
     

 Niedziela Palmowa  14   IV   2019 
 

 (Łk 19, 28–40; 22, 14–23.56  - Biblia Tysiąclecia) 
 

(28) Po tych słowach ruszył na przedzie, zdążając do Jerozolimy. (29) Gdy przyszedł w 

pobliże Betfage i Betanii, do góry zwanej Oliwną, wysłał dwóch spośród 

uczniów, (30) mówiąc: Idźcie do wsi, która jest naprzeciwko, a wchodząc do niej, 

znajdziecie oślę uwiązane, którego jeszcze nikt nie dosiadł. Odwiążcie je i przyprowadźcie 

tutaj. (31) A gdyby was kto pytał: Dlaczego odwiązujecie?, tak powiecie: Pan go 

potrzebuje. (32) Wysłani poszli i znaleźli wszystko tak, jak im powiedział. (33) A gdy 

odwiązywali oślę, zapytali ich jego właściciele: Czemu odwiązujecie 

oślę? (34) Odpowiedzieli: Pan go potrzebuje. (35) I przyprowadzili je do Jezusa, a 

zarzuciwszy na nie swe płaszcze, wsadzili na nie Jezusa. (36) Gdy jechał, słali swe 

płaszcze na drodze. (37) Zbliżał się już do zboczy Góry Oliwnej, kiedy całe mnóstwo 

uczniów poczęło wielbić radośnie Boga za wszystkie cuda, które widzieli. (38) I wołali 

głośno: Błogosławiony Król, który przychodzi w imię Pańskie. Pokój w niebie i chwała na 

wysokościach. (39) Lecz niektórzy faryzeusze spośród tłumu rzekli do Niego: Nauczycielu, 

zabroń tego swoim uczniom. (40) Odrzekł: Powiadam wam: Jeśli ci umilkną, 

kamienie wołać będą.  

 (14) A gdy nadeszła pora, zajął miejsce u stołu i Apostołowie z Nim. (15) Wtedy 

rzekł do nich: Gorąco pragnąłem spożyć Paschę z wami, zanim będę 

cierpiał. (16) Albowiem powiadam wam: Już jej spożywać nie będę, aż się spełni w 

królestwie Bożym. (17) Potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie rzekł: Weźcie go i 

podzielcie między siebie; (18) albowiem powiadam wam: odtąd nie będę już pił z owocu 

winnego krzewu, aż przyjdzie królestwo Boże. (19) Następnie wziął chleb, odmówiwszy 

dziękczynienie połamał go i podał mówiąc: To jest Ciało moje, które za was będzie 

wydane: to czyńcie na moją pamiątkę! (20) Tak samo i kielich po wieczerzy, 

mówiąc: Ten kielich to Nowe Przymierze we Krwi mojej, która za was 

będzie wylana. (21) Lecz oto ręka mojego zdrajcy jest ze Mną na stole. (22) Wprawdzie 

Syn Człowieczy odchodzi według tego, jak jest postanowione, lecz biada temu człowiekowi, 

przez którego będzie wydany. (23) A oni zaczęli wypytywać jeden drugiego, kto by mógł 

spośród nich to uczynić. 

w  "Szkole Słowa Bożego" - gazetka dla każdego!                  
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 (24) Powstał również spór między nimi o to, który z nich zdaje się być 

największy. (25) Lecz On rzekł do nich: Królowie narodów panują nad nimi, a ich władcy 

przyjmują nazwę dobroczyńców. (26) Wy zaś nie tak [macie postępować]. Lecz największy 

między wami niech będzie jak najmłodszy, a przełożony jak sługa! (27) Któż bowiem jest 

większy? Czy ten, kto siedzi za stołem, czy ten, kto służy? Czyż nie ten, kto siedzi za 

stołem? Otóż Ja jestem pośród was jak ten, kto służy.(28) Wyście wytrwali przy Mnie w 

moich przeciwnościach. (29) Dlatego i Ja przekazuję wam królestwo, jak Mnie przekazał je 

mój Ojciec: (30) abyście w królestwie moim jedli i pili przy moim stole oraz żebyście 

zasiadali na tronach, sądząc dwanaście pokoleń Izraela. (31) Szymonie, Szymonie, oto 

szatan domagał się, żeby was przesiać jak pszenicę; (32) ale Ja prosiłem za tobą, żeby nie 

ustała twoja wiara. Ty ze swej strony utwierdzaj twoich braci. (33) On zaś rzekł: Panie, z 

Tobą gotów jestem iść nawet do więzienia i na śmierć.  

(34) Lecz Jezus odrzekł: Powiadam ci, Piotrze, nie zapieje dziś kogut, a ty 

trzy razy wyprzesz się tego, że Mnie znasz. (35) I rzekł do nich: Czy brak wam 

było czego, kiedy was posyłałem bez trzosa, bez torby i bez sandałów? Oni odpowiedzieli: 

Niczego. (36) Lecz teraz - mówił dalej - kto ma trzos, niech go weźmie; tak samo torbę; a 

kto nie ma, niech sprzeda swój płaszcz i kupi miecz! (37)Albowiem powiadam wam: to, co 

jest napisane, musi się spełnić na Mnie: Zaliczony został do złoczyńców. To bowiem, co się 

do Mnie odnosi, dochodzi kresu. (38) Oni rzekli: Panie, tu są dwa miecze. Odpowiedział im: 

Wystarczy.  

(39) Potem wyszedł i udał się, według zwyczaju, na Górę Oliwną: towarzyszyli Mu także 

uczniowie. (40) Gdy przyszedł na miejsce, rzekł do nich: Módlcie się, abyście nie 

ulegli pokusie. (41) A sam oddalił się od nich na odległość jakby rzutu kamieniem, upadł 

na kolana i modlił się (42) tymi słowami: Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode Mnie ten 

kielich! Jednak nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie!  

