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4. Niedziela Wielkiego 
Postu.  

2 Krn 36, 14-16.19-23; 
Ps 137 (136), 1-6;  
Ef 2, 4-10;  
{J 3, 16};  
J 3, 14-21 

w dzisiejszym Słowie odkrywam Boga bogatego w miłosierdzie. 

Boga, którego miłość wobec mnie jest większa niż sprawiedliwość 

moich czynów, mojego serca. Miłość mojego Boga podnosi mnie 

z grobu, przywraca mnie do życia. 
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Iz 65, 17-21;  
Ps 30 (29), 2.4-6.11-
12a.13b (R.: 2a);  
{Ps 130 (129), 5.7};  
J 4, 43-54 

Bóg obiecuje i spełnia te obietnice. Już teraz! Tylko czasem, aby to 

zobaczyć, muszę dojść do miejsca gdzie się stał cud. Mówię „Jezu 

przyjdź do mnie i uzdrów”, oczekuję znaków. A Jezus daje mi 

Swoje Słowo i każe samemu wrócić do domu. Czy wierzę w to 

Słowo? W daną od Boga obietnicę? Czy mam siłę, aby wrócić do 

domu, gdzie cud już się wydarzył? 
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Ez 47, 1-9.12;  
Ps 46 (45), 2-3.5-6.8-9 
(R.: 8);  
{por. J 4, 42.15};  
J 5, 1-3a.5-16 

„Wstań, weź swoje posłanie i chodź”. Poznałam człowieka, którego 

Pan Bóg uzdrowił z paraliżu. Nie mógł chodzić, a za sprawą Bożej 

łaski chodzi. Jednak by chodzić używa kul. Nie mógł zrozumieć 

dlaczego Pan Bóg nie uzdrowił go na 100%, by mógł obejść się 

także bez kul. Po medytacji tego właśnie Słowa zrozumiał, że te kule 

to jak posłanie, które musiał ponieść chory od 38 lat. Ponieść by 

pamiętać Kto go uzdrowił. 
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Iz 49, 8-15;  
Ps 145 (144), 8-9.13c-
14.17-18 (R.: por. 8a);  
{J 11, 25a.26};  
J 5, 17-30 

Bóg działa! Nie zapomina o Tobie. Działa w Twoim życiu. Daje Ci 

życie. Na ile żyjesz Jego życiem, a na ile pseudo-życiem, które 

prowadzi do śmierci? Pamiętasz o Nim na co dzień? Do którego 

zmartwychwstania zmierzasz? 
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Uroczystość św. 
Józefa, oblubieńca 
Najświętszej Maryi 
Panny. 

2 Sm 7, 4-5a.12-14a.16;  
Ps 89 (88), 2-5.27.29 (R.: 
37a);  
Rz 4, 13.16-18.22;  
{por. Ps 84 (83), 5};  
Mt 1, 16.18-21.24a  
lub Łk 2, 41-51a 

Jest taka piosenka o św. Jozefie „Jest taka miłość, która godzi ogień 

z wodą, i wolność taka, co dla swej woli zamyka drogę.” Wolność 

św. Józefa, jego wielkość i sprawiedliwość wyraża sie w tym, że stał 

sie wolnością do miłowania. Przyjął to co Bóg chciał bez negocjacji, 

bo ufał, że oddanie Bogu wszystkiego jest najlepszym z możliwych 

rozwiązań. I nie pomylił się! Oblubieniec Maryi jest dla nas wzorem 

ufności i rezygnacji z własnej woli. Św. Józefie módl się za nami, 

abyśmy ufali Panu tak jak Ty! 
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Mdr 2, 1a.12-22;  
Ps 34 (33), 17-21.23 (R.: 
por. 19a);  
{J 6, 63b.68b};  
J 7, 1-2.10.25-30 

Jezus wydaje się w ręce ludzi całkowicie dobrowolnie. Choć 

atmosfera jest napięta, nic nie stanie się przed godziną wyznaczoną 

przez Ojca. Odkupienie z grzechów to dar, który nie jest oczywisty, 

który Bóg daje mi w całkowitej wolności, bo taka jest Jego wola. 
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Jr 11, 18-20;  
Ps 7, 2-3.9b-12 (R.: por. 
2a);  
{J 3, 16};  
J 7, 40-53 

„Zbadaj, zobacz, że żaden prorok nie powstaje z Galilei”, mówią 

faryzeusze w dzisiejszej Ewangelii. Jak często, jako argument 

w obronie swojego zdania, podaję słowa „ale tak było zawsze”? Jak 

łatwo jest zastać się w schematach, w tym co powielam od lat i co 

jest już miło-bezpieczne. Jak bardzo jestem leniwy w szukaniu dróg 

innych, niż znam. Nie zawsze to jest złe, ale przecież serce 

podpowiada mi, gdzie nie chcę słyszeć o zmianach, a są one 

potrzebne. 
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5. Niedziela Wielkiego 
Postu.  

