
Wielki Tydzień 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Poniedziałek :                          

26 marca 2018 

    Lekcja  126                 Temat:   Spróbuj znaleźć czas na trwanie przed Panem w ciszy 
(Iz 42,1-7:  Biblia Tysiąclecia) 

 

(1) Oto mój Sługa, którego podtrzymuję. 

Wybrany mój, w którym mam upodobanie. Sprawiłem, że Duch mój na 
Nim spoczął; On przyniesie narodom Prawo. (2) Nie będzie wołał ni podnosił 

głosu, nie da słyszeć krzyku swego na dworze. (3) Nie złamie trzciny 
nadłamanej, nie zagasi knotka o nikłym płomyku. On niezachwianie przyniesie 

Prawo. (4) Nie zniechęci się ani nie załamie, aż utrwali Prawo na ziemi, a Jego 
pouczenia wyczekują wyspy. (5) Tak mówi Pan Bóg, który stworzył i rozpiął 

niebo, rozpostarł ziemię wraz z jej plonami, dał ludziom na niej dech ożywczy i 
tchnienie tym, co po niej chodzą. (6) Ja, Pan, powołałem Cię słusznie, ująłem 

Cię za rękę i ukształtowałem, ustanowiłem Cię przymierzem dla ludzi, 

światłością dla narodów, (7) abyś otworzył oczy niewidomym, ażebyś z 

zamknięcia wypuścił jeńców, z więzienia tych, co mieszkają w ciemności. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

 

Wydarzenia Wielkiego Tygodnia są niezwykle dramatyczne. Większość z nas oglądała 

dosyć filmów, by z łatwością przywołać wyobraźnią barwne, wyraziste obrazy.  
 

 Widzimy rozentuzjazmowane tłumy ludzi machających palmowymi gałązkami.  

 Potem pojawiają się żołnierze z pochodniami i bronią.  

 Jesteśmy świadkami nocnego procesu.  

 Widzimy Człowieka, posiniaczonego i krwawiącego wskutek licznych zadanych 

Mu ciosów.  

 Rozpoczyna się przepychanka pomiędzy władzą świecką i duchowną.  

 Kobiety płaczą i lamentują wokół krzyża.  



Wielki Tydzień może więc być  dla nas czasem pełnym emocji. Nie ma zresztą nic złego 

w przeżywaniu jego wydarzeń całym sercem. Są one przecież punktem zwrotnym całej 

historii ludzkości!  

 

 Jednak prorok Izajasz słusznie kieruje naszą uwagę ku Temu, który jest 

najważniejszy – ku Jezusowi, Słudze, którego podtrzymuje Bóg Ojciec. 

 

  Jaki jest ten Sługa? 
 

 Opisany jest jako Ten, który „nie będzie wołał ni podnosił głosu, nie da słyszeć 

krzyku swego na dworze” (Iz 42,2). Aby Go zrozumieć, trzeba wyciszyć się i uważnie 

słuchać.  

 

 A może Bóg w tym roku zechce przemówić do ciebie przez spokojniejsze 

sceny, może dotknie twego serca w zupełnie nieoczekiwany sposób.  

 Może historia Marii Magdaleny, wcierającej z wdzięcznością olejek w stopy 

Jezusa, poruszy cię bardziej niż wskrzeszenie Łazarza.  

 Może pokora Jezusa, który zaniechał wszelkiej obrony, przyćmi grozę Jego 

biczowania.  

 A może cicha ufność i miłość stojącej pod krzyżem Maryi wywrze na tobie 

większe wrażenie niż grzmoty i trzęsienie ziemi. 

 

Spróbuj więc codziennie w tym tygodniu  znaleźć czas na trwanie przed Panem w ciszy. 

Otwórz Biblię i rozważ czytania mszalne. Kiedy zauważysz, że twoje myśli zaczną się 

rozpraszać lub skupią się na czymś innym, spokojnie skoncentruj się na nowo na Panu i 

zacznij jeszcze raz. Jezus ma ci w tych dniach wiele do powiedzenia. Otwórz dla Niego 

swoje serce. 

 

„Jezu, dziękuję Ci za Twoją miłość do mnie.                                                                

Pomóż mi usłyszeć to, co chcesz mi w tych dniach powiedzieć”. 

 

Ps 27,1-3.13-14   J 12,1-11 

 

 

 

 

 

 



 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Wtorek :  

27 marca 2018                           

        Lekcja  127                               Temat:   Trwaj mocno w Panu 

(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” 

  

 

 



Lunapark w australijskim Melbourne może się poszczycić najstarszą działającą kolejką 

górską. Jednak o wiele dłużej działa „kolejka górska ludzkiego życia”. Być może mamy już 

dosyć wznoszenia się i opadania w wyniku rozmaitych okoliczności życiowych. Znamy to 

wszyscy – wznosimy się na szczyty euforii, opadamy w głębiny rozpaczy, gwałtownie 

zmienia się kierunek naszych pragnień i dążeń. 

 

 Dzisiejsza Ewangelia ukazuje nam takie właśnie gwałtowne zmiany u Piotra. U szczytu 

euforii z całym przekonaniem złożył Jezusowi mocną deklarację: „Życie moje oddam za 

Ciebie” (J 13,37), jednak zaledwie kilka godzin później runął w dół, zapierając się 

Chrystusa, a potem gorzko płacząc.  

 

Wyobraź sobie, jak reagowałby Jezus na wydarzenia Wielkiego Tygodnia, gdyby nie był 

zjednoczony z Ojcem – entuzjazm Niedzieli Palmowej, spory z faryzeuszami od 

poniedziałku do środy, ból z powodu zdrady ucznia i wydania w ręce Piłata i wreszcie 

otchłań rozpaczy na krzyżu w Wielki Piątek.  

Z pewnością głęboko odczuwał to, co się z Nim działo. Jego uczucia zostały poddane 

próbie do granic wytrzymałości. Jednak pomimo tej emocjonalnej huśtawki Jezus 

niezłomnie trwał przy swojej misji. Był przekonany, że Ojciec jest wierny, a On sam 

wykonuje dokładnie to, czego Ojciec się po Nim spodziewa. Trwając mocno w relacji z 

Ojcem, Jezus był w stanie zachować ufność i pokorę. 
 

