
     

 V Niedziela Wielkanocna  19   V   2019 
 (J 13, 31 - 35 - Biblia Tysiąclecia) 

 

(31) Po jego wyjściu rzekł Jezus: Syn Człowieczy został teraz otoczony 

chwałą, a w Nim Bóg został chwałą otoczony. (32) Jeżeli Bóg został w Nim 

otoczony chwałą, to i Bóg Go otoczy chwałą w sobie samym, i to zaraz Go 

chwałą otoczy. (33)Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami. Będziecie Mnie 

szukać, ale - jak to Żydom powiedziałem, tak i teraz wam mówię - dokąd Ja 

idę, wy pójść nie możecie. (34) Przykazanie nowe daję wam, abyście 

się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was umiłowałem; żebyście                

i wy tak się miłowali wzajemnie. (35) Po tym wszyscy poznają, żeście 

uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali. 
 

 

 

 

Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 
 

 

 Św. Augustyn 
 

Przykazanie nowe 
 

Oto nowe przykazanie dał nam Chrystus, abyśmy się wzajemnie miłowali, jako On nas 

umiłował (J 13, 34nn).  

Ta miłość odnawia nas, abyśmy byli nowymi ludźmi, dziedzicami Nowego Testamentu,  

piewcami nowej pieśni.  

Ta miłość, najdrożsi bracia, odnowiła niegdyś sprawiedliwych patriarchów i proroków, a 

potem błogosławionych apostołów; ona i teraz odnawia ludy całego rodzaju ludzkiego, 

który jest rozproszony po całym okręgu ziemi;  

w  "Szkole Słowa Bożego" - gazetka dla każdego!                  
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czyni i gromadzi lud nowy, ciało nowo zaślubionej oblubienicy Jednorodzonego Syna 

Boga, o której powiedziano w Pieśni na Pieśniami: „Kim jest owa, która występuje 

wybielona” (Pnp 8, 5) – oczywiście wybielona, bo odnowiona; a czym, jeśli nie nowym 

przykazaniem?  

Toteż wzajemnie troszczą się o siebie jej członki: „A jeśli cierpi jeden członek, 

wszystkie członki z nim cierpią. I jeśli jeden członek czci doznaje, wszystkie członki się 

z nim radują” (1 Kor 12, 26).  

Słyszą bowiem i zachowują: „Przykazanie nowe dałem wam, abyście się wzajem-

nie miłowali” – nie, jak kochają się ci, którzy się wzajemnie psują; nie, jak kochają się 

ludzie, ponieważ są ludźmi, lecz że się miłują, bo są bogami i wszyscy synami Najwyższego 

(Ps 82 [81], 6); aby stać się braćmi Jednorodzonego Syna, miłują się wzajemnie tą miłością, 

jaką nas sam umiłował, aby doprowadzić do nowego celu, który im wystarczy, gdzie 

zostanie nasycone ich pragnienie dobrami (Ps 103 [102], 5).  

Wtedy bowiem niczego pragnieniu nie zabraknie, gdy Bóg będzie wszystkim we 

wszystkich (1 Kor 15, 28).  

Taki cel nie ma końca. Nikt nie umiera, kto dla świata umiera, nie w znaczeniu zwykłej 

śmierci, przy której dusza opuszcza ciało, lecz śmiercią wybranych, u których choć dusza 

jeszcze pozostaje w tym śmiertelnym ciele, serce wzwyż się kieruje.  

O takiej śmierci mówi apostoł: „Jesteście bowiem umarłymi i życie wasze ukryte jest   

z Chrystusem w Bogu” (Kol 3, 3).  

Może dlatego właśnie powiedziano: „Mocna jest jak śmierć miłość” (Pnp 8, 6).  

Ta miłość bowiem sprawia, że pozostając jeszcze w tym skazitelnym ciele, umieramy dla 

świata, a nasze życie z Chrystusem w Bogu jest ukryte; co więcej, sama miłość jest naszą 

śmiercią dla ciała, a życiem w Bogu. Jeśli umieramy wtedy, gdy dusza opuści ciało, to czyż 

nie ma śmierci również wtedy, gdy nasza miłość wyjdzie ze świata?  

„Mocna jest jak śmierć miłość”. Co jest mocniejsze od tego, co pokonuje świat? 

 

Nic sądźcie też, bracia moi, iż gdy Pan mówi: „Przykazanie nowe daję wam, abyście 

się wzajemnie miłowali”, zostaje pominięte owo największe przykazanie, abyście miłowali 

„Pana Boga z całego serca swego, z całej duszy swojej, ze wszystkiej myśli swojej”, 

jakby się wydawało, że to opuszczono, bo powiedziano tylko, „abyście się wzajemnie 

miłowali”.  

