
 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Poniedziałek :                           

29 marca 2021 
 

Iz 42,1-7 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

Oto mój Sługa, którego podtrzymuję. Wybrany mój, w którym mam upodobanie. 

Sprawiłem, że Duch mój na Nim spoczął; On przyniesie narodom Prawo.                      

Nie będzie wołał ni podnosił głosu, nie da słyszeć krzyku swego na dworze.  

Nie złamie trzciny nadłamanej, nie zagasi knotka o nikłym płomyku. On 

niezachwianie przyniesie Prawo. Nie zniechęci się ani nie załamie, aż utrwali 

Prawo na ziemi, a Jego pouczenia wyczekują wyspy. Tak mówi Pan Bóg, 

który stworzył i rozpiął niebo, rozpostarł ziemię wraz z jej plonami, dał 

ludziom na niej dech ożywczy i tchnienie tym, co po niej chodzą. Ja, Pan, 

powołałem Cię słusznie, ująłem Cię za rękę i ukształtowałem, ustanowiłem 

Cię przymierzem dla ludzi, światłością dla narodów,  abyś otworzył oczy 

niewidomym, ażebyś z zamknięcia wypuścił jeńców, z więzienia tych, co 

mieszkają w ciemności. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

  

 

 

Trzydziestoletnia Julianna z 

Norwich leżała na łożu śmierci, 

kiedy doświadczyła mistycznych 

wizji dotyczących męki Podczas tych 

wizji oglądała Jego boleści i udręki, 

ale także głęboką radość z tego, że 

cierpi za nią i za cały rodzaj ludzki. 

Po kilku dniach w cudowny sposób 

odzyskała zdrowie i spisała swoje 

objawienia w książce Objawienia 

Bożej miłości.  

Jezusa. 



Jest to bardzo odpowiedni tytuł, ponieważ wizje Julianny ukazują ogrom niepojętej 

miłości Boga do nas.  

Podczas jednej z wizji Julianna ujrzała w swojej dłoni „coś małego, wielkości orzecha 

leszczyny”. Kiedy zastanawiała się, co to takiego, Bóg objawił jej, że jest to: „wszystko, 

co stworzone”.  

 

Wyobraźmy sobie niezmierzone galaktyki i mgławice sprowadzone do rozmiaru 

laskowego orzeszka!  

 Przez chwilę Juliana oglądała wszechświat oczami Stwórcy.  

 Przez moment uległa przerażeniu, że skoro jest on tak mały, z łatwością może 

ulec zniszczeniu lub po prostu zniknąć.  

Bóg zapewnił ją jednak, że „to trwa i będzie trwać na zawsze”, ponieważ On to 

kocha.  

Jeśli opowiadanie w Wielkim Tygodniu o orzechach laskowych i kosmosie wydaje ci 

się nie na miejscu, przypomnij sobie słowa Jezusa: „Tak bowiem Bóg umiłował świat, 

że Syna swego Jednorodzonego dał” (J 3,16). 

 Czy nie jest to wręcz niewiarygodne, że Bóg może miłować coś aż tak 

małego, coś, co mieści się w zagłębieniu dłoni?  

I miłować to tak bardzo, że dał swego Syna, aby to zbawił? Czy to nie wstrząsające, że 

Jezus cierpiał na krzyżu za nas?  

Julianna widziała w swoich wizjach, jak przez krzyż Chrystus „otacza nas” i „spowija” 

swoją czułą miłością.  

W krzyżu Jezusa Bóg „ujmuje nas za rękę” (por. Iz 42,6). 

Wydobywa nas z otchłani grzechu i przygarnia do siebie.  

Oto główne przesłanie Wielkiego Tygodnia: Bóg jest miłością!  

W tym tygodniu, towarzysząc Jezusowi w drodze na Kalwarię, przypominajmy sobie 

orzeszek z wizji Julianny i niepojętą miłość Boga.  

Podobnie jak ona, prośmy Go, aby dał nam osobisty wgląd w mękę Jezusa – w Jego 

cierpienie i w głęboką radość Jego serca. Prośmy też o łaskę zobaczenia świata przez 

pryzmat miłości Jezusa. 

 

„Panie, otwieram serce na ogrom miłości, którą mnie otaczasz.” 

 

 



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

 

Na sześć dni przed Paschą Jezus przybył do Betanii, gdzie mieszkał Łazarz, którego 

Jezus wskrzesił z martwych.  

 Urządzono tam dla Niego ucztę. Marta posługiwała, a Łazarz był jednym z 

zasiadających z Nim przy stole.  Maria zaś wzięła funt szlachetnego i drogocennego 

olejku nardowego i namaściła Jezusowi nogi, a włosami swymi je otarła. A dom napełnił 

się wonią olejku.  Na to rzekł Judasz Iskariota, jeden z uczniów Jego, ten, który miał Go 

wydać: Czemu to nie sprzedano tego olejku za trzysta denarów i nie rozdano ich 

ubogim?  Powiedział zaś to nie dlatego, jakoby dbał o biednych, ale ponieważ był 

złodziejem, i mając trzos wykradał to, co składano.  

Na to Jezus powiedział: Zostaw ją! Przechowała to, aby /Mnie namaścić/ na dzień 

mojego pogrzebu.  Bo ubogich zawsze macie u siebie, ale Mnie nie zawsze macie.  

Wielki tłum Żydów dowiedział się, że tam jest; a przybyli nie tylko ze względu na 

Jezusa, ale także by ujrzeć Łazarza, którego wskrzesił z martwych. Arcykapłani zatem 

postanowili stracić również Łazarza,  Gdyż wielu z jego powodu odłączyło się od Żydów 

i uwierzyło w Jezusa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Wtorek :                           

30 marca 2021 
 

Iz 49,1-6 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

Wyspy, posłuchajcie Mnie! Ludy najdalsze, uważajcie! Powołał Mnie Pan już z łona 

mej matki, od jej wnętrzności wspomniał moje imię.  Ostrym mieczem uczynił me usta, w 

cieniu swej ręki Mnie ukrył. Uczynił ze mnie strzałę zaostrzoną, utaił mnie w swoim 

kołczanie.  I rzekł mi: Tyś Sługą moim, Izraelu, w tobie się rozsławię. Ja zaś mówiłem: 

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

moja nagroda u Boga mego.  Wsławiłem się w oczach Pana, Bóg mój stał się moją siłą. 

A teraz przemówił Pan, który mnie ukształtował od urodzenia na swego Sługę, bym 

nawrócił do Niego Jakuba i zgromadził Mu Izraela.  A mówił: To zbyt mało, iż jesteś Mi 

Sługą dla podźwignięcia pokoleń Jakuba i sprowadzenia ocalałych z Izraela! 

Ustanowię cię światłością dla pogan, aby moje zbawienie dotarło aż do 

krańców ziemi. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Proroctwo to zostało ogłoszone po raz pierwszy, kiedy Izraelici przebywali na 

wygnaniu w Babilonie. Bóg wówczas obiecał posłać im swego sługę, który wybawi ich nie 

tylko z niewoli fizycznej, ale także z niewoli grzechu.  

