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Poniedziałek, 20 maja                                                                                  J 14,21-26


Jezus powiedział do swoich uczniów: «Kto ma przykazania moje i je 
zachowuje, ten Mnie miłuje. Kto zaś Mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez 
Ojca mego, a również Ja będę go miłował i objawię mu siebie».  
Rzekł do Niego Juda, ale nie Iskariota: «Panie, cóż się stało, że nam się masz 
objawić, a nie światu?  
W odpowiedzi rzekł do niego Jezus: «Jeśli Mnie kto miłuje, będzie 
zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego, 
i mieszkanie u niego uczynimy. Kto nie miłuje Mnie, ten nie zachowuje słów 
moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale Tego, który Mnie posłał, 
Ojca. To wam powiedziałem, przebywając wśród was. A Paraklet, Duch 
Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy 
i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem». 

  



�
Rozważanie 


1. Kto ma przykazania moje i je zachowuje, ten Mnie miłuje. 

Jezus mówi o przykazaniach, ale tak naprawdę wszystko sprowadza się do 
miłości – jak sprawdzić, czy kochamy? Kto ma i zachowuje Jego przykazania, 
ten miłuje. Czy moje zachowywanie przykazań wynika z miłości do Jezusa? 
Czy kocham Jego przykazania, Jego słowa, Jego naukę? Czy razem z psalmistą 
mogę śpiewać: Jakże miłuję Prawo Twoje, Panie; rozmyślam o Twoich 
napomnieniach; zachowuję Twe postanowienia; Z Twoich przykazań czerpię 
roztropność; Jak słodka jest Twoja mowa dla mego podniebienia, ponad miód 
słodsza dla ust moich? (Ps 119).  

2. Przyjdziemy do niego, i mieszkanie u niego uczynimy. 

Kto miłuje Jezusa, będzie umiłowany przez Niego i przez Ojca, a On sam 
objawi się temu, kto go kocha. W jaki sposób? Przez to, że w nim zamieszka. 
Cała Trójca przyjdzie, by w nim przebywać i objawi się człowiekowi „od 
środka” – mieszkając w nim. Jezus chce, byśmy poznawali Go coraz bardziej 
odkrywając, że to On sam w nas jest! Jesteśmy domem Bożym, świątynią 
Ducha. Dawniej w świątyni mieszkała Boża Obecność i Chwała, teraz chce 
zamieszkać w człowieku. Ewangelia św. Jana mówi, że Jezus „przechadzał się 
w świątyni, w portyku Salomona” (J 10, 23) – czy jestem takim miejscem, po 
którym Jezus może się swobodnie przechadzać,  przebywać, mieszkać?  



�
wtorek, 21 maja                                                                                         J 14,27-31a 


Jezus powiedział do swoich uczniów: «Pokój zostawiam wam, pokój mój daję 
wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani 
się nie lęka. Słyszeliście, że wam powiedziałem: Odchodzę i przyjdę znów do 
was. Gdybyście Mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo 
Ojciec większy jest ode Mnie. A teraz powiedziałem wam o tym, zanim to 
nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się to stanie. Już nie będę z wami wiele mówił, 
nadchodzi bowiem władca tego świata. Nie ma on jednak nic swego we Mnie. 
Ale niech świat się dowie, że Ja miłuję Ojca i że tak czynię, jak Mi Ojciec 
nakazał». 



�
Rozważanie


1. Niech się nie trwoży serce wasze ani się nie lęka. 

Jezus przychodzi z pokojem, który jest darem. Nie możemy takiego pokoju 
znaleźć na świecie. To pokój, o którym św. Paweł powie, że przewyższa wszelki 
umysł i strzeże naszych serc i myśli w Chrystusie (Flp 4,7). Nasze myśli i serca 
często jednak są pełne lęku i niepokoju. Co burzy mój pokój serca? Czego 
najbardziej się lękam? Czy potrafię oddać to Jezusowi? On z największą 
miłością mówi do mnie : nie bój się, bo w miłości nie ma lęku, lecz doskonała 
miłość usuwa lęk, ponieważ lęk kojarzy się z karą. Ten zaś, kto się lęka, nie 
wydoskonalił się w miłości (1 J 4, 18). 

