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Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 

 Kiedy wyruszamy na pielgrzymi szlak, naszym celem nie jest tylko bezpieczne dojście 

na Jasną Górę. Pielgrzymowanie to coś więcej. Ma ono kształt rekolekcji w drodze,  

które pomagają nam przeżyć czas wędrowania w taki sposób, aby przeżycie tych dni było 

kolejnym nawróceniem, pogłębieniem życia duchowego i pobudzeniem do większego 

zaangażowania w życie Kościoła.  

Dając się prowadzić Kościołowi, nasze tegoroczne rozważania stanowią biblijne 

pogłębienie tematu: „Posłani w pokoju Chrystusa”. Jest to hasło roku duszpasterskiego,  

który teraz przeżywamy w kościele katolickim w Polsce. Kluczem, który otwiera naszą 

refleksję nad tajemnicą eucharystycznego posłania, są słowa zaczerpnięte z Ewangelii według 

świętego Jana: „ten, kto mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie” (J 6,57b). 

 Niech Jasnogórska Pani, nasza Matka i Królowa, wspiera nas w odkrywaniu naszego 

osobistego i wspólnotowego posłania. 

 

ks. Tomasz Białoń 
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Czwartek 4 sierpnia 2022  

Wspomnienie św. Jana Marii Vianneya, prezbitera 

PIERWSZE CZYTANIE  

Jr 31, 31-34 

Nowe przymierze 

 

Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza 

Pan mówi: «Oto nadchodzą dni, kiedy zawrę z domem Izraela i z domem judzkim 

nowe przymierze. Nie jak przymierze, które zawarłem z ich przodkami, kiedy ująłem ich  

za rękę, by wyprowadzić z ziemi egipskiej. To moje przymierze złamali, mimo że byłem ich 

władcą, mówi Pan. 

Lecz takie będzie przymierze, jakie zawrę z domem Izraela po tych dniach, mówi Pan: 

Umieszczę swe prawo w głębi ich jestestwa i wypiszę na ich sercu. Będę im Bogiem, oni zaś 

będą Mi narodem. 

I nie będą się musieli wzajemnie pouczać mówiąc jeden do drugiego: “Poznajcie 

Pana”. Wszyscy bowiem od najmniejszego do największego poznają Mnie, mówi Pan, 

ponieważ odpuszczę im występki, a o grzechach ich nie będę już wspominał.» 

Oto słowo Boże. 

 

PSALM RESPONSORYJNY 

Ps 51 (50), 12-13. 14-15. 18-19 (R.: por. 12a) 

 

Refren: Stwórz, o mój Boże, we mnie serce czyste. 

 

Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste *  

i odnów we mnie moc ducha. 

Nie odrzucaj mnie od swego oblicza * 

i nie odbieraj mi świętego ducha swego. 

 

Przywróć mi radość z Twojego zbawienia * 

i wzmocnij mnie duchem ofiarnym. 

Będę nieprawych nauczał dróg Twoich * 

i wrócą do Ciebie grzesznicy. 



Ofiarą bowiem Ty się nie radujesz, * 

a całopalenia, choćbym dał, nie przyjmiesz. 

Boże, moją ofiarą jest duch skruszony, * 

pokornym i skruszonym sercem, Ty, Boże, nie gardzisz. 

 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 

Mt 16,18 

 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 

Ty jesteś Piotr – Opoka  

i na tej opoce zbuduję mój Kościół, * 

a bramy piekielne go nie przemogą. 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.  

 

EWANGELIA 

Mt 16, 13-23 

Wyznanie Piotra i pierwsza zapowiedź męki 

 

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza 

Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: «Za kogo 

ludzie uważają Syna Człowieczego?» 

A oni odpowiedzieli: «Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni  

za Jeremiasza albo za jednego z proroków». 

Jezus zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?» 

Odpowiedział Szymon Piotr: «Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego». 

Na to Jezus mu rzekł: «Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem ciało  

i krew nie objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam Ty 

jesteś Piotr – Opoka i na tej opoce zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą.  

I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane  

w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie». 

Wtedy surowo zabronił uczniom, aby nikomu nie mówili, że On jest Mesjaszem. 

Odtąd zaczął Jezus wskazywać swoim uczniom na to, że musi iść do Jerozolimy  

i wiele cierpieć od starszych i arcykapłanów, i uczonych w Piśmie; że będzie zabity i 



trzeciego dnia zmartwychwstanie. A Piotr wziął Go na bok i począł ro- bić Mu wyrzuty 

«Panie, niech Cię Bóg broni! Nie przyjdzie to nigdy na Ciebie». 

Lecz On odwrócił się i rzekł do Piotra: «Zejdź Mi z oczu, szatanie! Jesteś Mi zawadą, 

bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie». 

Oto słowo Pańskie. 

 

MODLITWA WIERNYCH  

 

Przez wstawiennictwo św. Jana Marii Vianneya zanieśmy do Pana nasze prośby. 

 

1. O zdrowie i potrzebne łaski w prowadzeniu Kościoła dla papieża Franciszka. 

Ciebie prosimy… 

2. O nowe, święte powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego. 

Ciebie prosimy… 

3. O pokój na świecie i ustanie wojny na Ukrainie. 

Ciebie prosimy… 

4. O szczęśliwe i bezpieczne pielgrzymowanie dla wszystkich zmierzających na Janą Górę. 

Ciebie prosimy… 

5. O odwagę i siły fizyczne dla wszystkich służb pielgrzymkowych. 

Ciebie prosimy… 

6. O pogłębienie wiary i miłości do Chrystusa dla nas i naszych rodzin. 

Ciebie prosimy… 

Boże, nasz najlepszy Ojcze, z pokorą powierzamy Ci nasze prośby, ufni, że nas wysłuchasz. 

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.  

 

BYĆ POSŁANYM: OTRZYMAĆ MISJĘ 

 

Tegoroczna pielgrzymka odbywa się pod hasłem roku duszpasterskiego: „Posłani  

w pokoju Chrystusa”. To hasło nawiązuje bezpośrednio do słów rozesłania, którym kapłan 

kończy Eucharystię: „Idźcie w pokoju Chrystusa”. Jesteśmy na Mszy Świętej, słuchamy 

Słowa Bożego, karmimy się Ciałem Chrystusa, a potem jesteśmy wezwani, aby iść.  

Ten moment jest bardzo ważny, bo nie oznacza tylko pożegnania, ale przede wszystkim 

posłania. W tej pierwszej konferencji będziemy starali się odpowiedzieć na pytanie:  

co to znaczy, że jesteśmy posłani? 



Wezwanie „Idźcie w pokoju Chrystusa” wyraża łaciński zwrot „Ite missa est”. Słowo 

missa pochodzi od terminu missio oznaczającego „posłanie”. Z czasem Kościół terminem 

missa zaczął nazywać całą celebrację liturgii Słowa i liturgii Eucharystii – „Mszę Świętą”.  

Co to oznacza? Już w samym nazewnictwie Eucharystii Kościół pokazuje, że jest ona dla nas 

zadaniem.  

„Idźcie” – to chyba najlepsze słowo wyrażające posłanie. Bo przecież ono na tym 

polega: jest wezwaniem do drogi. Eucharystia zaprasza nas do drogi. Od strony negatywnej: 

człowiek, który żyje Eucharystią nie może stać w miejscu, ale musi iść. Mottem tegorocznej 

pielgrzymki są słowa z Ewangelii według świętego Jana: „ten, kto mnie spożywa, będzie żył 

przeze Mnie” (J 6,57b). Wyrażenie „żyć przeze Mnie” oznacza „być posłanym”. Żyć przez 

Jezusa to żyć tak jak On żył. A On wielokrotnie powtarzał, że został posłany przez Ojca  

i czyni wszystko to, co mu Ojciec dał do wykonania. Jezus na ziemię przychodzi z misją 

zbawienia, z misję odkupienia człowieka. Jezus jest posłany przez Ojca, aby objawić miłość 

Boga. Skoro życie Jezusa jest posłaniem, to i nasze życie jest posłaniem. 

Kiedy otworzymy Ewangelię, zobaczymy nie tylko posłanie Jezusa przez Ojca. Jezu, 

który naucza swoich słuchaczy, także ich posyła. W Ewangelii świętego Łukasza czytamy: 

„Następnie wyznaczył Pan jeszcze innych siedemdziesięciu dwóch i wysłał ich po dwóch 

przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał. Powiedział  

też do nich: «Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście więc Pana żniwa,  

żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Idźcie, oto was posyłam jak owce między wilki. 

Nie noście z sobą trzosa ani torby, ani sandałów; i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie!  

Gdy do jakiego domu wejdziecie, najpierw mówcie: Pokój temu domowi! Jeśli tam mieszka 

człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim; jeśli nie, powróci do was. W tym 

samym domu zostańcie, jedząc i pijąc, co mają: bo zasługuje robotnik na swoją zapłatę.  

Nie przechodźcie z domu do domu. Jeśli do jakiego miasta wejdziecie i przyjmą was, jedzcie, 

co wam podadzą; uzdrawiajcie chorych, którzy tam są, i mówcie im: Przybliżyło się do was 

królestwo Boże. Lecz jeśli do jakiego miasta wejdziecie, a nie przyjmą was, wyjdźcie na jego 

ulice i powiedzcie: Nawet proch, który z waszego miasta przylgnął nam do nóg, strząsamy 

wam. Wszakże to wiedzcie, że bliskie jest królestwo Boże. Powiadam wam: Sodomie lżej 

będzie w ów dzień niż temu miastu” (Łk 10,1-12).  

Pan Jezus posyłając siedemdziesięciu dwóch daje im konkretne wskazówki. Nie mają 

zabierać ze sobą zbytniego bagażu. Dlaczego? Żeby pozwolić Panu Bogu zatroszczyć się  

o nich. W tej drodze nie mają za bardzo polegać na sobie. Oczywiście nie chodzi o to,  

aby wyruszyli w drogę beztrosko, bez przygotowania, ale by zrobili przestrzeń dla Boga, aby 



On mógł działać. Jezus zabrania im też pozdrawiać ludzi, których spotkają w drodze. Relacje 

z ludźmi mogą być bardzo angażujące, a w tej konkretnej misji Jezusowi zależy, aby się nie 

rozpraszali. Troszczy się o to, aby uczniowie byli skupieni na zadaniu, które mają wykonać. 

Wskazuje im też, jak mają korzystać z gościnności ludzi, którzy ich przyjmą. Po pierwsze 

mają zostać „w tym samym domu”, a więc w jednej miejscowości nie szukać wygodniejszego 

miejsca dla siebie, co mogłoby zgorszyć gospodarzy. Po drugie mają korzystać z ich 

uprzejmości: jeść i pić, co im podadzą. Korzystanie z darów innych ludzi jest wyrazem 

szacunku wobec nich. Skoro nie wzgardzili oni misjonarzami, uczniom nie wolno wzgardzić 

gospodarzami. 

Warto zadać sobie pytanie: co nam mówi ten fragment Ewangelii o naszym posłaniu?  

Pierwszy wniosek wysuwa się już z samego początku, o czym wprost Ewangelia  

nie mówi. Mianowicie, że posłanie jest owocem spotkania z Chrystusem. Uczniowie 

wyruszają w drogę, bo posyła ich Chrystus. Ale jest to możliwe tylko dzięki temu, że się 

wcześniej spotkali, że mogli Go słuchać, mogli za Nim kroczyć, mogli widzieć znaki,  

które czynił i mogli w Niego uwierzyć. To z tego spotkania zrodziła się w nich gotowość,  

aby na Jego wezwanie wyruszyć w drogę. Kiedy święty Paweł przeżyje spotkanie  

z Chrystusem w drodze do Damaszku, które zmieni jego życie, również będzie miał w sobie 

to doświadczenie: „Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii” (1Kor 9,16c)”. Paweł nie 

wyobrażał sobie, że mógłby nie głosić Ewangelii, bo przez to zaprzepaściłby dar,  

który otrzymał. 

Spotkanie z Jezusem również w naszym życiu ma owocować posłaniem. Nie może 

być tak, że spotykamy Jezusa, a potem nasze życie jest takie, jak przed tym spotkaniem. Są 

ludzie, którzy żyją – można powiedzieć – w duchowej schizofrenii: uczestniczą  

w Eucharystii, może nawet przyjmując Ciało Chrystusa, a potem zamykają za sobą drzwi 

kościoła i nie pozostaje w nich żadne ślad po tym, co się dokonało. Skąd się to bierze? Stąd, 

że przeżyli obrzęd, a nie przeżyli spotkania. W różne rzeczy wkładamy wiele wysiłku. Trzeba 

też, żebyśmy tego trudu włożyli trochę w życie duchowe. Trzeba nam mobilizować naszą 

świadomość, że w Eucharystii, stajemy w obecności samego Boga, który daje nam siebie.  

Z autentycznego spotkania z Bogiem, który staje się darem dla mnie, nie może nie zrodzić się 

pragnienie, aby w jakiś sposób z siebie uczynić dar dla innych. To jest misja, która wypływa  

z Wieczernika, bo tam Jezus powiedział: „To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie 

miłowali, tak jak Ja was umiłowałem” (J 15,12). 

Drugi wniosek, jaki możemy wyciągnąć z Ewangelii o rozesłaniu uczniów, to prawda, 

że Jezus przygotowuje tych, których posyła do tego zadania jakie będą mieli do wykonania. 



Jezus nie wysyła ich w ciemno. Daje konkretne wskazówki, co mają ze sobą wziąć, jak mają 

się zachować, co konkretnie mają uczynić, jak mają odpowiedzieć na gościnność, a jak  

na odrzucenie. Nie wiedzą co ich spotka, ale mają narzędzia w postaci Jezusowego słowa  

i wsparcia, jakim otoczy ich Bóg. 

Każdy z nas jest posłany przez Jezusa z konkretnym bagażem Jego słowa i Bożej 

mocy. Im bardziej to słowo zgłębiamy, im bardziej się w nim rozczytujemy, tym łatwiej jest 

nam odpowiedzieć na pytania: czego Chrystus od nas oczekuje? i jak mamy to wykonać? 

Słowo Boże jest tak obfite i tak głębokie, że potrafi dotrzeć do naszego serca osobiście,  

do każdego w wyjątkowy sposób. Często w Kościele możemy usłyszeć zachęty  

do indywidualnej lektury Pisma Świętego. Nie są to tylko pobożne zachęty, ale przede 

wszystkim zaproszenia do głębokiego życia duchowego. Kiedy regularnie sięgamy po Słowo 

Boże, w którym obecna jest Boża logika myślenia, to z czasem, nawet nieświadomie, 

zaczynamy coraz bardziej po Bożemu myśleć. A gdy coraz bardziej po Bożemu myślimy,  

to potem coraz bardziej po Bożemu działamy. Święty Paweł w liście do Filipian napisał: 

„Trzymajcie się mocno słowa życia” (Flp 2,16). Takie jest Słowo Boże: ono nam daje życie. 

Albo inaczej mówiąc: prowadzi nas na takie drogi, gdzie możemy doświadczyć mocy Boga. 

Trzeci wniosek z Ewangelii o rozesłaniu uczniów to cel, dla którego Jezus ich posyła. 

Posyła ich z misją, aby głosili: „przybliżyło się do was królestwo Boże”. Kiedy ewangeliści 

posługują się terminem basileia, który tłumaczymy jako „królestwo”, przybiera ono 

znaczenie nie tyle określające miejsce sprawowania przez Boga władzy – królestwo jako 

miejsce, ile sposób Jego panowania – królowanie. „Przybliżyło się królestwo Boże” oznacza, 

że stała się bliska możliwość królowania Boga. Gdzie? W naszym życiu. Oczywiście jest 

przestrzeń, w której Bóg będzie królował zawsze, to pokazują w bardzo mocnych obrazach 

teksty apokaliptyczne. Ale jest taka przestrzeń, w której Pan Bóg może panować tylko wtedy, 

kiedy mu na to pozwolimy: to jest nasze serce, nasze życie. Bóg szanuje naszą wolność, 

dlatego bliskość Królestwa Bożego jest zależna od nas. Jeśli Chrystusa uczynię królem 

mojego życia, Jego Ewangelię konstytucją, którą się kieruję w moim życiu, wtedy to moje 

życie staje się królestwem Bożym, miejscem, gdzie króluje Bóg. To bardzo ciekawe, że Jezus 

przykazuje uczniom mówić, że przybliżyło się królestwo Boże, ale nie do wszystkich. Mają  

to mówić tym którzy ich przyjmą. Dla tych, którzy są zamknięci, królestwo Boże jest daleko. 

Bóg nie jest w stanie zapanować w zaryglowanym sercu. 

To jest słowo bardzo ważne dla nas. Pierwszą misją dla każdego z nas jest czynienie 

ze swojego życia królestwa Bożego, a więc takiej przestrzeni, w której panuje Chrystus. 

Podstawowym prawem mojego życia ma być Ewangelia. Chrystusa ma być Panem. I to nie 



dlatego, że muszę, ale dlatego, że chcę. Kiedy życie Ewangelią dla nas staje się łatwiejsze? 

Wtedy, kiedy z własnej woli robimy wszystko, co w naszej mocy, aby iść za Jezusem 

konsekwentnie i po pewnym dostrzegamy, że to przynosi owoce. Oczywiście na tej drodze 

pojawiają się z naszej strony potknięcia, ale mimo wszystko widzimy, że warto. 

Na koniec Eucharystii słyszymy słowo: „Idźcie”. Jest to wezwanie do drogi, abyśmy 

szli budować królestwo Tego, którego przyjęliśmy w czasie Mszy Świętej. Liturgia jest 

czasem, w którym Chrystus przygotowuje nas do misji, abyśmy potrafili zanieść Go w sobie, 

tam, gdzie żyjemy, tam, gdzie pracujemy, inaczej mówiąc tam, gdzie nas posłał. Zawsze tak 

powinniśmy patrzeć na wszystkie sakramenty. Są to Boże działania, w których Pan Bóg nas 

uzdalnia do życia wśród tych ludzi, których mamy wokół siebie, i w okolicznościach, jakie się 

pojawiają.  

Wyruszamy w pielgrzymkę. To też jest realizacja posłania.  

Po pierwsze do tego, aby być świadkiem. W drodze jesteśmy świadkami naszej wiary, 

że trud wędrowania nie jest bezsensowny, ale owocny. Jesteśmy świadkami, że Boga można, 

warto i trzeba stawiać na pierwszym miejscu. Że dla Boga można, warto i trzeba znajdować 

czas. Trzeba nam czynić wszystko, co potrafimy, aby nic nie zdołało przyćmić mocy tego 

świadectwa. 

Po drugie, naszym pielgrzymkowym posłaniem jest modlitwa. Na Jasną Górę 

niesiemy konkretne intencje. Tą drogę rozpoczęliśmy od Mszy Świętej, podczas której 

również usłyszeliśmy: „Idźcie”. I to „idźcie” nie mogliśmy zrozumieć inaczej  

jak w kontekście naszego pielgrzymowania. Tak jest w całym naszym życiu. To „idźcie”  

na końcu Mszy Świętej, w różnych momentach naszego życia, będziemy rozumieli inaczej. 

Czas upływa, życie się zmienia, więc nasze zadania będą się zmieniać. To co jest niezmienne 

to fakt, że zawsze będziemy mogli liczyć na Chrystusa, na Jego obecność i pomoc - że nas nie 

zawiedzie. To co jest niezmienne, to fakt, że Bóg ciągle będzie nas powoływał. Tu na ziemi 

nigdy nie powie nam, byśmy osiedli na laurach.  

I trzecie posłanie na pielgrzymim szlaku: budować wspólnotę. Każde spotkanie  

z braćmi i siostrami w wierze jest już zaproszeniem do budowania relacji, bo mamy ze sobą 

coś wspólnego: Chrystusa, Jego miłość i Kościół, w którym żyjemy. W czasie pielgrzymki 

łączy nas jeszcze więcej: wspólny cel, wspólna modlitwa, wspólne zmagania i wzajemna 

pomoc. Warto wykorzystać ten czas i potraktować go jako szkołę posłania, w której możemy 

odkrywać co znaczy, że jesteśmy „posłani w pokoju Chrystusa”. 

 

 



Piątek 5 sierpnia 2021 

PIERWSZE CZYTANIE 

Na 2, 1. 3; 3, 1-3. 6-7 

Biada miastu krwawemu 

 

Czytanie z Księgi proroka Nahuma 

Oto na górach stopy zwiastuna ogłaszającego pokój. Święć, Judo, twe uroczystości, 

wypełnij twe śluby, bo nie przejdzie już więcej po tobie nikczemnik, całkowicie został 

zgładzony. 

Bo przywrócił Pan świetność Jakuba, jak świetność Izraela, ponieważ łupieżcy ich 

splądrowali i wyniszczyli ich latorośle. 

Biada miastu krwawemu, całe kłamliwe i grabieży pełne, a nie ustaje rabunek. Trzask 

biczów i głos turkotu kół, i konie galopujące, i szybko jadące rydwany. Jeźdźcy szturmujący  

i połysk mieczy, i lśnienie oszczepów. I mnóstwo poległych, i moc trupów, i bez końca ciał 

martwych, tak że o zwłoki ich się potykają. 

I rzucę na ciebie obrzydliwości, i zelżę ciebie, i wystawię cię na widowisko. I każdy, 

kto cię ujrzy, oddali się od ciebie, i zawoła: «Spustoszona Niniwa!» Któż ulituje się nad nią? 

Skąd mam szukać pocieszycieli dla ciebie? 

Oto słowo Boże. 

 

PSALM RESPONSORYJNY 

Pwt 32, 35cd-36ab. 39abcd. 41 (R.: 39c) 

 

Refren: Ja, Pan, zabijam i Ja sam ożywiam. 

 

Nadchodzi dzień klęski, *  

los ich gotowy, już blisko. 

Bo Pan swój naród obroni, *  

litość okaże swym sługom. 

 

Patrzcie teraz, że Ja jestem, Ja jeden, *  

i nie ma ze Mną żadnego boga. 

Ja zabijam i Ja sam ożywiam, * 

Ja ranie i Ja sam uzdrawiam. 



 

Gdy miecz błyszczący wyostrzę * 

i wyrok wykona ma ręka, 

na swoich wrogach się pomszczę, *  

odpłacę tym, którzy Mnie nienawidzą. 

 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 

Mt 5,10 

 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 

Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, 

albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.  

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 

 

EWANGELIA 

Mt 16,24-28 

Konieczność wyrzeczenia 

 

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: 

«Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż 

swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe 

życie z mego powodu, znajdzie je. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały 

świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę? 

Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi,  

i wtedy odda każdemu według jego postępowania. Zaprawdę, powiadam wam: Niektórzy  

z tych, co tu stoją, nie zaznają śmierci, aż ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego  

w królestwie swoim». 

 

MODLITWA WIERNYCH  

 

Chrystusowi, który zaprasza nas do pójścia Jego śladami, przedstawmy nasze prośby: 

 

1. Aby wspólnota Kościoła gorliwie wpatrywała się w swojego Mistrza. Ciebie prosimy… 



2. Aby Pasterze Kościoła z ojcowską miłością i troską wiernie głosili wymagania płynące  

z Ewangelii.              Ciebie prosimy… 

3. Aby na świecie zapanował prawdziwy pokój.                                            Ciebie prosimy… 

4. Aby ludzie zagubieni w Chrystusie odnaleźli światło i prawdę, za którymi warto kroczyć. 

Ciebie prosimy… 

5. Aby nasi bliscy zmarli, po trudach ziemskiego życia, znaleźli mieszkanie w niebie. 

Ciebie prosimy… 

6. Aby pokarm Eucharystyczny był dla nas siłą do dawania świadectwa naszej wiary. 

Ciebie prosimy… 

Panie Jezu, który zapraszasz nas do naśladowania Ciebie w naszym życiu. Uzdolnij nas  

do wiernego kroczenia za Tobą i wysłuchaj naszych modlitw. Który żyjesz i królujesz  

na wieki wieków. Amen. 