 Być może w Jego uszach rozbrzmiewały wersety z proroctwa Izajasza: „Powołał 

mnie Pan już z łona mej matki, od jej wnętrzności wspomniał moje imię (…). 

Próżno się trudziłem, na darmo i na nic zużyłem me siły. Lecz moje prawo 

jest u Pana i moja nagroda u Boga mego” (Iz 49,1.4).  

 Być może Jezus przypominał sobie także słowa psalmisty: „W Tobie, Panie, 

moja ucieczka, niech nie doznam wstydu na wieki; (…) Bądź mi skałą 

schronienia i zamkiem warownym, aby mnie ocalić, boś Ty opoką moją                    

i twierdzą” (Ps 71,1.3). 
 

My także możemy czynić podobnie. 

 

W tym tygodniu starajmy się trwać mocno w Panu niezależnie od okoliczności życia. 

Trwajmy mocno przy tym, co wiem o Bogu, o Jego miłosierdziu i wierności. 

Przypominajmy sobie, co już uczynił w naszym życiu. Wspominajmy Jego krzyż                                   

i zmartwychwstanie z wiarą, że On towarzyszy nam w zmiennych kolejach naszego życia. 
 

„Ojcze, pomóż mi naśladować Jezusa w Jego niezachwianej ufności do Ciebie”. 

 

Iz 49,1-6    Ps 71,1-6.15.17 



 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Środa         

28 marca 2018                    

     Lekcja  128                                   Temat:   Uczmy się życzliwego słuchania 
(Iz 50,4-9a:   Biblia Tysiąclecia) 

  

(4) Pan Bóg Mnie obdarzył językiem wymownym, bym umiał przyjść z pomocą 

strudzonemu, przez słowo krzepiące. Każdego rana  

pobudza me ucho, bym słuchał 

jak uczniowie. (5) Pan Bóg otworzył Mi ucho, a Ja się nie oparłem ani się 

cofnąłem. (6) Podałem grzbiet mój bijącym i policzki moje rwącym Mi 

brodę. Nie zasłoniłem mojej twarzy przed zniewagami i opluciem. (7) Pan 

Bóg Mnie wspomaga, dlatego jestem nieczuły na obelgi, dlatego uczyniłem twarz 

moją jak głaz i wiem, że wstydu nie doznam. (8) Blisko jest Ten, który Mnie 

uniewinni. Kto się odważy toczyć spór ze Mną? Wystąpmy razem! Kto jest moim 

oskarżycielem? Niech się zbliży do Mnie! (9) Oto Pan Bóg Mnie wspomaga. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

Zacznijmy od kilku pytań adresowanych do rodziców.  
 

 Prawda czy fałsz?  

Kiedy dzieci przychodzą do mnie z jakimś zmartwieniem, obracam to zwykle w żart lub 

zmieniam temat, żeby przestały już o tym myśleć. 

 Prawda czy fałsz?  

Kiedy dzieci dzielą się ze mną swoimi problemami, mówię im, żeby przestały się 

martwić, bo wszystko będzie dobrze. 

 Prawda czy fałsz?  

Kiedy dzieci mówią mi, że mają kłopot, natychmiast próbuję udzielać im dobrych rad.  

 

Jeśli na którekolwiek z tych pytań odpowiedziałeś: „Prawda”, to znak, że musisz 

popracować nad swoją umiejętnością słuchania.  



Badania wykazały, że odpowiedzi w rodzaju powyższych na dłuższą metę nie okazują się 

pomocne. Mogą na chwilę załagodzić sytuację, ale mogą także sprawić, że dziecko nie 

otworzy się przed tobą, że nie powie ci tego, co je najbardziej niepokoi. Jednym z 

najważniejszych zadań, przed którymi staje każdy rodzic, jest bycie życzliwym, uważnym 

słuchaczem. 

Słuchając, dajesz dziecku do zrozumienia, że jest dla ciebie ważne i że ci na nim zależy. 

Uważne słuchanie pomaga ci też zdystansować się od własnych opinii i osądów, aby 

rzeczywiście wczuć się w sytuację twojego dziecka. 

 

Bóg jest zawsze gotów otwierać ci uszy, jak uczynił to dla Sługi w dzisiejszym 

pierwszym czytaniu. Gotów jest otwierać je nam na swój własny głos, a także na głos 

dzieci, którymi nas obdarzył. Jednocześnie prosi nas, byśmy z Nim współpracowali, ucząc 

się życzliwego słuchania.  

 

Oto kilka sugestii: 

Obserwuj swoje dzieci. W ich rozmowach i zachowaniu szukaj znaków, które mogłyby 

wskazywać na rzeczywiste przeżywane przez nie problemy. Kiedy wyczuwasz, że twoje 

dziecko jest zestresowane, zdenerwowane, wycofane czy bardziej agresywne, zapytaj, co 

mu jest, a następnie słuchaj. Unikaj szybkich odpowiedzi. Nie przerywaj, nie zmieniaj 

tematu, nie lekceważ jego problemu. Próbuj usłyszeć nie tylko to, co dziecko ci mówi, ale 

także to, co próbuje ci powiedzieć. Zwróć uwagę też na to, czego nie mówi. 

Kiedy twoje dziecko wyczuje, że naprawdę go słuchasz, poczuje się bezpiecznie i zechce 

powiedzieć ci więcej. A mówiąc, może samo znaleźć odpowiedzi – i to takie, które 

przybliżą je do Pana.  

 

Zasady te warto mieć w pamięci także wtedy, kiedy ktoś dorosły chce podzielić się z 

nami swoimi problemami.  

 

„Panie, naucz mnie uważnie słuchać Ciebie i moich bliskich”. 

 

Ps 69,8-10.21-22.31.33-34  Mt 26,14-25 
 

 

 

 

 

 



Wielki Czwartek 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Czwartek :                           

29 marca 2018 
(J 13,1-15:   Biblia Tysiąclecia) 

 

(1) Było to przed Świętem Paschy. 

