Módlcie się, 
abyście nie ulegli pokusie». A sam oddalił się od nich na odległość jakby rzutu kamieniem, upadł 
na kolana i modlił się  tymi słowami: «Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode Mnie ten kielich! Jednak nie 
moja wola, lecz Twoja niech się stanie!» Wtedy ukazał Mu się anioł z nieba i umacniał Go. 



Pogrążony w udręce jeszcze usilniej się modlił, a Jego pot był jak gęste krople krwi, sączące się na 
ziemię. Gdy wstał od modlitwy i przyszedł do uczniów, zastał ich śpiących ze smutku. Rzekł do 
nich: «Czemu śpicie? Wstańcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie»”. Pojmanie Jezusa. ( 47 
– 53 ) „ Gdy On jeszcze mówił, oto zjawił się tłum. A jeden z Dwunastu, imieniem Judasz, szedł na 
ich czele i zbliżył się do Jezusa, aby Go pocałować. Jezus mu rzekł: «Judaszu, pocałunkiem 
wydajesz Syna Człowieczego?» Towarzysze Jezusa widząc, na co się zanosi, zapytali: «Panie, czy 
mamy uderzyć mieczem?» I któryś z nich uderzył sługę najwyższego kapłana i odciął mu prawe 
ucho. Lecz Jezus odpowiedział: «Przestańcie, dosyć!» I dotknąw-szy ucha, uzdrowił go. Do 
arcykapłanów zaś, dowódcy straży świątynnej i starszych, którzy wyszli przeciw Niemu, Jezus 
rzekł: «Wyszliście z mieczami i kijami jak na zbójcę? Gdy codziennie bywałem u was  
w świątyni, nie podnieśliście rąk na Mnie, lecz to jest wasza godzina i panowanie ciemności»”. 
Zaparcie się Piotra. ( 54 – 62 ) „ Schwycili Go więc, poprowadzili i zawiedli do domu 
najwyższego kapłana. A Piotr szedł z daleka. Gdy rozniecili ogień na środku dziedzińca i zasiedli 
wkoło, Piotr usiadł także między nimi. A jakaś służąca, zobaczywszy go siedzącego przy ogniu, 
przyjrzała mu się uważnie i rzekła: «I ten był razem z Nim». Lecz on zaprzeczył temu, mówiąc: 
«Nie znam Go, kobieto». Po chwili zobaczył go ktoś inny i rzekł: «I ty jesteś jednym  
z nich». Piotr odrzekł: «Człowieku, nie jestem». Po upływie prawie godziny jeszcze ktoś inny 
począł zawzięcie twierdzić: «Na pewno i ten był razem z Nim; jest przecież Galilejczykiem. Piotr 
zaś rzekł: «Człowieku, nie wiem, co mówisz». I w tej chwili, gdy on jeszcze mówił, kogut zapiał.  
A Pan obrócił się i spojrzał na Piotra. Wspomniał Piotr na słowo Pana, jak mu powiedział: «Dziś, 
zanim kogut zapieje, trzy razy się Mnie wyprzesz». Wyszedł na zewnątrz i gorzko zapłakał. Jezus 
wyszydzony. ( 63 – 65 ) „ Tymczasem ludzie, którzy pilnowali Jezusa, naigrawali się z Niego i bili 
Go. Zasłaniali Mu oczy i pytali: «Prorokuj, kto Cię uderzył». Wiele też innych obelg miotali 
przeciw Niemu”. Wobec Wysokiej Rady. ( 66 – 71 ) „ Skoro dzień nastał, zebrała się starszyzna 
ludu, arcykapłani i uczeni w Piśmie i kazali przyprowadzić Go przed swoją Radę.  Rzekli: «Jeśli Ty 
jesteś Mesjasz, powiedz nam!» On im odrzekł: «Jeśli wam powiem, nie uwierzycie Mi,  i jeśli was 
zapytam, nie dacie Mi odpowiedzi. Lecz odtąd Syn Człowieczy siedzieć będzie po prawej stronie 
Wszechmocy Bożej». Zawołali wszyscy: «Więc Ty jesteś Synem Bożym?» Odpowiedział im: 
«Tak. Jestem Nim». A oni zawołali: «Na co nam jeszcze potrzeba świadectwa? Sami przecież 
słyszeliśmy z ust Jego».  Jezus przed Piłatem. 23. ( 1- 7 ) „ Teraz całe ich zgromadzenie powstało 
i poprowadzili Go przed Piłata. Tam zaczęli oskarżać Go: «Stwierdziliśmy, że ten człowiek 
podburza nasz naród, że odwodzi od płacenia podatków Cezarowi i że siebie podaje za Mesjasza - 
Króla». Piłat zapytał Go: «Czy Ty jesteś Królem żydowskim?» Jezus odpowiedział mu: «Tak, Ja 
Nim jestem». Piłat więc oświadczył arcykapłanom i tłumom: «Nie znajduję żadnej winy w tym 
człowieku». Lecz oni nastawali i mówili: «Podburza lud, szerząc swą naukę po całej Judei, od 
Galilei, gdzie rozpoczął, aż dotąd». Gdy Piłat to usłyszał, zapytał, czy człowiek ten jest 
Galilejczykiem. A gdy się upewnił, że jest spod władzy Heroda, odesłał Go do Heroda, który  
w tych dniach również przebywał w Jerozolimie”. Jezus przed Herodem. ( 8 – 12 ) „ Na widok 
Jezusa Herod bardzo się ucieszył. Od dawna bowiem chciał Go ujrzeć, ponieważ słyszał o Nim  
i spodziewał się, że zobaczy jaki znak, zdziałany przez Niego. Zasypał Go też wieloma pytaniami, 
lecz Jezus nic mu nie odpowiedział. Arcykapłani zaś i uczeni w Piśmie stali i gwałtownie Go 
oskarżali. Wówczas wzgardził Nim Herod wraz ze swoją strażą; na pośmiewisko kazał ubrać Go  
w lśniący płaszcz i odesłał do Piłata. W tym dniu Herod i Piłat stali się przyjaciółmi. Przedtem 
bowiem żyli z sobą w nieprzyjaźni”. Jezus ponownie przed Piłatem. ( 13 – 16 ) „ Piłat więc kazał 
zwołać arcykapłanów, członków Wysokiej Rady oraz lud  i rzekł do nich: «Przywiedliście mi tego 
człowieka pod zarzutem, że podburza lud. Otóż ja przesłuchałem Go wobec was i nie znalazłem w 
Nim żadnej winy w sprawach, o które Go oskarżacie. Ani też Herod - bo odesłał Go do nas; a oto 
nie popełnił On nic godnego śmierci. Każę Go więc wychłostać i uwolnię». Jezus odrzucony przez 
swój naród. ( 17 – 25 ) „ A był obowiązany uwalniać im jednego na święta. Zawołali więc wszyscy 
razem: «Strać Tego, a uwolnij nam Barabasza!» Był on wtrącony do więzienia za jakiś rozruch 
powstały w mieście i za zabójstwo. Piłat, chcąc uwolnić Jezusa, ponownie przemówił do nich. Lecz 