 

BYĆ CZŁOWIEKIEM POKOJU: NIEŚĆ POKÓJ 

 

„Posłani w pokoju Chrystusa” to hasło tegorocznej pielgrzymki, które niesie w sobie 

wezwanie do niesienia pokoju. W kontekście wydarzeń związanych z wojną na Ukrainie, 

słowo „pokój” jest tym, czego pragniemy. Pokolenia, które nie pamiętają II wojny światowej, 

chyba jeszcze nigdy tak gorliwie nie modliły się o pokój jak teraz. Ale pokój na świecie to nie 

jedyny pokój, jakiego potrzebujemy. Różnego rodzaju wojny zniszczyły już niejedną rodzinę, 

a wewnętrzne zmagania niejednego człowieka.  

Kiedy otwieramy Pismo Święte, znajdujemy wiele miejsc, w których autorzy biblijni 

mówią o darze pokoju. Pokazywany jest on jako upragniony stan, który umożliwia 

bezpieczne życie i rozwój. Hebrajski termin szalom, który tłumaczymy jako „pokój”, jest 

bardzo bogaty w swojej treści. Może oznaczać bezpieczeństwo, powodzenie, szczęście, 

pomyślny obrót spraw, dobro, zdrowie, a nawet przyjaźń. Dlaczego tak wiele? Ponieważ brak 

tych dóbr powoduje w człowieku lub pośród ludzi niepokój. Jeśli nie czuję się bezpiecznie 

czuję się niespokojny. Jeśli brakuje mi zdrowia, odczuwam niepokój. Bez pokoju ciężko 

mówić o szczęściu. 

Autorzy biblijni zastanawiając się nad tym, skąd się bierze pokój, jak można go 

osiągnąć, zawsze wskazują na Boga. Pokój jest darem. Nie jest czymś, co człowiek może 

osiągnąć sam z siebie. Żyjemy w świecie, któremu się wydaje, że pokój możemy sobie 

zapewnić przez różne umowy, kontrakty i różne sojusze. Ale jak obserwujemy to, co się 



dzieje, dostrzegamy, że taki pokój jest zawodny. Niewiele potrzeba, aby znów zaczęła się 

wojna. Kiedy ludzie własną siłą zaprowadzają pokój, takiego pokoju nie możemy być pewni.   

Prawdziwy pokój jest darem Boga, który „zapewnia pokój twoim granicom, nasyca 

ciebie najczystszą pszenicą” (Ps 147,14), jak czytamy w Księdze Psalmów. W Psalmie 55 

autor natchniony modli się do Boga, wyrażając przekonanie, że On go ocalali  

od niebezpieczeństw: „ześle pokój – ocali moje życie od tych, co na mnie nastają, bo wielu 

mam przeciwników”. Nie próbuje tego pokoju sobie zapewnić sam. Powierza siebie Bogu,  

bo tylko on może dać prawdziwy pokój. Święty Paweł swoje listy rozpoczyna od pozdrowień, 

w których Bóg ukazany jest jako dawca pokoju: „Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego  

i Pana Jezusa Chrystusa!”. W przedostatnim rozdziale Listu do Rzymian napisał: „Bóg pokoju 

niech będzie z wami wszystkimi!” (Rz 17,33). Pokój jest cechą Boga, tym co Go 

charakteryzuje. 

Oczywiście fakt, że pokój pochodzi od Boga, nie zwalnia człowieka  

z odpowiedzialności, aby o pokój dbać. Nawet najpiękniejszy dar od Boga człowiek może 

zniszczyć. Tak samo jest z darem pokoju. W Piśmie Świętym znajdziemy wiele takich miejsc, 

które nam pokazują, w jaki sposób rujnuje się pokój. Zatrzymamy się nad trzema takimi 

fragmentami, ale od strony pozytywnej, odpowiadając sobie na pytanie: co znaczy być 

człowiekiem pokoju? 

Prorok Baruch, który był sekretarzem proroka Jeremiasza, pokazuje przyczynę 

zniewolenia narodu, ale także drogę do pokoju. Pisze: „Gdybyś chodził po drodze Bożej, 

mieszkałbyś w pokoju na wieki. 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” (Ba 3,13-14). Co nam ten fragment mówi? Że człowiek pokoju to człowiek,  

który chodzi Bożą drogą, czyli taką, którą prowadzi go Bóg. Wielokrotnie tę Bożą drogę 

wychwala Psalmista: „Boże, Twoja droga jest święta; który bóg dorówna wielkością naszemu 

Bogu?” (Ps 77,14). Chodzi tu oczywiście o takie postępowanie, które wyraża się 

przestrzeganiem Bożego Prawa, zgodnie ze słowami Psalmu 119: „Obfity pokój  

dla miłujących Twe Prawo, nie przytrafi się im żadne potknięcie” (Ps 119,165). Postępowanie 

według Bożego Prawa strzeże człowieka przed popadnięciem w niewolę grzechu,  

w której człowiek nie zaznaje pokoju. Czasami niektórym się wydaje, że Boże przykazania 

ich zniewalają. Niektórzy, odchodząc ze wspólnoty Kościoła, twierdzą, że dopiero  

po podjęciu tej decyzji poczuli się wolni, odzyskali pokój serca, który odbierała im 

świadomość, że coś jest grzechem. To może być całkiem miłe doświadczenie, że nikt mi nie 

uświadamia, że zrobiłem coś złego, albo nie przestrzega, że czegoś nie powinienem. Tylko,  



że korzystając z tej wolności, mogę stać się niewolnikiem jeszcze szybciej. W życiu można 

uczyć się na swoich błędach. Te lekcje okazują się zwykle najskuteczniejsze. Możemy też 

uczyć się na cudzych błędach, wyciągając z nich wnioski. Ale równie dobrze możemy uczyć 

się na przykazaniach, które daje Pan Bóg, a które przyjmujemy z zaufaniem, że On ma rację, 

bo chce dla nas dobra i zna nas doskonale. 

Izajasz zwraca uwagę jeszcze na inne zagrożenie dla pokoju, mianowicie bezbożność: 

„Nie ma pokoju dla bezbożnych – mówi Pan” (Iz 48, 22). Bezbożnością dla Izajasza będzie 

bałwochwalstwo, a więc oddawanie czci obcym bogom, a także kult czysto zewnętrzny  

bez prawdziwej wiary. Rzadko za niepokój czy wojny winimy bezbożność. Nawet częściej 

możemy spotkać się ze zdaniem, że to właśnie religia jest podstawowym źródłem konfliktów. 

W takim wypadku wyrugowanie religii, odejście od wiary, powinno prowadzić do pokoju. 

Obecnie w świecie widzimy raczej tendencje do odwracania się od Boga niż do zbliżania się 

do Niego. Ale czy to znaczy, że konfliktów jest coraz mniej? Nie, wręcz przeciwnie. Brak 

pokoju jest skutkiem wewnętrznego rozbicia i złego postępowania ludzi. Jeśli nie potrafią 

zwrócić się w stronę Boga, sami nie potrafią się podnieść. Człowiek pokoju jest człowiekiem 

pobożnym, bo działa po Bożemu, a nie po swojemu.  

Trzecie zagrożenie dla pokoju to język: „Bo nie mówią tego, co służy pokojowi,  

a dla spokojnych w kraju obmyślają zdradliwe plany” (Ps 35,20). Pan Bóg dał nam piękny dar 

mowy, dzięki któremu możemy budować relacje, możemy podtrzymywać innych na duchu, 

możemy się komunikować i przekazywać wiedzę. Ale słowo, które wypowiadamy, może 

również ranić, a nawet zabijać. Święty Jakub napisze, że język jest jak mały ogień,  

który wielki las podpala, albo że jest pełne zabójczego jadu. Czasami nie potrzeba wielu słów, 

aby doprowadzić do wielu nieszczęść. Żyjemy w takim świecie, w którym ludzie bardzo 

wrażliwi są na pojęcie wolności słowa. Tylko niestety wielu tą wolność nadużywa. 

Wypowiadając słowa nieopacznie, czasem świadomie kłamiąc albo manipulując faktami, 

zniszczono życie już niejednemu człowiekowi. Tak pojęta wolność słowa na pewno nie ma 

nic wspólnego z budowaniem pokoju. Kto wypowiada słowa nie będąc pewnym, czy są one 

prawdą, albo mając świadomość, że są kłamstwem, nie może być nazwany człowiekiem, 

który dba o pokój. Odczytując tą przestrogę od strony pozytywnej możemy stwierdzić,  

że człowiekiem pokoju jest ten, kto niesie słowo służące pokojowi.  

Powiedzieliśmy do tej pory, że pokój jest darem od Boga, ale równocześnie zadaniem 

danym człowiekowi. To zadanie człowiek wypełnia przez słowo, czyn i pobożność.  

W budowanie pokoju zaangażowany jest zarówno Bóg jak i ludzie. Kiedy teraz, w czasie 

wojny na Ukrainie, zastanawiamy się, jak można pomóc ofiarom, ważne jest nasze 



zaangażowanie czynem, przez konkretną pomoc, mową, przez słowa prawdy i wsparcia,  

ale także, a raczej przede wszystkim, modlitwą. Trzeba modlić się o pokój, aby Pan Bóg nam 

go dawał, a wcześniej otwierał na niego nasze serca. 

Bez wątpienia sercem biblijnego nauczania o byciu człowiekiem pokoju jest jedno  

z błogosławieństw wypowiedzianych przez Jezusa w kazaniu na górze: „Błogosławieni pokój 

czyniący, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi” (Mt 5,9). Czynienie pokoju  

to aktywne oddawanie się pracy na rzecz osiągnięcia pokoju. Praktykowanie pokoju wyraża 

się w usuwaniu ze swojego życia źródła wszelkich konfliktów. Podstawowym źródłem 

konfliktów w naszym życiu jest doświadczenie grzechu, a więc pierwszym etapem czynienia 

pokoju bez wątpienia jest praca nad sobą, aby wyzbywając się w sobie grzechu, wzrastać w 

świętości i dzięki temu stawać się skutecznym narzędziem pokoju w rękach Boga. 

Szczególnie wymowna jest obietnica, że czynienie pokoju pomaga rozpoznać w nas synów 

Bożych. Skoro Bóg jest Bogiem pokoju to ten, kto czyni pokój, jest z nim związany. Nasze 

czyny mają moc upodobnienia nas do Boga, przez co pogłębia się nasza relacja z Nim. Staje 

się ona na tyle silna, że Jezus zestawiają z relacją ojciec – syn. Pięknie pisał o tym św. Piotr 

Chryzolog: „Umiłowani! Pokój czyni człowieka wolnym i uszlachetnia; zmienia jego 

odniesienie do Boga: ze sługi czyni syna, z niewolnika — człowieka wolnego. Pokój wśród 

braci jest wolą Boga, radością Chrystusa, zwieńczeniem świętości, zasadą sprawiedliwości, 

stróżem obyczajów, we wszelkich okolicznościach postępowaniem chwalebnym. Pokój jest 

wsparciem modlitwy, łatwą i skuteczną drogą prośby, spełnieniem wszelkich pragnień. Pokój 

jest matką miłości, węzłem zgody, jawną oznaką czystego serca, które prosi Boga o wszystko, 

czego pragnie: prosi i otrzymuje. Pokoju należy strzec z najwyższego nakazu, albowiem sam 

Chrystus Pan powiedział: „Pokój zostawiam wam, pokój mój wam daję”. Oznacza to:  

W pokoju was pozostawiłem, w pokoju pragnę was zastać. Odchodząc zechciał zostawić to, 

co przy swoim powrocie pragnął u wszystkich odnaleźć”. 

Święty Piotr Chryzolog zauważa, że Pan Bóg pokój nam daje, byśmy go zachowali, 

aby później mógł nas w nim zastać. Czyli Bóg dał nam dar, a potem, gdy przyjdzie, będzie 

chciał zobaczyć, czyśmy go nie zmarnowali. Święty Paweł w Drugim Liście do Koryntian 

idzie jeszcze dalej. Pod koniec listu umieszcza taką zachętę: „Zresztą, bracia, radujcie się, 

dążcie do doskonałości, pokrzepiajcie się na duchu, bądźcie jednomyślni, pokój zachowujcie, 

a Bóg miłości i pokoju będzie z wami” (2 Kor 13, 11). Pokazuje więc, że Pan Bóg  

z odpowiedzią na nasze działanie, nasze dążenie do doskonałości i troskę o pokój, nie będzie 

zwlekał do naszej śmierci czy powtórnego przyjścia, ale nagrodzi nas już tu na ziemi. W jaki 



sposób? „Bóg miłości i pokoju będzie z wami” – a więc doświadczeniem swojej obecności, 

miłości i pokoju.  

Pokój w świecie jest możliwy tylko wtedy, gdy jest on obecny w ludzkich sercach. 

Gdy w nich go brakuje, wtedy wszelkie zewnętrzne działania na większą czy mniejszą skalę 

okazują się mało skuteczne. Im więcej z nas będzie miało pokój w swoich sercach, tym 

mocniejsze może być nasze oddziaływanie przez czyn i słowo, które rodzą się nie tyle  

z naszego zaangażowania i pragnienie niesienia pokoju, ile z doświadczenia, że tym darem 

zostaliśmy obficie obdarowani przez Boga. 

Na koniec warto zauważyć również, że jest wielu ludzi dobrej woli, którzy działają  

na rzecz pokoju. Papież Benedykt XVI zauważył kiedyś, że „wiele dzieł pokoju,  

w które bogaty jest świat, świadczy o wrodzonym powołaniu ludzkości do pokoju. Pragnienie 

pokoju jest istotnym dążeniem każdej osoby i łączy się ono w pewien sposób z pragnieniem 

pełnego, szczęśliwego i dobrze zrealizowanego życia. Innymi słowy, pragnienie pokoju 

odpowiada podstawowej zasadzie moralnej, czyli obowiązkowi – prawu do rozwoju 

integralnego, społecznego, wspólnotowego, co należy do Bożego planu w odniesieniu do 

człowieka. Człowiek jest stworzony do pokoju, który jest darem Boga”. Papież zauważa więc, 

że człowiek stworzony na obraz i podobieństwo Boga, z natury nie jest powołany do tego, aby 

walczyć przeciw drugiemu, aby prowadzić wojny. Człowiek stworzony do miłości, na obraz 

Boga, który jest miłością, może realizować swoje powołanie jedynie na drodze pokoju: żyjąc 

pokojem w sercu i niosąc pokój innym. 

Wszyscy jesteśmy posłani w pokoju. Jesteśmy wezwani do tego, by iść i wszędzie 

tam, gdzie się znajdziemy zanosić Chrystusowy pokój, tak jak powiedział Jezus, posyłając 

siedemdziesięciu dwóch, aby wchodząc do domu, w którym zostaną przyjęci mówili: „Pokój 

temu domowi!”. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sobota 6 sierpnia 2021 

Święto Przemienienia Pańskiego 

 

PIERWSZE CZYTANIE 

Dn 7,9-10.13-14 

Wieczne panowanie Syna Człowieczego 

 

Czytanie z Księgi proroka Daniela 

Patrzałem, aż postawiono trony, a Przedwieczny zajął miejsce. Szata Jego była biała 

jak śnieg, a włosy Jego głowy jakby z czystej wełny. Tron Jego był z ognistych płomieni, jego 

koła – płonący ogień. Strumień ognia się rozlewał i wypływał od Niego. Tysiąc tysięcy 

służyło Mu, a dziesięć tysięcy po dziesięć tysięcy stało przed Nim. Sąd zasiadł i otwarto 

księgi. 

 Patrzałem w nocnych widzeniach: a oto na obłokach nieba przybywa jakby Syn 

Człowieczy. Podchodzi do Przedwiecznego i wprowadzają Go przed Niego. Powierzono Mu 

panowanie, chwałę i władzę królewską, a służyły Mu wszystkie narody, ludy i języki. 

Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem, które nie przeminie, a Jego królestwo nie 

ulegnie zagładzie. 

Oto słowo Boże. 

 

PSALM RESPONSORYJNY 

Ps 97,1-2.5-6.9 

 

Refren: Pan wywyższony króluje nad ziemią 

 

Pan króluje, wesel się, ziemio, * 

radujcie się, liczne wyspy! 

Obłok i ciemność wokół Niego, * 

prawo i sprawiedliwość podstawą Jego tronu. 

 

Góry jak wosk topnieją przed obliczem Pana, * 

przed obliczem władcy całej ziemi. 

Jego sprawiedliwość rozgłaszają niebiosa, * 

a wszystkie ludy widzą Jego chwałę. 



 

Ponad całą ziemię * 

Tyś bowiem wywyższony 

i nieskończenie wyższy * 

ponad wszystkich bogów. 

 

DRUGIE CZYTANIE 

2 P 1,16-19 

Naoczni świadkowie wielkości Jezusa 

 

Czytanie z Drugiego listu świętego Piotra Apostoła 

Najmilsi: Nie za wymyślonymi bowiem mitami postępowaliśmy wtedy, gdy daliśmy 

wam poznać moc i przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa, ale nauczaliśmy jako naoczni 

świadkowie Jego wielkości. 

Otrzymał bowiem od Boga Ojca cześć i chwałę, gdy taki oto głos Go doszedł  

od wspaniałego Majestatu: „To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie”.  

I słyszeliśmy, jak ten głos doszedł z nieba, kiedy z Nim razem byliśmy na górze świętej. 

Mamy jednak mocniejszą, prorocką mowę, a dobrze zrobicie, jeżeli będziecie przy 

niej trwali jak przy lampie, która świeci w ciemnym miejscu, aż dzień zaświta, a gwiazda 

poranna wzejdzie w waszych sercach. 

Oto słowo Boże. 

 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 

Mt 17,5c 

 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja 

To jest mój Syn umiłowany, 

w którym mam upodobanie, * 

Jego słuchajcie! 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja 

 

 

 

 



EWANGELIA 

Łk 9, 28b-36 

Przemienienie Pańskie 

 

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. 

Jezus wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, aby się modlić. Gdy się 

modlił, wygląd Jego twarzy się odmienił, a Jego odzienie stało się lśniąco białe. A oto dwóch 

mężów rozmawiało z Nim. Byli to Mojżesz i Eliasz. Ukazali się oni w chwale i mówili o Jego 

odejściu, którego miał dokonać w Jerozolimie. 

Tymczasem Piotr i towarzysze snem byli zmorzeni. Gdy się ocknęli, ujrzeli Jego 

chwałę i obydwóch mężów, stojących przy Nim. 

Gdy oni odchodzili od Niego, Piotr rzekł do Jezusa: «Mistrzu, dobrze, że tu jesteśmy. 

Postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza».  

Nie wiedział bowiem, co mówi. Gdy jeszcze to mówił, zjawił się obłok i osłonił ich; zlękli 

się, gdy tamci weszli w obłok. 

A z obłoku odezwał się głos: «To jest mój Syn wybrany, Jego słuchajcie». W chwili, 

gdy odezwał się ten głos, Jezus znalazł się sam. 

A oni zachowali milczenie i w owym czasie nikomu nic nie oznajmiali o tym,  

co widzieli. 

Oto słowo Pańskie. 

 

MODLITWA WIERNYCH  

 

Wpatrzeni w blask przemienionego Pana, prośmy Go pokornie:  

 

1. Módlmy się za Kościół Święty. Niech coraz gorliwiej wpatruje się w Chrystusa  

i wsłuchuje w Jego słowa.           Ciebie prosimy… 

2. Módlmy się za naszych pasterzy: Ks. Arcybiskupa Marka, Biskupów, Kapłanów  

i Diakonów. Niech ich słowo inspiruje ludzi wierzących do pogłębiania wiary. 

     Ciebie prosimy… 

3. Módlmy się o nowe i święte powołania kapłańskie i zakonne. Niech nigdy nie braknie 

szafarzy świętych sakramentów.            Ciebie prosimy… 

4. Módlmy się za wszystkich organizatorów 41. Pieszej Pielgrzymki Krakowskiej  

na Jasną Górę. Niech cieszą się obfitością błogosławieństwa i darów Bożych.  



     Ciebie prosimy… 

5. Módlmy się za wszystkich posługujących pielgrzymom. Niech towarzyszą im dary 

Twojego Ducha Świętego.           Ciebie prosimy… 

6. Módlmy się za nas samych. Niech Eucharystia uzdolni nas do posłuszeństwa Bożemu 

Słowu.                                   Ciebie prosimy… 

 

Panie, który zostałeś przemieniony przez Ojca na górze Tabor, racz wysłuchać naszych 

modlitw. Niech przemienia nas doświadczenie Twojej łaski. Który żyjesz i królujesz na wieki 

wieków. Amen. 

 

BYĆ NA WZÓR CHRYSTUSA: DOŚWIADCZYĆ POKOJU 

 

W tym roku wyruszamy w drogę pod hasłem posłani w pokoju Chrystusa. Te słowa 

bezpośrednio odnoszą się do rozesłania podczas Mszy Świętej, kiedy kapłan mówi do nas: 

„Idźcie w pokoju Chrystusa”. Mówi przez to, że Msza się już skończyła, ale nie skończyły się 

jej owoce. Wręcz przeciwnie, Eucharystia to dopiero początek. Jezus mówi: „ten, kto mnie 

spożywa, będzie żył przeze Mnie” (J 6,57b). Na Mszy Świętej realizuje się pierwsza część 

tego zdania: spożywanie Jezusa. Mieliśmy możliwość nakarmić się Chrystusem: przyjąć Jego 

słowo, przyjąć Jego Ciało. Rozesłanie wzywa nas do drugiej części: życia przez Jezusa.  

W czasie pielgrzymki ciągle będziemy wracać do tych słów: żyć przez Jezusa. Co to znaczy? 

Dziś odpowiedzi będziemy szukać w słowach rozesłania: „Idźcie w pokoju 

Chrystusa”. Pierwsza odpowiedź jaka się nasuwa jest bardzo prosta: żyć przez Jezusa to żyć 

Jego pokojem. 

W Ewangelii znajdujemy wiele słów Pana Jezusa na temat pokoju. Najczęściej słowo 

pokój pojawia się w Jego ustach, kiedy przychodzi do uczniów po swoim zmartwychwstaniu. 

Najwięcej mówi o pokoju, po doświadczeniu swojej męki, śmierć i zmartwychwstania,  

ale równocześnie zwątpienia uczniów, zdradzie Piotra, opuszczeniu go przez wszystkich 

Apostołów, z wyjątkiem Jana. W czasie, kiedy ich serca przenika niepokój, wyrzuty sumienia 

i rozczarowanie, Jezus przychodzi i mówi do nich: „pokój wam”! Dołącza do uczniów 

odchodzących z Jerozolimy w stronę Emaus, którzy „rozmawiali z sobą o tym wszystkim,  

co się wydarzyło.” (Łk 24,14). Byli rozczarowani śmiercią Jezusa, bo oczekiwali, że będzie 

wyzwolicielem Izraela: „myśmy się spodziewali”. Te niespełnione oczekiwania jeszcze 

bardziej wzmagały żal. Kiedy Jezus dołączył do nich, również powiedział: „pokój wam”!  

