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Poniedziałek :                           

13 kwietnia 2020 
 

Dz 2, 14.22b-32 (Biblia Tysiąclecia) 
 

Wtedy stanął Piotr razem z Jedenastoma i przemówił do nich donośnym głosem: 
Mężowie Judejczycy i wszyscy mieszkańcy Jerozolimy, przyjmijcie do wiadomości                 

i posłuchajcie uważnie mych słów. 

    Jezusa Nazarejczyka, Męża, którego posłannictwo Bóg potwierdził wam 
niezwykłymi czynami, cudami i znakami, jakich Bóg przez Niego dokonał wśród was, 
o czym sami wiecie,  tego Męża, który z woli postanowienia i przewidzenia Bożego 
został wydany, przybiliście rękami bezbożnych do krzyża i zabiliście.  
  

Lecz Bóg wskrzesił Go, zerwawszy więzy śmierci, gdyż niemożliwe 
było, aby ona panowała nad Nim, 

 

 bo Dawid mówił o Nim: Miałem Pana zawsze przed oczami, gdyż stoi po mojej 
prawicy, abym się nie zachwiał.   
    Dlatego ucieszyło się moje serce i rozradował się mój język, także i moje ciało 
spoczywać będzie w nadziei,  że nie zostawisz duszy mojej w Otchłani ani nie dasz 
Świętemu Twemu ulec skażeniu.  
    Dałeś mi poznać drogi życia i napełnisz mnie radością przed obliczem 
Twoim.  Bracia, wolno powiedzieć do was otwarcie, że patriarcha Dawid umarł i 
został pochowany w grobie, który znajduje się u nas aż po dzień dzisiejszy.   
    Więc jako prorok, który wiedział, że Bóg przysiągł mu uroczyście, iż jego Potomek 
zasiądzie na jego tronie,  widział przyszłość i przepowiedział zmartwychwstanie 
Mesjasza, że ani nie pozostanie w Otchłani, ani ciało Jego nie ulegnie rozkładowi.  
 

Tego właśnie Jezusa wskrzesił Bóg, a my wszyscy jesteśmy tego 
świadkami. 

 

 
Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Księga Dziejów Apostolskich, której słuchamy przez cały Okres 

Wielkanocny, jest czymś więcej niż tylko historią pierwotnego Kościoła.  

Mówi o mocy Ducha Świętego! 



Czytamy w niej o tym, jak Duch działał przez zwyczajnych ludzi, czyniąc ich 

odważnymi Apostołami i świadkami Chrystusa.  

Ukazując nam tak wielu ludzi, których życie zostało radykalnie przemienione, Dzieje 

Apostolskie niosą nam nadzieję i dodają otuchy. To bowiem co przytrafiło się 

Apostołom, może również być naszym udziałem.  

Dzisiejsze czytanie opisuje jak zaczyna realizować się to, co zapowiedział Jezus tuż 

przed wstąpieniem do nieba:  

„Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi 

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

 I oto Piotr głosi słowo w Jerozolimie i nawracają się tysiące ludzi!  

 W kolejnych dniach, w dalszym ciągu Dziejów Apostolskich, będziemy czytać 

o tym, jak Piotr i inni uczniowie, na przykład Szczepan, głoszą Ewangelię w 

Jerozolimie i pobliskich obszarach Judei.  

 Następnie nasza uwaga zostanie przeniesiona na Filipa, który poniesie 

Ewangelię jeszcze dalej, głosząc Chrystusa w Samarii.  

 Wreszcie będziemy świadkami tego, jak Paweł zaniesie przesłanie o zbawieniu 

przez Azję Mniejszą do Grecji i „aż po krańce ziemi” (Dz 1,8).  

A na każdym z etapów zobaczymy Ducha Świętego, potężnie działającego przez 

zwykłych ludzi – namaszczonych wysłanników Boga.  

Historie podobne do tych zapisanych w Dziejach Apostolskich dzieją się także dzisiaj 

poprzez głoszenie słowa i świadectwo uczniów Jezusa – w tym także i twoje.  

Ty także,  

jak Piotr, Filip, Paweł i wielu innych,  

otrzymałeś Ducha Świętego. 

On jest z tobą, by cię wspierać w dawaniu świadectwa o Jezusie i budowaniu Jego 

królestwa na ziemi. Tak więc szczególnie teraz proś Jezusa, aby napełniał cię swoim 

Duchem i czynił świadkiem zbawienia. On tego pragnie i uczyni wszystko, abyś wypełnił 

swoje powołanie.  

 

„Ojcze, Ty wciąż szukasz ludzi, których mógłbyś posłać jako świadków swojego 

Syna. Oto ja, Panie! Poślij mnie.” 

 

Ps 16,1-2.5.7-11 

 



Mt 28, 8-15 

 Pośpiesznie więc oddaliły się od grobu, z bojaźnią i wielką radością, i biegły 

oznajmić to Jego uczniom.  
 

A oto Jezus stanął przed nimi i rzekł: Witajcie. One podeszły do Niego, objęły Go 

za nogi i oddały Mu pokłon.  

