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Lekcja  137                            Temat:     O odpowiednim prezencie 

 (J 12, 1 - 11,  Biblia Tysiąclecia) 

(1) Na sześć dni przed Paschą Jezus przybył do Betanii, gdzie mieszkał 

Łazarz, którego Jezus wskrzesił z martwych. (2) Urządzono tam dla Niego 

ucztę. Marta posługiwała, a Łazarz był jednym z zasiadających z Nim przy 

stole. (3) Maria zaś wzięła funt szlachetnego i drogocennego olejku 

nardowego i namaściła Jezusowi nogi, a włosami swymi je otarła. A  

dom napełnił się wonią olejku. 

 (4)Na to rzekł Judasz Iskariota, jeden z uczniów Jego, ten, który miał Go 

wydać: (5) Czemu to nie sprzedano tego olejku za trzysta denarów i nie 

rozdano ich ubogim? (6) Powiedział zaś to nie dlatego, jakoby dbał o 

biednych, ale ponieważ był złodziejem, i mając trzos wykradał to, co 

składano. (7) Na to Jezus powiedział: Zostaw ją! Przechowała to, aby /Mnie 

namaścić/ na dzień mojego pogrzebu.(8) Bo ubogich zawsze macie u 

siebie, ale Mnie nie zawsze macie. (9) Wielki tłum Żydów dowiedział się, że 

tam jest; a przybyli nie tylko ze względu na Jezusa, ale także by ujrzeć 

Łazarza, którego wskrzesił z martwych. (10) Arcykapłani zatem postanowili 

stracić również Łazarza, (11) Gdyż wielu z jego powodu odłączyło się od 

Żydów i uwierzyło w Jezusa. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Wyobraź sobie, że masz spotkanie z ukochaną osobą, której chcesz coś podarować. Nie kupisz 

jej pierwszego lepszego drobiazgu, który akurat jest w promocji w supermarkecie, lecz poświęcisz 

czas na to, by znaleźć coś, co naprawdę sprawi jej przyjemność. Nie wrzucisz też prezentu do 

reklamówki wraz z nagryzmoloną pospiesznie kartką, lecz zapakujesz go starannie i wręczysz 

osobiście, żeby twój wybranek czy wybranka wiedzieli, jak wiele dla ciebie znaczą. 
 

Właśnie tak postępuje Maria w dzisiejszej Ewangelii. 



Dar olejku nardowego wyraża jej ogromne oddanie nie tylko ze względu na jego wysoką cenę, 

ale także na to, w jaki sposób zostaje wręczony. Maria namaszcza stopy Jezusa w geście czci                     

i adoracji. Klęka przed Nim w pozycji sługi, do którego obowiązków należało obmywanie stóp 

przychodzących gości. Poprzez ten wspaniałomyślny akt mówi: „Jezu, kocham Ciebie i chcę Ci 

służyć przez wszystkie moje dni”. 

 Jezus mógłby oczekiwać podobnego oddania także od Judasza. Należał on przecież do grona 

Dwunastu wybranych najbliższych uczniów Jezusa. Żył z Nim przez trzy lata, słuchał Jego nauki              

i oglądał Jego cuda. Jednak w jakimś momencie stał się tak skupiony na sobie, że nie potrafił już 

oddać Jezusowi niczego, a zwłaszcza swego serca. Był bardziej zainteresowany tym, co sam może 

od Niego otrzymać. Na koniec zdradził Jezusa za trzydzieści srebrnych monet!  

 

Modląc się w tym tygodniu, miej przed oczyma obraz Marii i jej ofiarnej miłości.  

 

 Proś Ducha Świętego, aby wzbudził w tobie głęboką cześć dla Jezusa. 

 Rozważaj wszystkie łaski, jakimi Bóg cię obdarzył, i rozmyślaj nad Jego dziełem zbawienia.  

 Odsuń od siebie wszelkie niepokoje o przyszłość i rozgoryczenia z powodu przeszłości. 

 Myśl tylko o miłości Jezusa, o tym, że On cię odkupił.  

 Pozwól tym prawdom przeniknąć twoje serce, aby popłynęła z niego chwała                                     

i dziękczynienie.  

 I wiedz, że twoja pokorna modlitwa dziękczynna jest dla Niego jak pachnące kadzidło! 

 

„Panie, jak mam Ci dziękować za to, że mnie odkupiłeś i dałeś mi 

nowe życie?” 
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 Lekcja  138                                  Temat:   O zdradzie: Judasz, Piotr, ... 
 

(J 13, 21 - 33.36 - 38) :  Biblia Tysiąclecia)  
 

(21) To powiedziawszy Jezus doznał głębokiego wzruszenia i tak 

oświadczył: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeden z was Mnie 

zdradzi. (22)Spoglądali uczniowie jeden na drugiego niepewni, o kim 

mówi. (23) Jeden z uczniów Jego - ten, którego Jezus miłował - spoczywał na 

Jego piersi. (24) Jemu to dał znak Szymon Piotr i rzekł do niego: Kto to jest? 

O kim mówi? (25) Ten oparł się zaraz na piersi Jezusa i rzekł do Niego: Panie, 

kto to jest? (26) Jezus odparł: To ten, dla którego umaczam kawałek 

/chleba/, i podam mu Umoczywszy więc kawałek /chleba/, wziął i podał 

Judaszowi, synowi Szymona Iskarioty (27) A po spożyciu kawałka /chleba/ 

wszedł w niego szatan. Jezus zaś rzekł do niego: Co chcesz czynić, czyń 

prędzej. (28) Nikt jednak z biesiadników nie rozumiał, dlaczego mu to 

powiedział. (29) Ponieważ Judasz miał pieczę nad trzosem, niektórzy sądzili, 

że Jezus powiedział do niego: Zakup, czego nam potrzeba na święto, albo 

żeby dał coś ubogim. (30) A on po spożyciu kawałka /chleba/ zaraz wyszedł. 

