
Droga światła - to nabożeństwo, które odwołuje się do wydarzeń 

opisanych w Nowym Testamencie. Rozpoczyna się od zmartwychwstania Chrystusa,                 

a kończy na zesłaniu Ducha Świętego. Najczęściej - podobnie jak droga krzyżowa - 

składa się z czternastu stacji. Idea jest podobna - medytowanie, adorowanie Chrystusa, 

tym razem nie Jego boleści, ale Jego zwycięstwa. 

 

Można przejść Drogę Światła w formie nabożeństwa, ale można ją także 

potraktować jako osobistą medytację. Nabożeństwo najlepiej odprawiać w godzinach 

wieczornych, tak by podkreślić symbolikę światła. 

 

Same nazwy poszczególnych stacji też czasem się nieco różnią, ale sedno pozostaje 

takie samo. Ks. Bruno Ferrero układając swoje medytacje Drogi Światła, nadał im 

symboliczne nazwy. Moim skromnym zdaniem (ks. Tomasz Jaklewicz - "Gość 

Niedzielny") genialnie pasujące do treści. Oto one: 

 

1. Jutrzenka  2. Szczelina 3. Imię  4. Droga  5. Chleb  6. Oczy i ręce  7. Tchnienie            

8. Zwątpienie  9. Sieć  10. Skała  11. Góra  12. Niebo  13. Matka  14. Ogień 

 

 

 

 

 

 

Porywające rozważania biskupa Grzegorza 

Rysia to doskonała inspiracja duchowa zarówno 

na okres wielkanocny, jak i na każdy czas, kiedy 

potrzebujemy, aby Chrystus zmartwychwstał               

w Nas.  

To pogłębione medytacje nie tylko nad 

tajemnicą Jego zmartwychwstania, ale także nad 

wielkanocną przemianą każdego człowieka, 

naszym powstaniem z martwych. Wiara                         

w zmartwychwstanie nie dotyczy wszak jedynie 

wydarzenia z przeszłości. To wiara w to, że 

Chrystus żyje i działa w nas dzisiaj i że będzie               

z nami przez wieczność. (Z opisu wydawcy - 

Wydawnictwa "eSPe" Kraków 2016) 



I. Jezus powstaje z martwych 

 

Przypominam, bracia, Ewangelię, którą wam głosiłem, którąście przyjęli i w której też 

trwacie.  Przez nią również będziecie zbawieni, jeżeli ją zachowacie tak, jak wam 

rozkazałem... Chyba żebyście uwierzyli na próżno.  Przekazałem wam na początku to, co 

przejąłem; że Chrystus umarł - zgodnie z Pismem - za nasze grzechy, że został 

pogrzebany, że zmartwychwstał trzeciego dnia, zgodnie z Pismem;  i że ukazał się 

Kefasowi, a potem Dwunastu,  później zjawił się więcej niż pięciuset braciom 

równocześnie; większość z nich żyje dotąd, niektórzy zaś pomarli.  Potem ukazał się 

Jakubowi, później wszystkim apostołom.  W końcu, już po wszystkich, ukazał się także               

i mnie jako poronionemu płodowi. . (1 Kor 15, 1-8) 

 

 Czy trzeba nam przypominać Nowinę, która jest dobra i zbawcza? I w której trwamy? 

TAK. Trzeba! Potrzebujemy przypominania spraw najbardziej podstawowych – tych, które 

przekazywane są „na początku” – jako NAJWAŻNIEJSZE i decydujące! Właśnie dlatego, że 

przekazywane są „na początku”, z upływem czasu tracą swoją nowość, siłę zaskoczenia, świeżość. 

Stanowią fundament - wiemy o tym; ale kto z nas codziennie ogląda fundamenty własnych lub 

cudzych domów?  

Naszą uwagę przykuwają ściany i powieszone na nich obrazy, postawione obok meble, dekoracje, 

kwiaty. Choć wszystko to można w każdej chwili zmienić… Wszystko to staje się zagrożone, gdy 

fundament okazuje się wadliwy… Właśnie tak: zaczynamy myśleć o jakości fundamentu, gdy na 

świeżo malowanej ścianie widzimy pęknięcie lub rozwijający się grzyb… 

 

Oto FUNDAMENT: umarł za nasze grzechy, zgodnie z Pismem; został pogrzebany, 

zmartwychwstał trzeciego dnia – zgodnie z Pismem. Ukazał się Kefasowi, a potem Dwunastu. 

Wydarzenie PASCHALNE Chrystusa – zawierzone Kościołowi! Dla nas: wyzwolenie z grzechu. 

 

Cóż, kiedy na co dzień myślimy i rozmawiamy o czymś zupełnie innym: o takich czy innych 

decyzjach personalnych w Kościele, o tematach „dyżurnych” (finanse Kościoła, celibat, uwikłanie             

w politykę), o sprawach niewątpliwie ważnych (katecheza w szkole, stan małżeństwa i rodziny, jakość 

życia sakramentalnego, np. bierzmowania). Zauważamy takie czy inne pęknięcia, rysy, plamy. Jedni 

widzą je ostrzej, inni łagodniej, jeszcze inni mówią, że da się je zamalować albo przykryć tapetą.  

 

A Paweł mówi: PRZYPOMNIJCIE SOBIE to, co przekazałem wam „na początku”. Bo właśnie to 

stanowi Ewangelię – DOBRĄ NOWINĘ!   Motyw, dla którego warto trwać. 

 

Wtedy przypominamy sobie, Panie, że  

 

 przyszedłeś nie do bezgrzesznych, ale w związku z grzechem.  

