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drugiego stopnia



Celebracje Słowa Bożego na ONŻ 2° 2

ONŻ 2°, dzień 4: Celebracja światła i wody

EWANGELIA J 7,37-39; 8,12
Jezus światłem i życiem

+ Słowa Ewangelii według świętego Jana.

W ostatnim, najbardziej uroczystym dniu Święta Namiotów, Jezus zawołał dono-
śnym głosem: «Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie — niech przyjdzie do Mnie
i pije! Jak rzekło Pismo: „Strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza”».

A powiedział to o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego; Duch bowiem
jeszcze nie był dany, ponieważ Jezus nie został jeszcze uwielbiony.

A oto znów przemówił Jezus tymi słowami: «Ja jestem światłością świata. Kto idzie
za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia».

Oto słowo Pańskie.
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ONŻ 2°, dzień 5: Powołanie i misja

EWANGELIA Mt 10,1-23
Powołanie i misja Apostołów

+ Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

Jezus przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad du-
chami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości.

A oto imiona dwunastu apostołów: pierwszy Szymon, zwany Piotrem, i brat jego
Andrzej, potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan, Filip i Bartłomiej, Tomasz i celnik
Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz, Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota, ten, który
Go zdradził.

Tych to Dwunastuwysłał Jezus, dając im następujące wskazania: «Nie idźcie do po-
gan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego! Idźcie raczej do owiec, które
poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście: „Bliskie już jest królestwo niebieskie”. Uzdra-
wiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe
duchy! Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie! Nie zdobywajcie złota ani srebra, ani mie-
dzi do swych trzosów. Nie bierzcie na drogę torby ani dwóch sukien, ani sandałów, ani
laski! Wart jest bowiem robotnik swej strawy.

A gdy przyjdziecie do jakiegoś miasta albo wsi, wywiedzcie się, kto tam jest godny,
i u niego zatrzymajcie się, dopóki nie wyjdziecie. Wchodząc do domu, przywitajcie go
pozdrowieniem. Jeśli dom na to zasługuje, niech zstąpi na niego pokój wasz; jeśli zaś
nie zasługuje, niech pokój wasz powróci do was!

Gdyby was gdzie nie chciano przyjąć i nie chciano słuchać słów waszych, wycho-
dząc z takiego domu albo miasta, strząśnijcie proch z nóg waszych! Zaprawdę, powia-
dam wam: Ziemi sodomskiej i gomorejskiej lżej będzie w dzień sądu niż temu miastu.

Oto Ja was posyłam jak owce między wilki. Bądźcie więc roztropni jak węże, a nie-
skazitelni jak gołębie!

Miejcie się na baczności przed ludźmi! Będą was wydawać sądom i w swych sy-
nagogach będą was biczować. Nawet przed namiestników i królów będą was wodzić
z mego powodu, na świadectwo im i poganom. Kiedy was wydadzą, nie martwcie się
o to, jak ani co macie mówić. W owej bowiem godzinie będzie wam poddane, co macie
mówić, gdyż nie wy będziecie mówili, lecz Duch Ojca waszego będzie mówił przez was.

Bratwyda brata na śmierć i ojciec syna; dzieci powstaną przeciw rodzicom i o śmierć
ich przyprawią. Będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mego imienia. Lecz kto
wytrwa do końca, ten będzie zbawiony.

Gdy was prześladować będą w tym mieście, uciekajcie do innego. Zaprawdę, po-
wiadam wam: Nie zdążycie obejść miast Izraela, nim przyjdzie Syn Człowieczy».

Oto słowo Pańskie.
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ONŻ 2°, dzień 6: Bóg walczy i zwycięża

EWANGELIA Mt 12,22-30
Jezus zwycięża szatana

+ Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

Przyprowadzono do Jezusa opętanego, który był niewidomy i niemy. Uzdrowił go,
tak że niemy mógł mówić i widzieć.

A wszystkie tłumy pełne były podziwu i mówiły: «Czyż nie jest to Syn Dawida?»
Lecz faryzeusze, słysząc to, mówili: «On tylko przez Belzebuba, władcę złych duchów,
wyrzuca złe duchy».