A była noc. (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.  (36) Rzekł do Niego Szymon Piotr: Panie, dokąd 

idziesz? Odpowiedział mu Jezus: Dokąd Ja idę, ty teraz za Mną pójść nie 

możesz, ale później pójdziesz. (37) Powiedział Mu Piotr: Panie, dlaczego teraz 

nie mogę pójść za Tobą? życie moje oddam za Ciebie. (38) Odpowiedział 

Jezus: życie swoje oddasz za Mnie? Zaprawdę, zaprawdę, 

powiadam ci: Kogut nie zapieje, aż ty trzy razy się Mnie wyprzesz. 
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  



  
Zdrada Judasza była w pewnym sensie konsekwencją jego dotychczasowego postępowania. 

Słyszeliśmy o nim we wczorajszej Ewangelii – Judasz kradnie wspólne pieniądze, w obłudny 

sposób krytykuje Marię Magdalenę, udając miłość do ubogich. Jest nieszczery. We wspólnocie 

Apostołów on jeden prowadzi podwójne życie. Można powiedzieć, że „zapracował” na swoją 

zdradę.  

 

Dzisiejsza Ewangelia mówi także o innej zdradzie. Jezus 

zapowiada Piotrowi, że jeszcze tej samej nocy trzy razy się go zaprze.  

 

Piotr jest zaskoczony – przecież z całą szczerością idzie za Jezusem. Ma pewność, że jest na 

dobrej drodze, sądzi, że jest skłonny do najwyższych poświęceń dla swojego Mistrza. Z 

pewnością surowo potępiłby Judasza, gdyby dowiedział się o jego dotychczasowych 

poczynaniach i obecnych zamiarach. Judasz zdradza z premedytacją, Piotr wypiera się Jezusa ze 

słabości. Obaj gorzko żałują swego czynu. Ale tylko jeden z nich ma odwagę uwierzyć, że jeszcze 

nie wszystko stracone, gdyż Boża miłość jest większa niż najcięższy grzech. Piotr koncentruje się 

na Jezusie, Judasz na niegodziwości swego czynu.  
 

Od grzechu naszych pierwszych rodziców nikomu oprócz Jezusa i Matki Bożej nie udało się 

przeżyć życia w sposób kryształowy, bez zdrad i upadków. Dotyczy to także wielkich świętych, 

którzy często uważali się za największych grzeszników. Dotyczy to także każdego z nas. Jeśli 

szczerze zajrzymy w swoje serce, z pewnością znajdziemy w nim coś z Piotra, a może także i coś 

z Judasza. 
 

Dziś stańmy w prawdzie przed Jezusem, który 

zna i przenika nasze serca.      Co nam powie?  

 

Niewykluczone, że pomoże nam uświadomić sobie, że nasze kompromisy moralne idą za 

daleko i zaczynamy już prowadzić podwójne życie. Może pokaże, że nie powinniśmy osądzać 

innych, gdyż nasze własne pobożne deklaracje nie do końca znajdują pokrycie w codziennym 

postępowaniu. A może przygarnie nas do siebie i zapewni, że przebacza nam nawet to, czego sami 

sobie nie jesteśmy jeszcze w stanie przebaczyć. 

 

Oby ten Wielki Tydzień stał się dla nas czasem prawdziwego nawrócenia. 

 

„Panie, Ty znasz moje serce. Wiesz, że chcę iść za Tobą, ale jestem 

słaby i zdolny do zdrady. Proszę, umocnij moją wolę i daj mi prawdziwe 

nawrócenie”. 
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  Lekcja 139                            Temat:    Życzenia owocnej Paschy 

(Mt 26, 14 - 25:   Biblia Tysiąclecia) 
  

(14)Wtedy jeden z Dwunastu, imieniem Judasz Iskariota, udał się do 

arcykapłanów (15) i rzekł: Co chcecie mi dać, a ja wam Go wydam. A oni 

wyznaczyli mu trzydzieści srebrników. (16) Odtąd szukał sposobności, żeby Go 

wydać. (17) W pierwszy dzień Przaśników przystąpili do Jezusa uczniowie i 

zapytali Go: Gdzie chcesz, żebyśmy Ci przygotowali Paschę do 

spożycia? (18) On odrzekł: Idźcie do miasta, do znanego nam człowieka, i 

powiedzcie mu: Nauczyciel mówi: Czas mój jest bliski; u ciebie chcę urządzić 

Paschę z moimi uczniami. (19) Uczniowie uczynili tak, jak im polecił Jezus, i 

przygotowali Paschę. (20) Z nastaniem wieczoru zajął miejsce u stołu razem z 

dwunastu <uczniami>. (21) A gdy jedli, rzekł: Zaprawdę, powiadam wam: 

jeden z was mnie zdradzi. (22) Bardzo tym zasmuceni zaczęli pytać jeden przez 

drugiego: Chyba nie ja, Panie? (23) On zaś odpowiedział: 

Ten, który ze Mną rękę zanurza w misie,                          

on Mnie zdradzi. 

