
1 
 

     

VII Niedziela Wielkanocna   13   V   2018 
 

(Mk 16, 15 - 20:  Biblia Tysiąclecia) 
 

 

(15) I rzekł do nich: Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu 

stworzeniu! (16) Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie 

uwierzy, będzie potępiony. (17) Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć 

będą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić 

będą; (18) węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im 

szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, i ci odzyskają zdrowie. (19) Po rozmowie             

z nimi 

Pan Jezus został wzięty do nieba                                       

i zasiadł po prawicy Boga. 

 (20) Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi                        

i potwierdził naukę znakami, które jej towarzyszyły.  
 

 

Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 
 

 

 Św. Cyryl Jerozolimski 

 

Golgota i Góra Oliwna 
 

  
Kiedy Jezus odbył drogę cierpienia i uwolnił ludzi z grzechów, znów wstąpił do nieba 

wzięty przez chmurę. Byli przy tym apostołowie i patrzyli apostołowie. Gdyby kto nie 

chciał wierzyć w to, co podajemy, niech wierzy w moc tego, co się teraz objawia. Wszyscy 

królowie przy swej śmierci wraz z życiem tracą także władzę, a Chrystusa od chwili 

ukrzyżowania uwielbia świat cały.  

Głosimy Ukrzyżowanego, przed Ukrzyżowanym drżą szatani. Wielu z biegiem czasu 

zginęło na krzyżu, ale którego z nich wzywamy, by odpędził szatanów.  

w  "Szkole Słowa Bożego" - gazetka dla każdego!                  

SP, G i LO im. Jana Pawła II  Sióstr Prezentek  w Rzeszowie 
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Nie wstydźmy się tedy Chrystusowego krzyża! Jeśli kto kryje, ty 

otwarcie czyń znak krzyża na czole, ażeby szatani na widok królewskiego znaku z drżeniem 

daleko uciekli!  

Uczyń znak krzyża przy jedzeniu i piciu, gdy siedzisz, kładziesz się, wstajesz, gdy 

mówisz, idziesz, krótko mówiąc – przy wszystkich zajęciach. Bo Ten, który na tym miejscu 

był ukrzyżowany jest w niebie. Gdyby po swym ukrzyżowaniu i pogrzebie pozostał w 

grobie, słusznie mógłbyś się wstydzić.  

Tymczasem Ten, który tu, na Golgocie został ukrzyżowany, wstąpił do nieba na tej 

Górze Oliwnej na wschód od nas leżącej. 

Tu na Golgocie zstąpił do piekieł i znów do nas wrócił. Tam, na Górze Oliwnej znów nas 

pozostawił, aby wstąpić do nieba; bo Ojciec mówi o Nim: 

 „Siądź po prawicy mojej, aż wrogów Twoich położę za podnóżek pod Twoje stopy” 

(Ps 109, 1). 

 

 Św. Grzegorz z Nyssy 

 

Wstąpił na wysokości 
 

  
 „Pańska jest ziemia i jej napełnienie” (Ps 23,1 n). Czemuż więc, człowiecze, dziwisz 

się nowości, że nasz Bóg pokazał się na ziemi i obcował z ludźmi? Przecież ziemia jest Jego 

stworzeniem i dziełem. Nic to więc nowego ani niewłaściwego, że Pan przyszedł do swej 

własności, gdyż nie przebywa w cudzym świecie, lecz w tym, który sam zbudował, 

osadziwszy ziemię na morzu i uczyniwszy ją dogodną dla spływu rzek.  

A po cóż przyszedł na ziemię? Aby cię wydostać z otchłani grzechu i zawieść na górę, 

przy czym jako królewskiego powozu użyć masz cnotliwego życia, by dostać się na górę.  

Nie możesz bowiem wejść na ową górę, jeśli nie pójdziesz w towarzystwie cnót, mając 

ręce czyste, nieskalane żadnym złym uczynkiem, będąc czysty w sercu, z duszą 

nieskierowaną do niczego próżnego i nieknującą przeciw bliźniemu żadnego podstępu. 
 

Nagrodą takiego wchodzenia na górę jest błogosławieństwo; takiemu człowiekowi 

okazuje Pan miłosierdzie, jakie sobie w niebie zaskarbił: „To jest narodzenie tych, którzy 

Go szukają” i przez cnotę wstępują na górę „tych, którzy szukają oblicza Boga 

Jakubowego”.  

Dalszy ciąg tego psalmu jest może nawet bardziej wzniosły niż sama nauka Ewangelii. 

