
     

 III Niedziela Wielkanocna  5   V   2019 
 (J 21, 1 - 19  - Biblia Tysiąclecia) 

 

(1) Potem znowu ukazał się Jezus nad Morzem Tyberiadzkim. A ukazał się w ten 

sposób: (2) Byli razem Szymon Piotr, Tomasz, zwany Didymos, Natanael z Kany 

Galilejskiej, synowie Zebedeusza oraz dwaj inni z Jego uczniów. (3) 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. (4) A gdy ranek zaświtał, Jezus stanął na 

brzegu. Jednakże uczniowie nie wiedzieli, że to był Jezus. (5) A Jezus rzekł do nich: Dzieci, 

czy macie co na posiłek? Odpowiedzieli Mu: Nie. (6) On rzekł do nich: Zarzućcie sieć po 

prawej stronie łodzi, a znajdziecie. Zarzucili więc i z powodu mnóstwa ryb nie mogli jej 

wyciągnąć. (7) 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. (8) Reszta uczniów dobiła 

łodzią, ciągnąc za sobą sieć z rybami. Od brzegu bowiem nie było daleko - tylko około 

dwustu łokci. (9) A kiedy zeszli na ląd, ujrzeli żarzące się na ziemi węgle, a na nich ułożoną 

rybę oraz chleb. (10) Rzekł do nich Jezus: Przynieście jeszcze ryb, któreście teraz 

ułowili. (11) 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. (12) 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. (13) A Jezus przyszedł, wziął chleb i podał im - 

podobnie i rybę. (14) To już trzeci raz, jak Jezus ukazał się uczniom od chwili, gdy 

zmartwychwstał. (15) 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. (16) 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. (17)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. (18) 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.  
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(19) To powiedział, aby zaznaczyć, jaką śmiercią uwielbi Boga. A wypowiedziawszy to 

rzekł do niego: Pójdź za Mną! 

 

 

 

 

 

 

Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 
 

 

 Św. Augustyn 
 

Znaki Kościoła 
 

Jezus stanął rankiem na brzegu (J 21, 4nn), a ponieważ brzeg jest końcem morza, 

oznacza też koniec czasu. Tenże koniec czasu oznacza, iż Piotr wyciągnął sieć na ziemię, to 

jest na brzeg. Sam Pan to wyjaśnił w przypowieści, mówiąc w innym miejscu o sieci zarzu-

conej w morze: „i na brzeg ją ciągną”. A wyjaśniając, czym jest ten brzeg, powiedział: 

„Tak będzie przy końcu świata” (Mt 13, 49).  

Lecz w przypowieści jest to zapowiedź tego, co nastąpi, a nie podanie samego 

wydarzenia, które się dokonało. Jak połów oznacza Kościół, to jest, jakim będzie na końcu 

wieków, tak Pan w innym połowie oznaczył Kościół, jakim jest on teraz. Tamtym połowem 

poucza na początku swego nauczania, tym zaś po swoim zmartwychwstaniu. Ukazuje więc, 

iż tamten oznacza dobrych i złych, jakich Kościół ma teraz, ten zaś tylko dobrych, których 

będzie miał na zawsze, gdy dopełni się przy końcu wskrzeszenie umarłych.  

Wreszcie tam nie stał Jezus jak tu na brzegu, kiedy kazał łowić ryby, lecz wstąpiwszy na 

jedną łódź, która była Szymona, poprosił go, aby nieco odpłynął od ziemi, i siedząc w niej, 

pouczał rzesze (Łk 5, 3). A gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: „Wyjedź na głębinę                  

i zapuść sieci wasze na połów”. I tam owe ryby złowione pozostały w łodzi, a nie jak tu, 

gdzie sieci wyciągnęli na ziemię.  

Tymi znakami – a można by znaleźć i inne – wyobraża tam Kościół na tym świecie, tu 

zaś przy końcu świata.  

 Toteż tamten przedtem, ten zaś stał się po zmartwychwstaniu Pana.  

 Tam bowiem Chrystus oznaczył nas jako wzywanych, tu jako wskrzeszonych.  

 Tam nie zarzucono sieci na prawo, aby to nie oznaczało tylko dobrych, ani na lewo, 

żeby tylko złych, lecz bez różnicy: „zarzućcie – mówi – sieci wasze na połów”, 

abyśmy rozumieli mieszanych, dobrych i złych.  

 Tu zaś mówi: „Zapuśćcie sieci po prawej stronie łodzi”, aby zaznaczyć, iż po 

prawej stali tylko dobrzy.  



 Tam rwały się sieci, co oznaczało schizmy,  

 tu zaś, że w owym największym pokoju świętych żadnych schizm już nie będzie.  

To skłoniło ewangelistę, iż powiedział: „a chociaż było ich tyle” i tak wielkich, „nie 

porwała się sieć”. Jakby tam się przypatrywał, gdzie się rozerwała, i żeby w porównaniu               

z owym złem podnieść wartość dobra.  