(43) Wtedy ukazał Mu się anioł z nieba i umacniał Go. (44) Pogrążony w 

udręce jeszcze usilniej się modlił, a Jego pot był jak gęste krople krwi, sączące się na 

ziemię. (45) Gdy wstał od modlitwy i przyszedł do uczniów, zastał ich śpiących ze 

smutku. (46) Rzekł do nich: Czemu śpicie? Wstańcie i módlcie się, abyście nie ulegli 

pokusie. (47) Gdy On jeszcze mówił, oto zjawił się tłum. A jeden z Dwunastu, imieniem 

Judasz, szedł na ich czele i zbliżył się do Jezusa, aby Go pocałować. (48)Jezus mu rzekł: 

Judaszu, pocałunkiem wydajesz Syna Człowieczego? (49) Towarzysze Jezusa widząc, na 

co się zanosi, zapytali: Panie, czy mamy uderzyć mieczem? (50) I któryś z nich uderzył 

sługę najwyższego kapłana i odciął mu prawe ucho. (51) Lecz Jezus odpowiedział: 

Przestańcie, dosyć! I dotknąwszy ucha, uzdrowił go. (52) Do arcykapłanów zaś, dowódcy 

straży świątynnej i starszych, którzy wyszli przeciw Niemu, Jezus rzekł: Wyszliście z 

mieczami i kijami jak na zbójcę? (53) Gdy codziennie bywałem u was w świątyni, nie 

podnieśliście rąk na Mnie, lecz to jest wasza godzina i panowanie ciemności.  

(54) Schwycili Go więc, poprowadzili i zawiedli do domu najwyższego kapłana. A Piotr 

szedł z daleka. (55) Gdy rozniecili ogień na środku dziedzińca i zasiedli wkoło, Piotr usiadł 

także między nimi.  



(56) A jakaś służąca, zobaczywszy go siedzącego przy ogniu, przyjrzała mu się uważnie i 

rzekła: I ten był razem z Nim.(57) Lecz on zaprzeczył temu, mówiąc: Nie znam Go, 

kobieto. (58) Po chwili zobaczył go ktoś inny i rzekł: I ty jesteś jednym z nich. Piotr odrzekł: 

Człowieku, nie jestem. (59) Po upływie prawie godziny jeszcze ktoś inny począł zawzięcie 

twierdzić: Na pewno i ten był razem z Nim; jest przecież Galilejczykiem. (60) Piotr zaś rzekł: 

Człowieku, nie wiem, co mówisz. I w tej chwili, gdy on jeszcze mówił, kogut zapiał.  

(61) A Pan obrócił się i spojrzał na Piotra. Wspomniał Piotr na słowo Pana, jak mu 

powiedział: Dziś, zanim kogut zapieje, trzy razy się Mnie wyprzesz. (62) Wyszedł na 

zewnątrz i gorzko zapłakał. (63) Tymczasem ludzie, którzy pilnowali Jezusa, naigrawali się 

z Niego i bili Go. (64) Zasłaniali Mu oczy i pytali: Prorokuj, kto Cię uderzył. (65) Wiele też 

innych obelg miotali przeciw Niemu. (66) Skoro dzień nastał, zebrała się starszyzna ludu, 

arcykapłani i uczeni w Piśmie i kazali przyprowadzić Go przed swoją Radę.(67) Rzekli: Jeśli 

Ty jesteś Mesjasz, powiedz nam! On im odrzekł: Jeśli wam powiem, nie uwierzycie 

Mi, (68) i jeśli was zapytam, nie dacie Mi odpowiedzi. (69) Lecz odtąd Syn Człowieczy 

siedzieć będzie po prawej stronie Wszechmocy Bożej. (70) Zawołali wszyscy: Więc 

Ty jesteś Synem Bożym? Odpowiedział im: Tak. Jestem Nim. (71) A oni 

zawołali: Na co nam jeszcze potrzeba świadectwa? Sami przecież słyszeliśmy z ust Jego. 

 

(1) Teraz całe ich zgromadzenie powstało; i poprowadzili Go przed Piłata. (2) Tam 

zaczęli oskarżać Go: Stwierdziliśmy, że ten człowiek podburza nasz naród, że odwodzi od 

płacenia podatków Cezarowi i że siebie podaje za Mesjasza - Króla. (3) Piłat zapytał Go: 

Czy Ty jesteś Królem żydowskim? Jezus odpowiedział mu: Tak, Ja Nim jestem. (4) Piłat 

więc oświadczył arcykapłanom i tłumom: Nie znajduję żadnej winy w tym 

człowieku. (5) Lecz oni nastawali i mówili: Podburza lud, szerząc swą naukę po całej Judei, 

od Galilei, gdzie rozpoczął, aż dotąd.(6) Gdy Piłat to usłyszał, zapytał, czy człowiek ten jest 

Galilejczykiem. (7) A gdy się upewnił, że jest spod władzy Heroda, odesłał Go do Heroda, 

który w tych dniach również przebywał w Jerozolimie.  

(8) Na widok Jezusa Herod bardzo się ucieszył. Od dawna bowiem chciał Go ujrzeć, 

ponieważ słyszał o Nim i spodziewał się, że zobaczy jaki znak, zdziałany przez 

Niego. (9)Zasypał Go też wieloma pytaniami, lecz Jezus nic mu nie 

odpowiedział. (10) Arcykapłani zaś i uczeni w Piśmie stali i gwałtownie Go 

oskarżali. (11) Wówczas wzgardził Nim Herod wraz ze swoją strażą; na pośmiewisko kazał 

ubrać Go w lśniący płaszcz i odesłał do Piłata. (12) W tym dniu Herod i Piłat stali się 

przyjaciółmi. Przedtem bowiem żyli z sobą w nieprzyjaźni.  

(13)Piłat więc kazał zwołać arcykapłanów, członków Wysokiej Rady oraz lud (14) i rzekł 

do nich: Przywiedliście mi tego człowieka pod zarzutem, że podburza lud. Otóż ja 

przesłuchałem Go wobec was i nie znalazłem w Nim żadnej winy w sprawach, o które Go 

oskarżacie. (15) Ani też Herod - bo odesłał Go do nas; a oto nie popełnił On nic godnego 

śmierci. (16) Każę Go więc wychłostać i uwolnię. (17) <A był obowiązany uwalniać im 

jednego na święta>. (18) Zawołali więc wszyscy razem: Strać Tego, a uwolnij nam 

Barabasza! (19) Był on wtrącony do więzienia za jakiś rozruch powstały w mieście i za 

zabójstwo. 



