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Poniedziałek, 25 maja                                                                                  J 16,29-33


Uczniowie rzekli do Jezusa: „Oto teraz mówisz otwarcie i nie opowiadasz 
żadnej przypowieści. Teraz wiemy, że wszystko wiesz i nie trzeba, aby Cię kto 
pytał. Dlatego wierzymy, że od Boga wyszedłeś”.  
Odpowiedział im Jezus: „Teraz wierzycie? Oto nadchodzi godzina, a nawet już 
nadeszła, że się rozproszycie każdy w swoją stronę, a Mnie zostawicie samego. 
Ale Ja nie jestem sam, bo Ojciec jest ze Mną. To wam powiedziałem, abyście 
pokój we Mnie mieli. Na świecie doznacie ucisku, ale miejcie odwagę: Jam 
zwyciężył świat”. 

 



Rozważanie 


„Teraz wiemy, że wszystko wiesz” – jak często wydaję mi się, że wiem 
wszystko, że wiem więcej niż ten czy tamta? Mam lepsze oceny, wyższe 
kwalifikacje, większe uprawnienia?. 
Czy to pozwala mi na wywyższanie się nad innymi? Czy pamiętam, że tylko 
Bóg wie wszystko? A może Jego wiedzę też poddaje wątpliwości? Może 
wydaje mi się, że Bóg nie wie wszystkiego, tylko, że to ja wiem więcej? Jak 
trudno jest mi uwierzyć, że Bóg chce dla mnie jak najlepiej i to On ma 
odpowiedzi na wszystkie pytania? 

„Nadchodzi godzina” – Jezus jest świadomy, że niedługo odda swoje życie za 
nasze grzechy. Wie, że  nie zawsze będzie mógł być fizycznie z uczniami, że 
nie będzie mógł ich nauczać, razem z nimi wędrować. Jezus zna czas, 
w którym nadejdzie pojmanie i ukrzyżowanie. Wie, że apostołowie rozproszą 
się i nie będą w stanie z nim czuwać, ani przy nim być w godzinie śmierci. 
Jezus jednak ich nie przekreśla, tłumaczy im, co ma nastąpić.  
Jak często kiedy ktoś podważa moje zdanie, mój autorytet, postawę, wiarę czy 
wiedzę denerwuje się i tracę cierpliwość? Jak często zdarza mi się, że nie 
potrafię przyjąć słów krytyki i chwil zwątpienia? 
Jezus pomimo słów apostołów nie zniechęca się. Potrafi w takiej chwili znaleźć 
odpowiednie słowa pouczenia, którymi nie zraża apostołów, ale jeszcze 
mocniej pociąga ich do siebie. 

„Nie jestem sam” – Jezus zawsze pamięta o ciągłej obecności swojego Ojca. 
Pamięta o relacji, jaka ich łączy. Jezus zna Ojca, tak jak Ojciec zna swojego 
Syna. 
Apostołowie też znają Jezusa, w końcu tyle czasu spędzili razem z Nim – 
jedząc i pijąc, uzdrawiając chorych i słuchając Jego Słowa. Jednak relacja Bóg 
Ojciec – Syn Boży, a Jezus – Apostołowie nie jest taka sama. Ojciec tak bardzo 
kocha swojego Syna, że nie zostawi Go nigdy, nawet w najtrudniejszej próbie. 
Natomiast apostołowie opuszczą Jezusa, jednak nie dlatego, że go nie kochają, 



ale dlatego, że lęk opanował ich serca. Tak bardzo się bali, że strach ich 
sparaliżował i nie potrafili się poświęcić dla miłości. 