(24) Wprawdzie Syn Człowieczy odchodzi, jak o Nim jest napisane, lecz 

biada temu człowiekowi, przez którego Syn Człowieczy będzie wydany. Byłoby 

lepiej dla tego człowieka, gdyby się nie narodził. (25) Wtedy Judasz, który Go 

miał zdradzić, rzekł: Czy nie ja, Rabbi? Odpowiedział mu: Tak jest, ty. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

Najbardziej bolą zranienia i przykrości doznane od bliskich. Zdrada Judasza musiała więc być 

dla Jezusa niezwykle bolesna. Judasz był przecież Apostołem, jednym z Dwunastu – troskliwie 

wybranych po całonocnej modlitwie najbliższych współpracowników Jezusa. Towarzyszył Mu 

przez trzy lata działalności publicznej, był wysyłany, by głosić królestwo Boże, dokonywał cudów 

w Jego imię. Przed wieczerzą paschalną Jezus umył mu nogi, podobnie jak pozostałym Apostołom.  



Jezus walczył o Judasza do końca. 

Ostrzegał głośno, że biada człowiekowi, przez którego Syn Człowieczy zostanie wydany. Nie 

ukrywał, że wie, kto Go zdradzi – ani wobec samego Judasza, ani wobec pozostałych uczestników 

Ostatniej Wieczerzy. Nie zrobił tylko jednego – nie zatrzymał go siłą. Pozwolił mu dokonać 

wyboru. 

Nawet w tak dramatycznej sytuacji uszanował jego 

wolność. 
 

Jezus czyni podobnie po dziś dzień, gdy zawodzą ci, których On wybiera.  

 

Ostrzega, upomina, daje dowody, że nie cofnął swojej miłości, ale nie zatrzymuje na siłę. Jest 

gotów podjąć ryzyko utraty człowieka, gdyż liczy się z jego wolnym wyborem. Nie manipuluje i 

nie zmusza. Bolejąc nad odejściem przyjaciela, pozostawia mu całkowitą wolność. 

 

Kiedy czujemy się zbulwersowani, słysząc o odejściu z kapłaństwa znanego duszpasterza, o 

ciężkich grzechach osób poświęconych Bogu przez śluby zakonne czy o rozpadzie małżeństwa 

ludzi deklarujących się jako głęboko wierzący, spróbujmy uświadomić sobie, że także każdy z nas 

jest dla Jezusa kimś bliskim. Zależy Mu na nas do tego stopnia, że oddał za nas życie, że 

wprowadził nas przez chrzest do swojej rodziny, że chce karmić nas sobą w Eucharystii. Dlatego 

nasze grzechy nie są Mu obojętne. 

 

Zapytajmy dziś samych siebie: 

 

   Co robię z moją wolnością?  

   Czy na co dzień rzeczywiście wybieram Jezusa? 

   Czy Go słucham?  

   Czy Jego zdanie na temat tego, co robię, nie jest mi obojętne?  

   Czy czuwam nad sobą?  

   Czy nie sądzę, że moja wiara w Jezusa, automatycznie uchroni mnie przed 

wyborami, które zadają Mu ból?  

 

 

„Panie, pozwól mi do Ciebie przylgnąć tak, abym                 

w każdej sytuacji słuchał Twojego głosu i czynił 

wszystko, by wybierać Ciebie”. 
 

 

 



 

Szkoła 
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Wielki Czwartek 
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(Wj 12, 1-8.11-14:   Biblia Tysiąclecia) 

 

 (1) Pan powiedział do Mojżesza i Aarona w ziemi egipskiej: (2) Miesiąc ten 

będzie dla was początkiem miesięcy, będzie pierwszym miesiącem 

roku! (3) Powiedzcie całemu zgromadzeniu Izraela tak: Dziesiątego dnia tego 

miesiąca niech się każdy postara o baranka dla rodziny, o baranka dla 

domu. (4) Jeśliby zaś rodzina była za mała do spożycia baranka, to niech się 

postara o niego razem ze swym sąsiadem, który mieszka najbliżej jego domu, 

aby była odpowiednia liczba osób. Liczyć je zaś będziecie dla spożycia 

baranka według tego, co każdy może spożyć. (5) Baranek będzie bez skazy, 

samiec, jednoroczny; wziąć możecie jagnię albo koźlę. (6) Będziecie go strzec 

aż do czternastego dnia tego miesiąca, a wtedy zabije go całe zgromadzenie 

Izraela o zmierzchu. (7) I wezmą krew baranka, i pokropią nią odrzwia i progi 

domu, w którym będą go spożywać. (8) I tej samej nocy  

spożyją mięso pieczone w ogniu, 

spożyją je z chlebem niekwaszonym i gorzkimi ziołami. (9)Nie będziecie 

spożywać z niego nic surowego ani ugotowanego w wodzie, lecz upieczone na 

ogniu, z głową, nogami i wnętrznościami. (10) Nie może nic pozostać z niego 

na dzień następny. Cokolwiek zostanie z niego na następny dzień, w ogniu 

spalicie. (11) Tak zaś spożywać go będziecie: Biodra wasze będą przepasane, 

sandały na waszych nogach i laska w waszym ręku. Spożywać będziecie 

pośpiesznie, gdyż jest to Pascha na cześć Pana. (12) Tej nocy przejdę przez 

Egipt, zabiję wszystko pierworodne w ziemi egipskiej od człowieka aż do bydła 

i odbędę sąd nad wszystkimi bogami Egiptu - Ja, Pan. (13) Krew będzie wam 

służyła do oznaczenia domów, w których będziecie przebywać. Gdy ujrzę 

krew, przejdę obok i nie będzie pośród was plagi niszczycielskiej, gdy będę 

karał ziemię egipską. (14) Dzień ten będzie dla was dniem pamiętnym                    

i obchodzić go będziecie jako święto dla uczczenia Pana. Po wszystkie 

pokolenia - na zawsze w tym dniu świętować będziecie. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 



Podczas pierwszej Paschy Bóg polecił Izraelitom złożyć w ofierze baranka i naznaczyć 

jego krwią odrzwia swoich domów. W ten sposób mieli zostać ocaleni od anioła śmierci. 