 (20) Piłat, chcąc uwolnić Jezusa, ponownie przemówił do nich. (21) Lecz oni wołali: 

Ukrzyżuj, ukrzyżuj Go! (22) Zapytał ich po raz trzeci: Cóż On złego uczynił? Nie znalazłem 

w Nim nic zasługującego na śmierć. Każę Go więc wychłostać i uwolnię. (23) Lecz oni 

nalegali z wielkim wrzaskiem, domagając się, aby Go ukrzyżowano; i wzmagały się ich 

krzyki. (24) Piłat więc zawyrokował, żeby ich żądanie zostało spełnione. (25) Uwolnił im 

tego, którego się domagali, a który za rozruch i zabójstwo był wtrącony do więzienia; 

Jezusa zaś zdał na ich wolę.  

(26) Gdy Go wyprowadzili, zatrzymali niejakiego Szymona z Cyreny, który wracał z pola, i 

włożyli na niego krzyż, aby go niósł za Jezusem. (27) A szło za Nim mnóstwo ludu, także 

kobiet, które zawodziły i płakały nad Nim. (28) Lecz Jezus zwrócił się do nich i rzekł: Córki 

jerozolimskie, nie płaczcie nade Mną; płaczcie raczej nad sobą i nad waszymi 

dziećmi! (29) Oto bowiem przyjdą dni, kiedy mówić będą: Szczęśliwe niepłodne łona, które 

nie rodziły, i piersi, które nie karmiły. (30) Wtedy zaczną wołać do gór: Padnijcie na nas; a 

do pagórków: Przykryjcie nas! (31) Bo jeśli z zielonym drzewem to czynią, cóż się stanie z 

suchym? (32) Przyprowadzono też dwóch innych - złoczyńców, aby ich z Nim stracić.  

 

(33) Gdy przyszli na miejsce, zwane Czaszką, ukrzyżowali tam Jego i złoczyńców, 

jednego po prawej, drugiego po lewej Jego stronie. (34) Lecz Jezus mówił: Ojcze, 

przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią.  

Potem rozdzielili między siebie Jego szaty, rzucając losy. (35) A lud stał i patrzył. Lecz 

członkowie Wysokiej Rady drwiąco mówili: Innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, 

jeśli On jest Mesjaszem, Wybrańcem Bożym. (36) Szydzili z Niego i żołnierze; podchodzili 

do Niego i podawali Mu ocet, (37) mówiąc: Jeśli Ty jesteś królem żydowskim, wybaw sam 

siebie. (38) Był także nad Nim napis w języku greckim, łacińskim i hebrajskim: To jest Król 

żydowski. (39) Jeden ze złoczyńców, których [tam] powieszono, urągał Mu: Czy Ty nie 

jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas. (40) Lecz drugi, karcąc go, rzekł: Ty nawet 

Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz? (41) My przecież - sprawiedliwie, 

odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale On nic złego nie uczynił. (42) I dodał: 

Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. (43) Jezus mu odpowiedział: 

Zaprawdę, powiadam ci: Dziś ze Mną będziesz w raju.  

 

(44) Było już około godziny szóstej i mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny 

dziewiątej. (45) Słońce się zaćmiło i zasłona przybytku rozdarła się przez 

środek. (46) Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem: Ojcze, w Twoje ręce powierzam 

ducha mojego. Po tych słowach wyzionął ducha. (47) Na widok tego, co się działo, setnik 

oddał chwałę Bogu i mówił: Istotnie, człowiek ten był sprawiedliwy.  

(48) Wszystkie też tłumy, które zbiegły się na to widowisko, gdy zobaczyły, co się działo, 

wracały bijąc się w piersi. (49) Wszyscy Jego znajomi stali z daleka; a również niewiasty, 

które Mu towarzyszyły od Galilei, przypatrywały się temu.  

(50) Był tam człowiek dobry i sprawiedliwy, imieniem Józef, członek Wysokiej 

Rady. (51) Nie przystał on na ich uchwałę i postępowanie. Był z miasta żydowskiego 

Arymatei, i oczekiwał królestwa Bożego.  



(52) On to udał się do Piłata i poprosił o ciało Jezusa. (53) Zdjął je z krzyża, owinął w 

płótno i złożył w grobie, wykutym w skale, w którym nikt jeszcze nie był pochowany. (54) Był 

to dzień Przygotowania i szabat się rozjaśniał. (55) Były przy tym niewiasty, które z Nim 

przyszły z Galilei. Obejrzały grób i w jaki sposób zostało złożone ciało Jezusa. (56) Po 

powrocie przygotowały wonności i olejki; lecz zgodnie z przykazaniem zachowały 

spoczynek szabatu. 
 

 

Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 
 

 

 Św. Beda Wielebny 
 

Władca nowego królestwa 
 

 „Błogosławione królestwo ojca naszego Dawida, Hosanna na wysokościach” 

(por. Mk 11, 10 par.). Czytamy w Ewangelii Jana, że tłumy nakarmione pięcioma chlebami 

i dwiema rybami chciały porwać Jezusa i ustanowić Go królem, ale On, by tego nie 

uczyniły, uciekł na górę dla modlitwy. Teraz jednak, gdy przybył do Jerozolimy, gdzie miał 

cierpieć, nie uciekł od tych, którzy Go czynili królem i w zastępie chwalebnym, wśród 

śpiewów godnych Syna Bożego i króla prowadzili Go do miasta królewskiego. I nie każe 

bynajmniej zamilczeć tym, którzy pospołu wyśpiewują wznowienie w Nim królestwa 

patriarchy Dawida i odzyskanie darów dawnego błogosławieństwa.  

