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J 12, 1-11 (Biblia Tysiąclecia) 
 

 

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.  

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Wszyscy byli zszokowani tym, że Maria namaściła stopy Jezusa tak kosztownym 

olejkiem. To znaczy, wszyscy oprócz Jezusa. On rozumiał, że akt ten był proroczym 

gestem, który zapowiadał przyszłe wydarzenia, a zarazem jakby je już inicjował – 

był namaszczeniem na dzień Jego pogrzebu.  

 Czy nie jest pragnieniem nas wszystkich odpowiadać na natchnienia Ducha 

Świętego tak wielkodusznie, jak uczyniła to Maria?  

 A jeśli On wezwie nas do ofiarowania Jezusowi czegoś innego – na 

przykład naszego czasu?  



Przykładem może być historia Sandry. Sandra była oddaną, aktywną katolicką 

mamą. Jej lista spraw do załatwienia nie miała końca, dlatego korzystała z każdej 

wolnej chwili, by móc wykreślić z niej kolejną pozycję.  

W Wielkim Poście ubiegłego roku Sandra uczestniczyła w misjach parafialnych 

pod hasłem: „Wylej siebie dla Jezusa”, skoncentrowanych wokół obrazu kobiety 

wylewającej cenny olejek dla uczczenia Pana. Drugiego dnia misji Sandra 

zrozumiała, że „wylanie się dla Jezusa” oznacza postawienie Go na pierwszym 

miejscu w swoim życiu. W błysku natchnienia uświadomiła sobie, że rzadko kiedy 

umieszcza Jezusa na swojej liście spraw do załatwienia. Postanowiła więc 

rozpoczynać każdy dzień dwudziestominutowym spotkaniem z Nim na modlitwie i 

czytaniu Ewangelii.  

Każdego ranka przez cały Wielki Post Sandra czytała relacje Ewangelistów o 

męce, śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa. Skutki tego były zdumiewające. Zaczęła 

widzieć, jak bardzo Jezus ją kocha. Zobaczyła Jego miłosierdzie w całkowicie 

nowym świetle. A wszystko, co odkrywała, rozbudzało w niej coraz większą miłość 

do Niego.  

Poranną modlitwę kończyła słowami:  

„Panie, Ty wiesz, że mam dziś dużo do zrobienia, ale nie chcę, żeby wszystkie 

te sprawy przeszkadzały mi w oddawaniu czci Tobie”.  

Dzięki temu zmienił się jej sposób podejścia do codziennych zadań, zelżało 

napięcie związane z odhaczaniem kolejnych pozycji z listy spraw do załatwienia.                     

Na początku oczywiście było to dla niej trudne. Jednak za każdym razem, gdy 

rezygnowała ze swoich planów, aby komuś pomóc, odczuwała głębokie poczucie 

spełnienia. Odkryła również, że choć wkłada w to mniej wysiłku, najważniejsze 

sprawy z listy zwykle udaje się jej załatwić.  

Sandra, podobnie jak kobieta z dzisiejszej Ewangelii, przekonała się, że miłowanie 

Jezusa i służenie Mu jest tym, co w życiu najważniejsze.  

My także naśladujmy te dwie kobiety, „wylewając” swoje życie dla Pana.  

 

„Jezu, dziękuję Ci za to, że oddałeś za mnie życie.                                                    

Pomóż mi oddać moje życie Tobie.” 

 

Iz 42,1-7    Ps 27,1-3.13-14 
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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” 

W Wielkim Tygodniu czytania starotestamentalne zaczerpnięte są z czterech pieśni 

o cierpiącym Słudze Pańskim z Księgi Izajasza. 

W czytanym dziś fragmencie prorok mówi o tym, że  

Sługa Pański pociągnie do Boga Izraela ludzi wszystkich narodów.  

Z perspektywy czasu widzimy, że misja ta została wypełniona przez Jezusa 

Chrystusa, a jej kontynuację powierzył On swoim uczniom. Jezus bez wahania 

nawiązywał kontakt z ludźmi różnego pochodzenia.  

 Rozmawiał z kobietą samarytańską (J 4).  

 Uzdrowił sługę rzymskiego setnika (Mt 8,5-13).  

 Uwolnił od złego ducha córeczkę Syrofenicjanki (Mk 7,24-30).  

W spotkaniach tych objawiała się moc i miłość Boga, ale także gotowość Jezusa do 

przekraczania wszelkich narodowych i kulturowych barier.  



Nasz Zbawiciel czyni to dalej. 

