
Mk 16, 1 - 8 

 

(1) Po upływie szabatu Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba, i Salome nakupiły 

wonności, żeby pójść namaścić Jezusa.  

(2) Wczesnym rankiem w pierwszy dzień tygodnia przyszły do grobu, gdy słońce wzeszło.  

(3) A mówiły między sobą: Kto nam odsunie kamień od wejścia do grobu?  

(4) Gdy jednak spojrzały, zauważyły, że kamień był już odsunięty, a był bardzo duży.  

(5) Weszły więc do grobu i ujrzały młodzieńca, siedzącego po prawej stronie, ubranego w 

białą szatę; i bardzo się przestraszyły.  

(6) Lecz on rzekł do nich: Nie bójcie się! Szukacie Jezusa z Nazaretu, ukrzyżowanego; 

powstał, nie ma Go tu. Oto miejsce, gdzie Go złożyli.  

(7) Lecz idźcie, powiedzcie Jego uczniom i Piotrowi: Idzie przed wami do Galilei, tam Go 

ujrzycie, jak wam powiedział.  

(8) One wyszły i uciekły od grobu; ogarnęło je bowiem zdumienie i przestrach. Nikomu też 

nic nie oznajmiły, bo się bały. 

 

 

 

 



Pusty grób - (Mk  16, 1 - 8) 

Ks. dr Robert Głuchowski, "Krąg biblijny nr 38" Wyd. Biblos 

 

 

Jest to opowiadanie o pustym grobie Jezusa. Można powiedzieć, że Marek pisze o 

pierwszym doświadczeniu rodzącego się Kościoła. Najpierw zetknięto się bowiem z 

pustym grobem, choć najważniejsze było późniejsze spotkanie ze Zmartwychwstałym.  

 Nikt nie widział wprawdzie, jak Jezus powstał z martwych, ale wielu 

spotkało Zmartwychwstałego. 

Gdy dzisiaj pielgrzymi wchodzą do przedsionka bazyliki Zmartwychwstania i kierują 

się na zachód, stają przed pustym grobem Jezusa Chrystusa. 

Między Kalwarią a grobem dostrzegają blok kamienny wystający ponad posadzkę 

westibulum. Nad nią zwisają lampiony. Grecy I Ormianie uważają, że jest to Skała 

Namaszczenia. 

Józef z Arymatei i Nikodem złożyli tutaj ciało Ukrzyżowanego, aby je namaścić                       

i zawinąć w całun przed umieszczeniem w grobie. Trudno powiedzieć, czy tak było. 

Ewangeliści zdają się sugerować, że ta tradycyjna ceremonia została pominięta ze względu 

na zbliżający się szabat. 

Grób Chrystusa jest dzisiaj pokryty marmurem. Jest to mały budynek o długości 8,30 m 

i szerokości 5,90 m. Został zbudowany przez Greków w 1810 r.  

Najpierw wchodzimy do pierwszej komory, tak zwanej kaplicy Anioła. To tutaj anioł 

miał siedzieć na odwalonym kamieniu i ogłosić kobietom, że Jezus zmartwychwstał. 

Fragment tego kamienia zwyczajowo lokalizuje się w marmurowym cokole stojącym na 

środku komory. 

Z tego przedsionka przesuwamy się przez niskie wejście (1,33 m wysokości) do komory 

wewnętrznej. Zachowała ona pierwotny wygląd. Ma 2,02 m długości i 1,93 m szerokości. 

Mogą się w niej zmieścić tylko 3 - 4 osoby. Po stronie północnej, pod marmurową płytą, 

znajduje się występ skalny, na którym złożono ciało Jezusa. Wznosi się on 0,66 m nad 

posadzką i ma 2,02 m długości oraz 0,93 m szerokości. Jest to grób typu arcosolium. 

Dzisiaj dysponujemy bardzo bogatym materiałem archeologicznym, rzucającym światło 

na zróżnicowanie typów grobów w epoce Heroda Wielkiego. 



W starożytnej Jerozolimie czasami zwłoki chowano w kamiennym sarkofagu, który 

następnie składano w komorze grobowej, lecz znacznie częściej umieszczano je owinięte 

w całun wprost na skale grobowca. Sam grobowiec rzadko był odosobnioną budowlą. (...) 

Grób, do którego zaniesiono wieczorem w Wielki Piątek ciało Jezusa, odpowiada 

omówionym przykładom, potwierdzając raz jeszcze ścisłość świadectw ewangelicznych.  