I nie tylko ich samych, ponieważ będzie On również „światłością dla pogan”, a Jego 

słowo dotrze „aż do krańców ziemi” (Iz 49,6).  

Bóg pragnie, aby Jego zbawienie ogarnęło całą ludzkość. 

Czytając dziś te słowa widzimy, w jaki sposób Bóg przeprowadził swój plan przez 

narodziny, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa.  

Zbawiciel przyszedł nie tylko do pierwszych uczniów i do pierwotnego Kościoła.  

 Przyszedł także do twojego najbliższego sąsiada.  

 Przyszedł do kierowcy jadącego za tobą na szosie.  

 Przyszedł do twojego trudnego lub pogrążonego w nałogu współmałżonka.  

 Przyszedł do tych, którzy Go jeszcze nie znają.  



Przyszedł do każdego człowieka – w tym także do ciebie.  

 Pragnie, by każdy z nas uznał Go za swego Pana.  

Nie ma takiej ciemności, nie ma tak trudnej sytuacji czy tak zatwardziałych lub 

poranionych serc, aby Bóg nie był w stanie ich dotknąć. Nie ma takiego grzechu, którego 

nie byłby w stanie przebaczyć.  

Jak sam mówi w dzisiejszym pierwszym czytaniu, jest to dla Niego „zbyt mało”, by 

Jego sługa podźwignął tylko ocalałych z Izraela (Iz 49,6).  

Jezus przyszedł na świat, by być światłością dla wszystkich. Jak wielką pociechą 

musiało być to przesłanie dla Izraelitów – i jaką pociechą jest dla każdego z nas!  

Przeżywamy Wielki Tydzień i  

wkrótce zobaczymy Jezusa niosącego miłość Bożą „poganom”. 

 Zobaczymy, jak prosi Ojca o przebaczenie dla swoich katów (Łk 23,34).  

 Jak obiecuje niebo ukrzyżowanemu wraz z Nim łotrowi (Łk 23,43).  

 Jak poganin, rzymski setnik, rozpoznaje w Nim Syna Bożego (Mk 15,39).  

 I wreszcie zobaczymy, jak powstaje z martwych odnosząc ostateczne 

zwycięstwo nad grzechem i śmiercią.  

Jezus, Światłość świata, przyszedł zbawić wszystkie narody, żyjące tak w Jego, jak i w 

naszych czasach.  

Módlmy się, aby każdy człowiek zwrócił się do Niego i przyjął Go jako swego Pana.  

 

„Jezu, oby Twoje światło zajaśniało wszystkim, którzy przebywają w 

ciemności.” 

 

Ps 71,1-6.15.17      

 

 

 

 

 

 

 

 



J 13,21-33.36-38 

 

 

To powiedziawszy Jezus doznał głębokiego wzruszenia i tak oświadczył: Zaprawdę, 

zaprawdę, powiadam wam: Jeden z was Mnie zdradzi.  

Spoglądali uczniowie jeden na drugiego niepewni, o kim mówi.  Jeden z uczniów Jego - 

ten, którego Jezus miłował - spoczywał na Jego piersi.  Jemu to dał znak Szymon Piotr i 

rzekł do niego: Kto to jest? O kim mówi? Ten oparł się zaraz na piersi Jezusa i rzekł do 

Niego: Panie, kto to jest? Jezus odparł: To ten, dla którego umaczam kawałek /chleba/, i 

podam mu Umoczywszy więc kawałek /chleba/, wziął i podał Judaszowi, synowi Szymona 

Iskarioty  A po spożyciu kawałka /chleba/ wszedł w niego szatan. Jezus zaś rzekł do niego: 

Co chcesz czynić, czyń prędzej. Nikt jednak z biesiadników nie rozumiał, dlaczego mu to 

powiedział.  Ponieważ Judasz miał pieczę nad trzosem, niektórzy sądzili, że Jezus 

powiedział do niego: Zakup, czego nam potrzeba na święto, albo żeby dał coś ubogim. A 

on po spożyciu kawałka /chleba/ zaraz wyszedł. A była noc.  

Po jego wyjściu rzekł Jezus:  

Syn Człowieczy został teraz otoczony chwałą, a w Nim Bóg został 

chwałą otoczony. 

Jeżeli Bóg został w Nim otoczony chwałą, to i Bóg Go otoczy chwałą w sobie samym, i 

to zaraz Go chwałą otoczy. Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami. Będziecie Mnie szukać, 

ale - jak to Żydom powiedziałem, tak i teraz wam mówię - dokąd Ja idę, wy pójść nie 

możecie.   

Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was umiłowałem; żebyście i 

wy tak się miłowali wzajemnie. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się 

wzajemnie miłowali.  

Rzekł do Niego Szymon Piotr: Panie, dokąd idziesz? Odpowiedział mu Jezus: Dokąd Ja 

idę, ty teraz za Mną pójść nie możesz, ale później pójdziesz.  Powiedział Mu Piotr: Panie, 

dlaczego teraz nie mogę pójść za Tobą? życie moje oddam za Ciebie.  Odpowiedział 

Jezus: życie swoje oddasz za Mnie? Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci: Kogut nie zapieje, 

aż ty trzy razy się Mnie wyprzesz. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Środa :                           

31 marca 2021 

Iz 50,4-9a (Biblia Tysiąclecia) 
 
 

 

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

strudzonemu, przez słowo krzepiące. Każdego rana pobudza me ucho, bym słuchał jak 

uczniowie. Pan Bóg otworzył Mi ucho, a Ja się nie oparłem ani się cofnąłem.  

 Podałem grzbiet mój bijącym i policzki moje rwącym Mi brodę. Nie zasłoniłem mojej 

twarzy przed zniewagami i opluciem. Pan Bóg Mnie wspomaga, dlatego jestem nieczuły 

na obelgi, dlatego uczyniłem twarz moją jak głaz i wiem, że wstydu 

nie doznam. Blisko jest Ten, który Mnie uniewinni. Kto się odważy toczyć spór ze 

Mną? Wystąpmy razem! Kto jest moim oskarżycielem? Niech się zbliży do Mnie!  

Oto Pan Bóg Mnie wspomaga. Któż Mnie potępi? 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

Czasem mówimy: „Mam nadzieję, że dostaniesz ten awans” lub „Mam nadzieję, że ona 

z tego wyjdzie”. Zastanówmy się, co dokładnie w tych zdaniach znaczy słowo: „nadzieja”.  

Wydaje się, że mówimy tu raczej o jakimś nieokreślonym optymizmie niż o 

chrześcijańskiej cnocie nadziei. Wyrażamy mocne życzenie, żeby coś się wydarzyło, bądź 

przekonanie, że przy odrobinie szczęścia jest szansa, że sprawy ułożą się po naszej myśli.  

Dzisiejsze pierwsze czytanie ukazuje nam zupełnie inny rodzaj nadziei. I chociaż nie 

znajdziemy w nim tego słowa, to powiew nadziei wyczuwalny jest w całym tym tekście. 