I dlatego to, od czego uchylił się uprzednio przez ucieczkę, teraz chętnie przyjmuje i 

królestwa, którego nie chciał przyjąć, gdy miał jeszcze żyć na świecie, teraz, gdy przez 

mękę krzyża miał już odejść ze świata, przyjąć nie odmówił. Przez to chciał jasno pouczyć, 

że jest władcą królestwa nie czasowego i ziemskiego, ale takiego, do którego dochodzi się 

przez pogardę śmierci, chwałę zmartwychwstania i triumf wniebowstąpienia. Dlatego więc 

objawiwszy się uczniom po zmartwychwstaniu, powiedział im: „Dana mi jest wszelka 

władza na niebie i na ziemi” (Mt 28, 18).  

Zwrócić należy uwagę na to, jaka jest zgodność tłumu chwalącego Pana ze słowami 

Gabriela zwiastującego dobrą nowinę Dziewicy - Matce: „Ten będzie wielki i nazwany 

zostanie Synem Najwyższego i da Mu Pan Bóg tron ojca Jego Dawida i będzie 

rządził domem Jakuba na wieki” (Łk 1, 32n).  

Przyjął więc Pan tron, czyli królestwo Dawida, aby lud, którym Dawid rządził w 

doczesnym królestwie, któremu dał przykład sprawiedliwości i który dźwiękami hymnów 

duchowych zwykł pobudzać do wiary i miłości ku swojemu Stwórcy, teraz powołał do 

królestwa niebieskiego i nieśmiertelnego i doprowadził aż do widzenia Boga Ojca przez 

czyny, słowa, dary i obietnice godne jedynie pośrednika pomiędzy Bogiem a ludźmi.  



Dołączając Hosanna, to znaczy zbawienie na wysokościach, jasno okazuje, że przyjście 

Chrystusa stanowi nie tylko zbawienie ludzi i całego świata, ale łączy to, co ziemskie, z 

tym, co niebiańskie, aby zgięło się wszelkie kolano istot niebieskich, ziemskich i podziem-

nych (Flp 2, 10).  

 Św. Roman Melodos 
 

Moc Twoją okazujesz, wybrawszy nędzę 

 

Chwalą Cię hymnami dzieci, mając palmy w rękach i nazywają Cię Synem Dawida. 

Panie, słusznie to czynią, bo to właśnie Ty zabiłeś duchowego Goliata, gdy rzucał obelgi. 

Tancerki po zwycięstwie wołały o Dawidzie: „Saul zabijał tysiące, dziesiątki tysięcy 

Dawid” (1 Sm 18, 7), to znaczy najpierw Prawo, a potem łaska Twoja, Jezu mój. Prawo to 

Saul, zazdrosne i prześladujące, z prześladowanego natomiast Dawida wykiełkuje łaska.             

Ty bowiem jesteś Panem i Synem Dawida,  

Tyś błogosławiony, który przyszedłeś przywołać Adama... 

Moc Twoją okazujesz, wybrawszy nędzę: znakiem ubóstwa było to, że na osiołka 

wsiadłeś, lecz równocześnie chwałą swoją Syjon poruszyłeś. Biedę oznaczały szaty 

uczniów, lecz znakiem Twojej mocy był śpiew dzieci i zbiegowisko tłumów, które wołały 

Hosanna, co znaczy: Ocal siebie Ty, który jesteś na wysokościach; Ty, który jesteś 

najwyższy, zbaw najbiedniejszych. Zmiłuj się nad nami przez wzgląd na nasze palmy, 

gałęzie, którymi potrząsając, poruszamy Twoje serce, bo  

Ty przyszedłeś przywołać Adama. 

Adam dług nam zaciągnął, zjadłszy to, czego jeść nie było wolno, i aż do dzisiaj zamiast 

niego pociąga się do odpowiedzialności nas, od niego pochodzących. Wierzycielowi nie 

wystarcza to, że ma swego dłużnika, ale ku dzieciom jego sięga, żądając ojcowskiego długu 

i dom dłużnika opróżnia, wszystko zeń zabierając. Przeto do Tego, który jest możny, 

wszyscy się uciekamy, wie bowiem dobrze, że bardzo jesteśmy biedni. Ty, który jesteś 

bogaty, spłać to, co jesteśmy winni.  

Ty, który przyszedłeś przywołać Adama. 

Przyszedłeś, by ratować wszystkich. Świadkiem jest Twój prorok, który tak Cię nazwał: 

najłaskawszy, sprawiedliwy, Ten, który zbawia – a był to Zachariasz. Udręczeni, pokonani, 

zewsząd wypędzeni myśleliśmy, że w Prawie zbawienie otrzymamy – ono jednak uczyniło 

z nas niewolników. Później przyszli prorocy, którzy nadzieję nam pozostawili. Dlatego 

wraz z dziećmi do kolan Twoich przypadamy: zmiłuj się nad nami upokorzonymi, racz 

przyjąć krzyż i podrzyj nasz chirograf.  

Ty, który przyszedłeś przywołać Adama. 



O wy, stworzenia rąk moich – odpowiedział Stwórca tym, którzy tak wołali – widząc, że 

Prawo was wyzwolić nie zdoła, sam przyszedłem. Nie. Prawo zbawić cię nie mogło, bo ono 

cię nie ukształtowało, ani też prorocy, bo i oni są stworzeniem moim jak i ty. Ja tylko mogę 

wyzwolić z najcięższego długu. Wydano Mnie za ciebie i Ja cię wyzwolę. Dla ciebie jestem 

ukrzyżowany, abyś ty nie umarł.  

Umieram i pouczam cię, byś umiał wołać:  

Błogosławiony jesteś, który przeszedłeś przywołać Adama.  

Może tak samo aniołów ukochałem? Nie, tylko ciebie biednego tak miłuję, że chwałę 

swą zakryłem: będąc bogatym, biednym się stałem dobrowolnie, gdyż bardzo kocham 

ciebie. Cierpiałem głód, pragnienie, trudziłem się dla Ciebie. Przebiegłem góry, bezdroża, 

jary, ciebie błądzącego poszukując, nazwałem cię barankiem, by głosem przywołać cię i 

przyprowadzić [do owczarni]: nazwałem się pasterzem, bo życie swoje oddać pragnę, aby 

cię wyrwać z łap drapieżnych wilków. Wszystko to znosić pragnę, bo chcę, abyś wołał: 

Błogosławiony jesteś Ty, który przyszedłeś przywołać Adama.  