Ale te słowa głęboko dotarły do ich serc dopiero wtedy, gdy rozpoznali go przy łamaniu 



chleba. Wtedy też dziwili się sobie i „mówili nawzajem do siebie: «Czy serce nie pałało  

w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam wyjaśniał?»” (Łk 24,32). Doniosłe było 

również spotkanie z Apostołami. Jan tak relacjonuje to wydarzenie: „Wieczorem owego 

pierwszego dnia tygodnia, tam, gdzie przebywali uczniowie, choć 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”  

(J 20, 19–21). W tym krótkim opisie spotkania Jezus aż dwukrotnie pozdrawia ich słowami: 

Pokój wam! To jest pierwszy dar z jakimi do nich przychodzi. Również w obecności 

wątpiącego Tomasza, spotkanie rozpocznie od tego samego pozdrowienia: „A po ośmiu 

dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł, choć 

drzwi były zamknięte, stanął pośrodku i rzekł: „Pokój wam! Następnie rzekł do Tomasza: 

«Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż w mój bok, i nie bądź 

niedowiarkiem, lecz wierzącym»” (J 20, 26-27)”.  

Kiedy Jezus staje przed apostołami i wypowiada do nich słowa: „pokój wam”,  

zaraz po tym pokazuje swoje ręce i bok. Gdy pojawia się po raz drugi po ośmiu dniach, 

również po tych samych słowach zwraca się do Tomasza, pokazując mu swoje ręce i bok, 

dając możliwość, aby ich dotknął, aby włożył w nie swoje palce i rękę. Słowa „pokój wam”  

i widok ran połączone są ze sobą nieprzypadkowo. Bo pokój, który przynosi im Jezus jest 

owocem Jego męki, śmierci i zmartwychwstania. Autor Pierwszego Listu św. Piotra ujmie to 

w przejmujący sposób: „On sam w swoim ciele poniósł nasze grzechy na drzewo,  

abyśmy przestali być uczestnikami grzechów, a żyli dla sprawiedliwości – krwią Jego ran 

zostaliście uzdrowieni. Błądziliście bowiem jak owce, ale teraz nawróciliście się do Pasterza  

i Stróża dusz waszych.” (1P 2,24-25). Ten opis jest tak obrazowy, że mógłby być opisem 

naocznego świadka. Innymi słowami możemy powiedzieć, że pokój ofiarowany przez Jezusa 

wypływa z Jego ran. Dobrze to zrozumiał Jan. Relacjonując spotkania ze Zmartwychwstałym, 

od razu pokazuje połączenie słów „Pokój wam” i ran Jezusa. Te ślady po gwoździach  

i po włóczni jeszcze bardziej opowiadają o pokoju, który jest darem, niż usta. 

Jego śmierć na krzyżu była momentem odnowienia i pojednania. Święty Paweł pisze: 

„Jeżeli więc ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To, co dawne, minęło,  

a oto stało się nowe. Wszystko zaś to pochodzi od Boga, który pojednał nas z sobą  

przez Chrystusa i zlecił nam posługę jednania” (2 Kor 5,17-18). Dar Jezusa niesie również ze 

sobą zadanie: jednanie, wprowadzanie pokoju. Dar Jezusa staje się posługą. 



Jest jeszcze jeden bardzo piękny fragment, w którym Jezus, przez to co uczynił  

na krzyżu, wprost zostaje nazwany pokojem. W Liście do Efezjan czytamy: „teraz  

w Chrystusie Jezusie wy, którzy niegdyś byliście daleko, staliście się bliscy przez krew 

Chrystusa. On bowiem jest naszym pokojem. On, który obie części ludzkości uczynił 

jednością, bo zburzył rozdzielający je mur – wrogość. W swym ciele pozbawił On mocy 

Prawo przykazań, wyrażone w zarządzeniach, aby z dwóch rodzajów ludzi stworzyć w sobie 

jednego nowego człowieka, wprowadzając pokój, i w ten sposób jednych, jak i drugich znów 

pojednać z Bogiem w jednym Ciele przez krzyż, w sobie zadawszy śmierć wrogości.  

A przyszedłszy zwiastował pokój wam, którzyście daleko, i pokój tym, którzy blisko,  

bo przez Niego jedni i drudzy w jednym Duchu mamy przystęp do Ojca” (Ef 2,13-18).  

Święty Paweł mówi, że Jezus jest naszym pokojem, w tym znaczeniu, że dwa odłamy 

ludzkości, Żydów i pogan, połączył w jedno. Znakiem pokoju jest widzialna jedność 

wspólnoty. Kościół, kiedy jest zgromadzony, jest znakiem pokoju. Jezus podczas Ostatniej 

Wieczerzy modlił się za swoich uczniów, aby byli jedno. Jemu bardzo zależy na naszej 

jedności.  

Kolejnym sposobem wprowadzania pokoju przez Jezusową śmierć jest usunięcie 

wrogości pomiędzy Żydami a poganami, która była jak mur niepozwalający zbliżyć się 

jednym ku drugim. To też prowadziło to wzajemnej podejrzliwości i niechęci.  

Po zmartwychwstaniu Chrystusa w Kościele znaleźli się jedni i drudzy. Na początku to było 

dla nich trudne. Szczególnie Żydzi stawiali pewien opór przyjmowaniu pogan, ale widząc 

działanie Boga, stawali się Mu posłuszni. Takie świadectwo znajdujemy w Dziejach 

Apostolskich: „Wtedy Piotr przemówił w dłuższym wywodzie: «Przekonuję się, że Bóg 

naprawdę nie ma względu na osoby. Ale w każdym narodzie miły jest Mu ten, kto się Go boi 

i postępuje sprawiedliwie». Kiedy Piotr jeszcze mówił o tym, Duch Święty zstąpił  

na wszystkich, którzy słuchali nauki. I zdumieli się wierni pochodzenia żydowskiego,  

którzy przybyli z Piotrem, że dar Ducha Świętego wylany został także na pogan.”  

(Dz 10,34-35.44-45). Bóg nie tylko ich ostatecznie pojednał, wprowadzając pokój,  

ale obdarował tymi samymi darami. 

To jest dla nas ważna lekcja, że Chrystus ma moc zniszczyć nawet takie mury,  

które wydają się nie do przeskoczenia. Ktoś, kto jest zamknięty na Ewangelię, może stać się 

jej gorliwym głosicielem, jak Paweł. 

Jezus zauważa również, że Jego pokój, nie jest jak ten pokój, który daje świat: „Pokój 

zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję. Niech się nie 

trwoży serce wasze ani się lęka” (J 14, 27). Jezus mówi: „pokój zostawiam wam”. Te słowa 



skupiają uwagę bardziej na odchodzeniu Jezusa. Właśnie to odejście przez krzyż przyniesie 

pokój. Jezus zostawi pokój, który jest zbawieniem, oczyszczeniem, a więc pojednaniem  

z Bogiem, drugim człowiekiem i samym sobą. Jest to taki pokój, którego świat dać nie może. 

Dalej mówi „pokój mój daję wam”. Jezus pokazuje tu siebie jako właściciela pokoju – „mój 

pokój” i jego dawcę „daję wam”. Powiedzieliśmy już, że to Bóg jest źródłem pokoju. A więc, 

kiedy Jezus mówi, że ten dar od Niego pochodzi, odsłania uczniom kim jest. W proroctwie 

Izajasza na temat przyjścia Mesjasza, czytamy: „Albowiem Dziecię nam się narodziło, Syn 

został nam dany, na Jego barkach spoczęła władza. Nazwano Go imieniem: Przedziwny 

Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju” (Iz 9,5). Książę Pokoju był 

oczekiwany jako ten, który położy kres wszelkim wojnom, przyniesie sprawiedliwość  

i prawdziwe poznanie Boga. Pokój, który zapewni będzie wieczny.  

Jednak w Ewangelii znajdujemy również takie miejsca, w których Jezus jest ukazany 

jako ten, który nie przynosi pokoju, wręcz przeciwnie. W Ewangelii świętego Mateusza 

czytamy: „Nie sądźcie, że przyszedłem pokój przynieść na ziemię. Nie przyszedłem przynieść 

pokoju, ale miecz. Bo przyszedłem poróżnić syna z jego ojcem, córkę z matką, synową  

z teściową; i będą nieprzyjaciółmi człowieka jego domownicy. Kto kocha ojca lub matkę 

bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż Mnie,  

nie jest Mnie godzien. Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za Mną, nie jest Mnie godzien. 

Kto chce znaleźć swe życie, straci je. a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je”  

(Mt 10,34-39, por. Łk 12,51-53). Pierwsze zdania tego fragmentu mogłyby się wydawać 

zaprzeczeniem tego, co dotychczas powiedzieliśmy. Słowa, w których Jezus mówi, że nie 

przyszedł przynieść pokoju, ale miecz mogą wręcz budzić w nas niepokój. Ale dalsze 

objaśnienie rzuca światło, w jakiś sposób mamy te słowa rozumieć. Bardzo dobrze też 

pokazują, czym prawdziwy pokój jest, a czym na pewno nie jest. 

Pierwsza rzecz jaką Jezus zauważa, to bardzo trudny fakt, że pójście za nim 

wielokrotnie spotka się z niezrozumieniem, nieakceptacją ze strony innych ludzi. Pół biedy, 

kiedy tego nie mogą przyjąć ludzie obcy. Większy problem pojawia się wtedy, gdy naszej 

decyzji nie potrafią przyjąć najbliżsi, członkowie naszej rodziny. To jest bardzo trudne,  

gdy ktoś musi wybierać pomiędzy pójściem za Chrystusem, a dobrymi relacjami  

z najbliższymi. Mocno doświadczyła tego, chociażby święta Teresa Benedykta od Krzyża, 

Edyta Stein. Pochodziła z żydowskiej rodziny. Dla matki decyzja Edyty, o pójściu  

za Chrystusem, gdy chciała zostać chrześcijanką była bardzo trudna do przyjęcia. Ale decyzja 

o wstąpieniu do klasztoru była już nie do przyjęcia. Edyta musiała wybierać pomiędzy matką 

a Chrystusem. I kiedy wybrała Chrystusa, ciągle pisała do matki listy, regularnie co tydzień. 



Nigdy nie otrzymała odpowiedzi. To musiało być doświadczenie bardzo bolesne, ale również 

zrozumiałe, w świetle tego fragmentu Ewangelii, którą przytoczyliśmy. Jezus pokazuje,  

że kiedy wybieramy Go w naszym życiu, nie zawsze spotka się to ze zrozumieniem. Czasem 

o tą wierność Chrystusowi i Jego Ewangelii trzeba walczyć. Pokój, który Chrystus wlewa  

w serce, gdy przyjmujemy jego miłosierdzie, zbawienie, które płynie z krzyża, doświadczamy 

wewnątrz naszego serca. On przelewa się na zewnątrz, ale nie zawsze jest w stanie zmienić 

wszystko, kiedy inni ludzie są zamknięci.  

Jezus pokazuje, że zewnętrznego pokoju nie możemy próbować osiągnąć  

za wszelką cenę. Do tego pokoju nie dojdziemy, jeśli będziemy próbowali iść na kompromis 

ze złem, rezygnując z tej drogi, którą wskazuje nam Pan Bóg. Pokój to nie „święty spokój”. 

Czasem możemy spotkać się z tym stwierdzeniem, że dla świętego spokoju warto ustąpić, 

warto z czegoś zrezygnować. Bywa, że można to zrobić, jeśli są to rzeczy mało istotne.  

Ale jeżeli one dotyczą rzeczywistości duchowej, naszej relacji z Bogiem, a w konsekwencji 

naszego życia, zarówno ziemskiego jak i wiecznego, trzeba nam wybierać pokój Chrystusa, 

nawet jeśli skutkiem będzie konflikt z całym światem. Sam Jezus powiedział: „Jeżeli Mnie 

prześladowali, to i was będą prześladować” (J 15,20). To jest w jakiś sposób wpisane w naszą 

chrześcijańską kondycję. Ale to nas nie powinno przygnębiać. Dalej Chyrstus dodał:  

„To wam powiedziałem, abyście pokój we Mnie mieli. Na świecie doznacie ucisku,  

ale miejcie odwagę: Jam zwyciężył świat!” (J 16,33). Idąc za Jezusem jesteśmy zaproszeni  

do uczestnictwa w jego zwycięstwie. 

 

Niedziela 7 sierpnia 2021 

 

PIERWSZE CZYTANIE  

Mdr 18, 6-9 

Izraelici oczekują wyzwolenia 

 

Czytanie z Księgi Mądrości 

Noc wyzwolenia oznajmiono wcześniej naszym ojcom, by nabrali otuchy, wiedząc 

niechybnie, jakim przysięgom zawierzyli. I lud Twój wyczekiwał ocalenia sprawiedliwych,  

a zatraty wrogów. Czym bowiem pokarałeś przeciwników, tym uwielbiłeś nas, powołanych. 

Pobożni synowie dobrych składali w ukryciu ofiary i ustanowili zgodnie Boskie 

prawo, że te same dobra i niebezpieczeństwa święci podejmą jednakowo, i już zaczęli 

śpiewać hymny przodków. 



Oto słowo Boże. 

 

PSALM RESPONSORYJNY 

Ps 33 (32), 1 i 12. 18-19. 20 i 22 

 

Refren: Szczęśliwy naród wybrany przez Pana. 

 

Sprawiedliwi, radośnie wołajcie na cześć Pana, * 

prawym przystoi pieśń chwały. 

Szczęśliwy lud, którego Pan jest Bogiem, * 

naród, który On wybrał na dziedzictwo dla siebie. 

 

Oczy Pana zwrócone na bogobojnych, * 

na tych, którzy czekają na Jego łaskę, 

aby ocalił ich życie od śmierci * 

i żywił ich w czasie głodu. 

 

Dusza nasza oczekuje Pana. * 

On jest naszą pomocą i tarczą. 

Panie, niech nas ogarnie Twoja łaska, * 

według nadziei, którą pokładamy w Tobie. 

 

DRUGIE CZYTANIE  

DŁUŻSZE: Hbr 11, 1-2. 8-19      KRÓTSZE: Hbr 11, 1-2. 8-12 

Wielkość wiary 

 

Czytanie z Listu do Hebrajczyków. 

Bracia: Wiara jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy, dowodem tych 

rzeczywistości, których nie widzimy. Dzięki niej to przodkowie otrzymali świadectwo. 

Przez wiarę ten, którego nazwano Abrahamem, usłuchał wezwania Bożego,  

by wyruszyć do ziemi, którą miał objąć w posiadanie. Wyszedł nie wiedząc, dokąd idzie. 

Przez wiarę przywędrował do Ziemi Obiecanej, jako ziemi obcej, pod namiotami mieszkając 

z Izaakiem i Jakubem, współdziedzicami tej samej obietnicy. Oczekiwał bowiem miasta 

zbudowanego na silnych fundamentach, którego architektem i budowniczym jest sam Bóg. 



Przez wiarę także i sama Sara, mimo podeszłego wieku, otrzymała moc poczęcia. 

Uznała bowiem za godnego wiary Tego, który udzielił obietnicy. Przeto z człowieka jednego, 

i to już niemal obumarłego, powstało potomstwo tak liczne, jak gwiazdy niebieskie,  

jak niezliczony piasek, który jest nad brzegiem morskim. 

Koniec krótszej perykopy. 

 

W wierze pomarli oni wszyscy, nie osiągnąwszy tego, co im przyrzeczono,  

lecz patrzyli na to z daleka i pozdrawiali, uznawszy siebie za gości i pielgrzymów na tej 

ziemi. Ci bowiem, co tak mówią, okazują, że szukają ojczyzny. Gdyby zaś tę wspominali,  

z której wyszli, znaleźliby sposobność powrotu do niej. Teraz zaś do lepszej dążą, to jest  

do niebieskiej. Dlatego Bóg nie wstydzi się nosić imienia ich Boga, gdyż przysposobił im 

miasto. 

Przez wiarę Abraham, wystawiony na próbę, ofiarował Izaaka, i to jedynego syna 

składał na ofiarę, on, który otrzymał obietnicę, któremu powiedziane było: «Z Izaaka będzie 

dla ciebie potomstwo». Pomyślał bowiem, iż Bóg mocen wskrzesić także umarłych, i dlatego 

odzyskał go jako podobieństwo śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. 

Oto słowo Boże. 

 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  

Ps 130 (129), 5 

 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja 

Pokładam nadzieję w Panu, * 

ufam Jego słowu. 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja  

 

EWANGELIA DŁUŻSZA 

Łk 12, 32-48 

Gotowość na przyjście Pana 

 

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza 

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Nie bój się, mała trzódko, gdyż spodobało się 

Ojcu waszemu dać wam królestwo. Sprzedajcie wasze mienie i dajcie jałmużnę! Sprawcie 



sobie trzosy, które nie niszczeją, skarb niewyczerpany w niebie, gdzie złodziej się nie dostaje 

ani mól nie niszczy. Bo gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze. 

Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie. A wy podobni do ludzi, 

oczekujących swego pana, kiedy z uczty weselnej powróci; aby mu zaraz otworzyć,  

gdy nadejdzie i zakołacze. Szczęśliwi owi słudzy, których pan zastanie czuwających,  

gdy nadejdzie. Zaprawdę, powiadam wam: Przepasze się i każe im zasiąść do stołu,  

a obchodząc będzie im usługiwał. Czy o drugiej, czy o trzeciej straży przyjdzie, szczęśliwi 

oni, gdy ich tak zastanie. 

A to rozumiejcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie złodziej ma przyjść, 

nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Wy też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie,  

której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie». 

Wtedy Piotr zapytał: «Panie, czy do nas mówisz tę przypowieść, czy też  

do wszystkich?» 

Pan odpowiedział: «Któż jest owym rządcą wiernym i roztropnym, którego pan 

ustanowi nad swoją służbą, żeby na czas wydzielił jej żywność? Szczęśliwy ten sługa, którego 

pan powróciwszy zastanie przy tej czynności. Prawdziwie powiadam wam: Postawi go  

nad całym swoim mieniem. Lecz jeśli sługa ów powie sobie w duszy: “Mój pan ociąga się  

z powrotem”, i zacznie bić sługi i służebnice, a przy tym jeść, pić i upijać się, to nadejdzie 

pan tego sługi w dniu, kiedy się nie spodziewa, i o godzinie, której nie zna; każe go 

ćwiartować i z niewiernymi wyznaczy mu miejsce. 

Sługa, który zna wolę swego pana, a nic nie przyrządził i nie uczynił zgodnie z jego 

wolą, otrzyma wielką chłostę. Ten zaś, który nie zna jego woli i uczynił coś godnego kary, 

otrzyma małą chłostę. Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie; a komu wiele 

zlecono, tym więcej od niego żądać będą». 

Oto słowo Pańskie. 

 

EWANGELIA KRÓTSZA  

Łk 12, 35-40 

 

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.  

Jezus powiedział do swoich uczniów: Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone 

pochodnie. A wy podobni do ludzi, oczekujących swego pana, kiedy z uczty weselnej 

powróci; aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze. Szczęśliwi owi słudzy, których 

pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie. Zaprawdę, powiadam wam: Przepasze się i każe im 



zasiąść do stołu, a obchodząc będzie im usługiwał. Czy o drugiej, czy o trzeciej straży 

przyjdzie, szczęśliwi oni, gdy ich tak zastanie. 

A to rozumiejcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie złodziej ma przyjść, 

nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Wy też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której 

się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie». 

Oto słowo Pańskie. 

 

MODLITWA WIERNYCH  

 

Bogu Wszechmogącemu, który wysłuchuje naszych modlitw, przedstawmy intencje,  

z którymi przychodzimy na tę Eucharystię: 

 

1. Dobry Boże, przymnażaj swojemu Kościołowi wiary, która prowadzi do świętości.

              Ciebie prosimy… 

2. Dobry Boże, wskazuj rządzącym państwami drogi prawdziwego rozwoju 

społeczeństwa i każdego człowieka.          Ciebie prosimy… 

3. Dobry Boże, obdarz świat upragnionym pokojem i wolnością od wszystkiego,  

co niszczy ludzi.             Ciebie prosimy… 

4. Dobry Boże, ulżyj w cierpieniu wszystkim, których dotyka i odbiera radość życia.  

                  Ciebie prosimy… 

5. Dobry Boże, przyjmij do chwały zbawionych tych, którzy za życia w Ciebie wierzyli  

i Tobie ufali.             Ciebie prosimy… 

6. Dobry Boże, uczyń nas gotowymi na spotkanie z Tobą, gdy wyjdziesz nam naprzeciw. 

    Ciebie prosimy… 

 

Dobry Boże, wysłuchaj naszą modlitwę i przyjmij ją jako wyraz naszego zaufania i miłości. 

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 

 

ŻYĆ PRZEZ JEZUSA: ŻYĆ CHRYSTUSEM 

 

Biblijne motto roku duszpasterskiego, który przeżywamy, to słowa Jezusa zapisane  

w Ewangelii świętego Jana: „ten, kto mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie” (J 6,57b). 

Podczas kolejnych konferencji ciągle będziemy wracać do tego zdania, bo ono nam mówi  

o takim życiu, które powinno charakteryzować każdego chrześcijanina. To powinno być 



nasze największe pragnienie: żyć życiem, które oferuje nam Jezus. Dziś postaramy się 

poszukać odpowiedzi na pytanie: kto może żyć przez Jezusa? Co to znaczy „żyć przeze 

mnie”? 

Odpowiedzi na obydwa pytania udziela nam Jezus w pierwszej części zdania,  

które zacytowaliśmy: „ten, kto mnie spożywa”. Przez Jezusa żyje ten, kto się nim karmi;  

ten, kto ma Go w sobie. Jezus daje nam życie, o którym mówi, wtedy, kiedy jest w nas.  

On nie chce działać w naszym życiu, będąc gdzieś z daleka, gdzieś z boku. On chce być  

w samym centrum nas. W Apokalipsie znajdujemy słowa, które Jezus dyktuje Janowi,  

aby zapisał je w liście do Kościoła w Laodycei: „Oto stoję u drzwi i kołaczę: jeśli kto 

posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną”  

(Ap 3,20). Jeden z komentatorów zestawił to zdanie z innymi słowami Jezusa,  

które znajdujemy w Ewangelii świętego Jana. Jezus porównuje się w nich do bramy, mówi: 

„Ja jestem bramą owiec. Wszyscy, którzy przyszli przede Mną, są złodziejami i rozbójnikami, 

a nie posłuchały ich owce. Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze Mnie, będzie zbawiony 

- wejdzie i wyjdzie, i znajdzie paszę.” (10,7-9). Na określenie drzwi w Apokalipsie i bramy  

w Ewangelii zostało użyte to samo greckie słowo thyra. Jaka jest różnica między tymi dwoma 

fragmentami? Taka, że w według słów z Ewangelii to my mamy zbliżyć się do Bożych drzwi 

i przez nie przejść, natomiast według Apokalipsy to nasze serce jest drzwiami, do których 

puka Chrystus. Ten, u którego drzwi powinniśmy stanąć, całkowicie odwraca porządek. 

Zamiast my stać przed Jego drzwiami i kołatać, by nam otworzył, On staje przed naszymi 

drzwiami i puka, szukając dla siebie miejsca w nas. W tej postawie Pan objawia swoją 

pokorną i spokojną naturę. Widzimy tu echo Pieśni nad Pieśniami, gdzie oblubieniec mówi  

do oblubienicy: „Otwórz mi, siostro moja, oblubienico moja” (Pnp 5,2). 

