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STACJA XII  - Wniebowstąpienie 

 

  Zapytywali Go zebrani: "Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo 

Izraela?" Odpowiedział im: "Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które 

Ojciec ustalił swoją władzą,  ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie 

Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w 

Samarii, i aż po krańce ziemi". Po tych słowach 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.  (Dz 1,6-11) 

 

Biblijna droga światła ks. prof. Mirosława S. 

Wróbla, wybitnego biblisty, to rozważania 

przydatne do nabożeństwa Via Lucis – Droga 

Światła, coraz bardziej popularnego wśród 

wiernych świeckich i duchownych.  

Medytacje do każdej z piętnastu stacji, 

prowadzone w oparciu o Pismo Święte, to 

głęboka analiza prawd na temat 

zmartwychwstania Chrystusa. W modlitewnym 

skupieniu pomagają zamieszczone w publikacji: 

utwory poetyckie autora pozycji, fotografie 

przyrody i Ziemi Świętej oraz obrazy słynnych 

artystów. Książka napisana jest prostym i 

przystępnym językiem, który ułatwia modlitwę 

i intymne spotkanie ze zmartwychwstałym 

Panem. Publikację zamykają modlitwy 

związane z okresem wielkanocnym: Litania do 

Chrystusa Zmartwychwstałego, Koronka do 

Jezusa Zmartwychwstałego oraz Nowenna 

Spotkania ze Zmartwychwstałym. 

 



    

Benvenuto Tisi, Wniebowstąpienie 

 

Jezus odchodzi do domu Ojca. Żegna się z uczniami, przekazując im ostatnie słowa 

otuchy i gesty miłości.  

Jego wniebowstąpienie nie jest definitywnym rozstaniem z uczniami, lecz nową, 

chwalebną obecnością. 

W mocy Ducha Świętego jest On obecny w Kościele w sakramentach świętych i w 

słowie Bożym. 

W świetle tajemnicy wniebowstąpienia uczniowie mogą lepiej zrozumieć tryumf 

Jezusa nad władcą tego świata. 



Jezus jako Pan i Zbawiciel zasiada w niebieskiej chwale po prawicy Ojca. Jego 

zbawcze dzieło całkowicie wypełnione jest miłością do człowieka. 

Jezus wstępujący do nieba pokazuje nam, że nasze życie nie ogranicza się tylko do 

doczesność, lecz wykracza poza ziemską rzeczywistość. 

Stając się naśladowcami i świadkami Jezusa w mocy Ducha Świętego, kierujemy 

nasze życie ku niebu. 

Tylko na drodze całkowitego zaufania Bogu możemy poczuć głęboką radość i 

spełnienie. 

Wszystkie drogi - choćby najwspanialsze i najcudowniejsze - jeśli nie 

prowadzą do nieba, są tylko ułudą i pozornym szczęściem. 

Nasza droga w komunii z Bogiem jest drogą do wiecznej, niebieskiej Jerozolimy. 

Tylko na tej drodze można otworzyć się na Syna Bożego. 

Głęboka wiara pozwala dostrzec we własnym życiu:  

 Świątynię ofiary,  

 Hosannę sukcesu,  

 Wieczernik sakramentalnych znaków,  

 Górę Oliwną modlitwy,  

 Drogę krzyża, 

 Golgotę śmierci,  

 Grób zmartwychwstania i  

 Niebo radości -  

słowem: Jeruzalem naszego życia i naszej nadziei. 

 

Zmartwychwstały Panie - Światłości świata, wznieś moje oczy ku górom, 

abym zrozumiał i uwierzył, że najważniejszym celem mojej życiowej wędrówki 

jest niebo. Amen. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Wpatrzony w niebo 

 

Spoglądam w blady błękit nieba 

Jak w zwierciadło ukazujące wino życia 

W pucharze miesięcy i lat. 

Przynieś mi małą gwiazdkę 

Twego zachwytu i nadziei. 

Przynieś mi mały promyk 

Twego światła i radości. 

Przynieś mi, 

Wietrze niebiański mej tęsknoty, 

Twe marzenia i wzloty. 

Boże w kwiecie Miłości, 

Przyjmuję i daję Twe dary. 

Naucz mnie tak kochać, by nie ranić. 

Naucz mnie tak żyć, by wytrwać w wierności. 

Weź ludzkie skrzydła mej słabości 

I daj Boskie ramię Twej mocy. 

Skało moich przeznaczeń, 

Przemień ... 

Grudy spękanej ziemi 

W blaski niebiańskich zachwytów. 

