
 

     

III Niedziela Wielkanocna   
Łk 24, 13-35   (Biblia Tysiąclecia) 

 

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

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

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

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

zapytał: Cóż to za rozmowy prowadzicie z sobą w drodze? Zatrzymali się smutni. (18) A 

jeden z nich, imieniem Kleofas, odpowiedział Mu: Ty jesteś chyba jedynym z 

przebywających w Jerozolimie, który nie wie, co się tam w tych dniach stało. (19) Zapytał 

ich: Cóż takiego? Odpowiedzieli Mu: To, co się stało z Jezusem Nazarejczykiem, który był 

prorokiem potężnym w czynie i słowie wobec Boga i całego ludu; (20) jak arcykapłani i 

nasi przywódcy wydali Go na śmierć i ukrzyżowali. (21) A myśmy się spodziewali, że On 

właśnie miał wyzwolić Izraela. Tak, a po tym wszystkim dziś już trzeci dzień, jak się to 

stało. (22) Nadto jeszcze niektóre z naszych kobiet przeraziły nas: były rano u grobu,(23) a 

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

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

kobiety opowiadały, ale Jego nie widzieli. (25) Na to On rzekł do nich: O nierozumni, jak 

nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy! (26) Czyż 

Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swej chwały? (27) I zaczynając od Mojżesza 

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

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

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

się już nachylił. Wszedł więc, aby zostać z nimi. (30) Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął 

chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. (31) Wtedy oczy im się otworzyły 

i poznali Go, lecz On zniknął im z oczu. (32) I mówili nawzajem do siebie: Czy serce nie 

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

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

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

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

poznali przy łamaniu chleba. 
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Stacja IV "Drogi światła" komentarz bp. G. Rysia. 

Zmartwychwstały Pan ukazuje się Uczniom na drodze do Emaus 

 

Czy nie było koniecznym Chrystusowi wszystko to przecierpieć, aby 

wejść do swej chwały?  (Łk 24,26) 

 - takie właśnie pytanie słyszymy z twoich ust, gdy dochodzimy do Emaus. 

➢ jakiej konieczności mówisz, Panie?  

O nieubłaganej logice wydarzeń, które „nie mogły” skończyć się inaczej? O tym, że 

twoja historia tak naprawdę „musiała” mieć taki finał?  Że w końcu „musieli” Cię dopaść ci, 

którzy dysponowali po temu władzą i siłą? Że nie byłeś już w stanie dłużej uciekać? 

Z całą pewnością NIE! 

Konieczność, o której mówisz, nie przychodzi z zewnątrz, ale od środka. Nie jest 

przymusem, lecz odkrytą i świadomie podjętą wewnętrzną POWINNOŚCIĄ!  

Po prostu nie chcesz, nie potrafisz, nie wyobrażasz sobie innej drogi do swej chwały, niż 

ta, którą przeszedłeś. W pełnej wolności odrzucasz każde inne niż krzyż źródło swej powagi 

i znaczenia w życiu swoich uczniów!  

Wiesz, że to w krzyżu jest Ci dana wszelka władza, jakiej nikt inny 

nie ma nad żadnym człowiekiem … 

Właśnie dlatego tyle ważysz w naszym życiu; właśnie dlatego potrafisz tyle 

przeważyć – że jesteś Barankiem ZABITYM! Zabitym dla nas. 

Taka jest ostatecznie dyscyplina narzucona sobie przez Boga:  

❖ jest Pierwszy, bo wybiera ostatnie miejsce;  

❖ jest Panem, bo staje się Sługą;  

❖ realizuje siebie, stając się bezinteresownym darem z siebie samego.  

Takie są drogi i wybory Boga objawione w całym Piśmie. Przekonujesz nas o tym, 

wykładając nam (podobnie jak Łukaszowi i Kleofasowi) teksty Prawa i Proroków, 

odnoszące się do Ciebie. 

Nieraz je czytaliśmy – i wciąż czytamy. Więc jakże to jest, że wyczytujemy z nich coś 

zupełnie innego? 