 

 Św. Jan Chryzostom [Złotousty] 
 

Każdy z nas ma swoją owcę 

 

Niech jeden pości, niech żyje w czystości, niech znosi męczeństwo i będzie palony; drugi 

zaś niech odłoży męczeństwo dla zbudowania bliźniego, i co więcej, niech nie tylko 

odkłada, lecz niech go unika.  

Który z nich po śmierci będzie doskonalszym? Nie trzeba nam tu wielu słów ani długich 

wywodów, mamy bowiem św. Pawła, który rzekł: „Pragnę odejść i być z Chrystusem, bo 

to o wiele lepsze, ale pozostawać w ciele to dla was konieczniejsze” (Flp 1, 23n); nad 

połączenie z Chrystusem stawiam zbudowanie bliźniego.  

Być z Chrystusem bowiem znaczy czynić Jego wolę, a On niczego tak nie pragnie jak 

tego, co bliźniemu pożyteczne... 

„Piotrze, jeśli Mnie miłujesz, paś baranki moje” (J 21, 15); a zapytawszy się go po 

trzykroć, powiedział, że to właśnie jest dowodem miłości.  

Nie do kapłanów jedynie zostało to powiedziane, ale także do każdego z nas, któremu 

powierzono choćby najmniejszą trzodę. Nie gardź nią, chociaż jest mała. „Albowiem – 

powiada – spodobało się Ojcu waszemu” (Łk 12, 32).  

Każdy z nas ma owcę: niech ją prowadzi na odpowiednie pastwisko. Gdy mąż wstanie 

rano, niech o niczym innym nie myśli jak o tym, co ma czynić lub mówić, aby dom swój 

uczynić pobożniejszym. Żona znowu niech jeszcze bardziej troszczy się o to, aby cały dom 

spełniał uczynki, które prowadzą do nieba.  

Bo jeśli w rzeczach doczesnych przed sprawami domowymi staramy się spełniać 

obowiązki publiczne, aby nas nie karano dlatego, żeśmy je zaniedbali, aby nie wleczono na 

rynek i nie lżono, to tym bardziej w rzeczach duchowych należy starać się najpierw spełnić 

obowiązki względem Boga - Króla Niebieskiego, abyśmy się nie dostali tam, gdzie panuje 

zgrzytanie zębów...  

Jeżeli w rzeczach doczesnych nikt nie żyje dla siebie, ale rzemieślnik, żołnierz, kupiec, 

wszyscy oni przyczyniają się do dobra powszechnego i do pożytku bliźniego, to tym 

bardziej w rzeczach duchowych należy tak postępować. To właśnie znaczy żyć.  



Kto natomiast tylko dla siebie żyje, wszystkimi pogardza, jest zbyteczny, nie jest nawet 

człowiekiem i nie należy do naszego rodzaju.  

Powiesz: a cóż to, swoje sprawy będę zaniedbywał, a troszczył się o sprawy obcych? 

Niepodobna, aby ten, kto stara się o dobro drugich, równocześnie zaniedbywał swoje 

własnego. Kto bowiem o cudze dobro się troszczy, ten nikogo nie zasmuca, ale lituje się nad 

wszystkimi, pomaga według swojej możliwości.  

Z nikogo nie będzie zdzierał, nikogo wyzyskiwał, nikogo okradał, nie będzie świadczył 

fałszywie, będzie się wystrzegał wszelkiej niegodziwości, będzie wypełniał cnoty, będzie 

się modlił za swoich nieprzyjaciół, będzie czynił dobrze tym, którzy go prześladują, nie 

będzie nikogo łajał, ani nikomu złorzeczył, choćby nawet doznawał tysięcznych zniewag, 

ale będzie przytaczał słowa apostoła: „Kto odczuwa słabość, bym i ja nie czuł się słabym? 

Któż doznaje zgorszenia, żebym i ja nie płonął” (2 Kor 11, 29). A jeśli tylko o sobie 

pamiętamy, to nie będziemy zupełnie dbali o innych.  

Przekonawszy się więc z tego wszystkiego, że nie można zostać zbawionym, nie 

troszcząc się o dobro powszechne, obierzmy tę drogę, abyśmy także dostąpili żywota 

wiecznego; abyśmy go wszyscy dostąpili za łaską i dobrocią Pana naszego Jezusa 

Chrystusa.  

 

 Św. Jan Chryzostom [Złotousty] 
 

Miłość Boga i siebie 

 

Lecz najpierw Pan pyta o to, co widział: czy Piotr Go miłuje. I to nie raz, ale po raz drugi 

i po raz trzeci. Trzykrotnie więc słyszy nie co innego jak to, że Piotr Go miłuje, i za każdym 

razem każe mu paść Jego owce. Za trzykrotne zaparcie Piotr wypłaca potrójnym 

wyznaniem, aby język nie mniej służył miłości niż bojaźni i żeby zagrażająca śmierć – 

zdawać się mogło – więcej wydobyła głosu niż teraźniejsze życie.  