oni wołali: «Ukrzyżuj, ukrzyżuj Go!» Zapytał ich po raz trzeci: «Cóż On złego uczynił? Nie 
znalazłem w Nim nic zasługującego na śmierć. Każę Go więc wychłostać i uwolnię». Lecz oni 
nalegali z wielkim wrzaskiem, domagając się, aby Go ukrzyżowano; i wzmagały się ich krzyki. 
Piłat więc zawyrokował, żeby ich żądanie zostało spełnione. Uwolnił im tego, którego się domagali, 
a który za rozruch i zabójstwo był wtrącony do więzienia; Jezusa zaś zdał na ich wolę”. Droga 
krzyżowa.( 26 – 32 ) „ Gdy Go wyprowadzili, zatrzymali niejakiego Szymona z Cyreny, który 
wracał z pola, i włożyli na niego krzyż, aby go niósł za Jezusem. A szło za Nim mnóstwo ludu, 
także kobiet, które zawodziły i płakały nad Nim. Lecz Jezus zwrócił się do nich i rzekł: «Córki 
jerozolimskie, nie płaczcie nade Mną; płaczcie raczej nad sobą i nad waszymi dziećmi! Oto bowiem 
przyjdą dni, kiedy mówić będą: "Szczęśliwe niepłodne łona, które nie rodziły, i piersi, które nie 
karmiły". Wtedy zaczną wołać do gór: Padnijcie na nas; a do pagórków: Przykryjcie nas. Bo jeśli  
z zielonym drzewem to czynią, cóż się stanie z suchym?» Przyprowadzono też dwóch innych - 
złoczyńców, aby ich z Nim stracić”. Ukrzyżowanie. (33 – 34 ) „ Gdy przyszli na miejsce, zwane 
«Czaszką», ukrzyżowali tam Jego i złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej Jego stronie. 
Lecz Jezus mówił: «Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią». Potem rozdzielili między siebie 
Jego szaty, rzucając losy”. Wyszydzenie na krzyżu. ( 35- 38 ) „ A lud stał i patrzył. Lecz 
członkowie Wysokiej Rady drwiąco mówili: «Innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, jeśli 
On jest Mesjaszem, Wybrańcem Bożym». Szydzili z Niego i żołnierze; podchodzili do Niego  
i podawali Mu ocet, mówiąc: «Jeśli Ty jesteś królem żydowskim, wybaw sam siebie». Był także 
nad Nim napis w języku greckim, łacińskim i hebrajskim: «To jest Król Żydowski»”.  Dobry łotr . ( 
39 – 43 ) „ Jeden ze złoczyńców, których [tam] powieszono, urągał Mu: «Czy Ty nie jesteś 
Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas». Lecz drugi, karcąc go, rzekł: «Ty nawet Boga się nie boisz, 
chociaż tę samą karę ponosisz? My przecież - sprawiedliwie, odbieramy bowiem słuszną karę za 
nasze uczynki, ale On nic złego nie uczynił». I dodał: «Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do 
swego królestwa». Jezus mu odpowiedział: «Zaprawdę, powiadam ci: Dziś ze Mną będziesz  
w raju»”. Śmierć Jezusa. ( 44 – 46 ) „ Było już około godziny szóstej i mrok ogarnął całą ziemię aż 
do godziny dziewiątej. Słońce się zaćmiło i zasłona przybytku rozdarła się przez środek. Wtedy 
Jezus zawołał donośnym głosem: Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego. Po tych słowach 
wyzionął ducha”.  Po śmierci Jezusa. ( 47 – 49 ) „ Na widok tego, co się działo, setnik oddał 
chwałę Bogu i mówił: «Istotnie, człowiek ten był sprawie-dliwy». Wszystkie też tłumy, które 
zbiegły się na to widowisko, gdy zobaczyły, co się działo, wracały bijąc się w piersi. Wszyscy Jego 
znajomi stali z daleka; a również niewiasty, które Mu towarzyszyły od Galilei, przypatrywały się 
temu” .  Pogrzeb Jezusa. ( 50 – 56 ) „ Był tam człowiek dobry i sprawiedliwy, imieniem Józef, 
członek Wysokiej Rady. Nie przystał on na ich uchwałę i postępowanie. Był z miasta żydowskiego 
Arymatei, i oczekiwał królestwa Bożego. On to udał się do Piłata i poprosił o ciało Jezusa. Zdjął je 
z krzyża, owinął w płótno i złożył w grobie, wykutym w skale, w którym nikt jeszcze nie był 
pochowany. Był to dzień Przygotowania i szabat się rozjaśniał.  Były przy tym niewiasty, które  
z Nim przyszły z Galilei. Obejrzały grób i w jaki sposób zostało złożone ciało Jezusa. Po powrocie 
przygotowały wonności i olejki; lecz zgodnie z przykazaniem zachowały spoczynek szabatu. 