Jezus, znając ich myśli, rzekł do nich: «Każde królestwo, wewnętrznie skłócone,
pustoszeje. I żadne miasto ani dom, wewnętrznie skłócony, nie ostoi się. Jeśli szatan
wyrzuca szatana, to sam ze sobą jest skłócony, jakże się więc ostoi jego królestwo? I jeśli
Ja przez Belzebuba wyrzucam złe duchy, to przez kogo je wyrzucają wasi synowie?
Dlatego oni będą waszymi sędziami. Lecz jeśli Ja mocą Ducha Bożego wyrzucam złe
duchy, to istotnie przyszło do was królestwo Boże. Albo jak może ktoś wejść do domu
mocarza, i sprzęt mu zagrabić, jeśli mocarza wpierw nie zwiąże? I dopiero wtedy dom
Jego ograbi.

Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko Mnie; i kto nie zbiera ze Mną, rozprasza».
Oto słowo Pańskie.
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ONŻ 2°, dzień 7: Wezwanie do nawrócenia

EWANGELIA Łk 11,29-32; 13,34-35; 19,41-44; 21,5-11.20-28
Jezus nawołuje do nawrócenia

+ Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

Gdy tłumy się gromadziły, Jezus zaczął mówić: «To plemię jest plemieniem prze-
wrotnym. żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku Jonasza. Jak
bowiem Jonasz był znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak będzie Syn Człowieczy dla
tego plemienia. Królowa z Południa powstanie na sądzie przeciw ludziom tego plemie-
nia i potępi ich; ponieważ ona przybyła z krańców ziemi słuchać mądrości Salomona,
a oto tu jest coś więcej niż Salomon. 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».

W tym czasie Jezus powiedział do niektórych faryzeuszy, którzy przyszli powie-
dzieć Mu o zamiarach Heroda: «Jeruzalem, Jeruzalem! Ty zabijasz proroków i kamie-
nujesz tych, którzy do ciebie są posłani. Ile razy chciałem zgromadzić twoje dzieci, jak
ptak swoje pisklęta pod skrzydła, a nie chcieliście.

Oto dom wasz tylko dla was pozostanie. Albowiem powiadam wam, nie ujrzycie
Mnie, aż nadejdzie czas, gdy powiecie: „Błogosławiony Ten, który przychodzi w imię
Pańskie”».

Gdy Jezus był blisko Jerozolimy, na widok miasta zapłakał nad nim i rzekł: «O gdy-
byś i ty poznało w ten dzień to, co służy pokojowi. Ale teraz zostało to zakryte przed
twoimi oczami.

Bo przyjdą na ciebie dni, gdy twoi nieprzyjaciele otoczą cię wałem, oblegną cię
i ścisną zewsząd. Powalą na ziemię ciebie i twoje dzieci z tobą i nie zostawią w tobie
kamienia na kamieniu za to, żeś nie rozpoznało czasu twojego nawiedzenia».

Gdy niektórzy mówili o świątyni, że jest przyozdobiona pięknymi kamieniami i da-
rami, powiedział: «Przyjdzie czas, kiedy z tego, na co patrzycie, nie zostanie kamień na
kamieniu, który by nie był zwalony».

Zapytali Go: «Nauczycielu, kiedy to nastąpi? I jaki będzie znak, gdy się to dziać
zacznie?»

Jezus odpowiedział: «Strzeżcie się, żeby was nie zwiedziono. Wielu bowiem przyj-
dzie pod moim imieniem i będą mówić: „Ja jestem” oraz: „nadszedł czas”. Nie chodźcie
za nimi. I nie trwóżcie się, gdy posłyszycie o wojnach i przewrotach. To najpierw musi
się stać, ale nie zaraz nastąpi koniec».

Wtedy mówił do nich: «Powstanie naród przeciw narodowi i królestwo przeciw
królestwu. Będą silne trzęsienia ziemi, a miejscami głód i zaraza; ukażą się straszne
zjawiska i wielkie znaki na niebie».

