
A oto przyszedł człowiek, imieniem 
Jair, który był przełożonym 
synagogi.

Gdy Jezus powrócił, tłum 
przyjął Go z radością, bo 
wszyscy Go wyczekiwali.

Miał on córkę jedynaczkę, liczącą około 
dwunastu lat, która była bliska śmierci. 
Upadł Jezusowi do nóg i prosił Go:

córeczka moja 
kona, przyjdź, połóż 
na nią ręce, aby była 
wybawiona i została 

przy życiu.
Poszedł więc z nim, a wielki tłum 
szedł za Nim i zewsząd na Niego 
napierał. A była tam pewna kobieta, 
która od dwunastu lat miała 
krwotoki.

i wiele się nacierpiała, lecząc się 
u różnych lekarzy, i wydała na 
nich całe swoje mienie bez 
żadnego pożytku, wręcz ze 
szkodą dla zdrowia. 
Ona to, usłyszawszy o Jezusie, 
zbliżyła się do Niego w tłumie i
Myślała sobie:

Jeśli tylko 
zdołam dotknąć 

Jego szat, 
wyzdrowieję.



przystąpiwszy z tyłu, 
dotknęła kraju Jego 
szaty i natychmiast 
ustąpiły jej krwotoki.

Wtedy Jezus Obrócił się w tłumie i zapytał:

Kto mnie 
dotknął?

Gdy wszyscy się wypierali, Piotr powiedział:

Mistrzu, tłumy się 
otaczają i cisną cię, a ty 

pytasz, kto mnie 
dotknął?

dotknął mnie ktoś, 
poczułem bowiem moc, która 

ze Mnie wyszła.

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. Jezus rzekł 
do niej:

Córko, twoja wiara cię 
uratowała. Idź w pokoju i 

bądź wolna od twego 
cierpienia.



Nie płaczcie, nie umarła 
bowiem, ale śpi.

Gdy On jeszcze mówił, przyszli ludzie od przełożonego synagogi i mówili:

córka Twoja 
umarła, nie trudź 
już Nauczyciela.

Nie bój się, 
tylko uwierz, a 
będzie zbawiona.

Lecz Jezus słysząc, co 
mówiono, rzekł 
przełożonemu synagogi:

I nie pozwolił nikomu iść z sobą z 
wyjątkiem Piotra, Jakuba i Jana, brata 
Jakubowego. Tak przyszli do domu 
przełożonego synagogi. Wobec 
zamieszania, płaczu i głośnego 
zawodzenia rzekł do nich:

I wyśmiewali Go. Lecz On odsunął wszystkich, wziął z 
sobą tylko ojca, matkę dziecka oraz tych, którzy z Nim 
byli, i wszedł tam, gdzie dziecko leżało.



Dziewczynko, 
wstań!

Ująwszy dziewczynkę za 
rękę, rzekł do niej:

Polecił też, aby jej dano 
jeść. Rodzice jej osłupieli 
ze zdumienia, lecz On 
przykazał im, żeby nikomu nie 
mówili o tym, co się stało.

Duch jej powrócił, i 
zaraz wstała.

Koniec.



Wśród Żydów mycie nóg gościom było obowiązkiem służby. Jezus 
Chrystus, umywając nogi swoim uczniom, symbolicznie pokazał, że 
przyszedł na ten świat, aby służyć ludziom: „Bo Syn Człowieczy nie 
przyszedł, aby Mu służono, ale aby służyć i oddać swoje życie na okup 
za wielu” (Mk 10:45).

Mnich Hiob



Potem jezus rozkazał uczniom, aby wsiedli do łodzi 
i udali się przed nim na drugi brzeg. 
Gdy to uczynił, wyszedł sam jeden na górę, aby się 
modlić. Gdy zaś Wieczór nastał, był tam sam.

łódź zaś była już na środku morza, 
rzucana przez fale, wiatr bowiem był 
przeciwny.
o czwartej straży nocnej przyszedł do 
nich, idąc po morzu.