 Że poza Twoim nie ma żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni.               

 Że Twoja miłość jest silniejsza niż śmierć. 

 



II. Uczniowie przy pustym grobie 

 

Najpełniej wspomina to św. Jan:  

A pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria 

Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu.  Pobiegła więc                     

i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: 

Zabrano Pana  z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono.  Wyszedł więc Piotr i ów drugi 

uczeń i szli do grobu.  Biegli oni obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i 

przybył pierwszy do grobu.  A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie 

wszedł do środka.  Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do 

wnętrza grobu  i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie 

razem  z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu.  Wtedy wszedł do wnętrza 

także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał  i uwierzył.  Dotąd bowiem 

nie rozumieli jeszcze Pisma, /które mówi/, że On ma powstać z martwych. (J 20, 1 – 10)) 

 

Jan pisze o sobie (bo to on jest uczniem, „którego Jezus kochał”): „Ujrzał i uwierzył”.  

A Szymon Piotr? Czy też ujrzał i uwierzył? Święty Łukasz w równoległym tekście stwierdza 

jedynie: „Piotr wybrał się i pobiegł do grobu; schyliwszy się, ujrzał same tylko płótna. I wrócił 

do siebie, dziwiąc się temu, co się stało”. 

Czy to nie zdumiewające? Jan wrócił „do siebie” wierzący, Piotr jedynie zdziwiony? A przecież 

wiara Jana zrodziła się dopiero po wejściu Piotra do grobu.  

To prawda – Jan był pierwszy przy grobie. Biegł szybciej – nie dlatego, że był młodszy, ale 

dlatego, że gnała go miłość. Kiedy jednak patrzył w grób przed przyjściem Piotra, niczego jeszcze 

nie rozumiał. Kiedy wszedł za Piotrem – ujrzał i uwierzył. A sam Piotr tylko się zdziwił? 

 

 Czy może budzić wiarę w drugim ktoś, kto sam jest jedynie zdziwiony?  

 Czy może naprowadzić go na najwłaściwsze odpowiedzi ktoś, kto sam pozostaje raczej 

na poziomie stawiania pytań?  

 Czy temu, kto kocha (i kieruje się miłością), może się przydać przewodnik, o którego 

miłości nic jeszcze nie wiadomo?  

 Czy świętego może prowadzić grzesznik? 

 

Na wszystkie te pytania właściwa odpowiedź brzmi… TAK! I taki jest Kościół.  

Z ustanowienia Bożego. Z miłosierdzia Bożego, zbudowany na apostołach, powoływanych dla 

nas przez Boga. Ich wybranie i urząd nie czynią ich supermenami. Ludźmi bez grzechu i wahań. 

Święci – jak Jan – wiedzą, że ich potrzebują! 

 



III. Zmartwychwstały Pan objawia się Marii Magdalenie 

wspomina to św. Jan: 

Maria Magdalena natomiast stała przed grobem, płacząc. a kiedy [tak] płakała, nachyliła 

się do grobu i ujrzała dwóch aniołów w bieli, siedzących tam, gdzie leżało ciało Jezusa - 

jednego w miejscu głowy, drugiego w miejscu nóg. I rzekli do niej: „Niewiasto, czemu 

płaczesz?” Odpowiedziała im: „Zabrano Pana mego i nie wiem, gdzie Go położono”. Gdy 

to powiedziała, odwróciła się i ujrzała stojącego Jezusa, ale nie wiedziała, że to 

Jezus. Rzekł do niej Jezus: „Niewiasto, czemu płaczesz? Kogo szukasz?” Ona zaś, sądząc, 

że to jest ogrodnik, powiedziała do Niego: „Panie, jeśli ty Go przeniosłeś, powiedz mi, gdzie 

Go położyłeś, a ja Go zabiorę”. Jezus rzekł do niej: „Mario!”. A ona obróciwszy się, 

powiedziała do Niego po hebrajsku: „Rabbuni”, to znaczy: Nauczycielu! Rzekł do niej 

Jezus: „Nie zatrzymuj Mnie, jeszcze bowiem nie wstąpiłem do Ojca. Natomiast udaj się do 

moich braci i powiedz im: „Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego oraz do Boga mego i 

Boga waszego””. Poszła Maria Magdalena i oznajmiła uczniom: „Widziałam Pana», i co 

jej powiedział.” (J 20, 11-18) 

 

„Nie zatrzymuj Mnie!” – jeden z najsławniejszych cytatów biblijnych; jeden z najczęstszych 

tematów sztuki religijnej. „Noli me tangere” – znaczy dosłownie: „Nie dotykaj Mnie!”. I tak też 

jest w greckim oryginale Jana: „Me mouhaptou”: „Nie dotykaj Mnie!”.  Dlaczego? 

Dlaczego nie chciał, by Go dotknęła? Skoro przy kolejnych spotkaniach na to pozwala… Wręcz 

od tego je zaczyna: „DOTKNIJCIE się Mnie i przekonajcie! To Ja jestem”. A do Marii Magdaleny 

mówi: „NIE DOTYKAJ Mnie!”. Dlaczego? Dlaczego nie pozwala jej doświadczyć tego, że 

zmartwychwstał i że żyje? 

Czy rzeczywiście? 

A może, po prostu, dla niej przeznaczone jest INNE doświadczenie?  

Doświadczenie Jego żywej obecności w skierowanym do niej osobiście SŁOWIE: „Mario!”.             

