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6. Niedziela Wielkiego Postu. Niedziela Palmowa. 

Łk 19, 28-40; 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}; Łk 22, 14 – 23, 56 

„Kamienie wołać będą” – piękna i wymowna metafora, którą posłużył się Chrystus w dialogu 

z Faryzeuszami – może być dla jednych wezwaniem do świadectwa, dla innych zaś słowem 

pocieszenia. Zapewnieniem, że nawet jeśli gdzieś i kiedyś zabraknie głosicieli Jego chwały to 

uwielbiać Go będzie całe stworzenie. Wszak On jest potężniejszy niż wszelkie zło 
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Wielki Poniedziałek. 

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

Z uczty wyprawionej na cześć Jezusa Ewangelista zapamiętuje jeden prosty, drobny, choć jakże 

znaczący gest, którym Maria chciała wyrazić swoje przywiązanie, czułość i troskę. Chrystus 

czyni zaś z niego znak prorocki, zapowiadający Jego śmierć. W tych najbliższych dniach, 

naśladując Marię, ofiarujmy Mu swoją bliskość, milczące towarzyszenie, czas. Tylko tyle i aż 

tyle. 
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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 

Czym jest owo „głębokie wzruszenie” Jezusa? Więcej światła na jego charakter rzuca 

tłumaczenie Biblii Paulistów, w której jest mowa o Jezusie, który jest „wstrząśnięty do głębi”. 

Podobnie przekładają ten fragment teksty anglojęzyczne (deeply troubled, deeply disturbed). 

Jezus jest zdruzgotany zdradą swojego przyjaciela. Czyż można w wymowniejszy sposób 

podkreślić wagę ludzkiej przyjaźni? 
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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 

To już ostatnie godziny. Ostatnie spotkanie z przyjaciółmi. Ostatnia wieczerza. W tej dojmującej 

ostateczności Jezus cały czas kocha. Kocha Jana i Piotra. Kocha Judasza, z którym zanurza rękę 

w misie na znak bliskości. Jezus kocha, a nie kalkuluje czy opłaci się ta Jego miłość: czy Jan 

stanie pod krzyżem, czy Piotr się nie zaprze, czy Judasz nie zdradzi. Trzeba nam tak miłować, 

jak On nas umiłował. Tak kochać człowieka, jak On kochał – do końca, nawet Judasza. 
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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 

Pozwól Jezusowi obmyć Twoje stopy. Pozwól Mu być twoim sługą. Nie zbawiaj się sam, nie 

szukaj własnej doskonałości – ale pozwól Jezusowi oddać za Ciebie życie. Przyjmij dziś na 

nowo tę prawdę, o miłości Jezusa do nas – do końca. 
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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 

Zatrzymaj się dzisiaj na jednym słowie: na miłości. Na Jego miłości. Nic więcej nie trzeba. 

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

1. 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); 2. Rdz 22, 1-18; Ps 16 (15), 5.8-11 (R.: por. 1); 3. Wj 14, 15 – 15, 1; Wj 15, 1-2.4-5.17a-18  

(R.: por. 1a); 4. Iz 54, 4a.5-14; Ps 30 (29), 2.4.5-6a.11.12a.13b (R.: 2a); 5. Iz 55, 1-11; Iz 12, 2-5 (R.: por. 3);  

6. Ba 3, 9-15.32 – 4, 4; Ps 19 (18), 8-11 (R.: por. J 6, 68b); 7. 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);  

8. Rz 6, 3-11; Ps 118 (117), 1-2.16-17.22-23; Łk 24, 1-12 
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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 

4 lata temu w kościele parafialnym w Świdniku wisiał plakat z takim napisem: „Z mar  twych  

wstań !”  
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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 

„Nie bójcie się!” Jezus zmartwychwstał. Jest to wielka nadzieja dla mnie. Poprzez mękę i śmierć 

razem z Jezusem mogę uczestniczyć w zmartwychwstaniu. Pojawia się lęk, ale i radość. Zaufać 

Jezusowi, dzień za dniem widzieć Go wyraźniej, być bliżej Niego, mieć udział w Jego drodze już 

teraz, doświadczając zwycięstwa w tym co trudne w moim życiu już dziś. 
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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 

