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2 kwietnia 2018 
(Mt 28,8-15:  Biblia Tysiąclecia) 

 

(8) Pośpiesznie więc oddaliły się od grobu, z bojaźnią i wielką radością, 
i biegły oznajmić to Jego uczniom. (9) 

A oto Jezus stanął przed nimi 

i rzekł: Witajcie. One podeszły do Niego, objęły Go za nogi i oddały Mu 

pokłon. (10) A Jezus rzekł do nich: Nie bójcie się. Idźcie i oznajmijcie moim 

braciom: niech idą do Galilei, tam Mnie zobaczą. (11) Gdy one były w drodze, 
niektórzy ze straży przyszli do miasta i powiadomili arcykapłanów o wszystkim, co 

zaszło. (12) Ci zebrali się ze starszymi, a po naradzie dali żołnierzom sporo 
pieniędzy (13) i rzekli: Rozpowiadajcie tak: Jego uczniowie przyszli w nocy i 

wykradli Go, gdyśmy spali. (14) A gdyby to doszło do uszu namiestnika, my z nim 
pomówimy i wybawimy was z kłopotu. (15) Ci więc wzięli pieniądze i uczynili, jak 

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

dzisiejszego. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

 

Od wieków wierzący całego świata w swoim osobistym poszukiwaniu zmartwychwstałego 

Pana podążają śladami Marii Magdaleny. Nie chodzi tu o pielgrzymowanie do Ziemi Świętej – 

choć oczywiście byłoby wspaniale tam się udać. Mówimy o czymś tak zwyczajnym, jak 

rozpoczynanie dnia modlitwą. 

 



Wyjaśnijmy tę analogię. Co rano podnosimy się ze „śmierci” snu, aby wyjść na spotkanie 

kolejnego dnia, jak ewangeliczne kobiety, które o świcie ruszyły do grobu Jezusa, by namaścić 

Jego ciało.  

 Gdy zastały grób pusty i wracały, by oznajmić to uczniom, Jezus „stanął przed 

nimi” (Mt 28,9).  

 Ten sam Jezus chce wyjść na spotkanie także tobie – gdy przygotowujesz śniadanie 

czy spieszysz się do pracy, On jest z tobą. 

 Spróbuj to sobie uświadomić i znaleźć chwilę dla Niego, zanim wpadniesz w wir 

codziennych zajęć. 

 

W dzisiejszej Ewangelii Jezus przemówił jako pierwszy. 

 

Pozdrowił kobiety, prawdopodobnie każdą z nich po imieniu. A kiedy one zorientowały się, 

kto do nich mówi, ogarnęła je radość i padły przed Nim na kolana w uwielbieniu. Ale nie był to 

jeszcze koniec spotkania. Jezus wiedział, co przeżywają, jak wiele uczuć nimi miota. Chcąc je 

uspokoić, powiedział: „Nie bójcie się!” (Mt 28,10). 

 

Podobnie jest i z nami – kiedy odczuwamy obecność Jezusa, nasze serca wypełnia radość. 

Jego słowo niesie nam pokój, nadzieję, daje siły do wypełniania codziennych obowiązków. 

Jezus przekazuje ci tę samą dobrą nowinę, którą w Niedzielę Wielkanocną usłyszały Maria 

Magdalena i jej towarzyszka. Ten, który z miłości do nas pokonał grzech i śmierć, jest zawsze z 

tobą i nigdy cię nie opuści. 

 

Co rano Jezus wychodzi ci naprzeciw ze swoim pozdrowieniem. Mówi, byś przestał się lękać 

i otworzył się na Niego i Jego łaskę. 

 

 Postaraj się więc znaleźć każdego ranka czas na trwanie przed Nim w ciszy i 

wsłuchiwanie się w Jego głos.  

 Pozwól Mu „stanąć przed tobą” na początku każdego dnia. On ma ci tak wiele do 

powiedzenia! 

