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    Duchu Święty, który oświecasz 
serca i umysły nasze, dodaj 
nam zdolności i ochoty, by 
nasza nauka była dla nas 
pożytkiem doczesnym i 

wiecznym. Przez Chrystusa, 
Pana naszego. Amen. 



Mt 8, 5-14 
 

Setnik z Kafarnaum 
       5 Gdy wszedł do Kafarnaum, zwrócił się do 

Niego setnik i prosił Go, 6 mówiąc: «Panie, sługa 
mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi» 
7 Rzekł mu Jezus: «Przyjdę i uzdrowię go». 
8 Lecz setnik odpowiedział: «Panie, nie jestem 
godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale 
powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska 
zdrowie. 9 Bo i ja, choć podlegam władzy, mam 
pod sobą żołnierzy. Mówię temu: "Idź!" - a 
idzie; drugiemu: "Chodź tu!" - a przychodzi; a 
słudze: "Zrób to!" - a robi». 10 Gdy Jezus to 
usłyszał, zdziwił się i rzekł do tych, którzy szli za 
Nim: «Zaprawdę powiadam wam: U nikogo w 
Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary. 11 Lecz 
powiadam wam: Wielu przyjdzie ze Wschodu i 
Zachodu i zasiądą do stołu z Abrahamem, 
Izaakiem i Jakubem w królestwie niebieskim. 
12 A synowie królestwa zostaną wyrzuceni na 
zewnątrz - w ciemność; tam będzie płacz i 
zgrzytanie zębów». 13 Do setnika zaś Jezus 
rzekł: «Idź, niech ci się stanie, jak uwierzyłeś». I 
o tej godzinie jego sługa odzyskał zdrowie. 
 

 

Łk 7,1-10 
 

Setnik z Kafarnaum 

       1 Gdy Jezus dokończył wszystkich tych mów do 
słuchającego [Go] ludu, wszedł do Kafarnaum. 
2 Sługa pewnego setnika, szczególnie przez 
niego ceniony, chorował i bliski był śmierci. 3 
Skoro setnik posłyszał o Jezusie, wysłał do 
Niego starszyznę żydowską z prośbą, żeby 
przyszedł i uzdrowił mu sługę. 4 Ci zjawili się u 
Jezusa i prosili Go usilnie: «Godzien jest, żebyś 
mu to wyświadczył – mówili – 5 miłuje 
bowiem nasz naród i sam zbudował nam 
synagogę». 6 Jezus przeto zdążał z nimi. A gdy 
był już niedaleko domu, setnik wysłał do Niego 
przyjaciół ze słowami: «Panie, nie trudź się, bo 
nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój. 
7 I dlatego ja sam nie uważałem się za 
godnego przyjść do Ciebie. Lecz powiedz 
słowo, a mój sługa odzyska zdrowie. 8 Bo i ja, 
choć podlegam władzy, mam pod sobą 
żołnierzy. Mówię temu: „Idź!” – a idzie; 
drugiemu: „Przyjdź!” – a przychodzi; a mojemu 
słudze: „Zrób to!” – a robi». 9 Gdy Jezus to 
usłyszał, zadziwił się nad nim, i zwróciwszy się 
do tłumu, który szedł za Nim, rzekł: 
«Powiadam wam: Tak wielkiej wiary nie 
znalazłem nawet w Izraelu». 10 A gdy 
wysłańcy wrócili do domu, zastali sługę 
zdrowego. 

 



Data powstania: 



 



• 5 "Katecheza jest wychowywaniem w wierze 
dzieci, młodzieży i dorosłych; obejmuje przede 
wszystkim wyjaśnianie nauki chrześcijańskiej, 
podawane na ogół w sposób systematyczny i 
całościowy w celu wprowadzenia wierzących 
w pełnię życia chrześcijańskiego” – 
KATECHIZM KOSCIOŁA KATOLICKIEGO 
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„Lumen Fidei” – Papież Franciszek 

• n. 18. Św. Jan wyraził doniosłość osobistej relacji z Jezusem dla 
naszej wiary, posługując się na różne sposoby czasownikiem 
wierzyć. Oprócz «wierzyć, że» prawdą jest to, co mówi Jezus (por. 
J 14, 10; 20, 31), Jan używa także wyrażeń: «wierzyć» Jezusowi 
oraz «wierzyć w» Jezusa. «Wierzymy» Jezusowi, gdy przyjmujemy 
Jego słowo, Jego świadectwo, ponieważ On jest prawdomówny 
(por. J 6, 30). «Wierzymy w» Jezusa, gdy przyjmujemy Go 
osobiście w naszym życiu, przyłączając się do Niego w miłości oraz 
idąc za Nim na naszej drodze (por. J 2, 11; 6, 47; 12, 44). 

• n. 18. Wiara nie tylko patrzy na Jezusa, ale patrzy z punktu 
widzenia Jezusa, Jego oczami: jest uczestnictwem w Jego 
sposobie patrzenia. 

• n. 21. Chrześcijanin może mieć oczy Jezusa, Jego uczucia, Jego 
synowską gotowość, ponieważ dany mu jest udział w Jego Miłości, 
którą jest Duch. I w tej Miłości zyskuje się w pewien sposób 
spojrzenie właściwe Jezusowi. Bez tego upodobnienia w Miłości, 
bez obecności Ducha, który rozlewa ją w naszych sercach (por. Rz 
5, 5), jest rzeczą niemożliwą wyznawać Jezusa jako Pana (por. 1 
Kor 12, 3). 
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