
Tydzień III - Wierzę w Kościół Powszechny  

Dzień I - Kościół darem i obietnicą Jezusa (Łk 18, 28-30) 

28 Wówczas Piotr rzekł: «Oto my opuściliśmy swoją własność i poszliśmy za 

Tobą». 29 On im odpowiedział: «Zaprawdę, powiadam wam: Nikt nie opuszcza 

domu albo żony, braci, rodziców albo dzieci dla królestwa Bożego, żeby 30 nie 

otrzymał daleko więcej w tym czasie, a w wieku przyszłym - życia wiecznego». 

 

Dzień II - Zesłanie Ducha Świętego (Dz 2, 1-13) 

1 Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem 

na tym samym miejscu. 2 Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie 

gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. 3 Ukazały się im 

też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. 

4 I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi 

językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. 5 Przebywali wtedy w Jerozolimie 

pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. 6 Kiedy więc powstał ów 

szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak przemawiali w jego 

własnym języku. 7 «Czyż ci wszyscy, którzy przemawiają, nie są Galilej-

czykami?» - mówili pełni zdumienia i podziwu. 8 «Jakżeż więc każdy z nas słyszy 

swój własny język ojczysty? - 9 Partowie i Medowie, i Elamici, i mieszkańcy 

Mezopotamii, Judei oraz Kapadocji, Pontu i Azji, 10 Frygii oraz Pamfilii, Egiptu 

i tych części Libii, które leżą blisko Cyreny, i przybysze z Rzymu, 11 Żydzi oraz 

prozelici, Kreteńczycy i Arabowie - słyszymy ich głoszących w naszych językach 

wielkie dzieła Boże». 12 Zdumiewali się wszyscy i nie wiedzieli, co myśleć: «Co 

ma znaczyć?» - mówili jeden do drugiego. 13 «Upili się młodym winem» - drwili 

inni. 

 

Dzień III - Sakramenty Chrztu i Bierzmowania (Dz 2, 37-41) 

37 Gdy to usłyszeli, przejęli się do głębi serca: «Cóż mamy czynić, bracia?» - 

zapytali Piotra i pozostałych Apostołów. 38 «Nawróćcie się - powiedział do nich 

Piotr - i niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie 

grzechów waszych, a weźmiecie w darze Ducha Świętego. 39 Bo dla was jest 

obietnica i dla dzieci waszych, i dla wszystkich, którzy są daleko, a których 

powoła Pan Bóg nasz». 

40 W wielu też innych słowach dawał świadectwo i napominał: «Ratujcie się 

spośród tego przewrotnego pokolenia!». 41 Ci więc, którzy przyjęli jego naukę, 

zostali ochrzczeni. I przyłączyło się owego dnia około trzech tysięcy dusz. 

 

 

 

 

 

Dzień IV - Jak rozwija się Kościół (Dz 9, 1-6, 10-19) 

1 Szaweł ciągle jeszcze siał grozę i dyszał żądzą zabijania uczniów Pańskich. Udał 

się do arcykapłana 2 i poprosił go o listy do synagog w Damaszku, aby mógł 

uwięzić i przyprowadzić do Jerozolimy mężczyzn i kobiety, zwolenników tej 

drogi, jeśliby jakichś znalazł. 3 Gdy zbliżał się już w swojej podróży do 

Damaszku, olśniła go nagle światłość z nieba. 4 A gdy upadł na ziemię, usłyszał 

głos, który mówił: «Szawle, Szawle, dlaczego Mnie prześladujesz?» 5 «Kto jesteś, 

Panie?» - powiedział. A On: «Ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. 6 Wstań 

i wejdź do miasta, tam ci powiedzą, co masz czynić». 10 W Damaszku znajdował 

się pewien uczeń, imieniem Ananiasz. «Ananiaszu!» - przemówił do niego Pan 

w widzeniu. A on odrzekł: «Jestem, Panie!» 11 A Pan do niego: «Idź na ulicę 

Prostą i zapytaj w domu Judy o Szawła z Tarsu, bo właśnie się modli». 12 (I ujrzał 

w widzeniu, jak człowiek imieniem Ananiasz wszedł i położył na nim ręce, aby 

przejrzał). 13 «Panie - odpowiedział Ananiasz - słyszałem z wielu stron, jak dużo 

złego wyrządził ten człowiek świętym Twoim w Jerozolimie. 14 I ma on także 

władzę od arcykapłanów więzić tutaj wszystkich, którzy wzywają Twego 

imienia». 15 «Idź - odpowiedział mu Pan - bo wybrałem sobie tego człowieka za 

narzędzie. On zaniesie imię moje do pogan i królów, i do synów Izraela. 

16 I pokażę mu, jak wiele będzie musiał wycierpieć dla mego imienia».17 Wtedy 

Ananiasz poszedł. Wszedł do domu, położył na nim ręce i powiedział: «Szawle, 

bracie, Pan Jezus, który ukazał ci się na drodze, którą szedłeś, przysłał mnie, abyś 

przejrzał i został napełniony Duchem Świętym». 18 Natychmiast jakby łuski 

spadły z jego oczu i odzyskał wzrok, i został ochrzczony. 19 A gdy go nakar-

miono, odzyskał siły. 

 

Dzień V - Hierarchia i Lud Boży (Mt 20, 24-28) 

24 Gdy dziesięciu [pozostałych] to usłyszało, oburzyli się na tych dwóch braci. 

25 A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł: «Wiecie, że władcy narodów uciskają 

je, a wielcy dają im odczuć swą władzę. 26 Nie tak będzie u was. Lecz kto by 

między wami chciał stać się wielkim, niech będzie waszym sługą. 27 A kto by 

chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem waszym, 28 na 

wzór Syna Człowieczego, który nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć 

i dać swoje życie na okup za wielu». 

 