„Gdy to usłyszeli, przejęli się do głębi serca” – jak reagujesz na Słowo: czy w codzienności Ci 

nie spowszedniało? „Wyście”, czyli „myśmy”, Ty i ja, każdym grzechem. Wezwanie do 

nawrócenia jest zawsze aktualne. Przed 966 r. byliśmy daleko, ale Pan i Mesjasz pragnie 

bliskości! Żyjmy życiem, jakie dał nam w chrzcie i ratujmy to NASZE pokolenie, by nie było 

przewrotne, lecz „powrotne” – do Źródła! 
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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 

„Spójrz na nas! […] Nie mamy srebra ani złota.” Apostołowie nie mają tego, czego chce 

człowiek z Pięknej Bramy. Ale mają to czego potrzebuje – Chrystusa Zmartwychwstałego, 

którego mocą uzdrawiają chromego. Także Jezus ukazując się uczniom z Emaus, nie błyszczy 

widzialną mocą i chwałą, ale Swoją bliskością odpowiada na głębokie pragnienie serc uczniów. 

Zobacz dzisiaj oczami serca głębokie potrzeby – swoje i innych. Zatroszcz się o nie! 
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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 

Jezus jest niezwykły. Jest Kimś naprawdę wyjątkowym! Wobec Jego obecności uczniowie 

„z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia”. Wcześniej był „jak ktoś, przed kim się 

twarze zasłania” ze względu na zeszpecenie Jego twarzy, a teraz chcieliby krzyknąć do gór i do 

skał: „zakryjcie nas przed obliczem Zasiadającego na tronie”. I siedzi z nimi, je kawałek ryby. 

Jezus – niezwykły – siedzi teraz ze mną. Co robi? Co mówi? Kim dla mnie jest? 
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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 

Głosić zmartwychwstanie umarłych w Jezusie. Iść do tych, którzy postrzegani są jako umarli 

przez innych ludzi, a może do tych, którzy sami siebie widzą umarłymi. „Trudni”, zapomniani, 

pogubieni, bez nadziei? Są wokół ciebie? Znasz ich imiona? Idź i podziel się nadzieją, radością 

i pokojem, które sam otrzymałeś od Zmartwychwstałego. Idź, aby w imię Chrystusa czynić małe 

wielkie cuda powszedniego dnia. 
2
.0

4
 

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 

Jeśli wierzymy w zmartwychwstanie Jezusa, to jak możemy o tym fakcie nie mówić? Często 

zbyt łatwo przechodzimy nad nim do porządku dziennego. Po niemal tygodniu od Niedzieli 

Wielkanocnej, nie dajmy przygasić w sobie zachwytu nad Zmartwychwstaniem. Głoszenie 

prawdy o żywym Jezusie to dla nas nakaz, przywilej i radość. 
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2. Niedziela Wielkanocna, czyli Miłosierdzia Bożego. 

Dz 5, 12-16; Ps 118 (117), 1.4.13-14.22.24 (r.: por. 1a); Ap 1, 9-11a.12-13.17-19; {J 20, 29}; J 20, 19-31 

Przyzwyczailiśmy się myśleć o Tomaszu jako o człowieku, który zrobił coś wstydliwego – nie 

uwierzył na słowo. Tymczasem Jezus Go nie potępia, przychodzi do niego i pozwala się dotknąć. 

To znak, że Jezus szanuje nasze wątpliwości, rozumie, że w naszej ograniczoności czasem się 

wahamy lub nie rozumiemy. Cierpliwie nas słucha i pozwala do siebie podchodzić. Dziś jest ten 

moment by z każdą naszą wątpliwością przylgnąć do Jezusa, dotknąć Go, by rozwiał nasze 

wahania. 
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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 

Pan zaprasza nas, żebyśmy prosili o Jego znaki. Maryja czekała na znak. Ewangelie nie podają 

co wtedy robiła. Może gotowała obiad? Na pewno robiła coś dobrego i pożytecznego, zapewne 

miała ułożony plan na cały ten dzień. Anioł przyszedł i w jednej chwili wszystkie plany zmienił 

zupełnie. Jaki jest mój plan na ten dzień? Muszę zrealizować go w całości, czy mam w sobie 

gotowość na zmianę, jeśli pojawią się takie okoliczności? Bóg lubi zaskakiwać, mówić do nas 

w chwilach które nie są zaplanowane. Czy usłyszę dzisiaj głos anioła zza pleców? 
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Dz 4, 32-37; Ps 93 (92), 1.2.5 (R.: por. 1a); J 3, 7-15 