Niechaj obowiązkiem miłości będzie paść trzodę Pańską, skoro objawem bojaźni było 

wyparcie się Pasterza. Ci, którzy w tym duchu pasą owce Chrystusa, że chcą, by one do 

nich, a nie do Chrystusa należały, wykazują, iż kochają siebie, a nie Chrystusa, bo dążą czy 

to do pożądania chwały, do rządzenia, czy też do zysku, a nie chcą z miłości okazywać 

posłuszeństwa, wspomagać [drugich] i Bogu się podobać.  

Tych więc przestrzega z naciskiem głos Chrystusa. Na nich uskarża się apostoł, że 

szukają swego, a nie tego, co jest Jezusa Chrystusa (Flp 2, 21).  

Czyż bowiem co innego znaczą słowa: „Miłujesz Mnie? Paś owce moje”, jak te: Jeśli 

Mnie miłujesz, pamiętaj, abyś nie sobie pasł; paś owce moje, jako moje owce, a nie jako 

twoje; mojej chwały w nich szukaj, a nie swojej; moich rządów, nie swoich; mojego, a nie 



twego zysku, abyś nie należał do towarzystwa tych, którzy występując w tych 

niebezpiecznych czasach, miłują siebie samych oraz inne rzeczy, które zapoczątkowują te 

wszystkie nieszczęścia.  

Apostoł powiedział: „Będą bowiem ludzie samowolni – dodał ciągnąc dalej – 

kochający pieniądze, hardzi, pyszni, bluźniercy, niesłuchający rodziców, niewdzięczni, 

występni, bezbożni, bez miłości, potwarcy, niepowściągliwi, okrutni, bezlitośni, 

zdrajcy, zapamiętali, zuchwali, zaślepieni, bardziej miłujący rozkosze niż Boga, 

mający pozór pobożności, ale wyrzekający się jej mocy” (2 Tm 3, 1–5).  

Wszystko zło z tego jakby ze źródła płynie, które najpierw podał: „Miłują siebie 

samych”.  

Słusznie więc zapytano Piotra: „Miłujesz Mnie?”. A on odpowiedział: „Kocham Cię”. 

Na to Chrystus: „Paś owce moje”; i powtarza to ponownie, i po raz trzeci. Wykazuje to, że 

jednym i tym samym jest miłość i kochanie, albowiem Pan przy końcu nie mówi: „Miłujesz 

Mnie?”, lecz: „Kochasz Mnie?”  

A więc nie siebie, lecz Jego kochamy i pasąc Jego owce, szukamy tego, co jest Jego, a 

nie tego, co nasze. Nie wiem, w jaki sposób wyrazić, że kto kocha siebie, a nie Boga, nie 

kocha siebie; kto natomiast kocha Boga, a nie siebie, siebie kocha. Kto bowiem z siebie żyć 

nie może, oczywiście umiera, kochając siebie. A więc ten siebie nie kocha, kto kocha siebie, 

aby nie umrzeć. Jeśli zatem tego miłuje, z którego się żyje, to nie miłując siebie, bardziej 

siebie miłuje, a dlatego że miłuje siebie, aby miłować tego, z którego żyje. Niechaj więc ci, 

którzy pasą owce Chrystusa, nie kochają siebie i niech je pasą nie jako swoje, ale jako 

Jego...  

A występki... jakby z jednego korzenia wyrastają, bo ludzie kochają samych siebie. Tego 

szczególnie wystrzegać się powinni ci, którzy pasą owce Chrystusa, aby nie szukali siebie, 

ale tego, co jest Jezusa Chrystusa i aby nie posługiwali się w służbie swych żądz tymi, za 

których krew Chrystusa została przelana.  

Miłość do Chrystusa u tego, kto pasie Jego owce, powinna wzrastać z tak wielkiej 

duchowej żarliwości, aby zwyciężyła również naturalną bojaźń śmierci, wskutek której nie 

chcemy umrzeć nawet wtedy, gdy chcemy żyć z Chrystusem.  

Albowiem i Apostoł Paweł mówi, że pragnie rozstać się z tym życiem i być z 

Chrystusem (Flp 1, 23). Wzdycha jednak w uciśnieniu i nie chce, aby go pozbawiono życia, 

lecz żeby go przybrano w nowe, aby to, co jest śmiertelne, zostało pochłonięte przez życie 

(2 Kor 5, 4).  

 

 

 

 



  III Niedziela Wielkanocna 
 

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. 

 
       

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"  (J 21, 15). 
 

 

 

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

do mnie?” 
 

Nim Jezus zadbał o serca swych uczniów, najpierw uczynił to z ich żołądkami.                  

Zadbał o ich codzienny byt, o obfite śniadanie. Wiemy z doświadczenia, że łatwiej 

mówić i słuchać, kiedy nie burczy w brzuchu, gdy głód nie zakłóca przekazywanych fal 

czy słuchanych zdań. 