Po swym zmartwychwstaniu polecił Apostołom nieść słowo na cały świat. Mieli oni 

czynić uczniami ludzi ze wszystkich narodów (Mt 28,19). Następnie, przed swym 

wstąpieniem do nieba, oznajmił im, że będą świadczyć o Nim „w Jeruzalem i w całej 

Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi” (Dz 1,8). To właśnie czynili Apostołowie, 

gdy wędrowali po różnych krainach, niosąc ze sobą światło Jezusa.  

Na krótko przed męką Jezus obiecał:  

„A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do 

siebie” (J 12,32).  

W ciągu następnych kilku dni zobaczymy, jak wypełniają się te słowa.  

Celebrując tajemnicę śmierci i zmartwychwstania Jezusa, będziemy wywyższać Go 

wraz z milionami chrześcijan całego świata. A przez to wyznamy swoją przynależność 

do grona tych, których Jezus obiecał do siebie przyciągnąć.  

Uczestnicząc w liturgiach Wielkiego Tygodnia rozejrzyj się wokół siebie i zobacz 

wypełnienie tej obietnicy na twarzach innych uczestników. Pomyśl też o Kościele w 

innych krajach i uraduj się tym, że Bóg zgromadził w jednej rodzinie tak wielu 

rozmaitych ludzi.  

 Uciesz się, że Apostołowie zechcieli głosić Ewangelię tylu obcym 

ludziom, tak różnym od siebie.  

 Uciesz się, że i ty do nich należysz!  

Wyciągnij dziś życzliwą dłoń do kogoś nowego i stań się światłem dla swoich 

bliźnich.  

 

„Panie, pomóż mi iść do innych z Dobrą Nowiną, aby mogli Cię poznać.” 

 

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. 
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 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.  

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

Judasz poszedł do arcykapłanów, żeby dowiedzieć się, co mu dadzą w zamian za 

wydanie Jezusa.  

 Czy nie wiedział, że Jezus przygotował dla niego stokroć więcej niż oni 

mogli mu dać?  

 Dlaczego on, należący do grona Apostołów, tak zrobił?  

 Może potrzebował pieniędzy?  



 Albo uznał, że wie lepiej niż Nauczyciel, co należy czynić?  

 A może przestraszył się wrogości faryzeuszy i kapłanów skierowanej 

przeciw Jezusowi i koniecznie chciał się znaleźć po „właściwej” stronie?  

Wydaje się jednak, że bardziej potrzebował miłości i przyjaźni, sensu i celu. 

Potrzebował uwolnienia od grzechu, który przeszkadzał mu w zobaczeniu Jezusa 

takim, jakim był On naprawdę.  

Był czas, kiedy Judasz uważał, że idąc za Jezusem zaspokoi wszystkie swe 

potrzeby, teraz jednak postanowił zwrócić się gdzie indziej. Kiedy Judasz przestał 

zwracać się do Jezusa ze swoimi potrzebami? Prawdopodobnie działo się to 

stopniowo, kiedy pierwotny zapał bycia uczniem zaczął w nim wygasać.  

 Może sądził, że wziął już od Nauczyciela wszystko, co mógł mu On 

zaoferować?  

 Może uznał, że to, co Jezus głosi, nie jest już tak atrakcyjne?  

Judasz zrezygnował z bliskości z Jezusem dokładnie w momencie, kiedy Jezus miał 

udzielić mu największych darów. I to stało się jego największą tragedią.  

 Co Jezus pragnął dać Judaszowi – i co pragnie dać nam?  

 

Przyjrzyjmy się choćby kilku wielkim darom, jakie ma dla nas.  

 Podczas Ostatniej Wieczerzy Jezus objawił, że chce karmić nas swoim 

własnym Ciałem i Krwią, abyśmy mieli życie.  

 Na krzyżu objawił, że gotów jest przebaczyć nam wszystkie grzechy.  

 Przy zmartwychwstaniu objawił nam nadzieję życia wiecznego.  

 A przy wniebowstąpieniu – że będzie nieustannie wstawiać się za nami             

u Ojca (Hbr 7,25).  

To, co Jezus pragnie nam dać, ma wartość nieporównywalną z niczym innym!  

Jesteśmy w środku Wielkiego Tygodnia. Jest to czas, w którym Jezus ukazuje, jak 

wiele pragnie nam ofiarować.  