I czytanie :  Dz 2, 14.22b-32 (Biblia Tysiąclecia) 

Wtedy stanął Piotr razem z Jedenastoma i przemówił do nich donośnym głosem: Mężowie 

Judejczycy i wszyscy mieszkańcy Jerozolimy, przyjmijcie do wiadomości i 

posłuchajcie uważnie mych słów. 

Jezusa Nazarejczyka, Męża, którego posłannictwo Bóg potwierdził wam niezwykłymi 

czynami, cudami i znakami, jakich Bóg przez Niego dokonał wśród was, o czym sami 

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

przybiliście rękami bezbożnych do krzyża i zabiliście.  

Lecz Bóg wskrzesił Go, zerwawszy więzy śmierci, gdyż niemożliwe było, 

aby ona panowała nad Nim, 

bo Dawid mówił o Nim:  

"Miałem Pana zawsze przed oczami, gdyż stoi po mojej prawicy, abym się nie 

zachwiał.  Dlatego ucieszyło się moje serce i rozradował się mój język, także i moje 

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

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

radością przed obliczem Twoim".  

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

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

że Bóg przysiągł mu uroczyście, iż jego Potomek zasiądzie na jego tronie,  widział 

przyszłość i przepowiedział zmartwychwstanie Mesjasza, że ani nie pozostanie                          

w Otchłani, ani ciało Jego nie ulegnie rozkładowi.  

Tego właśnie Jezusa wskrzesił Bóg, a my wszyscy jesteśmy tego 

świadkami. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

  

➢ Czy znasz słowo „kerygmat”?  
 

Pochodzi ono od greckiego kerygma, co oznacza „głoszenie”.  
 

Kościół używa tego słowa na określenie podstawowego przesłania głoszonego przez 

Piotra i pozostałych Apostołów po zmartwychwstaniu Jezusa.  
 

W dzisiejszym pierwszym czytaniu mamy doskonały przykład kerygmatu głoszonego 

przez pierwotny Kościół.  

 

Przemawiając do tłumów w dzień Pięćdziesiątnicy Piotr głosi kluczowe wydarzenia 

stanowiące fundament naszej wiary:  

 



 Jezus podczas swego ziemskiego życia zdziałał wiele „niezwykłych czynów, 

cudów i znaków” (Dz 2,22). W Ewangeliach czytamy o tym, jak Jezus uzdrawiał 

chorych, wskrzeszał umarłych, uciszał burze i wyrzucał złe duchy. Wszystkie te cuda 

świadczyły o tym, że nie jest On zwyczajnym człowiekiem.  

 

 Jezus został wydany na śmierć „z woli, postanowienia i przewidzenia Boga”           

(Dz 2,23). Jego śmierć nie była jedynie wypaczeniem sprawiedliwości ani 

zrządzeniem losu, ale częścią Bożego planu. Jezus poszedł na śmierć dobrowolnie, 

jako niewinna ofiara, aby wybawić nas od grzechu.  

 

 „Bóg wskrzesił Go” (Dz 2,24). Jezus powstał z martwych i jest dziś żywy.                

Zerwał więzy śmierci i objawił nam, czym jest obietnica zmartwychwstania – dla 

Niego samego i dla wszystkich, którzy za Nim pójdą.  

 

  Po wstąpieniu do nieba Jezus „otrzymał od Ojca obietnicę Ducha Świętego                   

i zesłał Go” (Dz 2,33). Dzięki działaniu Ducha Świętego każdy z nas może 

doświadczyć życia i miłości Boga w swoim własnym wnętrzu. Możemy otrzymać 

przebaczenie wszystkich swoich grzechów, nadzieję życia wiecznego, a także moc 

do nowego życia już tu i teraz.  

 

Kerygmat nie jest jedynie zbiorem prawd, w które mamy uwierzyć.  
 

Jest historią naszego zbawienia, zbiorem obietnic, których wypełniania możemy 

doświadczyć. Są to uzdrowienia fizyczne i duchowe, przebaczenie, życie wieczne, wreszcie 

sam Duch Święty. 
  

