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Dz 2,14.22b-32 (Biblia Tysiąclecia) 
 

Wtedy stanął Piotr razem z Jedenastoma i przemówił do nich donośnym 

głosem: Mężowie Judejczycy i wszyscy mieszkańcy Jerozolimy, przyjmijcie do 

wiadomości i posłuchajcie uważnie mych słów.  

Mężowie izraelscy, słuchajcie tego, co mówię: Jezusa Nazarejczyka, Męża, 

którego posłannictwo Bóg potwierdził wam niezwykłymi czynami, cudami i 

znakami, jakich Bóg przez Niego dokonał wśród was, o czym sami wiecie,  tego 

Męża, który z woli postanowienia i przewidzenia Bożego został wydany, 

przybiliście rękami bezbożnych do krzyża i zabiliście.   

Lecz Bóg wskrzesił Go, zerwawszy więzy śmierci, gdyż niemożliwe 

było, aby ona panowała nad Nim,  bo Dawid mówił o Nim: Miałem Pana 

zawsze przed oczami, gdyż stoi po mojej prawicy, abym się nie zachwiał.  

Dlatego ucieszyło się moje serce i rozradował się mój język, także i moje ciało 

spoczywać będzie w nadziei,  że nie zostawisz duszy mojej w Otchłani ani nie 

dasz Świętemu Twemu ulec skażeniu. Dałeś mi poznać drogi życia i napełnisz 

mnie radością przed obliczem Twoim.  

 Bracia, wolno powiedzieć do was otwarcie, że patriarcha Dawid umarł i został 

pochowany w grobie, który znajduje się u nas aż po dzień dzisiejszy. Więc jako 

prorok, który wiedział, że Bóg przysiągł mu uroczyście, iż jego Potomek zasiądzie 

na jego tronie,  

widział przyszłość i przepowiedział zmartwychwstanie 

Mesjasza, że ani nie pozostanie w Otchłani, ani ciało Jego nie ulegnie 

rozkładowi.  Tego właśnie Jezusa wskrzesił Bóg, a my wszyscy jesteśmy 

tego świadkami. 



Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 Czy Dawid widział Jezusa i Jego zmartwychwstanie? 
Niekoniecznie.  

Otrzymał natomiast od Boga obietnicę, że jego potomek będzie panował na wieki i 

uwierzył, że ta obietnica się spełni (2 Sm 7,12-16). I nie tylko sam Dawid, ale cały Izrael 

z tęsknotą wyczekiwał obiecanego „Syna Dawida”, który odnowi Izraela (Mt 12,23).  

 Ale co to wszystko ma wspólnego z nami, którzy obchodzimy 

właśnie Poniedziałek Wielkanocny?  

Mówiąc najprościej to, że w Chrystusie otrzymaliśmy jeszcze lepszą obietnicę: skoro 

śmierć nie zdołała pokonać Jezusa, a my zostaliśmy włączeni w Niego przez chrzest, to i 

nas śmierć nie zdoła pokonać.  

Śmierć nie będzie miała ostatniego słowa!  

Rozważmy przez chwilę jeszcze inne obietnice dane nam przez Boga, które także 

wypełniły się w zmartwychwstaniu Jezusa. Bóg obiecał odnowić stworzenie. Jak 

ukrzyżowane ciało Jezusa zostało podniesione z martwych i wyniesione do chwały, tak 

będzie i z naszym ciałem. Choroby, cierpienia, lęki odejdą w niepamięć.  

 Jezus odnowi nie tylko nas, ale wszystko, co istnieje                        

(Ap 21,5).  

Odnowi całe stworzenie. Bóg obiecał zjednoczyć swój lud. Nie będzie już więcej 

wojen, niesprawiedliwości ani rozłamów. Jezus zgromadzi swój Kościół ze wszystkich 

epok i wszystkich miejsc na kuli ziemskiej, czyniąc nas jedną rodziną Bożą. Spotkamy 

się wtedy także z naszymi bliskimi, którzy odeszli z tego świata w Chrystusie.  

Bóg obiecał nagrodzić tych, którzy Mu służą. Nie potrafimy sobie nawet wyobrazić tej 

radości, która czeka nas w niebie. Św. Paweł napisał: „Ani oko nie widziało, ani ucho 

nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował 

Bóg tym, którzy Go miłują” (1 Kor 2,9).  

