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Niedziela Wielkanocna                                                                                 J 20,1-9 


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 miłował, 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 do grobu. Ujrzał i uwierzył. 
Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, że On ma powstać 
z martwych.  



Komentarz


Kontekst: Dwa ostatnie rozdziały Ewangelii św. Jana to relacja z odkrycia 
pustego grobu i opis objawień Zmartwychwstałego Jezusa, najpierw 
w Jerozolimie, a następnie nad brzegiem Jeziora Galilejskiego. Omawiany 
fragment to pierwsze zderzenie się z prawdą o pustym grobie wczesnym 
rankiem, pierwszego dnia tygodnia.  

1. Werset 1. wskazuje na relację pomiędzy żydowskim szabatem 
a chrześcijańską niedzielą (Dzień Pański). Widać to na przykładzie relacji 
między stworzeniem i zbawieniem. Oznaczenie czasu ukazania się 
Zmartwychwstałego nawiązujące do pierwszego dnia stworzenia oznacza, że 
zmartwychwstanie jest ustawione pod znakiem stworzenia. U Jana nie chodzi 
o „nowe stworzenie”, lecz o stworzenie ostatecznie zrealizowane. Stwarzając 
świat, Bóg miał na względzie zmartwychwstanie swojego Syna. I odwrotnie, 
zmartwychwstanie Chrystusa niesie dopełnienie stworzenia, jako zbawienie. 
Przy stworzeniu Duch unosi się nad wodami (Rdz 1,2). Teraz udziela się On 
jako dar, żeby grzech był odpuszczony (Mędala).  

2. Pusty grób nie dla wszystkich musi oznaczać zmartwychwstanie Jezusa. 
Sama Maria Magdalena początkowo nie łączy wcale pustego grobu ze 
zmartwychwstaniem. Mówi do uczniów: „Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, 
gdzie Go położono”. Arcykapłani próbowali rozpowszechnić wręcz plotkę, że 
pusty grób był efektem ingerencji apostołów. Oto co nakazali głosić żołnierzom 
pełniącym wartę przy grobie: „Rozpowiadajcie tak: Jego uczniowie przyszli 
w nocy i wykradli Go, gdyśmy spali” (Mt 28,13).  

Odmienną intuicję miał z kolei uczeń, którego Jezus miłował. Kiedy wszedł do 
grobu, to „ujrzał i uwierzył”. Użyty tu ze słownika Janowego czasownik horao 
(dostrzegam) oznacza „widzenie przez wiarę”. Stąd niektórzy przypisują mu 
wiarę w zmartwychwstanie na podstawie faktu pustego grobu. Przez 
odniesienie do Pisma (20,9) ta wiara zostaje pogłębiona.  



3. Nadzwyczajna jest rola, jaką odgrywa w tej historii miłość. To Maria, która 
kochała Jezusa tak bardzo, była tą, która pierwsza przyszła do grobu. To Jan, 
uczeń, którego Jezus miłował i który miłował Jezusa, był tym, który pierwszy 
uwierzył w zmartwychwstanie. Jest to wielkim przywilejem Jana być 
pierwszym człowiekiem, który zrozumiał i uwierzył. Miłość dała mu oczy do 
czytania znaków i rozum do pojmowania (Barclay).  

 

 



Rozważanie 


Otworzę szeroko drzwi mego serca na radość Poranka Zmartwychwstania.  

1. „Wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno”. Maria Magdalena 
towarzyszyła Jezusowi do ostatnich chwil Jego ziemskiego życia. Musiała też 
być przy Jego pogrzebie, skoro wiedziała, gdzie znaleźć grób, mimo że jeszcze 
było ciemno. Ona, w odróżnieniu od uczniów, wyszła, poszła do swego Pana, 
choć spodziewała się znaleźć tylko Jego martwe ciało.  

Czy ja, w kryzysowych chwilach, kiedy wydaje mi się, że już wszystko 
stracone, wciąż jednak pokładam nadzieję w moim Panu i Mistrzu, że mnie nie 
opuści, że ocali moje życie?  

2. „Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu”. Świadectwo Marii 
Magdaleny zachęciło dwóch uczniów do wyjścia z ukrycia. Tak ich poruszyły 
słowa kobiety o pustym grobie, że biegli, aby jak najszybciej przekonać się czy 
to prawda, co ona mówi. Gdyby nie Maria Magdalena, może jeszcze długo nie 
dowiedzieliby się o Zmartwychwstaniu.  

Czy ja potrafię innym głosić Dobrą Nowinę? Dobrą – to znaczy o tym, że Jezus 
kocha i zbawia, każdego człowieka. Czy staram się tak rozmawiać z innymi, by 
przeze mnie przemawiała dobroć i miłosierdzie Chrystusa, dla którego 
najważniejsze jest, by każdy człowiek mógł dostąpić radości życia wiecznego? 
Czy w ten sposób rozumiem moje bycie Chrześcijaninem – wyznawcą 
Chrystusa, że mam innych do Niego pociągać, a nie odstraszać od Niego?  