Dalej Jezus mówi: „jeśli kto usłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego”. Temu 

pukaniu do naszego serca towarzyszy Jego głos. On tu jest istotny, ponieważ do naszego serca 

mogą próbować dostać się różne rzeczy. Szatan zwykle do serca się wkrada, ale czasem może 

i zapukać. Dlatego głos Jezusa, po którym możemy go rozpoznać jest bardzo ważny. Takim 

miejscem, gdzie bardzo mocno dociera do nas Jego głos, jest Eucharystia. Kiedy słyszymy 

słowa: „bierzcie i jedzcie”, „bierzcie i pijcie”, Jezus mówi do nas właśnie to: „chcę do ciebie 

wejść, chce w tobie zamieszkać, chce w tobie ucztować”. I gdy Go przyjmujemy, 

odpowiadając pozytywnie na to pukanie, ten głos, Jezus przychodzi. On nie stawia 

dodatkowych warunków. Mówi: „wejdę do niego”. Wejście do domu i spożywanie 

wspólnego posiłku z rodziną na starożytnym Bliskim Wschodzie było znakiem ludzkiej 

przyjaźni. Był to wyraz intymności, przez który nawiązywano i pogłębioną znajomość. Kiedy 



Jezus chce wejść do nas na posiłek, to znaczy, że chce wejść w jeszcze głębszą relację. 

Pięknie pisał święty Jan od Krzyża swoim dziele pod tytułem: „Żywy płomień miłości”. 

Czytamy tam, że „Dusza, będąc w boskim zjednoczeniu i czując się cała rozpłomieniona, 

wydaje się tak bardzo przekształcona w Boga i do tego stopnia przez niego opanowana,  

oraz tak bogatymi darami i cnotami ozdobiona, iż zdaje się, że jest już bardzo blisko szczęścia 

wiecznego, tak że dzieli ją już od Niego tylko delikatna zasłona”. Święty Jan chce nam  

przez to pokazać, że jak pozwolimy się Jezusowi rozgościć w nas, da nam doświadczyć 

wielkiej radości przebywania z Nim. Radości do tego stopnia, że będzie się wydawać już 

szczęściem przygotowanym dla nas na wieczność. Może już takiego głębokiego spotkania  

z Jezusem doświadczyliśmy, albo jesteśmy na etapie, że Jezus budzi w nas pragnienie takiego 

otwarcia serca i taki z Nim relacji.  

Właściwie tę samą myśl znajdujemy w Jezusowej mowie, zapisanej przez świętego 

Jana. W 15 rozdziale jego Ewangelii Jezus opowiada przypowieść o krzewie winnym:  

„Ja jestem krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który go uprawia” (J 15,1). Cała alegoria 

ma za zadanie podkreślić wagę zależności uczniów od Chrystusa. Kilka razy będzie powtarzał 

wezwanie: „Wytrwajcie we mnie, a ja w was trwał będę” (J 15,4), „wytrwajcie w mojej 

miłości” (J 15,9). Całe rozważanie podsumuje stwierdzeniem: „To wam powiedziałem,  

aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna” (J 15,11). Przyjęcie Jezusa wiąże 

się z doświadczeniem wewnętrznej radości. Niedobrze się dzieje, kiedy ktoś przeżywa swoje 

chrześcijaństwo jako formę cierpiętnictwa. Cierpienie może pojawiać się w życiu 

chrześcijanina. Nawet jest to nieuniknione, że prędzej czy później się pojawi. Ale kiedy 

mamy w sobie Chrystusa, to żadne, nawet najgłębsze doświadczenie utrapienia, nie potrafi 

zniszczyć tego wewnętrznego doświadczenia radości, że Pan z blisko. Bardzo mocno 

podkreślił to święty Paweł w Liście do Filipian: „Radujcie się zawsze w Panu; jeszcze raz 

powtarzam: radujcie się! Niech będzie znana wszystkim ludziom wasza wyrozumiała 

łagodność: Pan jest blisko!” (Flp 4,4-5). Najgłębsze doświadczenie radości to nie jest owocu 

łatwego i przyjemnego życia, ale bycia blisko Pana. Na zakończenie Roku Wiary w 2013 

roku, w pierwszym roku swojego pontyfikatu, papież Franciszek wydał adhortację apostolską, 

którą zatytułował „Evangelii gaudium”, czyli „Radość Ewangelii”. Pisał w niej, że „Radość 

Ewangelii napełnia serce oraz całe życie tych, którzy spotykają̨ się z Jezusem. Ci, którzy 

pozwalają, żeby ich zbawił, zostają wyzwoleni od grzechu, od smutku, od wewnętrznej 

pustki, od izolacji. Z Jezusem Chrystusem rodzi się zawsze i odradza radość”. To ostatnie 

zdanie jest szczególnie ważne, że „z Jezusem Chrystusem rodzi się zawsze i odradza radość”. 

Kiedy odkrywam, jak wiele Jezus dla mnie uczynił, jak wiele dla mnie ciągle czyni, jak wiele 



mi przebaczył, jak bardzo jestem przez Niego obdarowany, to nie mogę mieć w sobie niczego 

innego jak radość! Uświadamiam sobie, jak wielkim darem jest dla mnie to, że kiedy się Nim 

karmię, to On we mnie mieszka. Bóg naprawdę wypełnia moje serce. „Jeśli Bóg z nami któż 

przeciwko nam?” (Rz 8,31) - napisze święty Paweł w Liście do Rzymian. W takim razie,  

czy mogę nie mieć w sobie radości? 

Wróćmy jeszcze do Apokalipsy, gdzie Jezus mówi: „jeśli kto usłyszy mój głos i drzwi 

otworzy, wejdę do niego”. Właściwie Jezus nie mówi tu wszystkiego na temat tego przyjścia. 

Bo kiedy przychodzi, nie przychodzi sam. Mówili o tym w innym miejscu. W Ewangelii 

świętego Jana czytamy: „Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój 

umiłuje go, i przyjdziemy do niego, i mieszkanie u niego uczynimy” (J 14,23). Jezus nie 

przychodzi sam. On zawsze przychodzi z Ojcem: „kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, 

który Mnie posłał.” (J 10,40). W tych słowach wybrzmiewa pragnienie Boga, by mieszkać  

w człowieku. Najmocniej wybrzmi to w czasie Ostatniej Wieczerzy, kiedy Jezus powie  

do apostołów: „bierzcie i jedzcie - to jest Ciało moje”, „bierzcie i pijcie - to jest moja Krew”. 

W ten sposób to Boże pragnienie będzie mogło się ukonkretniać w sposób nie tylko 

wewnętrzny, ale również zewnętrzny, ponieważ Boga będziemy mogli przyjmować cieleśnie, 

bardzo konkretnie.  

Jednak Bóg ten dom zaczyna budować sobie wcześniej. Bo zanim będziemy potrafili 

przyjmować Go cieleśnie, w Eucharystii, potrzeba żebyśmy przyjęli Go duchowo. W jaki 

sposób? Przyjmując Jego słowo: „Jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę,  

a Ojciec mój umiłuje go, i przyjdziemy do niego i mieszkanie u niego uczynimy”. Bóg 

wchodzi do serca użyźnionego Jego nauką. Można powiedzieć, że słuchanie Słowa Bożego 

jest sprzątaniem serca. Nie przez przypadek, kiedy Jan Chrzciciel wzywał do nawrócenia, 

jego działanie zostało odczytane jako wypełnienie proroctwa: „Głos wołającego na pustyni: 

Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego! Każda dolina niech będzie wypełniona, 

każda góra i pagórek zrównane, drogi kręte niech się staną prostymi, a wyboiste drogami 

gładkimi! I wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże” (Łk 3,4-6). Słowo, które głosił, to było 

właśnie porządkowanie serc tych, którzy słuchali, aby stali się otwarci na Boga, który 

przychodzi, by ich zbawić i w nich zamieszkać. 

Dalej Jezus mówi: „mieszkanie u niego uczynimy”. Słowo mone oznacza „dom”, 

„mieszkanie” lub „pokój”. Tego samego słowa Jezus używa w obietnicy: „W domu Ojca 

mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież 

przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie  

i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem.” (J 14,2-3). W pierwszym 



przypadku, gdy Jezus używa tego słowa, mówi o sercu człowieka, które Bóg czyni sobie 

mieszkaniem, natomiast w drugim mówi o domu Ojca, czyli o niebie, w którym 

zamieszkamy, po tym jak Jezus przyjdzie powtórnie i zabierze nas ze sobą. Właściwie może 

być tak, że nie ma różnicy między sercem człowieka a niebem. Jedno i drugie może być 

przestrzenią, w której Bóg przebywa razem z człowiekiem.  

Jezus mówi: „ten, kto mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie” (J 6,57b). Nie ma 

lepszego życia, niż to, które oferuje nam Jezus. A On oferuje nam życie w niebie. Najpierw  

tu na ziemi zaprasza nas do życia w niebie, które Chrystus czyni z naszego serca, kiedy w nim 

zamieszkuje, gdy Go przyjmujemy. A potem obiecuje nam życie w niebie już na wieki,  

w domu Ojca.  

Jak w kontekście dzisiejszego rozważania rozumieć to nasze posłanie w pokoju 

Chrystusa? Jesteśmy posłani do tego, by nieść Chrystusa w pierwszej kolejności mając go  

w sobie: mając w sobie Jego słowo, które jest nam bliskie, które jest dla nas ważne i którym 

się kierujemy oraz mając w sobie doświadczenie Jego obecności dzięki komunii z Nim,  

zjednoczeniu się z Nim w Eucharystii. 

 

Poniedziałek 8 sierpnia 2021 

Wspomnienie św. Dominika, prezbitera 

 

PIERWSZE CZYTANIE 

Ez 1, 2-5. 24-28c 

Widzenie chwały Boga 

 

Czytanie z Księgi proroka Ezechiela 

Dnia piątego miesiąca czwartego (rok to był piąty od uprowadzenia do niewoli króla 

Jojakina) Pan skierował słowo do kapłana Ezechiela, syna Buziego, w ziemi Chaldejczyków 

nad rzeką Kebar; była tam nad nim ręka Pana. 

Patrzyłem, a oto wiatr gwałtowny nadszedł od północy, wielka chmura i ogień płonący 

oraz blask dokoła niego, a z jego środka promieniowało coś jakby połysk stopu złota  

ze srebrem ze środka ognia. W pośrodku było coś, co było podobne do czterech istot 

żyjących. Oto ich wygląd: miały one postać człowieka. 

Gdy szły, słyszałem poszum ich skrzydeł jak szum wielu wód, jak głos 

Wszechmogącego, odgłos ogłuszający jak zgiełk obozu żołnierskiego; natomiast gdy stały, 

skrzydła miały opuszczone. Nad sklepieniem, które było nad ich głowami, rozlegał się głos. 



Ponad sklepieniem, rozpościerającym się nad ich głowa- mi, było coś, co miało 

wygląd szafiru, a kształt tronu, a na nim jakby zarys postaci człowieka. Następnie widziałem 

coś jakby połysk stopu złota ze srebrem, który wyglądał jak ogień wokół niego. Ku górze  

od tego, co wyglądało jak biodra, i w dół od tego, co wyglądało jak biodra, widziałem coś,  

co wyglądało jak ogień, a wokół niego promieniował blask. Jak pojawienie się tęczy  

na obłokach w dzień deszczowy, tak przedstawiał się ów blask dokoła. 

Taki był widok tego, co było podobne do chwały Pana. Oglądałem ją. Następnie 

upadłem na twarz. 

Oto słowo Boże. 

 

PSALM RESPONSORYJNY  

Ps 148, 1-2. 11-13ab. 13c-14  

 

Refren: Niebo i ziemia pełne są Twej chwały. 

 

Chwalcie Pana z niebios, *  

chwalcie Go na wysokościach. 

Chwalcie Go wszyscy Jego aniołowie, *  

chwalcie Go wszystkie Jego zastępy. 

 

Królowie ziemscy i wszystkie narody, *  

władcy i wszyscy sędziowie ziemi, 

młodzieńcy i dziewczęta, starcy i dzieci † 

niech imię Pana wychwalają, * 

bo tylko Jego imię jest wzniosłe. 

 

Majestat Jego ponad ziemią i niebem * 

i On pomnaża potęgę swego ludu. 

Oto pieśń pochwalna wszystkich Jego świętych, *  

synów Izraela, ludu, który jest Mu bliski. 

 

 

 

 



ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 

2 Tes 2, 14 

 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja  

Bóg wezwał nas przez Ewangelię, 

abyśmy dostąpili chwały naszego Pana Jezusa Chrystusa.  

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja 

 

EWANGELIA  

Mt 17, 22-27 

Podatek na świątynię 

 

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza 

Gdy Jezus przebywał w Galilei z uczniami, rzekł do nich: «Syn Człowieczy będzie 

wydany w ręce ludzi. Oni zabiją Go, ale trzeciego dnia zmartwychwstanie». I bardzo się 

zasmucili. 

Gdy przyszli do Kafarnaum, przystąpili do Piotra poborcy dwudrachmy z zapytaniem: 

«Wasz nauczyciel nie płaci dwudrachmy?» Odpowiedział: «Owszem». 

Gdy wszedł do domu, Jezus uprzedził go, mówiąc: «Szymonie, jak ci się zdaje?  

Od kogo królowie ziemscy pobierają daniny lub podatki? Od synów swoich czy od obcych?» 

Powiedział: «Od obcych». 

Jezus mu rzekł: «A zatem synowie są wolni. Żebyśmy jednak nie dali im powodu  

do zgorszenia, idź nad jezioro i zarzuć wędkę. Weź pierwszą rybę, którą wyciągniesz,  

i otwórz jej pyszczek: znajdziesz statera. Weź go i daj im za Mnie i za siebie». 

Oto słowo Pańskie. 

 

MODLITWA WIERNYCH  

 

Pełni zaufania do Boga, który gromadzi nas na Świętej Liturgii, wznieśmy do Niego nasze 

serca i wołajmy. 

 

1. Aby w ludziach Kościoła wzrastał zapał do ewangelizacji.        Ciebie prosimy… 

2. Aby duchowni byli wierni swojemu powołaniu i świadectwem życia pomagali 

młodym ludziom wybierać drogę kapłaństwa.        Ciebie prosimy… 



3. Aby Ukraina i inne miejsca świata, które doświadczają wojen, odetchnęły pokojem  

i wolnością.             Ciebie prosimy… 

4. Aby ubodzy i bezdomni spotkali życzliwych ludzi, którzy przyjdą im z pomocą. 

     Ciebie prosimy… 

5. Aby zmarli, których kochaliśmy na ziemi, cieszyli się Twoją miłością w niebie. 

     Ciebie prosimy… 

6. Aby nasze życie było miejscem, w którym objawia się Boża chwała. 

     Ciebie prosimy… 

 

Panie, który nas posyłasz. Wysłuchaj naszych modlitw, jeśli zgodne są z Twoją świętą wolą, 

która chce dla nas tego, co najlepsze. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. 

 

ŻYĆ PRZEZ JEZUSA: POKAZYWAĆ BOGA 

 

Wczoraj powiedzieliśmy sobie, że żyć przez Jezusa to w pierwszej kolejności żyć 

Jezusem, czyli mieć go w sobie. On z wnętrza uzdalnia nas do tego, do czego nie jesteśmy 

zdolni sami z siebie. Dziś zatrzymamy się nad kolejnym momentem, który objaśnia nam,  

co znaczą słowa: „ten, kto mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie” (J 6,57b).  

Tą refleksję rozpoczniemy od fragmentu z 14 rozdziału Ewangelii według świętego 

Jana: „Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie! W domu 

Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież 

przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie  

i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem. Znacie drogę, dokąd Ja idę». 

Odezwał się do Niego Tomasz: «Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać 

drogę?» Odpowiedział mu Jezus: «Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi  

do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie. Gdybyście Mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. 

Ale teraz już Go znacie i zobaczyliście». Rzekł do Niego Filip: «Panie, pokaż nam Ojca, a to 

nam wystarczy». Odpowiedział mu Jezus: «Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie 

nie poznałeś? Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: "Pokaż nam 

Ojca?" Czy nie wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie? Słów tych, które wam 

mówię, nie wypowiadam od siebie. Ojciec, który trwa we Mnie, On sam dokonuje tych dzieł. 

Wierzcie Mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie. Jeżeli zaś nie - wierzcie przynajmniej  

ze względu na same dzieła! Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, 

będzie także dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję, owszem, i większe od tych uczyni, 



bo Ja idę do Ojca. A o cokolwiek prosić będziecie w imię moje, to uczynię, aby Ojciec był 

otoczony chwałą w Synu. O cokolwiek prosić mnie będziecie w imię moje, Ja to spełnię.”  

(J 14,1-14).  

W tym fragmencie swojej długiej mowy Jezus przygotowuje uczniów do swojego 

odejścia. Przed tym momentem, który będzie dla apostołów bardzo trudną próbą, stara się ich 

umocnić. Najpierw pokazuje im perspektywę przyszłości, którą jest mieszkanie w domu Ojca 

po Jego powtórnym przyjściu na ziemię, skąd ich zabierze, aby byli tam, gdzie On jest. Potem 

zaczyna się dialog, do którego Jezus prowokuje uczniów słowami: „znacie drogę, dokąd Ja 

idę”. Tomasz te słowa przyjmuje bardzo dosłownie i mówi: „Panie, nie wiemy, dokąd 

idziesz”. Jego słowa pokazują, że apostołowie są kompletnie zagubieni.  

Na tą dezorientację uczniów Jezus odpowiada: „Ja jestem drogą i prawdą i życiem”. 

Dla Tomasza niewiedza, dokąd Jezus idzie, oznaczała nieznajomość drogi. Dlatego Jezus 

wskazuje na siebie: „Ja jestem drogą” - jak idziesz za mną to idziesz we właściwym kierunku, 

to znasz drogę, to się nie pogubisz. Uczniowie oczekują, że Jezus objawi im jeszcze więcej,  

a on mówi: „Ja jestem prawdą” - we mnie jest wszystko, co ludzie powinni wiedzieć o Bogu, 

jak powinni postępować mając w sobie godność dzieci Bożych. W końcu Jezus odpowiada im 

na pragnienie życia, które jest głęboko w człowieku: „Ja jestem życiem” i wyjaśni to dobitnie 

w innym miejscu, używając do tego języka bardziej negatywnego: „Jeżeli nie będziecie 

spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia 

w sobie.” (J 6,53). A więc mówi przez to: „jak chcesz żyć, to mnie potrzebujesz”. 

Druga część odpowiedzi Jezusa brzmi tak: „Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej  

jak tylko przeze Mnie”. Jezus odsłania tu siebie jako faktycznie jedyną, niezastąpioną, 

niezbędną i konkretną drogą do Ojca. To wybrzmiewa również w mowie Piotra,  

którą relacjonuje święty Łukasz w Dziejach Apostolskich. Kiedy apostołowie zostali 

postawieni przed Sanhedrynem, po tym, jak nauczanie Piotra doprowadziło do nawrócenia 

około pięciu tysięcy mężczyzn, właśnie Piotr daje takie świadectwo o Jezusie: „nie ma  

w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia,  

w którym moglibyśmy być zbawieni” (J 4,12). Tylko Jezus przynosi zbawienie i tylko Jezus 

może doprowadzić nas do Ojca. On, jak mówił na początku, przez swój krzyż poszedł 

przygotować nam miejsce. 

I trzecia część Jezusowej odpowiedzi: „gdybyście Mnie poznali, znalibyście i mojego 

Ojca. Ale teraz już Go znacie i zobaczyliście". Jezus tłumaczy apostołom, że poznanie Jego 

jest równoznaczne z poznaniem Ojca. Potem na prośbę Filipa: „Panie, pokaż nam Ojca,  

a to nam wystarczy”, odpowie: „Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie 



poznałeś? Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca”. Co Jezus chce przez to powiedzieć? 

Chce wskazać, że Jego zjednoczenie z Ojcem jest tak silne, że w Nim samym uzewnętrznia 

się Bóg Ojciec. Chcesz zobaczyć Ojca patrz na mnie! – mówi Jezus. 

Co nam ta relacja Jezusa z Ojcem mówi o naszym „życiu przez Jezusa”? Odsłania 

nam bardzo ważną prawdę: że żyć przez Jezusa to pokazywać Boga. Jezus mówi: „Kto we 

Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję, owszem, i większe  

od tych uczyni, bo Ja idę do Ojca” (J 14,12). Jezus zapewnia, że ten kto w niego wierzy 

będzie dokonywał takich dzieł jak On. O jakie dzieła chodzi? Takie czyny, które objawiają 

Boga. Takie działania, które pokazują Boga i pozwalają Go zobaczyć innym ludziom.  

Tak pisała o tym święta Teresa z Kalkuty: „przekazuj ludziom Jezusa nie słowami,  

lecz swoim przykładem, kochając Go, jaśniejąc Jego świętością i roznosząc miłość 

gdziekolwiek się znajdziesz. Niech radość Jezusa będzie twoją siłą. Bądź szczęśliwy i żyj  

w pokoju. Przyjmuj wszystko, co On ci daje, oddawaj Mu wszystko, co On bierze,  

z prawdziwym uśmiechem. Należysz do Niego. Powiedz mu: Jestem Twój, dziel mnie  

na części, a każda część będzie Twoja”. Matka Teresa w tym co czyniła, w wielkich dziełach 

miłosierdzia, za cel stawiała sobie dawać ludziom Chrystusa. Ale aby Go dać, trzeba najpierw 

pokazać. 

Teraz od strony negatywnej. Pokazać mogę tylko to, co mam. Nie pokażę tego, czego 

nie mam. Tak jest nie tylko za rzeczami, ale tak jest również z Bogiem. Tylko wtedy mogę 

Go pokazać innym, kiedy mam Go w sobie. Jak we mnie nie ma Boga, to ja mogę coś o Nim 

powiedzieć, mogę coś o Nim nauczyć, przekazać jakąś wiedzę, ale nie pokażę Go jako osoby, 

z którą można się spotkać i nawiązać żywą relację. 

Wiele się mówi w Kościele na temat świadectwa. Ciągle nam przypominają, że mamy 

być świadkami. Ale świadkiem mogę być tylko wtedy, gdy mam w sobie doświadczenie 

spotkania z Bogiem, które jest we mnie żywe i porusza moje serce. Myślę, że wielu z nas 

spotkało w swoim życiu takich ludzi, których bez cienia wątpliwości możemy nazwać 

świadkami Chrystusa.  

A czy sami jesteśmy świadkami? Czy ktoś patrząc na nasze życie może zobaczyć  

w nim Chrystusa? Czy moimi słowami, moim postępowaniem, moją pracą, moją modlitwą 

udało mi się kogoś przyciągnąć do Boga? Jezusa zapowiedział: „Kto we Mnie wierzy, będzie 

także dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję, owszem, i większe od tych uczyni”.  

Czy w naszym życiu widać te większe dzieła? 