On już teraz przygotowuje dla nas nagrodę za każdy akt ofiarnej miłości, nawet 

najdrobniejszy. I możemy być pewni, że ją odbierzemy, ponieważ Bóg zawsze jest 

wierny swojemu słowu, choć nikt z nas nie wie, w jaki sposób i kiedy to się stanie. 

Wiemy jedynie, że Bóg dotrzyma słowa.  

A teraz rozważ na modlitwie, która spośród Bożych obietnic jest ci szczególnie bliska, 

i niech twoje serce napełni wielkanocna radość.  

 

„Panie, dziękuję Ci za to, że jesteś wierny swoim obietnicom.” 



 

Ps 16,1-2.5.7-11      

 

Mt 28,8-15 

 

 

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

to Jego uczniom.  

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

Go za nogi i oddały Mu pokłon.  

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

braciom: niech idą do Galilei, tam Mnie zobaczą.   

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

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

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

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

pomówimy i wybawimy was z kłopotu.  

 Ci więc wzięli pieniądze i uczynili, jak ich pouczono. I tak rozniosła się ta pogłoska 

między Żydami i trwa aż do dnia dzisiejszego. 
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 Maria Magdalena natomiast stała przed grobem płacząc. A kiedy /tak/ płakała, 

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

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

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

położono.  

 

 Gdy to powiedziała, odwróciła się i ujrzała stojącego Jezusa, ale nie wiedziała, że to 

Jezus. Rzekł do niej Jezus:  

Niewiasto, czemu płaczesz? Kogo szukasz? 

 

Ona zaś sądząc, że to jest ogrodnik, powiedziała do Niego: Panie, jeśli ty Go 

przeniosłeś, powiedz mi, gdzie Go położyłeś, a ja Go wezmę.   

 

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

hebrajsku: Rabbuni, to znaczy: Nauczycielu.  

 

Rzekł do niej Jezus:  

Nie zatrzymuj Mnie, jeszcze bowiem nie wstąpiłem do Ojca. 

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

i Ojca waszego oraz do Boga mego i Boga waszego.  

 

 Poszła Maria Magdalena oznajmiając uczniom: Widziałam Pana i to mi powiedział.  

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Maria Magdalena była zrozpaczona. Nie dość, że Jezus został publicznie poddany 

brutalnej egzekucji, to jeszcze z grobu znikło Jego ciało!  

Rozpacz i ból nie zdołały jej jednak powstrzymać przed próbą wyjaśnienia, co się z 

Nim stało.  



Nie liczyło się dla niej nic oprócz Jezusa, nie zraziło jej nawet to, że Piotr i Jan, po 

których pobiegła, ujrzawszy pusty grób bez słowa odeszli nie dociekając tajemnicy                     

(J 20,9).  

Sama więc odważyła się zajrzeć w głąb ciemnej groty i wtedy zobaczyła dwóch 

aniołów, którzy zapytali ją, czemu płacze. Zamiast się przestraszyć, nawet się nie zdziwiła. 

Całą sobą była skupiona na szukaniu Jezusa.  

A gdy On wypowiedział jej imię, natychmiast Go rozpoznała!  

Niewielu z nas na tej ziemi usłyszy Jezusa wypowiadającego na głos nasze imię. Jeśli 

jednak będziesz Go szukać tak wytrwale jak Maria Magdalena, to możesz liczyć na to, że 

jednak usłyszysz i rozpoznasz Jego głos.  

Obiecał przecież, że owce „będą słuchać głosu mego” (J 10,16).  

 Rozpoznasz głos Jezusa w słowach Pisma Świętego, które zapadną ci w pamięć i 

poruszą twoje serce.  

 Usłyszysz Jego głos w swoich myślach, które zaczną cię przynaglać, by z kimś 

porozmawiać, zająć się nim, przeprosić.  

 A czasami Jego głosem będzie nowe doświadczenie Bożej miłości.  

Szukaj więc Jezusa nawet wtedy, gdy przytłacza cię ciężar smutku, winy czy innych 

silnych uczuć. Siedząc w poczekalni u lekarza lub czekając na szkolnym parkingu, zwróć 

swoje myśli ku Panu i zapytaj Go: Gdzie jesteś w tej sytuacji, Jezu? 

 Zatrzymaj się na parę chwil – najczęściej, jak możesz – by rozeznać Jego obecność w 

tym, co się teraz dzieje, i zastanowić się, co w tym momencie Jezus czyni w twoim życiu.  