 

„Jezu, chcę Cię spotkać dzisiejszego ranka, gdy «staniesz przede mną»”. 

 

Dz 2.14.22b-32   Ps 16,1-2.5.7-11 

 

 

 

 

 



 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Wtorek :  

3 kwietnia 2018                           
(Dz 2,36-41:  Biblia Tysiąclecia) 

 

(36) Niech więc cały dom Izraela wie z niewzruszoną pewnością, że 

tego Jezusa, którego wyście ukrzyżowali, uczynił Bóg i Panem, i 

Mesjaszem. (37) Gdy to usłyszeli, przejęli się do głębi serca: 
 

Cóż mamy czynić, 
 

 bracia? - zapytali Piotra i pozostałych Apostołów.  

(38) Nawróćcie się - powiedział do nich Piotr - i niech każdy z was ochrzci się 

w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a weźmiecie 

w darze Ducha Świętego. (39) Bo dla was jest obietnica i dla dzieci waszych, i 

dla wszystkich, którzy są daleko, a których powoła Pan Bóg nasz. (40) W wielu też 

innych słowach dawał świadectwo i napominał: Ratujcie się spośród tego 

przewrotnego pokolenia! (41) Ci więc, którzy przyjęli jego naukę, zostali 

ochrzczeni. I przyłączyło się owego dnia około trzech tysięcy dusz.  
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 
  

 

Jaka jest twoja reakcja po wysłuchaniu słowa Bożego              

i homilii podczas Mszy świętej? 
 

Może się zdarzyć, że twoje serce tak się rozpali, że w porywie entuzjazmu postanowisz 

zaangażować się w jakąś posługę w parafii, modlić się dużo więcej, pojechać gdzieś na 

misje…  

Jednak zwykle nie jesteś w stanie zrealizować tych postanowień, a twój entuzjazm z czasem 

przygasa. Może też być inaczej – wychodzisz z kościoła myśląc sobie: „To była dobra 

homilia” lub „Zaciekawiło mnie to”, ale tak naprawdę nie przywiązujesz wagi do tego, co 

usłyszałeś, i pod koniec dnia nie pamiętasz już ani słowa.  

Taka reakcja skutecznie mrozi wszystkie natchnienia, jakie mógłbyś otrzymać. 

 



 Co zrobić, żeby rzeczywiście skorzystać z bogactwa słowa usłyszanego podczas 

Mszy?  

 

Zacznij od drobnych rzeczy.  
 

 Spróbuj skupić się na jakimś jednym punkcie.  

 Nie musisz zapamiętywać treści wszystkich czytań i całej homilii. 

 Znajdź jedno zdanie – czy choćby jedno słowo – które w jakiś sposób porusza twoje 

wnętrze i powracaj do niego w ciągu dnia. 

 

 Przykład takiej reakcji widzimy w dzisiejszym pierwszym czytaniu.  

 

Tego poranka działo się bardzo wiele. 

  

 Po pierwsze, było to żydowskie święto Pięćdziesiątnicy, a po drugie,  

 Duch Święty dokonał wielu znaków i cudów przez Apostołów.  

 Następnie Piotr w długiej, entuzjastycznej przemowie głosił zebranym Ewangelię. Było 

to przesłanie inspirujące, ale jednocześnie trudne do przyjęcia.  

 Kiedy wreszcie słuchacze mieli szansę złapać oddech, zapytali: „Cóż mamy czynić” 

(Dz 2,37) z tym, co zobaczyliśmy i usłyszeliśmy?  

 W odpowiedzi Piotr dał im prostą wskazówkę: „Nawróćcie się (…) i niech każdy             

z was przyjmie chrzest” (Dz 2,38).  

 

Było to wszystko, czego potrzebowali w tym momencie. Nie musieli zgłębiać poruszanych 

przez niego kwestii teologicznych. Nie musieli analizować całego toku jego rozumowania. Nie 

musieli rozumieć znaczenia gwałtownego wichru i ognistych języków. Wystarczyło, że po 

prostu przyjęli zaproszenie Boga. 