 A Jezus rzekł do nich: Nie bójcie się. Idźcie i oznajmijcie moim 

braciom: niech idą do Galilei, tam Mnie zobaczą.   
 

Gdy one były w drodze, niektórzy ze straży przyszli do miasta i powiadomili 

arcykapłanów o wszystkim, co zaszło.  Ci zebrali się ze starszymi, a po naradzie dali 

żołnierzom sporo pieniędzy  i rzekli: Rozpowiadajcie tak: Jego uczniowie przyszli w 

nocy i wykradli Go, gdyśmy spali.  A gdyby to doszło do uszu namiestnika, my z nim 

pomówimy i wybawimy was z kłopotu.  Ci więc wzięli pieniądze i uczynili, jak ich 

pouczono. I tak rozniosła się ta pogłoska między Żydami i trwa aż do dnia dzisiejszego.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Wtorek :  

14 kwietnia 2020                           

J 20, 11-18 (Biblia Tysiąclecia) 
 Maria Magdalena natomiast stała przed grobem płacząc. A kiedy /tak/ 

płakała, nachyliła się do grobu  i ujrzała dwóch aniołów w bieli, siedzących tam, gdzie 

leżało ciało Jezusa - jednego w miejscu głowy, drugiego w miejscu nóg.  I rzekli do niej: 

Niewiasto, czemu płaczesz? Odpowiedziała im: Zabrano Pana mego i nie wiem, gdzie 

Go położono. (14) Gdy to powiedziała,  

odwróciła się i ujrzała stojącego Jezusa, 

ale nie wiedziała, że to Jezus.   Rzekł do niej Jezus: Niewiasto, czemu 

płaczesz? Kogo szukasz? Ona zaś sądząc, że to jest ogrodnik, powiedziała do 

Niego: Panie, jeśli ty Go przeniosłeś, powiedz mi, gdzie Go położyłeś, a ja Go wezmę.  

 Jezus rzekł do niej: Mario! A ona obróciwszy się powiedziała do Niego po 

hebrajsku: Rabbuni, to znaczy: Nauczycielu.  

 

Natomiast udaj się do moich braci powiedz im: Wstępuję do Ojca 

mego i Ojca waszego oraz do Boga mego i Boga waszego.  

Poszła Maria Magdalena oznajmiając uczniom:  

Widziałam Pana i to mi powiedział. 

 

 

 

 Rzekł do niej Jezus:  

Nie zatrzymuj Mnie, jeszcze 

bowiem nie wstąpiłem do Ojca. 



Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Wczoraj czytaliśmy o tym, jak pięćdziesiąt dni po zmartwychwstaniu Jezusa Apostoł 

Piotr głosił to wydarzenie z mocą zgromadzonemu ludowi. Jednak po śmierci Jezusa 

Apostołowie znajdowali się w zupełnie innym stanie ducha.  

Ewangelia Jana daje nam dziś wgląd w serce i myśli Marii Magdaleny przed 

ukazaniem się jej zmartwychwstałego Pana i po nim. Ten krótki czas był pełen emocji, a 

duchowa droga, jaką przebyła, może stać się inspiracją dla naszej modlitwy na całą 

Oktawę Wielkanocną.  

Rozważmy więc poniższe wersety, skupiając się na poruszeniach serca 

Marii Magdaleny i próbując ofiarować się Bogu na jej wzór. 

 

➢ Zabrano Pana.  

Ojcze, wraz z Marią Magdaleną ofiaruję Ci moje rozczarowania. Chcę wiedzieć, 

gdzie jesteś, gdy stawiam czoło codziennym wyzwaniom. Tak często Cię nie umiem 

dostrzec i jest to bardzo frustrujące. Uchroń mnie, Panie, przed utratą nadziei, poślij 

Twego Świętego Ducha, aby mnie prowadził.  

➢ Powiedz mi, gdzie Go położyłeś.  

Panie, oddaję Ci moje pragnienie kontrolowania sytuacji, których nie rozumiem. 

Chociaż się bardzo o to staram, to jednak trudno mi zaufać, że Twój plan jest wielki                   

i lepszy niż mój. Naucz mnie czerpać pociechę z faktu, że stałeś przy Marii Magdalenie 

już wtedy, gdy Cię szukała. Stój także blisko mnie, Jezu!  

➢ Mario!  

Jezu, ja także pragnę usłyszeć Twój głos. Oddaję Ci moje pragnienie zjednoczenia z 

Tobą. Twoje imię jest dla mnie bezcenne i tęsknię za tym, by doświadczyć, jak cenne jest 

moje imię dla Ciebie. Panie, wezwij mnie po imieniu. Oto jestem gotów pełnić Twoją 

wolę.  

➢ Widziałam Pana.  

Jezu, głęboko w sercu wiem, że jesteś tu ze mną. W Tobie składam moją nadzieję. 

Ufam Tobie. Wraz z Marią Magdaleną przyjmuję Twoje wezwanie, by iść do wszystkich 

moich braci i sióstr z radosną nowiną o Twoim zmartwychwstaniu. Dziękuję Ci za to, że 

dajesz mi cel w życiu i czynisz mnie swoim wysłannikiem. Wciąż nie mam odpowiedzi 

na wszystkie pytania, ale wstępują we mnie nowe siły, ponieważ wiem, że jesteś ze mną.  