Czy jesteśmy otwarci na przyjęcie Jego darów? Przychodźmy do Niego z naszymi 

wątpliwościami, potrzebami i tęsknotami i prośmy, aby je zaspokoił. On pragnie tak 

wiele nam dać i objawić. Nie zaniżajmy naszych oczekiwań! Nie ograniczajmy 

wszechmocy Boga oczekując zbyt mało!  

 

„Jezu, dziękuję Ci za to, że oddałeś mi się do końca. Pomóż mi zwrócić ku 

Tobie moje serce.” 

 

Iz 50,4-9a     Ps 69,8-10.21-22.31.33-34 



 

Wielki Czwartek 
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Wj 12, 1-8.11-14 (Biblia Tysiąclecia) 

 

      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.  

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 



Dzisiejsza liturgia Wielkiego Czwartku rozpoczyna świętowanie 

Triduum Paschalnego. 

Pierwsze czytanie, rozpoczynające naszą drogę z Jezusem ze śmierci do życia, 

przypomina o przejściu Hebrajczyków z niewoli do wolności. Ich wędrówka, podobnie 

jak nasza, rozpoczyna się od wspólnego spożycia posiłku.  

Przyjrzyjmy się więc Passze hebrajskiej, aby lepiej zrozumieć nową Paschę Jezusa, 

naszego Mesjasza. Zarówno dla Hebrajczyków, jak i dla nas, wszystko zaczyna się od 

baranka.  

Podczas pierwszej Paschy Bóg polecił, aby każda rodzina złożyła w ofierze baranka 

bez skazy i spożyła wspólnie jego upieczone mięso. Na krzyżu Bóg postarał się o 

baranka dla nas – jest nim Jezus, przeczysty Baranek Boży, który złożył siebie w ofierze 

za nasze grzechy.  

Pascha żydowska była szczególną ofiarą, ponieważ miała moc ocalić lud od śmierci. 

Krew baranka, którą rodziny znaczyły odrzwia swoich domów, chroniła je przed aniołem 

śmierci.  

O ileż skuteczniej wybawia nas od śmierci Krew Jezusa, Baranka Bożego i Zbawcy! 

Tę Krew przelaną na krzyżu Jezus ofiarował uprzednio uczniom podczas Ostatniej 

Wieczerzy.  

Pascha żydowska nie kończyła się śmiercią baranka, ale spożyciem jego ciała. Jezus 

dał chleb swoim uczniom mówiąc:  

„To jest Ciało moje za was wydane. Czyńcie to na moją pamiątkę”                     

(1 Kor 11,24). 

Gdy z wiarą spożywamy Jego Ciało i pijemy Jego Krew, Jego ofiara niesie nam 

zbawienie. Żydzi spożywali Paschę pospiesznie. My nie musimy się spieszyć.  

Jezus mówi do nas to samo, co powiedział do swoich uczniów:  

„Zostańcie tu i czuwajcie ze Mną” (Mt 26,38).  

W wielu parafiach po zakończeniu dzisiejszej liturgii odbywa się adoracja 

Najświętszego Sakramentu. Skorzystaj z tej okazji, aby trwać przy Jezusie.  

Adoruj Go, dziękuj Mu i wychwalaj Go za to, że stał się Barankiem Bożym, który 

gładzi grzechy świata – w tym także i twoje!  

 

„Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.                 

Obdarz nas pokojem.” 

Ps 116B,12-13.15-18 



 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. 

 

 J 13,1-15 

 

 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. 

 

 



 

Wielki Piątek 

 

Szkoła 
„SŁOWA BOŻEGO” 

Piątek :  

15 kwietnia 2022                     
 

J 18, 1--19,42 (Biblia Tysiąclecia) 

     

    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.  

 

     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.  

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 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. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

Jezu, gdy kontempluję Twoją bolesną drogę na krzyż, przytłacza mnie smutek. A 

przecież wiem, co Twoje ukrzyżowanie oznacza dla mnie i dla całego świata. Oby to 

rozważanie wersetów z dzisiejszej Ewangelii pomogło mi pojąć wielkość Twojej ofiary 

oraz przeobfitą, nieskończenie miłosierną miłość, która z niej płynie jak woda z Twego 

przebitego boku.  

 Ja nie znajduję w Nim żadnej winy (J 18,38).  

Panie, byłeś niewinnym człowiekiem, niesprawiedliwie skazanym i straconym, 

ponieważ wziąłeś na siebie moją winę i winy nas wszystkich. Odtąd nawet moje 

najcięższe grzechy mogą być odpuszczone i zapomniane. Dzięki Twojej ofierze zawsze 

mogę do Ciebie powrócić, a Ty mnie przyjmiesz.  

