
Propozycje tekstów biblijnych do rozważania podczas spotkań synodalnych 

Dwa motywy wiodące w synodzie opierają się na dwóch tekstach: 
1. Na ogólnej konstrukcji 3 aktorów: Jezusa, tłumu i apostołów, jako działających w jedności oraz 

diabła, który niszczy ich relacje. Dokument nazywa postacie „aktorami” scen Ewangelii 
2. Dz 10 - rozdział o powołaniu do wiary setnika Korneliusza. 

Do poszczególnych spotkań proponujemy następujące fragmenty, które mogą stanowić bazę rozważań, 
rozmów, dzielenia się (oczywiście nie trzeba się ograniczać tylko do poniższych): 

Ewangelia wg św. Mateusza: 
9,1-8   – uzdrowienie paralityka (Łk 5,17-26) 
9,18-26  – uzdrowienie córki Jaira i kobiety cierpiącej na krwotok 
9,35-38  – podsumowanie cudów Jezusa 
12,46-50  – prawdziwi krewni Jezusa 
13,24-30  – przypowieść o chwaście 
14,13-21  – rozmnożenie chleba 
18,15-20  – upomnienie braterskie 
20,24-28  – przełożeństwo służbą (Mk 10,41-45) 
20,29-34  – niewidomi pod Jerychem (Mk 10,46-52) 
28,16-20  – ostatni nakaz 

Ewangelia wg św. Marka: 
1,35-39  – potrzeba głoszenia wszędzie 
7,24-30  – wiara Syrofenicjanki 

Ewangelia wg św. Łukasza: 
5,4-11   – obfity połów 
8,16-18  – zadanie uczniów 
10,25-29  – miłość bliźniego 
10,30-37  – miłosierny Samarytanin 
14,15-24  – przypowieść o zaproszonych na ucztę 
15,1-10  – zagubiona owca i drachma 
15-11-32  – syn marnotrawny 
16,19-31  – o bogaczu i Łazarzu 
19,1-10  – Zacheusz 
24,1-11  – pusty grób 
24,13-35  – uczniowie do Emaus 

Ewangelia wg św. Jana: 
1,35-39  – powołanie pierwszych uczniów 
2,1-12  – wesele w Kanie Galilejskiej 
4,1-42   – rozmowa z Samarytanką 
5,1-18   – uzdrowienie przy sadzawce Betesda 
9,1-41   – uzdrowiony w sadzawce Siloe 
10,7-18 – Dobry Pasterz 
13,1-11  – obmycie nóg uczniom 
15,1-17  – alegoria winnego krzewu 



Dzieje Apostolskie: 
2,42-47  – życie pierwszej wspólnoty 
4,32-37  – wspólnota dóbr 
6,1-7   – wybór diakonów, rozeznanie potrzeby rozwiązania 
8,26-40  – nawrócenie dworzanina egipskiego 
11,1-18  – wyjaśnienie sprawy Korneliusza (w kontekście Dz 10) 
11,19-30  – ustalenia w nowym miejscu – Antiochia 
12,1-5   – troska wspólnoty o Piotra 
13,1-3   – wybór Pawła i Barnaby przez wspólnotę 
14,21-28  – powrót po misji do Antiochii Syryjskiej 
15,1-35  – okoliczności i tzw. sobór jerozolimski 
19,1-10  – Efezjanie otrzymują Ducha


