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R Ó Ż A N I E C  B I B L I J N Y  

Różaniec Ewangelii wg św. Łukasza 

  

  

Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą. Błogosłowionaś Ty między niewiastami 

i błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus, … 

1. którego przyjście na świat poprzedziło przyjście Jana Chrzciciela 

Lecz anioł rzekł do niego: Nie bój się Zachariaszu! Twoja prośba została 

wysłuchana: żona twoja Elżbieta urodzi ci syna, któremu nadasz imię 

Jan.  

2. którego poczęła Miriam z Nazaretu, gdy na anielskie zwiastowanie 

odpowiedziała „Niech mi się stanie według Słowa Twego”  

Lecz anioł rzekł do Niej: Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u 

Boga. (31) Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus.  

3. którego poczęcie potwierdziła Elżbieta witając Maryję jako Matkę swego 

Pana. 

A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie?  

4. którego mesjańskie Królestwo wyśpiewała Maryja w hymnie pochwalnym 

Wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. Święte jest Jego imię.  

5. który narodził się w Betlejem w czasie spisu ludności zarządzonego przez 

cezara Augusta 

Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta 

Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu 

Dawida,  

6. który urodzi się w stajni i został złożony w żłobie 

Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła 

w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie.  

http://www.mateusz.pl/duchowosc/js-rb.htm


7. którego narodzenie ogłosili pasterzom aniołowie 

Anioł rzekł do nich: Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, 

która będzie udziałem całego narodu.  

8. który został obrzezany ósmego dnia po narodzeniu zgodnie z Prawem 

Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać Dziecię, nadano Mu imię 

Jezus, którym Je nazwał anioł. 

9. który został ofiarowany w świątyni w czterdzieści dni po narodzeniu 

zgodnie z Prawem 

Gdy potem upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, 

przynieśli Je do Jerozolimy, aby Je przedstawić Panu.  

10. który jest światłem na oświecenie pogan i chwałą swego ludu Izraela 

Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec 

wszystkich narodów:  światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, 

Izraela. 

 

Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami, grzesznymi, teraz i w godzinie 

śmierci naszej. Amen. 

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze 

i na wieki wieków. Amen 

  

Raduj się, Miriam, łaską przepełniona: Pan jest z Tobą! Jesteś błogosławiona 

między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona, Jezus, … 

11. który odnalazł się w świątyni pośród nauczycieli Prawa gdy przysłuchiwał 

się im i zadawał pytania 

Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między 

nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania.  

12. który był posłuszny swoim Rodzicom jak Swemu Ojcu 

Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu; i był im poddany. A Matka 

Jego chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swym sercu.  



13. którego pojawienie się wśród ludu zapowiadał Jan Chrzciciel 

Ja was chrzczę wodą; lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie 

jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On chrzcić was będzie 

Duchem Świętym i ogniem.  

14. na którego zstąpił Duch Pański podczas chrztu w Jordanie 

A gdy się modlił, otworzyło się niebo  i Duch Święty zstąpił na Niego, w 

postaci cielesnej niby gołębica, a nieba odezwał się głos: Tyś jest mój 

Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie.  

15. który pościł na pustyni przez czterdzieści dni 

Pełen Ducha Świętego, powrócił Jezus znad Jordanu i przebywał w 

Duchu [Świętym] na pustyni  czterdzieści dni, (…) Nic w owe dni nie 

jadł, a po ich upływie odczuł głód.  

16. którego szatan poddał trzykrotnej próbie 

Jezus mu odparł: Powiedziano: Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, 

Boga swego. Gdy diabeł dokończył całego kuszenia, odstąpił od Niego aż 

do czasu.  

17. który ogłosił swą mesjańską misję w nazaretańskiej synagodze 

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.  

18. którego odrzucili bracia i sąsiedzi 

Porwali Go z miejsca, wyrzucili Go z miasta i wyprowadzili aż na stok 

góry, na której ich miasto było zbudowane, aby Go strącić.  

19. który wyrzucał złe duchy 

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.  

20. który we wszystkich miastach Izraela głosił Królestwo Boże 

Także innym miastom muszę głosić Dobrą Nowinę o królestwie Bożym, 

bo na to zostałem posłany. 