Jezus wiedząc, że nadeszła Jego godzina przejścia 

z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich 

umiłował. (2) W czasie wieczerzy, gdy diabeł już nakłonił serce Judasza Iskarioty 

syna Szymona, aby Go wydać, (3) wiedząc, że Ojciec dał Mu wszystko w 

ręce oraz że od Boga wyszedł i do Boga idzie, (4) wstał od wieczerzy i złożył 

szaty. A wziąwszy prześcieradło nim się przepasał. (5) Potem nalał wody do 

miednicy. I zaczął umywać uczniom nogi i ocierać prześcieradłem, którym był 

przepasany. 

 (6) Podszedł więc do Szymona Piotra, a on rzekł do Niego: Panie, Ty chcesz 

mi umyć nogi? (7) Jezus mu odpowiedział: Tego, co Ja czynię, ty teraz nie 

rozumiesz, ale później będziesz to wiedział. (8) Rzekł do Niego Piotr: Nie, nigdy 

mi nie będziesz nóg umywał. Odpowiedział mu Jezus: Jeśli cię nie umyję, nie 

będziesz miał udziału ze Mną. (9) Rzekł do Niego Szymon Piotr: Panie, nie tylko 

nogi moje, ale i ręce, i głowę. (10) Powiedział do niego Jezus: Wykąpany 

potrzebuje tylko nogi sobie umyć, bo cały jest czysty. I wy jesteście czyści, ale 

nie wszyscy. (11) Wiedział bowiem, kto Go wyda, dlatego powiedział:                     

Nie wszyscy jesteście czyści.  

(12) A kiedy im umył nogi, przywdział szaty i znów zajął miejsce przy stole, 

rzekł do nich: Czy rozumiecie, co wam uczyniłem? (13) Wy Mnie nazywacie 

Nauczycielem i Panem i dobrze mówicie, bo nim jestem. (14) Jeżeli więc Ja, 

Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wyście powinni sobie nawzajem 

umywać nogi. (15) Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak 

Ja wam uczyniłem. 



Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

 

Nadszedł czas. 
 

W różnych miejscach Ewangelii Janowej czytamy, że Jego godzina jeszcze nie nadeszła. 

Powiedział to, na przykład, Maryi, gdy prosiła Go o cud na weselu w Kanie.  

 

Ale teraz godzina nadeszła i Jezus jest tego świadom. To dla nas wskazówka, że dzieje się 

coś, na co należy zwrócić szczególną uwagę. Jezus doskonale zdaje sobie sprawę, że Jego 

misja już wkrótce się dopełni. Wie, że nadszedł czas, by „przeszedł z tego świata do Ojca” 

(J 13,1). Za chwilę będziemy świadkami Jego ostatnich czynów i słów.  

 

Ze szczególną uwagą przyjrzyjmy się temu, co robi Jezus w tej godzinie, co takiego mówi. 

 

 Dzisiejsze czytania dają nam żywe, pozostające w pamięci obrazy czynów Jezusa.  

 

Przepasał się prześcieradłem, nalał wody do misy i obmył nogi uczniom, nawet Judaszowi 

– zdrajcy. Spożył z nimi wieczerzę paschalną, świadom, że to Jego ostatni posiłek… Podczas 

niej dał im do spożycia chleb i wino jako swoje Ciało i Krew, czyniąc z tej Ostatniej 

Wieczerzy pierwszą Eucharystię. Wszystkie te czyny, podobnie jak słowa Jezusa, były 

inspirowane miłością.  
 

 Była to miłość, która pragnie ratować zagubionych, która wydaje siebie, abyśmy 

mogli otrzymać przebaczenie.  

 Była to miłość, która niczego nie kwestionuje, nie chwieje się i nie zawodzi. 

 

Jezus chce ukazać także tobie to, co przekazał swoim uczniom.  

 

Wyobraź sobie, że 

jesteś w Wieczerniku, 

 

 

 



 
 

 gdy Jezus zaczyna myć nogi uczniom. Daje im w ten sposób do zrozumienia, że kocha ich 

takimi, jakimi są, i że oni mają podobnie okazywać sobie wzajemną miłość. Pragnie, aby ten 

gest utkwił im w pamięci, tak by trwali w tej miłości również wtedy, kiedy On zawiśnie na 

krzyżu. 

 

Usłyszysz tę Ewangelię na wieczornej Mszy świętej rozpoczynającej Triduum Paschalne.  

 

 Posłuchaj  jej  z uwagą.  

 Spróbuj  uchwycić wielkość miłości Jezusa. Proś o światło Ducha Świętego.  

 Pokornie przyjmij łaskę, jakiej Bóg chce ci udzielić dzisiejszego wieczoru – 

łaskę zrozumienia, jak wielka jest Jego miłość do każdego z nas. 

 

„Jezu, dziękuję Ci za to, że umiłowałeś swoich aż do końca.                               

Dziękuję Ci za Twoją miłość do mnie”. 

 

Wj 12,1-8.11-14   Ps 116,12-13.15-18  1 Kor 11,23-26 

 

 

 

 

 



 

 

Wielki 

Piątek 
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30 marca 2018                           
(Hbr 4,14-16; 5,7-9:  Biblia Tysiąclecia) 

 
 

(14) Mając więc arcykapłana wielkiego, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, 

Syna Bożego, trwajmy mocno w wyznawaniu wiary.  
 

(15) Nie takiego bowiem mamy arcykapłana, który by 

nie mógł współczuć naszym słabościom, 
 

 lecz doświadczonego we wszystkim na nasze podobieństwo, z wyjątkiem 

grzechu. (16) Przybliżmy się więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy otrzymali 

miłosierdzie i znaleźli łaskę dla /uzyskania/ pomocy w stosownej chwili.  
 

 (7) Z głośnym wołaniem i płaczem za dni ciała swego zanosił On gorące prośby 

i błagania do Tego, który mógł Go wybawić od śmierci, i został wysłuchany dzięki 

swej uległości. (8) A chociaż był Synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co 

wycierpiał. 

 (9) A gdy wszystko wykonał, stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla 

wszystkich, którzy Go słuchają,  
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

 



 

Uderzenia bicza przecinają ciało. Ostre ciernie wbijają się głęboko w głowę. Ciężar belki 

niesionej na poranionych ramionach przygina do ziemi. Gwoździe przeszywają dłonie i 

stopy.  