Tak będzie dojrzewała w tobie coraz głębsza zażyłość z Tym, który daje życie.  

Jezus jest z nami zawsze, choć czasami nie jest łatwo Go rozpoznać. 

Jeśli jednak wykażemy tyle dobrej woli i determinacji, co Maria Magdalena, która 

odłożyła wszystko inne, aby skupić się wyłącznie na Nim, usłyszymy Jego głos.  

„Będziecie Mnie szukać i znajdziecie Mnie” – obiecuje nam Pan – „albowiem 

będziecie Mnie szukać z całego serca” (Jr 29,13). 

 

„Duchu Święty, pomóż mi dziś szukać Jezusa i rozpoznawać Jego głos.” 

 

Ps 33,4-5.18-20.22 

 

 



Dz 2,36-41 

 

 

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

którego wyście ukrzyżowali, uczynił Bóg i Panem, i Mesjaszem.  

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

i pozostałych Apostołów.  

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

Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a weźmiecie w darze Ducha 

Świętego.  

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

których powoła Pan Bóg nasz.  

W wielu też innych słowach dawał świadectwo i napominał: Ratujcie się spośród tego 

przewrotnego pokolenia!  

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

około trzech tysięcy dusz. 
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 Tego samego dnia dwaj z nich byli w drodze do wsi, zwanej Emaus, oddalonej 

sześćdziesiąt stadiów od Jerozolimy.  

Rozmawiali oni z sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło.  

 Gdy tak rozmawiali i rozprawiali z sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. Lecz 

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

rozmowy prowadzicie z sobą w drodze? Zatrzymali się smutni.  A jeden z nich, imieniem 

Kleofas, odpowiedział Mu: Ty jesteś chyba jedynym z przebywających w Jerozolimie, 

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

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

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

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

spodziewali, że On właśnie miał wyzwolić Izraela. Tak, a po tym wszystkim dziś już trzeci 

dzień, jak się to stało.  

Nadto jeszcze niektóre z naszych kobiet przeraziły nas: były rano u grobu,  a nie 

znalazłszy Jego ciała, wróciły i opowiedziały, że miały widzenie aniołów, którzy 

zapewniają, iż On żyje. Poszli niektórzy z naszych do grobu i zastali wszystko tak, jak 

kobiety opowiadały, ale Jego nie widzieli.  

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

wszystko, co powiedzieli prorocy! Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swej 

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

wszystkich Pismach odnosiło się do Niego.  

Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a On okazywał, jakoby miał iść dalej.  Lecz 

przymusili Go, mówiąc: Zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już 

nachylił. Wszedł więc, aby zostać z nimi.  

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

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



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

drodze i Pisma nam wyjaśniał?  

W tej samej godzinie wybrali się i wrócili do Jerozolimy. Tam zastali zebranych 

Jedenastu i innych z nimi,  którzy im oznajmili: Pan rzeczywiście zmartwychwstał 

i ukazał się Szymonowi. Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze,  

i jak Go poznali przy łamaniu chleba. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Dwaj uczniowie idący drogą do Emaus byli przygnębieni i zdezorientowani. Kiedy więc 

zbliżył się do nich nieznany Wędrowiec, skwapliwie skorzystali z okazji, by porozmawiać 

o tym, co ich trapi, czyli o bolesnych wydarzeniach dwóch ostatnich dni. A kiedy zaczął 

wyjaśniać im Pisma, zaintrygowało ich to tak bardzo, że nie chcieli się z Nim rozstać.  

„Zostań z nami” – prosili (Łk 24,29). Zostań z nami.  

Te trzy słowa zmieniły życie uczniów. Kiedy ich Towarzysz drogi połamał chleb, 

rozpoznali w nim powstałego z martwych Jezusa. To właśnie On szedł u ich boku przez 

cały czas!  

Wiemy, że zmartwychwstały Chrystus jest zawsze z nami. 

On żyje w naszych sercach od chwili chrztu. Podczas Mszy świętej łamie dla nas chleb.  

A mimo to modlitwa: Zostań z nami może zmienić także i nasze życie, ponieważ 

wyraża autentyczne pragnienia naszych serc i skłania Jezusa do odpowiedzi.  

Prosząc Jezusa, aby został z nami, wyrażamy przed Nim naszą głęboką tęsknotę.  

Nie chcemy, aby nas opuszczał, ponieważ podobnie jak tamtym uczniom, także i nam 

otwiera oczy na duchową rzeczywistość, której w przeciwnym razie nie bylibyśmy 

świadomi. Jest zawsze gotów zaspokoić nasz duchowy głód.  