A następnie doświadczenie Jego obecności i współdziałanie w zleconej jej misji: „Udaj się do 

moich braci i powiedz im”. Jezus jest u Ojca, ale tu i teraz mówi do niej. Jest już w niebie, ale tu, 

na ziemi, wyznacza jej zadanie; posyła ją, by współtworzyła Kościół, w którym On jest obecny. 

Doświadczenie wiary Marii Magdaleny jest bliskie każdemu z nas – każdy z nas 

może się w nim odnaleźć: nie dotykamy fizycznie Jezusa, ale doświadczamy Go żywego,  

 gdy mówi do nas po imieniu (na modlitwie, przy lekturze Pisma);  

 gdy odkrywamy przed nami nasze powołanie (gdy w ogóle uczy nas rozumieć swoje 

życie w kategoriach powołania!);  

 gdy potem wyraźnie towarzyszy nam w naszym działaniu;  

 gdy – wreszcie – wprowadza nas w żywy Kościół i zawierza nam w Kościele jakąś 

cząstkę odpowiedzialności. 

Bądź uwielbiony, zmartwychwstały Panie, żyjący i obecny na tyle sposobów! Otwieraj nam 

oczy, byśmy Cię rozpoznawali. 

Bądź nam ŚWIATŁEM! 



IV. Zmartwychwstały Pan ukazuje się Uczniom                                            

na drodze do Emaus 

Tego samego dnia dwaj z nich byli w drodze do wsi, zwanej Emaus, oddalonej o sześćdziesiąt 

stadiów od Jeruzalem. Rozmawiali oni ze sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak 

rozmawiali i rozprawiali ze sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. Lecz oczy ich były jakby 

przesłonięte, tak że Go nie poznali. On zaś ich zapytał: „Cóż to za rozmowy prowadzicie ze sobą 

w drodze?”. Zatrzymali się smutni. A jeden z nich, imieniem Kleofas, odpowiedział Mu: „Ty 

jesteś chyba jedynym z przebywających w Jerozolimie, który nie wie, co się tam w tych dniach 

stało”. Zapytał ich: „Cóż takiego?”. Odpowiedzieli Mu: „To, co się stało z Jezusem 

Nazarejczykiem, który był prorokiem potężnym w czynie i słowie wobec Boga i całego ludu; jak 

arcykapłani i nasi przywódcy wydali Go na śmierć i ukrzyżowali. A myśmy się spodziewali, że 

On właśnie miał wyzwolić Izraela. Tak, a po tym wszystkim dziś już trzeci dzień, jak się to 

stało. Nadto, jeszcze niektóre z naszych kobiet przeraziły nas: były rano u grobu, a nie znalazłszy 

Jego ciała, wróciły i opowiedziały, że miały widzenie aniołów, którzy zapewniają, iż On 

żyje. Poszli niektórzy z naszych do grobu i zastali wszystko tak, jak kobiety opowiadały, ale Jego 

nie widzieli". 

Na to On rzekł do nich: „O, nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia we 

wszystko, co powiedzieli prorocy! Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swej 

chwały?”. I zaczynając od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków, wykładał im, co we 

wszystkich Pismach odnosiło się do Niego.(Łk 24, 13-27) 

 

Dlaczego właśnie do Emaus? Nic nie wiemy o tej wsi poza tym, że znajdowała się   w odległości 12 

kilometrów od Jerozolimy. W historii zbawienia i na kartach Pisma pojawia się tylko raz. 

Nazwa „Emaus” – znaczy „Ciepłe Kąpieliska”. Zapewne nie była przypadkowa. Więc co? Szli zażyć 

relaksujących kąpieli? Zanurzyć się w basenie z gorącą wodą i zapomnieć? Odreagować? Zrzucić                     

z siebie stres i napięcie, którego już nie byli w stanie unieść? Choć na chwilę odpocząć? Uciec? 

Od czego? Wcale nie tylko od tego, co stało się w Jerozolimie w Wielki Piątek, że „arcykapłani               

i nasi przywódcy wydali Go na śmierć i ukrzyżowali”. Ostatecznie z Jerozolimy wygnało ich co 

innego: „oto niektóre z naszych kobiet przeraziły nas: były rano u grobu, a nie znalazłszy Jego 

ciała, wróciły i opowiedziały, że miały widzenie aniołów, którzy zapewniają, iż On żyje”. Właśnie ta 

nowina była już ponad ich siły. Przeczucie, że wszystko zacznie się na nowo. Że cała ta historia, którą 

potrafią dokładnie opowiedzieć, wcale się nie skończyła. Że jest nowe otwarcie.  
 

Nietrudno ich zrozumieć. Wiele razy jestem zmęczony nie tylko swoim grzechem, ale także 

słuchaniem o tym, że mogę z niego powstać. Sam już nie wiem, co mnie bardziej przeraża: czy śmierć, 

w której tkwię (i którą jakoś oswoiłem), czy perspektywa odmiany i przewrotu w życiu.  Od czego chcę 

bardziej odpocząć: od wyrzutów sumienia czy od wezwania do nawrócenia? 
 

Najlepiej: od jednego i od drugiego! Gdyby się tylko dało! Zanurzyć się w ciepłym basenie…, 

odurzyć się gorącą wodą…, odsunąć od siebie jakiekolwiek decyzje. Uciec od siebie, od Ciebie, od 

konieczności wyboru. Nie dałeś im uciec. Dopadłeś ich na drodze do rozwiązań pozornych. 
 

I mnie nie daj uciekać. Znajdź mnie na mojej drodze do Emaus. Zabierz mi z serca 

przerażenie na myśl, że zmartwychwstałeś. Że życie zaczyna się na nowo: Twoje i moje. 