Jezus, kieruje do apostołów, ale również i do nas, słowa otuchy i nadziei w tym 
trudnym czasie: „odwagi, Ja zwyciężyłem świat” 



wtorek, 26 maja - św. Filipa Nereusza                                                     J 17,1-11a


W czasie ostatniej wieczerzy Jezus podniósłszy oczy ku niebu, rzekł: „Ojcze, 
nadeszła godzina! Otocz swego Syna chwałą, aby Syn Ciebie nią otoczył i aby 
mocą władzy udzielonej Mu przez Ciebie nad każdym człowiekiem dał życie 
wieczne wszystkim tym, których Mu dałeś.  
A to jest życie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz 
Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa. Ja Ciebie otoczyłem chwałą na ziemi 
przez to, że wypełniłem dzieło, które Mi dałeś do wykonania. A teraz Ty, 
Ojcze, otocz Mnie u siebie tą chwałą, którą miałem u Ciebie pierwej, zanim 
świat powstał. Objawiłem imię Twoje ludziom, których Mi dałeś ze świata. 
Twoimi byli i Ty Mi ich dałeś, a oni zachowali słowo Twoje. Teraz poznali, że 
wszystko, cokolwiek Mi dałeś, pochodzi od Ciebie. Słowa bowiem, które Mi 
powierzyłeś, im przekazałem, a oni je przyjęli i prawdziwie poznali, że od 
Ciebie wyszedłem, oraz uwierzyli, żeś Ty Mnie posłał.  
Ja za nimi proszę, nie proszę za światem, ale za tymi, których Mi dałeś, 
ponieważ są Twoimi. Wszystko bowiem moje jest Twoje, a Twoje jest moje, 
i w nich zostałem otoczony chwałą. Już nie jestem na świecie, ale oni są 
jeszcze na świecie, a Ja idę do Ciebie”. 



Rozważanie


„Ojcze, nadeszła godzina” – Jezus w tak trudnym czasie potrafi nadal 
wychwalać swojego Ojca. Otacza Go chwałą, tak jak Ojciec otacza Jego. 

„Nad każdym człowiekiem” – Jezus przed swoją śmiercią pamiętał o każdym, 
również o mnie. Umarł za każdego z nas. Każdego z nas woła po imieniu, 
ponieważ zostaliśmy mu oddani. 

„Dał życie wieczne” – Jak często przypominam sobie, że Jezus umarł za moje 
grzechy, żebym mógł żyć z Nim w wieczności? Jezus umierając daje nam 
wszystko co najlepsze – życie wieczne w niebie. Czy pamiętam o Jego ofierze 
i darze jaki mi dziś daje? 

„Wypełniłem dzieło, które mi dałeś do wykonania” – Jezus będąc na ziemi 
cały czas pamięta o swoim zadaniu do wykonania. Czy idąc za Jezusem 
każdego dnia pamiętam o moim zadaniu? O moim celu? Czy pamiętam, że 
żyjąc na tym świecie też otrzymałem pewne dzieło do wypełnienia od Boga? 
Może jeszcze go nie znam. Może jeszcze go szukam. A może już wiem, ale 
boję się je wypełnić? A może chcę wypełnić je samodzielnie i pokazać Bogu, 
że sam też potrafię?  

Panie Boże, proszę Cię abym potrafiła każdego dnia wypełniać Twoją wolę. 
Abym potrafiła jej szukać. Proszę pomóż mi ją odnaleźć. Naucz mnie ją 
wypełniać razem z Tobą. Abym nigdy nie chciała żyć tylko dla siebie. A jeśli 
kiedyś zejdę z Twojej ścieżki, to proszę, postaw na mojej drodze takich ludzi, 
którzy jeszcze raz przyprowadzą mnie do Ciebie. Abym mogła Cię wychwalać 
przez całą wieczność w niebie. 



środa, 27 maja                                                                                               J 17,11b-19


W czasie ostatniej wieczerzy Jezus podniósłszy oczy ku niebu, modlił się tymi 
słowami: „Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś, aby 
tak jak My stanowili jedno. Dopóki z nimi byłem, zachowywałem ich 
w Twoim imieniu, które Mi dałeś, i ustrzegłem ich, a nikt z nich nie zginął 
z wyjątkiem syna zatracenia, aby się spełniło Pismo.  
Ale teraz idę do Ciebie i tak mówię, będąc jeszcze na świecie, aby moją radość 
mieli w sobie w całej pełni. Ja im przekazałem Twoje słowo, a świat ich 
znienawidził za to, że nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata. Nie proszę, 
abyś ich zabrał ze świata, ale byś ich ustrzegł od złego. Oni nie są ze świata, 
jak i Ja nie jestem ze świata. Uświęć ich w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą. 
Jak Ty Mnie posłałeś na świat, tak i Ja ich na świat posłałem. A za nich Ja 
poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie”. 