Jednocześnie Bóg nakazał im upiec mięso baranka i spożyć je z gorzkimi ziołami                          

i przaśnym chlebem. Powiedział Izraelitom: „Tak zaś spożywać go będziecie: biodra 

wasze będą przepasane, sandały na waszych nogach i laska w waszym ręku. 

Spożywać będziecie pośpiesznie” (Wj 12,11).  

 

Innymi słowy, Izraelici spożywając baranka mieli być gotowi do wyjścia w drogę. Noc 

paschalna była dla Izraelitów dopiero początkiem historii. Od Ziemi Obiecanej dzieliło ich 

morze i wiele kilometrów przez nieprzyjazną pustynię. Bóg polecił im spożyć ofiarnego 

baranka, aby podtrzymać ich siły. Bez tego pokarmu nie byliby w stanie odbyć nawet 

pierwszego etapu podróży. Ich wyjście z niewoli nie miałoby sensu, gdyby zabrakło im sił 

na dalszą wędrówkę. 

 

My także, podobnie jak Izraelici, odbywamy długą podróż, która wymaga sił                          

i odpowiedniego pokarmu.  

 

 Dlatego Bóg daje nam Eucharystię, Ciało i Krew Jezusa, jako pokarm, który nas 

podtrzymuje.  

 On wie, że nie jesteśmy w stanie podołać tej podróży o własnych siłach, więc 

pokrzepia nas Chlebem aniołów! 

 

 Dzisiejszego wieczoru rozpoczynamy Triduum Paschalne.  

 

W kościołach całego świata zgromadzą się dziś wierni, rozpamiętując ostatnie godziny 

życia Jezusa. Czy możemy rozpocząć nasze obchody w lepszy sposób, niż przyjmując 

Jezusa jako Chleb na drogę? Podczas wieczornej Mszy Wieczerzy Pańskiej świętujmy to, co 

Jezus dla nas uczynił. Przyjmijmy Komunię świętą z wdzięcznością, że 

kiedy idziemy przez życie słabi i utrudzeni, Jezus jest z nami, by nas 

podtrzymywać i umacniać swoim Ciałem i Krwią. On nas prowadzi i pokrzepia. 

Towarzyszy nam na każdym kroku, uzdalniając do wiernego podążania wskazaną przez 

Niego drogą. 

 

 

„Jezu, Ty jesteś Barankiem Bożym i Chlebem życia. 

Z Tobą nigdy już nie będę głodny”. 
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(J 18, 1 - 19, 42) :  Biblia Tysiąclecia)  
 

 

 (1) To powiedziawszy Jezus wyszedł z uczniami swymi za potok Cedron. Był 

tam ogród, do którego wszedł On i Jego uczniowie. (2) Także i Judasz, który Go 

wydał, znał to miejsce, bo Jezus i uczniowie Jego często się tam 

gromadzili. (3) Judasz, otrzymawszy kohortę oraz strażników od arcykapłanów i 

faryzeuszów, przybył tam z latarniami, pochodniami i bronią. (4) A Jezus 

wiedząc o wszystkim, co miało na Niego przyjść, wyszedł naprzeciw i rzekł do 

nich: Kogo szukacie? (5) Odpowiedzieli Mu: Jezusa z Nazaretu. Rzekł do 

nich Jezus: Ja jestem. Również i Judasz, który Go wydał, stał między 

nimi. (6) Skoro więc rzekł do nich: Ja jestem, cofnęli się i upadli na 

ziemię. (7) Powtórnie ich zapytał: Kogo szukacie? Oni zaś powiedzieli: 

Jezusa z Nazaretu. (8) Jezus odrzekł: Powiedziałem wam, że Ja 

jestem. Jeżeli więc Mnie szukacie, pozwólcie tym 

odejść. (9) Stało się tak, aby się wypełniło słowo, które 

wypowiedział: Nie utraciłem żadnego z tych, których Mi 

dałeś.(10) Wówczas Szymon Piotr, mając przy sobie miecz, dobył go, uderzył 

sługę arcykapłana i odciął mu prawe ucho. A słudze było na imię 

Malchos. (11) Na to rzekł Jezus do Piotra: Schowaj miecz do pochwy. 

Czyż nie mam pić kielicha, który Mi podał Ojciec? (12) Wówczas 

kohorta oraz trybun razem ze strażnikami żydowskimi pojmali Jezusa, związali 

Go (13) i zaprowadzili najpierw do Annasza. Był on bowiem teściem Kajfasza, 

który owego roku pełnił urząd arcykapłański. (14) Właśnie Kajfasz poradził 

Żydom, że warto, aby jeden człowiek zginął za naród. (15) A szedł za Jezusem 

Szymon Piotr razem z innym uczniem. Uczeń ten był znany arcykapłanowi i 

dlatego wszedł za Jezusem na dziedziniec arcykapłana, (16) podczas gdy Piotr 

zatrzymał się przed bramą na zewnątrz. Wszedł więc ów drugi uczeń, znany 

arcykapłanowi, pomówił z odźwierną i wprowadził Piotra do środka. (17) A 

służąca odźwierna rzekła do Piotra: Czy może i ty jesteś jednym spośród 

uczniów tego człowieka? On odpowiedział: Nie jestem. (18) A ponieważ było 

zimno, strażnicy i słudzy rozpaliwszy ognisko stali przy nim i grzali się. 