V. Zmartwychwstały Pan objawia się                                              

przy „Łamaniu Chleba” 

 

Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a On okazywał, jakoby miał iść dalej. Lecz 

przymusili Go, mówiąc: „Zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił”. 

Wszedł więc, aby zostać wraz z nimi. Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił 

błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy otworzyły się im oczy i poznali Go, lecz On 

zniknął im z oczu. I mówili między sobą: „Czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w 

drodze i Pisma nam wyjaśniał?”.W tej samej godzinie zabrali się i wrócili do Jeruzalem. Tam 

zastali zebranych Jedenastu i innych z nimi,  którzy im oznajmili: „Pan rzeczywiście 

zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi”. Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze,                  

i jak Go poznali przy łamaniu chleba. (Łk 24, 28-35) 

 

Tradycja nie zapamiętała, gdzie było Emaus. Archeologia wskazuje przynajmniej trzy 

różne miejsca w Ziemi Świętej, gdzie mogłoby się ono znajdować w czasach Jezusa.  

Czy to nie dziwne? Że nie można precyzyjnie umiejscowić tak ważnego w Ewangelii 

wydarzenia? 

 

Emaus jest wszędzie tam, gdzie Chrystus siada ze swoimi uczniami przy stole                 

i „łamie z nimi chleb”. 

Emaus to każdy kościół, każda kaplica, każde miejsce sprawowania Eucharystii. 

Archeologiczna pasja szukania historycznego Emaus może łatwo iść w parze                           

z kompletną obojętnością na jego dzisiejszą wszechobecność.  

To prawda, że Chrystus z mocą wkroczył w ludzką historię. Nie znaczy to jednak, że 

należy wyłącznie do niej – że jest tylko przeszłością.  

On jest ŻYJĄCY! Liczy się w naszym DZIŚ (choć pozwala nam zrozumieć również 

nasze „wczoraj”). 

 

Jezu Chryste ŻYJĄCY. Daj nam na nowo odkryć Eucharystię. Nie jako niedzielny 

obowiązek. Ale jako wydarzenie. Spotkanie, które otwiera nam oczy – pozwala inaczej 

zobaczyć siebie i całą rzeczywistość. Jako doświadczenie serca pałającego, gdy 

wyjaśniasz nam Pisma.  

I jako moment posłania – zdolny nas uruchomić, popchnąć na drogę do Jerozolimy. 

Jako doświadczenie, którego nie można zatrzymać dla siebie – ale trzeba się nim 

koniecznie podzielić z innymi uczniami. 

 
 



 

VI. Zmartwychwstały Pan ukazuje się Apostołom 

 

A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich:                                         

„Pokój wam!”. Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz On rzekł do nich: 

„Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie 

na moje ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie Mnie i przekonajcie się: duch nie ma ciała ani 

kości, jak widzicie, że Ja mam”. Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi. Lecz gdy oni            

z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich: „Macie tu coś do 

jedzenia?”. Oni podali Mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i spożył przy nich. (Łk 24, 36-43) 

 

Wulgata mówi (w ślad za niektórymi starymi rękopisami), że uczniowie dali Mu do jedzenia 

nie tylko kawałek pieczonej ryby, ale także plaster MIODU. 

 

Czy nie dlatego w Kościele pierwotnym nowo ochrzczonym podawano na koniec liturgii do 

picia mleko i MIÓD? Na znak, że w zjednoczeniu z Chrystusem zmartwychwstałym wchodzą 

do ziemi mlekiem i MIODEM PŁYNĄCEJ?  

 

Że ziemia, na której żyją (bo przecież nigdzie z niej nie emigrują!) staje się naraz Ziemią 

obietnic Boga – OBIETNIC SPEŁNIONYCH  w Jezusie?! 

 

Czy nie o to właśnie chodzi w tym posiłku? Nie tylko ukazanie tego, że Jezus prawdziwie 

zmartwychwstał, ale także tego, co to znaczy dla każdego z nas. 

 

Czy to nie za łatwa nadzieja? Czy rzeczywiście nasza ziemia – ta, na której trzy dni temu 

zabiliśmy Boga – staje się dzisiaj rajem? Czy rzeczywiście staliśmy się obywatelami Królestwa 

Bożego? 

 

CZY NASZ CHRZEST AŻ TYLE ZMIENIA? W nas? Przez nas – dzięki nam – także                      

w rzeczywistości, która nas otacza? Którą współtworzymy? 

 

Czy wyryte w nas niezatarte znamię chrztu rzeczywiście jest słupem granicznym Bożego 

świata – wyznaczającym z woli Boga granicę postawioną złu w świecie? 

 

 

 

 

 

 



VII. Zmartwychwstały Pan przekazuje Uczniom                                                      

władzę odpuszczania grzechów 

 

Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie przebywali uczniowie, gdy drzwi były 

zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich:                         

„Pokój wam!”. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, 

ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: „Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja 

was posyłam”. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: „Weźmijcie Ducha 

Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im 

zatrzymane”. (J 20, 19-23) 

 

Znam te drzwi. Zamknięte. Zaryglowane – ze strachu przed ludźmi. Przed tymi, którzy 

mnie skrzywdzili. Albo skrzywdzili moich bliskich. Albo skrzywdzili (zabili!) Ciebie. 

Nie chcę ich więcej widzieć! Nie chcę być znowu skrzywdzony! Znam ten lęk… 

 

Ty nie wyważasz tych drzwi. Nie otwierasz ich. Ani nie każesz ich otwierać. 