 

 Św. Leon Wielki 
 

Poniżenie Pana 

 

Jezus czując, że nadchodzi czas Jego zwycięskiej męki, rzekł:  

„Smutna jest dusza moja aż do śmierci”,  

„Ojcze mój, jeśli może to być, niechaj odejdzie ode mnie ten kielich”  

(Mt 26, 37.39 par.).  

Tymi słowami tchnącymi trwogą chciał uleczyć nas, słabych ludzi, z uczucia trwogi, 

dzieląc ją z nami: opanować lęk przed kaźnią, za nas ją podejmując. Drżał więc Pan jako 

jeden z nas, naszą bojaźnią, aby oblókłszy się w przyjętą dla nas słabość, przyodział naszą 

niestałość w swoją moc i siłę. Przyszedł bowiem z niebios na ten świat jakoby bogaty a 

miłosierny kupiec i wszedł w przedziwną wymianę z nami, przyjmując od nas to, co nasze, 

oddając nam zaś to, co swoje: za zniewagi – cześć, za cierpienia – zdrowie, za śmierć – 

życie. On to również mając do rozporządzenia „więcej niż dwanaście hufców 

anielskich” (Mt 26, 53), dla wyniszczenia swych wrogów, wolał raczej drżeć z trwogi, jak 

my, niżeli ze swej mocy uczynić użytek.  

Korzyści, jakie to poniżenie przyniosło wszystkim wiernym, pierwszy na sobie 

doświadczył błogosławiony Piotr Apostoł.  



Zrazu, co prawda, na widok zrywającej się burzy okrucieństw stracił się zupełnie, 

wkrótce jednak odzyskał dzielność i równowagę ducha, tak że człowiek nagle zasłabły, 

otrzymawszy lekarstwo przykładu, szybko wrócił do mocy Tego, który był jego głową.  

Nie mógł bowiem być „sługa nad Pana swego, ani uczeń nad mistrza” (Mt 10, 24). 

Sam słaby człowiek nie byłby nigdy przezwyciężył lęku, gdyby pierwej Ten, co zniszczył 

śmierć (2 Tm 1, 10), nie zaznał śmiertelnej trwogi.  

„Spojrzał tedy Pan na Piotra” (Łk 22, 61). Było to wtedy, kiedy ciskano obelgi, bito 

Go i w twarz Mu plwano. Spotkał Pan wtedy zmieszanego ucznia owym wzrokiem, który 

przewidział jego upadek (Mt 26, 34 par.).  

Spojrzenie Prawdy sięgnęło tam, gdzie miał się dokonać nawrót serca. Wymową tego 

spojrzenia mówił Pan niejako: Piotrze, dokąd to prowadzi cię droga? Cóż to, schodzisz na 

dawne swoje ścieżki? Do Mnie wracaj co rychlej, Mnie zawierz i pójdź za Mną! Ja muszę 

cierpieć w tej chwili, ale nie nadeszła jeszcze godzina twojej śmierci. Odczuwasz lęk przed 

tym, co kiedyś sam przezwyciężysz. Niech cię nie przeraża ta słabość, którą na siebie 

dobrowolnie wziąłem. Ja o ciebie drżałem, ty o Mnie bądź spokojny. 

 

 Św. Efrem 
 

Pan przyoblekł się w słabość 

 

Gdy zapadła noc, w której sam się wydał, rozdzielał swe ciało i swą krew apostołom oraz 

nakazywał im czynić to samo na pamiątkę Jego męki. Lecz Ten, który zalecił swoim 

uczniom, aby się nie lękali śmierci – „Nie lękajcie się tych, którzy zabijają ciało”                      

(Mt 10, 28) – jakże On sam mógł się lękać śmierci i prosić, aby kielich został od Niego 

oddalony?...  

„Jeśli to jest możliwe, niech ten kielich zostanie oddalony ode Mnie” (Mt 26, 

39). Mówił to z powodu słabości, w którą był przyodziany nie pozornie, lecz prawdziwie.  

A ponieważ uczynił się małym i prawdziwie przyodział się w słabość, musiał się lękać                       

i zostać wstrząśnięty w swej słabości.  

Przyjął ciało, przyoblekł się w słabość, jadł, gdy był głodny, był zmęczony przez trud                 

i zmożony przez sen, trzeba więc było również, aby wypełniło się wszystko, co wynika                 

z ciała wtedy, gdy przychodzi śmierć: i tak opanował Go lęk śmierci, aby ukazała się w Nim 

natura Syna Adama, nad którym rządzi śmierć, według słów apostoła (Rz 5, 14.17).  

I rzekł do swych uczniów: „Czuwajcie i módlcie się, aby nie wejść w pokuszenie, 

Duch jest ochoczy i czujny, ale ciało słabe” (Ml 26, 41).  



Jeśli w was nie duch się lęka, ale słabość ciała, ja również lękam się śmierci, aby wam 

przez ten lęk wykazać prawdziwość ciała, w które się przyodziałem...  

Lękał się tak, jak był głodny i miał pragnienie, jak był zmęczony i spał. Lub też 

powiedział to, aby ludzie na świecie nie mogli powiedzieć: Bez cierpienia i bez trudu spłacił 

nasz dług. Lub też, aby pouczyć swoich uczniów powierzać swe życie i swą śmierć Bogu.  

Jeśli bowiem Ten, który był mądry Bożą Mądrością, prosił o to, co jest dlań dobre, o ile 

więcej trzeba, aby nierozumni zdawali się na wolę Tego, który wie wszystko. Lub też, aby 

przez swoją mękę posiać pocieszenie pomiędzy swoich uczniów, wszedł w ich sposób 

myślenia, chcąc im służyć jako przykład, i wziął na siebie ich lęk, aby podobieństwo do 

Jego duszy wskazywało im, że nie trzeba się przechwalać śmiercią, nim jej się nie zazna.  

