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    XXVII niedziela zwykła  
                           

Mt 21, 33 - 43     8 października  2017 
 

(33) Posłuchajcie innej przypowieści! Był pewien gospodarz, 

który założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznię, 

zbudował wieżę, w końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i 

wyjechał. (34) Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do 

rolników, by odebrali plon jemu należny. (35) Ale rolnicy chwycili jego 

sługi i jednego obili, drugiego zabili, trzeciego zaś 

ukamienowali. (36) Wtedy posłał inne sługi, więcej niż za pierwszym 

razem, lecz i z nimi tak samo postąpili. (37) W końcu posłał do nich 

swego syna, tak sobie myśląc: Uszanują mojego syna. (38) Lecz rolnicy 

zobaczywszy syna mówili do siebie: To jest dziedzic; chodźcie zabijmy 

go, a posiądziemy jego dziedzictwo. (39) Chwyciwszy go, wyrzucili z 

winnicy i zabili. (40) Kiedy więc właściciel winnicy przyjdzie, co uczyni z 

owymi rolnikami?(41) Rzekli Mu: Nędzników marnie wytraci, a winnicę 

odda w dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy mu będą oddawali 

plon we właściwej porze. (42) 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. (43) Dlatego powiadam wam: Królestwo Boże będzie wam 

zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce.  
 

Komentarz do Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu  

wyd. Edycja Św. Pawła, Częstochowa  2009 
 

 

 

 

 

w  "Szkole Słowa Bożego" - gazetka dla każdego!                  

SP, G i LO im. Jana Pawła II  Sióstr Prezentek  w Rzeszowie 

 

Krąg Biblijny  nr 6 
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 Przypowieść o zbuntowanych dzierżawcach 
 

 Właściciele galilejskich winnic często pochodzili spoza Palestyny, dlatego zostawiali 

winnice pod opieką dzierżawców, spodziewając się należnych sobie plonów. Przypowieść 

Jezusa ma bardzo czytelne przesłanie, jeśli uwzględnimy znane już ze ST analogie: 

właściciel winnicy - Bóg oraz winnica -naród wybrany (np. Iz 5, 1-7). 
 

Bóg decyduje się poświęcić nawet życie swojego Syna, aby uratować winnicę - swój lud. 

Nie zrażał się oporem Izraela, lecz cierpliwie wysyłał do niego proroków. W końcu posłał 

także swojego Syna, który jednak nie został przyjęty. Bóg odda więc swoje królestwo 

nowemu ludowi Bożemu, który będzie wywiązywał się z obowiązku przynoszenia 

duchowego plonu. 
 

Fragment Psalmu 118 jest potwierdzeniem, że odrzucenie Jezusa doprowadzi wielu do 

zguby. On jest kamieniem węgielnym, który podtrzymuje i scala budowę - lud Boży. 

Odrzucenie go jest skazaniem budowli na ruinę, postawieniem siebie w sytuacji realnego 

niebezpieczeństwa utraty zbawienia. 
 

Przypowieść odpowiada więc na wcześniej postawione pytanie: Kim jest Jezus i kto 

Mu dał taką władzę? (Mt 21, 23). 

Wszystko, co On czyni, ma swoje źródło we władzy pochodzącej od Boga, którego jest 

synem i posłańcem. Chrześcijanie odkrywają w przypowieści podstawy swojej wiary w 

Jezusa oraz odpowiedzialność za siebie i powierzoną sobie winnicę - Kościół. 

 

 

 

Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 

 

   św.  Ambroży 
 

Winnica Pańska 
 

 „Zasadził człowiek winnicę”. Wielu przypisuje winnicy różne znaczenie, lecz 

Izajasz w oczywisty sposób przypomina, że winnicą Pana Zastępów jest dom Izraela (Iz 5, 

7). Któż inny zasadził tę winnicę, jak nie Bóg? On ją następnie wynajął i odjechał daleko. 