 

   Ten sam Duch Święty, który działał tego wyjątkowego 

dnia, żyje dziś i działa w twoim życiu.  

 

Kiedy więc słuchasz czytań czy homilii, bądź czujny na Jego poruszenia. Nie wychodź          

z Mszy świętej i nie kończ modlitwy bez konkretnego postanowienia. Idź do swojej 

codzienności z tym konkretem, a zobaczysz, jak Pan będzie działał w twoim sercu. 

 

„Panie, pomóż mi dziś owocnie przyjąć Twoje słowo”. 

 

Ps 33,4-5.18-20.22   J 20,11-18 
 



 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 
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     Lekcja  129                                   Temat:   O głoszeniu Ewangelii 
(Łk 24,13-35:   Biblia Tysiąclecia) 

  

(13) Tego samego dnia dwaj z nich byli w drodze do wsi, zwanej Emaus, oddalonej 

sześćdziesiąt stadiów od Jerozolimy. (14) Rozmawiali oni z sobą o tym wszystkim, co 

się wydarzyło. (15) Gdy tak rozmawiali i rozprawiali z sobą, sam 

Jezus przybliżył się i szedł z nimi. 

(16) Lecz oczy ich były niejako na uwięzi, tak że Go nie poznali. (17) On zaś ich 

zapytał: Cóż to za rozmowy prowadzicie z sobą w drodze? Zatrzymali się smutni. 

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

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

stało. (19) Zapytał ich: Cóż takiego? Odpowiedzieli Mu: To, co się stało z Jezusem 

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

całego ludu; (20) jak arcykapłani i nasi przywódcy wydali Go na śmierć i 

ukrzyżowali. 

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

wszystkim dziś już trzeci dzień, jak się to stało. (22) Nadto jeszcze niektóre z 

naszych kobiet przeraziły nas: były rano u grobu, (23) a nie znalazłszy Jego ciała, 

wróciły i opowiedziały, że miały widzenie aniołów, którzy zapewniają, iż On 

żyje. (24) Poszli niektórzy z naszych do grobu i zastali wszystko tak, jak kobiety 

opowiadały, ale Jego nie widzieli.  

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

wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy! (26) Czyż Mesjasz nie miał tego 

cierpieć, aby wejść do swej chwały? (27) I zaczynając od Mojżesza poprzez 

wszystkich proroków wykładał im, co we wszystkich Pismach odnosiło się do 

Niego. (28) Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a On okazywał, jakoby miał 

iść dalej. (29) Lecz przymusili Go, mówiąc: Zostań z nami, gdyż ma się ku 

wieczorowi i dzień się już nachylił. Wszedł więc, aby zostać z nimi.  



(30) Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, 

połamał go i dawał im. (31) Wtedy oczy im się otworzyły i poznali Go, lecz On 

zniknął im z oczu. (32) I mówili nawzajem do siebie: Czy serce nie pałało w nas, 

kiedy rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam wyjaśniał? (33) W tej samej godzinie 

wybrali się i wrócili do Jerozolimy. Tam zastali zebranych Jedenastu i innych z 

nimi, (34) którzy im oznajmili: Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się 

Szymonowi. (35) Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze, i jak Go poznali 

przy łamaniu chleba. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Ewangelizacja. Już samo to słowo może wzbudzić w nas niepokój: „Nie umiem głosić 

Ewangelii. A jeśli zrobię to źle? A jeśli ta druga osoba mnie odrzuci?”. Jednak ewangelizowanie 

nie polega na wyjaśnianiu całości Ewangelii w trakcie jednego spotkania. Chodzi po prostu o 

dzielenie się z innymi Dobrą Nowiną – na przykład podczas wspólnego spaceru czy podróży. 