 Gdy czytamy opis męki Jezusa, uderza nas ogrom cierpień fizycznych, jakie 

przyszło Mu znosić.  

 

A przecież to nie wszystko, czego doświadczał i co przyszło Mu wycierpieć. 

 

●    W Ogrodzie Oliwnym, dokąd udał się w noc przed męką, Jezus modli się i czuwa. 

Wie, że nadchodzi Jego godzina, jest świadom wszystkiego, co Go czeka. Już za kilka godzin 

będzie wydany w ręce wrogów, torturowany, a następnie zabity. Jednak przerażenie, które 

musiał odczuwać, ustępuje zdaniu się na wolę Boga.  

 

Jezus mówi do Ojca: „Nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie!” (Łk 22,42). 

 

●    Choć zaledwie przed kilkoma dniami wiwatowano na cześć Jezusa jako Syna Dawida, 

teraz zostaje oskarżony o bluźnierstwo, wyszydzony przez żołnierzy, odarty z szat i wreszcie 

ukrzyżowany pomiędzy dwoma łotrami. Jednak upokorzenie ustępuje miejsca 

zawierzeniu. 

 

 Jezus cierpi w ciszy, nie otwierając ust w swojej obronie (Iz 53,7). 

 

●  Przyjaciele opuszczają Go. Mimo że prosił ich, by czuwali z Nim w Ogrodzie 

Oliwnym, posnęli. Kiedy został pojmany, uciekli. Wisząc na krzyżu, Jezus czuje, że opuścił 

Go nawet Ojciec.  

 

Jednak poczucie opuszczenia ustępuje miejsca ufności: „Ojcze, w Twoje ręce 

powierzam ducha mego” (Łk 23,46). 

 

 Jezus wycierpiał to wszystko z miłości do nas – z miłości do ciebie. Ponieważ sam 

cierpiał, może współczuć ci w twoim bólu.  

Może doświadczasz dziś trudnych emocji. Z przerażeniem oczekujesz wyników badań 

lekarskich. Czujesz się upokorzony z powodu popełnionego błędu czy grzechu. Czujesz się 

opuszczony przez współmałżonka czy rodziców, lub nawet twoje własne dziecko. Może brat 

czy siostra nie chcą z tobą rozmawiać. 

 

Jeśli cierpisz, powiedz o tym Jezusowi. 



 

On chce ciebie słuchać. Wiedz, że On jest z tobą i że cię rozumie, bo sam tego 

wszystkiego doświadczył.  

 

 Krzyż Jezusa mówi nam, że nasz Bóg nie jest odległy i niedostępny.  

 

On stał się człowiekiem podobnym do nas, poddanym „próbie pod każdym względem” 

(Hbr 4,15). 

 

 Patrząc dziś na krzyż, pozwól, by twoje serce napełniło się wdzięcznością – Jezus będzie 

z tobą zawsze, w radościach i smutkach.  

 

A pewnego dnia otrze z twoich oczu wszelką łzę 

i da ci udział w chwale zmartwychwstania! 
 

 
 

 

„Jezu, dziękuję Ci za Twoją ofiarę miłości!” 

 

Iz 52,13-- 53,12     Ps 31,2.6.12-13.15-17.25     J 18,1--19,42 

 

 

 

 



 

Wigilia 

Paschalna 
 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Sobota :  

31 marca 2018                           
 

(Mk 16,1-7:  Biblia Tysiąclecia) 
 
 

 

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

wonności, żeby pójść namaścić Jezusa. (2) Wczesnym rankiem w pierwszy dzień 

tygodnia przyszły do grobu, gdy słońce wzeszło. (3) A mówiły między sobą: Kto 

nam odsunie kamień od wejścia do grobu? (4) Gdy jednak spojrzały, zauważyły, że 

kamień był już odsunięty, a był bardzo duży. (5) Weszły więc do grobu i ujrzały 

młodzieńca, siedzącego po prawej stronie, ubranego w białą szatę; i bardzo się 

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

ukrzyżowanego;  

 

powstał, nie ma Go tu. 

 

 Oto miejsce, gdzie Go złożyli. (7) Lecz idźcie, powiedzcie Jego uczniom                      

i Piotrowi: Idzie przed wami do Galilei, tam Go ujrzycie, jak wam powiedział. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

 

Rozbudowana liturgia słowa Wigilii Paschalnej przypomina nam dziś 

największe dzieła Boga: stworzenie świata, próba wiary Abrahama, wyprowadzenie 

narodu wybranego z niewoli egipskiej, Boże orędzia przekazywane za pośrednictwem 

proroków.  



 

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

dziełu zbawienia.  

 

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

ukrzyżowanego, jest pusty. 

 

Po raz pierwszy w dziejach ludzi Człowiek, którego 

śmierć stwierdzono ponad wszelką wątpliwość, wyszedł 

żywy z grobu w nowym, doskonałym ciele. 
 

I żyje po dziś dzień! 
 

Co więcej, nie ma to być przypadek odosobniony.  

 

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

ty, ja, wszyscy uczestnicy Wigilii Paschalnej i ci wierzący, którzy nie mogą wziąć w niej 

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

z grzechu, „będziemy z Nim złączeni w jedno przez podobne zmartwychwstanie”(Rz 6,5).  

 

Jeśli rzeczywiście dotrze do nas prawda tych słów, nasze życie już nigdy nie będzie takie 

samo. 

 

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

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

uspokajać, potęgowały jedynie grozę sytuacji. Kobiety musiały dopiero ochłonąć, 

przeanalizować spokojnie to, co się wydarzyło, aby dojrzeć do misji powierzonej im przez 

Bożego wysłannika i oznajmić uczniom o tym, co widziały. 

 

Jednak nam, obwieszczającym światu w procesji rezurekcyjnej fakt zmartwychwstania 

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

przyzwyczajenia.  

 

 Czy rzeczywiście nasze wielkanocne: „Wesoły nam dzień dziś nastał!”, ma 

moc poruszyć ludzkie serca i przekonać je, że wydarzyło się coś niezwykłego? 