 Wśród nich stał także Piotr i grzał się. (19) Arcykapłan więc zapytał Jezusa o 

Jego uczniów i o Jego naukę. (20) Jezus mu odpowiedział:                                      

Ja przemawiałem jawnie przed światem. Uczyłem zawsze w 

synagodze i w świątyni, gdzie się gromadzą wszyscy Żydzi. 

Potajemnie zaś nie uczyłem niczego. 

 (21) Dlaczego Mnie pytasz? Zapytaj tych, którzy słyszeli, co 

im mówiłem. Oto oni wiedzą, co powiedziałem. (22) Gdy to 

powiedział, jeden ze sług obok stojących spoliczkował Jezusa, mówiąc: Tak 

odpowiadasz arcykapłanowi? (23) Odrzekł mu Jezus: Jeżeli źle 

powiedziałem, udowodnij, co było złego. A jeżeli dobrze, to 

dlaczego Mnie bijesz? (24) Następnie Annasz wysłał Go związanego do 

arcykapłana Kajfasza. (25) A Szymon Piotr stał i grzał się. Powiedzieli wówczas 

do niego: Czy i ty nie jesteś jednym z Jego uczniów? On zaprzeczył mówiąc: Nie 

jestem. (26) Jeden ze sług arcykapłana, krewny tego, któremu Piotr odciął 

ucho, rzekł: Czyż nie ciebie widziałem razem z Nim w ogrodzie? (27) Piotr 

znowu zaprzeczył i natychmiast kogut zapiał.(28) Od Kajfasza zaprowadzili 

Jezusa do pretorium. A było to wczesnym rankiem. Oni sami jednak nie weszli 

do pretorium, aby się nie skalać, lecz aby móc spożyć Paschę. (29) Dlatego Piłat 

wyszedł do nich na zewnątrz i rzekł: Jaką skargę wnosicie przeciwko temu 

człowiekowi? (30) W odpowiedzi rzekli do niego: Gdyby to nie był złoczyńca, nie 

wydalibyśmy Go tobie. (31) Piłat więc rzekł do nich: Weźcie Go wy i osądźcie 

według swojego prawa. Odpowiedzieli mu Żydzi: Nam nie wolno nikogo 

zabić. (32) Tak miało się spełnić słowo Jezusa, w którym zapowiedział, jaką 

śmiercią miał umrzeć. (33) Wtedy powtórnie wszedł Piłat do pretorium, a 

przywoławszy Jezusa rzekł do Niego: Czy Ty jesteś Królem 

żydowskim? (34) Jezus odpowiedział: Czy to mówisz od siebie, czy też 

inni powiedzieli ci o Mnie? (35) Piłat odparł: Czy ja jestem Żydem? 

Naród Twój i arcykapłani wydali mi Ciebie. Coś uczynił? (36) Odpowiedział 

Jezus: Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo 

moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie 

został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest 

stąd. (37) Piłat zatem powiedział do Niego: A więc jesteś królem?           

Odpowiedział Jezus: / Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem   

i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. 

Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu. (38) Rzekł do 

Niego Piłat: Cóż to jest prawda? To powiedziawszy wyszedł powtórnie do Żydów 

i rzekł do nich: Ja nie znajduję w Nim żadnej winy. (39) Jest zaś u was zwyczaj, 

że na Paschę uwalniam wam jednego /więźnia/. 



 Czy zatem chcecie, abym wam uwolnił Króla żydowskiego? (40) Oni zaś 

powtórnie zawołali: Nie tego, lecz Barabasza! A Barabasz był zbrodniarzem.  

 

(1) Wówczas Piłat wziął Jezusa i kazał Go ubiczować. (2) A żołnierze uplótłszy 

koronę z cierni, włożyli Mu ją na głowę i okryli Go płaszczem 

purpurowym. (3) Potem podchodzili do Niego i mówili: Witaj, królu żydowski!                

I policzkowali Go. (4) A Piłat ponownie wyszedł na zewnątrz i przemówił do 

nich: Oto wyprowadzam Go do was na zewnątrz, abyście poznali, że ja nie 

znajduję w Nim żadnej winy. (5) Jezus więc wyszedł na zewnątrz, w koronie 

cierniowej i płaszczu purpurowym. Piłat rzekł do nich: Oto Człowiek.  

(6) Gdy Go ujrzeli arcykapłani i słudzy, zawołali: Ukrzyżuj! Ukrzyżuj! Rzekł do 

nich Piłat: Weźcie Go i sami ukrzyżujcie! Ja bowiem nie znajduję w Nim 

winy. (7) Odpowiedzieli mu Żydzi: My mamy Prawo, a według Prawa powinien 

On umrzeć, bo sam siebie uczynił Synem Bożym. (8) Gdy Piłat usłyszał te słowa, 

uląkł się jeszcze bardziej. (9) Wszedł znów do pretorium i zapytał Jezusa: Skąd 

Ty jesteś? Jezus jednak nie dał mu odpowiedzi. (10) Rzekł więc Piłat do Niego: 

Nie chcesz mówić ze mną? Czy nie wiesz, że mam władzę uwolnić Ciebie i mam 

władzą Ciebie ukrzyżować? (11) Jezus odpowiedział: Nie miałbyś żadnej 

władzy nade Mną, gdyby ci jej nie dano z góry. Dlatego 

większy grzech ma ten, który Mnie wydał tobie. (12) Odtąd Piłat 

usiłował Go uwolnić. Żydzi jednak zawołali: Jeżeli Go uwolnisz, nie jesteś 

przyjacielem Cezara. Każdy, kto się czyni królem, sprzeciwia się 

Cezarowi. (13) Gdy więc Piłat usłyszał te słowa, wyprowadził Jezusa na zewnątrz 

i zasiadł na trybunale, na miejscu zwanym Lithostrotos, po hebrajsku 

Gabbata. (14) Był to dzień Przygotowania Paschy, około godziny szóstej. I rzekł 

do Żydów: Oto król wasz! (15) A oni krzyczeli: Precz! 