Nie jakoby Pan udawał się z miejsca na miejsce – jest On bowiem zawsze we wszystkich 

miejscach – ale dlatego, że jest bardziej obecny dla miłujących Go; dla zaniedbujących Go 

jest natomiast nieobecny. Był nieobecny długi czas, by ściąganie podatków nie zdawało się 

pochopne: im bardziej bowiem łaskawa jest Jego łagodność, tym mniej usprawiedliwiony 

jest upór.  
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I dlatego słusznie napisano u Mateusza, że otoczył ją (winnicę) murem, to jest strażą 

Boskiej opieki, aby nie stała otworem dla napadów dzikich zwierząt duchowych... W czasie 

winobrania wysłał sługi swoje. Słusznie zaznaczył „czas owocobrania”, a nie „zbiór”. 

Żadnego bowiem owocu nie przynieśli Żydzi, żadnego zbioru nie wydała owa winnica, o 

której Pan mówi: „Oczekiwałem, że wyda winne grona, a ona wydała ciernie” (Iz 5, 2).  

Przeto tłocznie obfitowały nie winem radości, nie duchowym młodym winem, lecz 

męczeńską krwią proroków.  

Tak więc Jeremiasz został wrzucony do jaskini (Jr 38, 6) – to właśnie były tłocznie 

Żydów; napełnione nie winem, lecz błotem. I choć prorocy są tu wymienieni w sposób 

ogólny, czytanie jednak wskazuje nam, że tu jest mowa o Nabocie (1 Krl 21, 1–16), który 

został ukamienowany, a choć nie pozostawił nam żadnego słowa proroczego, otrzymaliśmy 

jednak prorocze wydarzenie, bo on krwią własną wyprorokował, że wielu męczenników 

wyleje swoją krew za tę winnicę. A kim jest ten, który został zraniony w głowę? 

 Z pewnością Izajasz, którego wiązania ciała łatwiej było przeciąć piłą, niż zachwiać 

jego wiarę, zniszczyć stałość lub zniweczyć moc umysłu, i stało się tak, że wysłał wielu 

innych, których Żydzi odesłali w sposób nieprzynoszący im ani zaszczytu, ani pożytku; w 

końcu zaś wysłał Syna swojego Jednorodzonego, którego oni, bezczelni – chcąc usunąć 

jako dziedzica – zabili, krzyżując, i odrzucili, zapierając się Go.  

Jak wielkie i jak mnogie rzeczy w niewielu słowach! Najpierw, że istnieje naturalna 

dobroć, która często wierzy niegodnym, następnie, że jako lekarstwo na ostateczne zło 

przybył Chrystus, w końcu, że ten, kto zapiera się Dziedzica, doprowadza Ojca do 

ostateczności. Dziedzicem jest Chrystus: On też daje świadectwo. Dziedzic – ponieważ 

przeżył swoją śmierć i z naszego postępu w dobrym ciągnie korzyści dziedzictwa 

Testamentów, które sam ułożył. Słusznie więc Chrystus zapytał ich, aby swoim zdaniem 

sami siebie potępili. Przyjdzie Pan winnicy – mówi – bo w Synu znajduje się także majestat 

Ojca, albo też dlatego, że w czasach ostatecznych odczują Go ludzkie serca jako bardziej 

obecnego. Sami więc na siebie wydają wyrok, aby źli przepadli, i inni rolnicy zostali 

sprowadzeni do winnicy. 
 

Rozważmy więc, kto to są rolnicy, a kim jest winnica. 
 

Winnica Pańska przedstawia nas, ponieważ lud Boży, założony na pniu wiecznej 

latorośli, wznosi się ponad ziemię i zakrywszy podłości ziemskie, dojrzewa pączkami i 

kwieciem, bądź odziewa się w szeroko rozpostartą zieleń, bądź podejmuje łagodne jarzmo, 

ponieważ wzrasta coraz dojrzalszymi ramionami, jak gałęźmi płodnej winorośli. Rolnikiem 

jest Ojciec wszechmocny, winoroślą – Chrystus, my natomiast – odroślami, które, jeśli nie 

przyniosą owocu w Chrystusie, zostaną ścięte nożem wiecznego Rolnika.  