2. Odchodzę i przyjdę znów do was. 

Jezus zapowiada uczniom swoje odejście. Chce, żeby wiedzieli, że „zniknie”, 
ale od razu uprzedza również, że wróci. Co więcej zaznacza, że odchodzi, bo 
idzie do Ojca, a to powinno ich uradować. Idąc do Ojca Jezus sam staje się 
drogą dla nas. Jezus – Droga sam nieustannie jest w drodze do Ojca, by 
otworzyć nam śmiały przystęp do Niego. Ile razy w życiu wydawało mi się, że 
Jezus „odszedł”, zostawił mnie? Nie słyszy, nie odpowiada, nie reaguje? Czy 
mam świadomość i wierzę, że On nigdy mnie nie opuszcza, nie zapomina, jest 
przy mnie obecny?   
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Środa, 22 maja                                                                                                   J 15,1-8


Jezus powiedział do swoich uczniów: «Ja jestem prawdziwym krzewem 
winnym, a Ojciec mój jest tym, który go uprawia. Każdą latorośl, która nie 
przynosi we Mnie owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, 
aby przynosiła owoc obfitszy. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które 
wypowiedziałem do was. Trwajcie we Mnie, a Ja w was będę trwać. Podobnie 
jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie – jeżeli nie trwa 
w winnym krzewie – tak samo i wy, jeżeli we Mnie trwać nie będziecie.  
Ja jestem krzewem winnym, wy – latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, 
ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić. Ten, 
kto nie trwa we Mnie, zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie. Potem 
ją zbierają i wrzucają w ogień, i płonie. Jeżeli we Mnie trwać będziecie, 
a słowa moje w was, to proście, o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. 
Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się 
moimi uczniami». 
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Rozważanie

Latorośl, która przynosi owoc, oczyszcza. 

Jezus oczyszcza nawet to, co przynosi owoc, co jest dobre. To, co złe odcina się 
i wyrzuca do ognia, ale to, co dobre, oczyszcza, by przynosiło jeszcze więcej 
owocu.  

Może nam też czasem wydaje się, że nasze życie jest zasadniczo dobre, że 
przynosimy owoce, że żyjemy z Bogiem, a nasz stan ducha i relacja z Nim nie 
są najgorsze. Tymczasem to, co daje owoc, co jest latoroślą – a więc już trwa 
w Jezusie, ma być oczyszczone. A to nigdy nie jest przyjemne, bo godzi 
w nasze przyzwyczajenia, wygodę i często wypracowane przez lata schematy, 
również w relacji z Bogiem.  

A jak Jezus oczyszcza swoje latorośle? „Już jesteście czyści, dzięki słowu, 
które wypowiedziałem do was” – Jego Słowo ma moc oczyszczania! To On 
sam, Jego Obecność, Jego Słowo samo nas oczyszcza i uświęca, nawet „tylko” 
przez sam fakt jego słuchania i przyjęcia. Jezus mówi, a to, co mówi mnie 
oczyszcza. Słowo ma moc „obiektywnie”, nie muszę tego czuć i widzieć, 
a jedynie być naczyniem, które będzie je przechowywać. Słowo może 
zaniepokoić, przyjść jako pytanie postawione mojej wolności. Nie jest 
wygodne i często prowadzi do jakiegoś „umierania” w nas – bo jest ostrzejsze 
niż miecz obosieczny, zdolne osądzić myśli i pragnienia serca. Jak jest z moim 
poddaniem się Słowu? Czy pozwalam, by docierało i zmieniało mnie to, co 
wydaje się trudne, niezrozumiałe, co chce zabić we mnie „starego człowieka”? 
czy pozwalam Słowu mnie osądzić i oczyścić? Słowo może objawić nam naszą 
grzeszność, ale nie po to, by nas z nią zostawić, ale zaoferować coś więcej – 
miłosierdzie. Oczyszczona latorośl przynosi owoc – tylko wtedy, gdy trwa 
w Jezusie. Nasze trwanie w Nim ma przypominać Jego trwanie w Ojcu. Jak 
trwam w Nim w codziennym życiu, obowiązkach? Czy On jest źródłem moich 
czynów? 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czwartek, 23 maja                                                                                           J 15,9-11


Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was 
umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej!  
Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości 
mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. 
To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była 
pełna».  



�
Rozważanie


1. Jak Mnie Ojciec… tak i Ja was 

Jezus pragnie, by nasza relacja z Nim była jak Jego relacja z Ojcem. Jezus trwa 
w miłości, a jak mówi, to daje pełnię radości. Takiej samej radości chce dla nas. 
To nasz punkt odniesienia – mamy być tacy, jak Jezus wobec Ojca.  