Grobowiec Józefa z Arymatei był więc wykuty w skale (Mk 15,46; Mt 27,60;                           

Łk 23,53). Najprawdopodobniej posiadał przedsionek, również wyciosany w ścianie 

skalnej. 

Czwarta ewangelia podaje wyraźnie, że jeden z pierwszych świadków 

zmartwychwstania, Jan, nie wszedł od razu do grobu, lecz musiał się pochylić, by zajrzeć 

do jego wnętrza (J 20,5). Ten utrwalony przez ewangelistę szczegół jest również 

charakterystyczny, ponieważ wejścia hypogegów są tak niskie, że zazwyczaj trzeba się 

bardzo schylić, aby zobaczyć, co kryją one wewnątrz. 

Niskie wejście do komory grobowej było często zamykane płytą w kształcie płaskiego 

kamienia młyńskiego. Nie ulega wątpliwości, że o takim kamieniu, który "zataczano", 

wspominają ewangelie (Mk 15,46; 16, 3-4; Mt 28,2; Łk 24,2). 

 

Do naszych czasów zachowało się klika charakterystycznych okazów kamienia 

grobowego, które dają wyobrażenie, jak używano tego rodzaju zamknięcia (kamień taki 

znajduje się przy tak zwanych grobach królewskich, w hypogeum rodziny Heroda oraz              

w Nazarecie). Niewątpliwie ich zatoczenie wymagało dużej siły, jaką dysponował tylko 

mężczyzna. 

Grób Jezusa z całą pewnością reprezentował typ arcosorium, z wykutą ławą, gdyż                      

w grobie typu kokim nie było gdzie usiąść. A Marek i Jan wspominają o młodzieńcu 

siedzącym po prawej stronie (Mk 16,5; J 20,12). Bez wątpienia na ławie kamiennej 

znajdowała się złożona chusta i płótno służące do owinięcia zwłok (Łk 24,12; J 20,7). 

Można je było zobaczyć z przedsionka bez wchodzenia do komory grobowej (J 20,5). 

 



Właśnie niezwykły widok obu płócien, wraz z odsuniętym kamieniem, otworzył oczy 

pierwszym świadkom na cud, który się dokonał: grobowiec Józefa z Arymatei, zamieniony 

na grobowiec Jezusa wieczorem w Wielki Piątek, rankiem w Niedzielę Wielkanocną był 

pusty! Stojąc tutaj, możemy powiedzieć: "Oto miejsce, gdzie Go złożyli" (Mk 16,6;                

por. Mt 28,6). 

Spośród trzech niewiast, które były obecne pod krzyżem, złożenie ciała Jezusa do 

grobu, według Mateusza i Marka, widziały jedynie dwie z nich: Maria Magdalena i Maria, 

matka Józefa (Mk 15,46-47). 

Również w opisie poranka następnego dnia Mateusz konsekwentnie nie wspomina                  

o trzeciej niewieście, to jest o Salome. Natomiast Marek pisze, że u grobu Jezusa 

pojawiały się, niosąc wonne balsamy, znów trzy niewiasty. U Mateusza zresztą zjawiły się 

one tylko po to, aby obejrzeć grób. 

Nikt nie był świadkiem samego zmartwychwstania Jezusa. Dlatego nie dziwi nas, że 

ewangeliści nie opisują tej sceny. Mówią jedynie o tym, co widzieli na własne oczy: o 

pustym grobie i o pojawieniu się Mistrza w kilka dni po złożeniu Go do grobu. 

Tych dwóch faktów, to znaczy faktu pustego grobu i faktu chrystofanii, nie można, 

w świetle ewangelii, wytłumaczyć inaczej, jak tylko przyjmując, że Pan rzeczywiście 

zmartwychwstał. 

Każdy szabat był dniem odpoczynku. Ze względu na święty dzień nikt - ani 

apostołowie, ani niewiasty - nie mógł udać się do grobu Jezusa. Trzeba było czekać, aż 

upłynie szabat. 

Wzmiankę o tym, że niewiasty poszły do grobu namaścić ciało Jezusa można rozumieć 

na dwa sposoby. 

 Jeśli się przyjmie, że w chwili złożenia Jezusa do grobu dokonano jedynie 

prowizorycznego namaszczenia, to zamiary niewiast są całkowicie jasne. 