Sługa złożył swoją nadzieję w Panu. Nie jest to jednak nieokreślony optymizm, ale akt 

pełnego zaufania.  

„Pan Bóg mnie wspomaga, dlatego jestem nieczuły na obelgi” – mówi sługa – 

„wiem, że wstydu nie doznam” (Iz 50,7).  

Jezus, podobnie jak ów sługa, uczynił twarz swoją „jak głaz”. 



 Św. Łukasz mówi nam, że kiedy dopełniły się dni, „postanowił udać się do 

Jeruzalem” (Łk 9,51), wiedząc, co Go tam czeka.  

Zaufał miłości Ojca, bo wiedział, że poniżenie, jakiego dozna, nie będzie ostatnim 

słowem. Nadzieja Jezusa brała się z niewzruszonej pewności, że Jego Ojciec jest 

absolutnie godzien zaufania.  

Także nasza nadzieja wypływa z podobnej ufności w Bogu. Ufamy, że trudności nie 

będą miały ostatniego słowa w naszym życiu, ponieważ w niebie mamy Ojca, który nigdy 

nas nie opuści.  

Najlepszym sposobem mierzenia się z sytuacjami, które odbierają nam nadzieję – 

niezależnie od tego, czy chodzi o nasze wewnętrzne nastawienie czy o okoliczności 

zewnętrzne – jest utkwienie wzroku w Bogu i uświadomienie sobie Jego miłości i 

wierności.  

Nabierz więc ducha! Wpatruj się w to, co Jezus uczynił dla ciebie na krzyżu.  

 Tam właśnie poniósł wszystkie twoje zmagania, cierpienie i grzech.  

 Zniósł potworną mękę, by przez nią zwyciężyć śmierć i dać ci nadzieję życia 

wiecznego w Jego obecności.  

Mając oparcie w tej pewności, możesz uczynić twarz swoją jak głaz, wiedząc, że 

wstydu nie doznasz.  

 

„Panie, kiedy rozważam Twoją mękę, rozbudzaj we mnie ufność w Twą miłość. 

Pomóż mi złożyć w Tobie całą nadzieję.” 

 

Ps 69,8-10.21-22.31.33-34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Mt 26,14-25 

 

Wtedy jeden z Dwunastu, imieniem Judasz Iskariota, udał się do arcykapłanów  i rzekł: 

Co chcecie mi dać, a ja wam Go wydam. A oni wyznaczyli mu trzydzieści srebrników. 

Odtąd szukał sposobności, żeby Go wydać.  

W pierwszy dzień Przaśników przystąpili do Jezusa uczniowie i zapytali Go: Gdzie 

chcesz, żebyśmy Ci przygotowali Paschę do spożycia?  On odrzekł: Idźcie do miasta, do 

znanego nam człowieka, i powiedzcie mu: Nauczyciel mówi: Czas mój jest bliski; u ciebie 

chcę urządzić Paschę z moimi uczniami. Uczniowie uczynili tak, jak im polecił Jezus, i 

przygotowali Paschę.  

Z nastaniem wieczoru zajął miejsce u stołu razem z dwunastu <uczniami>.  A gdy jedli, 

rzekł: Zaprawdę, powiadam wam: jeden z was mnie zdradzi.  Bardzo tym zasmuceni 

zaczęli pytać jeden przez drugiego: Chyba nie ja, Panie? On zaś odpowiedział: Ten, który 

ze Mną rękę zanurza w misie, on Mnie zdradzi. Wprawdzie Syn Człowieczy odchodzi, jak 

o Nim jest napisane, lecz biada temu człowiekowi, przez którego Syn Człowieczy będzie 

wydany. Byłoby lepiej dla tego człowieka, gdyby się nie narodził. Wtedy Judasz, który Go 

miał zdradzić, rzekł: Czy nie ja, Rabbi? Odpowiedział mu: Tak jest, ty.. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Wielki Czwartek 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Czwartek :                           

1 kwietnia 2021 
 

J 13,1-15 (Biblia Tysiąclecia) 
 

     Było to przed Świętem Paschy. Jezus wiedząc, że nadeszła Jego godzina przejścia 

z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich na świecie,  

do końca ich umiłował.  

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. Podszedł więc do Szymona Piotra, a on rzekł do 

Niego: Panie, Ty chcesz mi umyć nogi?  Jezus mu odpowiedział: Tego, co Ja czynię, ty 

teraz nie rozumiesz, ale później będziesz to wiedział. Rzekł do Niego Piotr: Nie, nigdy mi 

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

udziału ze Mną. Rzekł do Niego Szymon Piotr: Panie, nie tylko nogi moje, ale i ręce, i 

głowę. Powiedział do niego Jezus: Wykąpany potrzebuje tylko nogi sobie umyć, bo cały 

jest czysty. I wy jesteście czyści, ale nie wszyscy. Wiedział bowiem, kto Go wyda, 

dlatego powiedział: Nie wszyscy jesteście czyści.  

 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.  

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 



 

W rodzinach żydowskich podczas wieczerzy paschalnej ważną rolę odgrywa najmłodsze 

dziecko. To właśnie ono zadaje pytanie:  

„Dlaczego ta noc różni się od wszystkich innych nocy?”.  

I zaczyna się rodzinne opowiadanie o tym, co uczynił Bóg, wyprowadzając Izraela z 

niewoli egipskiej.  

Dziś także obchodzimy tę noc, tak niepodobną do żadnej innej nocy.  

W czasie Mszy Wieczerzy Pańskiej i czuwając przy Jezusie w ciemnicy z czcią i 

wdzięcznością wspominamy tę noc, w której Zbawiciel wszedł w swoją mękę, noc, w której 

umiłował nas do końca.  

 Panie Jezu, podziwiam Twoją pokorę.  

Tej nocy, choć było Ci tak ciężko na sercu z powodu zbliżającej się męki, nie myślałeś o 

sobie, ale przyjąłeś rolę sługi. Ty, który podtrzymujesz wszechświat, ukląkłeś, by umyć nogi 

tym, którzy mieli Cię zdradzić, wyprzeć się Ciebie i opuścić Cię w godzinie próby. Uniżyłeś 

się pokazując nam, co znaczy być wielkim w królestwie niebieskim. Pokazałeś nam, co 

znaczy kochać. Umiłowałeś nas do końca.  

 Panie Jezu, podziwiam Twoją wspaniałomyślność.  

Tej nocy, wiedząc, że powracasz do Ojca, połamałeś chleb i rozdzieliłeś pomiędzy 

uczniów, podobnie uczyniłeś z winem. Ty, Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, 

dajesz nam w Eucharystii swoje własne Ciało i Krew. Niczego nie zachowałeś dla siebie. 

Dałeś się nam cały w ofierze, która karmi nas i jednoczy z Tobą i Ojcem, aż po dzień Twego 

powtórnego przyjścia. Umiłowałeś nas do końca.  

 Panie Jezu, podziwiam Twoje posłuszeństwo.  