Ewangelia Świętego Jana 

Miło ść i pokora Syna Bożego . 13. ( 1- 20 ) „ Było to przed Świętem Paschy. Jezus wiedząc, że 
nadeszła Jego godzina przejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich na świecie, do końca 
ich umiłował. W czasie wieczerzy, gdy diabeł już nakłonił serce Judasza Iskarioty syna Szymona, 
aby Go wydać, wiedząc, że Ojciec dał Mu wszystko w ręce oraz że od Boga wyszedł i do Boga 
idzie, wstał od wieczerzy i złożył szaty. A wziąwszy prześcieradło nim się przepasał. Potem nalał 
wody do miednicy. I zaczął umywać uczniom nogi i ocierać prześcieradłem, którym był 
przepasany. Podszedł więc do Szymona Piotra, a on rzekł do Niego: «Panie, Ty chcesz mi umyć 
nogi?» Jezus mu odpowiedział: «Tego, co Ja czynię, ty teraz nie rozumiesz, ale później będziesz to 
wiedział». Rzekł do Niego Piotr: «Nie, nigdy mi nie będziesz nóg umywał». Odpowiedział mu 
Jezus: «Jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał udziału ze Mną». Rzekł do Niego Szymon Piotr: 



«Panie, nie tylko nogi moje, ale i ręce, i głowę!». Powiedział do niego Jezus: «Wykąpany 
potrzebuje tylko nogi sobie umyć, bo cały jest czysty. I wy jesteście czyści, ale nie wszyscy». 
Wiedział bowiem, kto Go wyda, dlatego powiedział: «Nie wszyscy jesteście czyści». A kiedy im 
umył nogi, przywdział szaty i znów zajął miejsce  przy stole, rzekł do nich: «Czy rozumiecie, co 
wam uczyniłem?  Wy Mnie nazywacie "Nauczycielem" i "Panem" i dobrze mówicie, bo nim 
jestem. Jeżeli więc Ja, Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wyście powinni sobie nawzajem 
umywać nogi. Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak Ja wam uczyniłem. 
Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Sługa nie jest większy od swego pana ani wysłannik od tego, 
który go posłał. Wiedząc to będziecie błogosławieni, gdy według tego będziecie postępować. Nie 
mówię o was wszystkich. Ja wiem, których wybrałem; lecz [potrzeba], aby się wypełniło Pismo: 
Kto ze Mną spożywa chleb, ten podniósł na Mnie swoją piętę. Już teraz, zanim się to stanie, mówię 
wam, abyście, gdy się stanie, uwierzyli, że JA JESTEM. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto 
przyjmuje tego, którego Ja poślę, Mnie przyjmuje. A kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który 
Mnie posłał». Ujawnienie zdrajcy. ( 21 – 30 ) „ To powiedziawszy Jezus doznał głębokiego 
wzruszenia i tak oświad-czył: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeden z was Mnie zdradzi». 
Spoglądali uczniowie jeden na drugiego niepewni, o kim mówi. Jeden z uczniów Jego - ten, którego 
Jezus miłował - spoczywał na Jego piersi. Jemu to dał znak Szymon Piotr i rzekł do niego: «Kto to 
jest? O kim mówi?» Ten oparł się zaraz na piersi Jezusa i rzekł do Niego: «Panie, kto to jest?» 
Jezus odparł: «To ten, dla którego umaczam kawałek [chleba], i podam mu». Umoczywszy więc 
kawałek [chleba], wziął i podał Judaszowi, synowi Szymona Iskarioty . A po spożyciu kawałka 
[chleba] wszedł w niego szatan. Jezus zaś rzekł do niego: «Co chcesz czynić, czyń prędzej!». Nikt 
jednak z biesiadników nie rozumiał, dlaczego mu to powiedział. Ponieważ Judasz miał pieczę nad 
trzosem, niektórzy sądzili, że Jezus powiedział do niego: «Zakup, czego nam potrzeba na święto», 
albo żeby dał coś ubogim. A on po spożyciu kawałka [chleba] zaraz wyszedł. A była noc. Mowa 
pożegnalna wobec bliskiego rozstania. ( 31 – 35) „ Po jego wyjściu rzekł Jezus: «Syn Człowieczy 
został teraz otoczony chwałą, a w Nim Bóg został chwałą otoczony.  Jeżeli Bóg został w Nim 
otoczony chwałą, to i Bóg Go otoczy chwałą w sobie samym, i to zaraz Go chwałą otoczy. Dzieci, 
jeszcze krótko jestem z wami. Będziecie Mnie szukać, ale - jak to Żydom powiedziałem, tak i teraz 
wam mówię - dokąd Ja idę, wy pójść nie możecie. Przykazanie nowe daję wam, abyście się 
wzajemnie miłowali tak, jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Po tym 
wszyscy poznają, żeście uczniami moimi,  jeśli będziecie się wzajemnie miłowali». Dialog  
z Piotrem ( 36 – 38 ) „ Rzekł do Niego Szymon Piotr: «Panie, dokąd idziesz?» Odpowiedział mu 
Jezus: «Dokąd Ja idę, ty teraz za Mną pójść nie możesz, ale później pójdziesz».  Powiedział Mu 
Piotr: «Panie, dlaczego teraz nie mogę pójść za Tobą? Życie moje oddam za Ciebie». Odpowiedział 
Jezus: «Życie swoje oddasz za Mnie? Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci: Kogut nie zapieje, aż ty 
trzy razy się Mnie wyprzesz. W obliczu dokonanego dzieła. 17. ( 1 – 5 ) „ To powiedział Jezus,  
a podniósłszy oczy ku niebu, rzekł: «Ojcze, nadeszła godzina. Otocz swego Syna chwałą, aby Syn 
Ciebie nią otoczył  i abymocą władzy udzielonej Mu przez Ciebie nad każdym człowiekiem dał 
życie wieczne wszystkim tym, których Mu dałeś.  A to jest życie wieczne: aby znali Ciebie, 
jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa.  Ja Ciebie otoczyłem 
chwałą na ziemi przez to, żewypełniłem dzieło,  które  Mi dałeś  do wykonania.  A teraz Ty, 
Ojcze,otocz Mnie u siebie tą chwałą, którą miałem u Ciebie pierwej, zanim świat powstał”. Prośba 
za uczniów. ( 6 – 19 ) „ Objawiłem imię Twoje ludziom, których Mi dałeś ze świata. Twoimi byli  
i Ty Mi ich dałeś, a oni zachowali słowo Twoje. Teraz poznali, że wszystko, cokolwiek Mi dałeś, 
pochodzi od Ciebie. Słowa bowiem, które Mi powierzyłeś, im przekazałem, a oni je przyjęli  
i prawdziwie poznali, że od Ciebie wyszedłem, oraz uwierzyli, żeś Ty Mnie posłał. Ja za nimi 
proszę, nie proszę za światem, ale za tymi, których Mi dałeś, ponieważ są Twoimi. Wszystko 
bowiem moje jest Twoje, a Twoje jest moje, i w nich zostałem otoczony chwałą. Już nie jestem na 
świecie, ale oni są jeszcze na świecie, a Ja idę do Ciebie. Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim 
imieniu, które Mi dałeś, aby tak jak My stanowili jedno. Dopóki z nimi byłem, zachowywałem ich 
w Twoim imieniu, które Mi dałeś, i ustrzegłem ich, a nikt z nich nie zginął z wyjątkiem syna 