Rozważanie 


„Prawda” – czym dla mnie jest to słowo? Czy prawdą jest to wszystko, co nie 
jest kłamstwem? Jak często za prawdę biorę to, co mówią w mediach, 
w telewizji czy na portalach społecznościowych? Czy wszystko co mówią moi 
przyjaciele uważam za prawdę, tylko dlatego, bo to moi najbliżsi? Czy 
pamiętam, że oni mają prawo się pomylić, tak jak i ja mogę popełnić błąd? 

Jak często bronię prawdy? Czy walczę o to, żeby nieprawdziwe informacje nie 
rozprzestrzeniały się i nie szkodziły drugiemu człowiekowi? A może często 
sam formułuje pewne plotki, żeby mieć o czymś porozmawiać, aby znaleźć 
sensacje? 

Jezus w dzisiejszej Ewangelii mówi, że prawdą jest Słowo Boże. 
W czternastym rozdziale Ewangelii św. Jana mówi „Ja jestem drogą i prawdą, 
i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie”. Jezus 
jest prawdą i nie ma w nim cienia kłamstwa. Pragnie naszego szczęścia, 
abyśmy byli przepełnieni radością Chrystusa, który pragnie nas prowadzić 
i chce abyśmy za nim podążali. 

Jezu, dziękuję Ci za Twoje Słowo, proszę uświęć nas w prawdzie. 



czwartek, 28 maja                                                                                       J 17,20-26


W czasie ostatniej wieczerzy Jezus podniósłszy oczy ku niebu, modlił się tymi 
słowami: „Ojcze Święty, nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki 
ich słowu będą wierzyć we Mnie; aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, 
we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili jedno w Nas, aby świat uwierzył, 
żeś Ty Mnie posłał. I także chwałę, którą Mi dałeś, przekazałem im, aby 
stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy. Ja w nich, a Ty we Mnie! Oby się 
tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty Mnie posłał i żeś Ty ich 
umiłował tak, jak Mnie umiłowałeś.  
Ojcze, chcę, aby także ci, których Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem, 
aby widzieli chwałę moją, którą Mi dałeś, bo umiłowałeś Mnie przed 
założeniem świata. Ojcze sprawiedliwy! Świat Ciebie nie poznał, lecz Ja 
Ciebie poznałem i oni poznali, żeś Ty Mnie posłał. Objawiłem im Twoje imię 
i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty Mnie umiłowałeś, w nich była i Ja 
w nich”. 



Rozważanie


Jezus w czasie Ostatniej Wieczerzy modli się do swojego Ojca. Modli się za 
wszystkich, którzy w przyszłości usłyszą i poznają Słowo Boże. Modli się za 
chrześcijan, za Kościół, aby stanowił jedno. Jak ważna jest w tym czasie 
jedność. Wzajemna modlitwa za bliźnich, szczególnie za chorych oraz za  
lekarzy, którzy się nimi opiekują. Wspólna modlitwa do Ojca, który posłał 
Syna na świat, abyśmy dzisiaj mogli karmić się Jego Ciałem, może zdziałać 
cuda. 

Jezus w tym krótkim fragmencie objawia nam dwie niesamowite prawdy. 
Pierwsza z nich ukazuje się w zdaniu „że Ty ich umiłowałeś, tak jak mnie 
umiłowałeś” natomiast druga „Ojcze, chcę, aby także ci, których Mi dałeś, 
byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem” . Czy to niesamowite, że Bóg nas tak 
mocno umiłował? 

Oglądając w zeszłym tygodniu urywki, fragmenty kadrów z życia świętego 
Jana Pawła II, patrząc na jego twarz pomyślałam sobie, że ten człowiek 
naprawdę potrafił kochać i jak bardzo chciałabym kochać, tak jak on. Jednak za 
chwilę pomyślałam, że skoro człowiek potrafił tak kochać, tak jak bardzo 
kocha nas Bóg? 

