
CYTATY Z BIBLII
Część I. Tajemnice radosne

1. Poczęcie się Jezusa – „zamierzał oddalić Ją”

Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, 
z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą 
Ducha Świętego. Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie 
chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie. 
(Mt 1,18-19)

Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; 
albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, 
któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. 
(Mt 1,20-21)
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2. Nawiedzenie – „wywyższa pokornych”

On przejawia moc ramienia swego, 
rozprasza [ludzi] pyszniących się zamysłami serc swoich. 
Strąca władców z tronu, a wywyższa pokornych. 
Głodnych nasyca dobrami, a bogatych z niczym odprawia. 

(Łk 1,51-53)
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3. Narodzenie Jezusa – „weź Dziecię i Jego Matkę i uchodź”

[…] oto anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: «Wstań, weź 
Dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu; pozostań tam, aż ci powiem; 
bo Herod będzie szukał Dziecięcia, aby Je zgładzić». On wstał, wziął w 
nocy Dziecię i Jego Matkę i udał się do Egiptu; tam pozostał aż do 
śmierci Heroda. (Mt 2,13b-15)
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4. Ofiarowanie Jezusa w świątyni – „A Twoją duszę miecz 
przeniknie”

Symeon zaś błogosławił Ich i rzekł do Maryi, Matki Jego: «Oto Ten 
przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, 
któremu sprzeciwiać się będą. A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na 
jaw wyszły zamysły serc wielu». (Łk 2, 34-35)

Bądź Mu wierny, a On zajmie się tobą, prostuj swe drogi i Jemu zaufaj! 
(Syr 2,6)
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5. Znalezienie w świątyni – „Oto ojciec Twój i ja z bólem serca 
szukaliśmy”

Na ten widok zdziwili się bardzo, a Jego Matka rzekła do Niego: «Synu, 
czemuś nam to uczynił? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy 
Ciebie». Lecz On im odpowiedział: «Czemuście Mnie szukali? Czy nie 
wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?».

(Łk 2,48-49)
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1. Chrzest Jezusa – „dźwigał nasze boleści”

On wyrósł przed nami jak młode drzewo
i jakby korzeń z wyschniętej ziemi. […]
Lecz On się obarczył naszym cierpieniem,
On dźwigał nasze boleści. (Iz 53,2a.4a)

«Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja 
was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo 
jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz 
waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie».
(Mt 11,28-30)
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2. Jezus na weselu w Kanie Galilejskiej – „zabrakło wina”

Trzeciego dnia odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej i była tam 
Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A 
kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: «Nie mają już 
wina». Jezus Jej odpowiedział: «Czyż to moja lub Twoja sprawa, 
Niewiasto? Czyż jeszcze nie nadeszła godzina moja?». Wtedy Matka 
Jego powiedziała do sług: «Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie». (J 
2,1-5)

Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela. (Mt 19,6b)
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3. Jezus głoszący Dobrą Nowinę – „wiedział, co się w człowieku kryje”

Kiedy zaś przebywał w Jerozolimie w czasie Paschy, w dniu świątecznym, 
wielu uwierzyło w imię Jego, widząc znaki, które czynił. Jezus natomiast nie 
zwierzał się im, bo wszystkich znał i nie potrzebował niczyjego świadectwa 
o człowieku. Sam bowiem wiedział, co w człowieku się kryje. ( J 2,23-25)
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4. Przemienienie Pana Jezusa – „wygląd Jego twarzy się odmienił”

W jakieś osiem dni po tych mowach wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba i 
wyszedł na górę, aby się modlić. Gdy się modlił, wygląd Jego twarzy się 
odmienił, a Jego odzienie stało się białe. (Łk 9,28)
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5. Ustanowienie Eucharystii – „Jezus doznał głębokiego wzruszenia”

To powiedziawszy, Jezus doznał głębokiego wzruszenia i tak oświadczył: 
«Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeden z was Mnie zdradzi».
Spoglądali uczniowie jeden na drugiego niepewni, o kim mówi. Jeden z 
uczniów Jego – ten, którego Jezus miłował – spoczywał na Jego 
piersi. Jemu to dał znak Szymon Piotr i rzekł do niego: «Kto to jest? O 
kim mówi?». Ten oparł się zaraz na piersi Jezusa i rzekł do Niego: 
«Panie, kto to jest?». Jezus odparł: «To ten, dla którego umaczam 
kawałek [chleba], i podam mu». (J 13,21-26a)
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1. Modlitwa w Ogrójcu – „jeszcze usilniej się modlił”

Gdy przyszedł na miejsce, rzekł do nich: «Módlcie się, abyście nie ulegli 
pokusie». A sam oddalił się od nich na odległość jakby rzutu kamieniem, 
upadł na kolana i modlił się tymi słowami: «Ojcze, jeśli chcesz, zabierz 
ode Mnie ten kielich! Jednak nie moja wola, lecz Twoja niech się 
stanie!». Wtedy ukazał Mu się anioł z nieba i umacniał Go. Pogrążony 
w udręce jeszcze usilniej się modlił, a Jego pot był jak gęste krople 
krwi, sączące się na ziemię. (Łk 22,40-44)
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2. Biczowanie Pana Jezusa – „chłosta zbawienna dla nas”