Jr 31, 31-34;  
Ps 51 (50), 3-4.12-15 (R.: 
por. 12a);  
Hbr 5, 7-9;  
{J 12, 26};  
J 12, 20-33 

„Kto by chciał Mi służyć, niech idzie za Mną”. Codziennie 

podejmujemy jakąś posługę, W odpowiedzi na potrzebę w danej 

chwili, zachęceni czyimś przykładem czy z nakazu własnego serca. 

Tym samym wkraczamy na drogę Chrystusa. I choć celem jest 

Zbawienie, sama droga nie jest idyllą. Któż z nas nie ma chwil 

zwątpienia. Jesteśmy zmęczeni, sfrustrowani, nie widzimy sensu. 

Czasami aż boli. Chrystus mówi nam wtedy „gdzie Ja jestem, tam 

będzie i mój sługa”. Warto więc być wytrwałym, zawalczyć mimo 

braku sił. Bo nagroda jest większa, nić możemy sobie wyobrazić. 
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Dn 13, 41-62;  
Ps 23 (22), 1-6 (R.: por. 
4ab);  
{Ez 33, 11};  
J 8, 1-11 

Starcy za fałszywe oskarżenie Zuzanny ponieśli zasłużoną karę. 

Kobieta przyprowadzona do Jezusa nie była niewinna, a jednak 

znów to oskarżyciele zostali przez Jezusa skarceni. Czy to zatem 

zachęta, by przymykać oczy na nieprawość i siedzieć cicho 

w poczuciu własnej grzeszności? Bynajmniej. To raczej zaproszenie, 

by w naszej wizji świata i ludzi zastosować prymat 

miłości/miłosierdzia nad poczucie ludzkiej sprawiedliwości. Trudne 

zadanie, zwłaszcza w obliczu osobistej krzywdy. Jezus zaprasza nas 

jednak nieustannie do uczestnictwa w Nowej Kulturze. Jakże innej 

od tego co oferuje nam świat. 
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Lb 21, 4-9;  
Ps 102 (101), 2-3.16-21 
(R.: por. 2);  
J 8, 21-30 

Tylko Jezus jest jedynym sprawiedliwym. Tylko On jest bez 

grzechu. On jest z wysoka, my jesteśmy z tego świata. Ale kocha. 

I ta miłość sprawiła, że chce cię dziś dotknąć i przemienić Swoją 

miłością. Dlatego stań teraz w prawdzie o sobie i w pokorze serca 

proś: „wysłuchaj, Panie, mojego wołania”. 
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Uroczystość 
Zwiastowania 
Pańskiego. 

Iz 7, 10-14;  
Ps 40 (39), 7-11 (R.: 8a i 
9a);  
Hbr 10, 4-10;  
{J 1, 14ab};  
Łk 1, 26-38 

Emmanuel. Bóg, który jest bliski i oddał siebie samego w ofierze za 

mnie. Emmanuel. Bóg, który słyszy moje codzienne jęczenie. 

Emmanuel. Bóg który bardziej ufa w moją niepewną bliskość, niż ja 

w Jego niezachwianą obecność. Emmanuel. Kim On tak naprawę 

jest dla mnie? Emmanuelem? 
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Rdz 17, 3-9;  
Ps 105 (104), 4-9 (R.: 
por. 8a);  
{Ps 95 (94), 8ab};  
J 8, 51-59 

Przymierze, które Bóg zawarł z nami jest przymierzem 

życiodajnym. Jak kiedyś Abraham otrzymał obietnicę, że jego 

dziedzictwo będzie żywe na wieki – tak my otrzymujemy obietnicę 

życia wiecznego od Jezusa. To jest też obietnica bliskości Boga 

w naszej codzienności. Może trudno nam w to uwierzyć. Może 

nawet czasem przeciw Jego bliskości się buntujemy, jak Żydzi 

z dzisiejszej Ewangelii. A tymczasem Jego przymierze z nami to 

Dobra Nowina i sens życia. „Zawsze szukajcie Jego oblicza, 

pamiętajcie o Jego cudach”. 
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Jr 20, 10-13;  
Ps 18 (17), 2a-7 (R.: por. 
7);  
{J 6, 63b.68b};  
J 10, 31-42 