Tej nocy w Ogrodzie Oliwnym przeżywałeś własną agonię modląc się i zdając na wolę 

Ojca, podczas gdy uczniowie spali. Ty, który mogłeś wezwać na pomoc legiony aniołów, 

przyjąłeś plan Ojca, aby nas zbawić. Dobrowolnie wydałeś się w ręce grzeszników wiedząc, 

że oznacza to śmierć na krzyżu. Patrzyłeś na swojego zdrajcę, na uciekających uczniów, na 

oskarżycieli i katów, a także na nas. Ty, który nigdy nie zgrzeszyłeś, zgodziłeś się ofiarować 

samego siebie za nasze grzechy. Stałeś się jak owca prowadzona na rzeź.  

Umiłowałeś nas do końca. 

 

„Dziękuję Ci, Jezu, za to, że umiłowałeś mnie do końca.” 

 

 



Ps 116B,12-13.15-18 

 

Wj 12,1-8.11-14 

Pan powiedział do Mojżesza i Aarona w ziemi egipskiej:  Miesiąc ten będzie dla was 

początkiem miesięcy, będzie pierwszym miesiącem roku! Powiedzcie całemu zgromadzeniu 

Izraela tak: Dziesiątego dnia tego miesiąca niech się każdy postara o baranka dla rodziny, o 

baranka dla domu. Jeśliby zaś rodzina była za mała do spożycia baranka, to niech się postara 

o niego razem ze swym sąsiadem, który mieszka najbliżej jego domu, aby była odpowiednia 

liczba osób. Liczyć je zaś będziecie dla spożycia baranka według tego, co każdy może 

spożyć. Baranek będzie bez skazy, samiec, jednoroczny; wziąć możecie jagnię albo 

koźlę.  Będziecie go strzec aż do czternastego dnia tego miesiąca, a wtedy zabije go całe 

zgromadzenie Izraela o zmierzchu. I wezmą krew baranka, i pokropią nią odrzwia i progi 

domu, w którym będą go spożywać.  I tej samej nocy spożyją mięso pieczone w ogniu, 

spożyją je z chlebem niekwaszonym i gorzkimi ziołami. 

 Tak zaś spożywać go będziecie: Biodra wasze będą przepasane, sandały na waszych 

nogach i laska w waszym ręku. Spożywać będziecie pośpiesznie, gdyż jest to Pascha na cześć 

Pana.  Tej nocy przejdę przez Egipt, zabiję wszystko pierworodne w ziemi egipskiej od 

człowieka aż do bydła i odbędę sąd nad wszystkimi bogami Egiptu - Ja, Pan. Krew będzie 

wam służyła do oznaczenia domów, w których będziecie przebywać. Gdy ujrzę krew, przejdę 

obok i nie będzie pośród was plagi niszczycielskiej, gdy będę karał ziemię egipską.   

Dzień ten będzie dla was dniem pamiętnym i obchodzić go będziecie jako 

święto dla uczczenia Pana. Po wszystkie pokolenia - na zawsze w tym dniu 

świętować będziecie. 

 

1 Kor 11,23-26 

 

Ja bowiem otrzymałem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, kiedy 

został wydany, wziął chleb  i dzięki uczyniwszy połamał i rzekł: To jest Ciało moje za was 

[wydane]. Czyńcie to na moją pamiątkę! Podobnie, skończywszy wieczerzę, wziął kielich, 

mówiąc: Ten kielich jest Nowym Przymierzem we Krwi mojej.  

Czyńcie to, ile razy pić będziecie, na moją pamiątkę!  Ilekroć bowiem 

spożywacie ten chleb albo pijecie kielich, śmierć Pańską głosicie, aż przyjdzie.  

 

 

 



 

Wielki Piątek 
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Iz 52,13--53,12 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 Oto się powiedzie mojemu Słudze, wybije się, wywyższy i wyrośnie bardzo. Jak wielu 

osłupiało na Jego widok - - tak nieludzko został oszpecony Jego wygląd i postać Jego 

była niepodobna do ludzi -  tak  

mnogie narody się zdumieją, królowie zamkną przed Nim 

usta, 

bo ujrzą coś, czego im nigdy nie opowiadano, i pojmą coś niesłychanego.   

Któż uwierzy temu, cośmy usłyszeli? na kimże się ramię Pańskie objawiło?  On wyrósł 

przed nami jak młode drzewo i jakby korzeń z wyschniętej ziemi. Nie miał On wdzięku ani 

też blasku, aby na Niego popatrzeć, ani wyglądu, by się nam podobał. Wzgardzony i 

odepchnięty przez ludzi, Mąż boleści, oswojony z cierpieniem, jak ktoś, przed kim się 

twarze zakrywa, wzgardzony tak, iż mieliśmy Go za nic. Lecz On się obarczył naszym 

cierpieniem, On dźwigał nasze boleści, a myśmy Go za skazańca uznali, chłostanego 

przez Boga i zdeptanego.  Lecz On był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze 

winy. Spadła Nań chłosta zbawienna dla nas, a w Jego ranach jest nasze 

zdrowie. Wszyscyśmy pobłądzili jak owce, każdy z nas się obrócił ku własnej drodze, a 

Pan zwalił na Niego winy nas wszystkich. Dręczono Go, lecz sam się dał gnębić, nawet 

nie otworzył ust swoich. Jak baranek na rzeź prowadzony, jak owca niema wobec 

strzygących ją, tak On nie otworzył ust swoich. Po udręce i sądzie został usunięty; a kto 

się przejmuje Jego losem? Tak! Zgładzono Go z krainy żyjących; za grzechy mego ludu 

został zbity na śmierć. Grób Mu wyznaczono między bezbożnymi, i w śmierci swej był [na 

równi] z bogaczem, chociaż nikomu nie wyrządził krzywdy i w Jego ustach kłamstwo nie 

postało. Spodobało się Panu zmiażdżyć Go cierpieniem. Jeśli On wyda swe życie na 

ofiarę za grzechy, ujrzy potomstwo, dni swe przedłuży, a wola Pańska spełni się przez 



Niego.  

 Po udrękach swej duszy, ujrzy światło i nim się nasyci. Zacny mój Sługa usprawiedliwi 

wielu, ich nieprawości On sam dźwigać będzie. Dlatego w nagrodę przydzielę Mu tłumy, i 

posiądzie możnych jako zdobycz, za to, że Siebie na śmierć ofiarował i policzony został 

pomiędzy przestępców. A On poniósł grzechy wielu, i oręduje za przestępcami. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

W odbiorze wielu z nas dzisiejszy dzień jest smutny i przygnębiający.  

Stajemy przed wizerunkami Ukrzyżowanego, słuchamy opisu męki jedynego Syna 

Bożego, który był całkowicie niewinny i niczym sobie na nią nie zasłużył. Był to oburzający 

akt skrajnej niesprawiedliwości.  

Tak więc rzeczywiście powinna nam dziś towarzyszyć atmosfera powagi. Ale nie jest to 

dzień, w którym należy pogrążać się w smutku.  

W obliczu męki i śmierci Jezusa spróbujmy raczej stanąć w postawie czci i adoracji.  

Patrzmy na ukrzyżowanego Pana i pozwólmy, aby ogarnęło nas zdumienie.  