Przechodzisz przez drzwi ZAMKNIĘTE. I w to moje zamknięcie przynosisz mi pokój.  

Nie moralizujesz; nie mówisz z wysokości własnej cnoty: „Jesteś moim uczniem: 

MUSISZ otworzyć!””. 

 

Za to tchniesz na mnie. Przekazujesz mi Ducha. I mówisz, bym w Twoim Duchu – 

kierując się Duchem Świętym – spróbował się zmierzyć z ludzkim grzechem.  

Nie mówisz nawet wprost: „Wybacz!”. Mówisz tylko: „Wybacz!”. Mówisz tylko: 

„Weź Ducha!".  

Komu odpuścisz – będzie miał odpuszczone; komu zatrzymasz (nie odpuścisz!) – 

będzie miał zatrzymane (nie odpuszczone!)”. ale: weź Ducha!  

Przestań myśleć jedynie swoim strachem, uprzedzeniem, fatalnymi doświadczeniami. 

 

Weź Ducha. Inaczej nawet Wieczernik nigdy nie przestanie być kryjówką i nigdy 

nie stanie się znowu Wieczernikiem. 

 

 

 

 



VIII. Zmartwychwstały Pan umacnia wiarę Tomasza 

 

Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł 

Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: „Widzieliśmy Pana!”. Ale on rzekł do nich: „Jeżeli 

na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i ręki 

mojej nie włożę w bok Jego, nie uwierzę”. A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu 

wewnątrz [domu] i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł, choć drzwi były zamknięte, stanął pośrodku            

i rzekł: „Pokój wam!”. Następnie rzekł do Tomasza: „Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje 

ręce. Podnieś rękę i włóż w mój bok, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym”. Tomasz                  

w odpowiedzi rzekł do Niego: „Pan mój i Bóg mój!”. Powiedział mu Jezus: „Uwierzyłeś 

dlatego, że Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli”. (J 20, 24-29) 

 

Razem z Tomaszem patrzę na Twoje ręce, Panie. I przypominam sobie Twoje słowa zapisane 

wiele wieków wcześniej przez proroka Izajasza: „Mówił Syjon: „Pan mnie opuścił; Pan                    

o mnie zapomniał”. Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu […]? A nawet 

gdyby ona zapomniała, Ja nie zapomnę o Tobie. OTO WYRYŁEM CIĘ NA OBU MOICH 

DŁONIACH” (Iz 49, 14-16).  

 

Właśnie tak. Wyryłeś mnie sobie na dłoniach. Gwoździem z krzyża. Nie „wypisałeś”, lecz 

WYRYŁEŚ. Jak się ryje rylcem napis na skale. By pozostała na niej na zawsze. Nie na chwilę. 

Na wieki wieków. Moje imię jest na Twojej dłoni rozpaloną raną. Nie pozwala Ci o mnie 

zapomnieć. 

 

Chcę zapamiętać Twoje dłonie. Chcę je mieć przed oczyma – zwłaszcza w takich chwilach, 

gdy mi się wydaje, żeś o mnie zapomniał, żeś mnie porzucił albo że Cię zwyczajnie nie ma 

(przynajmniej: nie ma Cię w moim życiu…). Gdy myślę, że to zło i cierpienie – a nie Twoja 

miłość – nigdy się nie skończą. 

 

We mnie też jest WYRYTE Twoje imię. Głęboko. Na zawsze. To NIEZATARTE ZNAMIĘ 

CHRZTU. Wyryte na mojej duszy. Przypominaj mi o nim, proszę. Nie pozwól, bym od niego 

odwracał wzrok. Spraw, bym nim żył. 

 

Rany na Twoich dłoniach i znamię na mojej duszy – będą trwać wiecznie. Jak nasza 

MIŁOŚĆ. 

 

 

 

 



IX. Zmartwychwstały Pan spotyka Uczniów                                       

nad Jeziorem Galilejskim 

Potem znowu ukazał się Jezus nad Morzem Tyberiadzkim. A ukazał się w ten sposób: Byli 

razem Szymon, Piotr, Tomasz, zwany Didymos, Natanael z Kany Galilejskiej, synowie 

Zebedeusza oraz dwaj inni z Jego uczniów. Szymon Piotr powiedział do nich: „Idę łowić ryby”. 

Odpowiedzieli mu: „Idziemy i my z tobą”. Wyszli więc i wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie 

złowili. A gdy ranek zaświtał, Jezus stanął na brzegu. Jednakże uczniowie nie wiedzieli, że to był 

Jezus. A Jezus rzekł do nich: „Dzieci, macie coś do jedzenia?”. Odpowiedzieli Mu: „Nie”. On 

rzekł do nich: „Zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie”. Zarzucili więc i z powodu 

mnóstwa ryb nie mogli jej wyciągnąć. Powiedział więc do Piotra ów uczeń, którego Jezus 

miłował: „To jest Pan!”. Szymon Piotr, usłyszawszy, że to jest Pan, przywdział na siebie 

wierzchnią szatę – był bowiem prawie nagi – i rzucił się w morze. Reszta uczniów dobiła łodzią, 

ciągnąc za sobą sieć z rybami. Od brzegu bowiem nie było daleko – tylko około dwustu łokci. 