Tak właśnie postąpił Jezus wobec uczniów na drodze do Emaus. Szedł wraz z nimi. 

Dołączył do nich w drodze i wdał się w przyjacielską rozmowę. Ta zwyczajna, niczym 

niezagrażająca sytuacja dała im szansę bezpiecznego wypowiedzenia się przed Jezusem. 

Pomogła im też przyjąć Jego słowa z otwartością. Stając się ich towarzyszem drogi, Jezus 

wzbudził w nich zaufanie, tak że mogli uwierzyć Jego słowu.  

Wprawdzie większość z nas nie podróżuje dziś pieszo, mamy jednak także inne sposoby 

nawiązywania przyjacielskiego, otwartego kontaktu z drugim człowiekiem. W świecie, w 

którym ludzie coraz bardziej izolują się od siebie, kontakt osobisty ma ogromną wartość. Może 

zwykłe zainteresowanie starszym, samotnym sąsiadem zapoczątkuje relację, która pozwoli mu 

się otworzyć. Może zaproponujesz mu wspólny spacer po okolicy? Z czasem może się okazać, 

że macie ze sobą o wiele więcej wspólnego, niż sądziłeś. Może przeszedłeś przez podobne 

doświadczenia i będziesz w stanie okazać mu zrozumienie. Może przyda mu się twoje życzliwe 

słowo. A może zaoferujesz mu pomoc w pracach domowych? Z czasem pojawią się okazje do 

rozmowy na tematy religijne i będziesz mógł swobodnie podzielić się swoją wiarą. Sam nie 

wiedząc kiedy, zaczniesz ewangelizować! 
 

 Czy jest ktoś, z kim mógłbyś porozmawiać na temat wiary już w tym tygodniu? 
 

 Miej oczy otwarte na wszelkie okazje do osobistego kontaktu. Sensem ewangelizacji nie 

jest to, żeby powiedzieć danej osobie coś, czego nie wie o Bogu. Chodzi raczej o to, żeby jej 

wysłuchać i podzielić się z nią własnym doświadczeniem. Potrafi to zrobić każdy. 
 

„Panie, pomóż mi postawić pierwszy krok. Naucz mnie nawiązywać kontakt                

z innymi ludźmi i dzielić się z nimi swoją wiarą”. 
 

Dz 3,1-10   Ps 105,1-4.6-9 
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Lekcja  130                                     Temat:   Uzdrawiający dotyk Boga 
(Dz 3,11-26:   Biblia Tysiąclecia) 

 

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

krużganku, który zwano Salomonowym. (12) Na ten widok Piotr przemówił do ludu: 

Mężowie izraelscy! Dlaczego dziwicie się temu?  

I dlaczego także patrzycie na nas, jakbyśmy własną 

mocą lub pobożnością sprawili, że on chodzi? 

 (13) Bóg naszych ojców, Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, wsławił Sługę swego, 

Jezusa, wy jednak wydaliście Go i zaparliście się Go przed Piłatem, gdy postanowił 

Go uwolnić. (14) Zaparliście się Świętego i Sprawiedliwego, a wyprosiliście 

ułaskawienie dla zabójcy. (15) Zabiliście Dawcę życia, ale Bóg wskrzesił Go z 

martwych, czego my jesteśmy świadkami. (16) I przez wiarę w Jego imię temu 

człowiekowi, którego widzicie i którego znacie, imię to przywróciło siły. Wiara 

/wzbudzona/ przez niego dała mu tę pełnię sił, którą wszyscy widzicie. (17) Lecz 

teraz wiem, bracia, że działaliście w nieświadomości, tak samo jak zwierzchnicy 

wasi. (18) A Bóg w ten sposób spełnił to, co zapowiedział przez usta wszystkich 

proroków, że Jego Mesjasz będzie cierpiał. (19) Pokutujcie więc i nawróćcie się, aby 