 

Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami, dziećmi Twymi, teraz i w godzinie 

śmierci naszej. Amen. 

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze 

i na wieki wieków. Amen 

  

21. który uzdrowił z gorączki teściową Piotra 

A wysoka gorączka trawiła teściową Szymona. I prosili Go za nią.  On 

stanąwszy nad nią rozkazał gorączce, i opuściła ją.  

22. który sprawił cudowny połów ryb 

Skoro to uczynili, zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci ich 

zaczynały się rwać.  

23. który powołał Piotra na rybaka ludzi 

Jezus rzekł do Szymona: Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił.  

24. którego uczniowie porzucili wszystko, aby pójść za Nim 

I przyciągnąwszy łodzie do brzegu, zostawili wszystko i poszli za Nim.  

25. który uzdrowił trędowatego 

Jezus wyciągnął rękę i dotknął go, mówiąc: Chcę, bądź oczyszczony.                

I natychmiast trąd z niego ustąpił.  

26. który odpuścił grzechy paralitykowi i uzdrowił go 

Rzekł do sparaliżowanego: Mówię ci, wstań, weź swoje łoże i idź do 

domu!  

27. który nie przyszedł do sprawiedliwych, ale do grzeszników 

Nie przyszedłem wezwać do nawrócenia sprawiedliwych, lecz 

grzeszników.  

 

 



28. który jest naszym Oblubieńcem 

Czy możecie gości weselnych nakłonić do postu, dopóki pan młody jest z 

nimi? 

29. który jest Panem szabatu 

I dodał: Syn Człowieczy jest panem szabatu.  

30. który po całonocnej modlitwie powołał dwunastu Apostołów 

Z nastaniem dnia przywołał swoich uczniów i wybrał spośród nich 

dwunastu, których też nazwał apostołami.  

31. który błogosławi ubogich, łaknących, płaczących i prześladowanych 

A On podniósł oczy na swoich uczniów i mówił: Błogosławieni jesteście 

wy, ubodzy, albowiem do was należy królestwo Boże.  

32. który uczy nas miłości nieprzyjaciół 

Wy natomiast miłujcie waszych nieprzyjaciół, czyńcie dobrze i 

pożyczajcie, niczego się za to nie spodziewając. A wasza nagroda będzie 

wielka, i będziecie synami Najwyższego.  

33. który przestrzega nas przed osądzaniem bliźnich 

Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie 

potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone.  

34. który wymaga, byśmy czynili to, co nam mówi 

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.  

35. który uzdrowił sługę rzymskiego setnika, 

Powiadam wam: Tak wielkiej wiary nie znalazłem nawet w Izraelu.                      

A gdy wysłani wrócili do domu, zastali sługę zdrowego.  

36. który wskrzesił młodzieńca z Naim 

Młodzieńcze, tobie mówię wstań! Zmarły usiadł i zaczął mówić;                  

i oddał go jego matce.  



37. który sprawia, że ślepi widzą, chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni, 

głusi słyszą, a ubogim głoszona jest Ewangelia 

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.  

38. który jest Mądrością Bożą 

I cały lud, który Go słuchał, nawet celnicy przyznawali słuszność Bogu, 

przyjmując chrzest Janowy. 

39. który przebaczył jawnogrzesznicy ze względu na okazaną przez nią miłość 

Odpuszczone są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo umiłowała. A ten, 

komu mało się odpuszcza, mało miłuje.  

40. któremu służyły pobożne niewiasty 

Następnie wędrował przez miasta i wsie, nauczając i głosząc Ewangelię o 

królestwie Bożym. A było z Nim Dwunastu oraz kilka kobiet, które 

uwolnił od złych duchów i od słabości,(…) które im usługiwały ze swego 

mienia.  

41. który jest siewcą Słowa Bożego 

Takie jest znaczenie przypowieści: Ziarnem jest słowo Boże.  

42. którego matką i braćmi są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i wypełniają je 

Moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają słowa Bożego i 

wypełniają je.  

43. który uciszył burzę na morzu 

Lecz On wstał, rozkazał wichrowi i wzburzonej fali: uspokoiły się i 

nastał cisza.  