Słusznie więc lud zwie się winnicą Chrystusową czy to dlatego, że kreśli znak krzyża na 

czole, czy też dlatego, że jego owoce zbiera się w ostatnim okresie roku, czy wreszcie 

dlatego, że podobnie jak we wszystkich rzędach winnicy biedni i bogaci, pokorni i możni, 
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słudzy i panowie zajmują takie samo miejsce w Kościele i nie ma pomiędzy nimi żadnej 

różnicy.  

Jak winorośl oplata drzewo, tak dusza łączy się z ciałem, a ciało z duszą. Jak 

podwiązana winnica podnosi się, jak obcinana nie zmniejsza się, lecz wzrasta, tak jest i z 

ludem świętym: gdy się go wiąże – uwalnia się, gdy się go przycina – wieńczy się. 

Ponadto, jak delikatną gałązkę obciętą ze starego drzewa wszczepia się w pień 

wyrastający z innego korzenia, tak też lud święty, po uwolnieniu z blizn starej gałęzi, 

wzrasta na owym drzewie krzyża ogrzany jakby w łonie świętej Rodzicielki.  

A jak Duch Święty przenika głębokie jaskinie ziemi, tak wlany w to ciało-więzienie 

zmywa wilgocią zbawiennej wody to, co szpetne, a nawyki naszego ciała podnosi do 

niebiańskiego sposobu życia. Tę oto winnicę pilny Rolnik zwykł okopywać, podwiązywać, 

przycinać, a po odwaleniu zwałów ziemskiej nędzy zwykł był to, co w nas jest odkryte, to 

palić słońcem, to zraszać deszczem, to plewić rolę, by ciernie nie zniszczyły pączków, by 

zbyt nie rozpanoszył się cień liści i próżna chełpliwość słów, która zacienia cnoty i 

przeszkadza w rozwoju cech przyrodzonych. 

Ale nie potrzebujemy obawiać się przeciwności dla tej winnicy, którą czujny Strażnik-

Pan Zbawiciel otoczył murem życia wiecznego przeciw wszystkim ponętom światowej 

niegodziwości. „Swe latorośle rozpostarła aż do morza” (Ps 80[79], 12), bo „Pańska jest 

ziemia” (Ps 24[23], 1). Wszędzie jest czczony Bóg-Ojciec, wszędzie jest uwielbiony 

Chrystus-Pan... 

 

Bądź pozdrowiona, winnico, godna takiego Strażnika! Uświęciła cię bowiem nie tylko 

krew Nabota, lecz również niezliczonych proroków, a co więcej – najdroższa krew 

Zbawiciela. Nabot nie przeląkł się gróźb królewskich, a słabości jego nie ugiął strach: 

najbogatsze nagrody nie mogły tego spowodować, by sprzedał uczucia religijne, ale opierał 

się żądaniom króla chcącego w swoich ogrodach po wycięciu winnicy zasadzić malwy;                 

i gdy już nic więcej nie był w stanie dokonać, własną krwią zgasił pożar zagrażający 

winnicy. A bronił przecież doczesnej winnicy! Ciebie natomiast na wieczność zasadziła 

śmierć i męka licznych męczenników, ciebie krzyż apostołów naśladujący mękę Pańską 

rozprzestrzenił aż na kresy świata. 

 

   św.  Ireneusz 
 

Bóg w wieloraki sposób przygotowuje ludzkość 
 

Tak więc (Pan) na początku dzięki swej łaskawości ukształtował człowieka, 

patriarchów wybrał natomiast ze względu na ludzkie zbawienie, bo przygotował już lud, 

ucząc ich nieposłusznych iść za Bogiem. Proroków naprzód przygotował, aby człowiek 

przyzwyczaił się na ziemi znosić Jego Ducha i żyć we wspólnocie z Bogiem.  
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On wprawdzie niczego nie potrzebuje, ale tym, którzy Jego potrzebują, pozwolił żyć we 

wspólnocie z sobą i dla tych, w których znalazł upodobanie, jak architekt naszkicował 

budowę zbawienia. Tym, którzy Go nie widzieli w Egipcie, sam służył za przewodnika; 

tym, którzy buntowali się na pustyni, dał znakomicie dostosowane do nich prawo; tym, 

którzy weszli do dobrej ziemi, dał godne dziedzictwo; tym, którzy powrócili do Ojca, zabił 

tłustego cielca i dał piękną szatę (Łk 15, 11–32).  