Było to związane z tym, co należy do innego przykazania, które mówi:  

„Będziesz miłował bliźniego twego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach 

całe Prawo zawisło i prorocy” (Mt 22, 37–40).  



Jednak ci, którzy dobrze rozumieją, w jednym z tych przykazań znajdują obydwa.                

Kto bowiem kocha Boga, nie może gardzić tym, który nakazuje miłość bliźniego, to czyż 

nie kocha w nim i Boga? Ta miłość jest odrębna od wszelkiej światowej miłości, którą Pan 

rozróżnił, dodając: „Jakom was umiłował”.  

Co bowiem, jeśli nie Boga w nas ukochał? Nie jakobyśmy Go już mieli, lecz abyśmy Go 

osiągnęli i żeby zaprowadził nas tam, gdzie Bóg ma być wszystkim we wszystkich.  

 

Podobnie o lekarzu słusznie się mówi, że chorych miłuje. Ale w nich kocha chyba nie 

chorobę, lecz zdrowie, które oczywiście chce przywrócić, jeśli przyszedł wypędzić chorobę. 

Tak i my winniśmy się wzajemnie miłować, abyśmy mogli – na ile zdołamy – staraniem się 

o miłość wzajemną pociągnąć Boga, aby był z nami.  

Tę miłość daje nam Ten, który mówi: „Ja was umiłowałem, abyście się i wy wzajemnie 

miłowali”. Dlatego więc nas ukochał, abyśmy miłowali się nawzajem; miłując nas, użycza 

nam tego, iż wzajemną miłością wiążemy się ze sobą, a przez złączenie tym słodkim 

węzłem mamy się stać członkami tak dostojnej Głowy.  

„Po tym poznają wszyscy, żeście uczniami moimi, jeśli miłość mieć będziecie jedni 

ku drugim”.  

Jakby powiedział: inne dary mają z wami i ci, którzy nie należą do Mnie; nie tylko 

naturę, życie, zmysły, rozum i to zdrowie, które jest wspólne ludziom i zwierzętom, a nawet 

dar języków, tajemnice proroctwa, wiedzę, wiarę, rozdawanie swych rzeczy ubogim, a 

nawet ciało swoje gotowi są wydać na spalenie, ale ponieważ nie mają miłości, są jakby 

cymbał brzmiący, są niczym, nic im nie pomoże (1 Kor 13, 1nn). 

 A więc nie po owych, chociaż dobrych moich darach, które mogą mieć i ci, którzy nie są 

moimi uczniami, lecz „po tym poznają wszyscy, żeście uczniami moimi, jeśli miłość mieć 

będziecie jedni ku drugim”.  

 

 Św. Grzegorz Wielki 
 

Pragnijcie mieć towarzyszy na drodze Bożej 

 

O ile sądzicie, że postąpiliście w dobrym, również innych za sobą pociągajcie; pragnijcie 

mieć towarzyszy na drodze Bożej. Postępujcie jak ten, kto udając się na rynek czy do 

kąpieli, widząc kogoś wolnego od zajęć, zaprasza go, aby mu towarzyszył. Już sama więc 

ziemska czynność was łączy, a skoro do Boga dążycie, starajcie się, abyście nie sami tylko 

do Niego przyszli.  

Napisane jest bowiem: „Kto usłyszy, niech mówi: Przyjdź!” (Ap 22, 17), aby ten, kto 

usłyszał w sercu głos najwyższej miłości, udzielił bliźniemu głosu zachęty.  



Być może, że ktoś nie ma chleba, aby potrzebującemu mógł go użyczyć, ale mając język, 

jeszcze czegoś więcej może udzielić.  

Ważniejszą jest bowiem rzeczą pokarmem słowa wzmocnić duszę, która wiecznie żyć 

będzie, niż ziemskim chlebem nasycić żołądek ciała, które umrze.  

Nie chciejcie więc, bracia, skąpić naszemu bliźniemu jałmużny słowa! 

 

 Do Diogneta 
 

Łaskawość Boga 

Jeśli ty także pałasz pragnieniem tej wiary i otrzymasz ją, poznasz najpierw łaskawość 

Boga, Bóg bowiem umiłował ludzi, dla których stworzył świat;  

 im poddał wszystko, co istnieje na świecie,  

 im dał myśl, rozum, którym pozwolił ku Niemu podnosić oczy;  

 ich ukształtował na swój obraz, do nich posłał swego Syna jednorodzonego,  

 im przyobiecał królestwo niebieskie i da je tym, którzy Go umiłowali.  

Gdy to poznasz, jaką radością – sądzisz – będziesz napełniony? Albo w jaki sposób 

będziesz miłował Tego, który cię tak umiłował? 