„Zamknijmy przed Nim usta” (por. Iz 52,15), ponieważ krzyż Chrystusa paradoksalnie 

objawia nam nieprawdopodobne i zaskakujące piękno Boga. Ten krzyż pokazuje nam, jak 

potęga Bożej miłości potrafi sprawić, że nawet grzech i śmierć służą realizacji Bożych 

planów. Boże pragnienie odkupienia człowieka jest tak mocne, że nie zniweczą go nawet 

najbardziej przewrotne ludzkie zamiary. Żaden akt przemocy ani oszustwa nie jest w stanie 

go zniszczyć. To, że męka Jezusa ostatecznie zakończy się triumfem, wydawało się 

absolutnie niemożliwe.  

A jednak, chociaż „nieludzko został oszpecony Jego wygląd” (Iz 52,14), Bóg obiecał, że 

Jego Sługa „wybije się, wywyższy i bardzo wyrośnie” (Iz 52,13).  

Tu właśnie mamy do czynienia z największym paradoksem – właśnie wtedy,  

gdy zło zdaje się mieć ostatnie słowo, następuje zwycięstwo dobra!  

Kontemplując dziś mękę naszego Pana, miej w pamięci także zakończenie tej historii.  

 Brzydota męki, odrzucenia i wyszydzenia Jezusa była rzeczywista.  

 Ale rzeczywiste jest także odkupienie, które dzięki nim się dokonało.  

 Rzeczywiste jest wypełnienie Bożej obietnicy przebaczenia i odkupienia.  

To nie śmierć ma ostatnie słowo, ale życie. I jest to coś naprawdę pięknego!  

 

„Jezu, spraw, bym podczas dzisiejszego rozważania Twojej męki i śmierci zobaczył 

piękno Twojej miłości.” 

 



Ps 31,2.6.12-13.15-17.25   

   

Hbr 4,14-16; 5,7-9     

Mając więc arcykapłana wielkiego, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, 

trwajmy mocno w wyznawaniu wiary. Nie takiego bowiem mamy arcykapłana, który by nie 

mógł współczuć naszym słabościom, lecz doświadczonego we wszystkim na nasze 

podobieństwo, z wyjątkiem grzechu.  

Przybliżmy się więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy otrzymali miłosierdzie i 

znaleźli łaskę dla /uzyskania/ pomocy w stosownej chwili. 

 

 J 18,1--19,42 

To powiedziawszy Jezus wyszedł z uczniami swymi za potok Cedron. Był tam ogród, do 

którego wszedł On i Jego uczniowie.  Także i Judasz, który Go wydał, znał to miejsce, bo 

Jezus i uczniowie Jego często się tam gromadzili.  Judasz, otrzymawszy kohortę oraz 

strażników od arcykapłanów i faryzeuszów, przybył tam z latarniami, pochodniami i bronią.  

A Jezus wiedząc o wszystkim, co miało na Niego przyjść, wyszedł naprzeciw i rzekł do 

nich: Kogo szukacie? Odpowiedzieli Mu: Jezusa z Nazaretu.  

Rzekł do nich Jezus: Ja jestem. Również i Judasz, który Go wydał, stał między 

nimi. Skoro więc rzekł do nich: Ja jestem, cofnęli się i upadli na ziemię. Powtórnie ich 

zapytał: Kogo szukacie? Oni zaś powiedzieli: Jezusa z Nazaretu.  

 Jezus odrzekł: Powiedziałem wam, że Ja jestem. Jeżeli więc Mnie szukacie, pozwólcie 

tym odejść.  

Stało się tak, aby się wypełniło słowo, które wypowiedział: Nie utraciłem żadnego z tych, 

których Mi dałeś.  

Wówczas Szymon Piotr, mając przy sobie miecz, dobył go, uderzył sługę arcykapłana i 

odciął mu prawe ucho. A słudze było na imię Malchos.  Na to rzekł Jezus do Piotra: Schowaj 

miecz do pochwy. Czyż nie mam pić kielicha, który Mi podał Ojciec?  

 Wówczas kohorta oraz trybun razem ze strażnikami żydowskimi pojmali Jezusa, związali 

Go  i zaprowadzili najpierw do Annasza. Był on bowiem teściem Kajfasza, który owego roku 

pełnił urząd arcykapłański. Właśnie Kajfasz poradził Żydom, że warto, aby jeden człowiek 

zginął za naród.  

A szedł za Jezusem Szymon Piotr razem z innym uczniem. Uczeń ten był znany 

arcykapłanowi i dlatego wszedł za Jezusem na dziedziniec arcykapłana, podczas gdy Piotr 

zatrzymał się przed bramą na zewnątrz.  



Wszedł więc ów drugi uczeń, znany arcykapłanowi, pomówił z odźwierną i wprowadził 

Piotra do środka.  A służąca odźwierna rzekła do Piotra: Czy może i ty jesteś jednym spośród 

uczniów tego człowieka? On odpowiedział: Nie jestem. A ponieważ było zimno, strażnicy i 

słudzy rozpaliwszy ognisko stali przy nim i grzali się. Wśród nich stał także Piotr i grzał się.  

 Arcykapłan więc zapytał Jezusa o Jego uczniów i o Jego naukę. Jezus mu odpowiedział: 

Ja przemawiałem jawnie przed światem. Uczyłem zawsze w synagodze i w świątyni, gdzie 

się gromadzą wszyscy Żydzi. Potajemnie zaś nie uczyłem niczego. Dlaczego Mnie pytasz? 

Zapytaj tych, którzy słyszeli, co im mówiłem. Oto oni wiedzą, co powiedziałem.  

Gdy to powiedział, jeden ze sług obok stojących spoliczkował Jezusa, mówiąc: Tak 

odpowiadasz arcykapłanowi? Odrzekł mu Jezus: Jeżeli źle powiedziałem, udowodnij, co było 

złego. A jeżeli dobrze, to dlaczego Mnie bijesz?  

 Następnie Annasz wysłał Go związanego do arcykapłana Kajfasza.  

A Szymon Piotr stał i grzał się. Powiedzieli wówczas do niego: Czy i ty nie jesteś jednym 

z Jego uczniów? On zaprzeczył mówiąc: Nie jestem. Jeden ze sług arcykapłana, krewny tego, 

któremu Piotr odciął ucho, rzekł: Czyż nie ciebie widziałem razem z Nim w ogrodzie? Piotr 

znowu zaprzeczył i natychmiast kogut zapiał.  

 Od Kajfasza zaprowadzili Jezusa do pretorium. A było to wczesnym rankiem. Oni sami 

jednak nie weszli do pretorium, aby się nie skalać, lecz aby móc spożyć Paschę.   

Dlatego Piłat wyszedł do nich na zewnątrz i rzekł: Jaką skargę wnosicie przeciwko temu 

człowiekowi?  W odpowiedzi rzekli do niego: Gdyby to nie był złoczyńca, nie wydalibyśmy 

Go tobie.  Piłat więc rzekł do nich: Weźcie Go wy i osądźcie według swojego prawa. 

Odpowiedzieli mu Żydzi: Nam nie wolno nikogo zabić.  