 

 



 Wsłuchajmy się w tym roku uważnie w czytania liturgii 

paschalnej lub przeczytajmy je w domu.  

 

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

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

 

 
 

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

nadzieję zmartwychwstania. Tobie chwała na wieki!” 

 

Rdz 1,1--2,2; 

(1) Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. (2) Ziemia zaś była bezładem                  

i pustkowiem: ciemność była nad powierzchnią bezmiaru wód, a Duch Boży unosił 

się nad wodami. (3) Wtedy Bóg rzekł: Niechaj się stanie światłość! I stała się 

światłość. (4) Bóg widząc, że światłość jest dobra, oddzielił ją od ciemności.  
 

(5)  I nazwał Bóg światłość dniem, a ciemność nazwał nocą. I tak upłynął wieczór            

i poranek - dzień pierwszy. (6) A potem Bóg rzekł: Niechaj powstanie sklepienie 

w środku wód i niechaj ono oddzieli jedne wody od drugich! (7) Uczyniwszy to 

sklepienie, Bóg oddzielił wody pod sklepieniem od wód ponad sklepieniem; a gdy 

tak się stało, (8) Bóg nazwał to sklepienie niebem.  
 

I tak upłynął wieczór i poranek - dzień drugi. (9) A potem Bóg rzekł: Niechaj 

zbiorą się wody spod nieba w jedno miejsce i niech się ukaże powierzchnia sucha! 

A gdy tak się stało, (10) Bóg nazwał tę suchą powierzchnię ziemią, a zbiorowisko 

wód nazwał morzem. Bóg widząc, że były dobre, (11) rzekł: Niechaj ziemia wyda 

rośliny zielone: trawy dające nasiona, drzewa owocowe rodzące na ziemi według 

swego gatunku owoce, w których są nasiona. I stało się tak. (12) Ziemia wydała 

rośliny zielone: trawę dającą nasienie według swego gatunku i drzewa rodzące 

Chrystus 

zmartwychwstał!  

 

I my także 

zmartwychwstaniemy! 

 



owoce, w których było nasienie według ich gatunków. A Bóg widział, że były 

dobre.  
 

(13) I tak upłynął wieczór i poranek - dzień trzeci. (14) A potem Bóg rzekł: 

Niechaj powstaną ciała niebieskie, świecące na sklepieniu nieba, aby oddzielały 

dzień od nocy, aby wyznaczały pory roku, dni i lata; (15) aby były ciałami 

jaśniejącymi na sklepieniu nieba i aby świeciły nad ziemią. I stało się 

tak. (16) Bóg uczynił dwa duże ciała jaśniejące: większe, aby rządziło dniem, i 

mniejsze, aby rządziło nocą, oraz gwiazdy. (17) I umieścił je Bóg na sklepieniu 

nieba, aby świeciły nad ziemią; (18)aby rządziły dniem i nocą i oddzielały 

światłość od ciemności. A widział Bóg, że były dobre.  
 

(19) I tak upłynął wieczór i poranek - dzień czwarty. (20) Potem Bóg rzekł: 

Niechaj się zaroją wody od roju istot żywych, a ptactwo niechaj lata nad ziemią, 

pod sklepieniem nieba! (21) Tak stworzył Bóg wielkie potwory morskie i 

wszelkiego rodzaju pływające istoty żywe, którymi zaroiły się wody, oraz wszelkie 

ptactwo skrzydlate różnego rodzaju. Bóg widząc, że były 

dobre, (22) pobłogosławił je tymi słowami: Bądźcie płodne i mnóżcie się, abyście 

zapełniały wody morskie, a ptactwo niechaj się rozmnaża na ziemi. 
 

 (23) I tak upłynął wieczór i poranek - dzień piąty. (24) Potem Bóg rzekł: Niechaj 

ziemia wyda istoty żywe różnego rodzaju: bydło, zwierzęta pełzające i dzikie 

zwierzęta według ich rodzajów! I stało się tak. (25) Bóg uczynił różne rodzaje 

dzikich zwierząt, bydła i wszelkich zwierząt pełzających po ziemi. I widział Bóg, 

że były dobre. (26) A wreszcie rzekł Bóg: Uczyńmy człowieka a Nasz obraz, 

podobnego Nam. Niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem 

powietrznym, nad bydłem, nad ziemią i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi 

po ziemi! (27) Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go 

stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę. (28) Po czym Bóg im błogosławił, 

mówiąc do nich: Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i 

uczynili ją sobie poddaną; abyście panowali nad rybami morskimi, nad ptactwem 

powietrznym i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi. (29) I rzekł 

Bóg: Oto wam daję wszelką roślinę przynoszącą ziarno po całej ziemi i wszelkie 

drzewo, którego owoc ma w sobie nasienie: dla was będą one pokarmem. (30) A 

dla wszelkiego zwierzęcia polnego i dla wszelkiego ptactwa w powietrzu, i dla 

wszystkiego, co się porusza po ziemi i ma w sobie pierwiastek życia, będzie 

pokarmem wszelka trawa zielona. I stało się tak. (31) A Bóg widział, że 

wszystko, co uczynił, było bardzo dobre. I tak upłynął wieczór i poranek - dzień 

szósty.  

 



(1) W ten sposób zostały ukończone niebo i ziemia oraz wszystkie jej zastępy 

[stworzeń]. (2) A gdy Bóg ukończył w dniu szóstym swe dzieło, nad którym 

pracował, odpoczął dnia siódmego po całym swym trudzie, jaki podjął. 

 

Rdz 22,1-18 

 

(1) A po tych wydarzeniach Bóg wystawił Abrahama na próbę. Rzekł do niego: 

Abrahamie! A gdy on odpowiedział: Oto jestem - (2) powiedział: weź twego syna 

jedynego, którego miłujesz, Izaaka, idź do kraju Moria i tam złóż go w ofierze na 

jednym z pagórków, jakie ci wskażę. 
 