Jeśli zaś Go umiłujesz, staniesz się naśladowcą Jego łaskawości. A nie dziw się, że 

człowiek może być naśladowcą Boga. Może, gdy On chce. Nie to bowiem czyni człowieka 

szczęśliwym, gdy dzierży władzę nad bliźnimi, ani gdy chce zwyciężyć słabszych lub być 

bogatym i gwałt zadawać niższym; i nikt w tym nie może Boga naśladować, bo i majestat 

Boga nie polega na tych rzeczach.  

Lecz  

 kto bierze na ramiona brzemię bliźniego,  

 kto chce rzeczami, których ma więcej, obdarzyć jak dobrodziej drugiego, który ma 

mniej,  

 kto daje potrzebującym z tego, co otrzymał od Boga,  

ten    staje się Bogiem dla przyjmujących; ten jest naśladowcą Boga. 

 

 

 

 

 

 



 Św. Grzegorz z Nazjanzu 
 

Między miłością własną a wymaganiami Ducha Świętego 

 

Pomóżcie mi więc, jak kto może, i podajcie mi pomocną dłoń, ponieważ i pokonany 

jestem, i rozdarty między miłością własną a wymaganiami Ducha Świętego.  

Miłość własna woła do ucieczki w góry, na pustynię, do ciszy duszy i ciała, do skupienia 

się, do odwrócenia się od zmysłów tak, aby bez grzechu obcować z Bogiem i w czystości 

zwrócić się ku promieniom Ducha Świętego.  

Nie staje na przeszkodzie żadna sprawa ziemska, która mogłaby wprowadzić zamęt                       

i przesłonić światłość od Boga.  

Chciałbym tak żyć aż do chwili, kiedy dojdziemy źródła światłości tego życia, 

osiągniemy cel naszej miłości i pragnienia, kiedy prysną zwierciadła w obliczu 

rzeczywistości.  

Duch natomiast chce, bym się udzielał ludziom i pracował dla Kościoła.  

W tym mam znajdować pomoc dla siebie, że innym pomagam, przekazuję światłość 

ludowi Bożemu i prowadzę do Boga lud wybrany, naród święty, królewskie kapłaństwo                 

(1 P 2, 9), a wreszcie – oddaję Bogu Jego obraz oczyszczony w licznych duszach...  

Poza tym nie można patrzeć tylko na swoje sprawy, ale mieć wzgląd także i na sprawy 

innych.  

Przecież sam Chrystus, który mógł pozostać w swej chwale i Boskości, nie tylko zniżył 

się do postaci niewolnika, ale i na krzyż wstąpił bez względu na hańbę, by przez swoje cier-

pienie zniszczyć grzech i śmierć zabić śmiercią.  

Ucieczka więc to urojenie tęsknoty, a posłuszeństwo to obowiązki dyktowane przez 

Ducha.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  V 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. 

 
       

            Po jego wyjściu rzekł Jezus: 
 "(...) Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was 

umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Po tym wszyscy poznają, żeście 

uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali"        (J 13, 31.34-35). 
 

 

 

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

do mnie?” 

 

  W życiu ważne są znaki rozpoznawcze. One ułatwiają życie. Podróżnym, wędrowcom, 

pozwalają odnaleźć zagubioną drogę, a policji zdemaskować ukrywającego się groźnego 

bandytę. Znak wzajemnej miłości umożliwia ludziom z zewnątrz rozpoznać uczniów 

Jezusa Chrystusa. 

 

 Czy o tym pamiętam? 

 Czy troszczę się o znak wzajemnej miłości w rodzinie, we wspólnocie, w miejscu 

pracy, nauki czy odpoczynku? 

 A może nie chcę, aby inni we mnie rozpoznali ucznia Jezusa Chrystusa? 

 Czy czasami tego znaku świadomie nie zamazuję, nie zacieram, czy wręcz nie 

niszczę? 

 Czy w moim życiu jest on wyraźny, czytelny, rozpoznawalny z daleka? 

 

W życiu dochodzi często do wielu nieporozumień, zamieszania, bałaganu. Powód: 

informacje wysłuchane nie do końca, jednym uchem, nieuważnie. 

Judasz też nie wysłuchał Jezusa do końca. Opuścił wieczernik i nie usłyszał, że 

uczniowie Jezusa mają się wzajemnie miłować oraz że w tej miłości powinni odwoływać 

się do wzoru samego Mistrza, mają miłować jak Chrystus. 

 

 Czy słucham Jezusa do końca, uważnie? 



 Czy nie opuszczam przed czasem swoich spotkań z Nim w Eucharystii czy w 

lekturze słowa? 

 Czy w swoim życiu usłyszałem, że mam kochać nie według swojej miary, ale według 

miary, którą jest Jezus? Czy słyszałem i posłuchałem? 

 Czy staram się tak kochać?  