Kierując do Niego tę gorącą prośbę wyznajemy także, jak  

bardzo Go potrzebujemy. 

 Jest nam potrzebny, ponieważ jedynie On może udzielić nam łaski i mądrości, 

może nas poprowadzić pośród wielu zagrożeń.  

 Potrzebujemy Jego obecności przy nas, bo zależy nam na tym, by usłyszeć Jego 

głos i wypełnić Jego wolę.  

A kiedy tak przedstawiamy Mu nasze potrzeby, On w odpowiedzi udziela nam więcej, 

niż ośmielamy się prosić.  

Modlitwa: Zostań z nami jest też wyrazem naszych duchowych pragnień – tego, że 

pragniemy więcej miłości Jezusa, Jego miłosierdzia, Jego światła. Jest świadectwem 

naszej wiary we wszechmoc i hojność Boga.  



Niezależnie od tego, co otrzymaliśmy wczoraj, dziś też Go potrzebujemy i pragniemy 

Jego miłości, a On chce dać nam jeszcze więcej.  

 

Św. Ojciec Pio napisał przepiękną modlitwę, która jest jakby echem modlitwy 

uczniów z dzisiejszej Ewangelii:  

 

„Pozostań ze mną, Panie, gdyż szukam tylko Ciebie i Twojej 

miłości, Twojej łaski. Twojej woli, Twego serca i Twego ducha, 

ponieważ Cię miłuję i jedyna nagroda, o jaką proszę, to kochać Cię 

coraz bardziej”.  

 

 Dziś uczyńmy te słowa naszą modlitwą.  

 

„Panie, kocham Cię całym sercem. Proszę, zostań ze mną.” 

 

Ps 105,1-4.6-9 

Dz 3,1-10 

 

 

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

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

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

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

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

patrzył na nich oczekując od nich jałmużny. Nie mam srebra ani złota - powiedział 

Piotr - ale co mam, to ci daję: W imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka, chodź!  

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

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

skacząc i wielbiąc Boga. A cały lud zobaczył go chodzącego i chwalącego Boga.                       

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

żebrać, i ogarnęło ich zdumienie i zachwyt z powodu tego, co go spotkało.  
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Dz 3,11-26 (Biblia Tysiąclecia) 
 

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

krużganku, który zwano Salomonowym. Na ten widok Piotr przemówił do ludu: Mężowie 

izraelscy! Dlaczego dziwicie się temu? I dlaczego także patrzycie na nas, jakbyśmy 

własną mocą lub pobożnością sprawili, że on chodzi?   

Bóg naszych ojców, Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, wsławił Sługę swego, Jezusa, 

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

uwolnić. Zaparliście się Świętego i Sprawiedliwego, a wyprosiliście ułaskawienie dla 

zabójcy.  

Zabiliście Dawcę życia, ale Bóg wskrzesił Go z martwych,                          

czego my jesteśmy świadkami. 

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

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

widzicie.   

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

wasi.  A  

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

proroków, że Jego Mesjasz będzie cierpiał. 

Pokutujcie więc i nawróćcie się, aby grzechy wasze zostały zgładzone,  aby nadeszły 

od Pana dni ochłody, aby też posłał wam zapowiedzianego Mesjasza, Jezusa, którego 

niebo musi zatrzymać aż do czasu odnowienia wszystkich rzeczy, co od wieków 

przepowiedział Bóg przez usta swoich świętych proroków.   

Powiedział przecież Mojżesz: Proroka jak ja wzbudzi wam Pan, Bóg nasz, spośród 

braci waszych. Słuchajcie Go we wszystkim, co wam powie. A każdy, kto nie posłucha 

tego Proroka, zostanie usunięty z ludu.   

 



Zapowiadali te dni także pozostali prorocy, którzy przemawiali od czasów Samuela i 

jego następców.   

Wy jesteście synami proroków i przymierza, które Bóg zawarł z waszymi ojcami, kiedy 

rzekł do Abrahama: Błogosławione będą w potomstwie twoim wszystkie narody ziemi.   

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

każdemu z was w odwracaniu się od grzechów. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

Piotr i Jan byli wiarygodnymi świadkami zmartwychwstałego Jezusa, ponieważ widzieli 

Go na własne oczy.  