44. który wyrzucił legion złych duchów z opętanego Gerazeńczyka 

Przyszli do Jezusa i zastali człowieka, z którego wyszły złe duchy, 

ubranego i przy zdrowych zmysłach, siedzącego u nóg Jezusa.  

 

 



45. który uzdrowił niewiastę cierpiącą na chroniczny upływ krwi 

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.  

46. który wskrzesił jedyną córkę Jaira 

On zaś ująwszy ją za rękę rzekł głośno: Dziewczynko, wstań! Duch jej 

powrócił, i zaraz wstała.  

47. który posłał dwunastu Apostołów, by głosili Królestwo Boże 

Wtedy zwołał Dwunastu, dał im moc i władzę nad wszystkimi złymi 

duchami i władzę leczenia chorób.  I wysłał ich, aby głosili królestwo 

Boże i uzdrawiali chorych.  

48. który rozmnożył chleb na pustyni 

A On wziął te pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo i odmówiwszy 

błogosławieństwo, połamał i dawał uczniom, by podawali ludowi.  

49. który przykazuje nam dźwigać swój krzyż i iść za Nim 

Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia 

bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje!  

50. który przemienił się uczniom na górze 

Gdy się modlił, wygląd Jego twarzy się odmienił, a Jego odzienie stało 

się lśniąco białe.  A oto dwóch mężów rozmawiało z Nim. Byli to 

Mojżesz i Eliasz.  

51. który uzdrowił chłopca, którym szarpał duch nieczysty 

Jezus rozkazał surowo duchowi nieczystemu, uzdrowił chłopca i oddał 

go jego ojcu.  

52. który stawia nam dzieci za wzór do naśladowania 

Kto przyjmie to dziecko w imię moje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie 

przyjmie, przyjmuje Tego, który Mnie posłał.  
 

 



53. który żąda radykalnego opowiedzenia się za Nim 

Odparł mu: Zostaw umarłym grzebanie ich umarłych, a ty idź i głoś 

królestwo Boże!  

54. który posyła swoich uczniów z Dobrą Nowiną niczym jagnięta między wilki 

Powiedział też do nich: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; 

proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. 

Idźcie, oto was posyłam jak owce między wilki.  

55. który dał nam moc, byśmy deptali po wężach i skorpionach i wszelkiej 

potędze nieprzyjacielskiej 

Oto dałem wam władzę stąpania po wężach i skorpionach, i po całej 

potędze przeciwnika, a nic wam nie zaszkodzi.  Jednak nie z tego się 

cieszcie, że duchy się wam poddają, lecz cieszcie się, że wasze imiona 

zapisane są w niebie.  

56. który jest zakryty przed mądrymi i roztropnymi, a objawia się prostaczkom 

Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed 

mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż 

takie było Twoje upodobanie.  

57. który podnosi nas z miłością i leczy niczym miłosierny Samarytanin 

Ten, który mu okazał miłosierdzie. Jezus mu rzekł: Idź, i ty czyń 

podobnie!  

58. który dał nam za wzór Marię słuchającą z uwagą Jego Słowa, a Marcie 

polecił dbać tylko o jedną najlepszą cząstkę 

Marto, Marto, troszczysz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba <mało 

albo> tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie 

pozbawiona.  

59. który nauczył nas zwracać się do Boga „Ojcze nasz” 

Panie, naucz nas się modlić, jak i Jan nauczył swoich uczniów. A On 

rzekł do nich: Kiedy się modlicie, mówcie: Ojcze, niech się święci Twoje 

imię; niech przyjdzie Twoje królestwo!  

 



60. który zachęca nas do wytrwałego upraszania Ducha Świętego 

Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim 

dzieciom, o ileż bardziej Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy 

Go proszą.  

61. który ostrzega nas, że ten kto nie jest z Nim jest przeciw Niemu, a kto nie 

gromadzi z Nim – ten rozprasza 

Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko Mnie; a kto nie zbiera ze Mną, 

rozprasza.  

62. który błogosławi tym, którzy słuchają Jego Słowa i strzegą je 

Błogosławione łono, które Cię nosiło, i piersi, które ssałeś.  Lecz On 

rzekł: Owszem, ale przecież błogosławieni ci, którzy słuchają słowa 

Bożego i zachowują je.  