W wieloraki sposób przygotowywał ludzkość, by mogła współbrzmieć w dziele 

zbawienia. I dlatego Jan mówi w Apokalipsie: „I głos Jego jak głos wód wielu” (Ap 1, 15).  

 

Zaiste Duch Boży to liczne wody, bo Ojciec jest bogaty i wielki. I właśnie pomiędzy 

nimi przechodziło Słowo Boże i pomagało szczodrze tym, którzy byli Mu poddani, nadając 

wszystkim stanom właściwe i dostosowane do nich prawo. 

 

  

Zaproszenie 
 

Studium Biblijne Diecezji Rzeszowskiej zaprasza osoby chętne 

do uczestnictwa  w wykładach i ćwiczeniach z zakresu Biblii                                                         

w roku akademickim 2017/2018. 

 

Wykłady i ćwiczenia mają miejsce w ramach dwuletniego cyklu.                                        

Informacje szczegółowe i zgłoszenia do 13 października 2017 r. w sekretariacie 

Instytutu Teologiczno-Pastoralnego im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie 

przy ul. Witolda 11a. 

Inauguracja Roku Akademickiego  odbędzie się 14 października 2017 r. 

  

  9.00 – Msza św. 

10.00 – Wykład Inauguracyjny 

10.45 – Spotkanie przy kawie, herbacie, ciastku 

  

Zajęcia odbywają się w soboty w Instytucie Teologiczno-Pastoralnym w Rzeszowie,                          

ul. Witolda 11a. Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 9.00, a kończą o godzinie 13.00. 

Opłata za spotkanie wynosi 15 zł. 

ks. dr Marek Dzik 
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Kontemplowanie oblicza Chrystusa 

Mateusz Krawczyk, miesięcznik "Różaniec" X, 2017 

 

W dniu 19 czerwca 2017 roku w wideo przesłaniu skierowanym do pielgrzymów 

zgromadzonych w sanktuarium maryjnym Ta'Pinu na Malcie papież Franciszek 

powiedział: "wydaje się, że Maryja jest w centrum, ale tak naprawdę to Ona (...) staje się 

rodzajem schodów, po których Jezus może do nas zejść. W centrum jest zawsze Jezus, 

który się uniża, aby kroczyć z ludźmi, tak, abyśmy mogli razem z Nim wstępować do 

nieba". 

Bo choć wciąż powtarzamy Ave Maria, nie Ave Christus, to właśnie Chrystusa mamy 

kontemplować i chwalić w każdej modlitwie, również różańcowej. Także Matce należy się 

cześć i pokłon, Maryja jednak zawsze wskazuje na swojego Syna, prowadzi do Niego                   

i kieruje nas ku Niemu. A w modlitwie różańcowej w sposób szczególny towarzyszy nam 

w kontemplacji misterium życia i śmierci Chrystusa. 

"Jest ona syntezą Bożego Miłosierdzia - mówił o modlitwie różańcowej 

papież Franciszek. - To w tajemnicach różańca wraz z Maryją kontemplujemy życie 

Jezusa, który promieniuje miłosierdziem samego Ojca. Cieszmy się Jego miłością i 

przebaczeniem, przyjmijmy Go w przybyszach i w potrzebujących, żyjmy na co dzień 

Jego Ewangelią" (katecheza środowa, 26 października 2016).  