❖ Takie jest twoje dziedzictwo. Aby je dla ciebie zdobyć, Jezus oddał życie.  

❖ Tak bardzo cię kocha i tak bardzo jesteś dla Niego ważny.  

 

„Jezu, jak wielka jest Twoja miłość i hojność wobec mnie.                                        

Przyjmij moje dziękczynienie i podziw.” 

 

Ps 16,1-2.5.7-11      1 P 1,17-21       

 

 

 

 

 

 

 
 



Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 

 

➢   Św. Beda Wielebny 
 

Nadzieja w Jezusie zmartwychwstałym 
 

➢ „Jezusa Nazarejczyka, męża, którego Bóg potwierdził”, i tak dalej aż do słów: 

„Wy go ukrzyżowaliście i wydaliście na śmierć”.  

Na sposób uczonego nauczyciela [Piotr] najpierw upomina nieświadomych 

popełnionej zbrodni, aby przedstawić następnie bardziej właściwie zbawienną radę tym, 

którzy zostali dotknięci świętym lękiem, a ponieważ mówi do osób, które znają Prawo – 

wykazuje, że Jezus był Chrystusem przewidzianym przez proroków.  

Nie nazywa Go natychmiast Synem Bożym z całym jego autorytetem, ale 

człowiekiem, o którym zaświadczył [Bóg], człowiekiem sprawiedliwym, człowiekiem, 

który zmartwychwstał spośród umarłych, a nie zwyczajnym zmartwychwstaniem 

wspólnym dla wszystkich, to jest odwleczonym do końca świata, ale takim, które miało 

miejsce trzeciego dnia, ponieważ twierdzenie o nadzwyczajnym i chwalebnym 

zmartwychwstaniu byłoby świadectwem wiecznej Boskości.  

Kiedy zaś stwierdza, że ciała innych po śmierci doznały zniszczenia, Ten, o którym się 

mówi „nie dasz swojemu słudze ujrzeć zniszczenia” potwierdza, że nie jest On 

poddany kruchości ludzkiej, przewyższył zasługi stanu człowieczego i dlatego powinien 

być upodobniony raczej do Boga niż do ludzi.  

Później zobaczysz, że tak zaczynali swe mowy apostołowie, gdy głosili swoją naukę 

poganom, a więc w epizodach z centurionem Korneliuszem (Dz 10) i w mowie świętego 

Pawła w Atenach (Dz 17, 22n).  

„Widziałem zawsze Pana przede mną, gdyż jest On po mojej prawicy; obym się 

nie zachwiał”, i tak dalej.  

Mówi on, że wchodząc w kontakt ze zmienną rzeczywistością świata, nigdy nie 

odrywał oczu od Tego, który pozostaje zawsze niezmienny i jest gotów zawsze uciec do 

Niego, gdy tylko zazna zmienności tego świata. On bowiem – mówi – jest dla mnie 

łaskawy, bo ja stale trwam przy Nim, jeśli nie popełniałem grzechu i nie powstawało 

oszustwo na moich ustach, i zaliczę Go do bytów Bożych niż do ludzkich.  

I z tego powodu panuje radość w moich myślach i wesele w moich słowach, gdyż 

jestem pewien zmartwychwstania, które wyzwoliło świat. Ciało moje też nie zazna 

śmierci, ale uśnie w nadziei zmartwychwstania, bo nie odda mojej duszy w moc piekieł, 

ani nie pozwoli, by uległo zniszczeniu święte ciało, które mam innym poświęcić.  



„Sprawiłeś, że poznałem drogi”, które prowadzą do wieczności, na których 

napełniasz mnie radością swojego oblicza po smutkach męki, gdy wstąpię na niebiosa, 

dasz mi radość Twoją prawicą, aż do końca.  

„Bo nie zostanę opuszczony w Otchłani”. Chrystus bowiem zstąpił do otchłani ze 

swą duszą, aby przynieść pomoc tym, którzy jej potrzebowali, ale pozostał opuszczony w 

Otchłani, bo natychmiast powrócił do ciała, które miało zmartwychwstać.  