 



„Jezu, Ty widziałeś rozpacz Magdaleny i odpowiedziałeś na jej płacz. 

Usłysz dziś wołanie mojego serca i na nie odpowiedz.” 

 

Ps 33,4-5.18-20.22 

Dz 2,36-41 

Niech więc cały dom Izraela wie z niewzruszoną pewnością, że tego 

Jezusa, którego wyście ukrzyżowali, uczynił Bóg                                               

i Panem, i Mesjaszem. 

Gdy to usłyszeli, przejęli się do głębi serca: Cóż mamy czynić, bracia? - zapytali 

Piotra i pozostałych Apostołów.  

 Nawróćcie się - powiedział do nich Piotr - i niech każdy z was ochrzci się w imię 

Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a weźmiecie w darze 

Ducha Świętego.   

Bo dla was jest obietnica i dla dzieci waszych, i dla wszystkich, którzy są daleko, a 

których powoła Pan Bóg nasz.  W wielu też innych słowach dawał świadectwo                           

i napominał: Ratujcie się spośród tego przewrotnego pokolenia!   

Ci więc, którzy przyjęli jego naukę, zostali ochrzczeni. I przyłączyło się owego dnia 

około trzech tysięcy dusz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Środa :  

15 kwietnia 2020                           

Dz 3, 1-10 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 Gdy Piotr i Jan wchodzili do świątyni na modlitwę o godzinie dziewiątej,  wnoszono 

właśnie pewnego człowieka, chromego od urodzenia. Kładziono go codziennie przy 

bramie świątyni, zwanej Piękną, aby wstępujących do świątyni, prosił o jałmużnę.  Ten 

zobaczywszy Piotra i Jana, gdy mieli wejść do świątyni, prosił ich o jałmużnę.  Lecz 

Piotr wraz z Janem przypatrzywszy się mu powiedział:  Spójrz na nas. A on patrzył na 

nich oczekując od nich jałmużny.   
 

Nie mam srebra ani złota - powiedział Piotr - ale 

co mam, to ci daję: 

w imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka, chodź! 
 

 I ująwszy go za prawą rękę, podniósł go. A on natychmiast odzyskał władzę                      

w nogach i stopach.  Zerwał się i stanął na nogach, i chodził, i wszedł z nimi do 

świątyni, chodząc, skacząc i wielbiąc Boga.  A cały lud zobaczył go chodzącego                     

i chwalącego Boga.    

      I rozpoznawali w nim tego człowieka, który siadał przy Pięknej Bramie świątyni, 

aby żebrać, i ogarnęło ich zdumienie i zachwyt z powodu tego, co go spotkało.  

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Być może słyszałeś opowieści o ludziach, którzy przez całe lata żyli bardzo skromnie, 

nie mając pojęcia o tym, że daleki krewny pozostawił im w spadku wielką fortunę.                     

To smutne, gdy ktoś boryka się z ubóstwem, podczas gdy rozwiązanie kryje się                         

w najbliższym banku. Także na poziomie duchowym może się zdarzyć, że z trudnością 

dajemy sobie radę nieświadomi, jak wielkie bogactwa pozostawił nam Jezus.  

➢ Tak właśnie możemy podejść do dzisiejszego pierwszego czytania.  

Piotr i Jan, stając przed człowiekiem żebrzącym u bramy świątyni, znali swoje 

bogactwo. Towarzyszyli Jezusowi na co dzień, byli świadkami Jego męki, śmierci                              

i zmartwychwstania. Czekając na obiecanego Ducha Świętego, coraz głębiej wnikali w to, 

czym jest odkupienie nabyte dla nas przez Jezusa za cenę życia.  



Wreszcie w dzień Pięćdziesiątnicy Piotr zaczął śmiało głosić Jezusa wielkim 

tłumom ludzi.  

To, czego doświadczyli, przekonało Piotra i Jana, że – nawiązując do analogii                           

z nieświadomym spadkobiercą – na ich „duchowym koncie bankowym” nastąpił nagły 

przypływ środków.  

Dlatego właśnie Piotr z taką pewnością chwycił za rękę chromego mężczyznę, podniósł 

go i postawił na nogi. Ty także masz swoje „duchowe konto bankowe”.  

❖ Jest na nim łaska, którą złożył w tobie Bóg w momencie twojego chrztu, a także 

wszelka łaska, jaką obdarza cię codziennie.  

❖ Ta łaska jest darmowym darem, tak zaskakującym jak niespodziewany spadek.  

Miłosierdzie Boże, stały przystęp do Ojca niebieskiego,  

moc Ducha Świętego – to wszystko należy do ciebie. 

Korzystaj więc z tego! 

Za każdym razem,  

➢ gdy żałujesz za swoje grzechy i wyznajesz je na spowiedzi, wypłacasz 

miłosierdzie z duchowego banku.  

➢ Gdy modlisz się za bliską osobę, robisz użytek z mocy Jezusa niosącej 

uzdrowienie i pociechę.  