Poszukam w Ewangelii fragmentów, gdzie Jezus używa tego porównania: „Jak 
Ojciec, tak Ja…”, aby przyjrzeć się, jak wygląda Ich relacja i do czego nas 
Jezus tymi porównaniami zaprasza. 

2. Wytrwajcie w miłości 

Trwanie kojarzy się z czymś stałym, niezmiennym. Wymaga cierpliwości, 
decyzji i wierności tej decyzji, wyborowi. Nie jest łatwe, skoro Jezus mówi 
„wytrwajcie”. Będą trudy, ale jak mówi w Ewangelii przez wytrwałość zyskacie 
dusze wasze / ocalicie wasze życie (Łk 21, 19). Nieustanne trwanie i bycie 
w miłości wymaga pracy, bo ciągle dąży do celu, jakim jest życie wieczne. To, 
co jest stałe, to miłość – tak jak mówi maksyma kartuzów: Stat Crux dum 
volvitur orbis – Krzyż stoi, trwa, podczas gdy świat się kręci.  

Czy kiedy wszystko wokół mnie wiruje, nie układa się po mojej myśli, wali się, 
potrafię trwać w Panu – w Miłości? Czy mimo wszystko pozostaje Mu wierny? 
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Piątek, 24 maja - NMP Wspomożenia Wiernych                                     J 15, 12-17


Jezus powiedział do swoich uczniów: «To jest moje przykazanie, abyście się 
wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości 
od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście 
przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie 
nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego pan, ale nazwałem was 
przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca 
mego.  
Nie wy Mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, 
abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał – aby Ojciec dał wam 
wszystko, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, 
abyście się wzajemnie miłowali». 



�
Rozważanie


1. Nazwałem was przyjaciółmi 

Jesteśmy przyjaciółmi Jezusa. Co to znaczy dla nas? Jezus jest moim 
przyjacielem, a zatem: mogę otworzyć przed Nim serce i Mu się zwierzyć, 
mogę mieć pewność, że mnie wysłucha, mogę na Niego liczyć w każdej 
sytuacji, mogę Mu ufać. Ale przyjaźń to relacja, która działa w obie strony.  
Czy ja jestem przyjacielem Jezusa? Czy On może otworzyć przede Mną swoje 
Serce i mi się zwierzyć? Czy ja Go wysłucham? Czy może na mnie liczyć? Czy 
może mi ufać?  
W Kościele wschodnim odmawiana jest modlitwa: Przyjmij mnie dzisiaj, 
Panie, jako uczestnika Twojej mistycznej Wieczerzy, gdyż nie będę opowiadał 
wrogom Twoim Twoich tajemnic, ani też nie dam Tobie pocałunku jak Judasz. 
Popatrzmy na swoją relację z Jezusem – czy jesteśmy dla siebie nawzajem, czy 
może On bardziej jest dla mnie – wtedy, kiedy ja tego bardziej potrzebuję? On 
zawsze nas wysłucha, ale chce także, byśmy i my słuchali Jego – tego 
wszystkiego, co chce nam oznajmić, co usłyszał od Ojca. Przyjaciele 
powierzają sobie swoje sekrety, bo sobie ufają. Jak niezwykłe muszą być 
tajemnice miłości Trójcy, które Jezus chce nam opowiedzieć! Obyśmy zawsze 
chcieli Go słuchać.  
2. Nie wyście Mnie wybrali, ale ja was 

„Tylko dlatego, że On nas już znalazł, możemy Go szukać naszą miłością” (K. 
Rahner). Jezus pierwszy nas umiłował – nasza miłość do Niego to odpowiedź 
na Jego miłość, która pierwsza nas pociąga. On nas wybrał, abyśmy Go kochali 
i szukali. Można porównać sobie dzisiejszą Ewangelię z początkiem Listu do 
Efezjan: W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli 
święci i nieskalani przed Jego obliczem. Z miłości przeznaczył nas dla siebie 
jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa (Ef 1,4-5). Każdy z nas jest 
wybrany, bo Bóg wybiera stwarzając.  
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Czy mam świadomość, jak bardzo jestem kochany, chciany, wybrany, jedyny 
i wyjątkowy w oczach samego Boga? Czy w chwilach samotności, poczuciu 
odrzucenia nie daję się ponieść myślom, że nie jestem nic wart, do niczego się 
nie nadaje, nikomu na mnie nie zależy? Czyż może niewiasta zapomnieć 
o swym niemowlęciu, ta, która kocha syna swego łona? A nawet, gdyby ona 
zapomniała, Ja nie zapomnę o tobie (Iz 49,15).  
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Sobota, 25 maja                                                                                               J 15,18-21


Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jeżeli was świat nienawidzi, wiedzcie, 
że Mnie wpierw znienawidził. Gdybyście byli ze świata, świat by was kochał 
jako swoją własność. Ale ponieważ nie jesteście ze świata, bo Ja was wybrałem 
sobie ze świata, dlatego was świat nienawidzi.  
Pamiętajcie o słowie, które do was powiedziałem: „Sługa nie jest większy od 
swego pana”. Jeżeli Mnie prześladowali, to i was będą prześladować. Jeżeli 
moje słowo zachowali, to i wasze będą zachowywać. Ale to wszystko wam 
będą czynić z powodu mego imienia, bo nie znają Tego, który Mnie posłał».  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Rozważanie


1. Nie jesteście ze świata. 

Naszą ojczyzną jest Niebo i nie należymy do świata, jednak – nie będąc z niego 
- jesteśmy w nim. Jezus mówi, że gdybyśmy byli ze świata, bylibyśmy jego 
własnością. Czy cały należę do Jezusa? Czy oddaję i powierzam mu wszystkie 
dziedziny mojego życia? A może są w nim takie przestrzenie, do których wolę 
Go nie wpuszczać? W czym jeszcze jestem własnością świata? 

2. Sługa nie jest większy od swego pana. 

Nie będąc ze świata jesteśmy do niego posłani – czy swoim życiem świadczę 
i ukazuje, że Jezus jest moim Panem? Czy dla mojego otoczenia jestem 
znakiem przyszłego życia? To świadectwo może budzić sprzeciw, ale Jezus to 
zapowiada – Mnie prześladowali, to i was będą. Nie jest to powód do rozpaczy, 
bo św. Paweł powie w Liście do Filipian: Wam bowiem z łaski dane jest dla 
Chrystusa – nie tylko w Niego wierzyć, ale i dla Niego cierpieć (Flp 1,29). 
W tej sytuacji Jezus również jest pierwszy – pierwszy umiłował, pierwszy też 
cierpiał i był prześladowany. Skoro idziemy za Nim i nas to nie ominie.  

Czy jestem gotowy iść za Jezusem, przyznawać się do Niego, brać udział 
w trudach i przeciwnościach, jako dobry żołnierz Chrystusa Jezusa? (2 Tm 2,3) 
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Niedziela, 26 maja                                                                                       J 14,23-29


Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jeśli Mnie kto miłuje, będzie 
zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego, 
i mieszkanie u niego uczynimy. Kto nie miłuje Mnie, ten nie zachowuje słów 
moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale Tego, który Mnie posłał, 
Ojca. To wam powiedziałem, przebywając wśród was. A Paraklet, Duch 
Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy 
i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem.  
Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam 
daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się nie lęka. Słyszeliście, że wam 
powiedziałem: Odchodzę i przyjdę znów do was. Gdybyście Mnie miłowali, 
rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode Mnie. A teraz 
powiedziałem wam o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się to 
stanie». 
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Komentarz - ks. Krystian Wilczyński