grzechy wasze zostały zgładzone, (20) aby nadeszły od Pana dni ochłody, aby też 

posłał wam zapowiedzianego Mesjasza, Jezusa, (21) którego niebo musi zatrzymać 

aż do czasu odnowienia wszystkich rzeczy, co od wieków przepowiedział Bóg przez 

usta swoich świętych proroków. (22) Powiedział przecież Mojżesz: Proroka jak ja 

wzbudzi wam Pan, Bóg nasz, spośród braci waszych. Słuchajcie Go we 

wszystkim, co wam powie. (23) A każdy, kto nie posłucha tego Proroka, zostanie 

usunięty z ludu.(24) Zapowiadali te dni także pozostali prorocy, którzy przemawiali 

od czasów Samuela i jego następców. (25) Wy jesteście synami proroków i 

przymierza, które Bóg zawarł z waszymi ojcami, kiedy rzekł do Abrahama: 

Błogosławione będą w potomstwie twoim wszystkie narody ziemi. (26) Dla was w 

pierwszym rzędzie wskrzesił Bóg Sługę swego i posłał Go, aby błogosławił każdemu 

z was w odwracaniu się od grzechów.  

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 



 

Nic dziwnego, że ludzie uznali Piotra za kogoś absolutnie wyjątkowego – właśnie na ich 

oczach uzdrowił człowieka! Piotr jednak zadał sobie wiele trudu, by wskazać im prawdziwe 

źródło uzdrowienia – Jezusa, „Świętego i Sprawiedliwego (…), Dawcę życia” (Dz 

3,14.15). To Jego moc, i tylko ona, sprawiła, że mężczyzna zaczął chodzić. Piotr, który zdążył 

już stać się odważnym Apostołem, był jedynie narzędziem tej uzdrawiającej mocy. 

Pomyślmy – Piotr, ten nieokrzesany rybak z Galilei, gorliwiec, który zawsze obiecywał 

więcej, niż był w stanie dotrzymać, tchórzliwy uczeń, który zaparł się Jezusa – czy to 

rzeczywiście on uzdrowił tego biedaka? Ale właśnie o to chodzi: uzdrawiająca moc Boga 

może działać przez każdego, niekoniecznie przez tych najświętszych czy najbardziej 

pobożnych. Jest ona przecież darem Ducha Świętego, który został dany każdemu z nas. 

Może sądzimy, że nie mamy dostatecznej wiary, by dokonywać wielkich cudów, ale nie 

jest to naszą rolą. My mamy, podobnie jak „wielki św. Piotr”, stać się narzędziem w rękach 

Pana, współpracować z Nim i pozwolić Mu przez nas działać. 
 

 Zawsze pamiętaj, że Duch Święty żyje w tobie.  

 Już jesteś narzędziem w rękach Pana!  
 

Każdy twój akt miłości, przebaczenia, dobroci czy współczucia jest uobecnianiem 

uzdrawiającej obecności Boga wśród ludzi, których masz wokół siebie. A to dopiero początek. 

Z każdym kolejnym dniem, z każdą kolejną modlitwą stajesz się coraz bardziej skutecznym 

narzędziem Bożego działania. Kto wie, może Bóg kiedyś posłuży się i tobą, by uzdrowić 

kogoś z choroby?  

 

Jest to naprawdę wspaniała nowina! 

 

Świat potrzebuje uzdrawiającego dotyku Boga, a On powołał ciebie – 

tak, ciebie – na swoje narzędzie. 

 

Jesteś narzędziem w ręku Pana, który chce przez ciebie działać, tak jak działał przez Piotra 

pomimo jego wzlotów i upadków. Bądź cierpliwy i staraj się dostrzec Jego działanie. A przede 

wszystkim oddaj Mu swój czas – spotykając się z Nim regularnie na modlitwie – i pozwól Mu 

się kształtować. 

 

„Dzięki Ci, Panie, za to, że czynisz mnie narzędziem swojej miłości!                             