➢ Gdy okazujesz cierpliwość marudnemu dziecku lub trudnemu koledze z pracy, 

czerpiesz z zasobów łaski, jakich udzielił ci Chrystus.  

Zawsze pamiętaj, że jesteś dzieckiem Boga i współdziedzicem nieba wraz z Jezusem. 

Nie jesteś duchowym biedakiem – posiadasz niezliczone bogactwa!  

 Chrystus żyje w tobie i obdarza cię swoim życiem.  

I ty, jak Piotr i Jan, możesz w każdej chwili czerpać z tego dziedzictwa i dzielić się nim 

z innymi w twoim otoczeniu.  

 

„Jezu, dziękuję Ci za wspaniałe dziedzictwo, które mi dałeś. Pokaż mi, jak mogę 

dzisiaj się nim podzielić.” 

 

Ps 105,1-4.6-9     

 

 

 



Łk 24, 13-35 

 

 Lecz oczy ich były niejako na uwięzi, tak że Go nie poznali.  On zaś ich zapytał: Cóż to 

za rozmowy prowadzicie z sobą w drodze? Zatrzymali się smutni.   

A jeden z nich, imieniem Kleofas, odpowiedział Mu: Ty jesteś chyba jedynym z 

przebywających w Jerozolimie, który nie wie, co się tam w tych dniach stało.   

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

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

ludu;  jak arcykapłani i nasi przywódcy wydali Go na śmierć i ukrzyżowali.  

 A myśmy się spodziewali, że On właśnie miał wyzwolić Izraela. Tak, a po tym 

wszystkim dziś już trzeci dzień, jak się to stało.  Nadto jeszcze niektóre z naszych kobiet 

przeraziły nas: były rano u grobu, a nie znalazłszy Jego ciała, wróciły i opowiedziały, że 

miały widzenie aniołów, którzy zapewniają, iż On żyje.  Poszli niektórzy z naszych do 

grobu i zastali wszystko tak, jak kobiety opowiadały, ale Jego nie widzieli.  

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

wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy!  Czyż Mesjasz nie miał 

tego cierpieć, aby wejść do swej chwały?   

I zaczynając od Mojżesza poprzez wszystkich proroków wykładał im, co we wszystkich 

Pismach odnosiło się do Niego.  Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a On 

okazywał, jakoby miał iść dalej.  

Lecz przymusili Go, mówiąc:  

Zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił. 

Wszedł więc, aby zostać z nimi. 

 

Tego samego dnia dwaj z nich byli 

w drodze do wsi, zwanej Emaus, 

oddalonej sześćdziesiąt stadiów od 

Jerozolimy.   

Rozmawiali oni z sobą o tym 

wszystkim, co się wydarzyło.   

Gdy tak rozmawiali i rozprawiali                  

z sobą, sam Jezus przybliżył się                     

i szedł z nimi.  

 



 

 

Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go  

i dawał im.  Wtedy oczy im się otworzyły i poznali Go, lecz On zniknął im                 

z oczu. I mówili nawzajem do siebie: Czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał                     

z nami w drodze i Pisma nam wyjaśniał?  W tej samej godzinie wybrali się i wrócili do 

Jerozolimy. Tam zastali zebranych Jedenastu i innych z nimi,  którzy im oznajmili:  

Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi. 

Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze, i jak Go poznali przy 

łamaniu chleba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Czwartek :  

16 kwietnia 2020                           

Łk 24, 35-48 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze, i jak Go poznali przy łamaniu 
chleba.  A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich:  

 
Lecz On rzekł do nich: 

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

Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie się Mnie               
i przekonajcie: duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam.   

Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi. Lecz gdy oni z radości jeszcze nie 

wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich: Macie tu coś do jedzenia?   

Oni podali Mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i jadł wobec nich.   

Potem rzekł do nich: To właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do 
was, gdy byłem jeszcze z wami: Musi się wypełnić wszystko, co 
napisane jest o Mnie w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach.  

 Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma, i rzekł do nich:  

Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia 
zmartwychwstanie,  w imię Jego głoszone będzie nawrócenie                         
i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od 

Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego.  

 
 

Pokój wam! 

Zatrwożonym i wylękłym zdawało 

się, że widzą ducha.   

 



Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Chociaż Jezus wydaje się dziwić reakcji uczniów, dla nas jest ona całkowicie 

zrozumiała. Jezus, ich umiłowany nauczyciel i Mesjasz, został przybity do krzyża                         

i złożony w grobie – a teraz żywy stoi przez nimi!  

Kto w takiej sytuacji nie byłby zdumiony i oszołomiony? Wątpliwości są rzeczą ludzką.  

Nawet świętym zdarzało się wątpić.  

Wielki doktor Kościoła, św. Tomasz z Akwinu, wzdychał niegdyś do Boga:  

„Nie wiem, czy mnie kochasz, ani czy ja Cię kocham... Nie wiem nawet, czy żyję 

wiarą!”.  

Przypomnijmy też sobie niewiernego Tomasza, który nie chciał uwierzyć, dopóki nie 

włoży palca w rany zmartwychwstałego Chrystusa (J 20,25).  