 (3) Nazajutrz rano Abraham osiodłał swego osła, zabrał z sobą dwóch swych 

ludzi i syna Izaaka, narąbał drzewa do spalenia ofiary i ruszył w drogę do 

miejscowości, o której mu Bóg powiedział. (4) Na trzeci dzień Abraham, 

spojrzawszy, dostrzegł z daleka ową miejscowość.  
 

(5) I wtedy rzekł do swych sług: Zostańcie tu z osłem, ja zaś i chłopiec pójdziemy 

tam, aby oddać pokłon Bogu, a potem wrócimy do was. (6) Abraham, zabrawszy 

drwa do spalenia ofiary, włożył je na syna swego Izaaka, wziął do ręki ogień i 

nóż, po czym obaj się oddalili.  
 

(7) Izaak odezwał się do swego ojca Abrahama: Ojcze mój! A gdy ten rzekł: Oto 

jestem, mój synu - zapytał: Oto ogień i drwa, a gdzież jest jagnię na 

całopalenie? (8) Abraham odpowiedział: Bóg upatrzy sobie jagnię na całopalenie, 

synu mój. I szli obydwaj dalej.  
 

(9) A gdy przyszli na to miejsce, które Bóg wskazał, Abraham zbudował tam 

ołtarz, ułożył na nim drwa i związawszy syna swego Izaaka położył go na tych 

drwach na ołtarzu. (10) Potem Abraham sięgnął ręką po nóż, aby zabić swego 

syna.  
 

(11) Ale wtedy Anioł Pański zawołał na niego z nieba i rzekł: Abrahamie, 

Abrahamie! A on rzekł: Oto jestem. (12) Anioł powiedział mu: Nie podnoś ręki na 

chłopca i nie czyń mu nic złego! Teraz poznałem, że boisz się Boga, bo nie 

odmówiłeś Mi nawet twego jedynego syna. (13) Abraham, obejrzawszy się poza 

siebie, spostrzegł barana uwikłanego rogami w zaroślach. Poszedł więc, wziął 

barana i złożył w ofierze całopalnej zamiast swego syna.  
 

(14) I dał Abraham miejscu temu nazwę "Pan widzi". Stąd to mówi się dzisiaj: Na 

wzgórzu Pan się ukazuje. (15) Po czym Anioł Pański przemówił głośno z nieba do 

Abrahama po raz drugi:  

 



(16) Przysięgam na siebie, wyrocznia Pana, że ponieważ uczyniłeś to, a nie 

oszczędziłeś syna twego jedynego, (17) będę ci błogosławił i dam ci potomstwo 

tak liczne jak gwiazdy na niebie i jak ziarnka piasku na wybrzeżu morza; 

potomkowie twoi zdobędą warownie swych nieprzyjaciół. (18) Wszystkie ludy 

ziemi będą sobie życzyć szczęścia takiego, jakie jest udziałem twego potomstwa, 

dlatego że usłuchałeś mego rozkazu. 

 

Wj 14,15--15,1a 

 

 (15) Pan rzekł do Mojżesza: Czemu głośno wołasz do Mnie? Powiedz Izraelitom, 

niech ruszają w drogę. (16) Ty zaś podnieś swą laskę i wyciągnij rękę nad morze 

i rozdziel je na dwoje, a wejdą Izraelici w środek na suchą ziemię. 
 

 (17) Ja natomiast uczynię upartymi serca Egipcjan, że pójdą za nimi. Wtedy 

okażę moją potęgę wobec faraona, całego wojska jego, rydwanów i wszystkich 

jego jeźdźców. (18) A gdy okażę moją potęgę wobec faraona, jego rydwanów i 

jeźdźców, wtedy poznają Egipcjanie, że ja jestem Pan.  
 

(19) Anioł Boży, który szedł na przedzie wojsk izraelskich, zmienił miejsce i szedł 

na ich tyłach. Słup obłoku również przeszedł z przodu i zajął ich tyły, (20) stając 

między wojskiem egipskim a wojskiem izraelskim. I tam był obłok ciemnością, tu 

zaś oświecał noc. I nie zbliżyli się jedni do drugich przez całą noc.(21) Mojżesz 

wyciągnął rękę nad morze, a Pan cofnął wody gwałtownym wiatrem wschodnim, 

który wiał przez całą noc, i uczynił morze suchą ziemią. Wody się 

rozstąpiły, (22) a Izraelici szli przez środek morza po suchej ziemi, mając mur z 

wód po prawej i po lewej stronie.  
 

(23) Egipcjanie ścigali ich. Wszystkie konie faraona, jego rydwany i jeźdźcy 

weszli za nimi w środek morza. (24) O świcie spojrzał Pan ze słupa ognia i ze 

słupa obłoku na wojsko egipskie i zmusił je do ucieczki. (25) I zatrzymał koła ich 

rydwanów, tak że z wielką trudnością mogli się naprzód posuwać. Egipcjanie 

krzyknęli: Uciekajmy przed Izraelem, bo w jego obronie Pan walczy z 

Egipcjanami. (26) A Pan rzekł do Mojżesza: Wyciągnij rękę nad moze, aby wody 

zalały Egipcjan, ich rydwany i jeźdźców.  
 

(27) Wyciągnął Mojżesz rękę nad morze, które o brzasku dnia wróciło na swoje 

miejsce. Egipcjanie uciekając biegli naprzeciw falom, i pogrążył ich Pan w środku 

morza. (28) Powracające fale zatopiły rydwany i jeźdźców całego wojska faraona, 

którzy weszli w morze, ścigając tamtych, nie ocalał z nich ani jeden. (29) Izraelici 

zaś szli po suchym dnie morskim, mając mur wodny po prawej i po lewej 

stronie.  

 



(30) W tym to dniu wybawił Pan Izraela z rąk Egipcjan. I widzieli Izraelici 

martwych Egipcjan na brzegu morza. (31) Gdy Izraelici widzieli wielkie dzieło, 

którego dokonał Pan wobec Egipcjan, ulękli się Pana i uwierzyli Jemu oraz Jego 

słudze Mojżeszowi.  
 

(1) Wtedy Mojżesz i Izraelici razem z nim śpiewali taką pieśń ku czci Pana: 

 

Iz 54,4a.5-14 

 

(4) Nie lękaj się, bo już się nie zawstydzisz, nie wstydź się, bo już nie doznasz 

pohańbienia. Raczej zapomnisz o wstydzie twej młodości. 