We wspomnianym już wideo przesłaniu do pielgrzymów w Ta'Pinu Ojciec Święty 

dodał:  

"Ta prosta modlitwa pomaga nam kontemplować wszystko to, co Bóg w swojej 

miłości uczynił dla nas i dla naszego zbawienia, pozwala zrozumieć, że nasze życie jest 

zjednoczone z życiem Chrystusa. Modląc się, zanosimy wszystko Bogu: trud, rany, 

obawy, ale także radości, dary, bliskie osoby (...)". 

 

O kim myślimy, gdy odmawiamy 

różaniec? O Maryi czy o Jezusie?                      

O Matce czy o Synu? 

Dobrze jest zadać sobie to pytanie, nawet jeśli 

koraliki naszego różańca są już mocno wytarte. 
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 Z jednej strony zatem modlitwa różańcowa jest kontemplacją Chrystusa, która 

dokonuje się pod przewodnictwem i u boku Maryi.  

 Z drugiej natomiast jest kontemplacją naszego własnego życia w kontekście Boga i 

wszystkiego, co w swoim wielkim miłosierdziu nam uczynił.  

A widząc nasze życie z jego małymi i wielkimi sprawami codzienności, nie sposób nie 

zanosić ich przez Maryję do Chrystusa. Nie zanośmy jednak jedynie trudów i cierpień - 

naszych, Kościoła i świata. Przynieśmy przed majestat Boga również to co miłe i radosne. 

Często modlimy się za opuszczonych, zranionych i cierpiących, a kiedy ostatnio 

powierzaliśmy w naszych modlitwach szczęśliwych, by potrafili się swoim szczęściem 

dzielić, radosnych, by swoją radością chwalili Pana, i uśmiechniętych, by wiedzieli, komu 

swój uśmiech zawdzięczają? 

Módlmy się za szczęśliwych na różańcu! Na różańcu i w każdy inny sposób, bo 

ostatecznie sens modlitwy - różańcowej czy jakiejkolwiek innej - jest zawsze ten sam: 

Boga czcić, chwalić, Jemu służyć ... 

"Modląc się, pozwalamy, aby Bóg wszedł w nasz czas, aby przyjął i 

przemienił wszystko, czym żyjemy - nauczał papież Franciszek. - Używajcie często 

tego silnego narzędzia, którym jest modlitwa różańcowa, aby wlewała pokój w serca, w 

rodziny, w Kościół i w świat". 

 

Różaniec Ewangelii wg św. Mateusza 

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

i błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus, … 

1. który jest Mesjaszem, synem Dawidowym oczekiwanym przez wszystkie 

pokolenia Izraela 

2. którego Matka została brzemienna z Ducha Świętego 

3. którego Imię znaczy „Pan zbawia”, bo On wybawia lud z grzechów 

4. który się począł i narodził z dziewiczej Matki zgodnie z zapowiedziami proroków 

5. który się narodził w Betlejem judzkim zgodnie z zapowiedziami proroków 

6. któremu mędrcy przybyli ze Wschodu oddali hołd i złożyli w darze mirrę, kadzidło 

i złoto 

7. którego przeląkł się król Herod i chciał Go zabić 

8. zamiast którego zostały zabite niewinne niemowlęta 

9. który wraz z Józefem i Maryją musiał się chronić przed Herodem w Egipcie 

10. którego wezwał Bóg z Egiptu do miasta Nazaret w Galilei zgodnie z zapowiedzią 

proroków 
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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. którego przyjście zapowiadał Jan Chrzciciel 

12. który chrzci nas Duchem Świętym 

13. który przykazał Janowi, by ten ochrzcił Go w Jordanie 

14. na którego zstąpił Duch Boży w postaci gołębicy i spoczął na nim 

15. o którym Ojciec zaświadczył „Ten jest Syn mój miły, w którym sobie 

upodobałem” 

16. który pościł na pustyni przez czterdzieści dni i czterdzieści nocy 

17. który był trzykrotnie kuszony przez diabła 

18. który wzywa nas do nawrócenia, bo bliskie jest Królestwo Boże 

19. który powołał swych pierwszych uczniów spośród rybaków 

20. który uzdrawiał wszelką chorobę i wszelką niemoc wśród ludu 

 