Ona bowiem opowiedziała życie Pana na ziemi i Jego powrót do nieba, a ten wzniosły 

Prorok, wyszedłszy poza samego siebie, jak gdyby nie był obciążony brzemieniem ciała, 

miesza się między moce nadświatowe i przytacza nam ich słowa śpiewane wtedy, gdy 

odprowadzając wracającego Pana, rozkazują aniołom przebywającym na ziemi, gdzie mają 

powierzone sobie ludzkie życie, podnieść bramy, mówiąc: 
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 „Podnieście, książęta, bramy wasze, i podnieście się wy, wieczne bramy, a wejdzie 

Król chwały”.  

A ponieważ gdziekolwiek by był Ten, który wszystko w sobie obejmując, czyni się 

współmiernym z tym, co Go przyjmuje – gdyż nie tylko staje się człowiekiem wśród ludzi, 

lecz zupełnie konsekwentnie, bawiąc wśród aniołów, zniża się do ich natury – dlatego 

odźwierni wołają: „Kim jest ten Król chwały?”  

Z tego powodu przedstawiają im Go jako silnego i możnego w zamierzonej wojnie z 

ciemięzcą natury ludzkiej i jako Tego, który ma obalić panowanie śmierci, aby po usunięciu 

najgroźniejszego wroga wezwać ród ludzki do wolności i pokoju. 
 

Potem, znowu powtarza podobne słowa. Wypełniło się już bowiem misterium śmierci, 

dokonało się zwycięstwo nad nieprzyjaciółmi i jako pomnik tego zwycięstwa został 

wzniesiony krzyż: „I znowu wstąpił na wysokość, wiodąc wziętych do niewoli”                     

(Ps 67, 19).  

Ten, który dał ludziom żywot i królestwo, te dobre dary. I trzeba znowu otworzyć bramy 

zagradzające Mu wejście. Teraz wychodzą na Jego spotkanie nasi aniołowie stróże i 

otrzymują rozkaz otwarcia Mu zamkniętych bram, aby znowu w nich był uwielbiany. 
 

Lecz nie poznają Go, bo oblókł się w brudną szatę naszego życia, bo Jego szaty są 

czerwone z tłoczni grzechów ludzkich (Iz 63, 2). Dlatego kierują do odprowadzających to 

pytanie: „Kto jest ten Król chwały?” A odpowiedź brzmi już nie tak: „Silny i mocny                 

w wojnie”, lecz:  
 

Pan mocy, który objął panowanie nad wszystkim, który w sobie wszystko streścił, 

który we wszystkim ma pierwsze miejsce, który wszystko przywrócił do pierwotnego stanu 

– On jest Królem chwały. 

 

 Św. Augustyn 

 

Uwielbione ciało Chrystusa 
 

  
Pytasz, czy obecnie ciało Chrystusa ma kości i krew albo też pozostałe składniki ciała... 

Bóg kiedykolwiek, na jakiekolwiek ciało i jak długo chce, może rozciągnąć nieskazitelność 

ciała. Dlatego też wierzę, że ciało Pańskie znajduje się w niebie po wstąpieniu tam takim, 

jakim było na ziemi.  
 

Czytamy w Ewangelii, że Jezus powiedział swoim uczniom, gdy oni wątpili w Jego 

Zmartwychwstanie i gdy sądzili, że to, co widzą, nie jest ciałem, lecz duchem:              

„Oglądajcie ręce moje i nogi, dotykajcie, przypatrujcie się, bo duch nie ma ciała ani 

kości, jako widzicie, że ja mam” (Łk 24, 39).  
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Tak, jak dotykały Go ich ręce, gdy był na ziemi, tak też prowadziły Go ich spojrzenia, 

gdy wstępował do nieba. Dlatego usłyszano głos anioła, który mówił:                                       

„Tak przyjdzie, jak widzieliście Go idącego do nieba” (Dz 1, 11) ... 
 

Nie można przeto wątpić, że ciało Chrystusa znajduje się w stanie zupełnej 

niezniszczalności, a choć w grobie nie zaznało ono jakiegokolwiek zepsucia, jak napisano: 

„Nie pozwolisz, by święty Twój ujrzał zepsucie” (Ps 15, 10), to jednak mogło ono zostać 

przebite włócznią i gwoździami.  

To, co zostało zasiane w hańbie śmierci i męki, teraz znajduje się w chwale życia 

wiecznego, i co dzięki słabości mogło zostać przybite do krzyża, teraz króluje w mocy, i co 

było ciałem materialnym wziętym od Adama, teraz jest ciałem duchowym, ponieważ jest 

już połączone nierozerwalnie z duchem. 

 

 Św. Grzegorz Wielki 

 

Dążmy za Jezusem krokami miłości 
 

  

Najdrożsi bracia, tam winniśmy za Nim dążyć sercem, dokąd, jak wierzymy, 

[Chrystus] ciałem wstąpił. Unikajmy pragnień ziemskich, niechaj nas nic już nie 

zachwyca na tym nędznym padole, skoro mamy Ojca w niebie.  