W kazaniu na Górze Chrystus powiedział: „Wy jesteście solą dla ziemi. Wy jesteście 

światłem świata.” (Mt 5,13a.14b). Sól w czasach Jezusa była stosowana przede wszystkim 



jako środek konserwujący. Poza tym jest przyprawą, która nadaje smak. Kiedy Jezus nazywa 

swoich uczniów solą dla ziemi, daje im przez to dwa zadania. Pierwsze to powstrzymywać 

świat przed zepsuciem, a drugie to nadawać światu smak. Dokonuje się to przez autentyczne 

świadectwo chrześcijańskiego życia. Świata nie zmienimy dając mu zasady. Człowieka  

nie zmienia prawo. Człowieka zmienić może świadectwo. Kiedy my żyjemy relacją  

z Bogiem, kiedy my żyjemy Jego słowem, wtedy inni mogą zobaczyć, że życie 

chrześcijańskie ma inny smak, lepszy smak. Do tego samego sprowadza się obraz światła:  

„wy jesteście światłem świata”. Życie chrześcijańskie wypełnione miłością, która pokonuje 

różne przeciwności, staje się światłem dla innych, że można żyć inaczej. Na przykład 

wierność wielu chrześcijańskich małżeństw, pokazuje nie tyle, że można żyć łatwo  

i bez problemów w relacji małżeńskiej, ale że te problemy można razem przezwyciężać. 

Można razem przez nie przejść zwycięsko, bo do tego uzdalnia ich Chrystus. Ostatecznie  

w tym dawaniu świadectwa, nie chodzi o sam przykład godny naśladowania, którym inni 

mogą się zainspirować.  

Jezus na koniec mówi: „Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli 

wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie” (Mt 5,16). Piękno naszego 

chrześcijańskiego życia nie ma doprowadzić do tego, że ludzie będą się nami zachwycać,  

że będą nas podziwiać. Ma ich doprowadzić do tego, że będą uwielbiać Boga. Ludzie  

w naszym życiu w naszym świadectwie nie mają widzieć naszej wspaniałości, ale Boga,  

z którego rodzą się w moim życiu dobre dzieła. Święty Paweł w Pierwszym Liście  

do Koryntian prostuje adresatów: „Cóż masz, czego byś nie otrzymał? A jeśliś otrzymał,  

to czemu się chełpisz, tak jakbyś nie otrzymał?” (1 Kor 4,7). Pan obdarował nas różnymi 

darami. Niestety razem z nimi pojawia się niebezpieczeństwo, że popadniemy w pychę, 

odczuwając pewną wyższość nad innymi: ja mam, a oni nie mają. Ale gdy sobie uświadomię, 

że wszystko, co mam, jest mi dane przez Boga, będę potrafił tym dysponować i tak 

wykorzystywać, aby stały się one narzędziem zbliżenia innych ludzi do Pana.  

Jezus mówi „ten, kto mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie” (J 6,57b). Nie da się żyć 

przez Jezusa, będąc przez Niego prowadzonym, tak, żeby nie stawał się widoczny. Gdy 

chcemy żyć Chrystusem, musimy pozwolić się mu uzewnętrznić. Tak nam trzeba przeżywać 

nasze chrześcijaństwo, aby całym sobą pokazywać Boga. Na koniec Eucharystii jesteśmy 

rozesłani słowami: „Idźcie w pokoju Chrystusa”, które w naszej refleksji można odczytać 

jako wezwanie: „nieście Chrystusa”, „pokazujcie Chrystusa”. Na Eucharystię przyszliście Go 

przyjąć. Z Eucharystii idziecie Go zanieść. Zanieść do tych, którzy sami do Niego nie 

przyjdą, przynajmniej na razie. 



 

Wtorek 9 sierpnia 2021  

Święto św. Teresy Benedykty od Krzyża, dziewicy i męczennicy, patronki Europy 

 

PIERWSZE CZYTANIE 

Oz 2,16b.17b.21-22 

Na pustynię ją wyprowadzę 

 

Czytanie z Księgi Ozeasza 

 Tak mówi Pan: 

 «Wyprowadzę oblubienicę na pustynię i przemówię do jej serca. I tam odpowie Mi jak 

w dniu, w którym wychodziła z ziemi egipskiej.  

 I poślubię cię sobie na wieki, poślubię przez sprawiedliwość i prawo, przez miłość  

i miłosierdzie. Poślubię cię sobie przez wierność, a poznasz Pana». 

Oto słowo Boże. 

 

PSALM RESPONSORYJNY 

Ps 45 (44), 11-12. 14-17 

 

Refren: Posłuchaj, córko, spójrz i nakłoń ucha. 

 

Posłuchaj, córko, spójrz i nakłoń ucha, * 

zapomnij o swym ludzie, o domu swego ojca. 

Król pragnie twego piękna, * 

on twoim panem, oddaj mu pokłon. 

 

Córa królewska wchodzi pełna chwały, * 

w złotogłów odziana. 

W szacie wzorzystej do króla ją prowadzą, * 

za nią przywodzą do ciebie dziewice, jej druhny. 

 

Wiodą je z radością i w uniesieniu, * 

wkraczają do królewskiego pałacu. 



Synowie twoi zajmą miejsce twoich ojców, * 

ustanowisz ich książętami na całej ziemi. 

 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 

 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja 

Przyjdź, oblubienico Chrystusa, przyjmij wieniec, * 

który Pan przygotował dla ciebie na wieki. 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja 

 

EWANGELIA 

Mt 25, 1-13 

Oblubieniec idzie, wyjdźcie mu na spotkanie 

 

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza 

 Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść:  

 «Podobne jest królestwo niebieskie do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy  

i wyszły na spotkanie pana młodego. Pięć z nich było nierozsądnych, a pięć roztropnych. 

Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły z sobą oliwy. Roztropne zaś razem z lampami 

zabrały również oliwę w swoich naczyniach. Gdy się pan młody opóźniał, senność ogarnęła 

wszystkie i posnęły. 

Lecz o północy rozległo się wołanie: „Oto pan młody idzie, wyjdźcie mu  

na spotkanie!” Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy. A nierozsądne 

rzekły do roztropnych: „Użyczcie nam swej oliwy, bo nasze lampy gasną”. Odpowiedziały 

roztropne: „Mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie 

sobie”.  

 Gdy one szły kupić, nadszedł pan młody. Te, które były gotowe, weszły z nim  

na ucztę weselną i drzwi zamknięto. W końcu nadchodzą i pozostałe panny, prosząc: „Panie, 

panie, otwórz nam”. Lecz on odpowiedział: „Zaprawdę powiadam wam, nie znam was”. 

 Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny». 

 Oto słowo Pańskie. 

 

 

 



MODLITWA WIERNYCH  

 

Wezwani przez Pana Jezusa do czuwania, módlmy się do Niego: 

 

1. Za Pasterzy Kościoła, aby wypełniali serca wiernych szlachetną oliwą wiary. 

Ciebie prosimy… 

2. Za odrzucających Boga, aby odkryli piękno miłości, z którą wychodzi do człowieka. 

    Ciebie prosimy… 

3. Za siejących nienawiść i niezgodę, aby przeżyli nawrócenie i odrzucili drogę, którą 

kroczą.             Ciebie prosimy… 

4. Za zmarłych pielgrzymów do Jasnogórskiej Pani, aby cieszyli się razem z Nią życiem 

w domu Boga.            Ciebie prosimy… 

5. Za nas, uczestniczących w tej Eucharystii, abyśmy w wędrówce życia pamiętali o celu, 

do którego dążymy.            Ciebie prosimy… 

 

Panie Jezu, Ty jesteś wśród nas, przemawiasz do nas i karmisz nas. Bądź uwielbiony w całym 

naszym życiu, teraz i na wieki wieków. Amen. 

 

ŻYĆ PRZEZ JEZUSA: DAWAĆ SIEBIE 

 

 W naszych rozważaniach powiedzieliśmy sobie, że żyć przez Jezusa to mieć go  

w sobie i żyć na Jego sposób. Wczoraj skupiliśmy się na tym jak Jezus swoim życiem 

pokazywał Ojca. Z tego wynika, że nasze życie na Jego sposób też ma być pokazywaniem 

Boga. Dziś skupimy się na innym aspekcie Tego życia na sposób Chrystusowy, który bardzo 

mocno wpisany jest w same słowa konsekracji Ciała i Krwi Pański: „bierzcie i jedzcie”  

oraz „bierzcie i pijcie”. Co te słowa nam mówią? Że Jezus daje nam siebie. Jest to olbrzymi 

dar, ale również ogromne zadanie. 

 Jezus wielokrotnie zaprasza do naśladowania siebie: „Jeśli ktoś chce iść za Mną,  

niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje”  

(Łk 9,23). W kontekście tego, co Jezus czyni, łatwo zrozumieć, że pójście za Nim  

i naśladowanie Go wymaga zaparcia się siebie. Bo to jest taki trud, przed którym człowiek się 

wzdryga. Ale Jezus mówi wyraźnie: „A kto by chciał Mi służyć, niech idzie za Mną,  

a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec”  



(J 12,26). Dla tego, kto chce należeć do Chrystusa, nie ma innego miejsca niż przy Chrystusie 

i innej drogi niż z Chrystusem. 

 Na początku naszej refleksji słuchajmy się w słowa Ewangelii świętego Jana, które są 

relacją z Wieczernika: „W czasie wieczerzy, gdy diabeł już nakłonił serce Judasza Iskarioty 

syna Szymona, aby Go wydać, wiedząc, że Ojciec dał Mu wszystko w ręce oraz że od Boga 

wyszedł i do Boga idzie, wstał od wieczerzy i złożył szaty. A wziąwszy prześcieradło nim się 

przepasał. Potem nalał wody do miednicy. I zaczął umywać uczniom nogi i ocierać 

prześcieradłem, którym był przepasany. A kiedy im umył nogi, przywdział szaty i znów zajął 

miejsce przy stole, rzekł do nich: „Czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Wy Mnie nazywacie 

"Nauczycielem" i "Panem" i dobrze mówicie, bo nim jestem. Jeżeli więc Ja, Pan i Nauczyciel, 

umyłem wam nogi, to i wyście powinni sobie nawzajem umywać nogi. Dałem wam bowiem 

przykład, abyście i wy tak czynili, jak Ja wam uczyniłem.” (J 13,2-5.12-15).  

W tym wydarzeniu, które poprzedza mękę i śmierć Chrystusa na krzyżu, Pan Jezus daje siebie 

uczniom najpierw jako sługa, który umywa im nogi. Właściwie przyjmuje funkcję 

niewolnika, bo w tamtych czasach umywanie nóg było czynnością, którą wykonywali 

niewolnicy. Niektórzy w złożeniu przez Jezusa szat dostrzegają pragnienie Jezusa, aby dzięki 

temu uczniowie właśnie tak odczytali Jego gest. Tak też się stało. Piotr protestował: „nigdy 

nie będziesz mi nóg umywał” (J 13,8). Ale Jezus wiedział, że właśnie taki mocny znak jest im 

potrzebny. Najpierw zobaczyli, w czym jest wielkość: nie zdolności do panowania,  

nie we władzy, ale w służbie. Na końcu tłumaczy, dlaczego to uczynił: „Dałem wam bowiem 

przykład, abyście i wy tak czynili, jak Ja wam uczyniłem”. To, co czyni Jezus, jest  

dla apostołów lekcją tego, jak sami mają postępować. Przez przykład są wezwani, by dawać 

siebie innym w służbie, nawet takiej, od której wszyscy uciekają. 

 Obmycie nóg apostołów przez Jezusa nie było tylko symbolicznym gestem. To był 

znak, który zapowiadał to, co się za chwilę wydarzy, gdy uniży się jeszcze bardziej i obmyje 

ich jeszcze głębiej, oddając swoje życie na krzyżu. Da siebie bardzo konkretnie i bez reszty. 

Właściwie, kiedy patrzymy na krzyż widzimy Jezusa, który cały czas obdarowuje. Wobec 

tych, którzy przybijają go do krzyża wychodzi z darem przebaczenia, wołając do Boga: 

„Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią” (Łk 23,34a). Maryję, która patrzy na to,  

jak na krzyżu umiera jej jedyny Syn, obdarowuje nowym synem, pokazując Jana. Mówi  

do niej: „Oto syn Twój” (J 19,26). Następnie ucznia, który wiernie trwa przy swoim Mistrzu, 

obdarowuje nową Matką, wskazując Maryję: „Oto Matka Twoja” (J 19,27). Potem  

do nawróconego w ostatniej chwili łotra, który prosi Go: „Jezu, wspomnij na mnie,  

gdy przyjdziesz do swego królestwa” (Łk 23,42), Jezus zwraca się z obietnicą: „Zaprawdę, 



powiadam ci: Dziś ze Mną będziesz w raju” (Łk 23,43). Obdarza go darem nieba. A na końcu 

obdarowuje Ojca samym sobą: „Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego” (Łk 23,46). 

Na krzyżu, w momencie, kiedy Jezus nie może już nigdzie iść, nie może już nic uczynić 

swoimi rękami, okazuje się, że obdarowuje najwięcej. Obdarowuje oprawców przebaczeniem, 

Matkę nowym synem, ucznia nową Matką, dobrego łotra darem nieba, a na końcu Ojca 

samym sobą. Pokazuje, że w każdym momencie można obdarowywać sobą. Że nie ma 

takiego położenia, w którym nie mielibyśmy już nic do zaoferowania drugiemu człowiekowi.  

 Jezusowe wezwanie do naśladowania nie wyczerpuje się na obmywaniu nóg,  

ale rozszerza się na każdą służbę, którą możemy wypełnić wobec drugiego człowieka.  

Jeśli Jezus żyje we mnie, kiedy Nim się karmię, On przeze mnie chce działać. A działa 

zawsze tak samo - dając siebie. Jeśli staję się narzędziem w rękach Jezusa, to również muszę 

dać siebie razem z Nim. Bardzo dobrze rozumiał to abp Fulton Sheen. W książce pod tytułem 

„Kapłan nie należy do siebie” mocno podkreśla związek pomiędzy ofiarą Jezusa i ofiarą 

kapłana: „Mówimy, że ofiarujemy Mszę Świętą, lecz czy kiedykolwiek myślimy, że jesteśmy 

w niej ofiarowani?”.  

 Kiedy Pan Jezus został zapytany, jakie jest pierwsze ze wszystkich przykazań, 

odpowiedział, że jest to miłość Pana Boga, a drugie to miłość bliźniego jak siebie samego.  

To, ile potrafimy z siebie dać, by osiągnąć to, co ważne, pokazuje, jak siebie kochamy.  

Na przykład, ile potrafimy z siebie dać, żeby upodobnić się do Chrystusa. Kiedy więc 

kochamy bliźniego? Wtedy, gdy jesteśmy zdolni dać coś z siebie dla niego.  

 W piętnastym rozdziale Ewangelii według świętego Jana poprzeczka miłości bliźniego 

jest postawiona jeszcze wyżej. Jezus mówi: To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie 

miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie 

swoje oddaje za przyjaciół swoich” (J 15,12-13). Tu już miłość to nie dać coś z siebie, ale dać 

siebie. Miłość przejawia się w gotowości oddania życia. Z czego ona wynika?  

Z doświadczenia, że Jezus dla mnie tego dokonał. Miernikiem mojej miłości do drugiego 

człowieka, nie ma być to w jakiś sposób on mnie kocha, w jakiś sposób się do mnie odnosi, 

ale to jaką miłość okazał mi Jezus.  

 Jezus mówi: „kto spożywa moje Ciało, będzie żył przeze mnie”. Przez Żywy Chleb, 

który przyjmujemy w Eucharystii, możemy stawać się żywym chlebem dla tych,  

wśród których żyjemy w naszej codzienności. Pięknie wyraził to święty Brat Albert: 

"Powinno się być dobrym jak chleb; powinno się być jak chleb, który dla wszystkich leży  

na stole, z którego każdy może kęs dla siebie ukroić i nakarmić się, jeśli jest głodny".  

Po różnych życiowych perturbacjach postanowił całkowicie oddać się posłudze ubogim. 



Odkrył w sobie powołania do bycia chlebem. Tym chlebem, który dawał innym był czas, 

talenty, możliwości. To wszystko, co miał w sobie, było chlebem dla tych, którym służył.  

Gdy my zastanawiamy się nad tym, w jakiś sposób możemy stawać chlebem dla innych,  

co my możemy z siebie innym dać, nie trzeba szukać wielkich rzeczy. Te kęsy,  

o których pisał święty Brat Albert, to mogą być proste uczynki miłości, przy których nawet 

nie zastanawiamy się nad jakąś ich większą głębią. Ale zdolni jesteśmy do tego dzięki temu, 

że żyjemy przez Jezusa. Chrystus mówi: „Beze mnie nic nie możecie uczynić” (J 15,5b). 

Każde dobro, które się w nas rodzi, jest owocem współpracy z Nim. Święty Paweł,  

po przemianie, której doświadczył spotykając Jezusa w drodze do Damaszku, tego co czynił 

nie przypisywał sobie, ale Jezusowi: „Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. 

Choć nadal prowadzę życie w ciele, jednak obecne życie moje jest życiem wiary w Syna 

Bożego, który umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie.” (Ga 2,20). 

 Do tej pory zwracaliśmy uwagę bardziej na to dawanie siebie braciom, a więc na 

miłość bliźniego. Teraz chciałbym, abyśmy się zatrzymali jeszcze na moment nad dawaniem 

siebie jako wyrazem miłości Pana Boga. W Liście do Rzymian czytamy: „A zatem proszę 

was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu 

przyjemną, jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej. Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, 

lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola 

Boża: co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe.” (12,1-2). Jest tu mowa o daniu siebie 

na ofiarę Bogu. Słowa Pawła stanowią zachętę. Nikt nie jest zmuszony do tego, aby siebie  

w jakiś sposób ofiarować Bogu. My jesteśmy do tego zaproszeni. Tak samo było, kiedy Jezus 

zapraszał do naśladowanie siebie. Mówił: „jeśli kto chce pójść za Mną”. Pierwszy moment 

ofiarowania to jest zawsze akt woli człowieka, jego własna decyzja.  

 Teraz zadajemy sobie pytanie: na czym to ofiarowanie się Bogu ma polegać? Na to 

pytanie święty Paweł odpowiada nam od strony negatywnej i od strony pozytywnej.  

Od strony negatywnej pisze: „nie bierzcie więc wzoru z tego świata”. Chodzi tu o wyzbycie 

się wszystkiego, co przyziemne i co nam nie pozwala wznieście ku Bogu. Nie mamy już 

patrzeć na życie w kategoriach tego świata, królestwa grzechu i śmierci, z którego Chrystus 

nas wyzwolił. Oczywiście nie musimy rezygnować ze wszystkiego, co jest na świecie, tylko  

z tego, co papież Franciszek nazywa światowym. Coś może być na świecie i równocześnie 

piękne, duchowe, wartościowe, chrześcijańskie. Mogą być też rzeczy światowe, czyli czysto 

przyziemne i nie prowadzące do Boga, wręcz przeciwnie. I z tych drugich mamy się 

wyzwalać. Nie brać przykładu ze świata, który nas zachęca do korzystania ze wszystkich 

rozkoszy, zapewniających chwilowe rozkosze, ale ostatecznie prowadzące do tego,  



że karłowacieje nasza dusza. Od strony pozytywnej nasze dawanie siebie, to rozeznawanie  

i postępowanie za tym, to jest wolą Bożą: „co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe”. 

 Kiedy kończy się Eucharystia i mamy w sercach Chrystusa zostajemy posłani,  

nie tylko po to, aby dobrze żyć, ale by dawać siebie innym, tak jak dał nam się Jezus. Z ofiary 

Chrystusa trzeba nam przejść do ofiary z siebie, żeby nie być tylko konsumentem Bożej łaski, 

ale również ofiarodawcą dobra, które otrzymaliśmy. 

 

Wtorek 10 sierpnia 2021  

Święto św. Wawrzyńca, diakona i męczennika 

 

PIERWSZE CZYTANIE 

Mdr 3, 1-9 

Bóg przyjął sprawiedliwych jak całopalną ofiarę 

 

Czytanie z Księgi Mądrości 

 Dusze sprawiedliwych są w ręku Boga i nie dosięgnie ich męka. Zdało się oczom 

głupich, że pomarli, zgon ich poczytano za nieszczęście i odejście od nas za unicestwienie,  

a oni trwają w pokoju. Choć nawet w ludzkim rozumieniu doznali kaźni, nadzieja ich pełna 

jest nieśmiertelności.  

 Po nieznacznym skarceniu dostąpią dóbr wielkich, Bóg ich bowiem doświadczył  

i znalazł ich godnymi siebie. Wypróbował ich jak złoto w tyglu i przyjął ich jak całopalną 

ofiarę.  

 W dzień nawiedzenia ich przez Boga zajaśnieją i rozbiegną się jak iskry po ściernisku. 

Będą sądzić ludy, zapanują nad narodami, a Pan królować będzie nad nimi na wieki.  

 Ci, którzy Mu zaufali, zrozumieją prawdę, wierni w miłości będą przy Nim trwali: 

łaska bowiem i miłosierdzie dla Jego wybranych. 

 Oto słowo Boże. 

  

PSALM RESPONSORYJNY 

Ps 112 (111), 1b-2.5-6.7-8.9 

 

Refren: Miłosiernemu Pan Bóg błogosławi. 

 



 

Błogosławiony człowiek, który służy Panu * 

i wielką radość znajduje w Jego przykazaniach. 

Potomstwo jego będzie potężne na ziemi, * 

dostąpi błogosławieństwa pokolenie prawych. 

 

Dobrze się wiedzie człowiekowi, który z litości pożycza * 

i swymi sprawami zarządza uczciwie. 

Sprawiedliwy nigdy się nie zachwieje * 

i pozostanie w wiecznej pamięci. 

 

Nie przelęknie się złej nowiny, * 

jego mocne serce zaufało Panu. 

Jego wierne serce lękać się nie będzie * 

i spojrzy z wysoka na swych przeciwników. 

 

Rozdaje i obdarza ubogich, * 

jego sprawiedliwość będzie trwała zawsze, 

wywyższona z chwałą * 

będzie jego potęga. 

 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 

J 8, 12bc 

 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja 

Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, * 

lecz będzie miał światło życia. 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja 

 

EWANGELIA 

J 12, 24-26 

Ziarno, które obumrze, przynosi plon obfity 

 



 

Słowa Ewangelii według świętego Jana 

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli 

ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie samo jedno, ale jeśli obumrze, 

przynosi plon obfity. Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia  

na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. Kto zaś chciałby Mi służyć, niech idzie za Mną, 

a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli kto Mi służy, uczci go mój Ojciec». 

 Oto słowo Pańskie. 

 

MODLITWA WIERNYCH 

 

Przez wstawiennictwo świętego Wawrzyńca, diakona i męczennika, zanieśmy do Boga nasze 

modlitwy. 

 

1. Aby biskupi, kapłani i diakoni pomagali wiernym odkrywać w sobie godność dzieci 

Bożych.             Ciebie prosimy… 

2. Aby prześladowani chrześcijanie cieszyli się Twoją łaską, uzdalniającą do dawania 

świadectwa wierze.            Ciebie prosimy… 

3. Aby ludzie cierpiący z powodu głodu, chorób, odrzucenia lub samotności 

doświadczyli kojącej mocy Twojej miłości.         Ciebie prosimy… 

4. Aby wszyscy, którzy przeżywają życiowe kryzysy, wyszli z nich umocnieni w wierze 

i miłości d Boga.                       Ciebie prosimy… 

5. Aby ci, którzy prosili nas o modlitwę, doświadczyli Twojej dobroci  

i błogosławieństwa.            Ciebie prosimy… 

6. Abyśmy nie bali się obumierać z tego, co doczesne, aby przynosić wieczne owoce.

                Ciebie prosimy… 

 

Boże, nasz dobry Ojcze, który pozwalasz nam doświadczać Twojej hojności. Wysłuchaj 

naszych modlitw, które do Ciebie zanieśliśmy, pewni, że nas nigdy nie zawiedziesz. Który 

żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. 