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. którego błogosławieństwa wskazują nam drogę zbawienia 

22. który wzywa nas, abyśmy byli światłością świata i solą ziemi 

23. który nie przyszedł, aby rozwiązać Prawo i Proroków, ale by je wypełnić 

24. który wzywa nas, by nasza sprawiedliwość była większa od sprawiedliwości faryzeuszy 

i uczonych w Piśmie 

25. który pojednanie się z braćmi przedkłada nad ofiary składane Bogu 

26. który wzywa nas, by nasza mowa była tak-tak, nie-nie 

27. który uczy nas miłości nieprzyjaciół 

28. który wzywa nas, byśmy byli tak doskonali, jak doskonały jest Ojciec w niebie 

29. który wzywa nas do jałmużny, modlitwy i postu w szczerości serca 

30. który nauczył nas modlić się do Boga „Ojcze nasz” 
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31. który wzywa nas, byśmy gromadzili sobie skarby w niebie 

32. który uzdrawia nasze spojrzenie 

33. który wzywa nas do służenia jednemu tylko Panu i do całkowitego zdania się na Jego 

Opatrzność 

34. który przestrzega nas przed osądzaniem braci 

35. który wzywa nas do ufnych i wytrwałych próśb do Boga 

36. który wzywa nas do wchodzenia przez ciasną bramę wiodącą do życia 

37. który ostrzega nas przed fałszywymi prorokami rodzącymi złe owoce 

38. który objawia nam, że tylko ten, kto słucha Jego Słowa wejdzie do Królestwa Bożego 

39. który uczy nas budować na skale swojego Słowa 

40. który nauczał, jak ten kto ma moc, a nie jak uczeni w Piśmie 

41. który uzdrowił trędowatego z powodu jego wiary 

42. który uzdrowił sługę rzymskiego setnika z powodu jego wiary 

43. który uzdrowił z gorączki złożoną niemocą teściową Piotra 

44. który wziął na siebie nasze niemoce i poniósł nasze choroby 

45. który żąda od nas radykalnego pójścia za Nim 

46. który uciszył burzę na morzu 

47. który wyrzucił demony z dwóch opętanych Gadareńczyków 

48. który odpuścił grzechy paralitykowi i uzdrowił go z powodu wiary tych, którzy go 

przynieśli 

49. który powołał celnika Mateusza 

50. który nie przyszedł by wzywać sprawiedliwych, ale grzeszników 

51. który jest naszym Oblubieńcem 

52. którego nauka jest jak młode wino rozsadzające stare bukłaki 

53. który uzdrowił niewiastę cierpiącą od dwunastu lat na krwotok, gdy tylko dotknęła się 

Jego szaty 

54. który wskrzesił córeczkę przełożonego synagogi 

55. który uzdrowił dwóch ślepców z powodu ich wiary 

56. który wypędził demona z niemego 

57. który lituje się nad utrudzonym i opuszczonym ludem, gdy jest jak owce bez pasterza 

58. który posłał dwunastu Apostołów, aby uzdrawiali chorych, wskrzeszali umarłych, 

oczyszczali trędowatych, wyganiali demony i głosili radosną nowinę o Królestwie Bożym 

59. który wzywa nas, byśmy nie bali się tych co tylko ciało mogą zabić, lecz duszy zabić nie 

mogą 

60. który wzywa nas, byśmy wyznali Go przed ludźmi, by On mógł nas wyznać przed 

Bogiem 
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61. który objawia nam, że kto stara się zachować swoje życie, straci je, a kto straci swoje 

życie dla Niego – zachowa je 

62. którego cuda i znaki są dla nas wezwaniem do nawrócenia i pokuty 

63. którego Mądrość jest ukryta przed mądrymi i roztropnymi, a objawia się prostaczkom 