Ale kiedy Piotr uzdrowił chromego „w imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka”                  

(Dz 3,6), wszyscy obecni również stali się naocznymi świadkami. Ujrzeli na własne oczy 

moc i chwałę Jezusa.  

„Świadek” to dobre określenie podstawowego zadania chrześcijanina. Pierwszymi 

świadkami byli Apostołowie, a dzięki ich nauczaniu i dokonywanym przez nich znakom 

dołączali do nich inni i coraz więcej ludzi wyznawało Jezusa. I tak działo się z pokolenia na 

pokolenie.  

Dziś zadanie przekazywania wiary przeszło na ciebie! 

 Bóg powołał cię, abyś był Jego świadkiem poprzez swój styl życia.  

 Ale wzywa cię również do otwartego dzielenia się wiarą – do opowiadania nie tylko 

o wydarzeniu historycznym, które miało miejsce w zamierzchłych czasach, lecz o 

zmartwychwstałym Jezusie, który jest dziś żywy i obecny.  

 

  Jak możesz to czynić?  

Nie musisz jak Piotr stawać wobec tłumu ludzi, by głosić im słowo. Ale każdy dzień 

przynosi nowe okazje do twórczego dzielenia się tym, jak Jezus żyje i działa w twoim życiu, 

trzeba je tylko dostrzec.  

Najpierw jeszcze raz uświadom sobie, ile zawdzięczasz Panu, przypomnij sobie, jak Ci 

pomógł. A potem możesz, na przykład, podzielić się ze znajomym sytuacją z przeszłości, w 

której Bóg odpowiedział na twoją modlitwę. Albo porozmawiać o tym, co mówi On do ciebie 

teraz. Możesz nawet podzielić się swoimi zmaganiami i wątpliwościami, pokazując, że mogą 

one współistnieć z żywą wiarą.  

Ważna jest tu jednak nie tylko śmiałość, ale również takt.  

 

 



Przede wszystkim potrzebna jest wrażliwość na to, kim jest twój rozmówca.  

Oznacza to gotowość słuchania, a nie tylko mówienia, oraz powstrzymywanie się od 

„wpychania” innym wiary na siłę.  

Jeśli jakaś osoba wydaje się w danej chwili całkowicie zamknięta na twój przekaz, zamiast 

zamęczać ją argumentami, możesz po prostu zaproponować modlitwę w jej intencji lub w 

intencji kogoś z jej bliskich.  

Przeżywamy Okres Wielkanocny, czas, w którym świętujemy zmartwychwstanie Jezusa.  

Bądź więc gotów zaświadczyć o Jego mocy i chwale w twoim życiu.  

Nigdy nie wiadomo, jak ważnym ogniwem możesz się stać w łańcuchu świadków, 

sięgającym przez pokolenia aż po odległą przeszłość.  

 

„Jezu, wzbudź we mnie większe pragnienie świadczenia o Tobie.” 

Ps 8,2.5-9   

Łk 24,35-48 

 

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

A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich:  

Pokój wam!  Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. 

Lecz On rzekł do nich: Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się 

w waszych sercach?  Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie się 

Mnie i przekonajcie: duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam.  

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

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

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

Potem rzekł do nich: To właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy 

byłem jeszcze z wami: Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o Mnie w 

Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach.  

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

Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie, w 

imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim 

narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego. 

 

 



 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Piątek :  

9 kwietnia 2021                     
 

J 21,1-14 (Biblia Tysiąclecia) 
 

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

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

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

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

tej nocy nic nie złowili.  

A gdy ranek zaświtał, Jezus stanął na brzegu. Jednakże uczniowie nie wiedzieli, że to 

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

Mu: Nie.  

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

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

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

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

był bowiem prawie nagi - i rzucił się w morze1.  

Reszta uczniów dobiła łodzią, ciągnąc za sobą sieć z rybami. Od brzegu bowiem nie 

było daleko - tylko około dwustu łokci. A kiedy zeszli na ląd, ujrzeli żarzące się na ziemi 

węgle, a na nich ułożoną rybę oraz chleb.  

Rzekł do nich Jezus: Przynieście jeszcze ryb, któreście teraz ułowili.  

Poszedł Szymon Piotr i wyciągnął na brzeg sieć pełną wielkich ryb w liczbie stu 

pięćdziesięciu trzech. A pomimo tak wielkiej ilości, sieć się nie rozerwała.  

Rzekł do nich Jezus: Chodźcie, posilcie się!  