Panie Boże uwielbiam Cię i dziękuję za Twoją miłość, którą mi dajesz i którą 
mogę się dzielić z moimi braćmi. Proszę naucz mnie tak kochać, aby inni 
patrząc na moje życie, widzieli Ciebie. 



Piątek, 29 maja - św. Urszuli Ledóchowskiej                                           J 21,15-19


Gdy Jezus ukazał się swoim uczniom i spożył z nimi śniadanie, rzekł do 
Szymona Piotra: „Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci?” 
Odpowiedział Mu: „Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham”.  
Rzekł do niego: „Paś baranki moje”. I powtórnie powiedział do niego: 
„Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie?”  
Odparł Mu: „Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham”.  
Rzekł do niego: „Paś owce moje”. Powiedział mu po raz trzeci: „Szymonie, 
synu Jana, czy kochasz Mnie?”  
Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: „Czy kochasz Mnie?” I 
rzekł do Niego: „Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham”.  
Rzekł do niego Jezus: „Paś owce moje. Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci: Gdy 
byłeś młodszy, opasywałeś się sam i chodziłeś, gdzie chciałeś. Ale gdy się 
zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inny cię opasze i poprowadzi, dokąd 
nie chcesz”. To powiedział, aby zaznaczyć, jaką śmiercią uwielbi Boga. 
A wypowiedziawszy to rzekł do niego: „Pójdź za Mną!” 



Rozważanie 


Rozmowa Jezusa z Piotrem jest lustrzanym odbiciem tego co działo się 
w trakcie męki Chrystusa. Tam Piotr trzy razy wypiera się swojego Mistrza, 
teraz trzykrotnie zapewnia, że go kocha. Z obu tych sytuacji możemy się wiele 
nauczyć. 
Popatrzmy na to co się dzieje oczami Piotra. On, który miał być skałą, na której 
Chrystus chciał budować swój Kościół, zawiódł w chwili próby, tak jak 
przepowiedział to Jezus. Musiało być to dla niego bardzo trudne, gdyż okazało 
się, że jest ktoś kto zna go lepiej niż on sam. Możemy podejrzewać, że 
świadomość tego, że zdradził, utrudniała mu otworzyć się na relację ze 
Zmartwychwstałym. Mimo, że jego Pan pokonał śmierć, w serce cały czas 
obciążało oskarżenie, że w chwili próby okazał się za słaby i nie może 
zagwarantować, że to się nie powtórzy.  Jak więc Chrystus mógł powierzyć 
swój Kościół takiemu grzesznikowi? 

Pytanie Jezusa: „Czy miłujesz mnie?” skierowane trzykrotnie do św. Piotra, 
sprawiło, że wątpliwości targające sercem Apostoła ponownie odżyły: dlaczego 
mnie o to pyta? Czy cały czas pamięta o tym co się wydarzyło? Co o mnie 
myśli? Niektórzy komentatorzy wskazując na wewnętrzną walkę pierwszego 
papieża wskazują na subtelna różnicę w użyciu słów. Jezus dwukrotnie pyta 
Piotra: „Czy miłujesz …?”, on odpowiada: „Kocham”. Dopiero za trzecim 
razem, gdy Jezus pyta: „Czy kochasz?”, Piotr odpowiada „Ty wiesz, że Cię 
kocham”. Przy pierwszym i drugim pytaniu, Jezus i Piotr posługiwali się 
innymi pojęciami, dopiero za trzecim razem odpowiedź Piotra wypływa 
z wiary i zaufania do Jezusa. 
Jak wygląda moja relacja z Jezusem, czy opieram się na Nim? Czy próbuję 
zrobić wszystko samodzielnie, żeby móc pochwalić się dobrym wynikiem? 

Zauważmy, że Chrystus w trakcie rozmowy z rybakiem znad Jeziora 
Galilejskiego, nie formułuje oskarżenia. Pyta go o miłość. To pokazuje, jak 
bardzo mu  zależy na Piotrze, jego słabości nie są dla Niego tak istotne.  