64. który wzywa wszystkich utrudzonych i obciążonych, by przyszli do Niego i odpoczęli 

w Nim 

65. którego jarzmo jest słodkie, a brzemię – lekkie 

66. który chce od nas miłosierdzia, a nie ofiary 

67. który jest Panem szabatu 

68. który uzdrowił w szabat człowieka z uschła ręką 

69. który jest zapowiadanym przez proroka Izajasza Sługą Pańskim 

70. który zadaje szatanowi ostateczną klęskę 

71. który ostrzega nas przed bluźnierstwem przeciw Duchowi Świętemu 

72. który ostrzega nas przed każdym bezużytecznym słowem 

73. który ostrzega nas przed żądaniem nowych znaków i cudów, innych od znaku Jago 

zmartwychwstania 

74. który ostrzega nas przed zgubnymi konsekwencjami powierzchownego nawrócenia 

75. który objawia, że kto czyni wolę Jego Ojca jest Jego bratem, siostrą i matką 

76. który jest siewcą Słowa Bożego 

77. który wzywa nas, byśmy byli dobrą glebą wydającą plon stokrotny 

78. którego Królestwo wyrasta z ziarna małego jak ziarno gorczycy, ale wyrasta na potężne 

drzewo dające schronienie 

79. którego Królestwo podobne jest do drogocennej perły 

80. który obiecuje, że sprawiedliwi zajaśnieją jak słońce w Królestwie Jego Ojca, 

a niesprawiedliwi będą precz wyrzuceni 

81. w którego zwątpili Jego krewni i sąsiedzi, tak że nie mógł czynić pośród nich żadnych 

cudów z powodu ich niewiary 

82. którego mękę poprzedziła męczeńska śmierć Jana Chrzciciela 

83. który dwakroć rozmnożył chleb na pustyni 

84. który chodził po morzu i pozwolił Piotrowi chodzić po falach 

85. który objawił, że nie to, co wchodzi do ust, kala człowieka, ale to co wychodzi z jego ust 

i serca 

86. który uzdrowił córkę niewiasty kananejskiej, choć był posłany tylko do zaginionych 

owiec z domu Izraela 

87. który ostrzega nas przed kwasem nauki faryzeuszów i saduceuszów 

88. którego Piotr wyznał słowami „Tyś jest Mesjasz, Syn Boga Żywego” 

89. który dał Piotrowi klucze swojego Królestwa 

90. który wzywa nas, byśmy się zaparli samych siebie, brali swoje krzyże i szli za Nim 
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91. który przemienił się przed uczniami na górze 

92. któremu Mojżesz i Eliasz dają świadectwo 

93. o którym Ojciec zaświadczył „Ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem: 

Jego słuchajcie!” 

94. który uczy nas wyrzucać złe duchy modlitwą i postem 

95. który jest jedynym Panem przyobiecanego nam Królestwa 

96. który uczy nas, że jeśli nie staniemy się jak dzieci, nie wejdziemy do Królestwa Bożego 

97. który wzywa nas, byśmy odrzucili wszelkie zgorszenia i przeszkody w drodze do Boga 

98. który przyszedł po to, by zbawić to, co zginęło 

99. który uczy nas upominania naszych bliźnich z miłością i nieustannego przebaczania im 

100. który jest tam, gdzie dwoje albo troje są zgromadzeni w Jego Imię 

101. który uczy nas nierozerwalności małżeństwa, zgodnie z wolą Stwórcy 

102. który objawia nam, że niektórzy z nas są powołani do dziewictwa z względu na 

Królestwo Boże 

103. który objawia nam, że królestwo Boże należy do dzieci 

104. który objawia nam, że bogacz z trudnością wejdzie do Królestwa Niebios 

105. który obiecuje, że każdy kto by opuścił domy, albo braci, albo siostry, albo ojca, albo 

matkę, albo dzieci albo rolę dla Jego imienia, stokroć tyle otrzyma i odziedziczy życie 

wieczne 

106. który każdemu pracownikowi Winnicy Pańskiej daje tę samą nagrodę, nie ze względu na 

zasługi, a ze względu na swe miłosierdzie 

107. który uczy, że jeśli ktoś z nas chciałby być wielki, powinien wszystkim służyć 