 Tak miało się spełnić słowo Jezusa, w którym zapowiedział, jaką śmiercią miał umrzeć.  

Wtedy powtórnie wszedł Piłat do pretorium, a przywoławszy Jezusa rzekł do Niego: Czy 

Ty jesteś Królem żydowskim?  Jezus odpowiedział: Czy to mówisz od siebie, czy też inni 

powiedzieli ci o Mnie?  Piłat odparł: Czy ja jestem Żydem? Naród Twój i arcykapłani wydali 

mi Ciebie. Coś uczynił?  

Odpowiedział Jezus: Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z 

tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje 

nie jest stąd.  Piłat zatem powiedział do Niego: A więc jesteś królem? / Odpowiedział Jezus: / 

Tak, jestem królem.  

Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. 

Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu.  

 Rzekł do Niego Piłat: Cóż to jest prawda? To powiedziawszy wyszedł powtórnie do 

Żydów i rzekł do nich: Ja nie znajduję w Nim żadnej winy.  



Jest zaś u was zwyczaj, że na Paschę uwalniam wam jednego /więźnia/. Czy zatem 

chcecie, abym wam uwolnił Króla żydowskiego?  Oni zaś powtórnie zawołali: Nie tego, lecz 

Barabasza! A Barabasz był zbrodniarzem. 

Wówczas Piłat wziął Jezusa i kazał Go ubiczować. 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.  

Gdy Go ujrzeli arcykapłani i słudzy, zawołali: Ukrzyżuj! Ukrzyżuj! Rzekł do nich Piłat: 

Weźcie Go i sami ukrzyżujcie! Ja bowiem nie znajduję w Nim winy. Odpowiedzieli mu 

Żydzi: My mamy Prawo, a według Prawa powinien On umrzeć, bo sam siebie uczynił Synem 

Bożym.  

Gdy Piłat usłyszał te słowa, uląkł się jeszcze bardziej. Wszedł znów do pretorium i zapytał 

Jezusa: Skąd Ty jesteś? Jezus jednak nie dał mu odpowiedzi. Rzekł więc Piłat do Niego: Nie 

chcesz mówić ze mną? Czy nie wiesz, że mam władzę uwolnić Ciebie i mam władzą Ciebie 

ukrzyżować?  

Jezus odpowiedział: Nie miałbyś żadnej władzy nade Mną, gdyby ci jej nie dano z góry. 

Dlatego większy grzech ma ten, który Mnie wydał tobie.  Odtąd Piłat usiłował Go uwolnić. 

Żydzi jednak zawołali: Jeżeli Go uwolnisz, nie jesteś przyjacielem Cezara. Każdy, kto się 

czyni królem, sprzeciwia się Cezarowi.  

Gdy więc Piłat usłyszał te słowa, wyprowadził Jezusa na zewnątrz i zasiadł na trybunale, 

na miejscu zwanym Lithostrotos, po hebrajsku Gabbata.  Był to dzień Przygotowania Paschy, 

około godziny szóstej. I rzekł do Żydów: Oto król wasz! A oni krzyczeli: Precz! Precz! 

Ukrzyżuj Go! Piłat rzekł do nich: Czyż króla waszego mam ukrzyżować? Odpowiedzieli 

arcykapłani: Poza Cezarem nie mamy króla.  

 Wtedy więc wydał Go im, aby Go ukrzyżowano. Zabrali zatem Jezusa.  

 A On sam dźwigając krzyż wyszedł na miejsce zwane miejscem Czaszki, które po 

hebrajsku nazywa się Golgota. Tam Go ukrzyżowano, a z Nim dwóch innych, z jednej i 

drugiej strony, pośrodku zaś Jezusa.  Wypisał też Piłat tytuł winy i kazał go umieścić na 

krzyżu. A było napisane: Jezus Nazarejczyk, Król Żydowski.  Ten napis czytało wielu 

Żydów, ponieważ miejsce, gdzie ukrzyżowano Jezusa, było blisko miasta. A było napisane w 

języku hebrajskim, łacińskim i greckim. Arcykapłani żydowscy mówili do Piłata: Nie pisz: 

Król Żydowski, ale że On powiedział: Jestem Królem Żydowskim.  

 Odparł Piłat: Com napisał, napisałem.  



Żołnierze zaś, gdy ukrzyżowali Jezusa, wzięli Jego szaty i podzielili na cztery części, dla 

każdego żołnierza po części; wzięli także tunikę. Tunika zaś nie była szyta, ale cała tkana od 

góry do dołu. Mówili więc między sobą: Nie rozdzierajmy jej, ale rzućmy o nią losy, do kogo 

ma należeć. 

Tak miały się wypełnić słowa Pisma: Podzielili między siebie szaty, a los rzucili o moją 

suknię. To właśnie uczynili żołnierze.  

 A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i 

Maria Magdalena.  

 Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do 

Matki: Niewiasto, oto syn Twój.  Następnie rzekł do ucznia: Oto Matka twoja. I od tej 

godziny uczeń wziął Ją do siebie.  

 Potem Jezus świadom, że już wszystko się dokonało, aby się wypełniło Pismo, rzekł: 

Pragnę.  

Stało tam naczynie pełne octu. Nałożono więc na hizop gąbkę pełną octu i do ust Mu 

podano. A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: Wykonało się! I skłoniwszy głowę oddał ducha.  

 Ponieważ był to dzień Przygotowania, aby zatem ciała nie pozostawały na krzyżu w 

szabat - ów bowiem dzień szabatu był wielkim świętem - Żydzi prosili Piłata, aby 

ukrzyżowanym połamano golenie i usunięto ich ciała.  

 Przyszli więc żołnierze i połamali golenie tak pierwszemu, jak i drugiemu, którzy z Nim 

byli ukrzyżowani.  Lecz gdy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali Mu 

goleni,  tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił Mu bok i natychmiast wypłynęła krew i 

woda.  

Zaświadczył to ten, który widział, a świadectwo jego jest prawdziwe. On wie, że mówi 

prawdę, abyście i wy wierzyli.  

Stało się to bowiem, aby się wypełniło Pismo: Kość jego nie będzie złamana.  I znowu na 

innym miejscu mówi Pismo: Będą patrzeć na Tego, którego przebili.  

Potem Józef z Arymatei, który był uczniem Jezusa, lecz ukrytym z obawy przed Żydami, 

poprosił Piłata, aby mógł zabrać ciało Jezusa. A Piłat zezwolił. Poszedł więc i zabrał Jego 

ciało.  

Przybył również i Nikodem, ten, który po raz pierwszy przyszedł do Jezusa w nocy, i 

przyniósł około stu funtów mieszaniny mirry i aloesu.  Zabrali więc ciało Jezusa i obwiązali 

je w płótna razem z wonnościami, stosownie do żydowskiego sposobu grzebania.  

A na miejscu, gdzie Go ukrzyżowano, był ogród, w ogrodzie zaś nowy grób, w którym 

jeszcze nie złożono nikogo. Tam to więc, ze względu na żydowski dzień Przygotowania, 

złożono Jezusa, bo grób znajdował się w pobliżu. 

