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EWANGELIA (J 2, 13-25) 
Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus przybył do Jerozolimy. W świątyni zastał 
siedzących za stołami bankierów oraz tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie. 
Wówczas, sporządziwszy sobie bicz ze sznurów, powypędzał wszystkich ze świątyni, także 
baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy 
sprzedawali gołębie, rzekł: «Zabierzcie to stąd i z domu mego Ojca nie róbcie targowiska!» 
Uczniowie Jego przypomnieli sobie, że napisano: «Gorliwość o dom Twój pochłonie Mnie».


W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do Niego: «Jakim znakiem wykażesz się wobec 

nas, skoro takie rzeczy czynisz?» Jezus dał im taką odpowiedź: «Zburzcie tę świątynię, 

a Ja w trzy dni wzniosę ją na nowo». Powiedzieli do Niego Żydzi: «Czterdzieści sześć lat 
budowano tę świątynię, a Ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni?»


On zaś mówił o świątyni swego ciała. Gdy zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie 

Jego, że to powiedział, i uwierzyli Pismu i słowu, które wyrzekł Jezus. 

Kiedy zaś przebywał w Jerozolimie w czasie Paschy, w dniu świątecznym, wielu uwierzyło 
w Jego imię, widząc znaki, które czynił. Jezus natomiast nie zawierzał im samego siebie, 
bo wszystkich znał i nie potrzebował niczyjego świadectwa o człowieku. Sam bowiem 
wiedział, co jest w człowieku.


	 


„DZIENNICZEK” ŚW. SIOSTRY FAUSTYNY (Dz. 379, 848) 
W jednej adoracji przyrzekł mi Jezus, że: Duszom, które uciekać się będą do mojego 
miłosierdzia, i duszom, które wysławiać i głosić będą innym o moim wielkim miłosierdziu, 
w godzinę śmierci postąpię z nimi według nieskończonego miłosierdzia mojego. (...) 
Wspomnijcie na mękę moją i jeżeli nie wierzycie słowom moim, wierzcie przynajmniej 

ranom moim.

(...) Zapisz te słowa, córko moja, mów światu o moim miłosierdziu, niech pozna cała 

ludzkość niezgłębione miłosierdzie moje. Jest to znak na czasy ostateczne, po nim 
nadejdzie dzień sprawiedliwy. Póki czas niech uciekają [się] do źródła miłosierdzia mojego, 
niech korzystają z krwi i wody, która dla nich wytrysła. O dusze ludzkie, gdzie się 
schronicie w dzień gniewu Bożego? Uciekajcie teraz do źródła miłosierdzia Bożego. 
O,  jak wielką widzę liczbę dusz ¾ widzę ¾ [które] uwielbiły miłosierdzie Boże i śpiewać 
będą pieśń chwały na wieki.
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➡ Może i ja tak jak żydzi w dzisiejszej Ewangelii dopatruję się znaku? Czy dostrzegam 
wielkość daru Bożego Miłosierdzia w Słowie Bożym, śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa?


➡ Jezus pragnie, abym zaufał Jego miłości. Jeżeli nie ufam do końca Jego Słowu, 

zaprasza mnie abym zaufał Jego ranom. 


➡ W tym tygodniu postaram się każdego dnia uciekać się z wielką ufnością do źródła 
miłosierdzia i korzystać z krwi i wody, która dla mnie wytrysła.
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