 

 

 



ŻYĆ PRZEZ JEZUSA: BUDOWAĆ WSPÓLNOTĘ 

 

 Hasło na roku duszpasterskiego, które jest tematem naszego pielgrzymowania brzmi: 

„Posłani w pokoju Chrystusa”. Odczytujemy to posłanie w kluczu Jezusowych słów: „ten,  

kto mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie” (J 6,57b)”. Mówimy więc o posłaniu, które bierze 

się z tego, że mamy w sobie Jezusa. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie wspólnota Kościoła, 

która daje nam tę możliwość jednoczenia się z Chrystusem w Eucharystii. To Kościół 

otrzymał upoważnienie od Chrystusa, aby karmić wiernych Jego Ciałem. 

 Nie jest jednak tak, że z niego mamy tylko czerpać. Wielu ma takie doświadczenie 

Kościoła jako instytucji, do której się zwraca, właściwie tylko wtedy, gdy coś od niej 

potrzebuje. Tak pojęty Kościół również łatwo się krytykuje: instytucję, która spełnia moje 

wymagania i oczekiwania, albo tego nie robi. Natomiast życie przez Jezusa, a co za tym idzie, 

życie na sposób Jezusowy, nie pozwala nam na zwalnianie się z odpowiedzialności  

za tę wspólnotę, która wprowadziła nas w doświadczenie wiary i pomogła nam nawiązać 

szczególną relację z Bogiem w sakramentalnych znakach. Żyć przez Jezusa to również 

budować Kościół. 

 W Pierwszym Liście do Koryntian święty Paweł napisał: „Kielich błogosławieństwa, 

który błogosławimy, czy nie jest udziałem we Krwi Chrystusa? Chleb, który łamiemy,  

czyż nie jest udziałem w Ciele Chrystusa? Ponieważ jeden jest chleb, przeto my, liczni, 

tworzymy jedno Ciało. Wszyscy bowiem bierzemy z tego samego chleba” (1 Kor 10,16-17). 

Święty Paweł zadaje tutaj pytania retoryczne, które mają adresatom przypomnieć znaczenie 

Eucharystii. Przypomina, co stanowi jej istotę: uczestnictwo w Ciele i Krwi Chrystusa.  

Za pomocą słowa „uczestnictwo” został oddany grecki termin koinonia, który oznacza 

wspólnotę. Kiedy spożywamy Ciało i Krew Chrystusa tworzymy wspólnotę. Ale nie tylko  

z Jezusem. Na to zjednoczenie z Chrystusem zwracaliśmy już uwagę wcześniej. Apostoł 

uświadamia nam, że Eucharystia łączy nas nie tylko z Panem, którego spożywamy, ale także 

ze wszystkimi tymi, którzy razem z nami się Nim karmią: „Ponieważ jeden jest chleb, przeto 

my, liczni, tworzymy jedno Ciało”. Paweł wyprowadza wzajemną komunię wierzących  

z faktu naszej komunii z Chrystusem. Ci, którzy przyjmują ten sam chleb, który stał się 

Ciałem Pana, są związani w jednym duchowym ciele, zjednoczeni z Chrystusem, a zatem  

ze sobą nawzajem. I to jest Kościół. Nie może być tak, że dwie osoby trwają w komunii  

z Jezusem, a między nimi jest rozłam, czy nawet wrogość. Taka sytuacja pokazuje, że coś nie 

jest w porządku z ich chrześcijaństwem. 



 Pokrótce przypomnieliśmy sobie, że wszyscy jesteśmy Kościołem, że wszyscy 

budujemy Kościół. A teraz zastanówmy się, jak to się dokonuje. Wykład na ten temat 

znajdujemy w tym samym liście apostoła Pawła: „Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa 

się z wielu członków, a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało,  

tak też jest i z Chrystusem. Wszyscyśmy bowiem w jednym Duchu zostali ochrzczeni,  

aby stanowić jedno Ciało: czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. 

Wszyscyśmy też zostali napojeni jednym Duchem. Ciało bowiem to nie jeden członek,  

lecz liczne członki. Jeśliby noga powiedziała: «Ponieważ nie jestem ręką, nie należę do ciała» 

- czy wskutek tego rzeczywiście nie należy do ciała? Lub jeśliby ucho powiedziało: Ponieważ 

nie jestem okiem, nie należę do ciała - czyż nie należałoby do ciała? Gdyby całe ciało było 

wzrokiem, gdzież byłby słuch? Lub gdyby całe było słuchem, gdzież byłoby powonienie? 

Lecz Bóg, tak jak chciał, stworzył różne członki umieszczając każdy z nich w ciele. Gdyby 

całość była jednym członkiem, gdzież byłoby ciało? Tymczasem zaś wprawdzie liczne są 

członki, ale jedno ciało. Nie może więc oko powiedzieć ręce: «Nie jesteś mi potrzebna»,  

albo głowa nogom: «Nie potrzebuję was». Raczej nawet niezbędne są dla ciała te członki, 

które uchodzą za słabsze; a te, które uważamy za mało godne szacunku, tym większym 

obdarzamy poszanowaniem. Tak przeto szczególnie się troszczymy o przyzwoitość 

wstydliwych członków ciała, a te, które nie należą do wstydliwych, tego nie potrzebują.  

Lecz Bóg tak ukształtował nasze ciało, że zyskały więcej szacunku członki z natury mało 

godne czci, by nie było rozdwojenia w ciele, lecz żeby poszczególne członki troszczyły się  

o siebie nawzajem. Tak więc, gdy cierpi jeden członek, współcierpią wszystkie inne członki; 

podobnie gdy jednemu członkowi okazywane jest poszanowanie, współweselą się wszystkie 

członki. Wy przeto jesteście Ciałem Chrystusa i poszczególnymi członkami.”  

(1 Kor 12,12-27) 

Ten fragment mówi nam kilka bardzo ważnych rzeczy, na czym ma polegać  

budowanie Kościoła. Przede wszystkim Paweł podkreśla jedność Ciała Chrystusa. Jedność, 

której nie można dzielić. Największą bolączką w Kościele są podziały. Nic bardziej nie 

niszczy naszej wiarygodności, jak spory i brak jedności pomiędzy chrześcijanami.  

Już w Wieczerniku Jezus modlił się za swoich uczniów, „aby wszyscy stanowili jedno”  

(J 17,21). W podzielonym świecie Chrystusowa wspólnota ma być szczególnym 

świadectwem życia w jedności. A tym co nas spaja, nie jest jakaś mądra idea, ale osoba Syna 

Bożego, który w nas mieszka. Zachowanie jedności we wspólnocie Kościoła jest możliwe 

wtedy, kiedy potrafimy schować swoje ego do kieszeni, kiedy potrafimy odłożyć na bok 

swoje własne kalkulacje, aby zrobić miejsce dla Jezusa. Jeśli przystępujemy do komunii 



świętej, to to nas zobowiązuje. Nie możemy przejść obojętnie obok drugiego człowieka  

we wspólnocie, obok jego problemów, bo to jest mój brat, który mieszka ze mną w jednym 

domu i jemy Pokarm z tego samego Stołu. Nasze myślenie o Kościele musi stawać się 

bardziej eucharystyczne. Nasze myślenie o relacjach między nami w rodzinie, w parafii,  

w różnych ruchach i grupach powinno stawać się bardziej eucharystyczne. Nie tylko co jakiś 

czas razem przeżyć Mszę Świętą, ale realizować posłanie „idźcie w pokoju Chrystusa”  

- w pokoju, czyli w jedności.  

Druga rzecz, na którą zwracał uwagę święty Paweł w zacytowanym fragmencie Listu  

do Koryntian, to różnorodność. Ciało jest jedno, ale ma różne członki. Każdy z nich 

odpowiada za coś innego, każdy czymś innym się zajmuje. Ale to nie zaprzecza ich jedności, 

tego, że są jednym ciałem. Właśnie ta różnorodność pozwala na to, żeby organizm 

funkcjonował prawidłowo: nogi pozwalają ciału się przemieszczać, ręce pozwalają 

wykonywać pracę, oczy pozwalają widzieć świat i się w nim odnajdywać, usta pozwalają się 

komunikować i tak dalej. Tak samo jest ze wspólnotą Kościoła - mówi święty Paweł. My 

wszyscy jesteśmy jednym Kościołem, ale nie jesteśmy tacy sami i nie mamy takich samych 

zadań. Każdy w Kościele ma swoje miejsce i każdy ma coś do zrobienia. Nikt nie jest 

obojętny, tak jak różne organy w ciele choć czasem są małe i niewidoczne są nam bardzo 

potrzebne, żebyśmy potrafili prawidłowo funkcjonować. Kościół prawidłowo funkcjonuje 

wtedy, kiedy każdy czyni to co do niego należy. W jedności Kościoła nie chodzi  

o jednolitość, ale o to, aby różnorodność charyzmatów, posług i talentów, które posiadamy 

były na służbie nam wszystkim. Pan Bóg nie stworzył nas idealnymi, bo świat byłby wtedy 

pełny idealnych egoistów żyjących obok siebie. Pan Bóg stworzył nas takimi,  

że siebie nawzajem potrzebujemy. Dzięki temu nie żyjemy obok siebie, ale razem.  

Czy rozeznaliście już w swoim życiu, jakie jest wasze miejsce w Kościele? Co macie w nim 

do wykonania? Czego Pan Bóg od was oczekuje we wspólnocie? Co z siebie dacie tej 

wspólnocie? 

Kto kocha Chrystusa i korzysta z Jego łaski, którą otrzymuje w Kościele,  

w sakramentach, nie potrafi stać z boku i być zwyczajnym zjadaczem Bożych darów. Chce  

w jakiś sposób stawać również kanałem, przez który będzie płynąć łaska Boża również  

dla innych. Święta Teresa z Lisieux, kiedy czytała zacytowany fragment listy świętego Pawła 

o różnych charyzmatach i posługach w Kościele zastanawiała się i pytała Pana Jezusa,  

jakie jest jej miejsce w Kościele. Odpowiedzi nie znalazła w tym fragmencie. Dopiero dalej, 

w hymnie o miłości. Kiedy wewnętrznie przeżyła odkrycie tego, jaka jest jej rola, 

wykrzyknęła: „O Jezu, moja miłości, wreszcie odkryłam moje powołanie. Moim powołaniem 



jest Miłość! W Sercu Kościoła będę Miłością i w ten sposób będę wszystkim”. Sposób, w jaki 

Teresa budowała Kościół to było życie miłością.  

I ostatni trzeci sposób budowania Kościoła, który wyłania się z obrazu Ciała 

Chrystusa u świętego Pawła, to docenianie każdego we wspólnocie. Apostoł napisał:  

„Nie może oko powiedzieć ręce: «Nie jesteś mi potrzebna», albo głowa nogom:  

«Nie potrzebuję was»”. Co to znaczy? To znaczy, że każdy członek w ciele jest ważny. 

Kościoła budujemy wtedy, gdy widzimy, że nikt nie jest obojętny. Nasza postawa  

we wspólnocie nigdy nie powinna być wykluczająca, a więc dająca do zrozumienia, że ktoś 

jest niepotrzebny. Podczas różnych spotkań ewangelizacyjnych czy w grupach parafialnych 

spotykamy się z takim znanym stwierdzeniem: „dobrze, że jesteś”. To już jest bardzo dużo, 

kiedy potrafimy powiedzieć temu, kto stoi obok nas: „dobrze, że jesteś”. Ale nie możemy 

poprzestać na samym słowie. To się musi konkretnie wcielić. Zwykle dużo mówimy o miłości 

wobec bliźniego, że życie Ewangelią wypełnia się w uczynkach miłości: „miłujcie się 

wzajemnie, jak Ja was umiłowałem”. Jednak tym uczynkiem miłości czasem nie musi być 

dobro uczynione drugiej osobie, ale pozwolenie właśnie jej, aby jakiś dobry czyn mogła 

uczynić wobec nas. Nie wszystko zawsze musimy robić sami. Czasem trzeba pozwolić,  

a nawet zachęcić do tego, aby jakieś dobro mógł uczynić ktoś inny. Nie po to, aby się nim 

wręczyć, ale aby poczuł się ważny i potrzebny. Czasami z różnych wspólnot ktoś odchodzi 

właśnie dlatego, że czuje się tam niepotrzebny. Pan Jezus też dawał sobie pomóc. Pozwolił 

Weronice otrzeć swoją twarz w trakcie drogi krzyżowej, czy Szymonowi nieść jego krzyż. 

Żyć na sposób Jezusa to również pozwolić na uczynki miłości drugiego człowieka wobec 

mnie, po to, aby się w nich objawił Chrystus. 

Kiedy na koniec Mszy Świętej kapłan rozsyła nas w pokoju Chrystusa, to wcale nie 

każe nam Kościoła opuścić, ale zaprasza, żeby ten Kościół budować. Możemy robić to 

skutecznie, bo mamy w sobie moc: obecność Jezusa Chrystusa, którego przyjęliśmy  

w Komunii Świętej. To jaki będzie Kościół w przyszłości jest współzależne od nas,  

na ile zaangażujemy się w jego budowanie. 

 

 

 

 

 

 



Czwartek 11 sierpnia 2021 

wspomnienie św. Klary, dziewicy  

(Msza św. z Uroczystości Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej) 

 

PIERWSZE CZYTANIE 

Prz 8,22-35 

Maryja jest stolicą Mądrości 

 

Czytanie z Księgi Przysłów 

Tak mówi Mądrość Boża: 

 «Pan mnie zrodził jako początek swej mocy, przed dziełami swymi, od pradawna.  

Od wieków zostałam ustanowiona, od początku, przed pradziejami ziemi. 

Przed oceanem zostałam zrodzona, przed źródłami pełnymi wód; zanim góry zostały 

założone, przed pagórkami zostałam zrodzona. Nim glebę i pola uczynił, przed pierwszymi 

skibami roli. 

Gdy niebo umacniał, z Nim byłam, gdy kreślił sklepienie nad bezmiarem wód;  

gdy w górze utwierdzał obłoki, gdy źródła wielkiej Otchłani umacniał, gdy morzu ustawiał 

granice, by wody z brzegów nie wystąpiły; gdy ustalił fundamenty ziemi. I byłam przy Nim 

mistrzynią, rozkoszą Jego dzień po dniu, cały czas igrając przed Nim. Igrając na okręgu 

ziemi, radowałam się przy synach ludzkich. 

Więc teraz, synowie, słuchajcie mnie, błogosławieni ci, co dróg moich strzegą. 

Słuchajcie przestrogi i bądźcie mądrzy, a jej nie odrzucajcie. Błogosławiony człowiek, który 

mnie słucha, który co dzień u drzwi moich czeka, czuwając u progu mej bramy. Bo kto mnie 

znajdzie, znajdzie i osiągnie upodobanie Pana». 

Oto słowo Boże. 

 

PSALM RESPONSORYJNY 

Ps 48 (47), 2-3b.9-11.13 i 14c i 15a  

 

Refren: Tyś wielką chlubą naszego narodu. 

 

Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały * 

w mieście Boga naszego.  

Święta Jego góra, wspaniałe wzniesienie, * 



radością jest całej ziemi. 

 

Co słyszeliśmy, to zobaczyliśmy * 

w mieście Pana Zastępów, 

w mieście naszego Boga. * 

Bóg je umacnia na wieki. 

 

Rozważamy, Boże, łaskawość Twoją * 

we wnętrzu Twojej świątyni. 

Jak imię Twe, Boże, tak i chwała Twoja sięga po krańce ziemi. * 

Prawica Twoja pełna jest sprawiedliwości. 

 

Obejdźcie Syjon dokoła, * 

policzcie jego wieże. 

By powiedzieć przyszłym pokoleniom, * 

że Bóg jest naszym Bogiem na wieki. 

 

DRUGIE CZYTANIE 

Ga 4,4-7 

Bóg zesłał swego Syna zrodzonego z Niewiasty 

 

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Galatów 

Bracia: Gdy nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z Niewiasty, 

zrodzonego pod Prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali Prawu, byśmy mogli otrzymać 

przybrane synostwo.  

 Na dowód tego, że jesteście synami, Bóg zesłał do serc naszych Ducha Syna swego, 

który woła: «Abba, Ojcze!» A zatem nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem. Jeżeli zaś 

synem, to i dziedzicem z woli Bożej. 

Oto słowo Boże. 

 

 

 

 

 



ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 

Łk 1,28 

 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja 

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, * 

błogosławionaś Ty między niewiastami. 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja 

 

EWANGELIA 

J 2,1-11 

Na weselu w Kanie Galilejskiej była Matka Jezusa 

 

Słowa Ewangelii według świętego Jana 

W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to 

wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa rzekła do Niego: 

«Nie mają wina». 

Jezus Jej odpowiedział: «Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Czy jeszcze nie 

nadeszła godzina moja?» 

 Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: «Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie». 

Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń,  

z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary. 

 Jezus rzekł do sług: «Napełnijcie stągwie wodą». I napełnili je aż po brzegi.  

Potem powiedział do nich: «Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu».  

Ci więc zanieśli. 

Gdy zaś starosta weselny skosztował wody, która stała się winem – a nie wiedział, 

skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli – przywołał pana młodego  

i powiedział do niego: «Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, 

wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory». 

 Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę  

i uwierzyli w Niego Jego uczniowie. 

 Oto słowo Pańskie. 

 

 

 



MODLITWA WIERNYCH  

 

Pełni ufności do naszego Pana i Zbawcy, przez wstawiennictwo Jasnogórskiej Pani, 

wznieśmy nasze błagania. 

 

1. Módlmy się za Ojca Świętego Franciszka, aby kierowany natchnieniami Ducha 

Świętego prowadził Kościół drogą Ewangelii.        Ciebie prosimy… 

2. Módlmy się za Ks. Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, Biskupów, Kapłanów  

i Diakonów, aby w swojej posłudze byli prawdziwym oparciem dla ludu Bożego.  

   Ciebie prosimy… 

3. Módlmy się o nowe, liczne i święte powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego, 

aby nigdy nie zabrakło ludzi bez reszty oddanych Chrystusowi.         Ciebie prosimy… 

4. Módlmy się o pokój na świecie, ustanie wojny na Ukrainie i opamiętanie dla Rosji, 

aby ludzie mogli żyć bezpiecznie i w wolności odkrywać Bożą obecność. 

     Ciebie prosimy… 

5. Módlmy się za organizatorów pielgrzymki krakowskiej, wszystkie służby 

pielgrzymkowe oraz ludzi, których spotkaliśmy w drodze i na noclegach,  

aby w swoim życiu doświadczali troskliwej miłości Matki Najświętszej i hojnych łask  

od Jej Syna.             Ciebie prosimy… 

6. Módlmy się w naszych intencjach, z którymi przemierzyliśmy pielgrzymi szlak,  

aby nasz trud został pobłogosławiony przez Boga i przyniósł zbawienne owoce. 

                    Ciebie prosimy… 

 

Panie Jezu, stając przed obliczem Twojej Matki, razem z Nią zwracamy się do Ciebie  

w naszych błaganiach. Bądź uwielbiony we wszystkim, co dla nas czynisz. Który żyjesz  

i królujesz na wieki wieków. Amen. 

 

ŻYĆ PRZEZ JEZUSA: BYĆ PIELGRZYMEM 

 

Nasze pielgrzymowanie do Jasnogórskiej Pani dobiega już końca. Jednak w tej naszej 

ostatniej refleksji zatrzymamy się nad prawdą, że nasze pielgrzymowanie wcale się  

nie kończy. W Katechizmie Kościoła Katolickiego, w artykule poświęconym Eucharystii, 

składającym się z kilku punktów, znajdujemy passus zatytułowany: „Eucharystia - zadatek 

przyszłej chwały”. Znajdujemy tam takie słowa: „Kościół wie, że już teraz Pan przychodzi  



w Eucharystii, i przez nią jest obecny pośród nas. Jednak ta Jego obecność jest zakryta. 

Dlatego sprawujemy Eucharystię, "oczekując obiecanej nagrody i przyjścia naszego 

Zbawiciela Jezusa Chrystusa" i prosząc, byśmy mogli "wiecznie radować się Twoją chwałą, 

gdy otrzesz z naszych oczu wszelką łzę, bo widząc Ciebie, Boże, jaki jesteś, przez wszystkie 

wieki będziemy do Ciebie podobni i chwalić Cię będziemy bez końca przez naszego Pana 

Jezusa Chrystusa".” (KKK 1404). W tym fragmencie Katechizm przypomina nam, że Jezus 

przychodzi do nas w Eucharystii, zamieszkuje w nas, jest obecny pośród nas, ale ta obecność  

i bliskość jest dopiero przygotowaniem do wiecznego oglądania Go i przebywania z Nim  

w wieczności. Nasze życie tu na ziemi jest wędrowaniem w Jego kierunku. Kroczenie  

w stronę Boga jest pielgrzymowaniem, stąd całe nasze życie jest pielgrzymką. 

Żyć przez Jezusa oznacza być pielgrzymem. To On daje nam tę możliwość,  

że możemy nie tylko zmierzać do Boga, ale też do Niego dojść - czyli osiągnąć niebo. Sam to 

obiecał: „W domu Ojca mego jest mieszkań wiele (…) idę przygotować wam miejsce”. Nasze 

życie jest odpowiedzią na tą obietnicę albo inaczej - zaproszenie. Mamy mieszkanie w niebie, 

ale od nas zależy czy to miejsce zajmiemy, czy pozostanie puste. I tą odpowiedzią,  

jaką dajemy Panu Bogu nie są nasze słowa, bo słowa czasami niewiele znaczą i przeczą 

naszemu życiu. Odpowiedź jaką dajemy Jezusowi jest nasze życie. To naszym życiem 

mówimy mu: „tak Panie, chcę być z Tobą” albo „nie, dziękuję, ja chcę po swojemu,  

bez Ciebie”. A Pan Bóg w swojej wielkiej miłości do człowieka i z szacunkiem do wolności, 

którą nas obdarował, na końcu tylko zaakceptuje nasz wybór. Jeśli ktoś życiem wybierze 

Boga, usłyszy: „Wybrałeś życie razem ze Mną, więc ze Mną będziesz przez całą wieczność. 

Szanuję twój wybór”. Również ci, którzy odrzucą Boże zaproszenie usłyszą: „Wybrałeś życie 

beze Mnie, taka będzie cała twoja wieczność. Szanuje twój wybór”. 

Święty Paweł w Drugim Liście do Koryntian napisał: „Wiemy, że jak długo 

pozostajemy w ciele, jesteśmy pielgrzymami, z daleka od Pana” (2 Kor 5,6). Apostołów 

przypomina w tych słowach, że tu na ziemi nie jesteśmy u siebie. Tu jesteśmy wędrowcami 

zmierzającymi tam, gdzie jest nasze miejsce. W Liście do Filipian wprost napisze: „Nasza 

bowiem ojczyzna jest w niebie. Stamtąd też jako Zbawcy wyczekujemy Pana naszego Jezusa 

Chrystusa, który przekształci nasze ciało poniżone, na podobne do swego chwalebnego ciała, 

tą potęgą, jaką może On także wszystko, co jest, sobie podporządkować.” (Flp 3,20-21). 