 (5) Bo małżonkiem twoim jest twój Stworzyciel, któremu na imię - Pan 

Zastępów; Odkupicielem twoim - Święty Izraela, nazywają Go Bogiem całej 

ziemi.  
 

(6) Zaiste, jak niewiastę porzuconą i zgnębioną na duchu, wezwał cię Pan.  

I jakby do porzuconej żony młodości mówi twój Bóg: (7) Na krótką chwilę 

porzuciłem ciebie, ale z ogromną miłością cię przygarnę. (8) W przystępie gniewu 

ukryłem przed tobą na krótko swe oblicze, ale w miłości wieczystej nad tobą się 

ulitowałem, mówi Pan, twój Odkupiciel.  
 

(9) Dzieje się ze Mną tak, jak za dni Noego, kiedy przysiągłem, że wody Noego 

nie spadną już nigdy na ziemię; tak teraz przysięgam, że się nie rozjątrzę na 

ciebie ani cię gromić nie będę.  
 

(10) Bo góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać, ale miłość moja nie odstąpi od 

ciebie i nie zachwieje się moje przymierze pokoju, mówi Pan, który ma litość nad 

tobą. (11) O nieszczęśliwa, wichrami smagana, niepocieszona! Oto Ja osadzę 

twoje kamienie na malachicie i fundamenty twoje na szafirach. (12)Uczynię 

blanki twych murów z rubinów, bramy twoje z górskiego kryształu, a z drogich 

kamieni - cały obwód twych murów.  
 

(13) Wszyscy twoi synowie będą uczniami Pana, wielka będzie szczęśliwość twych 

dzieci. (14) Będziesz mocno osadzona na sprawiedliwości. Daleka bądź od trwogi, 

bo nie masz się czego obawiać, i od przestrachu, bo nie ma on przystępu do 

ciebie. 

 

Iz 55,1-11 

 

(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.  

 

Ba 3,9-15.32--4,4 

 

(9) Bądź posłuszny, Izraelu, przykazaniom życiodajnym, nakłoń ucha, by poznać 

mądrość. (10) Cóż się to stało, Izraelu, że jesteś w kraju nieprzyjaciół, 

wynędzniały w ziemi obcej, (11) uważany za nieczystego na równi z umarłymi, 

zaliczony do tych, co schodzą do Szeolu?  
 

(12) Opuściłeś źródło mądrości. (13) Gdybyś chodził po drodze Bożej, 

mieszkałbyś w pokoju na wieki. (14) Naucz się, gdzie jest mądrość, gdzie jest siła 

i rozum, a poznasz równocześnie, gdzie jest długie i szczęśliwe życie, gdzie jest 

światłość dla oczu i pokój. (15) Lecz któż znalazł jej miejsce lub kto wszedł do jej 

skarbców?  
 

(32) Lecz zna ją Wszechwiedzący i wynajdzie ją swoją mądrością. Ten, który na 

czas bezkresny urządził ziemię i napełnił ją stworzeniami 

czworonożnymi, (33) wysłał światło i poszło, wezwał je, a ono posłuchało Go ze 

drżeniem.  



(34) Gwiazdy radośnie świecą na swoich strażnicach.(35) Wezwał je. 

Odpowiedziały: <Jesteśmy>. Z radością świecą swemu Stwórcy. (36) On jest 

Bogiem naszym. I żaden inny nie może z Nim się równać.  
 

(37) Zbadał wszystkie drogi mądrości i dał ją słudze swemu, Jakubowi, i 

Izraelowi, umiłowanemu swojemu. (38) Potem ukazała się ona na ziemi i zaczęła 

przebywać wśród ludzi.  
 

(1) Tą mądrością jest księga przykazań Boga i Prawo trwające na wieki. Wszyscy, 

którzy się go trzymają, żyć będą. Którzy je zaniedbują, pomrą.  
 

(2) Nawróć się, Jakubie, trzymaj się go, chodź w blasku jego światła! (3) Nie 

dawaj chwały swojej obcemu ani innemu narodowi twych 

przywilejów! (4) Szczęśliwi jesteśmy, o Izraelu, że znamy to, co się Bogu 

podoba.  

 

 

Ez 36,16-17a.18-28 

 

(16) Pan skierował do mnie te słowa: (17) Synu człowieczy, kiedy dom Izraela 

mieszkał na swojej ziemi, wówczas splugawili ją swym postępowaniem i swymi 

czynami. (18) Wtedy wylałem na nich swe oburzenie z powodu krwi, którą w 

kraju przelali, i z powodu bożków, którymi go splugawili. (19) I rozproszyłem ich 

pomiędzy pogańskie ludy, i rozsypali się po krajach, osądziłem ich według 

postępowania i czynów.  
 

(20) W ten sposób przyszli do ludów pogańskich i dokąd przybyli, bezcześcili 

święte imię moje, podczas gdy mówiono o nich: To jest lud Pana, musieli się oni 

wyprowadzić ze swego kraju. (21) Wtedy zatroszczyłem się o święte me imię, 

które oni, Izraelici, zbezcześcili wśród ludów pogańskich, do których przybyli.  
 

(22) Dlatego mów do domu Izraela: Tak mówi Pan Bóg: Nie z waszego powodu 

to czynię, domu Izraela, ale dla świętego imienia mojego, które bezcześciliście 

wśród ludów pogańskich, do których przyszliście. (23) Chcę uświęcić wielkie imię 

moje, które zbezczeszczone jest pośród ludów, zbezczeszczone przez was pośród 

nich, i poznają ludy, że Ja jestem Pan - wyrocznia Pana Boga - gdy okażę się 

Świętym względem was przed ich oczami.  
 

(24)Zabiorę was spośród ludów, zbiorę was ze wszystkich krajów i przyprowadzę 

was z powrotem do waszego kraju, (25) pokropię was czystą wodą, abyście się 

stali czystymi, i oczyszczę was od wszelkiej zmazy i od wszystkich waszych 

bożków.  