Oto jestem, Panie! Oddaję Ci się do dyspozycji”. 

 

Ps 8,2.5-9   Łk 24,35-48 



 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Piątek :  

6 kwietnia 2018                           

Lekcja  131                                     Temat:   Dziękujmy Panu 
(Ps 118,1-2.4.22-27:  Biblia Tysiąclecia) 

 
 

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

trwa na wieki.  

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

  (4) Niech mówią bojący się Pana: Łaska Jego na wieki. 

  

(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. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Dziękczynienie to bardzo odpowiednia postawa w czasie oktawy Wielkanocy! 

 

Jezus powstał z martwych – mamy za co dziękować! Jednak nie zapominajmy, że 

powinniśmy to czynić w każdym dniu roku – nawet w Wielki Piątek! 
 

 Dlaczego mamy składać dziękczynienie? 
 

Ponieważ w tym niepewnym świecie  

Bóg, jako jedyny, jest niezmienny. 
 

 Był dobry w Wielki Piątek,  

 był dobry w Niedzielę Zmartwychwstania i  

 jest dobry dzisiaj.  



Jego miłosierdzie nie ustaje pomimo naszych grzechów. On jest przy nas we wszystkich 

naszych radościach i smutkach. Dlatego nie przestawajmy Mu dziękować! 

 

Dziękuj Panu, ponieważ On jest dobry zawsze. Stworzył cię w swojej dobroci. Ustalił 

pełen nadziei plan dla twojego życia i otoczył cię miłością. Dzień po dniu działa, starając się 

pociągnąć cię ku sobie tu, na ziemi, i doprowadzić do życia wiecznego w niebie. Niezależnie 

od tego, co wydarzyło się wczoraj i co wydarzy się jutro, Bóg zamierza dobro dla ciebie 

dzisiaj. Udziela ci łaski, abyś mógł stawić czoło wszystkiemu, co cię dzisiaj spotka. Prowadzi 

cię, gdy nie jesteś w stanie dostrzec drogi. 

 

Dziękuj Panu, gdyż Jego miłosierdzie trwa na wieki. Jest ono dostępne dla 

wszystkich ludzi, przez wszystkie pokolenia, od wieków po wieczność. Jego miłosierdzie 

ogarnia także ciebie, nawet gdy zapominasz o Bogu, gdy grzeszysz, gdy zamykasz przed Nim  

serce. Jego miłosierdzie nie ustaje; On nigdy nie przestanie wychodzić naprzeciw tobie i 

twoim bliskim ze swoją miłosierną miłością. 

 

Dziękuj Panu, gdyż On jest z tobą. Nigdy nie jesteś sam. On jest przy tobie, gdy rano 

otwierasz oczy. Towarzyszy ci na każdym kroku. Ogarnia cię miłością i łaską, kiedy się 

modlisz. Jego Duch przez poruszenia serca przypomina ci w ciągu dnia o swojej obecności. W 

chwilach radości cieszy się razem z tobą. Gdy przechodzisz przez ciemne doliny, jest z tobą, 

aby cię umacniać. Nigdy cię nie opuści.  

 

 Dziękuj więc Panu, za te wszystkie Jego błogosławieństwa, które potrafisz wyliczyć,             

i za te, które dopiero przyjdą. 

 Dziękuj za Jego miłosierdzie i za Jego obecność – nawet jeśli ich nie czujesz. 

 Dziękuj, bo Bóg jest blisko – w dobrych i złych chwilach. 

 Zwróć ku Niemu swoje serce, bo jest dobry, a Jego miłosierdzie trwa na wieki. 

 

„Dzięki Ci, Panie, bo Ty jesteś dobry zawsze”. 