Nad tym szczególnie winniśmy się zastanowić, iż Ten, który wstąpił łaskawy, powróci 

jako groźny i tego co nam łaskawie nakazał, ściśle od nas zażąda. Niechaj nikt nie 

lekceważy czasu udzielonego do pokuty, póki jest zdrowy; niech nikt nie będzie niedbały o 

swoje zbawienie, gdyż nasz Odkupiciel na sądzie okazywał nam cierpliwość.  

Tak więc, bracia, czyńcie, to w swoim duchu pilnie rozważajcie. Choć jeszcze duchem 

miotają zamieszki, już kotwicę swojej nadziei zarzućcie w wiecznej ojczyźnie, umacniajcie 

swego ducha w prawdziwej światłości. Oto usłyszeliśmy, że Pan wstąpił do nieba.  
 

Zastanawiajmy się więc nad tym, w co wierzymy. I choć zatrzymuje nas tutaj słabość 

ciała, to jednak dążmy za Jezusem krokami miłości. Nie udaremni naszego pragnienia Ten, 

który je dał, Jezus Chrystus, Pan nasz. 

 

 Św. Augustyn 

 

O tym rozmyślajmy na ziemi, czym będziemy w niebiosach 
 

  
Dziś bracia, jak usłyszeliśmy, Pan nasz Jezus Chrystus wstąpił do nieba. Niech wstąpi z 

Nim i nasze serce. Słuchajmy apostoła mówiącego: „Jeśliście tedy powstali razem z 

Chrystusem, szukajcie tego, co jest wzniosłe, gdzie i Chrystus zasiadł na prawicy 

Bożej, rozumcie to, co w górze jest, a nie co na ziemi” (Kol 3, 1n).  
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Albowiem tak wstąpił, że od nas nie odszedł.  

 

My również tam z Nim jesteśmy, chociaż z ciałem naszym nie stało się jeszcze to, co 

nam obiecano. On już został wywyższony ponad niebiosa. Z tego powodu nie powinniśmy 

wątpić w pewne i anielskie zamieszkanie w niebie, gdyż rzekł: „Nikt nie wstąpił do nieba 

jeno ten, który zstąpił z nieba”  (J 3, 13).  

Lecz to zostało powiedziane z powodu jedności, dzięki której On jest naszą głową, a my 

jego ciałem, i nawet gdy wstąpił do nieba, nie oddzieliliśmy się od Niego. Ten, który zstąpił 

z nieba, nie żałuje nam tego, lecz teraz jakoby woła: Bądźcie moimi członkami, jeśli chcecie 

wstąpić do nieba. W tym przeto zbieramy siły, tym żyjemy wszystkimi pragnieniami. O tym 

rozmyślajmy na ziemi, czym będziemy w niebiosach. Wtedy pozbędziemy się ciała 

śmiertelnego, lecz teraz pozbądźmy się starej przewrotności ducha. Z łatwością ciało uniesie 

się na wysokości niebieskie, jeśli nie będzie je uciskało brzemię grzechów. 

 

 

 Anonimowy hymn 

 

Twoje zwycięstwo nad śmiercią otwarło łaski podwoje 
 

  
Królu odwieczny wszechświata i Zbawicielu ludzkości. Twoje 

zwycięstwo nad śmiercią otwarło łaski podwoje. 

Dzisiaj wstępujesz do nieba, by z Ojcem zasiąść na tronie, władza 

nad wszelkim, stworzeniem na zawsze dana jest Tobie. 

Wszystko, co żyje na ziemi, wypełnia otchłań i niebo, Tobie poddane 

na wieki, zgina kolana przed Tobą. 

Drżą aniołowie zdumieni odmianą losu człowieka: ciało zgrzeszyło, 

lecz odtąd króluje w Słowie Wcielonym. 

Ty jesteś naszą radością i obiecaną nagrodą; z mocą panujesz nad 

światem, poskramiasz jego pokusy. 

Przeto prosimy Cię, Panie, byś wszystkim winy przebaczył, serca 

pociągnął ku sobie, przez łaskę z nieba wylaną. 

Kiedy zaś przyjdziesz nas sądzić wśród chmur płonących 

czerwienią, zechciej zapomnieć o grzechach i cześć straconą nam przywróć. 

 

Jezu, co w niebo wstępujesz, niech Tobie z Ojcem i Duchem będzie 

majestat i chwała przez całą wieczność bez kresu. 
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Wniebowstąpienie  

Roman Brandstaetter - "Jezus z Nazarethu". 
 

Było południe.  
 

Natychmiast po przybyciu do Jerozolimy, mimo zmęczenia długą drogą, udali się 

wraz z Miriam na stok Góry Oliwnej, usiedli na ziemi i czekali na przybycie Jezusa.  