Żaden z uczniów nie odważył się zadać Mu pytania: Kto Ty jesteś? bo wiedzieli, że to 

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

Jezus ukazał się uczniom od chwili, gdy zmartwychwstał. 

 

 

                                                           
1
 "wpław do jeziora" (w innym tłumaczeniu - MK) 



Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Życie Apostołów w bardzo krótkim czasie uległo ogromnej przemianie. 

 We czwartek Jezus umył im nogi, a w piątek poniósł śmierć.  

 Na trzeci dzień, w niedzielę, rozeszła się wieść o Jego zmartwychwstaniu.  

 Od tego poranka niektórzy z Apostołów widzieli Go kilkakrotnie, ale nadal tęsknili 

za tym, by ujrzeć Go znowu, by jeszcze raz znaleźć się przy Nim.  

Tak jak im nakazał, poszli do Galilei, ale Pana nie było, powrócili więc do swego dawnego 

zajęcia – łowienia ryb. Można więc im wybaczyć, że z pewnym opóźnieniem rozpoznali 

Jezusa, kiedy pojawił się na brzegu Jeziora Galilejskiego.  

Wszystko jednak zmieniło się, gdy po cudownym połowie ryb Jan zawołał:  

„To jest Pan!” (J 21,7).  

Piotr natychmiast wskoczył do wody i popłynął do brzegu.  

My także, jak Apostołowie, miewamy dni, kiedy Pan wydaje nam się bardzo odległy. 

Próbujemy się do Niego modlić, ale w ogóle nie czujemy Jego obecności.  

Być może nawet teraz, zaledwie kilka dni po Wielkanocy, nasz świąteczny entuzjazm 

zdążył już opaść pozostawiając nas w poczuciu, że wszystko wróciło do tej samej szarzyzny, 

jaką przeżywaliśmy przed Środą Popielcową. To normalne, że od czasu do czasu czujemy się 

właśnie w ten sposób.  

Tak działają nasze emocje. Może masz po prostu zły dzień, przeżywasz problemy w domu 

czy w pracy, czy najzwyczajniej źle spałeś w nocy. W każdym razie na pewno możesz 

zaufać, że Jezus jest z tobą i otacza cię opieką.  

On nie zmienił zdania i nie przestał cię kochać ani troszczyć się o ciebie. Kiedy czujesz się 

zniechęcony, zastanów się przez chwilę nad tym, dlaczego Piotr wyskoczył z łodzi. Czekał 

już przecież tak długo, co więc mu szkodziło poczekać jeszcze parę minut na spotkanie z 

Panem?  

Pomyśl, że także przed tobą jest gdzieś w przyszłości ten moment rozpoznania – moment, 

kiedy chmury się rozstąpią i na nowo odczujesz Jego obecność. Do tego czasu czuwaj na 

modlitwie z ufnością – i bądź gotów wskoczyć do morza, gdy tylko Go zobaczysz.  

 

„Panie, pomóż mi z mocną wiarą trwać przy Tobie, nawet gdy nie odczuwam 

Twojej obecności.” 

 

Ps 118,1-2.4.22-27 

 



Dz 4,1-12 

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

saduceusze oburzeni, że nauczają lud i głoszą zmartwychwstanie umarłych w 

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

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

tysięcy.  

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

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

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

Wtedy Piotr napełniony Duchem Świętym powiedział do nich: Przełożeni ludu i 

starsi! Jeżeli przesłuchujecie nas dzisiaj w sprawie dobrodziejstwa, dzięki któremu chory 

człowiek uzyskał zdrowie, to niech będzie wiadomo wam wszystkim i całemu ludowi Izraela, 

że  

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

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

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

węgła. I  

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

żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Sobota :  

10 kwietnia 2021                     
 

Dz 4,13-21 (Biblia Tysiąclecia) 
 

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

nieuczonymi i prostymi, dziwili się. Rozpoznawali w nich też towarzyszy Jezusa.  

 A widząc nadto, że stoi z nimi uzdrowiony człowiek, nie znajdowali odpowiedzi.  

Kazali więc im wyjść z sali Rady i naradzili się: Co mamy zrobić z tymi ludźmi? - 

mówili jeden do drugiego - bo dokonali jawnego znaku, oczywistego dla wszystkich 

mieszkańców Jerozolimy. Przecież temu nie możemy zaprzeczyć.  

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

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

przemawiać, i nauczać w imię Jezusa.  