zatracenia, aby się spełniło Pismo. Ale teraz idę do Ciebie i tak mówię, będąc jeszcze na świecie, 
aby moją radość mieli w sobie w całej pełni. Ja im przekazałem Twoje słowo, a świat ich 
znienawidził za to, że nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata. Nie proszę, abyś ich zabrał ze 
świata, ale byś ich ustrzegł od złego. Oni nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata. Uświęć ich 
w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą. Jak Ty Mnie posłałeś na świat, tak i Ja ich na świat 
posłałem. A za nich Ja poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie. 
Prośba za przyszły Kościół ( 20 – 26 ) „ Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich 
słowu będą wierzyć we Mnie; aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, 
aby i oni stanowili w Nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał. I także chwałę, którą Mi 
dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy. Ja w nich, a Ty we Mnie! 
Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty Mnie posłał i żeś Ty ich umiłował tak, jak 
Mnie umiłowałeś. Ojcze, chcę, aby także ci, których Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem, 
aby widzieli chwałę moją, którą Mi dałeś, bo umiłowałeś Mnie przed założeniem świata. Ojcze 
sprawiedliwy! Świat Ciebie nie poznał, lecz Ja Ciebie poznałem i oni poznali, żeś Ty Mnie posłał. 
Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty Mnie umiłowałeś, w nich 
była i Ja w nich»”. Pojmanie. 18. ( 1 – 11 ) „ To powiedziawszy Jezus wyszedł z uczniami swymi 
za potok Cedron. Był tam ogród, do którego wszedł On i Jego uczniowie. Także i Judasz, który Go 
wydał, znał to miejsce, bo Jezus i uczniowie Jego często się tam gromadzili. Judasz, otrzymawszy 
kohortę oraz strażników od arcykapłanów i faryzeuszów, przybył tam z latarniami, pochodniami  
i bronią. A Jezus wiedząc o wszystkim, co miało na Niego przyjść, wyszedł naprzeciw i rzekł do 
nich: «Kogo szukacie?» Odpowiedzieli Mu: «Jezusa z Nazaretu». Rzekł do nich Jezus: «Ja jestem». 
Również i Judasz, który Go wydał, stał między nimi. Skoro więc rzekł do nich: «Ja jestem», cofnęli 
się i upadli na ziemię. Powtórnie ich zapytał: «Kogo szukacie?» Oni zaś powiedzieli: «Jezusa  
z Nazaretu». Jezus odrzekł: «Powiedziałem wam, że Ja jestem. Jeżeli więc Mnie szukacie, 
pozwólcie tym odejść!» Stało się tak, aby się wypełniło słowo, które wypowiedział: «Nie utraciłem 
żadnego z tych, których Mi dałeś». Wówczas Szymon Piotr, mając przy sobie miecz, dobył go, 
uderzył sługę arcykapłana i odciął mu prawe ucho. A słudze było na imię Malchos. Na to rzekł 
Jezus do Piotra: «Schowaj miecz do pochwy. Czyż nie mam pić kielicha, który Mi podał Ojciec?» 
Przed Annaszem. Zaparcie się Piotra ( 12 – 27 ) „ Wówczas kohorta oraz trybun razem ze 
strażnikami żydowskimi pojmali Jezusa, związali Go i zaprowadzili najpierw do Annasza. Był on 
bowiem teściem Kajfasza, który owego roku pełnił urząd arcykapłański. Właśnie Kajfasz poradził 
Żydom, że warto, aby jeden człowiek zginął za naród. A szedł za Jezusem Szymon Piotr razem  
z innym uczniem. Uczeń ten był znany arcykapłanowi i dlatego wszedł za Jezusem na dziedziniec 
arcykapłana, podczas gdy Piotr zatrzymał się przed bramą na zewnątrz. Wszedł więc ów drugi 
uczeń, znany arcykapłanowi, pomówił z odźwierną i wprowadził Piotra do środka. A służąca 
odźwierna rzekła do Piotra: «Czy może i ty jesteś jednym spośród uczniów tego człowieka?» On 
odpowiedział: «Nie jestem». A ponieważ było zimno, strażnicy i słudzy rozpaliwszy ognisko stali 
przy nim i grzali się. Wśród nich stał także Piotr i grzał się [przy ogniu]. Arcykapłan więc zapytał 
Jezusa o Jego uczniów i o Jego naukę. Jezus mu odpowiedział: «Ja przemawiałem jawnie przed 
światem. Uczyłem zawsze w synagodze i w świątyni, gdzie się gromadzą wszyscy Żydzi. 
Potajemnie zaś nie uczyłem niczego. Dlaczego Mnie pytasz? Zapytaj tych, którzy słyszeli, co im 
mówiłem. Oto oni wiedzą, co powiedziałem». Gdy to powiedział, jeden ze sług obok stojących 
spoliczkował Jezusa, mówiąc: «Tak odpowiadasz arcykapłanowi?» Odrzekł mu Jezus: «Jeżeli źle 
powiedziałem, udowodnij, co było złego. A jeżeli dobrze, to dlaczego Mnie bijesz?» Następnie 
Annasz wysłał Go związanego do arcykapłana Kajfasza. A Szymon Piotr stał i grzał się [przy 
ogniu]. Powiedzieli wówczas do niego: «Czy i ty nie jesteś jednym z Jego uczniów?» On 
zaprzeczył mówiąc: «Nie jestem». Jeden ze sług arcykapłana, krewny tego, któremu Piotr odciął 
ucho, rzekł: «Czyż nie ciebie widziałem razem z Nim w ogrodzie?» Piotr znowu zaprzeczył  
i natychmiast kogut zapiał” . Przed Piłatem. ( 28 – 32 ) „ Od Kajfasza zaprowadzili Jezusa do 
pretorium. A było to wczesnym rankiem. Oni sami jednak nie weszli do pretorium, aby się nie 
skalać, lecz aby móc spożyć Paschę. Dlatego Piłat wyszedł do nich na zewnątrz i rzekł: «Jaką 