Gdy ich żegnał nad jeziorem Kinereth i polecił im udać się do Jerozolimy, głos Jego 

brzmiał rzewnie i łatwo można było w nim wyczytać zapowiedź jakiegoś niezwykłego 

zdarzenia. Przewidujący Johanan ben Zebadia zabrał z sobą Miriam do Świętego Miasta.  
 

Podczas gdy jedni wypatrywali Jezusa z północy, drudzy ze wschodu, a inni od 

południa, znienacka zjawił się wśród apostołów, ale nie przyszedł do nich żadną z tych 

dróg, właściwie nie przyszedł żadną drogą, co wzbudziło w nich pokrzepiające 

podejrzenie, że od wyjścia z Galilei stale był z nimi i tylko dla ich oczu był niewidoczny.  

Przywitali Go już bez trwogi. Tak się przyzwyczaili do Jego nagłych objawień                    

i przywykli do Jego niezapowiadanych odwiedzin, że gdy przez kilka godzin był przy 

nich nieobecny, niecierpliwie Go wyglądali dla miłości, którą Go kochali, i dla własnej 

wygody, do czego się z niejakim wstydem przyznawali w pokorze zakłopotanego ducha. 

Nie istnieje całkowite szczęście.  

Obudziła się w nich obawa przed samotnością, która ich ogarnie, gdy Jezus pewnego 

dnia pożegna się z nimi i odejdzie, i więcej się nie zjawi. Wprawdzie przyrzekł 

uroczystym przyrzeczeniem, że będzie z nimi aż do końca świata, mimo to przewidywali 

trudności czekające na nich po odejściu Jezusa, który na pewno trwać będzie przy nich, 

ale będzie to trwanie zmuszające ich do czujności, a wiadomo, czym jest prawdziwa 

czujność: nieprzerwanym czuwaniem we dnie i nocy, bez zmrużenia powiek, bez 

wypoczynku. Kto tak potrafi czuwać?  

Niektórzy z nich już raz dali dowód nieumiejętności czuwania. Będą skazani na 

samodzielność myślenia, działania i na nieustanne dokonywanie wyboru, na 

odgadywanie myśli Jezusa, Jego rozkazów, na odczytywanie Jego znaków, Jego 

niedomówień — pamiętali, jak ich kiedyś rozesłał po Galilei i jak marne były owoce ich 

samotnej pracy! — a przede wszystkim staną wobec konieczności rozróżniania Jego 

głosu od głosu własnych życzeń i od podszeptu Pełzającego, który rozmiłował się w 

naśladowaniu głosu Pana, a tę sztukę doprowadził do przerażającej doskonałości.  

 

Jezus wyraził chęć spożycia wspólnego posiłku.  
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Usiedli na ziemi i jedli chleb, suszone ryby, cebulę i ser, a gdy zaspokoili głód, 

rozmawiali z Rabbim, a im dłużej rozmawiali, tym większa stawała się ich pewność, że 

jest to spotkanie pożegnalne, a wnioskowali to z Jego wypowiedzi, podobnych do 

wypowiedzi stroskanego ojca rodziny, który wybierając się w daleką podróż pragnie 

najbliższym pozostawić rady, wskazania, polecenia i spostrzeżenia, te najważniejsze 

spośród najważniejszych i najmądrzejsze spośród najmądrzejszych. 

 Potem dla pogłębienia ich otuchy wskazał na wersety w świętych Księgach, 

odnoszące się do Jego męczeństwa i zmartwychwstania, wezwał ich na świadków tych 

zdarzeń i polecił, aby w Jego imieniu głosili wszystkim ludom ziemi, zaczynając od 

Jerozolimy, pokutę i odpuszczenie grzechów.  

W tym celu dla urzeczywistnienia ich posłannictwa wkrótce ześle na nich Obietnicę 

obiecaną przez Ojca: zanurzy ich w Duchu Świętym, tak jak Johanan ben Zecharia, Jego 

Pustynny Brat, zanurzał synów człowieczych w wodach Jordanu. Niechaj zatem 

pozostaną w Jeruszalajim Hakodesz, aż zstąpi na nich ognista i drapieżna Moc Ducha 

Świętego, a wtedy uzbrojeni Jego mocą pójdą w świat i świadcząc się świadectwem 

świętych Ksiąg głosić będą Dobrą Nowinę wszystkim ludziom zamieszkującym ziemię. 

Obiecał im powtórnie, że będzie z nimi aż do końca świata.  

Gdy słowa te przeniknęły do wnętrz apostołów i znalazły w nich wygodne dla siebie 

mieszkanie, ujrzeli w sobie Jeszuę Mesjasza-Oblubieńca w otoczeniu świętych Ksiąg, 

które pobrzękując naszyjnikami, nakrapianymi srebrem, kolczykami i naramiennikami, 

ujęły się za ręce i zaśpiewały radosną pieśń. 
 