Jezus próbuje tłumaczyć swoje racje. Jednak gdy nie słuchają omija 

ich i odchodzi. Nie unosi się gniewem, nie strzela focha. Odchodzi 

i to oni tracą szansę by Go poznać. My też ją w taki sposób tracimy. 
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Ez 37, 21-28;  
Jr 31, 10-12b.13 (R.: por. 
10d);  
{Ez 18, 31};  
J 11, 45-57 

Kajfasz wypowiedział proroctwo obiecane mu jako najwyższemu 

kapłanowi. Bóg jest konsekwentny w wypełnianiu swoich obietnic 

nawet w takich okolicznościach. Prorok Ezechiel przekazał 

zniewolonym Izraelitom niezmienną Bożą obietnicę zjednoczenia 

narodu. Czy wierzę w to, że Bóg wypełni w moim życiu swoje 

obietnice?  
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6. Niedziela Wielkiego 
Postu. Niedziela 
Palmowa. 

Iz 50, 4-7;  
Ps 22 (21), 8-9. 17-18a. 
19-20. 23-24 (R.: 2a);  
Flp 2, 6-11;  
{Flp 2, 8-9};  
Mk 14, 1 – 15, 47 

Dziś wyjątkowo możemy zachwycić się tym, jak słowa proroków 

wypełniają się w Jezusie Chrystusie. Słowo jest zawsze wierne. 

Spójrz na każde Słowo Jezusa – Ono ZAWSZE jest mocne, jest 

Prawdą. Spójrz na milczenie Chrystusa – ono ZAWSZE jest 

wymowne. A słowa uczniów, ich zapewnienie o miłości? Albo 

wielbiące okrzyki tych, którzy witali Jezusa w Jerozolimie? A ile 

znaczą moje słowa i moje działanie? Pragnę uczyć się od Ciebie, 

Panie, wierności i konsekwencji. 
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Wielki Poniedziałek. 

Iz 42, 1-7;  
Ps 27 (26), 1-3.13-14 (R.: 
1a);  
J 12, 1-11 

Maria postawiła wszystko na jedną kartę, bo tak bardzo pokochała. 

Czy Ty, dla Jezusa, potrafisz poświęcić swoje „dobre imię”? Czy 

potrafisz narazić się na osądzenie ze strony tych, którzy takiej 

Miłości nie rozumieją? Czy jesteś gotów ogołocić się ze 

wszystkiego, co wygodne, modne i super-fajne w oczach świata? 

Jakie to są dla Ciebie rzeczywistości? Czy umiesz je nazwać? Jakie 

myśli, emocje, obawy wywołuje w Tobie myśl o ich porzuceniu? 

Kiedy przebywasz w bożej obecności, to jakie są w Tobie 

pragnienia? Czy ufasz, albo czy masz pewność, że kiedy poświęcisz 

wiele dla Jezusa, to On powie: Zostaw ją!, a to zdanie uratuje Cię, 

zmieni wszystko? 
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Wielki Wtorek. 

Iz 49, 1-6;  
Ps 71 (70), 1-4a.5-
6b.15.17 (R.: por. 15);  
J 13, 21-33.36-38 

Historia Judasza to historia o zmarnowanym powołaniu. Przecież on, 

jak inni uczniowie, także otrzymywał łaski, głosił naukę Chrystusa, 

być może przesiadywał przy Nim godzinami, słuchając Jego słów. 

Widział może chodzącego paralityka, słyszał może o wstającym 

z grobu Łazarzu, spotkał może uzdrowioną przebaczeniem 

cudzołożnicę. Wszystko na próżno. Napełnił swój trzos łaską, a teraz 

wymienia ją za 30 srebrników – za cenę niewolnika. Uczynił 

z Jezusa niewolnika swoich pragnień, swojej chciwości, w której 

leży początek zła – ‘chcieć dla siebie’. Ta Ewangelia uczy, by nie 

być zbyt pewnym siebie. Stawia też pytanie o to, gdzie leży Twój 

skarb? Czy zostawiasz Skarb, by szukać innego? (Ps 55, 13-14). 
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Wielka Środa. 