Jeżeli bowiem Ten, który się nie lęka, odczuwał lęk i prosił, by być od niej uwolniony, 

choć wiedział, że jest to niemożliwe, o ileż bardziej trzeba, aby i inni wytrwali na 

modlitwie, nim nadejdzie pokusa, aby zostać od niej uwolnieni. Lecz ponieważ w godzinie 

pokusy duch nasz jest w rozsypce, a nasze myśli rozbiegają się, On sam trwał na modlitwie, 

aby nas pouczyć, że modlitwa jest potrzebna przeciw spiskom i zasadzkom szatana, aby 

przez naszą wytrwałą modlitwę opanować rozproszone myśli.  

Jest jeszcze i inny powód: dla wzmocnienia tych, którzy lękają się śmierci, pokazał swój 

własny lęk, aby wiedzieli, że ten lęk nie prowadzi do grzechu, jeśli nie trwa zbyt długo. 

„Nie, Ojcze, ale niech Twoja wola się stanie” (Łk 22, 42), to jest, abym umarł, aby dać 

życie za wielu.  

 

 

  Niedziela Palmowa Męki Pańskiej 
 

Ks. Ryszard Stankiewicz SDS  
" Po prostu: lectio divina - na niedzielę i święta" 

 
 

I.  Lectio:  Czytaj z wiarą i  uważnie święty tekst, jak gdyby dyktował go dla ciebie 

Duch Święty. 

 

      Jeden ze złoczyńców, których [tam] powieszono, urągał Mu: "Czy Ty nie jesteś 

Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas". Lecz drugi, karcąc go, rzekł: "Ty nawet Boga 

się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz? My przecież - sprawiedliwie, odbieramy 

bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale On nic złego nie uczynił". I dodał: "Jezu, 

wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa". Jezus mu odpowiedział: 

Zaprawdę, powiadam ci: Dziś ze Mną będziesz w raju"     (Łk 23,39 - 43). 

 



 

II. Meditatio:  Staraj się dogłębnie zrozumieć tekst. Pytaj siebie: ”Co Bóg mówi               

do mnie?” 

 

Łotr, który urągał Jezusowi, żądając wybawienia, nie zdawał sobie sprawy, że to 

wybawienie dokonuje się na Jego oczach. Wybawienie, które otwiera nie tylko bramy 

więzienia, ale także bramy nieba, bramy raju. Ten łotr prawdopodobnie chciał opuścić 

tylko krzyż, gdzie ponosił karę za swe czyny, ale nie zamierzał opuszczać swych 

grzechów. Jego towarzysz, mówiąc językiem sportowym, nie zmarnował takiej 

stuprocentowej okazji. Wykorzystał ją.  

Chociaż pod krzyżem było wielu oskarżycieli, on bronił Jezusa, wskazując, że jest 

niewinny. Sam przyznał się do winy i przyjął karę, którą za nią ponosił. Kończąc swą 

mowę w obronie Jezusa, Jego samego poprosił o pamięć, o obronę przed Bogiem.                      

Nie prosił o uwolnienie z opresji krzyża. Mówiąc językiem prawniczym, on poprosił 

niejako o ułaskawienie. I otrzymał je - jakbyśmy powiedzieli - od ręki. 

 

 Czego nas uczy historia dwóch łotrów, którzy byli ukrzyżowani wraz z Jezusem? 

 

Po pierwsze, że Bóg daje człowiekowi szansę nawrócenia do samego końca. Czeka 

na drobny nawet znak ludzkiego żalu, skruchy, przyznania się do winy i prośbę o 

przebaczenie. 

Po drugie, przypomina, że postawa łotra nawróconego niejako w ostatniej chwili 

nie usprawiedliwia tych, którzy odkładają swoje nawrócenie na później, którzy 

ciągle twierdzą, że mają czas, że jeszcze zdążą. Z powrotem do Boga nie wolno 

zwlekać, nie można tego odkładać. Pan Bóg pragnie mieć grzeszników, którzy ciągle 

nawracają się ku świętości, a nie łotrów odkładających spotkanie z Bożym 

miłosierdziem na czas po kolejnym napadzie na bank, a może po jeszcze jednej 

kradzieży czy rozboju albo wtedy, gdy w końcu zostaną złapani. Pan Bóg daje szansę 

do samego końca, ale cieszy się, gdy ktoś ją wykorzystuje dużo wcześniej, przed 

wspomnianym końcem. 

 

Nie chcę odkładać. Chcę jak najszybciej wykorzystać swoją szansę.                                     

Zadbam o spowiedź świętą wielkanocną.                                                                           

Dyskretnie i delikatnie pomogę innym pojednać się z Bogiem.                                         

Pomodlę się za łotrów moich czasów.                                                                                 

Zadbam o czas na przeżycie Triduum Paschalnego. 

 

 

 



III. Oratio:  Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Nim serce,  aby mówić Mu                     

o przeżyciach, które rodzi w tobie Słowo. Módl się prosto i spontanicznie 

- owocami wcześniejszej lectio i meditatio. Pozwól Bogu zstąpić do 

serca  i mów do Niego w sercu. Słuchaj się w poruszenia własnego serca. 

Wyrażaj je szczerze przed Bogiem: uwielbiaj, dziękuj i proś.  

                  Może ci w tym pomóc modlitwa  psalmu: 

 

Moje szaty dzielą między siebie, 

i losy rzucają o moją suknię. 

Ty zaś, o Panie, nie stój z daleka; 

Mocy moja, spiesz mi na ratunek! (Ps 22, 19-20). 

 

 

IV.  Contemplatio: Trwaj przed Bogiem całym sobą. Módl się obecnością.                  

Trwaj przy Bogu. Kontemplacja to czas bezsłownego westchnienia 

Ducha, ukojenia w Bogu. Rozmowa serca z sercem. Jest to godzina 

nawiedzenia Słowa.  

 
 

         Powtarzaj w różnych porach dnia: 
 

W Panu, Bogu moim, wybrałem sobie schronienie! 

 

 

 

Studium Biblijne Diecezji Rzeszowskiej 2018/2019 

 
 

Tematyka spotkania 13 kwietnia 2019 roku: 

 

 

   9.00 - 10.45: ks. dr P. Mierzwa: „Wprowadzenie w Biblię”; 

 

 10.45 - 11.20: przerwa kawowa; 

 

 11.20 - 12.55: s. dr J. Nowińska SM: „Mądrość Syracha – analiza księgi”. 