skargę wnosicie przeciwko temu człowiekowi?» W odpowiedzi rzekli do niego: «Gdyby to nie był 
złoczyńca, nie wydalibyśmy Go tobie». Piłat więc rzekł do nich: «Weźcie Go wy i osądźcie według 
swojego prawa!» Odpowiedzieli mu Żydzi: «Nam nie wolno nikogo zabić». Tak miało się spełnić 
słowo Jezusa, w którym zapowiedział, jaką śmiercią miał umrzeć. Przesłuchanie. ( 33 – 40 )  
„ Wtedy powtórnie wszedł Piłat do pretorium, a przywoławszy Jezusa rzekł do Niego: «Czy Ty 
jesteś Królem Żydowskim?» Jezus odpowie-dział: «Czy to mówisz od siebie, czy też inni 
powiedzieli ci o Mnie?» Piłat odparł: «Czy ja jestem Żydem? Naród Twój i arcykapłani wydali mi 
Ciebie. Coś uczynił?» Odpowiedział Jezus: «Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby 
królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany Żydom. Teraz 
zaś królestwo moje nie jest stąd». Piłat zatem powiedział do Niego: «A więc jesteś królem?» 
Odpowiedział Jezus: «Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby 
dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu». Rzekł do Niego Piłat: 
«Cóż to jest prawda?» To powiedziawszy wyszedł powtórnie do Żydów i rzekł do nich: «Ja nie 
znajduję w Nim żadnej winy. Jest zaś u was zwyczaj, że na Paschę uwalniam wam jednego 
[więźnia]. Czy zatem chcecie, abym wam uwolnił Króla Żydowskiego?» Oni zaś powtórnie 
zawołali: «Nie tego, lecz Barabasza!» A Barabasz był zbrodniarzem”. "Oto Człowiek"  .19.( 1- 12 ) 
„ Wówczas Piłat wziął Jezusa i kazał Go ubiczować. A żołnierze uplótłszy koronę z cierni, włożyli 
Mu ją na głowę i okryli Go płaszczem purpurowym. Potem podchodzili do Niego i mówili: «Witaj, 
Królu Żydowski!» I policzkowali Go. A Piłat ponownie wyszedł na zewnątrz i przemówił do nich: 
«Oto wyprowadzam Go do was na zewnątrz, abyście poznali, że ja nie znajduję w Nim żadnej 
winy». Jezus więc wyszedł na zewnątrz, w koronie cierniowej i płaszczu purpurowym. Piłat rzekł 
do nich: «Oto Człowiek». Gdy Go ujrzeli arcykapłani i słudzy, zawołali: «Ukrzyżuj! Ukrzyżuj!» 
Rzekł do nich Piłat: «Weźcie Go i sami ukrzyżujcie! Ja bowiem nie znajduję w Nim winy». 
Odpowiedzieli mu Żydzi: «My mamy Prawo, a według Prawa powinien On umrzeć, bo sam siebie 
uczynił Synem Bożym». Gdy Piłat usłyszał te słowa, uląkł się jeszcze bardziej. Wszedł znów do 
pretorium i zapytał Jezusa: «Skąd Ty jesteś?» Jezus jednak nie dał mu odpowiedzi. Rzekł więc Piłat 
do Niego: «Nie chcesz mówić ze mną? Czy nie wiesz, że mam władzę uwolnić Ciebie i mam 
władzą Ciebie ukrzyżować?» Jezus odpowiedział: «Nie miałbyś żadnej władzy nade Mną, gdyby ci 
jej nie dano z góry. Dlatego większy grzech ma ten, który Mnie wydał tobie». Odtąd Piłat usiłował 
Go uwolnić. Żydzi jednak zawołali: «Jeżeli Go uwolnisz, nie jesteś przyjacielem Cezara. Każdy, 
kto się czyni królem, sprzeciwia się Cezarowi»”. Wyrok.  ( 13 – 16 ) „ Gdy więc Piłat usłyszał te 
słowa, wyprowadził Jezusa na zewnątrz i zasiadł na trybunale, na miejscu zwanym Lithostrotos, po 
hebrajsku Gabbata. Był to dzień Przygotowania Paschy, około godziny szóstej. I rzekł do Żydów: 
«Oto król wasz!» A oni krzyczeli: «Precz! Precz! Ukrzyżuj Go!» Piłat rzekł do nich: «Czyż króla 
waszego mam ukrzyżować?» Odpowiedzieli arcyka-płani: «Poza Cezarem nie mamy króla». Wtedy 
więc wydał Go im, aby Go ukrzyżowano. Droga krzyżowa i ukrzyżowanie . ( 17 – 24 ) 
 „ Zabrali zatem Jezusa. A On sam dźwigając krzyż wyszedł na miejsce zwane Miejscem Czaszki, 
które po hebrajsku nazywa się Golgota. Tam Go ukrzyżowano, a z Nim dwóch innych, z jednej  
i drugiej strony, pośrodku zaś Jezusa. Wypisał też Piłat tytuł winy i kazał go umieścić na krzyżu.  
A było napisane: «Jezus Nazarejczyk, Król Żydowski». Ten napis czytało wielu Żydów, ponieważ 
miejsce, gdzie ukrzyżowano Jezusa, było blisko miasta. A było napisane w języku hebrajskim, 
łacińskim i greckim.Arcykapłani żydowscy mówili do Piłata: «Nie pisz: Król Żydowski, ale że On 
powiedział: Jestem Królem Żydowskim». Odparł Piłat: «Com napisał, napisałem». Żołnierze zaś, 
gdy ukrzyżowali Jezusa, wzięli Jego szaty i podzielili na cztery części, dla każdego żołnierza po 
części; wzięli także tunikę. Tunika zaś nie była szyta, ale cała tkana od góry do dołu. Mówili wi ęc 
między sobą: «Nie rozdzierajmy jej, ale rzućmy o nią losy, do kogo ma należeć». Tak miały się 
wypełnić słowa Pisma: Podzielili między siębie szaty, a los rzucili o moją suknię.  Testament  
z krzyża . ( 25 – 27 ) „ A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, 
żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, 
którego miłował, rzekł do Matki: «Niewiasto, oto syn Twój». Następnie rzekł do ucznia: «Oto 
Matka twoja». I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie. Śmierć. ( 28 – 37 ) „ Potem Jezus 



