
Dzień I 

 

Serce Jezusa, Domie Boży i Bramo Niebios 

(Rdz 28, 10–22) 

 

Kiedy Jakub wyszedłszy z Beer-Szeby wędrował do Charanu, trafił na jakieś 

miejsce i tam się zatrzymał na nocleg, gdy słońce już zaszło. Wziął więc z tego 

miejsca kamień i podłożył go sobie pod głowę, układając się do snu na tym 

właśnie miejscu. 

We śnie ujrzał drabinę opartą na ziemi, sięgającą swym wierzchołkiem 

nieba, oraz aniołów Bożych, którzy wchodzili w górę i schodzili na dół. A oto 

Pan stał na jej szczycie i mówił: «Ja jestem Pan, Bóg Abrahama i Bóg Izaaka. 

Ziemię, na której leżysz, oddaję tobie i twemu potomstwu. A potomstwo twe 

będzie tak liczne jak proch ziemi, ty zaś rozprzestrzenisz się na zachód i na 

wschód, na północ i na południe; wszystkie plemiona ziemi otrzymają 

błogosławieństwo przez ciebie i przez twych potomków. Ja jestem z tobą i będę 

cię strzegł, gdziekolwiek się udasz; a potem sprowadzę cię do tego kraju. 

Bo nie opuszczę cię, dopóki nie spełnię tego, co ci obiecuję». 

A gdy Jakub zbudził się ze snu, pomyślał: «Prawdziwie Pan jest na tym 

miejscu, a ja nie wiedziałem». I zdjęty trwogą rzekł: «O, jakże miejsce to 

przejmuje grozą! Prawdziwie jest to dom Boga i brama nieba!» 

Wstawszy więc rano, wziął ów kamień, który podłożył sobie pod głowę, 

postawił go jako stelę i rozlał na jego wierzchu oliwę. I dał temu miejscu 

nazwę Betel. – Natomiast pierwotna nazwa tego miejsca była Luz. – Po czym 

złożył taki ślub: «Jeżeli Pan Bóg będzie ze mną, strzegąc mnie w drodze, 

w którą wyruszyłem, jeżeli da mi chleb do jedzenia i ubranie do okrycia się 

i jeżeli wrócę szczęśliwie do domu ojca mojego, Pan będzie moim Bogiem. Ten 

zaś kamień, który postawiłem jako stelę, będzie domem Boga. Z wszystkiego, 

co mi dasz, będę Ci składał w ofierze dziesięcinę».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzień II 

 

Serce Jezusa, wszelkiej chwały najgodniejsze 

(Mt 17, 1-8) 

 

Po sześciu dniach Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i brata jego Jana 

i zaprowadził ich na górę wysoką, osobno. Tam przemienił się wobec nich: 

twarz Jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło. 

A oto im się ukazali Mojżesz i Eliasz, którzy rozmawiali z Nim. Wtedy Piotr 

rzekł do Jezusa: «Panie, dobrze, że tu jesteśmy; jeśli chcesz, postawię tu trzy 

namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza». 

Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał 

się głos: «To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego 

słuchajcie!» Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz i bardzo się zlękli. A Jezus 

zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: «Wstańcie, nie lękajcie się!» Gdy 

podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa.  

 

 

 

Dzień III 

 

Serce Jezusa, Życie i Zmartwychwstanie nasze 

(Łk 7, 11–23) 

 

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 

wynoszono umarłego - jedynego syna matki, a ta 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. 

O tym wszystkim donieśli Janowi jego uczniowie. Wtedy Jan przywołał do 

siebie dwóch spośród swoich uczniów i posłał ich do Pana z zapytaniem: «Czy 

Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać?» Gdy ludzie 

ci zjawili się u Jezusa, rzekli: «Jan Chrzciciel przysyła nas do Ciebie 

z zapytaniem: Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy 

oczekiwać?» 



W tym właśnie czasie wielu uzdrowił z chorób, dolegliwości i uwolnił od 

złych duchów; oraz wielu niewidomych obdarzył wzrokiem. Odpowiedział im 

więc: «Idźcie i donieście Janowi to, coście widzieli i słyszeli: niewidomi wzrok 

odzyskują, chromi chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia i głusi słyszą; 

umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię. A błogosławiony jest 

ten, kto we Mnie nie zwątpi».  

 

 

 

Dzień IV 

 

Serce Jezusa, Pokoju i pojednanie nasze 

(J 20, 1.11-22) 

 

A pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było 

ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od 

grobu. 

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». 

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!  

 

Dzień V 

 

Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich Świętych 

(Ba 5,1-9) 

 

Złóż, Jeruzalem, szatę smutku i utrapienia swego, a przywdziej wspaniałe 

szaty chwały, dane ci na zawsze przez Pana. Oblecz się płaszczem 

sprawiedliwości, pochodzącej od Boga, włóż na głowę swą koronę chwały 

Przedwiecznego! Albowiem Bóg chce pokazać wspaniałość twoją wszystkiemu, 

co jest pod niebem. Imię twe u Boga na wieki będzie nazwane: „Pokój 

sprawiedliwości i chwała pobożności!” 

Podnieś się, Jeruzalem! Stań na miejscu wysokim, spojrzyj na Wschód, 

zobacz twe dzieci, zgromadzone na słowo Świętego od wschodu słońca aż do 

zachodu, rozradowane, że Bóg o nich pamiętał. Wyszli od ciebie pieszo, 

pędzeni przez wrogów, a Bóg przyprowadzi ich niesionych z chwałą, jakby na 

tronie królewskim. Albowiem postanowił Bóg zniżyć każdą górę wysoką, 

pagórki odwieczne, doły zasypać do zrównania z ziemią, aby bezpiecznie mógł 

kroczyć Izrael w chwale Pana. 

Na rozkaz Pana lasy i drzewa pachnące ocieniać będą Izraela. Z radością 

bowiem poprowadzi Bóg Izraela do światła swej chwały z właściwą sobie 

sprawiedliwością i miłosierdziem. Odpis listu, wysłanego przez Jeremiasza do 

tych, którzy jako niewolnicy mieli być uprowadzeni przez króla babilońskiego 

do Babilonu, by im oznajmić, co mu Bóg polecił.  

 

 