A kiedy zeszli na ląd, ujrzeli żarzące się na ziemi węgle, a na nich ułożoną rybę oraz chleb. Rzekł 

do nich Jezus: „Przynieście jeszcze ryb, któreście teraz ułowiliście". Poszedł Szymon Piotr                  

i wyciągnął na brzeg sieć pełną wielkich ryb w liczbie stu pięćdziesięciu trzech. A pomimo tak 

wielkiej ilości, sieć się nie rozerwała. Rzekł do nich Jezus: „Chodźcie, posilcie się!”. Żaden                 

z uczniów nie odważył się zadać Mu pytania: „Kto Ty jesteś?”, bo wiedzieli, że to jest 

Pan.         A Jezus przyszedł, wziął chleb i podał im – podobnie i rybę. To już trzeci raz, jak Jezus 

ukazał się uczniom od chwili, gdy zmartwychwstał. (J 21, 1-14) 

Najpierw ich pyta, czy mają coś do jedzenia, a potem się okazuje, że to On sam zastawia im stół. 

Stawia się wpierw w pozycji tego, który jest głodny i prosi, ale zaraz odwraca role – i sam 

przygotowuje posiłek. Nie z tych ryb, które złowili (choć i te zostały im przecież podarowane w 

cudowny sposób, mieli je wskutek Jego interwencji!), ale daje im rybę i chleb, które… no właśnie – 

nie wiadomo, skąd się naraz wzięły – są pokarmem, w którym kryje się jakaś tajemnica. Są pokarmem 

oznaczającym Jego samego: CHLEB I RYBA (ΙΧΘΥΣ: Iesous Xristos Theou Hios Soter). Podaje go 

więc gestem eucharystycznym: „wziął chleb i podał im; podobnie i rybę”. 

Każde nasze spotkanie z Tobą, Panie, rządzi się ta samą logiką. Na wstępie jest Twoim pytaniem, 

prośbą, propozycją, oczekiwaniem. Niczego nie udajesz, gdy taki – potrzebujący – zwracasz się do 

nas. Czekasz na odpowiedź, na podjęcie rozmowy, na jakąś deklarację. Bez tego nic się nie stanie. 

Pokazujesz nam, jak dalece jesteśmy wolni (bo umarłeś po to, by nas wyzwolić) i że traktujesz nas jak 

odpowiednich dla siebie partnerów. Potem jednak już nigdy nie pozwolisz się prześcignąć w dawaniu. 

Dajesz bez opamiętania, bez żadnych ograniczeń. SAM JESTEŚ DAREM. Dajesz nie „coś” lecz 

SIEBIE. 

Nie potrafimy odpowiedzieć tym samym – przynajmniej nie na taką samą miarę. Chcemy dać Ci 

siebie, ale nasz dar rzadko jest całkowity (nawet jeśli w ten sposób jest deklarowany): są w nas, i w 

naszym życiu, obszary, których nie chcemy Ci dać, lub które chcemy Ci oddać tylko częściowo. Są 

dary, którymi chcemy Ci oddać tylko częściowo. Są dary, którymi chcemy Cię raczej kupić niż 

bezinteresownie ucieszyć; są i akie, którymi chcemy samych siebie wykupić, by należeć całkowicie do 

siebie, a nie do Ciebie.  



Prosimy Cię wszakże przy tej sytuacji o przenikliwości wzroku Jana i o spontaniczność Piotra. 

Prosimy o zdolność odpowiadania darem na Dar. Życiem na życie; osobą za Osobę; ciałem za Ciało; 

krwią za Krew; miłością za Miłość. 

 

X. Zmartwychwstały Pan przekazuje prymat Piotrowi 

 

A gdy spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra: „Szymonie, synu Jana, czy miłujesz 

Mnie więcej aniżeli ci?”. Odpowiedział Mu: „Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham”. Rzekł do 

niego: „Paś baranki moje”. I znowu, po raz drugi, powiedział do niego: „Szymonie, synu Jana, 

czy miłujesz Mnie?”. Odparł Mu: „Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham”. Rzekł do niego: „Paś 

owce moje”. Powiedział mu po raz trzeci: „Szymonie, synu Jana, czy kochasz Mnie?” Zasmucił 

się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: „Czy kochasz Mnie?” i rzekł do Niego: „Panie, Ty 

wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham”. Rzekł do niego Jezus: „Paś owce moje. Zaprawdę, 

zaprawdę, powiadam ci: Gdy byłeś młodszy, opasywałeś się sam i chodziłeś, gdzie chciałeś. Ale 

gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inny cię opasze i poprowadzi, dokąd nie 

chcesz”. To powiedział, aby zaznaczyć, jaką śmiercią uwielbi Boga. A wypowiedziawszy to, rzekł 

do niego: „Pójdź za Mną!” (J 21, 15-19) 

 

Dziwi mnie łatwość, z jaką rozgrzeszasz Piotra. 
 

I cóż to za miara pokuty: powiedzieć trzy razy „kocham” za trzykrotne wyparcie się wiary?! 

Starożytny Kościół za jeden (!) taki grzech nakładał pokutę dożywotnią, dopuszczając 

rozgrzeszenie jedynie na łożu śmierci…     A Ty?! 
 

Nie tylko rozgrzeszasz, ale jeszcze przekazujesz Piotrowi obiecaną wcześniej władzę nad 

całym Kościołem?! 
 

A jednak. Po chwili zdziwienie ustępuje zrozumieniu. Przychodzi ono z serią pytań: A gdybyś 

nie przekazał Piotrowi władzy? – Czy miałby on prawo myśleć, że mu przebaczyłeś? Czy nie 

miałby prawa myśleć, że tak naprawdę nie odzyskał Twojego zaufania? I że już nigdy go nie 

odzyska? Czy bez powierzenia obiecanego mu kiedyś działania – Twoje przebaczenie (nawet 

wyraźnie wypowiedziane) miałby moc wewnętrznie go odbudować? Czy można podźwignąć                  

z ruin grzechu człowieka, mówiąc mu równocześnie, że już do niczego i nigdy nie będzie 

potrzebny? 
 