 Jeżeli jednak wszystkie czynności pogrzebowe były dokonane w sposób właściwy, 

co jest bardzo prawdopodobne, ponieważ dwaj mężowie, Józef i Nikodem, wzięli 

na siebie wszystkie sprawy związane z pogrzebem Jezusa (J 19,40), to trzeba 

założyć, że niewiasty udały się do grobu po to, aby mieć swój udział w pochówku 

ich Mistrza. 

Wydarzenie miało miejsce, "gdy słońce wzeszło" (Mk 16,2). Być może w tym 

napomknieniu Marka kryje się coś więcej niż tylko czasowa lokalizacja.  



"Pierwotny Kościół lubował się bowiem w porównaniach Jezusa do światła i słońca 

(por. Ef 5,14; Justyn, Apologia I,67). Jeśli to przypuszczenie jest słuszne, chodziłoby tu o 

symboliczną relację do zmartwychwstania"
1
 

Kiedy niewiasty wczesnym rankiem, po zakończeniu szabatu, szły do grobu, nie 

kierowało nimi przekonanie, że Jezus żyje. 

Udały się do grobu, aby dopełnić obrzędu pogrzebania Jezusa. Chciały to uczynić, gdyż 

kochały Mistrza. Z ich zachowania nie wynika, aby spodziewały się, że spotka je coś 

dziwnego: że ciało Jezusa zniknie, a tym bardziej że On żyje. 

Kobiety martwiły się tylko jednym: "Kto nam odsunie kamień od wejścia do grobu?" 

(Mk 16,3). Gdy doszły jednak na miejsce, zauważyły, że był on otwarty. 

Kamień zamykający wejście, mimo że był duży i ciężki, był odsunięty. Ewangelista nie 

wyjaśnia, kto usunął kamień ani w jaki sposób tego dokonał. Dla Marka najważniejsze jest 

to, że niewiasty stwierdziły, iż grób jest pusty.  

 

Forma bierna wskazuje na ingerencję Bożą, a tym samym podkreśla niepojętą dla 

ludzkiego umysłu tajemnicę zmartwychwstania Chrystusa. 

Drugie określenie: "nie ma Go tu" (Mk 16,6) - precyzuje poprzednie. 

Zmartwychwstały Jezus nie spoczywa już w grobie. W wypowiedzi anioła zwraca uwagę 

to, że na pierwszym miejscu umieścił w niej wieść o zmartwychwstaniu Jezusa, a dopiero 

później wskazał na pusty grób. 

Wynika z tego, że nie miał on dla pierwotnego Kościoła decydującego znaczenia dla 

potwierdzenia prawdy o zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Wynika z tego, że był on 

nie tyle dowodem zmartwychwstania, ile po prostu znakiem Bożej rzeczywistości. 

                                                           
1
 H. Langkammer; Ewangelia według św. Marka. Wstęp - przekład z oryginału - komentarz (PŚNT III/2), Poznań 

- Warszawa 1977, s. 356 

   Co więcej, zobaczyły młodzieńca 

siedzącego w grobie. Dlatego "bardzo 

się przestraszyły" (Mk 16,5). Był to 

bowiem anioł. 

   Młodzieniec oświadczył kobietom, że 

Jezus z Nazaretu, który został 

ukrzyżowany, "powstał" (Mk 16,6). 

Dosłownie: "został wskrzeszony". 



Równocześnie anioł nawiązał do tego, o czym Jezus mówił uczniom w czasie swojej 

działalności publicznej (por. Mk 14,28). 

Po ogłoszeniu Jego zmartwychwstania anioł polecił niewiastom przekazać ważną 

wiadomość Piotrowi i innym uczniom: Jezus wyprzedzi ich w wędrówce do Galilei                       

i tam Go zobaczą. Niewiasty wyszły z grobu i szybko uciekły. Ogarnęło je bowiem 

zdumienie i przestrach. To dobrze tłumaczy ich milczenie o tym, co je spotkało. 

Tylko ze względów praktycznych oddzielamy opowiadanie o pustym grobie od opisu 

zjawienia się Zmartwychwstałego. 

 Na wspomnianych bowiem dwóch faktach: pustym grobie i ukazaniu się 

Jezusa apostołom - opiera się wiara chrześcijańska. 