Jesteśmy obywatelami nieba. Dowodem naszej tożsamości jest niezatarte znamię sakramentu 

chrztu wyciśnięte na naszych duszach. Ale to, co się wiąże z tą przynależnością, to zarówno 

prawa - korzystanie z Chrystusowych darów, czyli sakramentów, jak również obowiązki - 

życie godne chrześcijanina.  



Tę naszą przynależność do ojczyzny niebieskiej akcentuje Jezus w swojej 

arcykapłańskiej modlitwie, w której stwierdza brak naszej przynależności do tego świata: „Ja 

im przekazałem Twoje słowo, a świat ich znienawidził za to, że nie są ze świata, jak i Ja nie 

jestem ze świata” (17,14). Żyjemy na tym świecie, ale nasz sposób życia powinien odznaczać 

się przynależnością do innej rzeczywistości, kierowaniem się innymi prawami i zasadami,  

niż oferuje świat. Starożytny autor listu zaadresowanego do Diogneta w przepiękny sposób 

pokazuje, jakie miejsce zajmują chrześcijanie w świecie. Pisze tak: „Chrześcijanie nie różnią 

się od innych ludzi ani miejscem zamieszkania, ani językiem, ani strojem. Nie mają bowiem 

własnych miast, nie posługują się jakimś niezwykłym dialektem, ich sposób życia  

nie odznacza się niczym szczególnym. Nie zawdzięczają swej nauki jakimś pomysłom  

czy marzeniom niespokojnych umysłów, nie występują, jak tylu innych, w obronie poglądów 

ludzkich. Mieszkają w miastach greckich i barbarzyńskich, jak komu wypadło, stosują się  

do miejscowych zwyczajów w ubraniu, jedzeniu, sposobie życia, a przecież samym swoim 

postępowaniem uzewnętrzniają owe przedziwne i wręcz nie do uwierzenia prawa, jakimi się 

rządzą. Mieszkają każdy we własnej ojczyźnie, lecz niby obcy przybysze. Podejmują 

wszystkie obowiązki jak obywatele i znoszą wszystkie ciężary jak cudzoziemcy. Każda 

ziemia obca jest im ojczyzną i każda ojczyzna ziemią obcą. Żenią się jak wszyscy i mają 

dzieci, lecz nie porzucają nowo narodzonych. Wszyscy dzielą jeden stół, lecz nie jedno łoże. 

Są w ciele, lecz żyją nie według ciała. Przebywają na ziemi, lecz są obywatelami nieba. 

Słuchają ustalonych praw, a własnym życiem zwyciężają prawa. Kochają wszystkich ludzi,  

a wszyscy ich prześladują. Są zapoznani i potępiani, a skazywani na śmierć zyskują życie.  

Są ubodzy, a wzbogacają wielu. Wszystkiego im niedostaje, a opływają we wszystko. 

Pogardzają nimi, a oni w pogardzie tej znajdują chwałę. Spotwarzają ich, a są 

usprawiedliwieni. Ubliżają im, a oni błogosławią. Obrażają ich, a oni okazują wszystkim 

szacunek. Czynią dobrze, a karani są jak zbrodniarze. Karani, radują się jak ci, co budzą się 

do życia. Żydzi walczą z nimi jak z obcymi, Grecy ich prześladują, a ci, którzy ich 

nienawidzą, nie umieją powiedzieć, jaka jest przyczyna tej nienawiści. Jednym słowem:  

czym jest dusza w ciele, tym są w świecie chrześcijanie. Duszę znajdujemy we wszystkich 

członkach ciała, a chrześcijan w miastach świata. Dusza mieszka w ciele, a jednak nie jest  

z ciała; i chrześcijanie w świecie mieszkają, a jednak nie są ze świata. Niewidzialna dusza 

zamknięta jest w widzialnym ciele i o chrześcijanach wiadomo, że są na świecie, lecz kult, 

jaki oddają Bogu, pozostaje niewidzialny. Ciało nienawidzi duszy i chociaż go w niczym nie 

skrzywdziła, przecież z nią walczy, ponieważ przeszkadza mu w korzystaniu z rozkoszy. 

Świat też nienawidzi chrześcijan, chociaż go w niczym nie skrzywdzili, ponieważ  



są przeciwni jego rozkoszom. Dusza kocha to ciało, które jej nienawidzi, i jego członki.  

I chrześcijanie kochają tych, co ich nienawidzą. Dusza zamknięta jest w ciele, ale to ona 

właśnie stanowi o jedności ciała. I chrześcijanie zamknięci są w świecie jak w więzieniu,  

ale to oni właśnie stanowią o jedności świata. Dusza, choć nieśmiertelna, mieszka w namiocie 

śmiertelnym. I chrześcijanie obozują w tym, co zniszczalne, oczekując niezniszczalności  

w niebie. Dusza staje się lepsza, gdy umartwia się przez głód i pragnienie. I chrześcijanie, 

prześladowani, mnożą się z dnia na dzień. Tak zaszczytne stanowisko Bóg im wyznaczył,  

że nie godzi się go opuszczać”.  

Ten obszerny fragment listu pokazuje w sposób absolutnie wyjątkowy, co to znaczy 

być obywatelem nieba, żyjąc jeszcze na ziemi. Chodzi o to, żeby być tak przesiąkniętym 

Ewangelią, aby to nie świat nadawał ton mojemu życiu, ale Jezus.  

W tym liście wybija się piękne świadectwo chrześcijańskiego życia. Autor tak 

pokazuje swoich współwyznawców, że widać, jak bardzo jest z nich dumny. My żyjemy  

w takich czasach, że - czy to przez niektóre momenty historii Kościoła, czy przez różne, 

bardziej współczesne afery - próbuje się nam wmówić, że przynależności do wspólnoty 

Kościoła powinniśmy się wstydzić. Zawstydzać może nas doświadczenie grzechu. Ale kiedy 

się nawracamy i podnosi nas Chrystus, na nowo powinna odżywać w nas radość z tego,  

że jesteśmy chrześcijanami, że należymy do Chrystusa. 

Jeszcze jedna myśl autora listu do Diogneta nie powinna zostać przez nas przeoczona. 

Kiedy pisze o trudnościach i prześladowaniach, jakie znoszą chrześcijanie, swoją refleksję 

wieńczy stwierdzeniem, że „Tak zaszczytne stanowisko Bóg im wyznaczył, że nie godzi się 

go opuszczać”. Jak mogli nazywać takie cierpienia zaszczytem? Oczywiście nie byli 

masochistami. Takie spojrzenie na cierpienie, było możliwe tylko dzięki temu, że widzieli 

jego sens i w jego znoszeniu widzieli swoją misję.  

Przeżywanie naszego życia jako pielgrzymowania sprawia, że patrzymy w przyszłość, 

w której znajduje się cel naszych obecnych zmagań. Kiedy święty Paweł pisze o swoim 

wyrzeczeniu się wszystkiego, co wcześniej stanowiło dla niego wartość, wyznaje: „Dla Niego 

wyzułem się ze wszystkiego i uznaję to za śmieci, bylebym pozyskał Chrystusa i znalazł się w 

Nim (…) w nadziei, że upodabniając się do Jego śmierci, dojdę jakoś do pełnego powstania z 

martwych.” (Flp 3, 8-11). Apostoł pisze tu o swoim wyrzeczeniu, cierpieniu, a nawet śmierci. 

Jednak na tych wydarzeniach wcale się nie skupia, to na co zwraca szczególną uwagę jest 

owoc, który zdobędzie w przyszłości, a więc pozyskanie Chrystusa, udział w Jego 

zmartwychwstaniu przez swoje osobiste zmartwychwstanie.  



Kiedy pielgrzymujemy do Częstochowy to punktem odniesienia jest dla nas 

nieustannie Jasna Góra, której wypatrujemy, a której widok, jeszcze z daleka dodaje siły do 

stawiania kolejnych kroków, bo już niedaleko i cel widoczny. I tak jest z całym naszym 

życiem. Być pielgrzymem to mieć oczy skierowane ku celowi. Posłanie: „idźcie w pokoju 

Chrystusa” to również ukierunkowanie: „idźcie w stronę nieba”. 

 

DORGA KRZYŻOWA 

 

Wstęp 

Idę w drogę, Panie Jezu, 

Chcę przeżyć szkołę mądrości Twojego krzyża. 

Nie chcę polegać na sobie, 

Bo na swojej mądrości już nieraz się zawiodłem. 

Chcę polegać tylko na Tobie 

I Tobie dać się poprowadzić. 

Skrusz mnie, Panie! 

Przemień mnie, Jezu! 

Nawróć mnie, Chryste! 

Aby moje życie stało się Ewangelią, 

Którą każdy może przeczytać. 

Abym zrobił krok, a może więcej kroków 

W Twoim kierunku. 

 

Stacja I: Jezus na śmierć skazany 

Miłość cierpliwa jest 

To wielki znak cierpliwości 

Znieść niesprawiedliwy sąd, 

Przyjąć niesprawiedliwy wyrok. 

Miłość jest cierpliwa wobec zła, 

Bo ważniejszy jest ten, kogo się kocha. 

Dla Ciebie, Panie Jezu bardziej liczy się człowiek 

Niż dobre samopoczucie, 

Brak problemów, odpoczynek. 

Ile razy brakuje mi cierpliwości,  



Żeby ponieść trochę trudu, 

Żeby komuś ulżyć w cierpieniu, 

Żeby przyjść z dobrym słowem? 

Każdy brak cierpliwości  

Objawia mój brak miłości, 

Bo miłość cierpliwa jest. 

Chryste, wypełnij me serce miłością, 

Która z pogodą ducha i cierpliwością 

Będzie biec na pomoc drugiemu człowiekowi. 

 

Stacja II: Jezus bierze krzyż na swoje ramiona 

Miłość łaskawa jest 

Biorąc krzyż 

Wiedziałeś, że on jest na moje ramiona. 

Ale ja bym go nie uniósł, 

Przygniótłby mnie na początku. 

Przychodzisz z darem swoich rąk 

Chętnych do przyjęcia tego, 

Przed czym sam się wzdrygam i uciekam.  

Bierzesz krzyż za mnie, 

Robisz to dla mnie, 

Bym mógł cieszyć się życiem  

ofiarowanym przez Ciebie. 

Kiedy sobie to uświadamiam  

Widzę jak bardzo jestem obdarowany, 

Jak wielka łaska mnie spotkała 

W tym, że zostałem ochrzczony, 

W tym, że jestem chrześcijaninem, 

Bo mogę czerpać owoce z Twojego krzyża. 

To łaska płynąca z miłości, która jest łaskawa. 

 

Stacja III: Pierwszy upadek pod krzyżem 

Miłość nie zazdrości 

Ty upadasz, a inni patrzą. 



Idą obok Ciebie,  

Możne nawet ktoś podłożył Ci nogę, 

Żeby jeszcze lepiej się bawić. 

Inni mają wiele na sumieniu, 

Ale idą wolni, spokojni,  

Gapiąc się w Ciebie pogardliwie. 

Twoje sumienie jest czyste, święte, 

A leżysz pod ciężkim kawałkiem drzewa. 

Jednak nie zazdrościsz tym stojącym obok, 

Którzy z drwiną biorą udział w spektaklu. 

Nie zazdrościsz, że mają łatwiej, 

Choć jeden przez drugiego żyją gorzej. 

Nie zazdrościsz, bo miłość nie zazdrości. 

Ty kochasz tych zagubionych, 

Przewracasz się i powstajesz, 

Aby każde uderzenie ciałem o ziemię, 

Było uderzeniem w ich twarde jak głaz serca.  

 

Stacja IV: Pan Jezus spotyka swoją Matkę 

Miłość nie szuka poklasku 

Gdybyś szukał poklasku  

Podczas oskarżeń powiedziałbyś to, 

Co chcieliby usłyszeć, 

Czyniłbyś cuda bez końca, na oczach wielu, 

I stawałbyś się sławny. 

Ale Tobie chodziło o nawrócenie. 

Nawrócenie tych, którzy upili się grzechem 

I teraz stawiają niepewne kroki, 

Nie widząc dokąd idą, 

Że ich kroki prowadzą do przepaści. 

Wzywanie do nawrócenia  

nie przyniosło Ci popularności. 

Przyniosło Ci krzyż. 

W drodze nie towarzyszą Ci tłumy zwolenników, 



Ale rzesze przeciwników 

I tylko kilka kochających serc,  

wśród nich serce szczególne, serce Matki. 

To wystarczy, bo miłość nie szuka poklasku. 

 

Stacja V: Szymon z Cyreny pomaga dźwigać krzyż Jezusowi  

Miłość nie unosi się pychą 

Nie udajesz, że masz dość siły, 

Bo w tym biednym, umęczonym ciele  

Jest Ci trudno stawiać nawet mały krok. 

A droga jeszcze daleka. 

Przyjmujesz pomoc Szymona z Cyreny,  

Który podejmuje się jej niechętnie, 

Przymuszony przez żołnierzy. 

Ale pomoc to dobro,  

Nawet podjęte niechętnie. 

Dobro, które przemienia serce człowieka 

I uwrażliwia na cierpienie drugiego. 

Przyjmujesz jego pomoc pokornie, 

Nie unosisz się pychą,  

Że nie trzeba, że dasz radę. 

Miłość nie unosi się pychą. 

Miłość szuka miłości. 

Miłość pozwala obdarzyć się miłością. 

Miłość odwdzięcza się za miłość. 

 

Stacja VI: Weronika ociera twarz Jezusowi 

Miłość nie dopuszcza się bezwstydu 

Czysty dotyk współczującej kobiety. 

Dotyk, który ma ulżyć w cierpieniu. 

Odważna Weronika przedziera się 

Przez tłum upojony widokiem krwi i bólu 

I ociera Twoją twarz. 

Twoja Twarz nie była wtedy piękna 



Dla ludzkiego oka. 

Jej piękno mogło dostrzec 

Tylko czyste i wrażliwe serce. 

Ile razy mi tej wrażliwości brakuje, 

Że nie potrafię patrzeć na rany drugiego 

I podejść, aby je przetrzeć, 

Aby je zdezynfekować miłością? 

Serce wtedy jest wrażliwe, 

Kiedy jest czyste,  

Ma w sobie niewinną wstydliwość. 

Serce musi być wstydliwe, 

By mogła mieszkać w niej prawdziwa miłość, 

Która nie dopuszcza się bezwstydu. 

 

Stacja VII: Drugi upadek pod krzyżem 

Miłość nie szuka swego 

Będąc Synem Bożym, 

Mogłeś narodzić się w pałacu, 

A narodziłeś się w stajni. 

Mogłeś wybrać życie królewskie, 

A wybrałeś życie ubogiego. 

Mogłeś żyć w luksusie, 

A doświadczyłeś nędzy. 

Mogłeś przebywać wśród wielkich świata, 

A przebywałeś z celnikami i grzesznikami, 

Mogłeś mieć władzę nad całą ziemią, 

A poddałeś się władzy zepsutych ludzi. 

Mogłeś rządzić boską potęgą   

A ukazałeś się cichy i pokornego serca. 

Mogłeś wstąpić do nieba nie umierając, 

A zawisłeś na krzyżu i przebito Ci bok. 

Mogłeś siać grozę i postrach, 

A siałeś miłosierdzie i pokój. 

Bo miłość nie szuka swego. 



Miłość szuka dobra drugiego. 

 

Stacja VIII: Jezus spotyka płaczące niewiasty 

Miłość nie unosi się gniewem 

W drodze na Golgotę 

Widzisz kobiety płaczące nad Twoim losem. 

Biadoliły nad Twoim trudnym położeniem, 

A nie patrzyły na siebie i swoje dzieci, 

W jakim położeniu się znaleźli  

Przez swoje błędne wybory. 

Można by się złościć, 

Można by się rozgniewać, 

Że choć w ludziach budzi się smutek i wrażliwość 

To nie nad tym, nad czym ubolewać powinni. 

Nie unosisz się gniewem, 

Bo jesteś samą Miłością. 

Z cierpliwością pokazujesz im ich serca mówiąc: 

Popatrz w swoje życie, zapłacz nad nim. 

Nad iloma rzeczami ubolewam, 

Iloma sytuacjami się trapię? 

A tu trzeba nad sobą zapłakać, 

Żeby te łzy mnie skruszyły, żeby mnie obmyły. 

 

Stacja IX: Trzeci upadek pod ciężarem krzyża 

Miłość nie pamięta złego 

Kolejny upadek, kolejny ból, 

Przypomina słabość człowieka. 

Ale z kolejnego powstajesz  

I idziesz dalej.  

Zapominasz o poprzednim i idziesz dalej, 

Bo nie można się zatrzymać, 

Bo cel jeszcze nie zrealizowany. 

Myślisz o tych, dla których idziesz umrzeć 

Myślisz o tych, których spotykasz 



z przyciśniętymi do ziemi twarzami  

z pyłem grzechu w ustach. 

Myślisz nie o naszych grzechach, 

Bo Miłość nie pamięta złego, 

Ale o dobru, które jest w nas. 

Swoją krwią chcesz nas obmyć, 

By to dobro zajaśniało swoim pięknem, 

Pięknem Bożego podobieństwa, 

Pięknem przyjętego miłosierdzia. 

 

Stacja X: Jezus z szat obnażony 

Miłość nie cieszy się z niesprawiedliwości,  

lecz współweseli się z prawdą 

Niesprawiedliwie Cię oskarżono 

Niesprawiedliwie Cię osądzono 

Niesprawiedliwie Cię wyszydzono 

Niesprawiedliwie Cię umęczono. 

Niesprawiedliwie odarto Cię z szat, 

By pozbawić godności Twoje ciało. 

Ale w smutku tej niesprawiedliwości 

Słuchać echo radości bijącej z prawdy 

O pięknie Tego ciała 

Czystego od pożądliwości  

Umęczonego z miłości 

Wzgardzonego w cichości. 

Miłość współweseli się z prawdą. 

Panie Jezu, niech moje życie  

Będzie radosne prawdą,  

O takim przeżywaniu codzienności, 

Relacji i cielesności,  

Które czyni człowieka i pięknym i świętym 

 

Stacja XI: Jezus do krzyża przybity 

Miłość wszystko znosi 



W moim życiu już nie raz powiedziałem: 

Już nie mogę 

Już tego nie chcę 

Już tego czy tamtego nie zniosę. 

A teraz patrzę, jak przybijają  

Twoje ręce do krzyża. 

A Ty wołasz: Ojcze, 

Przebacz im, bo nie wiedzą co czynią. 

Ból nie do zniesienia, 

Ty znosisz wołając o miłosierdzie. 

Miłość wszystko znosi. 

Twoje ukrzyżowanie uczy mnie,  

Że miłość jest siłą, 

Która czyni możliwym niemożliwe. 

Miłość jest siłą, 

Która czyni zrozumiałym nie zrozumiałym. 

Miłość jest siłą, 

Która czyni łatwym nieznośne. 

Bo miłość wszystko znosi. 

 

Stacja XII: Jezus umiera na krzyżu 

Miłość wszystkiemu wierzy 

Wisząc na krzyżu 

Doświadczyłeś wielkiego zawodu. 

Słowo Ciałem się stało dla ludzi 

A ludzie je zawiedli. 

Nie przyjęli, odrzucili. 

Ale Ty, Jezu, nie tracisz wiary, 

Że to wszystko miało sens. 

Nie tracisz wiary,  

Że to może nawrócić człowieka. 

Nie zwątpiłeś w szczerość słów  

Łotra wiszącego obok: 

Jezu, wspomnij na mnie 



Gdy przyjdziesz do swego królestwa. 

Odpowiedziałeś: zaprawdę powiadam Ci, 

Dziś będziesz ze mną w raju. 

Wisisz na krzyżu powieszony przez nienawiść, 

A ciągle płynie z ciebie miłość. 

Bo miłość wszystkiemu wierzy, 

Wszędzie widzi sens. 

 

Stacja XIII: Jezus z krzyża zdjęty 

Miłość we wszystkim pokłada nadzieję 

Kiedy ściągano z krzyża 

Twoje martwe ciało, 

Nie mogli zabrać go od razu. 

Trzeba je było złożyć na kolanach Matki. 

Ona tuliła Twoje małe ciało  

W Betlejemskiej grocie, 

Abyś się nie przeziębił, aby nie było ci zimno. 

Teraz pod krzyżem tuli zwłoki. 

Tyle kosztowało Cię moje zbawienie! 

Człowiek potrzebował podnieść rękę na Boga, 

Potrzebował zabić czystą Miłość, 

Żeby zobaczyć jak nisko upadł, 

Jak bardzo znieczulił go grzech. 

Umarłeś na krzyżu, 

Bo miałeś nadzieję,  

Że przez Twoją śmierć się nawrócę. 

Miłość we wszystkim pokłada nadzieję. 

Panie Jezu, niech Twój krzyż skruszy moje serce, 

Aby nie zawiodło Twojej nadziei! 

 

Stacja XIV: Jezus do grobu złożony 

Miłość wszystko przetrzyma, 

Miłość nigdy nie ustaje 

Wydaje się, że śmierć kończy wszystko. 



Grób to znak porażki życia 

I zwycięstwa śmierci. 

Ale Twój grób Jezu, jest inny, 

Twój grób jest miejscem  

największego przewrotu. 

Kiedy zabijano wcieloną Miłość 

Zapomniano, że Miłość wszystko przetrzyma, 

Że Miłość nigdy nie ustaje. 

Miłość nie ustaje, 

Miłość zmartwychwstaje 

I do życia podnosi, tych którzy umarli. 

Grób twój zmienia nasze patrzenie 

Na śmierć i na życie. 

Przywraca nadzieję i pokój serca, 

Radość i wiarę, że z Tobą będziemy żyć wiecznie. 

Panie Jezu, daj mi zrozumieć i nigdy nie zwątpić, 

Że do radości idzie się przez krzyż, 

Że do życia idzie się przez śmierć, 

Że do wieczności idzie się przez grób. 

 

Zakończenie 

Panie Jezu, nie daj mi zgubić tego, 

Co dziś do mnie powiedziałeś. 

Nie daj mi zapomnieć tego dotyku, 

Który wlał w moje serce pragnienie  

Twojej bliskości. 

Chcę żyć Twoją miłością. 

Miłością, która cierpliwa jest,  

łaskawa jest.  

Miłością, która nie zazdrości,  

nie szuka poklasku, nie unosi się pychą;  

nie dopuszcza się bezwstydu,  

nie szuka swego, nie unosi się gniewem,  

nie pamięta złego;  



nie cieszy się z niesprawiedliwości,  

lecz współweseli się z prawdą.  

Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy,  

we wszystkim pokłada nadzieję,  

wszystko przetrzyma.  

Chcę żyć tą prawdziwą miłością,  

Która nigdy nie ustaje. Amen. 

 

ROZWAŻANIA RÓŻAŃCOWE 

 

CZĘŚĆ RADOSNA  

 

Tajemnica 1 Radosna: Zwiastowanie NMP 

Anioł rzekł do Niej: «Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz  

i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem 

Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem 

Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca». 

 

Maryjo, 

Przychodzi do Ciebie Anioł 

I mówi jak bardzo jesteś wyróżniona. 

Będziesz Matką Bożego Syna. 

Wobec tej wieści  

Nie chcesz uciekać od Bożej woli, 

Od otrzymanego powołania, 

Ale chcesz je wypełnić 

Posłusznie wdrażając w swoje życie Słowo Pana. 

Maryjo,  

Naucz mnie chętnie odpowiadać Bogu 

Na jego wezwania. 