Iz 50, 4-9a;  
Ps 69 (68), 8-10.21-
22.31.33-34 (R.: por. 
14c);  
Mt 26, 14-25 

Scena z dzisiejszej Ewangelii rodzi wiele pytań, w zasadzie rodzi 

wyłącznie pytania. Pokazuje zderzenie Bożej miłości z ludzką 

słabością. Judasz był apostołem. Chodził za Jezusem, widział znaki 

i cuda, uczestniczył w nich. A jednak ludzkie sprawy przesłoniły mu 

Boga, którego miał przed oczami. Przesłoniły do tego stopnia, że 

potrafił po prostu wstać i wyjść po tym, jak został przez Pana Jezusa 

zdemaskowany. Czy ja mam rzeczy, które są w stanie w takim 

stopniu przesłonić mi Pana Boga? 
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Wielki Czwartek. 
Msza Wieczerzy Pańskiej 

Wj 12, 1-8.11-14;  
Ps 116B (115), 12-13.15-
18 (R.: por. 1 Kor 10, 16);  
1 Kor 11, 23-26;  
{J 13, 34};  
J 13, 1-15 

Bóg to mój sługa. Do dziś brzmi to mi tak niewiarygodnie, 

kosmicznie, że zastanawiam się, czy wiem, co to znaczy. Nie wiem. 
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Wielki Piątek Męki 
Pańskiej. 

Iz 52, 13 – 53, 12;  
Ps 31 (30), 2.6.12-13.15-
17.25 (R.: Łk 23, 46);  
Hbr 4, 14-16; 5, 7-9;  
{Flp 2, 8-9};  
J 18, 1 – 19, 42 

Ile razy czytałem ten fragment z Księgi Izajasza, zawsze skupiałem 

się na słowach mówiących o mojej odpowiedzialności za śmierć 

Jezusa. Że, za mój grzech został zabity. Ale Izajasz pokazuje też coś 

innego – zwycięstwo, które nadejdzie. „Oto się powiedzie mojemu 

Słudze” – jeszcze nie dzisiaj, ale jest ono tuż, tuż. „Po udrękach swej 

duszy, ujrzy światło i nim się nasyci”. I tak się zastanawiam nad 

swoim naśladowaniem Chrystusa. Bardziej pragnę nasycić się 

bliskością Boga, czy bardziej obawiam się wejść na swoją Golgotę? 

 Okres Wielkanocny 
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Niedziela Wielkanocna 
Zmartwychwstania 
Pańskiego.  
Wigilia Paschalna w 
Wielką Noc 

Rdz 1, 1 – 2, 2; Ps 104 (103), 1-2a.5-6.10.12-14.24.35c (R.: por. 30) 
lub Ps 33 (32), 4-7.12-13.20.22 (R.: 5b); Rdz 22, 1-18; Ps 16 (15), 
5.8-11 (R.: por. 1); Wj 14, 15 – 15, 1; Wj 15, 1-2.4-5.17a-18 (R.: por. 
1a); Iz 54, 4a.5-14; Ps 30 (29), 2.4.5-6a.11.12a.13b (R.: 2a); Iz 55, 1-
11; Iz 12, 2-5 (R.: por. 3); Ba 3, 9-15.32 – 4, 4; Ps 19 (18), 8-11 (R.: 
por. J 6, 68b); Ez 36, 16-17a.18-28; Ps 42 (41), 2-3; Ps 43 (42), 3.4 
(R.: por. Ps 42 (41), 3) lub Ps 51 (50), 12-15.18-19 (R.: 12); Rz 6, 3-
11; Ps 118 (117), 1-2.16-17.22-23; Mk 16, 1-8 
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Niedziela Wielkanocna 
Zmartwychwstania 
Pańskiego.  
Msza w dzień 

Dz 10, 34a.37-43;  
Ps 118 (117), 1-2.16-
17.22-23 (R.: por. 24);  
Kol 3, 1-4 lub 1 Kor 5, 6b-
8;  
{1 Kor 5, 7b-8a};  
J 20, 1-9 

Grób jest pusty. Miejsca w moim życiu, które stanowią groby też są 

puste. Jezus zmartwychwstał we mnie także w tych trudnych, 

martwych dla mnie miejscach. Jak przyjmuję ten dar? Czy wierzę 

Tobie Panie? Nie ma potrzeby zbyt długo zatrzymywać się 

w grobach zranień, grzechu. Pragnę szukać Pana. To jest teraz dla 

mnie najważniejsze. 
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Poniedziałek w oktawie 
Wielkanocy. 