 
 



(26) I dam wam serce nowe i ducha nowego tchnę do waszego wnętrza, odbiorę 

wam serce kamienne, a dam wam serce z ciała.  
 

(27) Ducha mojego chcę tchnąć w was i sprawić, byście żyli według mych 

nakazów i przestrzegali przykazań, i według nich postępowali. (28) Wtedy 

będziecie mieszkać w kraju, który dałem waszym przodkom, i będziecie moim 

ludem, a Ja będę waszym Bogiem. 

 

Rz 6,3-11 

 

(3) Czyż nie wiadomo wam, że my wszyscy, którzyśmy otrzymali chrzest 

zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć? (4) Zatem 

przez chrzest zanurzający nas w śmierć zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po 

to, abyśmy i my wkroczyli w nowe życie - jak Chrystus powstał z martwych dzięki 

chwale Ojca.  
 

(5) Jeżeli bowiem przez śmierć, podobną do Jego śmierci, zostaliśmy z Nim 

złączeni w jedno, to tak samo będziemy z Nim złączeni w jedno przez podobne 

zmartwychwstanie.  
 

(6) To wiedzcie, że dla zniszczenia grzesznego ciała dawny nasz człowiek został 

razem z Nim ukrzyżowany po to, byśmy już więcej nie byli w niewoli 

grzechu. (7) Kto bowiem umarł, stał się wolny od grzechu.  
 

(8) Otóż, jeżeli umarliśmy razem z Chrystusem, wierzymy, że z Nim również żyć 

będziemy, (9) wiedząc, że Chrystus powstawszy z martwych już więcej nie 

umiera, śmierć nad Nim nie ma już władzy. (10) Bo to, że umarł, umarł dla 

grzechu tylko raz, a że żyje, żyje dla Boga.  
 

(11) Tak i wy rozumiejcie, że umarliście dla grzechu, żyjecie zaś dla Boga w 

Chrystusie Jezusie. 

 

    Ps 118,1-2.16-17.22-23  

 

(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. 
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(Dz 10,34a.37-43:  Biblia Tysiąclecia) 
 

 

(34) Wtedy Piotr przemówił w dłuższym wywodzie: Przekonuję się, że Bóg 

naprawdę nie ma względu na osoby. (35) Ale w każdym narodzie miły jest Mu 

ten, kto się Go boi i postępuje sprawiedliwie. (36) Posłał swe słowo synom Izraela, 

zwiastując im pokój przez Jezusa Chrystusa. On to jest Panem wszystkich. (37) 

Wiecie, co się działo w całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan. 

 (38) Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem 

Świętym i mocą. Dlatego że Bóg był z Nim, przeszedł On dobrze czyniąc i 

uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła. (39) A my jesteśmy 

świadkami wszystkiego, co zdziałał w ziemi żydowskiej i w Jerozolimie. Jego to 

zabili, zawiesiwszy na drzewie.  
 

(40) Bóg wskrzesił Go trzeciego dnia i pozwolił Mu ukazać 

się (41)      nie całemu ludowi, ale nam,   wybranym 

uprzednio przez Boga na świadków, którzyśmy z Nim jedli i pili po Jego 

zmartwychwstaniu. 
 

 (42) On nam rozkazał ogłosić ludowi i dać świadectwo, że Bóg ustanowił Go 

sędzią żywych i umarłych. (43) Wszyscy prorocy świadczą o tym, że każdy, kto             

w Niego wierzy, przez Jego imię otrzymuje odpuszczenie grzechów. 
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  



 Skupimy się dziś na jednym wersecie dzisiejszego pierwszego czytania.  

 

Przemawiając do setnika i jego rodziny, św. Piotr mówi, że zmartwychwstały Jezus ukazał 

się „nie całemu ludowi”, ale jedynie swoim uczniom, „wybranym uprzednio przez Boga 

na świadków” (Dz 10,41).  

Nie ukazał się ani faryzeuszom, ani mieszkańcom Aten czy Aleksandrii, ani nawet tym 

wszystkim, których uzdrowił i uwolnił od złych duchów. Ukazał się jedynie ścisłemu gronu 

wybranych. 

Następne słowa Piotra są jeszcze bardziej zaskakujące: mówi, że Bóg rozkazał jemu i 

pozostałym uczniom „ogłosić ludowi i dać świadectwo” (Dz 10,42). Zamiast uroczyście 

ogłosić z nieba zmartwychwstanie Jezusa, Bóg polecił czynić to wybranym uprzednio „na 

świadków” uczniom, którzy byli zwyczajnymi, szarymi ludźmi, podobnymi do nas. 

Dlaczego Bóg przyjął tak niepewną, a wręcz ryzykowną strategię? Być może nigdy nie 

dowiemy się tego do końca, ale rozważmy przynajmniej dwie możliwości. 

 

Po pierwsze, Jezus chciał, byśmy doświadczali Jego miłości poprzez siebie nawzajem. 

Byśmy odczuwali Jego obecność poprzez ofiarność, czułość i pokorę naszych braci. 
 

 Dlatego jednoczy nas w Kościele i pragnie przez nas przemieniać świat. 

 Dlatego też gromadzi nas przy ołtarzu jako rodzinę dzieci Bożych. 
 

Po drugie, Jezus miał do swoich uczniów zaufanie.  
 

 Był pewien, że przy pomocy Jego Ducha Piotr, Maria Magdalena i pozostali 

dokonają rzeczy wielkich i wspaniałych.  

 On ufa także tobie. Wie, że nie wszystko zawsze ci się udaje, ale tak samo było z 

Apostołami. 
 

Wie jednak także, że jeśli włożysz całe serce w to, by miłować ludzi, jak On ich miłuje, 

twoje życie nie będzie bezowocne. 

 

Chrystus zmartwychwstał! 

Niech ta prawda przemienia nasze życie! 
 

„Jezu, dziękuję Ci za to, że wybrałeś także mnie do głoszenia dobrej nowiny                          

o Twoim zmartwychwstaniu”. 

 

Ps 118,1-2.16-17.22-23     Kol 3,1-4 lub 1 Kor 5,6b-8    J 20,1-9 lub (wieczorem) 

 