 



STACJA XIII  - Oczekiwanie z Maryją na Ducha Świętego 

 

    Wtedy wrócili do Jeruzalem z góry zwanej Oliwną, która jest blisko 

Jeruzalem, w odległości drogi szabatowej. Przybywszy tam, weszli do sali na 

górze i przebywali w niej: Piotr i Jan, i Jakub, i Andrzej, Filip i Tomasz, 

Bartłomiej i Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Szymon Gorliwy, i Juda, brat 

Jakuba. 

  Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, z Maryją, 

Matką Jezusa, i z braćmi Jego  (Dz 1,12-14) 

 

  

 

Duccio di Buoninsegna, Zesłanie Ducha Świętego 



Rozmodlony Kościół w sali na górze spogląda z ufnością i nadzieją na Tę, która jest 

jego Matką. Ona uczy prawdziwego zawierzenia i pokory na drodze realizacji Bożych 

zamysłów. 

Rozmodlony Kościół pragnie tajemnicę Chrystusa tak jak Ona zachowywać                        

i rozważać głęboko w sercu. 

Słowa testamentu Jezusa z krzyża kierowane do Matki i umiłowanego ucznia: 

Niewiasto, oto syn Twój ... Oto Matka twoja (J 19, 26-27) wypełniają się                        

w życiu każdego, kto z wiarą i otwartym sercem zaprasza Boga na ścieżki swego 

życia. 

Maryja pragnie być na tych ścieżkach obecna jako Matka, rozumiejąca wszystkie 

sprawy człowieka w wymiarze indywidualnym i społecznym. 

Jest bowiem Matką każdego człowieka i Matką całej społeczności wiernych. 

I tak jak kiedyś w pierwotnej wspólnocie, tak dzisiaj zasiada w Wieczernika 

Kościoła, aby trwać z uczniami jednomyślnie na modlitwie (Dz 1,14). 

Matka Kościoła nieustannie wskazuje właściwy szlak do Jej Syna i poucza, że 

Kościół to nie bezduszna instytucja, lecz rodzina dzieci, które wraz z Matką kroczą 

drogą Jej Syna w mocy Ducha Świętego ku Ojcu Niebieskiemu. 

Maryja łączy salę na górze z grotą betlejemską, ukazując, że  

największym szczęściem człowieka jest spotkanie z Bogiem Ojcem w 

mocy Ducha Świętego, które rodzi Życie - Jezusa Chrystusa. 

Niebo dotyka ziemi. Bóg przytula do swego ojcowskiego łona człowieczeństwo. 

W tym wyraża się cała tajemnica oblubieńczej miłości Boga, całującego swą 

oblubienicę, której na imię Ludzkość.  

Pocałunek ten dokonuje się przez konkretną osobę - Maryję, która w swoim Amen 

w imieniu wszystkich ludzi przyjmuje z bojaźnią i pokorą prawdziwe Życie. 

Matka Jezusa w cichości i pokorze trwa na modlitwie we wspólnocie Kościoła, 

kontemplując oblicze swego zmartwychwstałego Syna. 

Podczas tej modlitwy Jej oblicze jaśnieje, a serce promieniuje radością i miłością. 

Zmartwychwstały Panie - Światłości świata, rozpal moje serce na modlitwie, 

abym na wzór Maryi zrozumiał i uwierzył, że drogą do budowania Kościoła 

jest jedność i pokorne otwarcie na Twoje zamysły. Amen. 



 

Matka Jezusa 

 

W Wieczerniku modlitwy 

Maryja malowana akwarelą snów 

W witrażach barw Chagalla, 

Roztańczona w pięknie i czystości, 

Jak jasny promyk nadziei odsłania niebo. 

W Wieczerniku modlitwy 

Dotyk wieczności przytula serce 

Do serca anielskich uniesień. 

Kryształowa gwiazda śpiewa o godności. 

A czarna noc rozbłyska porankiem nadziei. 

W Wieczerniku modlitwy 

Ziemia smutków niebem radości się staje. 

Piasek niewoli przechodzi w skałę wolności. 

Bezsens śmierci zmartwychwstaje życiem. 

A praca bez granic owocuje wiecznością. 

W Wieczerniku modlitwy 

Haftowany jasny szal kołysany wiatrem 

Zaprasza do drogi ku świętości 

W nieznane zakątki nowych tęsknot. 

A pąki róż pachną wonią tajemnic. 

W Wieczerniku modlitwy 

Z Tobą, Maryjo, mogę wszystko ... 

 