Powinienem dziękować za tych, którzy dbają o moje codzienne śniadanie, którzy nie 

pozwalają, abym z pustym żołądkiem zaczynał czy kończył dzień. Trzeba podziękować 

za nasze mamy, żony, siostry zakonne i osoby świeckie pracujące w kuchni.  

Ich trud najczęściej doceniamy wówczas, kiedy z jakichś powodów nie mogą nam 

służyć i sami musimy zadbać o nasze posiłki. Dziękujmy za wszystkich, którzy nawet 

w niewielki sposób ułatwiają nam bycie z Panem Jezusem. 

Bycie odpowiedzialnym za owczarnię Pana wymaga, oprócz wszelkich kompetencji, 

nade wszystko miłości do samego Jezusa. Ona gwarantuje, że pracujący, posługując                 

w owczarni, nigdy nie będzie chciał jej przejąć, zagarnąć dla siebie, że będzie dbał o 

owce, a nie o siebie.  

Miłować więcej to być gotowym na dodatkowe zadania, trudy, które są zapisane 

w umowie o pracę z Jezusem. 

 

 Czy wypełniam z miłością swoje zadania powierzone mi we wspólnocie Kościoła, w 

owczarni Pańskiej? Czy jest to miłość do Jezusa Chrystusa? 

 Czy dbam, aby ta miłość ciągle wzrastała w moim sercu? 



 Czy On wie, że Go kocham? Czy ciągle musi się o tę miłość dopominać, dopytywać, 

domyślać się jej? 

 Czy kocham więcej, czyli nie tylko "od do", na przykład od 8 do 16, by później zająć 

się tylko sobą? 

 Czy pamiętam, że baranki, łącznie ze mną, należą do Niego? 

 

Pomodlę się o łaskę miłowania Pana Jezusa i owocnej pracy na rzecz Jego owczarni. 

Pomodlę się za papieża Franciszka, Piotra naszych czasów. 

 

 

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: 

 

Wysłuchaj, Panie, zmiłuj się nade mną, 

Bądź, Panie, dla mnie wspomożycielem! 

Biadania moje zmieniłeś mi w taniec; 

Wór mi rozwiązałeś, opasałeś mnie radością (Ps 30, 11-12). 

 

 

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: 
 

Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś! 

 

 

 

 

 



"Jezus z Nazarethu"  - Roman Brandstaetter 

Jezus ukazuje się Kefasowi  

Kefas usiadł w cieniu morwy na dziedzińcu — a było już popołudnie i słońce mocno 

przygrzewało — i pogrążył się w gorzkiej samotności. Przebywając w jednej izbie z dziesięcioma 

apostołami, czuł się tak, jakby zamknięty był w więziennej piwnicy z dziesięcioma 

współwinowajcami, oskarżonymi o ten sam występek, co zresztą odpowiadało prawdzie i na pewno 

nie byłoby powodem jego szczególnej niechęci do braci w grzechu, gdyby nie okoliczność, że 

wszyscy razem, on i oni, wytworzyli w sobie i dokoła siebie nastrój beznadziejnego otępienia, który 

przekraczał wytrzymałość najbardziej odpornej natury. Wolał być sam.  

Usiadł więc pod morwą i rozpamiętywał słowa Mariamne z Magdali. Miała słuszność. Są ludźmi 

umarłymi, gliną, którą Pan, wyjąwszy z niej duszę i swój oddech, wyrzucił na śmietnik między 

odpadki i zgniliznę. Czy są temu winni? A jeżeli są winni, na czym polega ich wina? Czy 

sprzeniewierzyli się myśli Jeszuy ben Josef? Czy zaparli się Jego nauki? Nie bronili Go, opuścili, 

jeden Go zdradził, jeden Go się zaparł, a wszyscy uciekli. Ale czy sam Elohim nie opuścił Jeszuy? 

Dlaczego Go opuścił? Dlaczego nie otwarło się niebo i z warowni Pańskiej nie wyszły zastępy 

niebieskie, i nie poraziły Jego nieprzyjaciół? Pan pognębił swojego Męża, Pan pognębił Jego 

uczniów, więc jakże mają nie rozpaczać i nie załamywać rąk? Czy zatem jest ich winą, że Pan z 

niewiadomych powodów dotknął ich wielkim nieszczęściem? 

 Kefas przeląkł się swoich pytających myśli. Nie umiał ich powściągnąć. Wyrzucał więc z siebie 

coraz to nowe pytające myśli i pytał, dlaczego nie umarł w żywocie swojej matki, dlaczego nie 

zginął, zanim wyszedł z jej łona, dlaczego położono go na kolanach ojca i dlaczego ssał matczyne 

piersi. Czy nie byłoby dla niego lepiej, gdyby teraz przebywał w mrokach szeolu, gdzie ludzie 

zmęczeni znajdują spoczynek, gdzie nie ma rozczarowań, rozpaczy, goryczy, zwodniczego 

czekania?!  