Jezus nieraz ubolewał nad brakiem wiary u swoich uczniów, ale nigdy ich z tego 

powodu nie odrzucił. Wręcz przeciwnie, zawsze gotów był udzielić im wszelkiej pomocy, 

jakiej potrzebowali.  

Zobaczmy, że w dzisiejszej Ewangelii odpowiada na ich wątpliwości słowami: 

„Dotknijcie Mnie i przekonajcie się” (Łk 24,39).  

Nawet jadł w ich obecności, aby rozproszyć podejrzenia, że jest duchem! Czynił to, aby 

pomóc im przezwyciężyć lęk, by Mu zaufali.  

I my nie musimy wstydzić się naszych wątpliwości i wahań w wierze. Jezus nigdy nie 

potępi nas za stawianie pytań. Rozumie, jak wiele sprzeczności kryje się w naszych 

sercach i pragnie pomóc nam w ich przezwyciężeniu. Zaprasza, abyśmy przynosili je do 

Niego, ponieważ wtedy może wskazywać nam odpowiedzi i udzielać swego pokoju.  

Nabierz więc otuchy! 

Jezus nie chce, byś powstrzymywał się od stawiania „głupich pytań”, które ci się 

nasuwają. Przedstaw Mu dziś szczerze wszystkie swoje wątpliwości. Zaufaj, że On zna 

twoje serce i jego potrzeby. Uwierz, że nigdy nie odrzuca tych, którzy przychodzą do 

Niego w szczerości i pokorze. Jego łagodność, miłosierdzie i cierpliwość są naprawdę 

niewyczerpane.  

 

„Dziękuję Ci, Panie, za to, że nie potępiasz mnie z powodu moich wątpliwości. 

Niech Twoja doskonała miłość usunie z mojego serca wszelki lęk.” 

 

Ps 8, 2.5-9 

 



Dz 3, 11-26 

 A gdy on trzymał się Piotra i Jana, cały lud zdumiony zbiegł się do nich w krużganku, 

który zwano Salomonowym.  Na ten widok Piotr przemówił do ludu: Mężowie izraelscy! 

Dlaczego dziwicie się temu? I dlaczego także patrzycie na nas, jakbyśmy własną mocą 

lub pobożnością sprawili, że on chodzi?  Bóg naszych ojców, Bóg Abrahama, Izaaka        

i Jakuba, wsławił Sługę swego, Jezusa, wy jednak wydaliście Go i zaparliście się Go 

przed Piłatem, gdy postanowił Go uwolnić. Zaparliście się Świętego i Sprawiedliwego, a 

wyprosiliście ułaskawienie dla zabójcy.  

Zabiliście Dawcę życia, ale Bóg wskrzesił Go                              

z martwych, czego my jesteśmy świadkami. 

 I przez wiarę w Jego imię temu człowiekowi, którego widzicie i którego znacie, imię to 

przywróciło siły. Wiara /wzbudzona/ przez niego dała mu tę pełnię sił, którą wszyscy 

widzicie. Lecz teraz wiem, bracia, że działaliście w nieświadomości, tak samo jak 

zwierzchnicy wasi.  

 A Bóg w ten sposób spełnił to, co zapowiedział przez usta wszystkich proroków, że 

Jego Mesjasz będzie cierpiał.  Pokutujcie więc i nawróćcie się, aby grzechy wasze 

zostały zgładzone, aby nadeszły od Pana dni ochłody, aby też posłał wam 

zapowiedzianego Mesjasza, Jezusa,  którego niebo musi zatrzymać aż do czasu 

odnowienia wszystkich rzeczy, co od wieków przepowiedział Bóg przez usta swoich 

świętych proroków.  Powiedział przecież Mojżesz: Proroka jak ja wzbudzi wam Pan, Bóg 

nasz, spośród braci waszych. Słuchajcie Go we wszystkim, co wam powie.  

A każdy, kto nie posłucha tego Proroka, zostanie usunięty                                             

z ludu. Zapowiadali te dni także pozostali prorocy, którzy przemawiali od czasów 

Samuela i jego następców.  Wy jesteście synami proroków i przymierza, które Bóg 

zawarł z waszymi ojcami, kiedy rzekł do Abrahama: Błogosławione będą w potomstwie 

twoim wszystkie narody ziemi.   

Dla was w pierwszym rzędzie wskrzesił Bóg Sługę swego i posłał Go, 

aby błogosławił każdemu z was w odwracaniu się od grzechów. 
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J 21, 1-14 (Biblia Tysiąclecia) 
 

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

sposób: 

 

 

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

synowie Zebedeusza oraz dwaj inni z Jego uczniów. Szymon Piotr powiedział do 

nich: Idę łowić ryby. Odpowiedzieli mu: Idziemy i my z tobą. Wyszli więc i wsiedli do 

łodzi, ale tej nocy nic nie złowili.  

 A gdy ranek zaświtał, Jezus stanął na brzegu. Jednakże 

uczniowie nie wiedzieli, że to był Jezus. 

  A Jezus rzekł do nich: Dzieci, czy macie co na posiłek? Odpowiedzieli 

Mu: Nie.  

On rzekł do nich: Zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, a 

znajdziecie. Zarzucili więc i z powodu mnóstwa ryb nie mogli jej wyciągnąć.  