 



 

Wigilia Paschalna 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Sobota :  

3 kwietnia 2021                     
 

Rdz 1,1--2,2 (Biblia Tysiąclecia) 
 

  Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię.  

 Ziemia zaś była bezładem i pustkowiem: ciemność była nad powierzchnią bezmiaru 

wód, a Duch Boży unosił się nad wodami.  Wtedy Bóg rzekł: Niechaj się stanie 

światłość! I stała się światłość.  Bóg widząc, że światłość jest dobra, oddzielił ją od 

ciemności. I nazwał Bóg światłość dniem, a ciemność nazwał nocą. I tak upłynął wieczór 

i poranek - dzień pierwszy. A potem Bóg rzekł: Niechaj powstanie sklepienie w środku 

wód i niechaj ono oddzieli jedne wody od drugich! Uczyniwszy to sklepienie, Bóg 

oddzielił wody pod sklepieniem od wód ponad sklepieniem; a gdy tak się stało, Bóg 

nazwał to sklepienie niebem. I tak upłynął wieczór i poranek - dzień drugi.  A potem Bóg 

rzekł: Niechaj zbiorą się wody spod nieba w jedno miejsce i niech się ukaże 

powierzchnia sucha! A gdy tak się stało,  Bóg nazwał tę suchą powierzchnię ziemią, a 

zbiorowisko wód nazwał morzem. Bóg widząc, że były dobre,  rzekł: Niechaj ziemia 

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

swego gatunku owoce, w których są nasiona. I stało się tak.  Ziemia wydała rośliny 

zielone: trawę dającą nasienie według swego gatunku i drzewa rodzące owoce, w 

których było nasienie według ich gatunków. A Bóg widział, że były dobre.  I tak upłynął 

wieczór i poranek - dzień trzeci. A potem Bóg rzekł: Niechaj powstaną ciała niebieskie, 

świecące na sklepieniu nieba, aby oddzielały dzień od nocy, aby wyznaczały pory roku, 

dni i lata; aby były ciałami jaśniejącymi na sklepieniu nieba i aby świeciły nad ziemią. I 

stało się tak. Bóg uczynił dwa duże ciała jaśniejące: większe, aby rządziło dniem, i 

mniejsze, aby rządziło nocą, oraz gwiazdy.  I umieścił je Bóg na sklepieniu nieba, aby 

świeciły nad ziemią; aby rządziły dniem i nocą i oddzielały światłość od ciemności. A 

widział Bóg, że były dobre. (19) I tak upłynął wieczór i poranek - dzień czwarty. Potem 

Bóg rzekł: Niechaj się zaroją wody od roju istot żywych, a ptactwo niechaj lata nad 

ziemią, pod sklepieniem nieba!  



Tak stworzył Bóg wielkie potwory morskie i wszelkiego rodzaju pływające istoty żywe, 

którymi zaroiły się wody, oraz wszelkie ptactwo skrzydlate różnego rodzaju. Bóg widząc, 

że były dobre,  pobłogosławił je tymi słowami: Bądźcie płodne i mnóżcie się, abyście 

zapełniały wody morskie, a ptactwo niechaj się rozmnaża na ziemi. I tak upłynął wieczór 

i poranek - dzień piąty. Potem Bóg rzekł: Niechaj ziemia wyda istoty żywe różnego 

rodzaju: bydło, zwierzęta pełzające i dzikie zwierzęta według ich rodzajów! I stało się 

tak.  Bóg uczynił różne rodzaje dzikich zwierząt, bydła i wszelkich zwierząt pełzających 

po ziemi. I widział Bóg, że były dobre.  

 A wreszcie rzekł Bóg:  

Uczyńmy człowieka a Nasz obraz, podobnego Nam.  

Niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad 

ziemią i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi!  

Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył: stworzył 

mężczyznę i niewiastę.  

 Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, 

abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną; abyście panowali nad rybami 

morskimi, nad ptactwem powietrznym i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po 

ziemi. I rzekł Bóg: Oto wam daję wszelką roślinę przynoszącą ziarno po całej ziemi i 

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

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

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

wszelka trawa zielona. I stało się tak.  A Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było 

bardzo dobre. I tak upłynął wieczór i poranek - dzień szósty. W ten sposób zostały 

ukończone niebo i ziemia oraz wszystkie jej zastępy [stworzeń].  

A gdy Bóg ukończył w dniu szóstym swe dzieło, nad którym pracował, odpoczął dnia 

siódmego po całym swym trudzie, jaki podjął.  

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Minął dzień od ukrzyżowania Jezusa.  

Jego ciało spoczywa w grobie, pospiesznie owinięte w lniane płótno. Zwyczajowym 

pogrzebem będzie można zająć się dopiero po szabacie.  

Wczorajszy dzień był koszmarem. Gdy tylko Jezus skonał, zaćmienie słońca okryło ziemię 

ciemnością (Łk 23,44-45). Trzęsienie ziemi rozdarło skały i otworzyło groby. Jedni mówili, że 

od tych wstrząsów zasłona przybytku w świątyni rozdarła się na dwoje. Inni utrzymywali, że 

widzieli na własne oczy umarłych dawno temu (Mt 27,51-53).  

To było wczoraj.  

Dzisiaj Jerozolimę spowija nienaturalna cisza, jest inaczej niż zazwyczaj podczas świąt.  



Ludzie nie wiedzą, co o tym wszystkim myśleć, trudno im świętować Paschę, tak jak 

zwykle to robili. Kapłani w świątyni zastanawiają się, jak naprawić rozdartą zasłonę, kiedy 

minie czas szabatowego spoczynku.  

Krajobraz wokół Golgoty pełen pokruszonych skał przedstawia bezładną pustkę, jak ta na 

samym początku. Umierając Jezus wypowiedział słowa: „Dokonało się!” (J 19,30).  

Niektórzy może pomyśleli: Czy to znak, że świat na powrót pogrąża się w chaosie? A może 

to już koniec? Otóż nie. To po prostu bóle porodowe nowego stworzenia. Stary porządek, w 

którym królował grzech i śmierć, próbował zniszczyć Jezusa i – poniósł klęskę, bowiem to 

Jezus pokonał go swoją śmiercią.  

Jak głosi prastara sekwencja wielkanocna:  

„Śmierć zwarła się z życiem i w boju, o dziwy, choć poległ Wódz życia, 

króluje dziś żywy”. 

Teraz, na gruzach starego, wyłania się nowy porządek, naznaczony łaską i obietnicą życia 

wiecznego.  

„Na początku” Bóg stworzył niebo i ziemię. W rodzącym się nowym porządku niebo 

zejdzie na ziemię.  

 Na początku Bóg tchnął w człowieka „tchnienie życia” (Rdz 2,7). W nowym 

porządku tchnie w ludzkość Ducha Świętego (J 20,22).  

 Na początku Bóg ostrzegł człowieka przed zjedzeniem owocu z niewłaściwego 

drzewa (Rdz 2,16). W nowym porządku będzie karmił wszystkich swoim własnym 

Ciałem i Krwią (J 6,51).  