Dz 2, 14.22-33;  
Ps 16 (15), 1-2a.5.7-11 
(R.: por. 1);  
{Ps 118 (117), 24};  
Mt 28, 8-15 

Największa tragedia w historii Żydów? – odrzucenie Jezusa 

Chrystusa, ich Najwspanialszego Rodaka. Módl się za Starszych 

Braci w Wierze, by uznali Go za Zmartwychwstałego Pana 

i Zbawiciela. A Ty, z Nowego Izraela – Kościoła, pamiętasz, że 

grzechem jak rękami bezbożnych przybijasz Go do krzyża 

i zabijasz? Pamiętasz, by na co dzień być świadkiem Żyjącego w 

Twym życiu? 
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Wtorek w oktawie 
Wielkanocy. 

Dz 2, 36-41;  
Ps 33 (32), 4-5.18-20.22 
(R.: por. 5b);  
{Ps 118 (117), 24};  
J 20, 11-18 

Radość Zmartwychwstania trwa! Zostałeś do niej powołany! 

Chrystus prawdziwie zmartwychwstał i daje Ci obietnice, że Ty też 

zmartwychwstaniesz. Czy planując swoje życie bierzesz pod uwagę 

to Boskie jutro? Czy Twoje wybory zbliżają Cię do Nieba? 

Obietnica została dana Tobie i tym, którzy są daleko od Pana. Co 

robisz, żeby przyciągnąć tych odległych do Jezusa? 
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Środa w oktawie 
Wielkanocy. 

Dz 3, 1-10;  
Ps 105 (104), 1-4.8-9 (R.: 
Ps 33 (32), 5b);  
{Ps 118 (117), 24}; 
 Łk 24, 13-35 

Przez cały czas uczniowie nie zdawali sobie sprawy z tego co się 

dzieje. Nie pomogło spotkanie Jezusa twarzą w twarz, wyjaśnianie 

Pisma, dopiero wspólne łamanie chleba otworzyło im oczy. Panie, 

spraw bym Cię nie przegapił, aby spadły mi łuski z oczu, tylko Ty 

możesz to uczynić. Daj mi poznać prawdę, nawet jeśli będzie dla 

mnie niewygodna, trudna lub obnaży moją niewiarę, obym tylko 

w porę dostrzegł Twoją obecność. Ufam, że to uczynisz, tak jak 

objawiłeś się uczniom w Emaus. 
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Czwartek w oktawie 
Wielkanocy. 

Dz 3, 11-26;  
Ps 8, 2.5-9 (R.: por. 2ab);  
{Ps 118 (117), 24};  
Łk 24, 35-48 

Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się 

w waszych sercach, skoro jesteście świadkami największego cudu, 

jaki widział świat? 

Bardzo łatwo przychodzą nam słowa o zaufaniu i miłości Bożej, 

a w rzeczywistości wciąż jeszcze mnóstwo w nas lęku i niewiary. Co 

musi się przydarzyć, aby prawdziwie zaufać, uwierzyć i nie bać się? 

Apostołowie widzieli Zmartwychwstałego, a jednak wciąż 

oczekiwali od niego dowodów. Czy ja nie jestem podobny? Nie 

tylko wobec Boga, ale wobec bliskich – rodziny, przyjaciół, 

chłopaka/dziewczyny? Co jest tego przyczyną? 
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Piątek w oktawie 
Wielkanocy. 

Dz 4, 1-12;  
Ps 118 (117), 1.4.22-25 
(R.: por. 22);  
{Ps 118 (117), 24};  
J 21, 1-14 

„Szymon Piotr usłyszawszy, że to jest Pan (...) rzucił się w morze”. 

Jak wielką miłość i radość możemy wyczytać w tym jednym zdaniu. 

Piotr nie może się doczekać spotkania z Panem. Gdzieś w Tobie 

i we mnie także żarzy się iskierka takiej tęsknoty. Takiej miłości, 

która nie pozwala nam przeżyć choć jednej chwili bez Jezusa. 
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Sobota w oktawie 
Wielkanocy. 

Dz 4, 13-21;  
Ps 118 (117), 1.14-
16.18.21 (R.: por. 21a);  
{Ps 118 (117), 24};  
Mk 16, 9-15 

Smutek, rozpacz, zawód, zniechęcenia, brak nadziei – to elementy 

konstrukcji potężnego muru, nie przepuszczającego nawet światła 

Dobrej Nowiny. Nawet tej najistotniejszej, że On zmartwychwstał, 

że życie się nie kończy, że światło zawsze zwycięży mrok! 

 