Ujrzał na ziemi cień człowieka. Podniósł oczy. Przed nim stał mąż rosłej postawy o smagłej 

twarzy i czarnych oczach; spod płótna, okrywającego głowę, wymykały się bujne, przysypane lekką 

siwizną kosmyki włosów, które zwyczajem dostojnych synów Izraela opadały na ramiona. Mąż, 

zbliżywszy się do drzewa, przyglądał się jego pniu, gałęziom i owocom. Kefas go nie znał. Nigdy 

dotychczas nie widział go w domu Bar Nabuaha. Domyślił się po jego zachowaniu, że jest 

prawdopodobnie ogrodnikiem, gdyż z baczną uwagą, tak znamienną dla znawców drzew, 

przyglądał się owocującej morwie, jakby wzrokiem chciał ocenić jej wiek i urodzajność.  

— Piękna morwa... — rzekł Kefas.  

Mąż skinął głową.  

— Stare drzewo. Mocno tkwi korzeniami w ziemi. Przeszło wiele burz. Silniejsze jest od 

człowieka — dodał ze smutkiem i podniósł się z ziemi.  

Mąż zbliżył się do Kefasa i stojąc tak blisko niego, że apostoł czuł na twarzy oddech jego ust, 

rzekł cichym głosem:  

— Gdybyś miał wiarę, nawet tak małą jak ziarenko gorczycy, mógłbyś rzec do tej morwy: 

„Wyrwij się z korzeniami i zasadź się w morzu”, a ona na pewno byłaby posłuszna twojej 

woli, Kefasie!  



Strach zjeżył Kefasowi włosy na głowie. Odskoczył i krzyknął:  

— Panie!  

— To ja jestem, Symeonie ben Jona.  

Apostoł upadł na twarz. Poczuł się jak złowiona ryba, która przebita ościeniem nie może 

wyswobodzić się z kolca, jeszcze drży, dygoce, wreszcie daje za wygraną i nieruchomiejąc czeka 

na spełnienie swojego losu. Leżąc pokonany i bezsilny jak spustoszone pole, jak zrąbany cedr, 

błagał Pana, aby nie pałał przeciw niemu gniewem, aby starł jego tchórzostwo, zaprzaństwo i 

trwogę i wrzucił w głębokości morskie wszystkie jego grzechy, aby uczynił go kamieniem na 

podobieństwo imienia, które brzmi teraz w jego uszach jak drwina.  

Jezus pochylił się nad leżącym i rzekł:  

— Trzykrotnie do was mówiłem: „Syn Człowieczy będzie wydany ludziom, którzy 

Go skażą na śmierć, zelżą i oplwają, i ubiczują, i ukrzyżują, i zabiją, ale potem 

dnia trzeciego zmartwychwstanie”. Tak mówiłem. Pamiętasz?  

— Panie, zgrzeszyłem, albowiem zabiłem pamięć moją. Teraz przywróciłeś ją do życia, więc 

wszystko pamiętam — odpowiedział Kefas.  

— Wstań.  

Kefas podniósł się i patrzał w twarz Jezusa, którego cielesną bliskość nieomal dotykalnie 

odczuwał. Wbił bystre i przenikliwe spojrzenie w Jego przebite nadgarstki i ujrzał pod cienką skórą 

błękitny splot żył, przerzucił wzrok na obnażoną szyję i dostrzegł lekkie drganie grdyki, 

przełykającej ślinę. Stał przed żywym Rabbim. Radość śpiewała w Kefasie. Był namiotem 

podniesionym po wielkiej burzy, w którym Pan zamieszkał.  

Jezus powiedział:  

— Pójdziesz do uczniów moich i oznajmisz im, aby udali się wraz z tobą do Galilei, a tam mnie 

zobaczą. Tobie, Kefasie, nakazuję, abyś wypasał lud mój laską twoją, trzodę mojego dziedzictwa, 

siedemdziesiąt narodów mieszkających pod słońcem i księżycem od Asyrii po Micraim, od 

Micraim po Jawan, od Jawanu po Romę, od Romy po Tyr, od Tyru po Wielką Rzekę, wszystkie 

ludy mieszkające od morza do morza, od góry do góry.  

Wypasać będziesz owce moje. W młodości sam opasywałeś swoje biodra i chodziłeś według 

swojej woli. Na starość wyciągniesz swoje ręce, a ja cię opaszę i powiodę tam, dokąd ty iść nie 

zechcesz, i pójdziesz tam, dokąd ja zechcę, abyś poszedł. To, co ci teraz mówię, powtórzę 

trzykrotnie, trzykrotnie powtórzę w Galilei, w Domu Wody, przed obliczem wszystkich uczniów na 

wieczne świadectwo, że uczyniłem cię pasterzem mojej trzody! Kefasie!  

— Jestem, Panie...  

— Dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Pójdziecie i nauczać będziecie wszystkie 

ludy, zanurzając je w wodzie w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego i ucząc je wszystkiego, co wam 

przekazałem. A oto jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata. To, co ci teraz 

mówię, powtórzę trzykrotnie, trzykrotnie powtórzę w Galilei, w Domu Wody, przed obliczem 

wszystkich uczniów na wieczne świadectwo prawdy, którą wam daję.  

To powiedziawszy, począł mu tłumaczyć, aby nie lękał się trudu, który nań czeka w przyszłości. 

Wszystkiemu podoła. Wszystkie przeciwności zmoże.  

 



Duch Święty przyjdzie do nich — a będzie to się działo w Hag Szewuoth, w dniu święta 

Pierwocin i ognistego Synaju — nagle gwałtowny wicher wstrząśnie domem i z łoskotem zwali się 

na apostołów siedzących w wieczerniku, będzie ich smagał po twarzach, po rękach, po piersiach, 

wtargnie do ich ust, uszu, nozdrzy i wypełni sobą ich jestestwo, zedrze z ich oczu zasłonę, natchnie 

ich mądrością i odwagą, wargom udzieli daru przekonywającej wymowy, uszom przywileju 

słyszenia głosów niesłyszalnych, a będzie to wicher niezliczonousty, Duch Święty, wyrzucający                 

z drapieżnego dzioba strumienie wielojęzycznego ognia.  

Jak ongi Głos Pański obwieszczający na Synaju Dziesięcioro Przykazań podzielił się                            

i rozszczepił na siedemdziesiąt języków i w siedemdziesięciu językach obwieścił Prawo 

siedemdziesięciu narodom, to znaczy wszystkim ludom ziemi, tak teraz wstąpi w apostołów i na 

apostołów w kształcie ognistych języków, a wtedy apostołowie zaczną mówić, a mowa ich podzieli 

się i rozszczepi na siedemdziesiąt języków, a chociaż wielość tych języków będzie niezaprzeczona, 

również niezaprzeczona będzie jedność mowy, którą przemówią do zgromadzenia.  

Będzie to mowa wielkiej wspólnoty, jedności, pokory i mądrości, siedemdziesięciojęzyczna, 

jedna, niepodzielna i dla wszystkich zrozumiała mowa Pełni Czasu. Taką mową przemówią do 

ludów ziemi.  

Jezus oddalił się i znikł.  

Kefas pobiegł do apostołów.  

 

Powrót syna marnotrawnego Esteban Murillo (XVII w.) 

Bądźcie świadkami 

Miłosierdzia 
Miłosierdzie Boże w codzienności 

 

Wśród pięciu form kultu Miłosierdzia Bożego znajduje się taka, która już na 

pierwszy rzut oka wydaje się inna niż wszystkie pozostałe – a mianowicie szerzenie czci 

Miłosierdzia. 

W napisanym przez s. M. Elżbietę Siepak wprowadzeniu do Dzienniczka św. Faustyny 

czytamy, że forma ta została uwzględniona, gdyż także do niej odnoszą się konkretne 

obietnice Jezusa: „Dusze, które szerzą cześć miłosierdzia mojego, osłaniam je przez 

życie całe, jak czuła matka swe niemowlę, a w godzinę śmierci nie będę im Sędzią, ale 

miłosiernym Zbawicielem” (Dzienniczek, 1075). 



Obietnica przepiękna, ale jak wcielić tę praktykę w życie? Przy innych formach wiemy 

dokładnie, co mamy robić – na przykład pomodlić się konkretnymi słowami czy powiesić 

obraz – ale tu nie ma tak jasnych wytycznych. Może jest to prostsze dla księdza, który głosi 

kazania i jest szafarzem Bożego Miłosierdzia w sakramentach świętych, lub dla siostry 

zakonnej, która na co dzień, niejako „zawodowo”, czyni miłosierdzie lub o nim uczy.  

 Jak jednak ma szerzyć cześć Miłosierdzia Bożego osoba świecka? 

Owszem, zdarza nam się czasem nauczyć odmawiania koronki dziecko czy wnuka, 

zachęcić do spowiedzi, skorygować czyjś błędny obraz Boga. Ale przyznajmy, dla 

większości z nas nie są to sytuacje codzienne, pojawiają się tylko od czasu do czasu.  

 Do czego więc wzywa nas Jezus przez tę formę kultu? 

 

▌ ISTOTA KULTU MIŁOSIERDZIA 

  

Ciekawe, że właśnie w opisie tej formy nabożeństwa pojawia się we wprowadzeniu do 

Dzienniczka wyjaśnienie, na czym polega sens kultu Miłosierdzia Bożego. „Istotą kultu 

Miłosierdzia Bożego – czytamy – jest postawa chrześcijańskiej ufności wobec Pana 

Boga i czynnej miłości wobec bliźnich”. 

Dlatego: „Szerzenie czci Miłosierdzia Bożego niekoniecznie wymaga wielu słów, ale 

zawsze chrześcijańskiej postawy wiary, zaufania Bogu i stawania się coraz bardziej 

miłosiernym. Przykład takiego apostolstwa dawała w swoim życiu Siostra Faustyna”. 