Radosna nowina, zamknięta w dwóch faktach, "jest w pierwszym rzędzie 

rzeczywistością mego życia. Jeżeli jest prawdą, że w chrzcie zostałem pogrzebany                      

z Jezusem i z Nim umarłem dla grzechu, prawdą jest również, że wychodząc z Chrystusem 

z wód chrztu, razem z Nim zmartwychwstałem, aby żyć nowym życiem, życiem synów 

Bożych, życiem zmartwychwstałym. I realizując coraz bardziej w sobie to życie, staję się 

świadkiem dla świata, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, gdyż muszę żyć tylko dla 

Boga"
2
. 

Grób jest pusty! On powstał z martwych. 

Oto rezultat całkowitego zawierzenia Ojcu.  

Ostatnie słowo należy do Niego. On jest prawdziwym zwycięzcą. 

 

 

1. "Jeśli zaś Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie, próżna 

jest także nasza wiara" (1 Kor 15,14). Jako uczniowie Jezusa żyjemy tą 

fundamentalną prawdą wiary: Chrystus powstał z martwych!  

    Gdyby tak nie było, służylibyśmy mrzonkom, zamknięci w doczesności, pozbawieni 

nadziei. Bez zmartwychwstania chrześcijaństwo byłoby tylko systemem etycznym. 

Stąd wołanie Pawła Apostoła: "Przypominam, bracia, Ewangelię, którą wam 

głosiłem, którąście przyjęli i w której też trwacie. [...] Chrystus umarł - zgodnie             

z Pismem - za nasze grzechy, został pogrzebany, zmartwychwstał trzeciego dnia" 

(por. 1 Kor 15,1.3-4). 

 

                                                           
2
 M. Galizzi, Czytając Ewangelię św. Marka, Warszawa 1985, s.175 



2. "Nie ma go tu. Oto miejsce, gdzie Go położyli" (Mk 16,6).  

    Wieść o zmartwychwstaniu wymaga odpowiedzi wiary. Jest pusty grób, ale on nie 

jest dowodem zmartwychwstania. Jest znakiem, który swej wymowy nabiera dopiero 

w przestrzeni wiary. Do tej zbawczej wiary zaprasza nas ciągle na nowo Bóg. 

Każdego dnia daje nam znaki swojej obecności w naszym życiu. Od naszej wiary 

jednak zależy, czy je dostrzeżemy i czy staną się one jej pokarmem. 

 

 

 

„Wczesnym rankiem przyszły do grobu”     (Mk 16, 2) 

 

Łukasz mówi "skoro świt", a Jan "wczesnym rankiem, gdy było ciemno", czyli rozumie się 

słowa Marka "wczesnym rankiem, gdy słońce wzeszło", to znaczy, kiedy już niebo na 

wschodniej stronie zaczyna bieleć, co rzecz jasna dzieje się, kiedy już jest bliski wschód 

słońca. To jego blask zwykło się określać mianem jutrzenki. Dlatego też nie przeczy 

wyrażeniu: "gdy jeszcze było ciemno". Kiedy bowiem wstaje dzień, nieco pozostałych 

ciemności tym bardziej rzednie, im większa robi się jasność (św. Augustyn, „O zgodności 

ewangelistów” 3,24,65, tłum. J.Sulowski). 

*** 

 

Ewangelista, mówiąc na sposób mistyczny o nocy zbliżającej się do swego kresu i brzasku 

nowego dnia, podkreśla wielką godność tego niezwykłego poranka płynącą z chwały 

zwycięstwa Pana nad śmiercią. To właśnie, gdy nastał świt tego dnia, kobiety starały się 

wypełnić obowiązek namaszczenia ciała ich Pana. Pan, który jest Stwórcą i kieruje czasem, 

zmartwychwstał w ostatniej części tamtej nocy, a cały następny dzień uczynił świętem 

swojego zmartwychwstania (św. Beda Czcigodny, „Homilie do Ewangelii” 2,7, tłum. za 

"Ojcowie Kościoła komentują Biblię"). 

*** 

 

Kobiety pierwsze oddały cześć Chrystusowi zmartwychwstałemu, apostołowie zaś pierwsi 

dla Niego cierpieli. Kobiety niosą wonności, apostołowie znoszą biczowania, one wchodzą do 

grobu, oni do więzienia. Kobiety spieszą, by namaścić ciało Pana, apostołowie spieszą 

przyjąć łańcuchy z Jego powodu. One nakładają olej, oni zaś przelewają krew. Kobiety 

przerażone są śmiercią, apostołowie ją przyjmują (św. Piotr Chryzolog, „Kazania” 79, 

tłum. za "Ojcowie Kościoła komentują Biblię"). 