63. który przepowiedział nawrócenie się narodów pogańskich zanim nawróci się 

Izrael 

Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią 

je; ponieważ oni dzięki nawoływaniu Jonasza się nawrócili, a oto tu jest 

coś więcej niż Jonasz. 

64. który polecił nam, abyśmy byli skierowani ku wnętrzu, a nie skupiali się na 

sprawach zewnętrznych 

Właśnie wy, faryzeusze, dbacie o czystość zewnętrznej strony kielicha i 

misy, a wasze wnętrze pełne jest zdzierstwa i niegodziwości.  

Nierozumni! Czyż Stwórca zewnętrznej strony nie uczynił także 

wnętrza? Raczej dajcie to, co jest wewnątrz, na jałmużnę, a zaraz 

wszystko będzie dla was czyste.  

65. który przestrzega nas przed kwasem faryzeuszów 

Strzeżcie się kwasu, to znaczy obłudy faryzeuszów. 

66. który przestrzega nas przed wszelką chciwością 

Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, bo nawet gdy ktoś opływa 

[we wszystko], życie jego nie jest zależne od jego mienia. 

 

 



67. który wzywa nas do zaufania Opatrzności Bożej 

Każdemu, kto mówi jakieś słowo przeciw Synowi Człowieczemu, będzie 

przebaczone, lecz temu, kto bluźni przeciw Duchowi Świętemu, nie 

będzie przebaczone.   

68. który wzywa nas do czuwania w każdym czasie 

A wy [bądźcie] podobni do ludzi, oczekujących swego pana, kiedy z 

uczty weselnej powróci, aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i 

zakołacze.   

69. który przyszedł, by rzucić ogień na ziemię i pragnie, by już zapłonął 

Przyszedłem rzucić ogień na ziemię i jakże bardzo pragnę, żeby on już 

zapłonął.  

70. który wzywa nas do rozpoznawania znaków czasu 

Obłudnicy, umiecie rozpoznawać wygląd ziemi i nieba, a jakże obecnego 

czasu nie rozpoznajecie?  

71. który wzywa nas do nawrócenia i do pokuty 

Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy 

podobnie zginiecie.  

72. który wyprostował kobietę pochyloną przez osiemnaście lat 

Włożył na nią ręce, a natychmiast wyprostowała się i chwaliła Boga.  

73. którego Królestwo podobne jest do ziarna gorczycy i do zakwasu 

chlebowego 

Podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posadził w swoim 

ogrodzie. Podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła 

w trzy miary mąki, aż wszystko się zakwasiło.  

74. który objawia, że do Jego Królestwa wchodzi się przez ciasną bramę 

Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi; gdyż wielu, powiadam wam, będzie 

chciało wejść, a nie będą mogli.  
 

 

 



75. który ostrzega nas, że pierwsi będą ostatnimi, a ostatni – pierwszymi 

Tak oto są ostatni, którzy będą pierwszymi, i są pierwsi, którzy będą 

ostatnimi.  

76. który uzdrowił w szabat człowieka chorego na puchlinę 

On zaś dotknął go, uzdrowił i odprawił. 

77. który zaprasza nas wszystkich na swoją ucztę 

Kiedy nadszedł czas uczty, posłał swego sługę, aby powiedział 

zaproszonym: Przyjdźcie, bo już wszystko jest gotowe.  

78. który przestrzega nas, że jeśli nie wyrzekniemy się wszystkiego, co 

posiadamy, nie możemy być Jego uczniami 

Tak więc nikt z was, kto nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie 

może być moim uczniem.  

79. który wyrusza na poszukiwanie każdej zagubionej owieczki 

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?  

80. który znajduje każdą zagubioną monetę, na której jest odciśnięty obraz 

i podobieństwo Boże 

Cieszcie się ze mną, bo znalazłam drachmę, którą zgubiłam. Tak samo, 

powiadam wam, radość powstaje u aniołów Bożych z jednego 

grzesznika, który się nawraca. 

81. który objawia niezmierzone miłosierdzie Ojca dla wszystkich synów 

marnotrawnych 

A trzeba się weselić i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znów 

ożył, zaginął a odnalazł się.  

82. który wzywa nas, byśmy służyli roztropnie i gorliwie tylko jednemu Panu 

Nie możecie służyć Bogu i mamonie.  
 