Jezus pyta Apostoła o najważniejszą rzecz, nic innego się nie liczy. Dobrym 
komentarzem do tej sytuacji są słowa św. Pawła: Któż może wystąpić 
z oskarżeniem przeciw tym, których Bóg wybrał? Czyż Bóg, który uspra-
wiedliwia? Któż może wydać wyrok potępienia? Czy Chrystus Jezus, który 
poniósł za nas śmierć, (…) i przyczynia się za nami? (Rz 8,33-34). 

Nie dajmy się okłamać złu, gdyż Bóg naprawdę nas kocha i każdy z nas jest dla 
niego bardzo ważny. Oba fragmenty – Ewangelia i list św. Pawła – dają 
nadzieję, że w czasie Sądu Ostatecznego, Jezus będzie nas pytał o to samo o co 
pytał św. Piotra: „Czy miłujesz mnie?”. Nie będzie żadnego procesu lustracji, 
weryfikacji czy sprawdzania średniej liczby dobrych uczynków na dobę. Bóg 
już od zarania dziejów wie, że chce mieć nas wszystkich jak najbliżej siebie. 
Czy Ty, też chcesz być blisko Niego? 



sobota, 30 maja                                                                                             J 21,20-25


Gdy Jezus zmartwychwstały ukazał się uczniom nad jeziorem Genezaret, Piotr 
obróciwszy się zobaczył idącego za sobą ucznia, którego miłował Jezus, 
a który to w czasie uczty spoczywał na Jego piersi, i powiedział: „Panie, kto 
jest ten, który Cię zdradzi?” Gdy więc go Piotr ujrzał, rzekł do Jezusa: „Panie, 
a co z tym będzie?”  
Odpowiedział mu Jezus: „Jeżeli chcę, aby pozostał, aż przyjdę, co tobie do 
tego? Ty pójdź za Mną”.  
Rozeszła się wśród braci wieść, że uczeń ów nie umrze. Ale Jezus nie 
powiedział mu, że nie umrze, lecz: „Jeśli Ja chcę, aby pozostał, aż przyjdę, co 
tobie do tego?”  
Ten właśnie uczeń daje świadectwo o tych sprawach i on je  opisał. A wiemy, 
że świadectwo jego jest prawdziwe. Jest ponadto wiele innych rzeczy, których 
Jezus dokonał, a które, gdyby je szczegółowo opisać, to sądzę, że cały świat 
nie pomieściłby ksiąg, które by trzeba napisać. 



Rozważanie


Zaraz po tym, jak św. Piotr otrzymuje od Jezusa klucze do Królestwa 
Niebieskiego dowiaduje się, jaką śmiercią umrze. Wyciągnięte ręce św. Piotra 
są aluzją do rąk rozciągniętych na krzyżu. Następnie pyta o los Jana, umiło-
wanego ucznia. Odpowiedź Jezusa pozostaje niejednoznaczna. Chrystus 
pozostawia sobie prawo do decydowania o tym co spotyka każdego człowieka. 
Nie wdaje się w dywagacje na temat tego jaką śmiercią Jan Ewangelista 
uwielbi Boga. Obecnie dobrze wiemy jak potoczyły się losy św. Jana - odszedł 
będąc na zesłaniu na wyspie Patmos. 

A czy Ty starasz się przyjąć odpowiedzi Boga na Twoje pytania? Czy może 
masz już gotową odpowiedź, którą chciałbyś/chciałbyś usłyszeć? 

Dialog między Jezusem a Piotrem pokazuje, że to Bóg decyduje o ludzkich 
losach. To Pan decyduje w jaki sposób każdy z nas wsławi Jego imię. Część 
zasili grono męczenników, inni ofiarują Mu swoją dziewiczość, jeszcze inni 
uwielbią Go w troskach i trudach codziennego życia. Bóg cieszy się z każdej  
z tych rzeczy i nie wartościuje ich w kolejności od najbardziej do najmniej 
znaczących. My też nie powinniśmy. Świętość każdego z nas jest wielką łaską 
i cudem. Mówi o tym Psalm 51: Ty się bowiem nie radujesz ofiarą i nie chcesz 
całopaleń, choćbym je dawał. Moją ofiarą, Boże, duch skruszony, nie gardzisz, 
Boże, sercem pokornym i skruszonym.  