 



 

 

„Kto nam odsunie kamień od wejścia do grobu?”    (Mk 16, 3) 

 

Chodzi o odsunięcie kamienia od wejścia do grobu czy od wejścia do twojego własnego 

serca? Od grobu czy od oczu? Kobiety, zamknięte są wasze serca, zamknięte oczy i dlatego 

nie dostrzegacie chwały otwartego grobu. Jeśli chcecie zobaczyć tę chwałę, to nie wylewajcie 

już oleju na ciało Pana, ale na oczy waszej duszy, abyście dzięki światłu wiary dostąpiły tego, 

co z powodu niewiary pozostaje zakryte w ciemnościach (św. Piotr Chryzolog, „Kazania” 

82, tłum. za "Ojcowie Kościoła komentują Biblię"). 
 

 

 

 

„Weszły do grobu i ujrzały młodzieńca, siedzącego po prawej stronie”  (Mk 16, 5) 

 

Według Mateusza "anioł Pański zstąpił z nieba, podszedłszy, odwalił kamień i usiadł na 

nim". Tymczasem Marek mówi, że kiedy wchodziły do grobu, zobaczyły młodzieńca 

siedzącego po prawej stronie, odzianego w jasną szatę i zdumiały się. W tym miejscu 

powinniśmy zrozumieć, że Mateusz przemilczał o tym aniele, którego zobaczyły po wejściu, 

natomiast marek pominął tego, którego zobaczyły na zewnątrz na kamieniu. Widziały dwóch i 

od dwóch słyszały to, co aniołowie mówili o Jezusie. Najpierw od tego, którego zobaczyły 

siedzącego na kamieniu, a następnie od tego, którego zobaczyły, wchodząc do grobowca, 

siedzącego po prawej stronie. Przez siedzącego na zewnątrz zostały zachęcone do wejścia 

słowami: "Wejdźcie i zobaczcie miejsce, gdzie był położony Pan" Wszedłszy, jak zostało 

powiedziane, zobaczyły tego, o którym zamilczał Mateusz, a mówi Marek (św. Augustyn,               

„O zgodności ewangelistów” 3,24,63, tłum. A. Żurek). 

*** 

Należy też zwrócić uwagę na znaczenie faktu, iż anioł siedział po prawej stronie.                      

Co bowiem oznacza lewa strona, jeśli nie teraźniejsze życie, a prawa życie wieczne? [...] 

Ponieważ Odkupiciel już opuścił nasze życie, anioł, który przybył zwiastować jego życie 

wiekuiste, słusznie zasiadł po prawej stronie. Ukazał się odziany w białą szatę, gdyż 

zwiastował radość naszej uroczystości (św. Grzegorz Wielki, „Homilie” 21,2, tłum.                    

W. Szołdrski) 

 



191 – 2009 

"Wczesnym rankiem w pierwszy dzień tygodnia przyszły do grobu". (Mk 16,2) 

 

Jest to noc czuwania i oczekiwania. Jest to noc, w której całe stworzenie trwa w ciszy, 

nasłuchując z przejęciem łoskotu toczącego się kamienia i cichych kroków wychodzącego z 

grobu Człowieka. Jest to noc, w której Piotr, Jakub i Jan, Maria Magdalena, Marta i Joanna 

– a także wielu innych odliczają godziny, zastanawiając się, w jaki sposób wypełni się Jego 

słowo.  

Zapowiedział im co najmniej trzy razy, że trzeciego dnia zmartwychwstanie - czy mieli 

odwagę uwierzyć, że jest to możliwe? Czy mieli odwagę zaufać - że znów Go zobaczą?              

Że mają niepowtarzalną szansę dotknąć w Nim wieczności a następnie razem z Nim ją 

dzielić?  

 Czego oczekujesz dzisiejszego wieczoru? Uzdrowienia? Umocnienia? 

Odpowiedzi na modlitwę? A może po prostu samego Jezusa? 

 Może to właśnie na Niego najlepiej jest czekać, gdy przybliża się nowy dzień i nowy 

czas łaski. Uczniowie nie wiedzieli dokładnie, co przyniesie im niedzielny poranek, 

oczekiwali więc z wiarą i zaufaniem. Podobnie i my nie wiemy, co przyniesie nam dzień 

jutrzejszy. Każdy nowy dzień jest tajemnicą na której odsłonięcie musimy cierpliwie 

czekać. 