 Rozpoczął się taniec świętych Ksiąg dokoła królewskiego Pomazańca. Tańczyły                

i śpiewały święte Księgi, piękne jak księżyc, promieniste jak słońce, groźne jak wojsko 

zbrojne, córki błogosławione, Księgi Początku, Wyjścia, Kapłanów, Liczb i Prawa, 

Psalmów i Proroków, w zachwyceniu śpiewały i tańczyły na chwałę umiłowanego 

Oblubieńca, jasnego i miedzianego, który góruje nad dziesięcioma tysiącami mężów, a 

Jego głowa jest jak szczere złoto, a włosy Jego są czarne jak kruki, Jego oczy są jak 

turkawki u strumienia, wykąpane w mleku i wypoczywające nad brzegiem źródła.  
 

Jezus podniósł się z ziemi i ruszył w kierunku Bethanii, a apostołowie i Miriam szli za 

Nim. Chcieli Go jeszcze spytać o wiele spraw zaprzątających ich serca i umysły, chcieli 

zasięgnąć u Niego jeszcze wielu rad, pouczeń i wskazówek, chcieli dowiedzieć się 

czegoś o własnej przyszłości, ale ponieważ wydawało im się — i słusznie — że powinni 

teraz w tak wielkiej i niepojętej chwili zachować umiar w stawianiu pytań, poczęli w 

nich w pośpiechu przebierać i odrzuciwszy wszystkie, pozostawili tylko jedno jedyne, 

niezwykle dla nich — dla synów tej ziemi, którą umiłowali gorącą miłością — ważne i 

jakże często sen spędzające z ich powiek. 
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 Było to ostatnie pytanie, jakie zadali na ziemi odchodzącemu Mesjaszowi. Gdy 

stanęli na szczycie Góry Oliwnej, spytali Jezusa:  

— Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo Izraela?  
 

Jezus odrzekł:  

— Nie wasza sprawa znać czas i chwilę, które Ojciec ustalił swoją władzą, ale gdy 

Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w 

Jerozolimie i całej Judei, i w Samarii, aż po krańce ziemi.  
 

Nie chciał im wyjawić czasu przywrócenia królestwa Izraela, podobnie jak przedtem 

nie chciał im wyjawić czasu swojego powtórnego przyjścia na ziemię, a ponieważ 

przyjście jednego i drugiego czasu uzależnił od wyroków swojego Ojcowskiego 

Synostwa — a o powtórnym Jego przyjściu nigdy nie wątpili — uradowali się z powodu 

Jego odpowiedzi, którą przyjęli jako radosną zapowiedź. Odetchnęli z ulgą.  
 

Była cisza. Wiał zachodni powiew. Góra Oliwna trzepotała srebrnym szelestem 

oliwnych gajów.  
 

Jezus podniósł ręce, wyciągnął je nad głowami apostołów i Miriam i pobłogosławił 

ich wszystkich razem i z osobna. Symeona ben Jona pobłogosławił błogosławieństwem 

kamienia, Johanana i Jaakowa, synów Zebadii, błogosławieństwem gromu, Jaakowa ben 

Halfi błogosławieństwem Jerozolimy, Jehudę ben Halfi błogosławieństwem ostatniej 

pomocy, Filipa z Bethsaidy błogosławieństwem obfitego chleba, Nathanaela ben Tolmaj 

błogosławieństwem figowego drzewa, Theoma Niedowiarka błogosławieństwem wiary, 

Andraja ben Jona błogosławieństwem pierwszego powołania, Symeona Gorliwca 

błogosławieństwem żarliwości, Lewiego Mataja błogosławieństwem rylca piszącego, a 

Miriam, matkę swoją, błogosławieństwem Cienia, i pobłogosławiwszy ich wszystkich 

razem i z osobna, począł się z wolna oddalać.  
 

Stali, uporczywie wpatrując się w znikające Miejsce, gdzie przed chwilą stał, i 

usłyszeli obok siebie podniesione głosy, zapowiadające powrót Jezusa na ziemię drogą 

niedocieczoną. Zapamiętali tę zapowiedź — trudno im było ustalić, z czyich wyszła ust, 

ale na pewno były to usta natchnione i wiarygodne, i dlatego nazwali je ustami 

anielskimi — albowiem domyślili się, że jest ona przeznaczona dla tych, którzy po nich 

przyjdą, dla późnych potomków wiary.  