Liturgia dzisiejszej niedzieli wyraźnie zapowiada zesłanie Ducha Świętego. 
Jezus mówi Apostołom wprost o darze od Ojca, posłanym w Jego imieniu. 
Przypominają się nam cuda zdziałane przez Apostołów „w imię Jezusa”, czyli 
w mocy Ducha Bożego. Każdy tekst z dzisiejszej lektury Kościoła jest pisany 
już w mocy tegoż Ducha – jest natchniony. 
Dzieje Apostolskie ukazują pierwsze oficjalne nauczanie Apostołów, wynik tzw. 
soboru jerozolimskiego, na którym Dwunastu rozpatrywało dalszy kierunek 
obyczajów Kościoła. Zaś Apokalipsa jest jeszcze w fazie realizacji i wy-
pełniania się. Dzisiejszy obraz koresponduje z drugim czytaniem. Otóż Nowe 
Jeruzalem będzie zbudowane na fundamentach z dwunastu warstw, 
oznaczających dwunastu apostołów Baranka. To wizja doskonałej wspólnoty 
(Ekklesii, czyli Kościoła) zbawionych w niebie. Ta wspólnota zaczyna się już 
na ziemi i jest przeniknięta Duchem Świętym. Mamy w niej uczestnictwo przez 
chrzest wszczepiający nas w Zmartwychwstałego. 
Co daje nam trwanie w Kościele? Odpowiedź na to znajdziemy w dzisiejszej 
Ewangelii: Ten, kto wytrwa w nauce Chrystusa, której Kościół strzeże i ją 
podaje, będzie się cieszył przebywaniem w nim Ojca i Syna. Ujmując tę rzecz 
bardziej praktycznie: kto jest prawowierny i ufający nauce Kościoła, kto jest 
posłuszny Duchowi, ten ma niebo w sobie. Jednak na pełnię szczęścia musimy 
jeszcze trochę popracować. Mamy się z czego nawracać. 
Spodobało się bowiem Bogu, aby grzeszny Kościół uczynić świętą wspólnotą, 
która ciągle oczyszcza się z nieposłuszeństwa. Przez to jest świadectwem dla 
świata, że nauka Boża jest prawdziwa i my sami z niej korzystamy. To zupełnie 
inna postawa niż przekonanie sekt o tym, że są doskonałe i że kto do nich 
przystąpi już nigdy nie będzie upadał, ani grzeszył. Kościół Chrystusowy jest 
jednocześnie święty i oczyszczający się z grzechu. 
Duch Święty, którego zesłania oczekujemy, jest naszym przypomnieniem 
i pouczeniem. Jest darem pokoju, który us-pokaja i daje radość. Wszystko co 
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trzeba zrobić, aby Go otrzymać, to kochać Jezusa i zachowywać Jego naukę. 
To właśnie chcemy robić we wspólnocie Kościoła: uczyć się od siebie miłości 
Jezusa, odkrywać Go na każdym kroku swojego życia oraz zachowywać Jego 
naukę, poznawaną przez Słowo Boże. Każdy z nas przeżywa to indywidualnie, 
natomiast we wspólnocie można sobie nawzajem służyć: dzieląc się słowem 
i dając świadectwo o realnej obecności Jezusa w moim życiu. Nie zaniedbujmy 
tego i chętnie się dzielmy radością zażyłości z Jezusem Zmartwychwstałym. 
Duch Święty doda nam odwagi i będzie pomagał odnaleźć w sobie melodię 
Bożą, aby w jej rytm tańczyć na Jego chwałę. 
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Rozważanie


1. Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę. 

Jezus łączy dziś miłość z konkretnymi czynami. Ten, kto miłuje, zachowuje 
Jego naukę, a więc żyje nią na co dzień, wprowadza w czyn. Jezus pragnie, by 
przestrzegano i zachowywano Jego Słowa z miłości, nie tylko z obowiązku czy 
przyzwyczajenia. Czy jest we mnie pragnienie przebywania z Jezusem, z Jego 
słowem, poznawania Jego nauki? On do niczego nas nie zmusza, ale zawsze 
proponuje spotkanie. Czy jest we mnie tęsknota za Nim, czy modlitwa, 
Eucharystia nie stają stają się rutyną, ale są spotkaniem z żywą Osobą, która 
mnie kocha i na mnie czeka? 

2. Duch Święty, którego Ojciec pośle 

To pragnienie nie pochodzi z nas samych – to Duch jest jego sprawcą: 
Albowiem to Bóg jest w was sprawcą i chcenia, i działania zgodnie z Jego wolą 
(Flp 2,13). On nam wszystko przypomni i wszystkiego nauczy – a więc da 
zrozumienie słów Jezusa i pragnienie, by nimi żyć i je wypełniać. Nie mamy 
tego sami z siebie. Jako uczniowie, zachowujący naukę swojego Mistrza, 
dopiero się tego uczymy. I tu właśnie Jezus posyła nam pomoc w postaci 
swojego Ducha. Duch Święty rozwija zdolność przyjęcia wszechmocy Słowa, 
i może wprowadzić w przestrzeń poza jakimkolwiek słowem. Czy mam 
w sobie postawę i cierpliwość ucznia, który nie musi wszystkiego wiedzieć 
i umieć od razu, ale z pokorą poddaje się słowom Nauczyciela? Do takiego 
ucznia, kochającego i zachowującego naukę, nawet wtedy, kiedy jej nie 
rozumie, przyjdą jej Autorzy - Ojciec i Syn, a Duch oświeci go rozumieniem 
Pisma i wszyscy Trzej w nim zamieszkają.  