Co to znaczy świadczyć z mocą? Czym jest łaska, bez której Apostołowie nie mogliby tak 

świadczyć o Zmartwychwstaniu Jezusa? Nowe Życie, które rozpoczynamy przyjmując 

Chrystusa, może wydawać się bardzo trudne – odtąd już nic nie należy wyłącznie do mnie. Ale 

czy nie oznacza to także, że już nigdy z niczym nie zostanę sam...? 
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Dz 5, 17-26; Ps 34 (33), 2-9 (R.: 7a); J 3, 16-21 

Światło Chrystusa lubi padać w miejsca ciemne, niedostępne, miejsca pełne grzechu 

i nieprawości. Chce ono jednak tam padać nie po to, by złe uczynki były potępione, ale po to, by 

Chrystusowa łaska takie miejsca oczyściła i sprawiła, by w tym świetle lśniło. Czy dajesz się 

oświetlić Jezusowi? Czy może jednak preferujesz trwanie w ciemności i ukrywanie w niej 

swoich niedoskonałości? 
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Wsp. św. Jana Chrzciciela de la Salle, prezbitera. 

Dz 5, 27-33; Ps 34 (33), 2.9.17-20 (R.: 7a); {J 20, 29}; J 3, 31-36 

Żyjemy w czasach ekspertów i poradników, które dają odpowiedź na wszystkie problemy: „Jak 

osiągnąć sukces?” „Jak znaleźć szczęście w życiu?” itd. …, ale ludzie patrzą często w sposób 

ziemski. Tylko Ten „Kto przychodzi z wysoka, panuje nad wszystkim”. Źródłem prawdy jest 

Bóg, dlatego „Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi”. W kim i gdzie ja szukam rozwiązania 

moich problemów? 
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Dz 5, 34-42; Ps 27 (26), 1.4.13-14 (R.: por. 4ab); {Mt 4, 4b}; J 6, 1-15 

Ile razy byłem sobą rozczarowany? Jak często, także podczas służby drugiemu człowiekowi, 

czułem, że mogłem dać z siebie więcej? Potrzeba mi przypomnieć sobie, że wszelkie dobro, 

którego się podejmuję, jest dziełem Boga. A czy ja – tak słaby – potrafię zniszczyć Jego dzieło? 

Pan czasem pozwala mi doświadczyć bezradności, poczucia słabości, czy braku kontroli po to, 

bym mógł doświadczyć cudu i zobaczyć, że to On ma kontrolę, że On może wszystko... 
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Dz 6, 1-7; Ps 33 (32), 1-2.4-5.18-19 (R.: por. 22); J 6, 16-21 

Po co ten cud? Czy to jakaś magiczna sztuczka? Dzięki niemu nikt nie odzyskał zdrowia, nie 

został rozgrzeszony, nie otrzymał przebaczenia. A jednak pokazuje prawdę o Jezusie, któremu 

poddaje się żywioł wody, i który panuje też nad żywiołem naszego życia – przechodzi spokojnie 

przez to, co nam wydaje się niemożliwe do opanowania. Ta krótka historia pokazuje, że 

uczniowie po prostu przestraszyli się Jezusa, który wyszedł poza standardy ich oczekiwań. 
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3. Niedziela Wielkanocna. 

Dz 5, 27b-32.40b-41; Ps 30 (29), 2.4-6b.11.12a.13b (R.: 2a); Ap 5, 11-14; J 21, 1-19 

Piotr nie widział dokładnie kto do niego krzyczy z brzegu. Nie rozpoznał Zmartwychwstałego za 

pomocą swoich zmysłów. Pan jednak przedstawił mu się w szczególny sposób – przypominając 

konkretne wydarzenie z ich wspólnej drogi. A jakim hasłem, znakiem, uczuciem, stanem Pan 

mówi do mnie o swojej obecności i miłości? 
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Dz 6, 8-15; Ps 119 (118), 23-24.26-27.29-30 (R.: por. 1a); {Mt 4, 4b}; J 6, 22-29 