Skoro taka jest istota kultu, to taki również jest sens poszczególnych praktyk. 

Dając nam za pośrednictwem św. Faustyny konkretny obraz, święto, słowa modlitwy                

i moment dnia oraz zachęcając do apostolstwa, Jezus chce kształtować w nas postawę 

ufności i miłości bliźniego. A ta ostatnia praktyka, jak żadna inna, dotyka naszej 

codzienności. Nie da się jej „odbębnić” ani „odklepać”. 

Próbując głosić Miłosierdzie jedynie słowami, nie podejmując trudu potwierdzenia tego 

własnym życiem, dajemy antyświadectwo.  

 

Drogą do stania się autentycznym świadkiem Bożego Miłosierdzia jest uczenie się 

zaufania do Boga i miłości do ludzi. 

 

 

 

 



▌ UFAM, BO ZNAM 

 

 Ufam Bogu – to znaczy wierzę, że zło nie ma ostatniego słowa ani w dziejach świata, 

ani w mojej osobistej historii. Ufam, że Pismo Święte ma rację, ucząc, że „Bóg z tymi, 

którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra” (Rz 8,28).  

 Ufam, że Bóg przeprowadzi mnie i moich bliskich bezpiecznie przez wszystko, co 

czeka mnie w tym życiu, wydobywając dobro nawet z trudów i nieszczęść. 

 Ufam – więc nie narzekam, nie biadolę, ale uczę się dostrzegać dobro w tym, co mnie 

otacza, i za nie dziękować. I wierzę, że to, co najlepsze – wieczność z Bogiem – jest 

dopiero przede mną.  

 

 Jak mamy uczyć się takiej postawy? 

Przede wszystkim nie da się zaufać komuś, kogo się nie zna, a tym bardziej, jeśli ma się 

mylne, zaczerpnięte od innych, często stereotypowe wyobrażenia na jego temat.                       

Żeby zaufać Bogu, trzeba Go poznać.  

 

A żeby Go poznać, trzeba przede wszystkim znaleźć dla Niego czas. 

Modlitwa, udział w liturgii, adoracja, lektura Pisma Świętego to uprzywilejowane chwile, 

w których możemy poznawać Boga takiego, jakim jest, i budować z Nim relację.  

Oczywiście, ilość poświęcanego Bogu czasu będzie zależała od naszej życiowej sytuacji, 

ale każdy z nas jest w stanie wygospodarować przynajmniej 15 minut dziennie wyłącznie 

dla Boga – mówić do Niego, słuchać Jego słowa i trwać przed Nim w ciszy.  

Wtedy pojawi się ufność, a poznawanie Pana i budowanie relacji z Nim będzie wspaniałą 

duchową przygodą. 

Dobrze jest też posłuchać wiarygodnych świadków, czyli tych, którzy rzeczywiście 

postawili w swoim życiu na Boga i doświadczyli Jego prowadzenia.  

Wielką pomocą są dla nas święci, którzy w zwyczajnych okolicznościach życia, często 

wśród wielu wyzwań i problemów, odkrywali Boga jako godnego zaufania Przyjaciela. 

Mogą nas oni wiele nauczyć. Warto ich poznawać i warto się z nimi zaprzyjaźnić. 

 

▌ WYOBRAŹNIA MIŁOSIERDZIA 

 

To, że każdy z nas potrzebuje Bożego Miłosierdzia, nie oznacza, że mamy być tylko jego 

biernymi odbiorcami. Kiedy zostajemy obdarowani, możemy obdarowywać innych.  



Ten sam Bóg, który mówi do mnie: „Kocham cię”, mówi także: „ty też możesz kochać”. 

I daje do tego siłę. Posyła cię do konkretnych osób i sytuacji.  

Jak mówi Jan Paweł II w cytowanej już encyklice: „Człowiek dociera do miłosiernej 

miłości Boga, do Jego miłosierdzia o tyle, o ile sam przemienia się wewnętrznie                      

w duchu podobnej miłości w stosunku do bliźnich” (Dives in misericordia, 14). Innymi 

słowy – jeśli chcesz wiedzieć, na ile pojmujesz, czym jest Boże Miłosierdzie, popatrz na 

swój stosunek do ludzi! 

Swoją ostatnią pielgrzymkę do Polski, w 2002 roku, schorowany już papież Jan Paweł II 

poświęcił w całości Miłosierdziu Bożemu, jakby chcąc pozostawić nam je w testamencie.  

W homilii wygłoszonej na Błoniach Krakowskich uczył:  

„Trzeba spojrzenia miłości, aby dostrzec obok siebie brata, który wraz z utratą 

pracy, dachu nad głową, możliwości godnego utrzymania rodziny i wykształcenia 

dzieci doznaje poczucia opuszczenia, zagubienia i beznadziei. Potrzeba «wyobraźni 

miłosierdzia », aby przyjść z pomocą dziecku zaniedbanemu duchowo i materialnie; 

aby nie odwracać się od chłopca czy dziewczyny, którzy zagubili się w świecie 

różnorakich uzależnień lub przestępstwa; aby nieść radę, pocieszenie, duchowe                       

i moralne wsparcie tym, którzy podejmują wewnętrzną walkę ze złem.  

