
Tydzień II - Wierzę w Kościół  Święty 

Dzień I - Świętość Kościoła 

1. (Łk 6, 12-13) 

12 W tym czasie Jezus wyszedł na górę, aby się modlić, i całą noc spędził na 

modlitwie do Boga. 13 Z nastaniem dnia przywołał swoich uczniów i wybrał 

spośród nich dwunastu, których też nazwał apostołami; 

2. (Mk 3, 13-19) 

13 Potem wyszedł na górę i przywołał do siebie tych, których sam chciał, a oni 

przyszli do Niego. 14 I ustanowił Dwunastu, aby Mu towarzyszyli, by mógł 

wysyłać ich na głoszenie nauki, 15 i by mieli władzę wypędzać złe duchy. 

16 Ustanowił więc Dwunastu: Szymona, któremu nadał imię Piotr; 17 dalej 

Jakuba, syna Zebedeusza, i Jana, brata Jakuba, którym nadał przydomek 

Boanerges, to znaczy synowie gromu; 18 dalej Andrzeja, Filipa, Bartłomieja, 

Mateusza, Tomasza, Jakuba, syna Alfeusza, Tadeusza, Szymona Gorliwego 

19 i Judasza Iskariotę, który właśnie Go wydał. 

3. (Mt 16, 13-19)  

13 Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: «Za 

kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?» 14 A oni odpowiedzieli: «Jedni za Jana 

Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego 

z proroków». 15 Jezus zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?» 16 Odpo-

wiedział Szymon Piotr: «Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego». 17 Na to Jezus 

mu rzekł: «Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły ci 

tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. 18 Otóż i Ja tobie 

powiadam: Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej Skale zbuduję Kościół mój, 

a bramy piekielne go nie przemogą. 19 I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; 

cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, 

będzie rozwiązane w niebie». 

 

Dzień II - W szkole Jezusa - kształtowanie uczniów 

1. (Mt 16, 21-23) 

21 Odtąd zaczął Jezus wskazywać swoim uczniom na to, że musi iść do 

Jerozolimy i wiele cierpieć od starszych i arcykapłanów, i uczonych w Piśmie; że 

będzie zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie. 22 A Piotr wziął Go na bok 

i począł robić Mu wyrzuty: «Panie, niech Cię Bóg broni! Nie przyjdzie to nigdy na 

Ciebie». 23 Lecz On odwrócił się i rzekł do Piotra: «Zejdź Mi z oczu, szatanie! 

Jesteś Mi zawadą, bo myślisz nie na sposób Boży, lecz na ludzki». 

 

 

 

 

 

2. (Mk 9, 33-37) 

33 Tak przyszli do Kafarnaum. Gdy był w domu, zapytał ich: «O czym to 

rozprawialiście w drodze?» 34 Lecz oni milczeli, w drodze bowiem posprzeczali 

się między sobą o to, kto z nich jest największy. 35 On usiadł, przywołał 

Dwunastu i rzekł do nich: «Jeśli kto chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze 

wszystkich i sługą wszystkich!». 36 Potem wziął dziecko, postawił je przed nimi 

i objąwszy je ramionami, rzekł do nich: 37 «Kto przyjmuje jedno z tych dzieci 

w imię moje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, nie przyjmuje Mnie, lecz 

Tego, który Mnie posłał». 

3. (J 6, 66-69) 

66 Odtąd wielu uczniów Jego się wycofało i już z Nim nie chodziło. 67 Rzekł więc 

Jezus do Dwunastu: «Czyż i wy chcecie odejść?» 68 Odpowiedział Mu Szymon 

Piotr: «Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. 69 A myśmy 

uwierzyli i poznali, że Ty jesteś Świętym Boga».   

 

Dzień III - Ustanowienie Eucharystii (Łk 22, 14-20) 

14 A gdy nadeszła pora, zajął miejsce u stołu i Apostołowie z Nim. 15 Wtedy rzekł 

do nich: «Gorąco pragnąłem spożyć Paschę z wami, zanim będę cierpiał. 