 Znajdź dzisiaj czas na cichą kontemplację męki Jezusa, Jego śmierci i zstąpienia do 

otchłani, spróbuj podzielić zadziwienie kobiet na widok Jego pustego grobu. Pozostaw 

wszystkie swoje troski, pragnienia, plany. Odłóż na tę jedną noc listę swych zwykłych 

próśb. Twój ojciec wie, czego potrzebujesz ty sam, a także twoi bliscy. Zna twoje zranienia, 

twoje nadzieje, lęki i marzenia. Zostaw je więc, a w zamian całym sercem wpatruj się w 

Jezusa, który cię zbawił.  

Nie mów nic. Nawet nie śpiewaj pieśni. Zamknij oczy i zobacz, jak wychodzi z grobu, 

on, Twój Brat i Odkupiciel. Wyobraź sobie, że jesteś jednym ze strażników – tylko nie 

śpisz. Zobacz, jak Jezus przechodzi obok ciebie i patrzy ci w oczy. Coś chce ci powiedzieć. 

Tak długo czekałeś na tę chwilę i wreszcie nastąpiła. Patrz więc i słuchaj uważnie. Przybliża 

się twoje odkupienie! 

,, Jezu, kocham Cię.” 

 

 



2018 

Rozbudowana liturgia słowa Wigilii Paschalnej przypomina nam dziś największe dzieła 

Boga: stworzenie świata, próba wiary Abrahama, wyprowadzenie narodu wybranego z 

niewoli egipskiej, Boże orędzia przekazywane za pośrednictwem proroków.  
 

 Wszystkie te czytania kierują nas stopniowo ku Osobie Jezusa Chrystusa i Jego 

dziełu zbawienia.  
 

Wreszcie w Ewangelii słyszymy słowa wstrząsające – grób, gdzie złożono Jezusa 

ukrzyżowanego, jest pusty. 
 

Po raz pierwszy w dziejach ludzi Człowiek, którego śmierć stwierdzono 

ponad wszelką wątpliwość, wyszedł żywy z grobu w nowym, doskonałym ciele. 

I żyje po dziś dzień!   Co więcej, nie ma to być przypadek odosobniony.  

Przed Ewangelią słyszeliśmy fragment Listu do Rzymian, mówiący o tym, że skoro 

my – ty, ja, wszyscy uczestnicy Wigilii Paschalnej i ci wierzący, którzy nie mogą wziąć 

w niej udziału – zostaliśmy przez chrzest zanurzeni w śmierć Jezusa i pozwalamy Mu 

wyzwalać się z grzechu, „będziemy z Nim złączeni w jedno przez podobne 

zmartwychwstanie”(Rz 6,5). Jeśli rzeczywiście dotrze do nas prawda tych słów, nasze 

życie już nigdy nie będzie takie samo. 

Dla kobiet, które przyszły namaścić martwe ciało Jezusa, prawda o zmartwychwstaniu 

była takim wstrząsem, że uciekły sprzed pustego grobu. Niezrozumiałe słowa anioła 

zamiast uspokajać, potęgowały jedynie grozę sytuacji. Kobiety musiały dopiero 

ochłonąć, przeanalizować spokojnie to, co się wydarzyło, aby dojrzeć do misji 

powierzonej im przez Bożego wysłannika i oznajmić uczniom o tym, co widziały. 

Jednak nam, obwieszczającym światu w procesji rezurekcyjnej fakt zmartwychwstania 

Chrystusa, bardziej niż wstrząs, przestrach i podziw zagraża obojętność płynąca z 

przyzwyczajenia.  

 Czy rzeczywiście nasze wielkanocne: „Wesoły nam dzień dziś 

nastał!”, ma moc poruszyć ludzkie serca i przekonać je, że wydarzyło się coś 

niezwykłego? 

 Wsłuchajmy się w tym roku uważnie w czytania liturgii paschalnej lub 

przeczytajmy je w domu.  
 

Zobaczmy, że jesteśmy częścią wspaniałego planu, który Bóg powziął jeszcze przed 

stworzeniem świata, planu, który może przyprawić o zawrót głowy.  
 

 
 

„Panie, Ty naprawdę zmartwychwstałeś dla nas i na chrzcie dajesz nam nadzieję 

zmartwychwstania. Tobie chwała na wieki!” 

Chrystus zmartwychwstał!   I my także zmartwychwstaniemy! 