świadom, że już wszystko się dokonało, aby się wypełniło Pismo, rzekł: «Pragnę». Stało tam 
naczynie pełne octu. Nałożono więc na hizop gąbkę pełną octu i do ust Mu podano. A gdy Jezus 
skosztował octu, rzekł: «Wykonało się!» I skłoniwszy głowę oddał ducha. Ponieważ był to dzień 
Przygotowania, aby zatem ciała nie pozostawały na krzyżu w szabat - ów bowiem dzień szabatu był 
wielkim świętem – Żydziprosili Piłata, aby ukrzyżowanym połamano golenie i usunięto ich ciała. 
Przyszli więc żołnierze i połamali golenie tak pierwszemu, jak i drugiemu, którzy z Nim byli 
ukrzyżowani. Lecz gdy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali Mu goleni, tylko 
jeden z żołnierzy włócznią przebił Mu bok i natychmiast wypłynęła krew i woda. Zaświadczył to 
ten, który widział, a świadectwo jego jest prawdziwe. On wie, że mówi prawdę, abyście i wy 
wierzyli. Stało się to bowiem, aby się wypełniło Pismo: Kość jego nie będzie złamana. I znowu na 
innym miejscu mówi Pismo: Będą patrzeć na Tego, którego przebili. Pogrzeb Jezusa. (38 - 42) „ 
Potem Józef z Arymatei, który był uczniem Jezusa, lecz ukrytym z obawy przed Żydami, poprosił 
Piłata, aby mógł zabrać ciało Jezusa. A Piłat zezwolił. Poszedł więc i zabrał Jego ciało. Przybył 
również i Nikodem, ten, który po raz pierwszy przyszedł do Jezusa w nocy, i przyniósł około stu 
funtów mieszaniny mirry i aloesu. Zabrali więc ciało Jezusa i obwiązali je w płótna razem  
z wonnościami, stosownie do żydowskiego sposobu grzebania. A na miejscu, gdzie Go 
ukrzyżowano, był ogród, w ogrodzie zaś nowy grób, w którym jeszcze nie złożono nikogo. Tam to 
więc, ze względu na żydowski dzień Przygotowania, złożono Jezusa. 
                                                                                     

 

ZMARTWYCHWSTANIE 

Ewangelia Świętego Mateusza 

Pusty grób. 28. ( 1 – 8 ) „ Po upływie szabatu, o świcie pierwszego dnia tygodnia przyszła Maria 
Magdalena i druga Maria obejrzeć grób. A oto powstało wielkie trzęsienie ziemi. Albowiem anioł 
Pański zstąpił z nieba, podszedł, odsunął kamień i usiadł na nim. 3 Postać jego jaśniała jak 
błyskawica, a szaty jego były białe jak śnieg. Ze strachu przed nim zadrżeli strażnicy i stali się 
jakby umarli. Anioł zaś przemówił do niewiast: «Wy się nie bójcie! Gdyż wiem, że szukacie Jezusa 
Ukrzyżo-wanego. Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak powiedział. Chodźcie, zobaczcie miejsce, 
gdzie leżał. A idźcie szybko i powiedzcie Jego uczniom: Powstał z martwych i oto udaje się przed 
wami do Galilei. Tam Go ujrzycie. Oto, co wam powiedziałem». Pośpiesznie więc oddaliły się od 
grobu, z bojaźnią i wielką radością, i biegły oznajmić to Jego uczniom” . Jezus ukazuje się 
niewiastom ( 9 – 10 ) „ A oto Jezus stanął przed nimi i rzekł: «Witajcie!» One podeszły do Niego, 
objęły Go za nogi i oddały Mu pokłon. A Jezus rzekł do nich: «Nie bójcie się! Idźcie i oznajmijcie 
moim braciom: niech idą do Galilei, tam Mnie zobaczą». Przekupiona straż. ( 11 – 15 ) „ Gdy one 
były w drodze, niektórzy ze straży przyszli do miasta i powiadomili arcykapłanów o wszystkim, co 
zaszło. Ci zebrali się ze starszymi, a po naradzie dali żołnierzom sporo pieniędzy i rzekli: 
«Rozpowiadajcie tak: Jego uczniowie przyszli w nocy i wykradli Go, gdyśmy spali.  A gdyby to 
doszło do uszu namiestnika, my z nim pomówimy i wybawimy was z kłopotu».  Ci więc wzięli 
pieniądze i uczy-nili, jak ich pouczono. I tak rozniosła się ta pogłoska między Żydami  
i trwa aż do dnia dzisiejszego. Ostatni rozkaz. ( 16 – 20 ) „ Jedenastu zaś uczniów udało się do 
Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak 
wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: «Dana Mi jest wszelka władza w 
niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i 
Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem  
z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata». 