[…] a myśmy Go za skazańca uznali,
chłostanego przez Boga i zdeptanego.
Lecz On był przebity za nasze grzechy,
zdruzgotany za nasze winy.
Spadła Nań chłosta zbawienna dla nas,
a w Jego ranach jest nasze zdrowie. (Iz 53,4b-5)



CYTATY Z BIBLII
Część III. Tajemnice bolesne

3. Cierniem ukoronowanie – „uplótłszy koronę z cierni, włożyli Mu 
ją na głowę”

A żołnierze uplótłszy koronę z cierni, włożyli Mu ją na głowę i okryli 
Go płaszczem purpurowym. Potem podchodzili do Niego i mówili: 
«Witaj, Królu Żydowski!». I policzkowali Go. A Piłat ponownie wyszedł 
na zewnątrz i przemówił do nich: «Oto wyprowadzam Go do was na 
zewnątrz, abyście poznali, że ja nie znajduję w Nim żadnej winy». Jezus 
więc wyszedł na zewnątrz, w koronie cierniowej i płaszczu purpurowym. 
Piłat rzekł do nich: «Oto Człowiek». (J 19,2-5)
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4. Niesienie krzyża – „i włożyli na niego krzyż”

Gdy Go wyprowadzili, zatrzymali niejakiego Szymona z Cyreny, który 
wracał z pola, i włożyli na niego krzyż, aby go niósł za Jezusem. A szło 
za Nim mnóstwo ludu, także kobiet, które zawodziły i płakały nad Nim. 
Lecz Jezus zwrócił się do nich i rzekł: «Córki jerozolimskie, nie płaczcie 
nade Mną; płaczcie raczej nad sobą i nad waszymi dziećmi!». (Łk
23,27-28)

«U ludzi to niemożliwe, ale nie u Boga; bo u Boga wszystko jest 
możliwe». (Mk 10,27b)
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5. Ukrzyżowanie Pana Jezusa – „To jest Król Żydowski”

Gdy przyszli na miejsce, zwane «Czaszką», ukrzyżowali tam Jego i 
złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej Jego stronie. Lecz 
Jezus mówił: «Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią». […] Był 
także nad Nim napis w języku greckim, łacińskim i hebrajskim: «To jest 
Król Żydowski». (Łk 23,33-34a.38)

Bogu podoba się, jeżeli dobrze czynicie, a przetrzymacie cierpienia. Do 
tego bowiem jesteście powołani. Chrystus przecież również cierpiał za 
was i zostawił wam wzór, abyście szli za Nim Jego śladami. On grzechu 
nie popełnił, a w Jego ustach nie było podstępu. On, gdy Mu 
złorzeczono, nie złorzeczył, gdy cierpiał, nie groził, ale oddawał się 
Temu, który sądzi sprawiedliwych. (1P 2,20b-23)
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1. Zmartwychwstanie – „nie dali im wiary”

W pierwszy dzień tygodnia poszły skoro świt do grobu, niosąc 
przygotowane wonności. Kamień od grobu zastały odsunięty. A skoro 
weszły, nie znalazły ciała Pana Jezusa. […] Wtedy przypomniały sobie 
Jego słowa i wróciły od grobu, oznajmiły to wszystko Jedenastu i 
wszystkim pozostałym. A były to: Maria Magdalena, Joanna i Maria, 
matka Jakuba; i inne z nimi opowiadały to Apostołom. Lecz słowa te 
wydały im się czczą gadaniną i nie dali im wiary. (Łk 24,1-3.8-11)
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2. Wniebowstąpienie – „Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo”

Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał Go im 
sprzed oczu. Kiedy uporczywie wpatrywali się w Niego, jak wstępował 
do nieba, przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach. I rzekli: 
«Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten 
Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go 
wstępującego do nieba». (Dz 1,9-11)

«Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie! A wy 
[bądźcie] podobni do ludzi, oczekujących swego pana, kiedy z uczty 
weselnej powróci, aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze. Wy 
też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, Syn 
Człowieczy przyjdzie». (Łk 12,25-36,40)
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3. Zesłanie Ducha Świętego – „otrzymacie Jego moc”

A podczas wspólnego posiłku kazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale 
oczekiwać obietnicy Ojca: «Słyszeliście o niej ode Mnie – [mówił] – Jan 
chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym
[…] gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie 
moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po 
krańce ziemi». (Dz 1,4-5.8)
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4. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny – „zamieszka na 
Twojej świętej górze”

Kto będzie przebywał w Twym przybytku, 
Panie, kto zamieszka na Twojej świętej górze?
Ten, który postępuje bez skazy, działa sprawiedliwie […] (Ps15,1-2a)
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5. Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny – „wielkie rzeczy uczynił mi 
Wszechmocny”

Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia, gdyż wielkie 
rzeczy uczynił mi Wszechmocny. (Łk 1,48-49)

Dlatego cieszcie się już teraz, nawet jeśli musicie jeszcze odczuwać smutek z 
powodu różnych doświadczeń. Są one potrzebne dla wypróbowania waszej 
wiary o wiele cenniejszej od przemijającego złota, które przecież oczyszcza się 
w ogniu. Ukaże się ona w pełnym blasku, a wy doznacie chwały, uznania i 
czci, gdy objawi się Jezus Chrystus. (1 P 1,6-7)

[…] ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie 
zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. (1 
Kor 2,9)