 Oto wasz król! (J 19,14).  

Nie byłeś Królem tylko jednego narodu, ale wszystkich narodów na ziemi – i całego 

wszechświata! Jako Król mogłeś wezwać na pomoc wojska anielskie, ale wiedziałeś, że 

możesz mnie zbawić jedynie przez złożenie siebie w ofierze z miłości do mnie. Jezu, 

jestem Ci tak ogromnie wdzięczny!  

 Pragnę (J 19,28).  

Jezu, wyobrażam sobie, jak bardzo spragniony musiałeś być wisząc na krzyżu. Ale 

było to coś więcej niż pragnienie fizyczne. Pragnąłeś mnie – i każdego człowieka na 

ziemi, który był daleko od Ciebie! Jezu, ja także Ciebie pragnę – pragnę Twojej miłości, 

Twojego miłosierdzia, Twojej obecności w moim życiu.  



Pomóż mi pamiętać o tym, że tylko Ty jesteś w stanie zaspokoić najgłębsze pragnienia 

mojego serca.  

 Dokonało się! (J 19,30).  

Ukończyłeś swoją misję – nauczałeś, uzdrawiałeś, a następnie ochotnie wypiłeś 

kielich, który doprowadził do Twojej śmierci (J 18,11). Teraz Twoje poranione, 

zniekształcone ciało zostanie zdjęte z krzyża, namaszczone i złożone w grobie. Jezu, w 

ten dzień pełen powagi, opłakuję Twoją śmierć. Czuwam wraz z całym Kościołem, 

wiedząc, że trzeciego dnia wstaniesz z grobu pokonując śmierć raz na zawsze. A tego 

chwalebnego dnia, jak obiecałeś swoim uczniom, mój smutek „przemieni się w radość” 

(J 16,20)!  

 

„Jezu, niech krzyż zawsze przypomina mi o Twojej wielkiej miłości do mnie.” 

 

Iz 52,13--53,12   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. 

 Z głośnym wołaniem i płaczem za dni ciała swego zanosił On gorące prośby i 

błagania do Tego, który mógł Go wybawić od śmierci, i został wysłuchany dzięki swej 

uległości. A chociaż był Synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał.  

A gdy wszystko wykonał, stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla 

wszystkich, którzy Go słuchają, 

 

 

 

 

 



 

Wigilia Paschalna 

 

Szkoła 
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16 kwietnia 2022                     
 

Łk 24, 1-12 (Biblia Tysiąclecia) 
 

W pierwszy dzień tygodnia poszły skoro świt do grobu, niosąc przygotowane 
wonności. Kamień od grobu zastały odsunięty.  A skoro weszły, nie znalazły 
ciała Pana Jezusa. Gdy wobec tego były bezradne, nagle stanęło przed nimi 
dwóch mężczyzn w lśniących szatach. Przestraszone, pochyliły twarze ku 
ziemi, lecz tamci rzekli do nich: Dlaczego szukacie żyjącego wśród 

umarłych? Nie ma Go tutaj; zmartwychwstał.  

Przypomnijcie sobie, jak wam mówił, będąc jeszcze w Galilei:  Syn 
Człowieczy musi być wydany w ręce grzeszników i ukrzyżowany, lecz 
trzeciego dnia zmartwychwstanie.  

Wtedy przypomniały sobie Jego słowa  i wróciły od grobu, oznajmiły to 
wszystko Jedenastu i wszystkim pozostałym.  

A były to: Maria Magdalena, Joanna i Maria, matka Jakuba; i inne z nimi 
opowiadały to Apostołom. Lecz słowa te wydały im się czczą gadaniną i nie 
dali im wiary. 

Jednakże Piotr wybrał się i pobiegł do grobu; schyliwszy się, ujrzał same 
tylko płótna. I wrócił do siebie, dziwiąc się temu, co się stało. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

Czy często zdarza ci się spacerować po cmentarzach?  

Są to na ogół piękne miejsca, tchnące spokojem i powagą. Jednak przechadzka 

wśród nagrobków może być też niepokojącym, bolesnym doświadczeniem. Dlatego 

większość ludzi nie odwiedza cmentarzy dla przyjemności. Chodzą tam wspominać i 

opłakiwać swoich bliskich, i aby poczuć się bliżej tych, których kochają.  



Wielka Sobota przypomina nieco spacer po cmentarzu. Z ciężkim sercem 

wspominamy mękę i śmierć Jezusa. Z Marią Magdaleną opłakujemy Pana, który za 

nas cierpiał. Chcemy być blisko Niego. Może szukamy Go „wśród umarłych”              

(Łk 24,5), borykając się ze swoimi problemami.  