 



83. który przestrzega nas, że jeśli odrzucimy Prawo i Proroków, to choćby nawet 

ktoś z umarłych powstał – też nie uwierzymy 

Jeśli Mojżesza i Proroków nie słuchają, to choćby kto z umarłych 

powstał, nie uwierzą.  

84. który przestrzega nas przed zgorszeniem choćby jednego z maluczkich 

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.  

85. który wzywa nas do przebaczenia naszym winowajcom, gdy o to proszą 

Jeśli brat twój zawini, upomnij go; i jeśli żałuje, przebacz mu.  

86. który wzywa nas do wiary choćby tak małej jak ziarno gorczycy 

Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej 

morwie: Wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze, a byłaby wam 

posłuszna.  

87. który wzywa nas do pokory 

Tak mówcie i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono: Słudzy 

nieużyteczni jesteśmy; wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać.  

88. który uzdrowił dziesięciu trędowatych, a tylko jeden okazał mu wdzięczność 

Wtedy jeden z nich widząc, że jest uzdrowiony, wrócił chwaląc Boga 

donośnym głosem, upadł na twarz do nóg Jego i dziękował Mu.  

89. który objawił nam, że Królestwo Boże nie przychodzi dostrzegalnie, i że już 

jest pośród nas 

Oto bowiem królestwo Boże pośród was jest.  

90. który mówi, że powinniśmy się zawsze modlić i nigdy nie ustawać 

Powiedział im też przypowieść o tym, że zawsze powinni modlić się i nie 

ustawać.  
 

 



91. który ostrzega nas przed pokładaniem ufności w sobie samych 

i lekceważeniem innych 

Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, 

będzie wywyższony.  

92. który ostrzega nas, że kto nie przyjmie Królestwa Bożego jak dziecko, ten 

do niego nie wejdzie 

Zaprawdę, powiadam wam: Kto nie przyjmie królestwa Bożego jak 

dziecko, ten nie wejdzie do niego.  

93. który ostrzega nas, że bogaczom trudno będzie wejść do Królestwa Bożego 

Jak trudno bogatym wejść do królestwa Bożego. Łatwiej jest 

wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do królestwa 

Bożego.  

94. który obiecuje, że kto by wszystko opuścił dla Niego, ten daleko więcej 

otrzyma już w czasie obecnym, a w przyszłym świecie – życie wieczne 

Nikt nie opuszcza domu albo żony, braci, rodziców albo dzieci dla 

królestwa Bożego, żeby nie otrzymał daleko więcej w tym czasie, a w 

wieku przyszłym - życia wiecznego.  

95. który uzdrowił niewidomego żebraka w drodze do Jerycha 

Jezus mu odrzekł: Przejrzyj, twoja wiara cię uzdrowiła.  

96. który przybył z gościną do celnika Zacheusza 

Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim 

domu.  

97. który ostrzega nas, że każdemu co ma, będzie dane, a każdemu co nie ma, 

i to co ma będzie odebrane 

Każdemu, kto ma, będzie dodane; a temu, kto nie ma, zabiorą nawet to, 

co ma.  

98. który wjechał do Jerozolimy na osiołku 

Pan go [osła] potrzebuje. I przyprowadzili je do Jezusa, a zarzuciwszy 

na nie swe płaszcze, wsadzili na nie Jezusa. Gdy jechał, słali swe płaszcze 

na drodze.  



99. który płakał nad Jerozolimą 

Gdy był już blisko, na widok miasta zapłakał nad nim.  

100. który wygonił kupców ze świątyni i nauczał w niej 

Potem wszedł do świątyni i zaczął wyrzucać sprzedających w niej.  

101. który jest jedynym Synem Pana Winnicy 

Wówczas rzekł pan winnicy: Co mam począć? Poślę mojego syna 

ukochanego, chyba go uszanują.  

102. który jest kamieniem, który odrzucili budowniczowie, a który stał się 

kamieniem węgielnym 

Właśnie ten kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła.  

103. który wzywa nas, byśmy oddali Bogu co należy do Boga 

Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do 

Boga.  