„Troszczcie się o pokarm, który trwa na wieki”. Jak często zapominasz zjeść śniadania? Albo 

wziąć kanapek do pracy czy szkoły? A jak często zdarza się to z poranną czy wieczorną 

modlitwą? Doskonale wiesz, że do codziennego funkcjonowania niezbędny jest ci pokarm – jeśli 

go brakuje, czujesz się osłabiony i nie masz energii do działania. Chrystus chce Ci dać więcej – 

daje Ci samego siebie, abyś nie osłabł w drodze do Ojca. Abyś, pokrzepiony codziennym 

spotkaniem z Nim, miał siłę stawiać czoła codzienności. Czym chcesz się dziś nakarmić? 
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Dz 7, 51 - 8, 1; Ps 31 (30), 3c-4.6.7b.8a.17.21ab; {J 6, 35}; J 6, 30-35 

„Podnieśli wielki krzyk, zatkali sobie uszy i rzucili się na niego wszyscy razem”. Nic nowego 

pod Słońcem. Dlaczego w naszych czasach miałoby być inaczej? Bądźmy gotowi na to, że 

prawda spotyka się nie tylko z odrzuceniem, ale wręcz atakiem. Cała nadzieja w Bogu. Nasza 

ofiara, cierpienie w imię prawdy, może przynieść zaskakujące owoce – tak jak w przypadku 

Szawła – przyszłego Apostoła Narodów. 
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Dz 8, 1b-8; Ps 66 (65), 1-3a. 4-7a (R.: por. 1); J 6, 35-40 

Miłosierdzie Boga w tym się objawia, że Jezus przygarnia każdego – „a tego, który do Mnie 

przychodzi, precz nie odrzucę”. I tak jak Dobra Nowina o zbawieniu jest skierowana do każdego 

mieszkańca Samarii, Judei, wszelkich zakątków świata, tak też będzie w odpowiednim czasie 

skierowana do Szawła – niszczyciela Kościoła, przemieniając go w św. Pawła – Apostoła 

Narodów. Rozejrzyj się dziś wokół i dostrzeż tych członków rodziny, sąsiadów, kolegów 

z pracy, z uczelni, którzy mówią i myślą źle o Bogu, Kościele. Poproś dziś za nimi, żeby znaleźli 

się ludzie i czas, którzy pokażą im Prawdę Jedyną. A może to mamy być Ty i ja? 
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Dz 8, 26-40; Ps 66(65), 8-9.16-17.19-20 (R.: por. 1); {J 6, 51}; J 6, 44-51 

Wydarzenia z pierwszych lat istnienia Kościoła zmuszają często do refleksji. To w jaki sposób 

Apostołowie dojrzewali do zrozumienia, że Chrystus zmartwychwstając zwyciężył Prawo. Że 

namaszczony Duchem może zostać poganin. U wielu Apostołów – co zostało spisane na kartach 

Dziejów Apostolskich – budziło to ogromny sprzeciw, stanowiąc źródło dyskusji. Bo jest inaczej 

niż byliśmy przyzwyczajeni, inaczej niż mówi Prawo. Ile we mnie, w mojej postawie 

ewangelizacji, jest kurczowego trzymania się tego jak powinna wyglądać wiara wg moich 

wyobrażeń? Ile jest w niej otwartości takiej, jaką miał Filip? 
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Dz 9, 1-20; Ps 117 (116), 1.2 (R.: por. Mk 16, 15); J 6, 52-59 

W zachwycie nad relacją Boga Ojca z Synem i czasem w zadumie, że nie zdołam pojąć tej 

Miłości, nie zauważam, że Jezus zaprasza mnie do tej jedności. Delikatnie, bez fajerwerków 

i emocji, daje mi życie. Zaprasza do komunii. Za darmo. Zawsze. Daje mi siebie. 
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Dz 9, 31-42; Ps 116b (115), 12-17 (R: por. 12); {J 6, 63b.68b}; J 6, 55.60-69 

Ile sytuacji w moim życiu nie rozumiem? Ile słów z Pisma nie rozumiem? Ilu akcji Kościoła nie 

rozumiem? Potrzeba pokory, by uznać, że mało wiem. Potrzeba wiary, by deklarować, że TY 

PANIE, a nie ja, masz słowa życia (i to wiecznego). Piotr zaufał i wypowiedział te słowa wiary 

na głos. Dlatego później (mocą tej samej wiary w Chrystusa) czynił cuda w Liddzie i Jafie. 