 
 



 

”Siedem ostatnich słów Jezusa"                                                                     

James Martin SJ  rysuje portret Jezusa  

 

opierając się na Jego ostatnich słowach, wypowiedzianych z krzyża. Pokazuje jak głęboko 

Jezus rozumiał nasze niedole. W Jezusie Bóg stał się człowiekiem - dlatego możemy Mu 

zaufać, zwrócić się ku Niemu całym umysłem, sercem i duszą. 

 

 

- Rozdział II:    Jezus rozumie wątpliwości dotyczące życia wiecznego 

 

 (39) Jeden ze złoczyńców, których [tam] powieszono, urągał Mu: 

Czy Ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas. (40) Lecz 

drugi, karcąc go, rzekł: Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą 

karę ponosisz? (41) My przecież - sprawiedliwie, odbieramy bowiem 

słuszną karę za nasze uczynki, ale On nic złego nie uczynił. (42) I 

dodał: Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego 

królestwa. (43) Jezus mu odpowiedział: Zaprawdę, powiadam 

ci: Dziś ze Mną będziesz w raju.  (Łk 23, 39 - 43) 

 

Wiara w życie wieczne stanowi kluczowy problem dla wielu ludzi, nawet głęboko 

wierzących. A bez wiary w życie wieczne ogarnia nas lęk. To jedna z największych obaw w 

życiu chrześcijanina. 

 

Możesz się na przykład zdziwić, że św. Teresa z Lisieux, francuska karmelitanka znana 

także jako Mały Kwiatek i jedna z najsłynniejszych świętych, zmagała się z tym właśnie 

lękiem przed śmiercią. Choć Teresa ufała Bogu przez całe życie, kiedy po raz ostatni 

zachorowała, doświadczała poważnych wątpliwości związanych z życiem wiecznym. 

"Gdybyś tylko wiedziała w jakich ciemnościach się zanurzam", powiedziała do jednej ze 

współsióstr. "Już nie wierzę w życie wieczne: wydaje mi się, że po tym śmiertelnym życiu 

nic już nie ma". 

 

Nietrudno sobie to wyobrazić. Nikt z nas nie jest całkowicie wolny od wątpliwości 

dotyczących życia duchowego. W tych chwilach wątpliwości możemy zadawać sobie 

pytania: Co czeka mnie po śmierci? Czy cała ta wiara była na próżno? Czy naprawdę 

otrzymam nagrodę za dobre uczynki? Albo zostanę ukarany za czyny złe? Co stało się z 

moimi bliskimi? Czy kiedyś jeszcze ich zobaczę? 

 



Nie łamiąc tajemnicy spowiedzi, mogę powiedzieć, że nawet wielu głęboko wierzących, 

którzy przychodzą do mnie z prośbą o kierownictwo duchowe, wiąże z tym zagadnieniem 

trudne przeżycia. 

 

Ale w zdaniu kierowanym z krzyża Jezus składa obietnicę nadziei 

na życie wieczne, na "raj" - jak mówi człowiekowi znanemu 

powszechnie jako Dobry Łotr. 

 

Jezus nie porusza tego tematu po raz pierwszy. W Ewangeliach wielokrotnie 

podtrzymuje ową obietnicę.  

W Ewangelii wg św. Jana, zaraz po wskrzeszeniu Łazarza, Jezus mówi do Marty, siostry 

zmarłego: "Kto wierzy we Mnie, chociażby umarł, żyć będzie. A każdy, kto żyje           

i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki" (J 11, 25 - 26) 
 

Dalej w Ewangelii Janowej czytamy, że podczas Ostatniej Wieczerzy, kiedy Jezus 

przygotowuje się do odejścia od uczniów, mówi: "W domu Ojca mego jest wiele 

mieszkań. (...) idę przygotować wam miejsce" (J 14,2)  
 

Jezus, który słyszał wątpliwości ówczesnych ludzi, rozumie je - nawet wątpliwości co do 

życia po śmierci. Pierwszy powinien nas przekonać fakt, że sam Jezus mówi nam                          

o obietnicy życia wiecznego. Nie muszę dodawać, że Jezus nie kłamie. 

 

Nawiasem mówiąc - na podstawie Ewangelii - słowa "raj" Jezus używa po raz pierwszy                 

i ostatni właśnie na krzyżu. Zwraca się do Dobrego Łotra, który, zauważ, mówi do niego per 

"Jezus". To bardzo poufały zwrot. Apostołowie prawie zawsze nazywali Go 

"Nauczycielem", "Panem" lub "Rabbim". Zazwyczaj tylko demony i pragnący uzdrowienia 

mówili do Niego "Jezus", co po hebrajsku oznacza "Pan wybawia". 

 

To piękne, że takie imię otrzymał On podczas zwiastowania, kiedy to archanioł Gabriel 

oznajmił Maryi, jak ma nazwać swojego Syna. Tak zwracali się do Niego Maryja i Józef, 

kiedy był mały.  

 

 Na przykład: "Nie płacz Jezusie, już dobrze".  

 Tak nazywali go inni krewni, kiedy dorastał w Nazarecie: "Józefie - pytali - jak 

miewa się Jezus?".  

 Tak wołali na Niego koledzy, kiedy chcieli się z Nim bawić: "Jezusie! Jezusie!  

 Chodź tutaj!".  

 To imię, którym na co dzień nazywali Go inni mieszkańcy Nazaretu: "Ten Jezus jest 

dobrym cieślą". 

 



Podczas działalności publicznej imię to nie było używane równie często przez jego 

uczniów czy nawet przyjaciół, takich jak Marta i Maria, które również nazywały go 

"Nauczycielem", "Rabbim" lub "Panem". Być może rzadko kiedy słyszał swoje imię. Może 

tęsknił za imieniem, którym posługiwali się Jego rodzice. Ale teraz, na krzyżu, Jego 

imię wypowiada nieznajomy, skruszony grzesznik, ktoś, kto po raz ostatni prosi 

Go o pomoc. 

 

 Dobry Łotr ukazuje nam, kim jest Ten, który wisi na krzyżu obok. 