Precz! Ukrzyżuj Go! Piłat rzekł do nich: Czyż króla waszego mam ukrzyżować? 

Odpowiedzieli arcykapłani: Poza Cezarem nie mamy króla. (16) Wtedy więc 

wydał Go im, aby Go ukrzyżowano. Zabrali zatem Jezusa. (17) A On sam 

dźwigając krzyż wyszedł na miejsce zwane miejscem Czaszki, które po 

hebrajsku nazywa się Golgota. (18) Tam Go ukrzyżowano, a z Nim dwóch 

innych, z jednej i drugiej strony, pośrodku zaś Jezusa. (19) Wypisał też Piłat 

tytuł winy i kazał go umieścić na krzyżu. A było napisane: Jezus Nazarejczyk, 

Król Żydowski. (20) Ten napis czytało wielu Żydów, ponieważ miejsce, gdzie 

ukrzyżowano Jezusa, było blisko miasta. A było napisane w języku hebrajskim, 

łacińskim i greckim. (21) Arcykapłani żydowscy mówili do Piłata: Nie pisz: Król 

Żydowski, ale że On powiedział: Jestem Królem Żydowskim. (22) Odparł Piłat: 

Com napisał, napisałem. (23) Żołnierze zaś, gdy ukrzyżowali Jezusa, wzięli Jego 

szaty i podzielili na cztery części, dla każdego żołnierza po części;  



wzięli także tunikę. Tunika zaś nie była szyta, ale cała tkana od góry do 

dołu. (24) Mówili więc między sobą: Nie rozdzierajmy jej, ale rzućmy o nią losy, 

do kogo ma należeć. Tak miały się wypełnić słowa Pisma: Podzielili między 

siebie szaty, a los rzucili o moją suknię. To właśnie uczynili żołnierze. (25)   

A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona 

Kleofasa, i Maria Magdalena. (26) Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę  i stojącego 

obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: Niewiasto, oto syn 

Twój. (27) Następnie rzekł do ucznia: Oto Matka twoja. I od tej godziny 

uczeń wziął Ją do siebie. (28) Potem Jezus świadom, że już wszystko się 

dokonało, aby się wypełniło Pismo, rzekł: Pragnę. (29) Stało tam naczynie 

pełne octu. Nałożono więc na hizop gąbkę pełną octu i do ust Mu podano. 

 (30) A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: Wykonało się! I skłoniwszy 

głowę oddał ducha. (31) Ponieważ był to dzień Przygotowania, aby zatem ciała 

nie pozostawały na krzyżu w szabat - ów bowiem dzień szabatu był wielkim 

świętem - Żydzi prosili Piłata, aby ukrzyżowanym połamano golenie i usunięto 

ich ciała. (32) Przyszli więc żołnierze i połamali golenie tak pierwszemu, jak                

i drugiemu, którzy z Nim byli ukrzyżowani. (33) Lecz gdy podeszli do Jezusa               

i zobaczyli, że już umarł, nie łamali Mu goleni, (34) tylko jeden z żołnierzy 

włócznią przebił Mu bok i natychmiast wypłynęła krew i woda. (35)Zaświadczył 

to ten, który widział, a świadectwo jego jest prawdziwe. On wie, że mówi 

prawdę, abyście i wy wierzyli. (36) Stało się to bowiem, aby się wypełniło 

Pismo: Kość jego nie będzie złamana. (37) I znowu na innym miejscu mówi 

Pismo: Będą patrzeć na Tego, którego przebili. (38) Potem Józef z Arymatei, 

który był uczniem Jezusa, lecz ukrytym z obawy przed Żydami, poprosił Piłata, 

aby mógł zabrać ciało Jezusa. A Piłat zezwolił. Poszedł więc i zabrał Jego 

ciało. (39) Przybył również i Nikodem, ten, który po raz pierwszy przyszedł do 

Jezusa w nocy, i przyniósł około stu funtów mieszaniny mirry                                      

i aloesu. (40) Zabrali więc ciało Jezusa i obwiązali je w płótna razem                           

z wonnościami, stosownie do żydowskiego sposobu grzebania. (41) A na 

miejscu, gdzie Go ukrzyżowano, był ogród, w ogrodzie zaś nowy grób, w którym 

jeszcze nie złożono nikogo. (42) Tam to więc, ze względu na żydowski dzień 

Przygotowania, złożono Jezusa, bo grób znajdował się w pobliżu.  
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Nadszedł dzień pełen powagi; dzień, w którym kontemplujemy pojmanie                                  

i ukrzyżowanie Jezusa. Jednak zamiast jedynie wspominać w smutku i żałobie to, co się 

wydarzyło, potraktujmy dosłownie wezwanie Piłata: „Oto wasz król!”, i uwielbiajmy 

Jezusa, naszego Króla. Złączmy się z Maryją i Janem u stóp krzyża i podnieśmy wzrok na 

Niego. 

 



 
 

Oto wasz król!  