Powiedział więc do Piotra ów uczeń, którego Jezus miłował: To jest Pan! Szymon 

Piotr usłyszawszy, że to jest Pan, przywdział na siebie wierzchnią szatę - był bowiem 

prawie nagi - i rzucił się w morze.  Reszta uczniów dobiła łodzią, ciągnąc za sobą 

sieć z rybami. Od brzegu bowiem nie było daleko - tylko około dwustu łokci.  A kiedy 

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

 



Rzekł do nich Jezus: Przynieście jeszcze ryb, któreście teraz 

ułowili.  Poszedł Szymon Piotr i wyciągnął na brzeg sieć pełną wielkich ryb                      

w liczbie stu pięćdziesięciu trzech. A pomimo tak wielkiej ilości, sieć się nie 

rozerwała.   

Rzekł do nich Jezus: Chodźcie, posilcie się! Żaden z uczniów nie odważył 

się zadać Mu pytania: Kto Ty jesteś? bo wiedzieli, że to jest Pan.   

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

Jezus ukazał się uczniom od chwili, gdy zmartwychwstał. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Nie jest to jedyne miejsce w Piśmie Świętym, w którym uczniowie nie od razu rozpoznali 

zmartwychwstałego Chrystusa. Maria Magdalena stojąc przed pustym grobem wzięła 

Jezusa za ogrodnika, dopóki nie zwrócił się do niej po imieniu (J 20,11-18).  

Dwaj uczniowie rozmawiając z Jezusem w drodze do Emaus sądzili, że jest On 

zwyczajnym wędrowcem, dopóki nie połamał chleba (Łk 24,13-35). Nie wiemy, dlaczego 

tak się działo, ale w każdym z tych spotkań dopiero jakiś gest Jezusa uświadamiał uczniom, 

z Kim mają do czynienia.  

Wielu z nas przeżywa podobne momenty. Jezus „stoi” przed nami, ale rozpoznajemy 

Jego obecność dopiero wtedy, gdy wydarzy się coś, co otworzy nam oczy. Dopóki Go nie 

zobaczymy, brak nam pewności, gdy zaś przekonujemy się, że nigdy nas nie opuścił, 

czujemy się pocieszeni i pełni nadziei.  

➢ Czego więc może nauczyć nas doświadczenie uczniów oraz nasze własne?  

Trwania w wierze nawet wtedy, kiedy nie czujemy Bożej obecności. 

Może pomóc nam uwierzyć w tę potwierdzoną doświadczeniem prawdę, że kiedy na 

próżno próbujemy odczuć obecność Jezusa i zastanawiamy się, czy na pewno działa, On jest 

bliżej nas, niżbyśmy to sobie mogli uświadomić, troszczy się o nas i otacza miłością.  

Jeśli akurat teraz zmagasz się z wątpliwościami, spróbuj skupić się na drobnych znakach 

obecności Jezusa przy tobie.  

❖ On jest z tobą, gdy ktoś znajomy nieoczekiwanie przychodzi ci z pomocą.  

❖ Jest z tobą, gdy podczas Mszy ogarnia cię pokój lub gdy jakiś fragment Pisma 

Świętego niesie ci szczególną pociechę.  

To Jego łaska daje ci siłę do służenia rodzinie i odwagę do świadczenia o wierze.  

 



Kiedy dostrzegasz miłość Jezusa w różnych wydarzeniach i sytuacjach, budzi się w tobie 

wiara, że On naprawdę jest przy tobie.  

Życie wiarą na co dzień polega właśnie na tym, żeby wierzyć nie widząc. 

Gdziekolwiek jesteś, możesz uczynić akt wiary w to, że Jezus jest z tobą, niezależnie od 

tego, czy Go rozpoznajesz, czy też nie. Nie jesteś sam, a On zawsze jest blisko.  

 

„Jezu, dziękuję Ci za to, że jesteś blisko mnie. Panie, pomóż mi dostrzegać                          

i rozpoznawać Cię wszędzie, gdzie się znajduję.” 

Ps 118,1-2.4.22-27 

Dz 4, 1-12 

Kiedy przemawiali do ludu, podeszli do nich kapłani i dowódca straży świątynnej oraz 

saduceusze  oburzeni, że nauczają lud i głoszą zmartwychwstanie umarłych w 

Jezusie. Zatrzymali ich i oddali pod straż aż do następnego dnia, bo już był wieczór.  A 

wielu z tych, którzy słyszeli naukę, uwierzyło. Liczba mężczyzn dosięgała około pięciu 

tysięcy.  

 Następnego dnia zebrali się ich przełożeni i starsi, i uczeni w Jerozolimie:  arcykapłan 

Annasz, Kajfasz, Jan, Aleksander i ilu ich było z rodu arcykapłańskiego.  

Postawili ich w środku i pytali: Czyją mocą albo w czyim imieniu uczyniliście to?  