104. który objawia, że nasz Bóg nie jest Bogiem umarłych, ale żywych 

Bóg nie jest [Bogiem] umarłych, lecz żywych; wszyscy bowiem dla niego 

żyją.  

105. który jest obiecanym Synem Dawidowym 

Dawid nazywa Go Panem: jak zatem może On być [tylko] jego synem?  

106. który ostrzega nas przed pychą uczonych w Piśmie 

Strzeżcie się uczonych w Piśmie, którzy z upodobaniem chodzą w 

powłóczystych szatach, lubią pozdrowienia na rynku, pierwsze krzesła 

w synagogach i zaszczytne miejsca na ucztach.  Objadają oni domy 

wdów i dla pozoru długo się modlą.  

107. który dostrzegł dar ubogiej wdowy 

Ta zaś z niedostatku swego wrzuciła wszystko, co miała na utrzymanie.  

 

 



108. który zapowiedział zburzenie świątyni 

Przyjdzie czas, kiedy z tego, na co patrzycie, nie zostanie kamień na 

kamieniu, który by nie był zwalony.  

109. który obiecał nam dać usta i mądrość, której nie będą się mogli oprzeć 

nasi przeciwnicy 

Ja bowiem dam wam wymowę i mądrość, której żaden z waszych 

prześladowców nie będzie się mógł oprzeć ani się sprzeciwić.  

110. który obiecał, że przez wytrwałość ocalimy dusze nasze 

Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie.  

111. którego wydał arcykapłanom jeden z Jego uczniów 

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.  

112. który gorąco pragnął spożyć z uczniami wieczerzę paschalną tuż przed 

swoją męką 

Gorąco pragnąłem spożyć Paschę z wami, zanim będę cierpiał.   

113. który obiecał, że będziemy spożywali z Nim Paschę w Królestwie 

Bożym 

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

królestwie Bożym.  

114. który przemienił chleb w Swoje Ciało, a wino w Swoją Krew 

Tak samo i kielich po wieczerzy, mówiąc: Ten kielich to Nowe 

Przymierze we Krwi mojej, która za was będzie wylana. Następnie wziął 

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

Ciało moje, które za was będzie wydane: 

115. który nakazał uczniom, by czynili Eucharystię na Jego pamiątkę 

To czyńcie na moją pamiątkę!  

 

 



116. którego Krew jest Krwią Nowego Przymierza 

Ten kielich to Nowe Przymierze we Krwi mojej, która za was będzie 

wylana.  

117. który nakazał nam, by ten kto jest największy wśród nas był 

najmniejszy, a ten kto przewodzi, był sługą wszystkich 

Lecz największy między wami niech będzie jak najmłodszy, a 

przełożony jak sługa!  

118. który przekazał Apostołom Królestwo, tak jak Ojciec Jemu je 

przekazał 

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.  

119. który prosi za Piotrem by nie ustała jego wiara i by ten mógł umacniać 

braci 

Ja prosiłem za tobą, żeby nie ustała twoja wiara. Ty ze swej strony 

utwierdzaj twoich braci.  

120. który, zgodnie z Pismem, został policzony między przestępcami 

Albowiem powiadam wam: to, co jest napisane, musi się spełnić na 

Mnie: Zaliczony został do złoczyńców.  

121. który modlił się w ogrodzie Getsemani i oblewał krwawym potem 

Pogrążony w udręce jeszcze usilniej się modlił, a Jego pot był jak gęste 

krople krwi, sączące się na ziemię.  

122. który prosił Ojca o oddalenie kielicha męki, ale przyjął posłusznie 

Jego wolę 

Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode Mnie ten kielich! Jednak nie moja wola, 

lecz Twoja niech się stanie!  

123. który wzywa nas do modlitwy, byśmy nie wpadli w pokuszenie 

Czemu śpicie? Wstańcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie.  

 



124. którego zdradził pocałunek Judasza 

Judaszu, pocałunkiem wydajesz Syna Człowieczego?  

125. który uzdrowił odcięte ucho sługi arcykapłana 

Przestańcie, dosyć! I dotknąwszy ucha, uzdrowił go.  

126. którego Piotr zaparł się trzykrotnie 

Wspomniał Piotr na słowo Pana, jak mu powiedział: Dziś, zanim kogut 

zapieje, trzy razy się Mnie wyprzesz.  