 

Ewangelia Świętego Marka 



Pusty grób. 16. ( 1 – 8 ) „ Po upływie szabatu Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba, i Salome 
nakupiły wonności, żeby pójść namaścić Jezusa. Wczesnym rankiem w pierwszy dzień tygodnia 
przyszły do grobu, gdy słońce wzeszło. A mówiły między sobą: «Kto nam odsunie kamień od 
wejścia do grobu?» Gdy jednak spojrzały, zauważyły, że kamień był już odsunięty, a był bardzo 
duży. Weszły więc do grobu i ujrzały młodzieńca siedzącego po prawej stronie, ubranego w białą 
szatę; i bardzo się przestraszyły. Lecz on rzekł do nich: «Nie bójcie się! Szukacie Jezusa  
z Nazaretu, ukrzyżowanego; powstał, nie ma Go tu. Oto miejsce, gdzie Go złożyli. Lecz idźcie, 
powiedzcie Jego uczniom i Piotrowi: Idzie przedwami do Galilei, tam Go ujrzycie, jak wam 
powiedział». One wyszły i uciekły od grobu; ogarnęło je bowiem zdumienie i przestrach. Nikomu 
też nic nie oznajmiły, bo się bały. Jezus ukazuje się swoim. ( 9 – 14 ) „ Po swym 
zmartwychwstaniu, wczesnym rankiem w pierwszy dzień tygodnia, Jezus ukazał się najpierw Marii 
Magdalenie, z której wyrzucił siedem złych duchów. Ona poszła i oznajmiła to tym, którzy byli  
z Nim, pogrążonym w smutku i płaczącym. Ci jednak słysząc, że żyje i że ona Go widziała, nie 
chcieli wierzyć. Potem ukazał się w innej postaci dwom z nich na drodze, gdy szli do wsi. Oni 
powrócili i oznajmili pozostałym. Lecz im też nie uwierzyli. W końcu ukazał się samym Jedenastu, 
gdy siedzieli za stołem, i wyrzucał im brak wiary i upór, że nie wierzyli tym, którzy widzieli Go 
zmartwychwstałego”.  Ostatni rozkaz. ( 15 – 18 ) „ I rzekł do nich: «Idźcie na cały świat i głoście 
Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie 
uwierzy, będzie potępiony. Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: w imię moje złe 
duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego 
wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, i ci odzyskają zdrowie»”.   

Ewangelia Świętego Łukasza 

Pusty grób. 24. ( 1 – 11 ) „ W pierwszy dzień tygodnia poszły skoro świt do grobu, niosąc 
przygotowane wonności. Kamień od grobu zastały odsunięty. A skoro weszły, nie znalazły ciała 
Pana Jezusa. Gdy wobec tego były bezradne, nagle stanęło przed nimi dwóch mężczyzn  
w lśniących szatach. Przestraszone, pochyliły twarze ku ziemi, lecz tamci rzekli do nich                       
« Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma Go tutaj; zmartwychwstał. Przypomnijcie 
sobie, jak wam mówił, będąc jeszcze w Galilei: "Syn Człowieczy musi być wydany w ręce 
grzeszników i ukrzyżowany, lecz trzeciego dnia zmartwychwstanie"». Wtedy przypom-niały sobie 
Jego słowa i wróciły od grobu, oznajmiły to wszystko Jedenastu i wszystkim pozostałym. A były 
to: Maria Magdalena, Joanna i Maria, matka Jakuba; i inne z nimi opowiadały to Apostołom. Lecz 
słowa te wydały im się czczą gadaniną i nie dali im wiary”. Piotr u grobu. ( 12 ) „ Jednakże Piotr 
wybrał się i pobiegł do grobu; schyliwszy się, ujrzał same tylko płótna. I wrócił do siebie, dziwiąc 
się temu, co się stało. Uczniowie z Emaus. ( 13 – 33 ) „ Tego samego dnia dwaj z nich byli  
w drodze do wsi, zwanej Emaus, oddalonej sześćdziesiąt stadiów od Jerozolimy. Rozmawiali oni  
z sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali z sobą, sam Jezus 
przybliżył się i szedł z nimi. Lecz oczy ich były niejako na uwięzi, tak że Go nie poznali. On zaś ich 
zapytał: «Cóż to za rozmowy prowadzicie z sobą w drodze?» Zatrzymali się smutni. A jeden z nich, 
imieniem Kleofas, odpowiedział Mu: «Ty jesteś chyba jedynym z przebywających w Jerozolimie, 
który nie wie, co się tam w tych dniach stało». Zapytał ich: «Cóż takiego?» Odpowiedzieli Mu: 
«To, co się stało z Jezusem Nazarejczykiem, który był prorokiem potężnym w czynie i słowie 
wobec Boga i całego ludu; jak arcykapłani i nasi przywódcy wydali Go na śmierć i ukrzyżowali.  
A myśmy się spodziewali, że On właśnie miał wyzwolić Izraela. Tak, a po tym wszystkim dziś już 
trzeci dzień, jak się to stało. Nadto jeszcze niektóre z naszych kobiet przeraziły nas: były rano  
u grobu, a nie znalazłszy Jego ciała, wróciły i opowiedziały, że miały widzenie aniołów, którzy 
zapewniają, iż On żyje. Poszli niektórzy z naszych do grobu i zastali wszystko tak, jak kobiety 
opowiadały, ale Jego nie widzieli». Na to On rzekł do nich: «O nierozumni, jak nieskore są wasze 
serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy! Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby 
wejść do swej chwały?» I zaczynając od Mojżesza poprzez wszystkich proroków wykładał im, co 
we wszystkich Pismach odnosiło się do Niego. Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a On 