 

➢   Św. Augustyn 
 

Chrystologiczne wyjaśnienie Psalmu piętnastego 

 

Psalm piętnasty woła do nich:  

„Przeto się ucieszyło serce moje i rozradował się język mój, a ciało moje będzie 

spoczywać w nadziei; bo duszy mojej nie pozostawisz w piekle i nie pozwolisz, by 

święty Twój podlegał zepsuciu” (Ps 15, 9n).  

Któż może mówić o spoczynku swego ciała w tej nadziei, że jego dusza nie będzie 

pozostawiona w piekle, lecz szybko powróci do ciała, ożywi je i nie dopuści, aby się 

zepsuło tak, jak to się zwykle dzieje z trupami?  

Kto może tak mówić, jeśli nie Ten, który trzeciego dnia zmartwychwstał?  

Wszak słowa te na pewno nie mogą odnosić się do proroka i króla Dawida.  

 

Ja jestem chlebem 
życia 

 

Podczas każdej mszy uczestniczymy w zmartwychwstaniu Jezusa 

Alleluja! Chrystus zmartwychwstał! 

 Ta radosna proklamacja rozbrzmiewa w Niedzielę Wielkanocną na całym świecie – zarówno 

we wspaniałych katedrach, jak i w skromnych kaplicach. Jezus z Nazaretu powstał z martwych.  



 Grób nie  był w stanie Go zatrzymać, a grzech pokonać. Teraz, zwyciężywszy śmierć, Jezus 

zaprasza nas wszystkich do udziału w swoim triumfie. 
 

Ilekroć uczestniczymy w Eucharystii, mamy okazję „skosztować i zobaczyć, 

jak dobry jest Pan” (por. Ps 34,9). Ile razy spożywamy Ciało Chrystusa i pijemy Jego Krew, 

mamy szansę napełnić się Jego łaską, życiem i miłością.  
 

Dzieje się tak dlatego, że na każdej Mszy świętej łączymy się z ukrzyżowanym                                      

i zmartwychwstałym Panem. Głosimy Jego śmierć na krzyżu i wspominamy Jego chwalebne 

zmartwychwstanie. 

 

W tym wielkanocnym numerze chcemy zastanowić się, w jaki sposób na Mszy 

świętej możemy doświadczyć obecności Jezusa i przyjąć moc Jego 

zmartwychwstania. Zacznijmy od refleksji nad duchowym pokarmem, jakiego Bóg                       

z radością nam udziela. 

 

▌ Nowa Pascha 

 

Około dwunastu stuleci przed narodzeniem Jezusa Izraelici zostali w                                       

cudowny sposób wyprowadzeni z niewoli egipskiej.  

 

Seria plag, a następnie spektakularne rozstąpienie się wód Morza Czerwonego były 

wstrząsającym objawieniem mocy Boga. Izraelici byli wolni, jednak droga do Ziemi Obiecanej 

wiodła przez pustynię, gdzie trudno było o żywność czy wodę i gdzie czyhało na nich wiele 

niebezpieczeństw. Niejeden raz wędrowcy myśleli, że Bóg ich opuścił. On jednak wciąż ukazywał 

im swoją miłość i troskę. Dał im wodę ze skały, każdego dnia karmił ich manną z nieba, co 

upewniało ich, że Bóg naprawdę jest z nimi, że ich prowadzi i podtrzymuje w drodze. 

 

Minęły stulecia i Jezus uczynił coś bardzo podobnego. Nauczając przez długi czas 

wielki tłum, spostrzegł, że są głodni i nie mają co jeść. Aby przyjąć duchowy pokarm, który im 

ofiarował, potrzebowali także pokarmu fizycznego. Nakarmił więc ich wszystkich – mając do 

rozdania zaledwie pięć jęczmiennych chlebów i dwie ryby (J 6,1-15). 