A Jezus powoli w nich się oddalał, wznosił się wysoko, wysoko, coraz wyżej, a to 

oddalanie się z Miejsca było równoczesnym pozostawaniem w Miejscu, a odchodzenie 

było powrotem, a chociaż był już daleko, był coraz bliżej, a im był dalej, tym był bliżej, 

a im bardziej stawał się niewidzialny, tym więcej był cielesny i obecny, i wreszcie, 

wreszcie poczuli, że mogą dotknąć Jego dłoni, Jego nóg, Jego ran bez obawy o 

śmiertelne porażenie. 
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 I tak oddalając się, wstępował we własne Istnienie, w Byt niewidzialny i 

nieskończony, którym jest On sam. 

 

 Jeszcze raz spojrzeli na puste Miejsce, już o bardzo niewyraźnych zarysach Pana, 

jeszcze raz badawczym spojrzeniem ogarnęli całą przestrzeń, a gdy stwierdzili Jego 

całkowitą i niewątpliwą niewidzialność, powrócili do Jerozolimy i udali się do Świątyni 

Pańskiej, gdzie wraz z Miriam i pobożnymi niewiastami dziękowali Elohim i 

błogosławili Elohim, który wzbudził w Izraelu dla zbawienia świata Mesjasza, 

Pierworodnego spośród umarłych, Jezusa z Nazarethu.  

* 

Późnym popołudniem wyszli ze Świątyni. O tej samej porze pewien podeszły 

wiekiem faryzeusz, wracając do domu po przechadzce w dolinie Cedronu, spostrzegł                

z dala gromadkę nieznanych mu mężów i niewiast, idących w kierunku Górnego Miasta.  
 

Gdy ich mijał, usłyszał, jak gorączkowo rozprawiają o jakimś cudownym zdarzeniu, 

którego byli świadkami. Faryzeusz zatrzymał się i spytał:  

— O czym tak żywo rozprawiają moi bracia?  

— O Mesjaszu, panie — odpowiedział jeden z nich.  

— Módlcie się, aby przyszedł — rzekł starzec.  

— Już przyszedł! — zawołał młodzieniec o dziewczęcej twarzy.  

— Przyszedł? — głos starca zadrżał.  

— Jeszua z Nazarethu jest Mesjaszem! Czy nic o Nim nie słyszałeś, czcigodny panie? 

— zawołali.  

Starzec wzruszył niedowierzająco ramionami i wspierając się na lasce, szedł powoli 

pod górę, do swojego domu bielejącego na stoku wzgórza wśród ciemnych cyprysów, 

drzew miłych Panu.  

Tak, słyszał o Mężu z Nazarethu. Słyszał o Jego mądrości i dobroci, o naukach i 

cudach, o Jego męczeńskiej śmierci i o zmartwychwstaniu. Nie mógł dopatrzeć się winy 

w Oskarżonym. Uważał za czyn haniebny wydanie syna Izraela w ręce pogańskich 

oprawców.  

Ale Jeszua ben Josef Mesjaszem? Jeszua ben Josef Synem Bożym? Jeszua ben Josef 

zmartwychwstał?  

 

Starzec westchnął. Przystanął. Usiadł na przydrożnym głazie.  

Zamyślił się.  

A był on praojcem tego, który tę opowieść o Jezusie z Nazarethu napisał.  

 

31 grudnia 1972  
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Liczne doświadczenia łaski 
Działanie Ducha Świętego w sakramentach 

 

 

Kiedy matka przytula swojego synka, jej uścisk jest widzialnym, namacalnym 

znakiem miłości do dziecka. Dla chłopca znaczy on tyle, co: „Kocham cię”. Kiedy świeżo 

upieczony lekarz otrzymuje dyplom ukończenia studiów medycznych, dokument ten jest 

widzialnym, namacalnym znakiem, który zaświadcza: „Ta osoba ma wystarczającą wiedzę, 

by rozpocząć praktykę lekarską”. 
 

Przykłady te przybliżają nam znaczenie sakramentów i działanie w nich Ducha 

Świętego.  

Podczas udzielania każdego z siedmiu sakramentów używa się widzialnych znaków: na 

przykład przy chrzcie jest to woda, olej i sól, przy Komunii – chleb i wino, przy 

bierzmowaniu nałożenie rąk i krzyżmo. Wszystkie te widzialne znaki mówią nam o 

wewnętrznym działaniu Ducha Świętego w naszym życiu. I nie tylko mówią, ale 

przemienione mocą Ducha Świętego rzeczywiście dokonują dzieła Bożego, które oznaczają. 

Woda naprawdę oczyszcza nas z grzechu, chleb i wino stają się prawdziwym Ciałem               

i Krwią Jezusa, a krzyżmo pieczętuje nas darem Ducha Świętego. 
 

