Opowiadanie o Jairze
Z Ewangelii wedlug św. Marka: Wtedy przyszedł
jeden z przełożonych synagogi, imieniem Jair. Gdy Go
ujrzał, upadł Mu do nóg i prosił usilnie: «Moja
córeczka dogorywa, przyjdź i połóż na nią ręce, aby
ocalała i żyła». Poszedł więc z nim, a wielki tłum szedł
za Nim i zewsząd na Niego napierał. Gdy On jeszcze
mówił, przyszli ludzie od przełożonego synagogi i
donieśli: «Twoja córka umarła, czemu jeszcze trudzisz
Nauczyciela?» Lecz Jezus słysząc, co mówiono, rzekł
przełożonemu synagogi: «Nie bój się, wierz tylko!»
(Mk, 5,22-24.35-36).

Opowiadanie
o kobiecie cierpiącej na krwotok
Z Ewangelii według św. Marka: A pewna
kobieta od dwunastu lat cierpiała na upływ krwi.
Wiele przecierpiała od różnych lekarzy i całe swe
mienie wydała, a nic jej nie pomogło, lecz miała się
jeszcze gorzej. Słyszała ona o Jezusie, więc przyszła
od tyłu, między tłumem, i dotknęła się Jego
płaszcza. Mówiła bowiem: «Żebym się choć Jego
płaszcza dotknęła, a będę zdrowa». Zaraz też ustał
jej krwotok i poczuła w ciele, że jest uzdrowiona z
dolegliwości. A Jezus natychmiast uświadomił
sobie, że moc wyszła od Niego. Obrócił się w tłumie
i zapytał: «Kto się dotknął mojego płaszcza?»
Odpowiedzieli Mu uczniowie: «Widzisz, że tłum
zewsząd Cię ściska, a pytasz: Kto się Mnie dotknął».
On jednak rozglądał się, by ujrzeć tę, która to
uczyniła. Wtedy kobieta przyszła zalękniona i
drżąca, gdyż wiedziała, co się z nią stało, upadła
przed Nim i wyznała Mu całą prawdę. On zaś rzekł
do niej: «Córko, twoja wiara cię ocaliła, idź w
pokoju i bądź uzdrowiona ze swej dolegliwości!»
(Mk 5,25-34).

Opowiadanie
o spotkaniu Pana Jezusa z setnikiem
Z Ewangelii według św. Mateusza: Gdy wszedł
do Kafarnaum, zwrócił się do Niego setnik i prosił Go,
mówiąc: «Panie, sługa mój leży w domu
sparaliżowany i bardzo cierpi» Rzekł mu Jezus:
«Przyjdę i uzdrowię go». Lecz setnik odpowiedział:
«Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój,
ale powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie.
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». 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.
Lecz powiadam wam: Wielu przyjdzie ze Wschodu i
Zachodu i zasiądą do stołu z Abrahamem, Izaakiem i
Jakubem w królestwie niebieskim. A synowie
królestwa zostaną wyrzuceni na zewnątrz - w
ciemność; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów». Do
setnika zaś Jezus rzekł: «Idź, niech ci się stanie, jak
uwierzyłeś». I o tej godzinie jego sługa odzyskał
zdrowie (Mt 8,5-13).

Przypowieść o wierze
i ziarnku gorczycy
Z Ewangelii według św. Łukasza:
Apostołowie prosili Pana: «Przymnóż
nam wiary!» Pan rzekł: «Gdybyście
mieli wiarę jak ziarnko gorczycy,
powiedzielibyście tej morwie: "Wyrwij
się z korzeniem i przesadź się w morze!",
a byłaby wam posłuszna (Łk 17,5-6).

Opowiadanie
o uciszeniu burzy na morzu
Z Ewangelii według św. Marka: Gdy zapadł
wieczór owego dnia, rzekł do nich: «Przeprawmy
się na drugą stronę». Zostawili więc tłum, a Jego
zabrali, tak jak był w łodzi. Także inne łodzie
płynęły z Nim. Naraz zerwał się gwałtowny wicher.
Fale biły w łódź, tak że łódź już się napełniała. On
zaś spał w tyle łodzi na wezgłowiu. Zbudzili Go i
powiedzieli do Niego: «Nauczycielu, nic Cię to nie
obchodzi, że giniemy?» On wstał, rozkazał
wichrowi i rzekł do jeziora: «Milcz, ucisz się!».
Wicher się uspokoił i nastała głęboka cisza. Wtedy
rzekł do nich: «Czemu tak bojaźliwi jesteście?
Jakże wam brak wiary?» Oni zlękli się bardzo i
mówili jeden do drugiego: «Kim właściwie On jest,
że nawet wicher i jezioro są Mu posłuszne?» (Mk
4,35-41).