 Wtedy Piotr napełniony Duchem Świętym powiedział do nich: 

Przełożeni ludu i starsi!  Jeżeli przesłuchujecie nas dzisiaj w sprawie dobrodziejstwa, 

dzięki któremu chory człowiek uzyskał zdrowie,  to niech będzie wiadomo wam wszystkim i 

całemu ludowi Izraela, że  

w imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka - którego ukrzyżowaliście, a którego Bóg 

wskrzesił z martwych - że przez Niego ten człowiek stanął przed wami zdrowy.  

On jest kamieniem, odrzuconym przez was budujących, tym, który stał się głowicą 

węgła.  

I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem 

żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni. 
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Dz 4, 13-21 (Biblia Tysiąclecia) 

Widząc odwagę Piotra i Jana, a dowiedziawszy się, że są oni 

ludźmi nieuczonymi i prostymi, dziwili się. 

Rozpoznawali w nich też towarzyszy Jezusa. A widząc nadto, że stoi z nimi uzdrowiony 

człowiek, nie znajdowali odpowiedzi.  Kazali więc im wyjść z sali Rady i naradzili się:  Co 

mamy zrobić z tymi ludźmi? - mówili jeden do drugiego - bo dokonali jawnego znaku, 

oczywistego dla wszystkich mieszkańców Jerozolimy. Przecież temu nie możemy 

zaprzeczyć. Aby jednak nie rozpowszechniało się to wśród ludu, zabrońmy im surowo 

przemawiać do kogokolwiek w to imię. Przywołali ich potem i zakazali im w ogóle 

przemawiać, i nauczać w imię Jezusa.  

 Lecz Piotr i Jan odpowiedzieli: Rozsądźcie, czy słuszne jest w oczach Bożych 

bardziej słuchać was niż Boga? Bo my nie możemy nie mówić tego, cośmy widzieli              

i słyszeli.  

Oni zaś ponowili groźby, a nie znajdując żadnej podstawy do wymierzenia im kary, 

wypuścili ich ze względu na lud, bo wszyscy wielbili Boga z powodu tego, co się stało. 
 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

 

➢ Jak wiele może się zdarzyć w ciągu pięćdziesięciu dni!  

W Niedzielę Wielkanocną uczniowie byli pogrążeni w smutku i we łzach.  

Nie uwierzyli naocznym świadkom zmartwychwstałego Pana, Marii Magdalenie czy 

uczniom pospiesznie wracającym z Emaus.  

Dlatego Jezus, stając przed nimi, „wyrzucał im brak wiary oraz opór, że nie wierzyli 

tym, którzy widzieli Go zmartwychwstałego” (Mk 6,14).  

Oczywiście ucieszyli się na Jego widok, ale wciąż mieli wiele wątpliwości. Jednak po 

upływie zaledwie siedmiu tygodni, Piotr śmiało głosi zmartwychwstanie Jezusa. Od tego 

momentu on sam i wszyscy pozostali uczniowie zadziwiają swoją odwagą i jasnością 

przesłania.  

➢ Co takiego się wydarzyło? Zadziałała łaska.  



Podczas tych pięćdziesięciu dni łaska Boża przemieniła tych zwyczajnych ludzi, 

przygotowując ich na dzień, kiedy zstąpi na nich Duch Święty.  

A kiedy Duch został im dany, napełnił ich odwagą i mocą śmiałego głoszenia 

zmartwychwstania.  

Oczywiście Piotr, Jan i pozostali uczniowie nie byli bierni. Współpracowali z Duchem 

Świętym, wychodząc przed tłum i otwierając usta. Przemiana Piotra i Jana była tak 

radykalna, że może wydawać się zupełnie poza naszym zasięgiem.  

Przychodzą nam do głowy myśli w rodzaju:  

❖ „Nigdy nie będę potrafił mówić o Bogu. Kto inny wiedziałby, co powiedzieć 

naszemu synowi, który przestał chodzić do kościoła”. Albo:  

❖ „Gdybym był bardziej inteligentny i odważny, to pewnie odezwałbym się na 

ostatniej grupie biblijnej”.  

Ale przecież pierwsi chrześcijanie byli zwyczajnymi mężczyznami i kobietami, takimi 

jak my. Mieli rodziny, pracowali, przeżywali swoje wątpliwości i lęki, zdarzały im się 

grzechy i upadki. A mimo to Bóg się nimi posługiwał – posyłał im Ducha Świętego i 

przemieniał ich życie.  

Ten sam Duch Święty, który ożywił wiarę Apostołów, mieszka dziś w tobie                          

i przekonuje cię, że zmartwychwstały Chrystus rzeczywiście ma moc przemienić 

twoje życie. 

On da ci odwagę do zaproponowania wspólnej modlitwy choremu przyjacielowi lub 

podsunie odpowiednie słowa, gdy rozmawiasz z osobą zmagającą się z wątpliwościami. 

Bóg z radością posługuje się zwyczajnymi ludźmi – takimi jak ja i ty.  

„Przyjdź, Duchu Święty i daj mi odwagę do dzielenia się dobrem, jakie mi 

wyświadczyłeś.” 