Odwagi, Ja 
jestem, nie 
bójcie się!

Widzieli Go bowiem wszyscy i zatrwożyli się. 
Lecz On zaraz przemówił do nich:

Uczniowie zaś, widzac go idacego po morzu, 
przestraszyli się i mówili, że to zjawa, i 
krzyknęli ze strachu.



Panie, jeśli to Ty 
jesteś, każ mi przyjść do 

siebie po wodzie!

Piotr wyszedł z łodzi, i krocząc po wodzie, 
przyszedł do Jezusa.

Przyjdź!

Panie, 
wybaw mnie!

Małowierny, 
Czemuś 

zwątpił?

Prawdziwie 
Synem Bożym 

jesteś.

Koniec.

Na to odezwał się Piotr:

Lecz na widok silnego wiatru przestraszył się i gdy 
zaczął tonąć, krzyknął:

Gdy wsiedli do łodzi, 
wiatr ucichł. 
Ci zaś, którzy byli w 
łodzi, złożyli mu 
pokłon, mówiąc:



Następnego dnia, gdy zeszli z góry przyszli do 
uczniów. ujrzeli wielki tłum wokół nich i uczonych w 
Piśmie, którzy rozmawiali z nimi. I gdy Zobaczyli 
jezusa, zaraz podziw ogarnął cały tłum i 
przybiegając, witali Go. I zapytał uczniów:

A oto duch chwyta go i nagle 
krzyczy, rzuca nim, pieni się ze 

złości, zgrzyta zębami i 
drętwieje.

Prosiłem Twoich uczniów, żeby 
go wypędzili, ale nie mogli.

Nagle ktoś z tłumu zawołał:

Nauczycielu, błagam 
cię, wejrzyj na syna 
mojego, bo to mój 

jedynak.

O czym z nimi 
dyskutujecie?



O plemię niewierne i 
przewrotne, dokądże będę u 

was i będę was znosił?
Przyprowadź tutaj twego 

syna.

Na to Jezus rzekł do 
nich:

I przyprowadzili go do 
Niego. Na widok Jezusa, 
duch natychmiast zaczał 
szarpać chłopca, tak że 
upadł na ziemię i tarzał 
się z pianą na ustach.

Jezus zapytał ojca:

Od dawna mu się to 
przydarza?

Od dzieciństwa. 
I wielokrotnie w ogień go 
wrzucał i w wodę, żeby go 

zgubić. Lecz jeśli coś 
możesz, zlituj się nad nami i 

pomóż nam.



Jeśli możesz 
wierzyć, 

Wszystko jest 
możliwe dla tego, 

kto wierzy.

Wierzę, panie, 
wspomóż mnie w 
mojej niewierze.A Jezus widząc, że tłum się 

zbiega, rozkazał surowo 
duchowi nieczystemu:

Duchu niemy i 
głuchy, 

rozkazuję ci: 

wyjdź z niego i 
więcej w niego 

nie wchodź.

Wrzeszcząc i 
gwałtownie
Rzucając nim, 
zły duch uciekł. 
I chłopiec leżał 
jak martwy, 
tak że wielu 
mówiło:

On umarł.



Lecz Jezus ujął go za rękę i 
podniósł, a on wstał.
A wszyscy osłupieli ze zdumienia 
nad wielkością Boga.

Z powodu małej waszej 
wiary. 

Amen, Bowiem, mówię wam, 
gdybyście mieli wiarę jak 

ziarnko gorczycy, 
powiedzielibyście tej górze: 

przejdź stąd tam - i przejdzie. 
I nic nie będzie dla was 

niemożliwe.
Ten zaś rodzaj nie wychodzi 
jak tylko przez modlitwę 

i post.

Dlaczego myśmy 
nie zdołali go 

wypędzić?

Wtedy uczniowie zbliżyli się do Jezusa na 
osobności i pytali:

Koniec.