16 Albowiem powiadam wam: Już jej spożywać nie będę, aż się spełni 

w królestwie Bożym».17 Potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie rzekł: 

«Weźcie go i podzielcie między siebie; 18 albowiem powiadam wam: odtąd nie 

będę już pił z owocu winnego krzewu, aż przyjdzie królestwo Boże».19 Następnie 

wziął chleb, odmówiwszy dziękczynienie połamał go i podał mówiąc: «To jest 

Ciało moje, które za was będzie wydane: to czyńcie na moją pamiątkę!» 20 Tak 

samo i kielich po wieczerzy, mówiąc: «Ten kielich to Nowe Przymierze we Krwi 

mojej, która za was będzie wylana. 

 

Dzień IV - Kościół zrodzony z boku Chrystusowego (J 19, 28-35) 

28 Potem Jezus świadom, że już wszystko się dokonało, aby się wypełniło Pismo, 

rzekł: «Pragnę». 29 Stało tam naczynie pełne octu. Nałożono więc na hizop gąbkę 

pełną octu i do ust Mu podano. 30 A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: «Wykonało 

się!» I skłoniwszy głowę oddał ducha.31 Ponieważ był to dzień Przygotowania, 

aby zatem ciała nie pozostawały na krzyżu w szabat - ów bowiem dzień szabatu 

był wielkim świętem - Żydzi prosili Piłata, aby ukrzyżowanym połamano golenie 

i usunięto ich ciała. 32 Przyszli więc żołnierze i połamali golenie tak pierwszemu, 

jak i drugiemu, którzy z Nim byli ukrzyżowani. 33 Lecz gdy podeszli do Jezusa 

i zobaczyli, że już umarł, nie łamali Mu goleni, 34 tylko jeden z żołnierzy 

włócznią przebił Mu bok i natychmiast wypłynęła krew i woda. 35 Zaświadczył to 

ten, który widział, a świadectwo jego jest prawdziwe. On wie, że mówi prawdę, 

abyście i wy wierzyli. 



Dzień V - Jezus żyje w swoim Kościele (Łk 24, 13-35) 

13 Tego samego dnia dwaj z nich byli w drodze do wsi, zwanej Emaus, oddalonej 

sześćdziesiąt stadiów od Jerozolimy. 14 Rozmawiali oni z sobą o tym wszystkim, 

co się wydarzyło. 15 Gdy tak rozmawiali i rozprawiali z sobą, sam Jezus 

przybliżył się i szedł z nimi. 16 Lecz oczy ich były niejako na uwięzi, tak że Go 

nie poznali. 17 On zaś ich zapytał: «Cóż to za rozmowy prowadzicie z sobą 

w drodze?» Zatrzymali się smutni. 18 A jeden z nich, imieniem Kleofas, odpo-

wiedział Mu: «Ty jesteś chyba jedynym z przebywających w Jerozolimie, który 

nie wie, co się tam w tych dniach stało». 19 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; 20 jak 

arcykapłani i nasi przywódcy wydali Go na śmierć i ukrzyżowali. 21 A myśmy się 

spodziewali, że On właśnie miał wyzwolić Izraela. Tak, a po tym wszystkim dziś 

już trzeci dzień, jak się to stało. 22 Nadto jeszcze niektóre z naszych kobiet 

przeraziły nas: były rano u grobu, 23 a nie znalazłszy Jego ciała, wróciły 

i opowiedziały, że miały widzenie aniołów, którzy zapewniają, iż On żyje. 

24 Poszli niektórzy z naszych do grobu i zastali wszystko tak, jak kobiety 

opowiadały, ale Jego nie widzieli». 25 Na to On rzekł do nich: «O nierozumni, jak 

nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy! 

26 Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swej chwały?» 

27 I zaczynając od Mojżesza poprzez wszystkich proroków wykładał im, co we 

wszystkich Pismach odnosiło się do Niego. 28 Tak przybliżyli się do wsi, do której 

zdążali, a On okazywał, jakoby miał iść dalej. 29 Lecz przymusili Go, mówiąc: 

«Zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił». Wszedł więc, 

aby zostać z nimi. 30 Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił 

błogosławieństwo, połamał go i dawał im. 31 Wtedy oczy im się otworzyły 

i poznali Go, lecz On zniknął im z oczu. 32 I mówili nawzajem do siebie: «Czy 

serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam wyjaśniał?» 

33 W tej samej godzinie wybrali się i wrócili do Jerozolimy. Tam zastali 

zebranych Jedenastu i innych z nimi, 34 którzy im oznajmili: «Pan rzeczywiście 

zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi». 35 Oni również opowiadali, co ich 

spotkało w drodze, i jak Go poznali przy łamaniu chleba. 