127. którego strażnicy bili po twarzy i naigrawali się z Niego 

Tymczasem ludzie, którzy pilnowali Jezusa, naigrawali się z Niego i bili 

Go.  

128. którego mesjańska proklamacja został uznana za bluźnierstwo 

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 

129. którego wydrwił król Herod 

Wówczas wzgardził Nim Herod wraz ze swoją strażą; na pośmiewisko 

kazał ubrać Go w lśniący płaszcz i odesłał do Piłata.  

130. którym wzgardzili arcykapłani, starszyzna i lud, gdy przełożyli nad 

Niego Barabasza 

Uwolnił im tego, którego się domagali, a który za rozruch i zabójstwo 

był wtrącony do więzienia; Jezusa zaś zdał na ich wolę.  

131. którego Piłat wydał na śmierć pomimo, iż wiedział, że jest On 

niewinny 

Otóż ja przesłuchałem Go wobec was i nie znalazłem w Nim żadnej winy 

w sprawach, o które Go oskarżacie.  

132. którego krzyż dźwigał Szymon z Cyreny 

Gdy Go wyprowadzili, zatrzymali niejakiego Szymona z Cyreny, który 

wracał z pola, i włożyli na niego krzyż, aby go niósł za Jezusem.  



133. który pocieszał płaczące nad nim niewiasty jerozolimskie 

Córki jerozolimskie, nie płaczcie nade Mną; płaczcie raczej nad sobą i 

nad waszymi dziećmi!  

134. który został ukrzyżowany pomiędzy dwoma złoczyńcami 

Gdy przyszli na miejsce, zwane Czaszką, ukrzyżowali tam Jego i 

złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej Jego stronie.  

135. który modlił się „Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą co czynią” 

Jezus mówił: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią.  

136. który wprowadził nawracającego się łotra do raju 

Zaprawdę, powiadam ci: Dziś ze Mną będziesz w raju.  

137. który umarł na krzyżu oddając Ducha swego w ręce Ojca 

Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem: Ojcze, w Twoje ręce powierzam 

ducha mojego. Po tych słowach wyzionął ducha.  

138. którego śmierci towarzyszyły ciemności i rozdarcie zasłony świątyni 

Słońce się zaćmiło i zasłona przybytku rozdarła się przez środek.  

139. którego sprawiedliwość uznał rzymski setnik 

Na widok tego, co się działo, setnik oddał chwałę Bogu i mówił: Istotnie, 

człowiek ten był sprawiedliwy.  

140. który został złożony w grobie Józefa z Arymatei 

Zdjął je z krzyża, owinął w płótno i złożył w grobie, wykutym w skale, w 

którym nikt jeszcze nie był pochowany.  

141. który zmartwychwstał w pierwszy dzień tygodnia 

Nie ma Go tutaj; zmartwychwstał. 

142. którego zmartwychwstanie ogłosili aniołowie niewiastom, które 

przyszły do grobu 



Przypomnijcie sobie, jak wam mówił, będąc jeszcze w Galilei: Syn 

Człowieczy musi być wydany w ręce grzeszników i ukrzyżowany, lecz 

trzeciego dnia zmartwychwstanie.  

143. który objawił się uczniom idącym do Emmaus i dał się im poznać 

przy łamaniu chleba 

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.. 

144. który objawił się Apostołom w wieczerniku i jadł z nimi 

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.  

145. który otworzył umysły Apostołów, aby mogli rozumieć Pisma 

Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma. Oto Ja ześlę na was 

obietnicę mojego Ojca.  

146. który nakazał uczniom, by byli Jego świadkami w Jerozolimie, 

Samarii i aż po krańce ziemi 

Wy zaś pozostańcie w mieście, aż będziecie uzbrojeni mocą z wysoka.  

147. który czterdzieści dni po swoim Zmartwychwstaniu wstąpił do nieba 

i zasiadł po prawicy Ojca 

A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba. 

148. który w dzień Pięćdziesiątnicy zesłał nam swojego Ducha Świętego 

149. którego Matka została wzięta do nieba i ukoronowana na królową 

nieba i ziemi 

150. którego powtórnego przyjścia w chwale wszyscy z radością 

oczekujemy 

  

  

  

 