 Owszem, jest człowiekiem. Człowiekiem o prostym imieniu Jezus.  

 Ale także Bogiem. Człowiekiem, który ma moc otworzyć przed nim raj. 

 

Jezus odpowiada. W godzinie swojej ludzkiej śmierci Syn Boży odkrywa przed nami 

zamiary Ojca. Jezus na krzyżu mówi Dobremu Łotrowi, a także nam, o planowanej 

przyszłości. Nawet w chwili śmierci przynosi człowiekowi swego rodzaju duchowe 

uzdrowienie. "Nie lękaj się" - mówi - "Tam jest niebo". 

 

Musimy więc wierzyć Jezusowi na słowo. 
 

W Niedzielę Wielkanocną Jezus robi coś jeszcze wspanialszego. Nie poprzestaje na 

opowiadaniu nam o życiu wiecznym - On nam je  u k a z u j e.  

 

Współcześni autorzy często piszą: "Pokaż. Nie mów". Czyli po prostu opowiedz historię, 

zamiast owijać w bawełnę. Święty Ignacy Loyola mawiał: Miłość winno sie zakładać więcej 

na czynach, niż na słowach". Jak powiedzielibyśmy dzisiaj: "Liczą się czyny, nie słowa".  

 

W Niedzielę Wielkanocną, poprzez Zmartwychwstanie, Jezus                 

u k a z u j e nam przyszłość, jaką przygotował dla nas Bóg. 

 

W Pierwszym Liście do Koryntian św. Paweł pisze, że Jezus "to pierwszy spośród tych, 

którzy posnęli" (1 Kor 15, 20). Co to oznacza? W czasach biblijnych pierwsze zbiory (czyli 

tak zwane pierwociny) - owoce, ziarna czy inne plony - ofiarowywane były Bogu                       

w podzięce za Jego wierność. 

Hebrajczycy mieli składać Bogu w ofierze, na przykład, pierwszy snop zboża zebranego 

dzień po szabacie następującym po święcie Paschy (Kpł 23, 9-14). potem zbierano plony 

dalej. Święty Paweł mówi o "pierwszym", by podkreślić szczególny charakter 

Zmartwychwstania. Pierwszy jest Chrystus, który powstaje z martwych i nigdy nie umrze; 

za nim idą wszyscy ci, którzy w Niego wierzą. Pójdziemy za Nim podczas żniw. 
 



 Gdy mieszkańcy Palestyny I wieku spotykali Jezusa, spotykali również królestwo Boże, 

Boży plan dla nas.  

 

Kiedy spotykali się z Nim chorzy, dostępowali uzdrowienia. Kiedy spotykali się z Nim 

głusi, zaczynali słyszeć. Kiedy spotykali się z Nim kalecy, zaczynali chodzić. Kiedy 

spotykali się z Nim ubodzy, słyszeli Dobrą Nowinę. Kiedy spotykali się z Nim wykluczeni, 

On przywracał ich do wspólnoty. Kiedy spotykali się z Nim grzesznicy, dostępowali 

przebaczenia. 

 

Spotkanie z Jezusem oznacza spotkanie z królestwem Bożym.                                           

A po Zmartwychwstaniu spotkanie z Jezusem oznacza pełnię Bożego planu dla nas:                 

życie wieczne. 

 

Mamy więc słowo Jezusa o życiu po śmierci; mamy też Zmartwychwstanie, które nam je 

ukazuje. Pozwól jednak, że wskażę ci inny sposób, który pomaga poradzić sobie                

z wątpliwościami. 
 

Zacznijmy od podstawowej prawdy: Bóg pozostaje z tobą w relacji miłości.                    

W momencie poczęcia Bóg zaprosił cię do relacji i od tej pory daje ona o sobie znać.  
 

 Relacja ta daje o sobie znać w chwilach uniesienia, gdy Bóg wydaje się tak bliski, 

że możesz Go niemal dotknąć, na przykład: kiedy spoglądasz w twarz noworodka i nie 

możesz uwierzyć we wzbierającą się w tobie miłość; kiedy patrzysz na wschód słońca 

i czujesz się przytłoczony pięknem stworzenia; albo kiedy słyszysz znajomą pieśń, 

która doprowadza cię do łez.  

 Relacja ta ujawnia się również na co dzień, kiedy zdajemy sobie sprawę z Bożej 

obecności: kiedy słyszysz od kogoś dobre słowo w trudnych chwilach; kiedy czujesz 

pierwszy powiew ciepłego wiosennego wietrzyku po niekończącej się zimie; kiedy 

słyszysz werset z Ewangelii, który trafia do twojego serca niczym strzała. 

 

Kiedy przywołujesz wspomnienia i zanurzasz się w tych chwilach, dostrzegasz Bożą 

obecność. To oznaki twojej relacji miłości z Bogiem. 
 

Do tego zmierzam:  

 

Dlaczego Bóg miałby niszczyć relację, którą z tobą tworzy? 

To byłoby bez sensu. Czy coś tak małego jak śmierć mogłoby zniszczyć tę relację? 

 
 

 W żadnym wypadku! Jak pisze św. Paweł w Liście do Rzymian, nawet śmierć nie 

odłączy nas od miłości Boga (Rz 8, 38 - 39). Relacja ta będzie trwać, podobnie jak 

relacje z tymi, którzy odeszli przed nami. Jakże Bóg miałby zniszczyć tę miłość?  



 Nasi zmarli krewni i przyjaciele kiedyś znów się z nami połączą - w miejscu, które 

przygotował dla nas Bóg. Bóg nie zniszczyłby miłości, nie zniszczyłby też relacji, 

które łączą nas z Bogiem i z sobą nawzajem. 

 
 

Modlimy się, by pewnego dnia znaleźć się z Jezusem w raju. 

 
  

 Mamy na to słowo Jezusa. 

 Mamy dowód w postaci Zmartwychwstania. 

 I wiemy, że Bóg nigdy nie zniszczyłby relacji miłości, którą z nami 

nawiązał. 

 

 

I pewnego dnia, podobnie jak Dobry Łotr, 

przekonamy się, że to prawda. 

 