 

Dz 4,1-12  J 21,1-14 

 

 

 



 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Sobota :  

7 kwietnia 2018                           
 

(Mk 16,9-15:  Biblia Tysiąclecia) 
 
 

 

 (9) Po swym zmartwychwstaniu, wczesnym rankiem w pierwszy dzień 

tygodnia, Jezus ukazał się najpierw Marii Magdalenie, 

 

 z której wyrzucił siedem złych duchów. (10) Ona poszła i oznajmiła to tym, 

którzy byli z Nim, pogrążonym w smutku i płaczącym. (11) Ci jednak słysząc, że 

żyje i że ona Go widziała, nie chcieli wierzyć. (12) Potem ukazał się w innej 

postaci dwom z nich na drodze, gdy szli do wsi. (13) Oni powrócili i oznajmili 

pozostałym. Lecz im też nie uwierzyli. (14) W końcu ukazał się samym 

Jedenastu, gdy siedzieli za stołem, i wyrzucał im brak wiary i upór, że nie wierzyli 

tym, którzy widzieli Go zmartwychwstałego. (15) I rzekł do nich: Idźcie na cały 

świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

 

 Dlaczego właśnie Marii Magdalenie? 

 Dlaczego nie swojej Matce?  

 Dlaczego nie wybrał na pierwszego świadka zmartwychwstania Piotra, Jana 

czy któregokolwiek innego z Apostołów? 
 

 Wybór Marii Magdaleny wydaje się zaskakujący, czy wręcz nielogiczny. W czasach 

Jezusa świadectwo kobiety nie miało wartości prawnej, istniały niewielkie szanse, by ktoś 

potraktował na serio jej słowa. A mimo to Jezus wybrał Marię Magdalenę.  
 

Dlaczego? Może po prostu dlatego, że była przy Nim przez cały czas. 
 

Szła za Jezusem w czasie Jego działalności publicznej. Była w pretorium, gdy żołnierze 

szydzili z Niego i wyśmiewali Go. Stała wraz z Jego Matką pod krzyżem, do którego Go 

przybito. Była na Kalwarii, gdy zdjęto Go z krzyża i złożono do grobu. Cały czas była blisko 

Jezusa, gdyż bardzo Go miłowała. Oczywiście też pierwsza znalazła się przy grobie w poranek 

Niedzieli Zmartwychwstania. 



 I wtedy ukazał jej się Jezus! 

 

Maria Magdalena tak bardzo kochała Jezusa, że była gotowa podjąć ryzyko, na które nie 

stać było Apostołów. Wstała przed świtem i poszła do grobu, pragnąc należycie namaścić ciało 

Jezusa. Była gotowa stawić czoło strażom. Nie poddała się lękowi i smutkowi. Nie dbała o to, 

że przecież nie jest Jego „prawdziwą rodziną”. Jej żarliwa miłość i oddanie Jezusowi zostały 

nagrodzone. Pierwsza zobaczyła Go zmartwychwstałego.   

 

 Czego więc możemy się nauczyć od Marii Magdaleny?  

 

Przede wszystkim tego, że zawsze warto jest trwać blisko Pana.  

 

Bóg nagradza każdego, kto Go szuka, i ma szczególne upodobanie w objawianiu się 

małym i słabym. Kiedy więc przezwyciężasz lęk, smutek czy zwątpienie, aby być blisko 

Jezusa, możesz mieć pewność, że On ci błogosławi. On czeka na ciebie i pragnie ci się 

objawić. 

 

„Jezu, wierzę, że Ty jesteś ze mną. Pomóż mi dziś trwać blisko Ciebie”. 

 

Dz 4,13-21   Ps 118,1.14-21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Niedziela  

8 kwietnia 2018                           
 

(J 20,19-31:  Biblia Tysiąclecia) 
 

 

(19) Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie przebywali 

uczniowie, gdy drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, 

stanął pośrodku i rzekł do nich: Pokój wam!  
 