Lecz Piotr i Jan odpowiedzieli:  

Rozsądźcie, czy słuszne jest w oczach Bożych bardziej słuchać was 

niż Boga?  

Bo my nie możemy nie mówić tego, cośmy widzieli i słyszeli.  

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

wypuścili ich ze względu na lud, bo  

wszyscy wielbili Boga z powodu tego, co się stało. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Jak wiele zmieniło się od czasu męki Jezusa! 

 Czy to naprawdę ten sam Piotr, który krył się w cieniu na dziedzińcu arcykapłana w 

nadziei, że nikt go nie rozpozna?  

 Czy to ci sami mężczyźni, którzy po śmierci Jezusa siedzieli stłoczeni w zamkniętym 

pomieszczeniu bojąc się o swoje życie?  

 



Teraz głoszą Jego zmartwychwstanie i stając przed Sanhedrynem mówią:  

„Nie możemy nie mówić tego, cośmy widzieli i słyszeli” (Dz 4,20). 

Skąd wzięła się w nich ta nieustraszona pewność?  

Wydarzenia, o których czytamy dziś w Dziejach Apostolskich, miały miejsce wkrótce po 

tym, jak uczniowie otrzymali Ducha Świętego w dzień Pięćdziesiątnicy.  

Ale choć dar Ducha Świętego uzdolnił Piotra i Jana do nowego życia, był on dopiero 

początkiem pewnego procesu. Piotr i Jan zobaczyli działanie Ducha wtedy, gdy odpowiedzieli 

na Jego przynaglenia.  

 Byli świadkami wielkiej liczby nawróceń, tworzenia się wspólnoty wierzących, 

cudownych uzdrowień, a nawet wskrzeszeń.  

 Widząc owoce swojego świadectwa wiary nabierali coraz większej pewności i 

działali z coraz większą śmiałością.  

Ty także otrzymałeś Ducha Świętego.  

Jeśli pragniesz tej odwagi, jaką mieli Piotr i Jan, spróbuj przyjrzeć się życiu świętych na 

przestrzeni dziejów, aby zobaczyć, jak działał Duch jeszcze przed twoim narodzeniem.  

Ale spójrz także na historię własnego życia. Przypomnij sobie sytuacje, w których 

szczególnie doświadczyłeś prowadzenia Ducha Świętego, gdy twoja modlitwa została 

wysłuchana.  

Jeśli wykorzystasz okazje do świadczenia o wierze, które przyniesie ci dzisiejszy dzień, 

zobaczysz, jak Duch Święty działa przez ciebie i w tobie.  

Im więcej zobaczysz w swoim życiu owoców świadectwa wiary, tym większa będzie twoja 

śmiałość. Kiedy twoja modlitwa zostanie wysłuchana, zapragniesz modlić się jeszcze więcej. 

Kiedy zobaczysz, jak ktoś ci bliski po długich zmaganiach otwiera serce dla Pana na skutek 

twojego świadectwa, zapragniesz rozmawiać o wierze także z innymi.  

Perspektywa zaryzykowania kroku w wierze wyda ci się atrakcyjna i będziesz czynił to 

coraz śmielej.  

Pozwól dziś Duchowi Świętemu umocnić twoją wiarę i wlać w twoje serce nieustraszoną 

pewność Apostołów.  

„Duchu Święty, naucz mnie ufać Tobie i odważnie głosić Ewangelię.” 

 



Ps 118,1.14-21     

Mk 16,9-15 

 

Po swym zmartwychwstaniu, wczesnym rankiem w pierwszy dzień tygodnia, Jezus ukazał 

się najpierw Marii Magdalenie, z której wyrzucił siedem złych duchów.  

 Ona poszła i oznajmiła to tym, którzy byli z Nim, pogrążonym w smutku i płaczącym.  

 Ci jednak słysząc, że żyje i że ona Go widziała, nie chcieli wierzyć.  

 Potem ukazał się w innej postaci dwom z nich na drodze, gdy szli do wsi. Oni powrócili i 

oznajmili pozostałym. Lecz im też nie uwierzyli.  

W końcu ukazał się samym Jedenastu, gdy siedzieli za stołem, i  

wyrzucał im brak wiary i upór, że nie wierzyli tym, którzy                                             

widzieli Go zmartwychwstałego. 

I rzekł do nich:  

Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Niedziela Miłosierdzia Bożego 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Niedziela :  

11 kwietnia 2021                           
 

J 20,19-31 (Biblia Tysiąclecia) 
 

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

drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do 

nich: Pokój wam!  