 Opowiadając tę historię, Ewangelista Jan zaznacza, że cud ten miał miejsce na krótko przed 

świętem Paschy. Mówi również, że zebrani skojarzyli cud rozmnożenia chleba z „manną na 

pustyni” i „chlebem z nieba” danym przez Mojżesza ich przodkom (J 6,31). Poprzez rozmnożenie 

chleba i ryb Jezus dał zapowiedź nowej Paschy i nowego niebiańskiego chleba. Na pustyni Izraelici 

jedli mannę codziennie, ale potem znowu byli głodni.  

Jezus obiecał, że ten, kto spożywa nowy chleb, który „z nieba zstępuje i życie daje 

światu” (J 6,33), nie będzie już łaknął ani pragnął. Ustanowił nową Paschę, której sens polega nie 

tyle na ocaleniu od głodu, ile na uwolnieniu z mocy grzechu i śmierci. 

 



 Zapowiedział, że każdy, kto będzie spożywał ten Pokarm z wiarą, zostanie 

wskrzeszony „w dniu ostatecznym” (J 6,40), tak jak On sam zostanie wskrzeszony 

w wielkanocny poranek. 

 

▌ Wątpiący tłum 

 

Po nakarmieniu tłumów Jezus zaczął nauczać o nowym Chlebie, który pojawi się wraz z nową 

Paschą. Chlebem tym, powiedział Jezus, „jest moje ciało wydane za życie świata” (J 6,51). 

Z naszej perspektywy widzimy, że Jezus mówił o swojej śmierci na krzyżu, gdyż to właśnie tam 

oddał swoje życie „jako okup za wielu” (Mk 10,45) i objawił się jako Mesjasz.  
 

Jednak ludzie chcieli chleba, ale nie chcieli Jezusa. Słowa o Jego ciele wydanym za życie 

świata nie były tym, czego się spodziewali. Izraelici oczekiwali Mesjasza – zwycięskiego Króla, 

który pokona wrogów i wprowadzi ich w nową erę wolności i pokoju, a nie cierpiącego Mesjasza, 

który poświęci za nich samego siebie (J 6,14; Pwt 18,15). 
 

„Trudna jest ta mowa. Któż jej może słuchać?” (J 6,60) – skarżyli się Jego 

uczniowie. Widzieli w Nim tylko zwyczajnego cieślę z Nazaretu – jak więc mógł On dać im chleb z 

nieba? Jak mógł wyzwolić ich spod rzymskiej okupacji? Dlatego wielu od Niego odeszło. Jednak 

nie wszyscy zrezygnowali z Jezusa. Piotr i Apostołowie pozostali przy Nim, choć także nie 

rozumieli wszystkiego, co mówił, a Jego nauka wydawała im się trudna. Możemy wyobrazić sobie 

Piotra, który waży wszystkie za i przeciw, pytając sam siebie: „Czy słowa kogoś innego trafiają 

wprost do serca, tak jak słowa Jezusa? Czy jest ktoś, kto dokonuje tak wspaniałych cudów jak On? 

Czy ktokolwiek oprócz Niego potrafi kochać zarówno świętych, jak i grzeszników? Kto może 

obiecać nam życie wieczne? Nikt.  
 

On musi być „Świętym Bożym” (J 6,69). 
 

 

 

▌ Związek miłości 
 

Celebrując z uczniami Paschę podczas Ostatniej Wieczerzy, Jezus po raz 

kolejny wskazał na potrzebę przyjmowania Chleba Życia.  
 

 Biorąc do ręki chleb, powiedział do uczniów: „To jest Ciało moje, które za was 

będzie wydane: to czyńcie na moją pamiątkę!”.  

 Następnie podał im kielich z winem, mówiąc: „Ten kielich to Nowe 

Przymierze we Krwi mojej, która za was będzie wylana” (Łk 22,19-20).  

 

To, co Jezus obiecał karmiąc pięciotysięczny tłum, ustanowił podczas Ostatniej 

Wieczerzy.   A to, co ustanowił na Ostatniej Wieczerzy, zrealizowało się na krzyżu, na którym 

Jezus w sposób dosłowny wydał swoje ciało „za życie świata” (J 6,51). 