Nie jest On dawnym władcą z annałów historii. Nie jest królem panującym w jakichś 

odległych stronach. Jest twoim Królem. Zna cię po imieniu. Wybrał cię dla siebie, zanim 

jeszcze zostałeś stworzony. Do Niego należysz. Zna każdy szczegół twojego życia i kocha 

cię. Usłysz, jak mówi: „Dokonało się!” (J 19,30). Ukończył swoją misję i otworzył bramy 

nieba – dla ciebie. 
 

Oto wasz król!  

Oto On, Król chwały, Ten, który podtrzymuje wszechświat, a teraz zawisł na krzyżu. 

Ten Król przyszedł po to, by służyć, a nie po to, by Jemu służono. Wyśmiany i wyszydzony, 

cierpi w milczeniu. Zwycięża nie przy pomocy armii, ale składając ofiarę z siebie samego. 

Raduje się, okazując miłosierdzie, nie zemstę. 

 

 Spójrz na Niego i zobacz Syna Bożego oddającego życie za grzechy świata – za 

twoje grzechy.  

 W ten święty dzień znajdź czas na to, by być z Jezusem. Jeśli to możliwe, weź udział 

w wielkopiątkowej liturgii czy w Drodze Krzyżowej w swojej parafii.  

 Pomyśl o tym, co Jezus dla ciebie uczynił.  

 Wpatruj się w cierniową koronę, gwoździe, przebity bok.  

 Patrz na swego Króla i pozwól, by Jego cierpienie poruszyło twoje serce.  

 Ofiaruj Mu swoją miłość, zaufanie i posłuszeństwo. 

 

„Jezu, mój Królu, dziękuję Ci za to, że oddałeś za mnie życie. 

Kocham Cię. Jestem dziś z Tobą”. 

Oto wasz król! 
 Spójrzmy na Jego wyniszczone ciało. 

Spójrzmy na głowę ukoronowaną 

cierniem, na Jego ręce, nogi i bok. 

Pamiętajmy, że to nasze grzechy 

doprowadziły Go do takiego stanu.                 

We krwi cieknącej z Jego boku zobaczmy 

płynącą ku nam miłość. Dzięki niej 

zostaniemy wraz z Nim wskrzeszeni przez 

Ojca. 

 



Wigilia Paschalna 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Wielka Sobota :  

15 kwietnia 2017                           
 

(Iz 55, 1 - 11) :  Biblia Tysiąclecia)  
 

 

 

(1) O, wszyscy spragnieni, przyjdźcie do wody, 
 

 przyjdźcie, choć nie macie pieniędzy! Kupujcie i spożywajcie, <dalejże, 

kupujcie> bez pieniędzy i bez płacenia za wino i mleko! (2) Czemu 

wydajecie pieniądza na to, co nie jest chlebem? I waszą pracę - na to, co 

nie nasyci? Słuchajcie Mnie, a jeść będziecie przysmaki i dusza wasza 

zakosztuje tłustych potraw. (3) Nakłońcie wasze ucho i przyjdźcie do 

Mnie, posłuchajcie Mnie, a dusza wasza żyć będzie. Zawrę z wami 

wieczyste przymierze: są to niezawodnie łaski dla Dawida. (4) Oto 

ustanowiłem cię świadkiem dla ludów, dla ludów wodzem i 

rozkazodawcą. (5) Oto zawezwiesz naród, którego nie znasz, i ci, którzy 

cię nie znają, przybiegną do ciebie ze względu na Pana, twojego Boga, 

przez wzgląd na Świętego Izraelowego, bo On cię 

przyozdobi. (6) Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć, wzywajcie Go, 

dopóki jest blisko! (7) Niechaj bezbożny porzuci swą drogę i człowiek 

nieprawy swoje knowania. Niech się nawróci do Pana, a Ten się nad nim 

zmiłuje, i do Boga naszego, gdyż hojny jest w przebaczaniu. (8) Bo myśli 

moje nie są myślami waszymi ani wasze drogi moimi drogami - wyrocznia 

Pana. (9) Bo jak niebiosa górują nad ziemią, tak drogi moje - nad 

waszymi drogami i myśli moje - nad myślami waszymi. (10) Zaiste, 

podobnie jak ulewa i śnieg spadają z nieba i tam nie powracają, dopóki 

nie nawodnią ziemi, nie użyźnią jej i nie zapewnią urodzaju, tak iż wydaje 

nasienie dla siewcy i chleb dla jedzącego, (11) tak słowo, które wychodzi 

z ust moich, nie wraca do Mnie bezowocne, zanim wpierw nie dokona 

tego, co chciałem, i nie spełni pomyślnie swego posłannictwa. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  



 

 Bóg wypowiedział słowo i stało się światło.  

 Przyjdź więc do Niego i pozwól, by oświecił twoje serce.  

 

 Zanim uformował cię w łonie matki, znał cię.  

 Przyjdź więc do Niego i pozwól, by pokazał ci, jak wielką jesteś 

dla Niego radością.  

 

 Gorąco pragnął spożyć Paschę ze swoimi uczniami.  

 Przyjdź więc do Niego i pozwól, by nakarmił cię Chlebem 

żywym.  

 

 Zawarł wieczne przymierze z Izraelem.  

 Przyjdź więc do Niego i pozwól, by potwierdził przymierze 

zawarte              z tobą na chrzcie.  

 

 Okazał miłosierdzie skruszonemu łotrowi ukrzyżowanemu obok 

Niego.  

 Przyjdź więc do Niego i pozwól, by obdarzył cię przebaczeniem                        

i wolnością.  

 

 Jest nieskory do gniewu i bogaty w miłosierdzie.  