Przypuśćmy teraz, że przytulany przez mamę chłopczyk przed chwilą rzucił się na 

ziemię z krzykiem i wciąż jest na mamę obrażony. Czy przez to jej uścisk jest mniej 

prawdziwy? Czy jest mniej wartościowy dlatego, że dziecko nie jest otwarte na miłość, 

którą ona mu okazuje? Nie, miłość matki jest wciąż taka sama, chociaż chwilowo nie 

przemienia serca dziecka. 

 

Podobnie św. Augustyn nauczał, że łaska sakramentu wylewa się na nas zawsze,               

za każdym razem, kiedy go przyjmujemy. 

 

 Nawet jeśli niemowlę prześpi cały swój chrzest i tak stanie się „nowym stworzeniem” 

(2 Kor 5,17).  

 Nawet gdyby ksiądz słuchający naszej spowiedzi unurzany był we własnym grzechu, 

jego słowa rozgrzeszenia niosą nam przebaczenie Boga.  

 Nawet gdybyśmy przeżyli Mszę świętą w całkowitym rozproszeniu, i tak w Komunii 

świętej przyjmiemy samego Jezusa, z Jego Ciałem, Krwią, Duszą i Bóstwem. 
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▌ Skrępowana i nieskrępowana łaska sakramentu 

 

Istnieje oczywiście zależność pomiędzy skutkiem, jaki przynosi przyjęty sakrament               

w naszym życiu, a stopniem naszego otwarcia na Pana. Jak nauczało wielu ojców Kościoła, 

działanie sakramentu może zostać „skrępowane” stanem osoby przyjmującej go.  

Oznacza to, że możemy sami pomniejszać skuteczność łaski Boże zawsze obecnej w 

sakramencie. Takie postawy, jak obojętność, zatwardziałość serca, niewiara czy świadome 

trwanie w grzechu, mają ogromny wpływ na owocność przyjmowanych sakramentów. 

Tak więc jeśli przychodzimy do spowiedzi ze świadomością, że bardzo potrzebujemy 

Bożego miłosierdzia, zapewne doświadczymy tego miłosierdzia w taki sposób, który 

pomoże nam się zmienić. Jeśli idziemy do Komunii świętej w postawie dziękczynienia za 

śmierć i zmartwychwstanie Jezusa, to po jej przyjęciu nasze serca napełnią się Jego 

miłością. 

Jeśli natomiast wciąż brakuje nam czasu dla Jezusa, jeśli uporczywie trwamy w grzechu 

lub przyjmujemy sakrament z obojętnością, niczego nie oczekując, prawdopodobnie 

odejdziemy w poczuciu, że nic nam on nie dał.  
 

Przypomnijmy sobie Judasza Iskariotę. Na Ostatniej Wieczerzy przyjął on 

wprawdzie Chleb Życia, ale nie miało to wpływu na jego myślenie i decyzję. Sakramenty 

nie działają tak jak aspiryna, którą przyjmujemy, by pozbyć się bólu głowy.  
 

Św. Augustyn zauważył: 

„Ten, który stworzył nas bez nas, nie może zbawić nas bez nas”. Sakramenty są 

pełne łaski Bożej, ale skuteczność tej łaski zależy od naszego oddania się Bogu i 

powiedzenia Mu „tak”. Bóg nigdy nam się nie narzuca ani nie robi niczego na siłę. Szuka 

otwartych serc, które powiedzą Mu: „Jezu, potrzebuję i pragnę Twojej łaski”. 

 

▌ Duch i sakramenty 

 

Każdy z sakramentów jest ściśle złączony z działaniem Ducha Świętego. Prawdę tę 

podkreślił w szczególny sposób Sobór Watykański II.  
 

O. Francois Durrwell, XX-wieczny teolog, napisał: 

„Poszczególne sakramenty są ustanowione w Duchu, a zarazem są kanałami, przez 

które On działa”. 
 

O. Ives Congar, wpływowy teolog soboru, nauczał: „Na przestrzeni dziejów Kościoła 

skuteczność łaski sakramentalnej zawsze przypisywano skuteczności działania Ducha 

Świętego (…). Sakrament daje nam obecność Jezusa. Jeśli jednak Jego sakramentalna 

obecność ma przynieść skutki, Duch Święty musi dodać swoje tchnienie, ogień                              

i dynamizm”. 
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Pismo Święte wzywa nas, abyśmy „napełniali się Duchem” (Ef 5,18) i byli „pełni 

Ducha” (Dz 6,3). Mówi o Bożej obietnicy „wylania Ducha” (Dz 2,17.18) oraz o potrzebie 

„przyobleczenia w moc z wysoka” (Łk 24,49). 
 

Wszystkie te określenia, jak również wypowiedzi wielu teologów ukazują nam Ducha 

Świętego, który zstępuje do naszych serc i w nas działa. Mówią, że Duch pragnie 

przemieniać nas przez sakramenty, abyśmy coraz bardziej upodabniali się do Jezusa. 