 Wreszcie to, co zrealizowało się na krzyżu, Jezus objawił całemu światu, powstając z 

martwych w pierwszy wielkanocny poranek. 

 

 Do nas należy teraz przyjąć z wiarą słowa Jezusa, uznając Go za naszego Zbawiciela. Nie 

jest to takie proste. Wielu z cudownie nakarmionych przez Jezusa nie było w stanie przyjąć 

Jego nauki, chociaż jedli chleb przez Niego rozmnożony. Podczas Ostatniej Wieczerzy Judasz 

jadł Chleb pobłogosławiony i połamany przez Jezusa, ale ten Chleb go nie przemienił i nie 

skłonił do rezygnacji z zamiaru zdrady.  

 

Co my możemy robić, aby z wiarą przyjmować słowa Jezusa?  
 

❖ Na pewno modlić się,  

❖ czytać Pismo święte, 

❖ szczerze żałować za swoje grzechy  

❖ i okazywać miłość drugiemu człowiekowi.  

 

   Jednak żadna z tych praktyk nie może się równać z Eucharystią.  

 

Przyjmując Ciało i Krew Jezusa, łączymy się z Nim w fizyczny, dotykalny 

sposób. Otwieramy się na relację miłości i jedności wykraczającą poza wszelkie 

gesty i słowa. 

 

Pomyśl przez chwilę o miłości pomiędzy mężem a żoną. Istnieje między nimi jakaś 

tajemnicza siła przyciągania, która jednoczy ich ze sobą. Wiedzą, że należą do siebie 

nawzajem, i cieszą się przebywając ze sobą. Czują się szczęśliwi, gdy po prostu siedzą obok 

siebie, nic nie mówiąc ani nie robiąc. Właśnie takiej miłości i jedności możemy 

doświadczyć, kiedy przychodzimy na Mszę świętą, pamiętając, że Jezus tam na nas czeka. 

 

 

▌ Przyjmij zmartwychwstałego Pana ! 

 

Od samego początku Bóg pragnął nas karmić, troszczyć się o nas i prowadzić 

nas do życia wiecznego – i nieustannie to czyni. Warto uświadomić sobie te 

prawdy: 

 
 

●  Cała historia Izraela pokazuje, jak wiernie i niestrudzenie Bóg formował                    

i pouczał swój lud. 

●  Z miłości do ludzi Bóg przyjął ludzkie ciało, a żyjąc wśród nas, uzdrawiał 

chorych, wyrzucał demony, wskrzeszał zmarłych i karmił głodnych. 



●  Podczas Ostatniej Wieczerzy Jezus dał nam jako Pokarm swoje własne Ciało              

i Krew, zawierając wieczne Przymierze z ludźmi wszystkich krajów i epok,  abyśmy 

mogli zostać napełnieni Jego miłością i łaską. 

●  Umierając za nas na krzyżu, Jezus zniweczył moc grzechu i śmierci, które nas 

oddzielały od Boga. 

●  Przez swoje zmartwychwstanie Jezus otworzył nam bramy nieba, abyśmy 

mogli przebywać z Nim na zawsze. 

●  Kiedy Jezus przyjdzie powtórnie w chwale, wtedy Jego doskonały plan 

wypełni się do końca. Spotkamy się z Nim twarzą w twarz na uczcie „Godów 

Baranka” (Ap 19,9) i będziemy żyć z Nim na wieki, złączeni nierozerwalną więzią 

miłości. 

 

Takie są prawdy naszej wiary, które staną się dla nas żywe, jeśli przyjmiemy 

zaproszenie Jezusa: „Bierzcie i jedzcie… Bierzcie i pijcie”. 

 

 Przyjmując Eucharystię w Okresie Wielkanocnym, przypominaj sobie te prawdy. 

Kontempluj je. Powtarzaj je sobie. Dziękuj za nie Bogu. A potem podchodź do 

ołtarza z nadzieją i oczekiwaniem – ponieważ przyjmujesz zmartwychwstałego 

Pana!  

 

„Czy słowa kogoś innego trafiają wprost do 

serca, tak jak słowa Jezusa?” 

 