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Skoro ujrzycie Jerozolimę otoczoną przez wojska, wtedy wiedzcie, że jej spusto-

szenie jest bliskie. Wtedy ci, którzy będą w Judei, niech uciekają w góry; ci, którzy są
w mieście, niech z niego uchodzą, a ci po wsiach, niech do niego nie wchodzą! Będzie
to bowiem czas pomsty, aby się spełniło wszystko, co jest napisane.
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Biada brzemiennym i karmiącym w owe dni! Będzie bowiem wielki ucisk na ziemi
i gniew na ten naród: jedni polegną od miecza, a drugich zapędzą w niewolę między
wszystkie narody. A Jerozolima będzie deptana przez pogan, aż czasy pogan przeminą.

Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych
wobec szumu morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu w oczekiwaniu
wydarzeń zagrażających ziemi. Albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte.

Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, nadchodzącego w obłoku z wielką mocą i chwałą.
A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się
wasze odkupienie».

Oto słowo Pańskie.
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ONŻ 2°, dzień 8: Wiara i znak

EWANGELIA J 12,32-46
Jezus Chrystus — Człowiek i Bóg

+ Słowa Ewangelii według świętego Jana.

W owym czasie Jezus mówił do tłumów: «Gdy zostanę nad ziemię wywyższony,
przyciągnęwszystkich do siebie». To powiedział zaznaczając, jaką śmierciąmiał umrzeć.

Na to tłumMuodpowiedział: «Myśmy się dowiedzieli z Prawa, żeMesjaszma trwać
na wieki. Jakżeż Ty możesz mówić, że potrzeba wywyższyć Syna Człowieczego? Któż
to jest ten Syn Człowieczy?»

Odpowiedział im więc Jezus: «Jeszcze przez krótki czas przebywa wśród was świa-
tłość. Chodźcie, dopóki macie światłość, aby was ciemność nie ogarnęła. A kto chodzi
w ciemności, nie wie, dokąd idzie. Dopóki światłość macie, wierzcie w światłość, abyście
byli synami światłości». To powiedział Jezus i odszedł, i ukrył się przed nimi.

Chociaż jednak uczynił On przed nimi takwielkie znaki, nie uwierzyli wNiego, aby
się spełniło słowo proroka Izajasza, który rzekł: «Panie, któż uwierzył naszemu głoso-
wi? A ramię Pańskie komu zostało objawione?» Dlatego nie mogli uwierzyć, ponieważ
znów rzekł Izajasz: «Zaślepił ich oczy i twardym uczynił ich serce, żeby nie widzieli
oczami oraz nie poznali sercem i nie nawrócili się, ażebym ich uzdrowił». Tak powie-
dział Izajasz, ponieważ ujrzał chwałę Jego i o Nim mówił.

Niemniej jednak i spośród przywódców wielu w Niego uwierzyło, ale z obawy
przed faryzeuszami nie przyznawali się, aby ich nie wyłączono z synagogi. Bardziej
bowiem umiłowali chwałę ludzką aniżeli chwałę Bożą.

Jezus zaś tak wołał: «Ten, kto we Mnie wierzy, wierzy nie we Mnie, lecz w Tego,
który Mnie posłał. A kto Mnie widzi, widzi Tego, który Mnie posłał. Ja przyszedłem na
świat jako światło, aby każdy, kto we Mnie wierzy, nie pozostawał w ciemności».

Oto słowo Pańskie.
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ONŻ 2°, dzień 9: Baranek Paschalny

EWANGELIA J 19,23-36
Ukrzyżowanie i śmierć Chrystusa

+ Słowa Ewangelii według świętego Jana.

Żołnierze, gdy ukrzyżowali Jezusa, wzięli Jego szaty i podzielili na cztery części, dla
każdego żołnierza po części; wzięli także tunikę. Tunika zaś nie była szyta, ale cała tkana
od góry do dołu. Mówili więc między sobą: «Nie rozdzierajmy jej, ale rzućmy o nią losy,
do kogo ma należeć». Tak miały się wypełnić słowa Pisma: «Podzielili między siebie
szaty, a los rzucili o moją suknię]. To właśnie uczynili żołnierze.