okazywał, jakoby miał iść dalej. Lecz przymusili Go, mówiąc: «Zostań z nami, gdyż ma się ku 
wieczorowi i dzień się już nachylił». Wszedł więc, aby zostać z nimi. Gdy zajął z nimi miejsce  
u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy oczy im się 
otworzyły i poznali Go, lecz On zniknął im z oczu. I mówili nawzajem do siebie: «Czy serce nie 
pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam wyjaśniał?» W tej samej godzinie 
wybrali się i wrócili do Jerozolimy. Tam zastali zebranych Jedenastu i innych z nimi, którzy im 
oznajmili: «Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi». Oni również opowiadali, 
co ich spotkało w drodze, i jak Go poznali przy łamaniu chleba”. Jezus ukazuje się Apostołom.  
( 36 – 42 ) „ A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: «Pokój wam!» 
Zatrwożonym i wylękłymzdawało się, że widzą ducha. Lecz On rzekł do nich: «Czemu jesteście 
zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi: to 
Ja jestem. Dotknijcie się Mnie i przekonajcie: duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja 
mam». Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi. Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli 
i pełni byli zdumienia, rzekł do nich: «Macie tu coś do jedzenia?» Oni podali Mu kawałek 
pieczonej ryby. Wziął i jadł wobec nich”.  Ostatnie pouczenia . ( 44 – 49 ) „ Potem rzekł do nich: 
«To właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami: Musi się wypełnić 
wszystko, co napisane jest o Mnie w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach». Wtedy oświecił 
ich umysły, aby rozumieli Pisma, i rzekł do nich: «Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał  
i trzeciego dnia zmartwychwstanie, w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczęnie 
grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego. Oto Ja 
ześlę na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż będziecie przyobleczeni 
mocą z wysoka»” . 

Ewangelia Świętego Jana  

Maria Magdalena, Piotr i Jan przy grobie. 20. ( 1 – 18 ) „ A pierwszego dnia po szabacie, 
wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła 
kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, 
którego Jezus kochał, i rzekła do nich: «Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono». 
Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli oni obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń 
wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, 
jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do 
wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem  
z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi 
uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze 
Pisma, [które mówi], że On ma powstać z martwych. Uczniowie zatem powrócili znowu do siebie. 
Maria Magdalena natomiast stała przed grobem płacząc. A kiedy [tak] płakała, nachyliła się do 
grobu  i ujrzała dwóch aniołów w bieli, siedzących tam, gdzie leżało ciało Jezusa - jednego  
w miejscu głowy, drugiego w miejscu nóg. I rzekli do niej: «Niewiasto, czemu płaczesz?» 
Odpowiedziała im: - «Zabrano Pana mego i nie wiem, gdzie Go położono». Gdy to powiedziała, 
odwróciła się i ujrzała stojącego Jezusa, ale nie wiedziała, że to Jezus. Rzekł do niej Jezus: 
«Niewiasto, czemu płaczesz? Kogo szukasz?» Ona zaś sądząc, że to jest ogrodnik, powiedziała do 
Niego: «Panie, jeśli ty Go przeniosłeś, powiedz mi, gdzie Go położyłeś, a ja Go wezmę». Jezus 
rzekł do niej: «Mario!» A ona obróciwszy się powiedziała do Niego po hebrajsku: «Rabbuni», to 
znaczy: Nauczycielu! Rzekł do niej Jezus: «Nie zatrzymuj Mnie, jeszcze bowiem nie wstąpiłem do 
Ojca. Natomiast udaj się do moich braci i powiedz im: "Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego 
oraz do Boga mego i Boga waszego"». Poszła Maria Magdalena oznajmiając uczniom: «Widziałam 
Pana i to mi powiedział». Zmartwychwstały ukazuje się Apostołom. ( 19 -  23 ) „ Wieczorem 
owego pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie przebywali uczniowie, gdy drzwi były zamknięte  
z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: «Pokój wam!» A to 
powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie ujrzawszy Pana. A Jezus 
znowu rzekł do nich: «Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam». Po tych słowach 



tchnął na nich i powiedział im: «Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im 
odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane». Niewierny Tomasz . ( 24 – 29 ) „ Ale 
Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc 
uczniowie mówili do niego: «Widzieliśmy Pana!» Ale on rzekł do nich: «Jeżeli na rękach Jego nie 
zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej do boku 
Jego, nie uwierzę». A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz [domu]  
i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął pośrodku i rzekł: «Pokój wam!» 
Następnie rzekł do Tomasza: «Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę  
i włóż [ją] do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym!» Tomasz Mu odpowiedział: 
«Pan mój i Bóg mój!» Powiedział mu Jezus: «Uwierzyłeś dlatego, ponieważ Mnie ujrzałeś? 
Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli»”. Zmartwychwstały ukazuje się w Galilei. 21.  
( 1 -  3 ) „ Potem znowu ukazał się Jezus nad Morzem Tyberiadzkim. A ukazał się w ten sposób: 
Byli razem Szymon Piotr, Tomasz, zwany Didymos, Natanaelz Kany Galilejskiej, synowie 
Zebedeusza oraz dwaj inni z Jego uczniów.  
 

SPIS  TREŚCI 
Wstęp 

DOBRA NOWINA – EWANGELIA   
NARODZENIE  JEZUSA  CHRYSTUSA  

Ew. Św. Mateusz  
Ew. Św. Łukasz  

Ew. Św. Jan  
Miejsca Święte. Okoliczności towarzyszące narodzeniu  

NAUCZANIE 
Ew. Św. Mateusza  

Ew. Św. Marka  
Ew. Św. Łukasza  

Ew. Św. Jana  
PRZYPOWIE ŚCI  
Ew. Św. Mateusza   

Ew. Św. Marka  
Ew. Św. Łukasza  

Ew. Św. Jana  
CUDA JEZUSA  
Ew. Św. Mateusza  

Ew. Św. Marka  
Ew. Św. Łukasza  

Ew. Św. Jana 
UZDROWIENIA  
Ew. Św. Mateusza   

Ew. Św. Marka   
Ew. Św. Łukasza   

Ew. Św. Jana  
OSTATNIA WIECZERZA - M ĘKA CHRYSTUSA  

Ew. Św. Mateusza 
Ew. Św. Marka  



Ew. Św. Łukasza  
Ew. Św. Jana  

ZMARTWYCHWSTANIE  
Ew. Św. Mateusza  

Ew. Św. Marka  
Ew. Św. Łukasza  

Ew. Św. Jana 