(20) A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie 

ujrzawszy Pana. (21) A Jezus znowu rzekł do nich: Pokój wam! Jak Ojciec Mnie 

posłał, tak i Ja was posyłam. (22) Po tych słowach tchnął na nich                  

i powiedział im: Weźmijcie Ducha Świętego! (23) Którym odpuścicie 

grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane.  
 

(24) Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, 

kiedy przyszedł Jezus. (25) Inni więc uczniowie mówili do niego: Widzieliśmy 

Pana! Ale on rzekł do nich: Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie 

włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie 

uwierzę. (26) A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz 

/domu/ i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął 

pośrodku i rzekł: Pokój wam! (27) Następnie rzekł do Tomasza: Podnieś tutaj swój 

palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż /ją/ do mego boku, i nie bądź 

niedowiarkiem, lecz wierzącym. (28) Tomasz Mu odpowiedział: Pan mój i Bóg 

mój!  
 

(29) Powiedział mu Jezus: Uwierzyłeś dlatego, ponieważ Mnie ujrzałeś? 

Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. (30) I wiele innych znaków, 

których nie zapisano w tej książce, uczynił Jezus wobec uczniów. (31) Te zaś 

zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście 

wierząc mieli życie w imię Jego.  
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  



Myśląc o tych słowach Jezusa skierowanych do Apostołów, często mamy pokusę, by 

traktować je w sposób powierzchowny.  

Pokój wydaje nam się całkowicie uzależniony od wydarzeń danego dnia. Jeśli wszystko 

układa się dobrze, cieszymy się pokojem. Ale kiedy zaczynają się problemy, natychmiast ten 

pokój tracimy. 

 

Jezus przeżywał wszystkie znane nam emocje, te przyjemne i te nieprzyjemne. 

  

 Okazał miłość i czułość kobiecie, która obmyła Mu stopy.  

 Czuł się zawiedziony postawą faryzeuszy afiszujących się swoją religijnością.  

 Litował się nad podążającym za Nim tłumem, ale wpadł w prawdziwy gniew na 

widok handlarzy w świątyni.  

 Wzruszył się hojnością ubogiej wdowy i buntował się na widok cierpienia. 

 

Pomimo przeżywania różnych emocji jedno pozostawało w Jezusie niezmienne – 

nieustannie trwał w pokoju. Jego pokój nie zależał od zewnętrznych okoliczności.  

Płynął z głębokiej świadomości, że Ojciec, który jest wierny swoim obietnicom, jest zawsze 

z Nim. 

 

My, przeciwnie, potrafimy stracić pokój nie tylko wtedy, kiedy sprawy nie układają się po 

naszej myśli, ale nawet wtedy, gdy nie mamy większych problemów. Dzieje się tak, gdy 

zapominamy o Bogu, gdy zaczynamy polegać wyłącznie na sobie i w rezultacie popadamy w 

pychę i samozadowolenie. A zadufanie w sobie szybko wpędzi nas w samonakręcającą się 

spiralę podenerwowania i braku poczucia bezpieczeństwa. 

 

 Pokój, jaki nam daje Bóg, wypływa ze świadomości, że jesteśmy przez Niego 

kochani, że On przebaczył nam grzechy i chce nas zbawić.  

 

Kiedy więc wszystko ci się udaje, nie zapomnij trwać w pokoju, dziękując Bogu za 

wszystkie łaski. A kiedy czujesz się wściekły, rozżalony czy rozgoryczony, powierz te uczucia 

Panu i poproś Go o pomoc. 

 

 Kochaj każdego człowieka. Szukaj tego, co dobre i sprawiedliwe dla wszystkich. 

Szukaj Boga każdego dnia, a On sprawi, że w twoim sercu zapanuje                   

„pokój Chrystusowy” (Kol 3,15). 

 

„Panie, pomóż mi trwać w Twoim pokoju w każdym czasie i w każdej sytuacji”. 

 

Dz 4,32-35   Ps 118,2-4.16-18.22-24   1 J 5,1-6 

 