Ty – rozgrzeszając – naprawdę wskrzeszasz człowieka, naprawdę podnosisz go z martwych.  

 

Podnosząc go z martwych, przywracasz mu ŻYCIE, a nie jedynie WEGETACJĘ.  

 

Przywracasz mu wiarę w siebie i zdolność do MIŁOŚCI i ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA 

DOBRO, a nie tylko zdolność do oddychania, jedzenia i spania… 
 

Uwielbiamy Cię, Jezu Chryste zmartwychwstały. 

 



Prosimy, daj nam najpierw pojąć logikę Twojego miłosierdzia. A potem, daj nam także łaskę, 

by się nią kierować we własnym życiu. Daj nam zdolność do takiego przebaczania. Gdyż – póki 

co – nie odnajdujemy jej w sobie… 

 

 

XI. Zmartwychwstały Pan zawierza Uczniom                           

swoją misję wobec świata 

 

Jedenastu zaś uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go 

ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił 

tymi słowami: „Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie 

wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je 

zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do 

skończenia świata”.  (Mt 28, 16-20) 

 

Oto misja: czynić innych uczniami! 

 

Czy można ją wypełnić inaczej niż tylko samemu pozostając na zawsze uczniem?!  

Czy można kogokolwiek prowadzić w kierunku prawdy, która mnie samego przestała już 

interesować?  

Jak można obudzić w drugim pasję szukania, jeśli samemu ma się poczucie znudzenia lub 

bycia u celu? 

 

Czy najlepszymi nauczycielami – prawdziwymi mistrzami – nie okazują się ci, którzy mają 

ciągle więcej pytań niż gotowych odpowiedzi? 

 

Wszyscy jesteśmy uczniami. Współ-uczniami.  

Jeden jest tylko nasz Nauczyciel: Chrystus! 

 

Razem z Apostołami z wieczernika chcemy wyznać: Ty jeden, Panie, wiesz WSZYSTKO                 

i nie potrzebujesz, by Cię ktoś pytał (por. J 16, 30). My nie tylko nie wiemy wszystkiego, ale – 

jakże często- mylimy nasze szczątkowe poznanie prawdy z całą prawdą.  

Prosimy więc: pytaj nas! Zadawaj nam coraz mocniejsze pytania! Wyrywające nas z 

samozadowolenia, z poczucia wszechwiedzy, z iluzji bycia „posiadaczami prawdy”.  

Ratuj nas od pychy. Pokazuj z mocą (ale i z miłością), czego nie wiemy, co wiemy źle i co 

wiemy bez żadnej konsekwencji w nas. 

 

 



XII. Zmartwychwstały Pan wstępuje do Ojca 

 

Potem rzekł do nich: „To właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze 

z wami: Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o Mnie w Prawie Mojżesza, u Proroków  

i w Psalmach”. Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma, i rzekł do nich: „Tak jest 

napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone 

będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jeruzalem. Wy 

jesteście świadkami tego. Oto Ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w 

mieście, aż będziecie przyobleczeni mocą z wysoka”. Potem wyprowadził ich ku Betanii                     

i podniósłszy ręce, błogosławił ich. A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony 

do nieba. Oni zaś oddali Mu pokłon i z wielką radością wrócili do Jeruzalem, gdzie stale 

przebywali w świątyni, [wielbiąc i] błogosławiąc Boga.(Łk 24, 44-53) 

 

Tak jest napisane: w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach – WY jesteście świadkami 

tego. PISMO i ŚWIADECTWO – dwa narzędzia przekazu prawdy o Jezusie Chrystusie.  

Czy Pismo nie wystarczy? Najwyraźniej NIE! Nie wystarczy „Księga Pisma”, by przekazać 

wiarę; potrzebna jest także „Księga świadectwa” wspólnoty wierzących. Trudno zresztą 

powiedzieć, którą z tych „Ksiąg” człowiek dzisiejszy czyta najpierw. I chętniej. Która go 

szybciej otwiera na Boga? Pismo czy Świadectwo? Słowo spisane czy ukazane? 

Jedna i druga „Księga” jest dziełem Ducha Świętego. Pismo – wiemy o tym – zostało spisane 

pod Jego natchnieniem. Ale świadectwo – jak mówi dopiero co odczytany tekst – również nie 

dokonuje się bez „Obietnicy Ojca” i bez „mocy z wysoka”. Bez pomocy Ducha Świętego nie 

może nawet powiedzieć: „Panem jest Jezus”. Cóż dopiero pokazać to – bez mówienia – swoim 

życiem? 

Spisanie Pisma jest już ukończonym dziełem Ducha.  

„Księga świadectwa” jest Jego pracą nieustanną, nigdy nie dokończoną. Jest obszarem Jego 

nieustannej, niesamowitej twórczości. Duch ciągle szuka i znajduje ludzi, których życiem może 

się wypowiedzieć – także po to, by spisane kiedyś i natchnione przezeń Pismo nie było Księgą 

przeszłą – zabytkową…  

By było Słowem ŻYWYM, odczytywanym nieustannie W ŻYWYM KOŚCIELE. 

Błogosławimy i uwielbiamy Cię, Duchu Święty – w Piśmie Świętym i w życiu 

świętych.  

Prosimy, daj nam pasję czytania Pisma. I daj nam pasję jego WCIELANIA! 