Opisują działanie Ducha Świętego, który otrzymany przez nas na chrzcie wnosi coraz 

więcej łaski i miłości w nasze życie. To „napełnienie”, „wylanie” czy „przyobleczenie 

mocą” jest istotą każdego sakramentu i tajemnicą jego skuteczności. 

 

▌ Doświadczenia łaski 

 

Opisując działanie Ducha Świętego, o. Karl Rahner, kolejny wpływowy teolog Soboru 

Watykańskiego II, pisał:  

„Tu, na ziemi, człowiek może przeżywać doświadczenia łaski, które dają mu poczucie 

wyzwolenia, otwierają przed nim całkowicie nowe horyzonty, wywierają na nim głębokie 

wrażenie, przemieniają go, kształtując w nim, nawet na przestrzeni długiego czasu, głęboko 

chrześcijańską postawę. Nic nie stoi na przeszkodzie, by nazywać takie doświadczenia 

chrztem w Duchu”. 

Czy ten opis nie jest także odbiciem naszych oczekiwań, z jakimi przystępujemy do 

każdego sakramentu? Nawet powinno tak być, gdyż to Duch Święty jest Sprawcą każdej              

z łask niesionych nam przez sakrament. Można wręcz posunąć się do stwierdzenia, że 

każdorazowe przyjmowanie któregoś z sakramentów jest dla nas okazją do chrztu w Duchu 

Świętym – zanurzenia się w miłości i łasce Ducha. 

 

Takie „doświadczenie łaski” przeżyli dwaj uczniowie idący do Emaus, gdy Jezus 

połamał dla nich chleb.  

 To ono kazało Ignacemu Loyoli płakać z radości, kiedy wreszcie mógł 

sprawować Mszę jako kapłan.  

 To ze względu na nie papież Franciszek zawsze najpierw wyznaje swoje 

własne grzechy, zanim przystąpi do słuchania spowiedzi innych. 
 

Tak więc ilekroć przystępujesz do sakramentów, otwieraj się na Ducha 

Świętego. Pamiętaj, że On zawsze jest tam obecny, gotów działać w twoim sercu.                

Proś Ducha Świętego, aby z każdym przyjętym sakramentem „otwierał przed tobą 

całkowicie nowe horyzonty”. 

Proś Go, by cię przemieniał i pozwalał doświadczać ciepłego uścisku Ojca 

niebieskiego. ▐ 
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Caritas Diecezji Rzeszowskiej, Ośrodek Wypoczynkowo – Rehabilitacyjny 

w Myczkowcach i Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”                                  

Oddział Okręgowy w Rzeszowie 

 we współpracy z: 

 Katedrą Teologii Małżeństwa i Rodziny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie 

 Instytutem Teologii Fundamentalnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 

 Instytutem Teologiczno – Pastoralnym w Rzeszowie 

 Katedrą Roślin Ozdobnych Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie 

  

Serdecznie zapraszają na 

Konferencję Biblijną  „Ku lepszemu rozumieniu Pisma Świętego” 

przy OGRODZIE BIBLIJNYM  w dniu 12 maja 2018 r. 

w Ośrodku Caritas w Myczkowcach 

  

Program 

 9.00   Otwarcie konferencji 

         Ks. Bogdan Janik, Dyr. OWR  i  Jerzy Sołtys Przewodniczący  Zarządu Okręgowego 

Katolickiego   Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Rzeszowie Moderator konferencji: Ks. dr hab. 

Janusz Mierzwa, PWSZ w Sanoku 

    1. Tradycja ustna i jej spisanie – ks. prof. dr hab. Tomasz Jelonek -  UPJPII w Krakowie. 

    2. Znaczenie i symbolika gór w Piśmie Świętym –  doc. ThDr. Daniel Slivka, - PhD. PU 

v Prešove, Słowacja. 

    3. Instrumenty muzyczne w Starym Testamencie, Nevel  – ks. dr hab. Tadeusz 

Bratkowski   – Uniwersytet Rzeszowski 

 

 11.00 Przerwa kawowa 
 

     4. Rośliny w Biblii - dr hab. Zofia Włodarczyk - Uniwersytet Rolniczy w Krakowie,   

     5. Czwarty kielich. Zrozumieć Ostatnią Wieczerzę – ks. dr Adam Kubiś   - KUL Lublin 

     6. Pierwszeństwo Piotra w gronie Dwunastu – ks. dr hab. Jacenty Mastej  – KUL Lublin 

 

 Podsumowanie - Dyskusja panelowa 
 

13.30  –  Obiad 

15.00  –  Msza Święta – zakończenie. 

  

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie uczestnictwa 

tel. 13 461 83 70, e-mail: myczkowce@myczkowce.org.pl 