A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kle-
ofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia,
którego miłował, rzekł do Matki: „Niewiasto, oto syn Twój”. Następnie rzekł do ucznia:
„Oto Matka twoja”. I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.

Potem Jezus świadom, że jużwszystko się dokonało, aby się wypełniło Pismo, rzekł:
„Pragnę”. Stało tam naczynie pełne octu. Nałożono więc na hizop gąbkę pełną octu i do
ust Mu podano. A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: „Wykonało się!” I skłoniwszy głowę
oddał ducha.

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. Przyszli więc żołnierze i połamali
golenie tak pierwszemu, jak i drugiemu, którzy z Nim byli ukrzyżowani. Lecz gdy po-
deszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali Mu goleni, tylko jeden z żołnierzy
włócznią przebił Mu bok i natychmiast wypłynęła krew i woda. Zaświadczył to ten, któ-
ry widział, a świadectwo jego jest prawdziwe. On wie, że mówi prawdę, abyście i wy
wierzyli. Stało się to bowiem, aby się wypełniło Pismo: „Kości jego nie będą łamane”.

Oto Słowo Pańskie.
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ONŻ 2°, dzień 14: Ziemia obiecana

EWANGELIA J 6,41-59
Kto spożywa moje Ciało i Krew, trwa we Mnie

+ Słowa Ewangelii według świętego Jana.

Żydzi szemrali przeciwko Jezusowi, dlatego że powiedział: „Jam jest chleb, który
z nieba zstąpił”. I mówili: „Czyż to nie jest Jezus, syn Józefa, którego ojca i matkę my
znamy? Jakżeż może On teraz mówić: „Z nieba zstąpiłem””.

Jezus rzekł im w odpowiedzi: „Nie szemrajcie między sobą! Nikt nie może przyjść
do Mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który Mnie posłał; Ja zaś wskrzeszę go w dniu
ostatecznym. Napisane jest u Proroków: Oni wszyscy będą uczniami Boga. Każdy, kto
od Ojca usłyszał i nauczył się, przyjdzie do Mnie. Nie znaczy to, aby ktokolwiek widział
Ojca; jedynie Ten, który jest od Boga, widział Ojca. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam
wam: Kto we Mnie wierzy, ma życie wieczne.

Jam jest chleb życia. Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i pomarli. To jest chleb,
który z nieba zstępuje: kto go spożywa, nie umrze. Ja jestem chlebem żywym, który
zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam,
jest moje ciało za życie świata”.

Sprzeczali się więc między sobą Żydzi mówiąc: „Jak On może nam dać swoje ciało
do spożycia?”

Rzekł do nich Jezus: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie
spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli
życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go
wskrzeszę w dniu ostatecznym.

Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krewmoja jest praw- dziwym napojem.
Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim.

Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa,
będzie żył przeze Mnie. To jest chleb, który z nieba zstąpił – nie jest on taki jak ten,
który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki”.

To powiedział ucząc w synagodze w Kafarnaum.

Oto słowo Pańskie.
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Dzień Wspólnoty

EWANGELIA J 14,25-28; 15,9-17
+ Słowa Ewangelii według świętego Jana.

Jezus powiedział do swoich uczniów:
„To wam powiedziałem przebywając wśród was. A Pocieszyciel, Duch Święty, któ-

regoOjciec poślewmoim imieniu, Onwaswszystkiego nauczy i przypomniwamwszyst-
ko, co wam powiedziałem.

Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję.
Niech się nie trwoży serce wasze ani się nie lęka. Słyszeliście, że wam powiedziałem:
Odchodzę i przyjdę znów do was. Gdybyście Mnie miłowali, rozradowalibyście się, że
idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode Mnie.

Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej!
Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak
Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości.

To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna.
To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiło-

wałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy kto życie swoje oddaje za przyjaciół
swoich.

Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie
nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi,
albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego.

Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście
szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał, aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek
Go poprosicie w imię moje.

To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali”.

Oto słowo Pańskie.