Ale to będziemy przeżywać później. Teraz spójrzmy na krajobraz naszego własnego życia – 

życia zranionego wprawdzie grzechem, ale przepojonego nadzieją.  

Uczestnicząc dziś w Wigilii Paschalnej, jesteśmy świadkami początku nowego stworzenia.  

 

„Dziękuję Ci Jezu za to, że przez swoje zmartwychwstanie odnawiasz całe 

stworzenie!” 

 

 

 



 

Zmartwychwstanie 

Pańskie 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Niedziela :  

4 kwietnia 2021                           
 

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

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. Posłał swe słowo synom Izraela, zwiastując im pokój przez 

Jezusa Chrystusa. On to jest Panem wszystkich.  

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

Jan. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. 

Dlatego że Bóg był z Nim, przeszedł On dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy 

byli pod władzą diabła. A my jesteśmy świadkami wszystkiego, co zdziałał w ziemi 

żydowskiej i w Jerozolimie. Jego to zabili, zawiesiwszy na drzewie.  

Bóg wskrzesił Go trzeciego dnia  

i pozwolił Mu ukazać się  nie całemu ludowi, ale nam, wybranym uprzednio przez 

Boga na świadków, którzyśmy z Nim jedli i pili po Jego zmartwychwstaniu. On nam 

rozkazał ogłosić ludowi i dać świadectwo, że Bóg ustanowił Go sędzią żywych i 

umarłych.  Wszyscy prorocy świadczą o tym, że każdy, kto w Niego wierzy, przez Jego 

imię otrzymuje odpuszczenie grzechów. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

 

 

 



Alleluja!   Chrystus zmartwychwstał! 
Jak radosne są dla nas te słowa, które słyszymy w Niedzielę Wielkanocną!  

Radosny jest dźwięk dzwonów i radosne pieśni, które śpiewamy ku czci naszego 

Zbawiciela. Nawet figurka wielkanocnego baranka z chorągiewką przypomina nam o tej 

radości.  

Przeżyliśmy czterdzieści dni Wielkiego Postu.  

W Wielkim Tygodniu towarzyszyliśmy Jezusowi w Jego drodze ku krzyżowi.  

 Teraz możemy ogłosić Dobrą Nowinę o Jego zmartwychwstaniu, 

świętując wraz ze wszystkimi aniołami i świętymi.  

Jednak Wielkanoc nie kończy się dzisiaj.  

W Kościele przez kolejnych osiem dni obchodzimy oktawę Wielkanocy, a sam Okres 

Wielkanocny trwa przez pięćdziesiąt dni, aż do Zesłania Ducha Świętego. A po jego 

zakończeniu wspominamy zmartwychwstanie Jezusa w każdą niedzielę roku.  

W rzeczywistości Wielkanoc nigdy się nie kończy!  

To, czego dokonał Jezus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie, jest już nie do 

odwrócenia.  

Wszystko, co Ojciec stworzył jako „bardzo dobre” (Rdz 1,31), a co w następstwie 

grzechu uległo skażeniu i zepsuciu, zostało odkupione.  

Nie skupiajmy się więc tylko na dzisiejszym dniu, ale ogarnijmy myślą cały 

rozpoczynający się Okres Wielkanocny.  

Jeśli w ciągu tych pięćdziesięciu dni znajdziemy czas na rozważanie czytań mszalnych, 

zobaczymy, w jaki sposób zareagowali na to, co się stało Apostołowie.  

W ich życiu zmartwychwstanie Jezusa zmieniło dosłownie wszystko, przewróciło im do 

góry nogami cały świat!  

Chrystus powstał z martwych, a oni widzieli Go na własne oczy.  

Wcześniej byli pogrążeni w lęku, teraz najważniejszą sprawą dla nich stało się 

głoszenie Dobrej Nowiny, bez względu na koszty.  

Zmartwychwstanie Jezusa zmienia też wiele w twoim życiu. 

Jesteś kochany. Jesteś odkupiony.  

A „gdy ukaże się Chrystus, nasze Życie, wtedy i wy razem z Nim ukażecie się w 

chwale” (Kol 3,4). 

 



 Jak odpowiesz na tę zdumiewającą nowinę?  

Nie pozwól, by Wielkanoc po prostu przeminęła. 

 Żyj tą prawdą na co dzień. Niech ona przeniknie wszystkie włókna twojego jestestwa.  

Włączony przez chrzest w śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa, stałeś się nowym 

stworzeniem.  

Chrystus żyje w tobie, a ty żyjesz w Chrystusie, teraz i na wieki.  

Alleluja! 
 

„Jezu, Ty jesteś moim «wszystkim we wszystkich» (Kol 3,11).” 

 

Ps 118,1-2.16-17.22-23  

Kol 3,1-4 

 

Jeśliście więc razem z Chrystusem powstali z martwych, szukajcie 

tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus zasiadając po prawicy Boga. Dążcie do 

tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi.  Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z 

Chrystusem w Bogu.  Gdy się ukaże Chrystus, nasze życie, wtedy i wy razem z Nim 

ukażecie się w chwale. 

 

lub  

1 Kor 5,6b-8 
 

 Czyż nie wiecie, że odrobina kwasu całe ciasto zakwasza? Wyrzućcie więc stary kwas, 

abyście się stali nowym ciastem, jako że przaśni jesteście. Chrystus bowiem został 

złożony w ofierze jako nasza Pascha. Tak przeto odprawiajmy święto nasze, nie 

przy użyciu starego kwasu, kwasu złości i przewrotności, lecz - przaśnego chleba czystości 

i prawdy. 



 

J 20,1-9 

 

A pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria 

Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i 

przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: 

Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono. Wyszedł więc Piotr i ów drugi 

uczeń i szli do grobu. Biegli oni obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i 

przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie 

wszedł do środka.  Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do 

wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie 

razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza 

także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył.   

Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, /które mówi/, że On ma 

powstać z martwych. 

lub  (wieczorem) 

 

Łk 24,13-35 

 

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

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

wydarzyło.  

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

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

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

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

który nie wie, co się tam w tych dniach stało. Zapytał ich: Cóż takiego?  

Odpowiedzieli Mu: To, co się stało z Jezusem Nazarejczykiem, który był prorokiem 

potężnym w czynie i słowie wobec Boga i całego ludu;  jak arcykapłani i nasi przywódcy 

wydali Go na śmierć i ukrzyżowali.  A myśmy się spodziewali, że On właśnie miał 

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

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

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

żyje.  Poszli niektórzy z naszych do grobu i zastali wszystko tak, jak kobiety opowiadały, 

ale Jego nie widzieli.  



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

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

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

we wszystkich Pismach odnosiło się do Niego.  

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

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

już nachylił. Wszedł więc, aby zostać z nimi. Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, 

odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im.   

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

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

drodze i Pisma nam wyjaśniał?  W tej samej godzinie wybrali się i wrócili do Jerozolimy. 

Tam zastali zebranych Jedenastu i innych z nimi,  którzy im oznajmili:  

Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi. Oni również 

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

 

 