Potrzeba tej wyobraźni wszędzie tam, gdzie ludzie w potrzebie wołają do Ojca 

miłosierdzia: «Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj»”. 

Papież nie tylko wymienił przykładowe uczynki miłosierdzia co do ciała i co do duszy, 

ale mówił też o „spojrzeniu miłości”, które nie potępia, nie wyszydza, nie dowartościowuje 

się kosztem innych, ale szuka dobra drugiego człowieka.  

Ważne jest nie tylko to, co robię, ale też jak to robię. To, czy moje miłosierdzie 

rzeczywiście podnosi, czy też nie, kiedy mniej lub bardziej wyraźnie daję drugiemu do 

zrozumienia, że wprawdzie będąc chrześcijaninem, wyciągam do niego rękę w trudnej 

sytuacji, ale w rzeczywistości nic mnie on nie obchodzi. 

O wiele łatwiej niż u siebie, zauważamy to u innych – w szpitalu, w urzędzie, w szkole – 

wszędzie tam, gdzie sami korzystamy z usług drugiego człowieka. Nietrudno nam wówczas 

dostrzec, kto rzeczywiście służy, a kto „robi łaskę”.  

Dwie pielęgniarki mogą równie kompetentnie wykonywać swój zawód, ale gdy leżąc po 

operacji czujemy się całkowicie bezradni, podniesie nas na duchu życzliwe podejście jednej, 

a zaboli obojętność drugiej.  

Warto zastanowić się, jakie obserwacje mogą mieć inni, kiedy patrzą na mnie? 

 

 

 



▌ SZKOŁA MIŁOSIERDZIA I PRZEBACZENIA 

 

Najlepszą szkołą doskonalenia naszego nieoczyszczonego, czysto ludzkiego 

miłosierdzia są nasze rodziny i wspólnoty.  

Nikt skuteczniej niż nasi najbliżsi nie leczy nas z pozerstwa i szukania siebie. To nie 

przypadek, że często łatwiej jest nam świadczyć miłosierdzie „na wynos” niż we własnym 

domu. Tam możemy sobie wmówić, że czynimy coś wyjątkowego – tu nasze dawanie z 

siebie traktowane jest jako rzecz normalna, a nasze odruchy egoizmu szybko wychodzą na 

jaw – chyba że do tego stopnia podporządkowaliśmy sobie pozostałych członków rodziny, 

że nikt już nawet nie śmie zwrócić nam uwagi! 

Bliskie relacje są też cenne dlatego, że uczą nas wzajemnego przebaczenia – tego aktu 

miłości miłosiernej, w którym rezygnujemy z odpłacania wet za wet, z wyrównywania 

rachunków, a staramy się przywrócić harmonię. 

Przebaczyć nie znaczy zapomnieć, nie znaczy udawać, że nie czujemy tego, co czujemy, 

nie znaczy zgadzać się na zło. Przebaczenie jest przede wszystkim aktem woli, w którym 

rezygnujemy z wszelkich form szukania zemsty na winowajcy. Szczerość tego aktu mierzy 

się gotowością do pojednania z winowajcą, o ile także i on jest już na to gotowy. 

Przebaczenie ma także jeszcze inny aspekt, bo przecież – o czym boleśnie nieraz 

przekonujemy się w miarę upływu lat – nie tylko jesteśmy krzywdzeni, ale także sami 

krzywdzimy.  

Jak zauważył pewien rekolektant, po świecie chodzi dziś wielu poranionych, ale bardzo 

niewielu raniących. Uczyć się przebaczenia to mówić nie tylko „przebaczam”, ale                          

i „przepraszam” czy „proszę  o wybaczenie” – niekiedy, choć oczywiście nie zawsze, nawet 

tej samej osobie. To wziąć na siebie odpowiedzialność za popełnione zło bez zrzucania jej 

na innych, ale i bez popadania w chore poczucie winy.  

Doświadczenie Bożego Miłosierdzia stopniowo uzdalnia nas także i do tego. 

Jak widzimy, nasza odpowiedź na Boże Miłosierdzie to zadanie na całe życie.  

Na szczęście Bóg nie rozlicza nas z wyników, a co najwyżej z trudu wierności                           

w wypełnianiu tego zadania. To właśnie ta wierność, nasze ciągłe powroty do Boga                         

i przekonywanie się, że On niezmiennie jest miłosierny, czynią nas świadkami Miłosierdzia 

Bożego i przyczyniają się do jego szerzenia. 

 „Bądźcie świadkami Miłosierdzia” znaczy tyle, co: „Żyjcie nim na co dzień”! ▐ 