Czy wierzysz, że Twoje życie, to co jest w nim dobre, wystarczy, żeby pójść do 
nieba? Co z innymi ludźmi, czy w swoim sercu pozwolisz wejść do radości 
Pana także tym, którzy wydawałoby się, że nie spełniają „minimum 
przyzwoitości”? 



niedziela, 31 maja - zesłanie ducha świętego                                       J 20,19-23 


Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, choć 
drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku 
i rzekł do nich: "Pokój wam!"  
A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, 
ujrzawszy Pana.  
A Jezus znowu rzekł do nich: "Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was 
posyłam».  
Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: "Weźmijcie Ducha Świętego! 
Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im 
zatrzymane". 



Komentarz - ks. Krystian wilczyński


Dzisiejsza liturgia pięknie ukazuje Boga, który wypowiada siebie samego do 
człowieka. Dziwne to stwierdzenie... ale prawdziwe. Teologia mówi o samo-
objawieniu się Boga, albo samo-udzielaniu się. Cóż oznaczają te niecodzienne 
stwierdzenia? 
Otóż kiedy człowiek wypowiada to co ma na myśli, używa słowa. Ono ujawnia 
treść myśli. Zaś sposób wypowiadania się ujawnia mówiącego – czy mówi 
nerwowo, czy spokojnie; głośno, czy cicho; jakiego używa języka; czy ton jest 
życzliwy, czy nie ma ironii... Tak więc wypowiedź ujawnia treść, ale i odsłania 
osobę mówiącą. 
Podobnie jest z Bogiem. On wszystko stwarza swoim Słowem. Wypowiada je 
na zewnątrz siebie, tak jak wypowiada się ludzkie słowa. Treścią tej wypo-
wiedzi jest wszystko co istnieje. A sposobem wyrażania się jest miłość. Co jest 
Słowem Boga? - Jest nim Chrystus, który objawił Boga będącego miłością: „bo 
w Nim zostało wszystko stworzone: i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi, 
byty widzialne i niewidzialne, czy Trony, czy Panowania, czy Zwierzchności, 
czy Władze. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On jest 
przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie” (Kol 1,16n). Podobnie jak 
człowiek używa konkretnego języka do wyrażenia treści swoich myśli, tak 
i Jezus używał języka właściwego Bogu, zrozumiałego dla każdego człowieka 
– języka miłości. 
Kiedy Jezus dopełnił swojej misji na ziemi, wstąpił do Ojca i zechciał posłać 
ludzkości Ducha Bożego. Odtąd ci, którzy Go przyjęli mają udział w życiu 
Bożym – oddychają tym samym „powietrzem” co Bóg, czyli powietrzem 
miłości. Na jego zapach człowiek przypomina sobie że potrafi kochać, że stać 
go na dobro, że szuka szczęścia, że jest powołany do wielkich rzeczy, itp. 
Kiedy nabieramy w płuca naszej duszy najczystsze tchnienie Boga, wtedy 
zaczynamy funkcjonować jak Bóg. Podobnie jak kwiat, gdy dostarczyć mu 
zabarwionej wody, zacznie barwić płatki na jej kolor. 