Może i nam, tak samo jak Magdalenie i jej towarzyszkom, potrzebne są słowa 

anioła: „Nie ma Go tutaj; zmartwychwstał” (Łk 24,5).  

Dziś wieczorem, podczas Wigilii Paschalnej, usłyszymy historię zbawienia w 

Chrystusie, której kulminacją jest słowo spełnionej nadziei – zmartwychwstał.  

Wraz z kobietami przybyłymi do grobu zauważamy brak ziemskiego ciała Jezusa. 

Patrząc oczyma wiary upewniamy się, że Jezus powstał z martwych, że wypełniły się 

w Nim Boże obietnice. Mamy coś więcej niż wspomnienia, niż kamień, niż pusty 

grób.  

Mamy samego Jezusa, żywego i obecnego w naszych sercach, żywego i obecnego 

w każdej Eucharystii, wywyższonego w chwale z Ojcem.  

Bóg, który wskrzesił Jezusa z ciemności grobu, pewnego dnia wskrzesi i nas do 

życia wiecznego. Tego dnia nie będziemy już wierzyć, ale widzieć. Już dziś mówią 

nam o tym czytania mszalne. Przypominają o tym dwa tysiące lat historii 

chrześcijaństwa.  

Przypomina nam żywa obecność Jezusa w nas. On zmartwychwstał. Cmentarze 

tego świata nie są ostatnim słowem. Nie ma Go tutaj; zmartwychwstał.  

 

„Panie Jezu, wierzę, że zmartwychwstałeś, żyjesz i jesteś dziś ze mną.” 
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Kol 3, 1-4 (Biblia Tysiąclecia) 
  

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. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 

 

Pomimo wszystkich „Alleluja” wyśpiewywanych dziś na Mszy świętej, 

Ewangelia pozostawia w nas jakiś niepokojący niedosyt.  

Z Marią Magdaleną odkrywamy pusty grób.  

Z Piotrem i Janem biegniemy do tego grobu i znajdujemy tam jedynie płótna.                     

A potem odchodzimy wraz z nimi mając więcej pytań niż odpowiedzi.  

 Gdzie jest radość? Gdzie „Alleluja”?  

Pewną wskazówkę daje nam św. Paweł w dzisiejszym pierwszym czytaniu. 

„Szukajcie tego, co w górze” – mówi. Zostaliśmy już wskrzeszeni z Jezusem, a 

teraz przyszedł czas, by szukać osobistego spotkania z Nim.  



Nie czekaj, aż Pan ci się ukaże. Idź i sam Go szukaj. Bądź jak Maria Magdalena, 

która nie spoczęła, dopóki nie znalazła Tego, którego szukała (J 20,11-16). I otrzymała 

ten przywilej, że spotkała zmartwychwstałego Pana jako pierwsza. Bądź jak uczniowie 

na drodze do Emaus, którzy słuchali uważnie, gdy Jezus do nich mówił (Łk 24,27-29).  

W końcu ich serca zaczęły pałać i rozpoznali Go przy łamaniu chleba. Bądź nawet 

jak Tomasz, który nie dowierzając świadectwu braci domagał się osobistego spotkania 

z Panem (J 20,25).  

Na koniec wyznał: „Pan mój i Bóg mój!” (J 20,28). Szukaj dziś Pana. Wołaj: 

„Chwała Panu!” całym swoim sercem. Odnawiając obietnice chrzcielne wyznaj z 

przekonaniem: „Wierzę”.  

Módl się: „Ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja”, ufając, że 

Jezus naprawdę cię zbawił. Chrystus zmartwychwstał. Pokonał grzech i 

odniósł zwycięstwo nad śmiercią. Dokonał tego wszystkiego, czego ty sam nie mogłeś 

dokonać, aby się zbawić.  

Teraz prosi cię o to jedno, czego nie może zrobić za ciebie – abyś Go szukał. 

Obiecuje, że jeśli będziesz Go szukał, to Go znajdziesz. A znalazłszy Go, złączysz się 

z aniołami i świętymi w ich bezkresnym „Alleluja”!  

 

„Jezu, napełnij mnie dziś swoją radością!” 

 

 Dz 10,34a.37-43  

Wtedy Piotr przemówił w dłuższym wywodzie:  

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. 

 

Ps 118,1-2.16-17.22-23 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) 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. 