 A może nie usłyszałem?  Może usłyszałem, ale nie wszystko i dlatego ciągle kocham 

nieudolnie, czasowo, powierzchownie, wybiórczo? 

 

Nim opuszczę swój wieczornik, muszę wysłuchać Pana do końca, abym - kiedy będę 

na zewnątrz - kochał, a nie szukał sposobności do zdrady. 

 

Pomodlę się o dar wzajemnej miłości, której miarą jest Syn Boży, Jezus Chrystus. 

 

 

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: 

 

Pan jest łagodny i miłosierny, 

nieskory do gniewu i bardzo łaskawy, 

Pan jest dobry dla wszystkich, 

i Jego miłosierdzie ogarnia wszystkie Jego dzieła (Ps 145, 8-9). 

 

 

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: 
 

Będę Cię sławił, Boże mój i Królu! 
 

 



Bp Grzegorz Ryś - "Moc Słowa" 

"Jezusowe przykazanie" 

 

Na Ostatniej Wieczerzy Jezus daje nam "swoje przykazanie" miłości: "To jest moje 

przykazanie (...). to wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali" (J 15,12.17). 

Kluczem do zrozumienia tego przykazania jest określenie miłości, jakim posłużył się św. 

Jan, by zapisać ostatnią wolę Jezusa - język grecki zna bowiem aż cztery słowa oznaczające 

"miłość". 

To, które pada tutaj, brzmi agape ("byście miłowali" = hina agapate). 

Agape jest miłością, której człowiek nie ma w sobie sam z siebie, nie jest dla niego 

"naturalna", przekracza ona jego czysto ludzkie możliwości - może ją tylko przyjąć jako 

DAR od Boga; opierając się na własnych siłach, jest dla niego niemożliwa. 

Człowiekowi wydaje się często, że potrafi kochać każdego. Do czasu! 

Do momentu, kiedy zostaje odarty z takich złudzeń, kiedy trafia w życiu na kogoś, kogo 

"nie da się" kochać, a nawet nie ma się na to najmniejszej "ochoty". Każdy kolejne 

spotkanie tej osoby wydaje się ( i jest!) ponad siły. 

Wtedy właśnie otwiera się obszar Jezusowego przykazania: hina agapate! 

 Ale czy Bóg może nakazywać to, co niemożliwe?!  

 Czy może mówić: To wam PRZYKAZUJĘ? 

Może! 

I tak naprawdę właśnie o tym jest cała historia zbawienia:  

 począwszy od Abrahama, który będąc (75 - letnim, a potem 99 - letnim!) starcem 

mającym niepłodną żonę, zostaje wezwany, by stać się OJCEM potomstwa 

licznego jak piasek morski;  

 przez trzech młodzieńców wezwanych, by chwalić Boga w samym środku 

rozpalonego pieca;  

 po Maryję - powołaną do tego, by począć Syna, pozostając dziewicą, i  

 po Piotra posłusznego wezwaniu, by - wbrew własnemu doświadczeniu - łowić 

ryby w samo południe, a następnie chodzić po wodzie wzburzonego jeziora. 

To wszystko wydaje się NIEMOŻLIWE! 

Nie aż tak jednak niemożliwe, jak - w naszym przypadku - miłość do niektórych ludzi ... 

 



Powtórzmy pytanie: Czy Bóg może ją nakazać? 

Może! 

Wtedy wszakże, i tylko wtedy, gdy jej nam udziela. I to nieustannie. W każdej chwili.              

I w każdych okolicznościach. 

 

Genialnie ujął to św. Augustyn w sławnej modlitwie, zapisanej w Wyznaniach:  

"Daj, co nakazujesz, i nakazuj, co chcesz!". 

Jezusowe przykazanie miłości nie jest więc moralizowaniem typu: "MUSISZ kochać 

nieprzyjaciół!". 

Jest natomiast wezwaniem, by wytrwać w obdarowaniu (por. J, 15,9: "Wytrwajcie               

w miłości Mojej!") - by nie porzucać w takich momentach rzeczywistej komunii                          

z Bogiem, bo ta może wygenerować postawy (w nas) i scenariusze (w każdych 

okolicznościach) nieprawdopodobne. 

 

 

 

 

 

 

Studium Biblijne Diecezji Rzeszowskiej 2018/2019 

 
 

Tematyka spotkania 18 maja 2019 roku: 

 

 
   9.00 - 10.45: s. dr J. Nowińska SM:  

            „Pochwała ojców w księdze Mądrość Syracha” 

 

 10.45 - 11.20: przerwa kawowa; 

 

 11.20 - 12.55: ks. dr T. Bąk:  

    „Wymowa teologiczna wybranych fragmentów Listu do Rzymian”. 

 

 

 