 
 

 

 

 



XIII. Oczekiwanie z Maryją na Ducha Świętego 

 

Pierwszą Księgę napisałem, Teofilu, o wszystkim, co Jezus czynił i czego nauczał od 

początku aż do dnia, w którym udzielił przez Ducha świętego poleceń Apostołom, których sobie 

wybrał, a potem został wzięty do nieba. Im też po swojej męce dał wiele dowodów, że żyje: 

ukazywał się im przez czterdzieści dni i mówił o królestwie Bożym. A podczas wspólnego posiłku 

przykazał 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”. Zapytywali Go zebrani: „Panie, czy w tym czasie przywrócisz 

królestwo Izraela?”. Odpowiedział im: „Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec 

ustalił swoją władzą, ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi 

świadkami w Jeruzalem i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi”. (Dz 1, 1-8) 

 

Duch jest tu nazywany przez Jezusa OBIETNICĄ. 

 

„Obietnica” to jedno z najważniejszych słów w Objawieniu. W historii zbawienia. 

 

Człowiekiem obietnicy był Abraham. To obietnica kazała mu ruszyć w drogę. Obietnica 

potomstwa licznego „jak piasek morski” – złożona człowiekowi 75-letniemu(!), którego żona była 

niepłodna!  Obietnica tego, co NIEMOŻLIWE! 
 

A obietnica Ducha? Czy jest obietnicą tego, co możliwe? Czy jest łatwiejsza do zrealizowania? 

Czy człowiek może w sobie pomieścić Boga? 
 

Nawykliśmy myśleć, że tak. Nawykliśmy mówić, że człowiek jest capax Dei – zdolny [do 

przyjęcia] Boga. Skąd jednak bierze się owa zdolność? Czy jest ona miarą wielkości człowieka? Czy 

raczej POKORY BOGA. Wyniszczenia Boga. Jego wyrzeczenia się siebie. Nawykliśmy mówić o 

KENOZIE Słowa Bożego, gdy staje się Ono człowiekiem – Jezusem z Nazarety. Czy nie 

powinniśmy też mówić o KENOZIE DUCHA ŚWIĘTEGO – o Jego radykalnym wyniszczeniu się i 

samo-ograniczeniu – wtedy, gdy jest On posłany w sam środek naszego człowieczeństwa – do 

wnętrza każdego z nas? Gdy – aby nas wypełnić Sobą – musi się skonfrontować z tysiącem naszych 

ograniczeń, warunków i barier, które Mu wyznaczamy: z naszym strachem przed pójściem na całość 

w relacji z Bogiem; z oporem wobec Jego natchnień; i z niekonsekwencją w ich realizacji? Co każe 

Duchowi Świętemu z pokorą szanować naszą małość i MAŁODUSZNOŚĆ i „przepisywać się” na 

nią w takiej mierze, w jakiej się nań otwieramy? Co każe Mu zadowolić się rolą płomyka, gdy 

mógłby być pożarem? Wyniszczyć się do rozmiarów strumyka, gdy może być wodospadem? Co 

każe Mu być zaledwie podmuchem, gdy z natury swej jest jak wicher? 
 

Jest tylko jedna odpowiedź: MIŁOŚĆ, która nie szuka swego. 
 

Uwielbiamy Cię, Duchu Święty, Boże. Uwielbiamy Cię, Miłości nieustannie się wyniszczająca. 

Uwielbiamy Cię, Pokoro Boga! Łagodności Boga! 
 

Z nadzieją, że kiedyś poddamy się Twemu prowadzeniu – ku kenozie miłości, ku pokorze i 

łagodności. Każdy z nas osobiście. I my wszyscy razem – jako Twój Kościół! 



XIV. Zmartwychwstały Pan posyła Uczniom                  

obiecanego Ducha 

 

Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym 

miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały 

dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z 

nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, 

tak jak im Duch pozwalał mówić. 

Przebywali wtedy w Jerozolimie pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy więc 

powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak przemawiali w jego własnym 

języku. „Czyż ci wszyscy, którzy przemawiają, nie są Galilejczykami?” – mówili pełni zdumienia i 

podziwu. „Jakżeż więc każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty? – Partowie i Medowie, i 

Elamici, i mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii oraz Pamfilii, 

Egiptu i tych części Libii, które leżą blisko Cyreny, i przybysze z Rzymu, Żydzi oraz prozelici, 

Kreteńczycy i Arabowie – słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła 

Boże”. Zdumiewali się wszyscy i nie wiedzieli, co myśleć: „Co to ma znaczyć?” – mówili jeden do 

drugiego. „Upili się młodym winem” – drwili inni. (Dz 2, 1-13) 

 

Duch Święty. Ukazał się im – zstąpił na nich jako Wicher i OGIEŃ.  

Wicher napełnił dom; ogień napełnił ich usta: języki z ognia stały się w ich ustach obcymi 

językami wszystkich narodów pod słońcem.  

Tak właśnie (w XIII w.) komentował ten tekst papież Innocenty III: „Duch jest ogniem 

zesłanym z wysoka (tzn. od Ojca) – przez Syna – w usta apostołów”. I dalej pisał: „Dwie rzeczy 

zasadniczo sprawia ogień: ogrzewa i świeci. Ponieważ daje ciepło jest znakiem miłości; ponieważ 

daje światło – oznacza mądrość […]. Jedno i drugie potrzebne jest w ustach Apostołów”.  

 

Przeszliśmy Drogę Światła przed Pięćdziesiątnicą.  

 

U swego kresu Droga Światła przekształca się w Drogę Ognia 

– tzn. Światła i Ciepła; Prawdy i Miłości. 

 

 