 Przyjdź więc do Niego i pozwól, by uwolnił cię od ciężaru winy                      

i wstydu.  

 

 Na krzyżu zwyciężył grzech i śmierć.  

 Przyjdź więc do Niego i pozwól, by objawił swoją moc nad 

grzechem  i ciemnością w twoim życiu.  

 

 Trzeciego dnia powstał z martwych, zajmując należne Mu 

miejsce jako Pan i Król.  

 Przyjdź więc do Niego i pozwól, by zasiadł na tronie twego 

serca.  

 

 

 



 Wyjaśnił Pisma uczniom idącym do Emaus. 

 Przyjdź więc do Niego i pozwól, by twoje serce otworzyło się 

na Jego słowo.  

 

 On jest odwiecznym Panem, który jest, który był i który 

przychodzi.  

 Przyjdź więc do Niego i pozwól, by obdarzył cię życiem 

wiecznym.  

 

 On uzdrawiał wszystkich, którzy do Niego przychodzili.  

 Przyjdź więc do Niego i pozwól, by odnowił twego ducha, twój 

umysł   i twoje ciało.  

 

 On czyni wszystko nowe.  

 Przyjdź więc do Niego i pozwól, by dał ci zakosztować nowego 

życia.  

 

   Chrystus Pan prawdziwie zmartwychwstał. 
 Przyjdź do Niego, by mieć udział w Jego zmartwychwstaniu! 

 

 

„Wszelka chwała Tobie, Panie Jezu Chryste!                       

Tej nocy, w której przezwyciężyłeś ciemności, 

przychodzę do Ciebie z wiarą i zaufaniem, by                       

oddać Ci całe moje życie”. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Niedziela 

Zmartwychwstania  

Pańskiego  
16 kwietnia 2017  

                          
 (Ps 118, 1-2.16-17.22-23 :  Biblia Tysiąclecia)  

 
 

(1) Alleluja. Dziękujcie Panu, bo jest dobry, bo łaska Jego 

trwa na wieki. (2) Niech mówi dom Izraela: Łaska Jego na wieki 

(16) prawica Pańska wysoko wzniesiona, prawica Pańska 

moc okazuje. (17)  
 

Nie umrę, lecz będę żył i głosił dzieła Pańskie. 
 

(22) Kamień odrzucony przez budujących stał się 

kamieniem węgielnym. (23) Stało się to przez Pana: cudem jest w 

oczach naszych. (24) Oto dzień, który Pan uczynił: radujmy się 

zeń i weselmy! (25) O Panie, wybaw! O Panie, daj 

pomyślność! (26) Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie! 

Błogosławimy wam z domu Pańskiego. (27) Pan jest Bogiem: niech 

nas oświeci! Ścieśnijcie szeregi, z gałęziami w rękach, aż do rogów 

ołtarza. (28) Jesteś moim Bogiem, chcę Ci dziękować: Boże mój, 

chcę Ciebie wywyższać. (29) Wysławiajcie Pana, bo dobry; bo 

łaska Jego na wieki.  

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

 

Jezu, Ty jesteś zmartwychwstałym Panem i całe stworzenie 

wyśpiewuje dziś Twoją chwałę! 



Słyszę kamienie wołające, jak Ty sam to zapowiedziałeś: „Błogosławiony Król, 

który przychodzi w imię Pańskie!”. Nawet kamień zagradzający wejście do 

Twego grobu został odwalony i głosi cudowną tajemnicę. Zamiast przypieczętować 

Twoją śmierć już na zawsze, stał się niekwestionowanym świadkiem Twojego 

zmartwychwstania.  

 

Dziś grobowe płótna ożywają, by ogłosić Twoje zwycięstwo. Jak ciasno 

oplatały Łazarza, gdy wywołałeś go z grobu! Przylgnęły do niego i nie chciały 

rozluźnić swojego ucisku, dopóki nie powiedziałeś: „Rozwiążcie go”.  

 

Jednak nad Tobą śmierć nie miała władzy. Wyrwałeś się w wielkim wybuchu 

światła, pozostawiając zwinięte płótna. Wraz z Piotrem i Janem, umiłowanym 

uczniem, Kościół w zadziwieniu i zachwycie kontempluje porzucony całun i chustę. 

Te płótna świadczą, że Wybawca mój żyje. Wzywają mnie do złożenia całej nadziei 

w Twoim miłosierdziu i obietnicy życia wiecznego. Miłujący Zbawicielu, dzięki 

Tobie okrutne narzędzie śmierci mówi dziś do mnie o życiu. 

 

 Przez Twój krzyż zwyciężyłeś wroga i otworzyłeś na oścież bramy zbawienia. 

Jego światło promienieje dziś w naszych kościołach,  naszych domach, w salach 

szpitalnych, na gruzach miast zburzonych przez wojny i w każdym mrocznym, 

ponurym miejscu – głosząc życie każdemu, kto pokłada nadzieję w Tobie. 

 

 Tak wielu jest ludzi, których życie zostało przemienione! Tak wiele znaków 

zwycięstwa! A każdy z nich mówi o Tobie. Pomóż mi zobaczyć, usłyszeć i 

uwierzyć, abym i ja stał się dla innych znakiem mówiącym o Tobie. 

 

„Jezu, Ty zwyciężyłeś śmierć! Ty żyjesz i zawsze jesteś przy mnie! 

Niech ta prawda przeniknie całe moje jestestwo. Pokaż mi następny 

krok, choćby najmniejszy, który mogę dziś uczynić,                                       

aby «głosić dzieła Pańskie» słowem i życiem”. 

 