108. który nie przyszedł po to, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać życie swoje na okup za 

wielu 

109. który pokornie wjechał do Jerozolimy na oślicy, zgodnie z zapowiedzią proroków 

110. któremu oddały hołd małe dzieci, zgodnie ze słowami psalmisty 

111. który przewrócił stragany kupczących w świątyni, a uzdrowił siedzących tam ślepych 

i chromych 

112. który przeklął nieurodzajne drzewo figowe 

113. który uczy, że cokolwiek byśmy prosili na modlitwie z wiarą – otrzymamy to 

114. który objawił, że celnicy i nierządnice wyprzedzają arcykapłanów, starszyznę Izraela 

i faryzeuszy w drodze do Królestwa Bożego 

115. który jest kamieniem węgielnym, który odrzucili budujący 

116. który zaprasza wszystkich, którzy słyszą głos Jego, na ucztę weselną w królestwie Ojca 

117. który uczy nas, byśmy wszystko oddawali Bogu, którego obraz i imię są wyryte 

w naszych sercach 

118. który objawia, że nasz Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych 

119. który nieustannie głosi miłość Boga i bliźniego 

120. którego jedynym orędziem jest sprawiedliwość, miłosierdzie i wierność Bożemu 

przymierzu 
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121. który zapowiedział zburzenie świątyni jerozolimskiej i swoje nadejście w chwale 

122. który wzywa nas do czujności, bo nie znamy dnia, ani godziny 

123. który wzywa nas do śmiałego używania powierzonych nam talentów dla wzrostu 

Królestwa Bożego 

124. który objawia, że to co uczyniliśmy jednemu z najmniejszych pośród nas, Jemu to 

uczyniliśmy 

125. którego namaściła na mękę, śmierć i pogrzeb miłująca go niewiasta 

126. którego wydał Judasz Iskariota za trzydzieści srebrników 

127. który w Wieczerniku przemienił chleb w swoje Ciało, a wino w swoją Krew 

128. który trwożył się i smucił modląc się w ogrodzie Getsemani, a którego uczniowie nie 

mogli nawet godziny czuwać razem z Nim 

129. który prosił Ojca, aby zabrał od Niego kielich męki, ale który przyjął Jego wolę 

130. który wzywa nas, byśmy się modlili i czuwali, aby nie ulec pokusie 

131. który został zdradzony przez pocałunek Judasza 

132. którego Piotr trzykroć się zaparł 

133. który został skazany przez Sanhedryn na śmierć, gdy wyznał otwarcie swą mesjańską 

godność 

134. którego opluwali, policzkowali i bili pięściami słudzy arcykapłana 

135. którego nie potępił namiestnik rzymski, ale którym wzgardził Jego własny naród 

136. którego koronę upleciono z cierni, a berło zrobiono z trzciny 

137. którego ukrzyżowano między dwoma złoczyńcami, urągano i pojono winem z żółcią 

138. który w godzinę śmierci wołał „Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił”? 

139. po śmierci którego zasłona świątyni rozdarła się na dwoje, ziemia się zatrzęsła, skały 

popękały, a zmarli święci powstali z grobów i weszli do świętego miasta 

140. którego grób opieczętowano i postawiono przed nim straże 

141. który zmartwychwstał pierwszego dnia tygodnia 

142. którego grób odwalił Anioł Pański, tak że strażników ogarnęło przerażenie 

143. którego zmartwychwstanie anioł oznajmił niewiastom, które przyszły do grobu 

144. który ukazał się niewiastom, gdy biegły ogłosić radosną nowinę uczniom 

145. którego zmartwychwstaniu przekupieni strażnicy kłamliwie zaprzeczali 

146. który polecił uczniom udać się do Galilei i tam ukazał im się 

147. któremu dana jest wszelka moc na niebie i na ziemi 

148. który przykazał uczniom nauczać wszystkie narody chrzcząc je w imię Ojca i Syna 

i Ducha Świętego 

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

150. który jest z nami po wszystkie dni, aż do skończenia świata  

 