Bóg daje nam jednego Ducha, ale w Nim różnorodne zdolności. Dlatego św. 
Paweł opisał koryntianom charyzmaty i pouczył, że każdy jakieś ma. Należy je 
odkryć i używać w służbie Wspólnoty Kościoła, do czego zresztą są prze-
znaczone. Podobnie różni ludzie oddychają tym samym powietrzem, a żyją 
w różny sposób – według osobistego wyboru. Żyjmy tak, aby nie zabrakło 
Bożego tchnienia miłości w nas. Dopóki ono jest i nie grzeszymy śmiertelnie, 
dopóty idziemy w stronę upodobnienia się do Boga, który jest miłością (por. 
1 J 4,8.16). 
Czy jest to łatwe? - Na pewno nie. Jak więc kochać, kiedy po ludzku się nie 
da?... Odpowiedź znajdujemy w dzisiejszej Ewangelii. O wydarzeniu w nim 
opisanym mówi się, że to tzw. mała pięćdziesiątnica. Dzisiaj Chrystus 
Zmartwychwstały tchnął Ducha na Apostołów pogrążonych w swoich 
grzechach, zdradzie, opuszczeniu, poczuciu winy, wzajemnym osądzaniu, 
beznadziei... Jezus uczy swoich Apostołów umiejętności czysto Boskiej – uczy 
ich kochać „pomimo”, czyli uczy samego miłosierdzia. A jak przebiega ta 
lekcja?... 
Najpierw Pan pojawia się niespodziewanie i kiedy Go dostrzegają radują się 
widokiem Tego, który przynosi im pokój. Ale Jezus musi zaraz powtórzyć 
„Pokój wam”. Robi to dlatego, że po pierwszym odruchu radości pojawiły się 
zaraz samosądy i skazywanie siebie na potępienie – świadomość grzechu. 
Dlatego Jezus jeszcze raz zapewnia ich o swoim pokoju, o tym że im 
przebacza. Następnie tchnie na nich i otrzymują w duchowe płuca Ducha 
miłości, który pachnie  przebaczeniem. I zaczynają oddychać tym powietrzem. 
I pompuje ono w nich przekonanie o wielkiej miłości Bożej, której właśnie 
jako grzesznicy doświadczyli. 
Apostołów pouczonych taką lekcją poglądową Jezus posyła, aby w Jego imię 
czynili to samo – dawali ludziom smakować Boże przebaczenie, aby gładzili 
grzechy Jego mocą. Tymi słowami Zbawiciel wkłada w ręce Apostołów i ich 
następców władzę odpuszczania grzechów. 



Tak samo my nauczymy się kochać tylko wtedy, kiedy poznamy i będziemy 
odnawiać smak Bożego przebaczenia względem nas samych. Radując się 
z tego daru, chętnie udzielisz go drugiemu człowiekowi. Nie własną mocą, ale 
właśnie mocą Ducha Świętego. 

  



Rozważanie


Zmartwychwstały Pan wyciąga apostołów z grobu ich lęków. Ukazując się 
uczniom po ukrzyżowaniu i pokazując im ślady po swojej męce, Jezus 
potwierdza prawdziwość wszystkiego, o czym nauczał Jedenastu. Radość 
uczniów Jezusa, gdy tylko Go zobaczyli była podwójna: ich ukochany Mistrz 
żyje i tak jak mówił jest Synem Bożym – kto inny mógłby pokonać śmierć?
Od tego momentu Apostołowie dzielą wspólne doświadczenie spotkania z ży-
wym Bogiem. Wokół tego zawiązuje się wspólnota, to wydarzenie staje się dla 
nich nowym punktem odniesienia. Jezus umacnia tę wspólnotę wlewając 
w  serca uczniów pokój i Ducha Świętego – Ducha Prawdy i Miłości. 
Prawdziwa wspólnota musi żyć jednym duchem, żeby stanowiła jedność. 
Trójca Święta jest przecież komunią Ojca i Syna w jednym Duchu. Tym 
samym, apostołowie stają się do Niego podobni ze względu na to, że otrzymali 
tego samego Ducha, który stanowi sedno relacji Ojca z Synem. Dlatego też 
mogą być posłani do ludzi i mogą odpuszczać grzechy. 
To właśnie ten Duch, ma na nowo zjednoczyć wszystkich ludzi. Dzieje się 
rzecz odwrotna do tego co stało się podczas budowy Wieży Babel. Tym razem 
jednak zjednoczenie daje sam Bóg, nie pochodzi ono z ludzkiej inicjatywy. Jest 
ono dużo trwalsze, bo oparte na pewnym fundamencie jakim jest Stwórca.
Otrzymałeś sakrament bierzmowania tak samo jak Apostołowie. Czy widzisz 
w sobie podobieństwo do Jezusa w Duchu i Prawdzie?
Czy korzystasz z Darów Ducha Świętego?
Czy dzielisz się tym Duchem z innymi ludźmi? Wprowadzasz pokój?