Ps 118,1.14-21 

Mk 16, 9-15 

Po swym zmartwychwstaniu, wczesnym rankiem w pierwszy dzień tygodnia, Jezus 
ukazał się najpierw Marii Magdalenie, z której wyrzucił siedem złych duchów.  Ona poszła i 
oznajmiła to tym, którzy byli z Nim, pogrążonym w smutku i płaczącym.  Ci jednak słysząc, 
że żyje i że ona Go widziała, nie chcieli wierzyć. Potem ukazał się w innej postaci dwom z 
nich na drodze, gdy szli do wsi.  Oni powrócili i oznajmili pozostałym. Lecz im też nie 
uwierzyli. W końcu ukazał się samym Jedenastu, gdy siedzieli za stołem, i wyrzucał im 
brak wiary i upór, że nie wierzyli tym, którzy widzieli Go zmartwychwstałego.   

I rzekł do nich: Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię 
wszelkiemu stworzeniu! 
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J 20, 19-31 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 
 

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

były zamknięte z obawy przed Żydami,  

przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: 

Pokój wam! 

     A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie ujrzawszy 

Pana.   

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

was posyłam.   

     Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: Weźmijcie Ducha 

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

zatrzymacie, są im zatrzymane.  

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

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

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

gwoździ, i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę.  

Niedziela 

Miłosierdzia 

Bożego 
 



      A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz /domu/ i Tomasz z 

nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął pośrodku i rzekł: Pokój wam!  

  

      Tomasz Mu odpowiedział: Pan mój i Bóg mój!  

    Powiedział mu Jezus: Uwierzyłeś dlatego, ponieważ Mnie ujrzałeś? 

Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.  

I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej książce, uczynił Jezus wobec 

uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że  

Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym,                                         

i abyście wierząc mieli życie w imię Jego. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

  

Jezus ukazał się już uczniom w Niedzielę Wielkanocną.  

➢ Dlaczego więc po tygodniu przyszedł jeszcze raz w to samo miejsce, do 

Wieczernika?  

Być może dlatego, że tym razem był tam również Tomasz, a Jezus chciał przekonać 

targanego wątpliwościami ucznia, że naprawdę powstał z martwych. Nie chciał zostawić 

Tomasza w tym stanie, dlatego polecił mu dotknąć swoich ran i upewnić się, że to 

naprawdę On.  

Ten akt współczucia i wyrozumiałości – akt miłosierdzia – doprowadził Tomasza do 

wyznania: „Pan mój i Bóg mój!” (J 20,28).  

Bardzo możliwe, że to właśnie doznane wówczas miłosierdzie skłoniło Tomasza do 

odbywania dalekich podróży w celu głoszenia Ewangelii, a ostatecznie do oddania życia 

za Pana.  

 

 

Następnie rzekł do Tomasza:  

Podnieś tutaj swój palec                      

i zobacz moje ręce. Podnieś rękę 

i włóż /ją/ do mego boku,                    

i nie bądź niedowiarkiem, lecz 

wierzącym. 

 



Historia Tomasza pokazuje nam, że  

 Boże miłosierdzie dotyka nie tylko naszej grzeszności, choć odpuszczenie 

grzechów już samo w sobie jest wielką łaską.  

 Miłosierdzie Boże to także współczucie dla naszych słabości oraz cierpliwość i 

wyrozumiałość wobec naszej niemocy, nieufności i małej wiary.  

Bóg uwalnia nas nie tylko od grzechów, ale także od wątpliwości, lęków i poczucia 

winy, abyśmy jak Tomasz mogli iść za Chrystusem dokądkolwiek nas poprowadzi.  

Miłosierdzia Boga nie da się w żaden sposób oddzielić od Jego miłości.  

On jest miłością i miłosierdziem – taka jest Jego natura. 

❖ Codziennie Jezus przychodzi i staje pośród nas, pragnąc nam pokazać, że jest 

naszym Panem i Bogiem.  

❖ Codziennie chce rozwiewać nasze wątpliwości i przebaczać grzechy. 

❖ Codziennie chce nas coraz bardziej otwierać na swoje życie i swoje 

błogosławieństwo.  

Nie lekceważmy mocy Bożego miłosierdzia!  

Czytając księgę Dziejów Apostolskich pamiętajmy, że każdy cud zdziałany przez 

Apostołów i każde wypowiedziane przez nich słowo były zakorzenione w 

miłosierdziu, którego oni sami najpierw doświadczyli i które wciąż otrzymywali aż do 

końca życia.  

Boże miłosierdzie jest fundamentem także twojego życia.  

„Odnawia się (...) co rano” (Lm 3,23) i nigdy się nie skończy! 

„Jezu, ufam Tobie!” 

 

Ps 118,2-4.13-15.22-24      1 P 1,3-9 

 

Dz 2,42-47 

 

Trwali oni w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba                                       

i w modlitwie.  Bojaźń ogarniała każdego, gdyż Apostołowie czynili wiele znaków                       

i cudów.  

Ci wszyscy, co uwierzyli, przebywali razem i wszystko mieli wspólne. Sprzedawali 

majątki i dobra i rozdzielali je każdemu według potrzeby. Codziennie trwali jednomyślnie w 

świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali posiłek z radością i prostotą 

serca. Wielbili Boga, a cały lud odnosił się do nich życzliwie. Pan zaś przymnażał 

im codziennie tych, którzy dostępowali zbawienia. 