Dopomóż mi rozeznawać właściwie,  

Czego Pan Bóg oczekuje ode mnie. 

Jak do ludzi chce przychodzić przeze mnie. 

 



Tajemnica 2 Radosna: Nawiedzenie Św. Elżbiety 

W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta  

w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała 

pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. 

 

Maryjo, 

Kiedy poczęłaś Jezusa, 

Nie myślałaś tylko o sobie. 

Nie zatrzymywałaś się tylko nad swoją sytuacją. 

Wiedząc, że Elżbieta spodziewa się dziecka 

Wyruszyłaś z pośpiechem, aby ją odwiedzić. 

Nie z ciekawości, ale z pragnienia służby, 

Pragnienia niesienia pomocy starszej krewnej. 

Maryjo, 

Wspieraj nas w naszych działaniach, 

Byśmy potrafili nie rozpychać się w naszym życiu, 

Ale byśmy potrafili zrobić w nim miejsce dla innych. 

Naucz nas hojnie dawać czas ludziom, 

Którzy potrzebują naszej pomocy, 

Z powodu swojej choroby, słabości lub niezaradności. 

 

Tajemnica 3 Radosna: Narodzenie Pana Jezusa 

W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności  

w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był 

Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się 

także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, 

ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, 

która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. 

Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie 

było dla nich miejsca w gospodzie. 

 

Maryjo, 

Urodziłaś Jezusa, 

Kiedy poszłaś z Józefem wypełnić swój obywatelski obowiązek. 



Zbawiciel narodził się w Betlejem, 

Bo tam Józef miał zapisać się w czasie spisu ludności. 

Chrystus przyszedł w czasie, 

Który można by nazwać nieodpowiednim. 

Bo tak czyni Pan Bóg. 

On często przychodzi nie wtedy, kiedy na niego czekamy, 

Ale właśnie wtedy, kiedy wcale nie wydaje się nam potrzebny. 

Bóg często przychodzi nie w porę. 

Ale Ty Maryjo, 

W każdej chwili byłaś gotowa. 

Bądź dla mnie przewodniczką,  

Otwieraj moje oczy, kiedy do mnie przychodzi Bóg, 

Czy w porę czy nie w porę. 

 

Tajemnica 4 Radosna: Ofiarowanie Pana Jezusa w Świątyni 

Gdy potem upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, przynieśli Je  

do Jerozolimy, aby Je przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: 

Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu. Mieli również złożyć  

w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem Prawa Pańskiego. 

 

Maryjo, 

Posłuszna prawu państwowemu 

Urodziłaś Jezusa w Betlejem. 

Posłuszna prawu religijnemu  

Ofiarowałaś go w świątyni. 

Ważna to dla nas lekcja, 

Że Bóg działa w ludziach posłusznych, 

Działa przez ludzi posłusznych, 

Działa dla ludzi posłusznych. 

Łaska Boża przychodzi w posłuszeństwie. 

Maryjo, 

Wiesz, że posłuszeństwo nie zawsze jest łatwe. 

Nie pozwól mi nigdy zapomnieć,  

Że jest skutecznym narzędziem w ręku Boga 



I cenne w Jego oczach. 

 

Tajemnica 5 Radosna: Znalezienie Pana Jezusa w Świątyni  

Po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał 

się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, byli zdumieni bystrością Jego 

umysłu i odpowiedziami. Na ten widok zdziwili się bardzo, a Jego Matka rzekła do Niego: 

«Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie».  

Lecz On im odpowiedział: «Czemuście Mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem 

być w tym, co należy do mego Ojca?» 

 

Maryjo, 

To zagubienie Jezusa 

Jest dla nas cenną lekcją. 

Mówi nam bowiem,  

Że jeśli gdzieś zniknął nam sprzed oczu Jezus 

To mamy go szukać w świątyni. 

Jeśli gdzieś Bóg wydaje się nieobecny, 

Wydaje się daleki, zagubiony, 

To znaczy, że trzeba wrócić do świątyni. 

Bo tam znajdziemy go wyjaśniającego Słowo. 

Maryjo, 

Prowadź mnie zawsze do Jezusa, 

Szczególnie wtedy, gdy wydaje się być odległy. 

 

CZĘŚĆ ŚWIATŁA 

 

Tajemnica 1 Światła: Chrzest Pana Jezusa w Jordanie 

Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest. A gdy się modlił, 

otworzyło się niebo i Duch Święty zstąpił na Niego, w postaci cielesnej niby gołębica,  

a z nieba odezwał się głos: «Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie». 

 

Maryjo, 

Twój umiłowany Syn, 

to umiłowany Syn Boga Ojca. 



On po chrzcie w Jordanie  

głosem z nieba obwieścił: 

„Tyś jest mój Syn umiłowany, 

w Tobie mam upodobanie”. 

To doświadczenie miłości i wybrania 

były siłą Jezusa, 

która objawiała się w każdym Jego słowie 

każdym jego czynie. 

Miłość Ojca odbijała się w Jego miłości do człowieka, 

w jego miłości do mnie. 

Ale czy we mnie można zobaczyć miłość Jezusa, 

tą, którą mnie obdarzył, 

tą, którą przyjąłem? 

Ty, Maryjo przyjęłaś miłość Boga i żyłaś nią doskonale. 

Naucz mnie nie marnować miłości,  

którą we chrzcie wypełnił mnie Chrystus. 

 

Tajemnica 2 Światła: Cud w Kanie Galilejskiej 

Trzeciego dnia odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej i była tam Matka Jezusa. 

Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa 

mówi do Niego: Nie mają już wina. Jezus Jej odpowiedział: Czyż to moja lub Twoja sprawa, 

Niewiasto? Czyż jeszcze nie nadeszła godzina moja? Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: 

Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. 

 

Maryjo, 

powiedziałaś sługom 

aby byli posłuszni Twojemu Synowi, 

aby zrobili wszystko, co powie. 

Ty wiedziałaś, że z posłuszeństwa 

mogą rodzić się cuda. 

Sama będąc posłuszną Bogu 

tego cudownego działania doświadczyłaś w sobie. 

Widzisz braki, które mogą doskwierać człowiekowi. 

I wiesz doskonale, 



że kluczem do tego, aby je przezwyciężyć 

jest posłuszeństwo Twojemu Synowi. 

Maryjo,  

pomóż mi zrozumieć 

jak ważne jest posłuszeństwo Jezusowej Ewangelii 

nawet w najdrobniejszych czynnościach życia. 

To dzięki niemu 

woda codziennej pracy  

może stać się wybornym winem 

przemienionym w rękach Pana. 

 

Tajemnica 3 Światła: Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia 

Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: «Czas 

się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!»  

 

Maryjo, 

misja Twojego Syna 

polegała na nawróceniu człowieka 

i obdarowaniu go królestwem Bożym. 

Nawrócić się 

to zwrócić swoje oczy w stronę Boga. 

Przyjąć królestwo Boże 

to pozwolić panować Bogu w swoim życiu. 

A ja wolałbym to życie kształtować po swojemu 

czasem w poprzek Bożym planom. 

Jednak w Tobie, Matko Zbawiciela, 

widzimy, że zgoda na realizację Bożego pomysłu w swoim życiu 

nie jest zmarnowaniem życia. 

Dzięki Tobie Maryjo widzę, 

Że prawdziwą porażką i przegraniem życia 

jest brak zasłuchania się w głos Boga, 

rezygnacja z radości bliskiego z Nim zjednoczenia. 

Odwrócenie się od do nieba plecami. 

Broń nas, Maryjo, od błędu zatwardziałości w grzechu 



i zmarnowania życia bezbożnymi pomysłami na swoją przyszłość. 

 

Tajemnica 4 Światła: Przemienienie na Górze Tabor 

W jakieś osiem dni po tych mowach wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę,  

aby się modlić. Gdy się modlił, wygląd Jego twarzy się odmienił, a Jego odzienie stało się 

lśniąco białe. A oto dwóch mężów rozmawiało z Nim. Byli to Mojżesz i Eliasz. Ukazali się oni 

w chwale i mówili o Jego odejściu, którego miał dokonać w Jerozolimie. 

 

Maryjo, 

Twój Syn to prawdziwy Bóg 

i w przemienionej postaci  

ukazał się swoim uczniom, 

aby przygotować ich na widok mniej zdumiewający, 

a nawet odstraszający, 

kiedy przyjdzie mu cierpieć  

i umierać na krzyżu. 

Chciał ich przygotować, aby nie zgorszyli się krzyżem. 

Jednak oni tej lekcji nie odrobili. 

Bo zabrakło im miłości. 

Twój przykład, Maryjo, pokazuje, 

że aby wytrwać pod krzyżem  

trzeba nie tyle doświadczyć cudów 

co prawdziwie kochać. 

To miłość, a nie fajerwerki  

są siłą w chwilach prób i ciężkich doświadczeń. 

Maryjo, bądź nam nauczycielką odważnej miłości. 

 

Tajemnica 5 Światła: Ustanowienie Eucharystii  

Następnie wziął chleb, odmówiwszy dziękczynienie połamał go i podał mówiąc: To jest Ciało 

moje, które za was będzie wydane: to czyńcie na moją pamiątkę. Tak samo i kielich  

po wieczerzy, mówiąc: Ten kielich to Nowe Przymierze we Krwi mojej, która za was będzie 

wylana. 

 

Maryjo, 



nosiłaś Jezusa w sobie. 

Czułaś jak pod Twoim sercem 

rósł Syn samego Boga. 

Twoje ciało było tronem Boga. 

Twoje łono stało się niebem, w którym mieszkał Bóg. 

To musiało być niezwykłe doświadczenie 

szczególnie dla Ciebie,  

która byłaś tak bardzo przeniknięta Słowem Bożym 

w które się wsłuchiwałaś 

które rozważałaś 

i które zachowywałaś w swoim sercu. 

Nam również Twój Syn zechciał udzielić tego daru 

daru bycia Niebem na ziemi. 

Kiedy spożywam ciało Chrystusa 

Kiedy piję Krew Jezusa 

Moje ciało staje się domem Boga, 

Moje życie staje się niebem, w którym mieszka Bóg. 

Naucz mnie, Maryjo, śpiewać swoim życiem Magnificat 

Za to, jak wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. 

 

CZĘŚĆ BOLESNA 

 

Tajemnica 1 Bolesna: Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu 

Gdy przyszedł na miejsce, rzekł do nich: «Módlcie się, abyście nie ulegli pokusie». A sam 

oddalił się od nich na odległość jakby rzutu kamieniem, upadł na kolana i modlił się tymi 

słowami: «Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode Mnie ten kielich! Jednak nie moja wola, lecz Twoja 

niech się stanie!». Wtedy ukazał Mu się anioł z nieba i umacniał Go. Pogrążony w udręce 

jeszcze usilniej się modlił, a Jego pot był jak gęste krople krwi, sączące się na ziemię.  

 

Maryjo, 

Tobie znane było to, co czynił Jezus: 

polecanie w modlitwie swoich trudności. 

W to, co wymagające, 

to, co przerasta nasze siły 



nie powinniśmy wchodzić sami. 

W to zawsze trzeba zaprosić Boga. 

Prosić o pomoc 

i pozwolić, by działał po swojemu. 

Modlitwa w Ogrójcu  

była trwogą Jezusa przeżywaną na modlitwie. 

Również pokusy, tłumaczy Chrystus, 

powinny być przeżywane  

z oczami skierowanymi w stronę Boga. 

Maryjo,  

naucz nas w trudnych chwilach  

zamieniać rozpacz i rozczarowanie 

w modlitwę i zaufanie Bogu. 

 

Tajemnica 2 Bolesna: Biczowanie Pana Jezusa 

Piłat zapytał tłumu: «Cóż więc mam uczynić z tym, którego nazywacie Królem Żydowskim?» 

Odpowiedzieli mu krzykiem: «Ukrzyżuj Go!» Piłat odparł: «Cóż więc złego uczynił?»  

Lecz oni jeszcze głośniej krzyczeli: «Ukrzyżuj Go!» Wtedy Piłat, chcąc zadowolić tłum, 

uwolnił Barabasza, Jezusa zaś kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie. 

 

Maryjo, 

spojrzenie na biczowanego Syna, 

było biczowaniem również Twojej duszy. 

Boli cierpienie tego, kto jest nam bliski. 

Jeszcze bardziej, wtedy, gdy w żaden sposób 

nie możemy wyjść z pomocą. 

Współcierpienie jest doświadczeniem powszechnym 

ale równocześnie bardzo cennym. 

Wielkim nieszczęściem jest obojętność, 

i znieczulenie na ludzką krzywdę. 

Od obojętności najłatwiej przejść do zatwardziałości. 

Wtedy słowo, czyn, podejście do człowieka 

może stać się jego biczowaniem. 

Maryjo,  



daj nam serce wrażliwe, 

abyśmy potrafili współodczuwać 

z drugim człowiekiem, 

by doświadczane cierpienia, 

których nie potrafimy uleczyć 

bolały choć trochę mniej. 

 

Tajemnica 3 Bolesna: Cierniem Ukoronowanie Pana Jezusa 

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

purpurowym. Potem podchodzili do Niego i mówili: «Witaj, Królu Żydowski!». I policzkowali 

Go. A Piłat ponownie wyszedł na zewnątrz i przemówił do nich: «Oto wyprowadzam Go  

do was na zewnątrz, abyście poznali, że ja nie znajduję w Nim żadnej winy». Jezus więc 

wyszedł na zewnątrz, w koronie cierniowej i płaszczu purpurowym. Piłat rzekł do nich:  

«Oto Człowiek». 

 

Maryjo, 

stałaś w tłumie, gdy wyprowadzono Jezusa.  

Miał na sobie koronę z cierni, 

a krew spływała z Jego głowy gęstymi kroplami. 

Widziałaś w Nim Swojego Syna. 

Widziałaś w Nim Bożego Syna. 

Widziałaś w Nim człowieka. 

Widziałaś w Nim dobro. 

Ci, którzy przygotowali dla niego koronę 

widzieli w Nim tylko przedmiot, 

którym można się zabawić. 

Przedmiot drwin bez ludzkiej twarzy. 

Można patrzeć na człowieka tak, 

żeby nie widzieć w nim człowieka. 

Takiego spojrzenia jest mnóstwo 

we współczesnym świecie. 

Maryjo, 

niech zapatrzenie się w Twoją czystość 

nauczy nas dostrzegać ludzkie oblicze 



w braciach i siostrach, których spotykamy w swoim życiu. 

 

Tajemnica 4 Bolesna: Droga Krzyżowa Pana Jezusa 

Gdy Go wyprowadzili, zatrzymali niejakiego Szymona z Cyreny, który wracał z pola, i włożyli 

na niego krzyż, aby go niósł za Jezusem. A szło za Nim mnóstwo ludu, także kobiet,  

które zawodziły i płakały nad Nim. Lecz Jezus zwrócił się do nich i rzekł: «Córki 

jerozolimskie, nie płaczcie nade Mną; płaczcie raczej nad sobą i nad waszymi dziećmi!». 

 

Maryjo, 

tak wiele osób szło za Jezusem razem z Tobą. 

Jezus pomiędzy potknięciami  

spotkał się z Tobą. 

Spotkał się, a więc staną naprzeciw 

utkwił w Tobie wzrok, zatrzymał się. 

Spotkanie z drugą osobą  

to czas, w którym ten drugi człowiek  

staje się dla mnie najważniejszy. 

Nawet kiedy Pan Jezus spotkał kobiety  

płaczące nad Jego losem, 

nie patrzył na siebie, nie skupiał się na sobie, 

ale myślał o nich. 

Maryjo, 

Ty przeżyłaś z Chrystusem piękne spotkania, 

byłaś świadkiem Jego spotkań z innymi ludźmi. 

Naucz mnie spotykać się z ludźmi tak, 

aby było to doświadczenie budujące 

i przynoszące dobre owoce. 

 

Tajemnica 5 Bolesna: Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa na krzyżu  

Gdy przyszli na miejsce, zwane «Czaszką», ukrzyżowali tam Jego i złoczyńców, jednego  

po prawej, drugiego po lewej Jego stronie. Lecz Jezus mówił: «Ojcze, przebacz im, bo nie 

wiedzą, co czynią». [...] Był także nad Nim napis w języku greckim, łacińskim i hebrajskim: 

«To jest Król Żydowski». 

 



Maryjo, 

spojrzenie na Syna wiszącego na krzyżu 

to kolejny miecz przeszywający Twoje serce. 

I słyszysz te niezwykłe słowa, 

w których Jezus przebacza oprawcom, 

a nawet ich usprawiedliwia: 

Ojcze przebacz im, bo nie wiedzą co czynią. 

Jezus próbuje zrozumieć katów,  

aby znaleźć dla nich podstawę do usprawiedliwienia. 

My przez plotki, obmowy, oszczerstwa, 

próbujemy przedstawiać innych tak, 

aby znaleźć dla nich powód do potępienia. 

Na krzyżu napisano, że Jezus jest Królem.  

Jest nim rzeczywiście. 

Jest królem, którego potęga objawia się w przebaczaniu tam, 

gdzie ludzie zdolni są tylko wydawać surowe wyroki. 

Maryjo, Matko wcielonej Miłości,  

Uproś nam siły, byśmy potrafili tak kochać, 

aby skutecznie zwalczać nienawiść, podziały,  

obojętność, oziębłość, niesprawiedliwość. 

Nie daj nam nigdy zwątpić, że miłość jest najlepszym lekarstwem. 

 

CZĘŚĆ CHWALEBNA 

 

Tajemnica 1 Chwalebna: Zmartwychwstanie Pana Jezusa 

Anioł zaś przemówił do niewiast: „Wy się nie bójcie! Szukacie Jezusa Ukrzyżowanego.  

Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak powiedział. Chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał.  

A idźcie szybko i powiedzcie Jego uczniom: Powstał z martwych i oto udaje się przed wami  

do Galilei. Tam Go ujrzycie. Oto, co wam powiedziałem”. 

 

Maryjo, 

wpatrujemy się z Tobą w pusty grób, 

zachwycamy się orędziem zmartwychwstania 

wypowiedzianym do kobiet przez Anioła: 



„nie ma Go tu”. 

Szukają śladów martwego Jezusa 

i nie znajdują Go. 

Chcą zobaczyć ciało Mistrza, 

ale go tam nie ma. 

Bo jest żywy, 

bo wyszedł z grobu, 

bo zwyciężył śmierć. 

Pan Jezus nie chce objawiać się nam w śladach, 

ale w spotkaniu. 

Nie chce być dla nas ciekawostką, 

rekwizytem, postacią historyczną. 

Chce być obywatelem mojego serca. 

Chce relacji i bliskości. 

Maryjo,  

ucz mnie budować żywą relację z Twoim Synem. 

 

Tajemnica 2 Chwalebna: Wniebowstąpienie Pana Jezusa 

Jezus uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał Go im sprzed oczu. Kiedy uporczywie 

wpatrywali się w Niego, jak wstępował do nieba, przystąpili do nich dwaj mężowie w białych 

szatach.  I rzekli: «Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, 

wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba». 

 

Maryjo, 

Ty radowałaś się wejrzeniem Boga 

na Twoje uniżenie. 

On uczynił Cię Matką Tego,  

który narodził się jako Syn Boga, 

który umarł na krzyżu jako Baranek Boży, 

który zmartwychwstał jako Żywy Zbawiciel 

i który wstąpił do nieba jako nasz Pan i Sędzia. 

Te wielkie rzeczy objawiły niebo jako dom, 

w którym mieszka Chrystus, 

dom, do którego nas również zaprasza. 



Uczniowie wpatrywali się w niebo. 

Ich pragnienia i myśli biegły tam razem z Chrystusem. 

My zaś często wpatrujemy się w ziemię. 

Nasze pragnienia i myśli biegną tam bez Chrystusa. 

Ty Maryjo, najlepiej pojęłaś słowa Anioła, 

że patrząc na ziemię, 

trzeba pragnienia i myśli zwrócić do Chrystusa. 

Maryjo,  

kieruj nieustannie w stronę nieba 

nie tyle moje oczy, co serce. 

 

Tajemnica 3 Chwalebna: Zesłanie Ducha Świętego 

Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym 

miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił 

cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły,  

i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli 

mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. 

 

Maryjo, 

w dniu Pięćdziesiątnicy 

Duch Święty dotknął wszystkich zgromadzonych w Wieczerniku. 

Doświadczyli mocy Bożego Ducha,  

która ich przeniknęła 

dodała odwagi i mocy do głoszenia Słowa 

i dawania świadectwa o Chrystusie. 

Ciebie ten Duch dotknął wiele lat wcześniej. 

Doświadczyłaś tego w dniu Zwiastowania, 

gdy Duch Święty zstąpił na Ciebie  

i Moc Najwyższego okryła Cię cieniem. 

I stałaś się Matką Syna Bożego  

nosząc Go w swoim łonie. 

Działanie Ducha Świętego zawsze czyni to samo 

czyni nasze wnętrza Tronem Boga. 

Maryjo,  



bądź dla mnie stałym przykładem, 

jak nosić w sobie Boga: 

Jego Słowo, Jego wolę, Jego miłość, Jego bliskość. 

 

Tajemnica 4 Chwalebna: Wniebowzięcie NMP 

Wtedy Maryja rzekła: „Wielbi dusza moja Pana, i raduje się duch mój w Bogu, moim 

Zbawcy. Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej. Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd 

wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. 

 

Maryjo, 

tak bardzo kochasz Jezusa, 

dlatego zawsze byłaś blisko Niego. 

On także kocha Ciebie, 

dlatego chciał Cię mieć blisko siebie. 

Nie tylko na ziemi, ale również w niebie. 

Dlatego Twoje wniebowzięcie 

jest orędziem miłości. 

Pokazuje, jak Syn Boży wypełnia czwarte przykazanie, 

jak czci swoją Matkę. 

Tu chcę się zatrzymać nie na wzniosłości 

bez wątpienia wzniosłego wydarzenia wniebowzięcia, 

ale właśnie na tym ważnym orędziu, 

które rozbrzmiewa w Dekalogu: 

czcij ojca i matkę swoją. 

Maryjo,  

Matko wzięta do nieba przez Syna, 

dodawaj mi miłości do moich rodziców, 

do moich bliskich i przełożonych, 

do kapłanów i ludzi mądrych. 

Dodawaj mi miłości do tych,  

którzy zrodzili mnie do jakiegoś dobra,  

którzy mnie do czegoś ważnego doprowadzili. 

 

Tajemnica 5 Chwalebna: Ukoronowanie Matki Bożej na królową nieba i ziemi  



Potem wielki znak się ukazał na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej 

stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu. 

 

Maryjo, 

nazywamy Cię Królową. 

W niebie otrzymujesz nie tylko nagrodę 

za posłuszeństwo Bogu, ale również władzę. 

Ale to władza rozumiana po Bożemu, 

władza, która jest służbą. 

Twoja władza to macierzyństwo. 

Jesteś nam Matką, 

która panuje – opiekując się, 

która rządzi – wpierając. 

Kiedy widzę Cię w koronie jako Królową, 

czuję się synem. 

Czuję się przy Tobie dobrze i bezpiecznie. 

Wiem, że mogę się do Ciebie zwrócić, 

że mogę na Ciebie liczyć. 

Maryjo, 

ucz nas tak przeżywać powierzone nam obowiązki, 

a jeśli mamy jakąś władzę, 

przeżywać ją jako służbę: tak jak Jezu i tak jak Ty. 