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

Pana.  

 A Jezus znowu rzekł do nich:  

Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam.  

 Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im:  

Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im 

odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane.  

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

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

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

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

 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!  

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.  Tomasz Mu odpowiedział: Pan mój i Bóg mój!  

 



 Powiedział mu Jezus:  

Uwierzyłeś dlatego, ponieważ Mnie ujrzałeś? 

Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. 

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

uczniów.  Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że  

Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc mieli życie 

w imię Jego. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Z homilii papieża Franciszka na Niedzielę Miłosierdzia Bożego, 7 kwietnia 2013 

roku: „ 

W dzisiejszej Ewangelii Apostoł Tomasz doświadcza właśnie Bożego miłosierdzia, 

które ma konkretne oblicze, oblicze Jezusa, Jezusa zmartwychwstałego. Tomasz nie ufa 

temu, co mówią mu inni Apostołowie: «Widzieliśmy Pana!».  

Nie wystarcza mu obietnica Jezusa, który zapowiedział: trzeciego dnia 

zmartwychwstanę. Chce zobaczyć, chce włożyć rękę tam, gdzie są znaki gwoździ, i w 

Jego bok. A jaka jest reakcja Jezusa? Cierpliwość: Jezus nie opuszcza upartego Tomasza 

w jego niewierze. Daje mu tydzień, nie zamyka drzwi, czeka. I Tomasz uznaje swoje 

ubóstwo, małą wiarę. «Pan mój i Bóg mój» (J 20,28): tymi prostymi, lecz pełnymi wiary 

słowami odpowiada na cierpliwość Jezusa.  

Pozwala, by Boże miłosierdzie otoczyło go, widzi je przed sobą, w ranach na rękach i 

stopach, w otwartym boku, i odnajduje ufność: jest nowym człowiekiem, nie jest już 

niedowiarkiem, lecz wierzącym. (…)  

Być może ktoś z nas pomyśli: mój grzech jest tak wielki, jestem od Boga tak daleko, jak 

młodszy syn z przypowieści, moja niewiara jest taka jak Tomasza. Nie mam odwagi, by 

wrócić, pomyśleć, że Bóg może mnie przyjąć i że czeka właśnie na mnie.  

Ale Bóg czeka właśnie na ciebie, żąda od ciebie jedynie odwagi, by do Niego 

pójść. (…)  

Miejmy odwagę, aby wrócić do Jego domu, by zamieszkać w ranach Jego miłości, 

pozwalając, by nas miłował, spotykajmy Jego miłosierdzie w sakramentach. Poczujemy 

Jego czułość — tak piękną — poczujemy Jego uścisk, i my także będziemy bardziej zdolni 

do miłosierdzia, cierpliwości, przebaczenia i miłości”.  

 

„Panie mój i Boże! Dziękuję Ci za Twoje nieskończone miłosierdzie!” 

 



Ps 118,2-4.16-18.22-24  

 

1 J 5,1-6 

 

 

Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Mesjaszem, z Boga się narodził, i każdy miłujący 

Tego, który dał życie, miłuje również tego, który życie od Niego otrzymał.  

 Po tym poznajemy, że miłujemy dzieci Boże, gdy miłujemy Boga i wypełniamy Jego 

przykazania, albowiem miłość względem Boga polega na spełnianiu Jego przykazań, a 

przykazania Jego nie są ciężkie.  

Wszystko bowiem, co z Boga zrodzone, zwycięża świat; tym właśnie zwycięstwem, 

które zwyciężyło świat, jest nasza wiara.  A kto zwycięża świat, jeśli nie ten, kto wierzy, 

że Jezus jest Synem Bożym?  

 Jezus Chrystus jest tym, który przyszedł przez wodę i krew,                       

i Ducha, nie tylko w wodzie, lecz w wodzie i we krwi. Duch daje świadectwo, bo 

<Duch> jest prawdą. 

 

 

Dz 4,32-35     

 

 

Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich wierzących. żaden nie nazywał swoim 

tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne.  

Apostołowie z wielką mocą świadczyli o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a 

wszyscy oni mieli wielką łaskę. 

Nikt z nich nie cierpiał niedostatku, bo właściciele pól albo domów sprzedawali je  i 

przynosili pieniądze /uzyskane/ ze sprzedaży, i składali je u stóp Apostołów. Każdemu też 

rozdzielano według potrzeby. 

 