3. „Ujrzał i uwierzył”. Wyobrażę sobie, jak przybiegam do grobu razem z 
Piotrem i Janem. Wchodzę do środka i widzę płótna i chustę, poplamione 
zaschniętą krwią. Jezusa jednak tam nie ma. W tym momencie dociera do mnie 
to, w co może nie ośmielałem się wierzyć: Syn Boży zmartwychwstał. 
Prawdziwie. Wezmę głęboki oddech i pozwolę, by radość i tryumf 
ostatecznego zwycięstwa nad śmiercią wypełniły moje serce, moje ciało, moje 



życie. Czy może mi się stać coś złego, skoro On pokonał śmierć i dla mnie 
także otworzył bramy raju?  

Na koniec zawołam z radością i mocą: Alleluja! I będę bez ograniczeń i bez 
skrępowania czerpał z radości, jaką dzisiaj Pan daje całemu światu.  



Poniedziałek Wielkanocny                                                                      Mt 28,8-15 


Gdy anioł przemówił do niewiast, one pośpiesznie oddaliły się od grobu, 
z bojaźnią i wielką radością, i pobiegły oznajmić to Jego uczniom. 
A oto Jezus stanął przed nimi, mówiąc: «Witajcie!» One podeszły do Niego, 
objęły Go za nogi i oddały Mu pokłon. A Jezus rzekł do nich: «Nie bójcie się! 
Idźcie i oznajmijcie moim braciom: niech udadzą się do Galilei, tam Mnie 
zobaczą».  

Gdy one były w drodze, niektórzy ze straży przyszli do miasta i powiadomili 
arcykapłanów o wszystkim, co zaszło. Ci zebrali się ze starszymi, a po naradzie 
dali żołnierzom sporo pieniędzy i rzekli: «Rozpowiadajcie tak: Jego uczniowie 
przyszli w nocy i wykradli Go, gdy spaliśmy. A gdyby to doszło do uszu 
namiestnika, my z nim pomówimy i wybawimy was z kłopotu».  

Ci więc wzięli pieniądze i uczynili, jak ich pouczono. I tak rozniosła się ta 
pogłoska między Żydami, i trwa aż do dnia dzisiejszego.  



Rozważanie


O co proszę? O otwartość serca na Dobrą Nowinę.  

* Przywołam dziś równolegle dwa obrazy.  

Pierwszy obraz: to grupka kobiet w pobliżu grobu wykutego w skale. Jeszcze 
przed chwilą szły zapłakane, namaścić ciało. Może niczego się już nie 
spodziewały, ale chciały jeszcze w ten sposób oddać hołd swojemu Mistrzowi. 
Teraz są zdezorientowane. Anioł, pusty grób. Czy to może być prawda? 
Jednocześnie cieszą się i boją. Zobaczę, jak patrzą na siebie, jak te skrajne 
uczucia malują się na ich twarzach, jak biegną, potykając się o kamienie. 
Jeszcze nie do końca zdają sobie sprawę, co się stało. Ale czują, że stało się coś 
wielkiego i ważnego. Uwierzyły, że niemożliwe stało się możliwe. I wiedzą, co 
mają teraz robić.  

Drugi obraz: to grupka mężczyzn, arcykapłanów i starszych. Być może 
przebywają akurat w jakimś eleganckim pomieszczeniu w pobliżu świątyni. Są 
zadowoleni się z siebie, może wspominają, jak sprawnie udało im się raz na 
zawsze „załatwić” sprawę Jezusa z Nazaretu. I wtem ktoś zakłóca ich spokój. 
Posłaniec, pusty grób. „To nie może być prawda! Tak nie miało być!” 
Gorączkowa narada, wzajemne oskarżenia, podniesione głosy: „Musimy coś 
z tym zrobić, trzeba być konsekwentnym”. Kłamstwo, oszczerstwo, prze-
kupstwo. Mówią: „Trudno, tak trzeba było uczynić”.  

Zobaczę, w którym z tych obrazów odnajduję się bardziej (a może po trosze 
w obydwu). Czy jestem otwarty na to, co słyszę o Jezusie, nawet jeśli 
spodziewałem się czegoś innego? Czy może idę w zaparte, aby nie przyznać się 
do błędu? Czy tak, jak niewiasty, daję szansę Jezusowi, nawet jeśli w danej 
chwili nie czuję, że On żyje we mnie? Czy może tak, jak arcykapłani, 
zamykam się w „eleganckim pomieszczeniu” z dala od Niego, wśród ludzi, 
którzy mówią: „Nie przejmuj się Jezusem! On już dawno nie żyje!”  



* Zobaczę też Jezusa, który nie zostawił niewiast w ich zdezorientowaniu, 
tylko sam stanął przed nimi. Usłyszę Jego kojące słowa, które tak wiele razy 
wypowiadał: „Nie bójcie się!” Pomyślę czego ja się boję i zaproszę Jezusa do 
tego lęku. Wsłucham się też w to, jaką misję mi zleca, żebym nie skupiał się 
tylko na samym sobie.  

* Pomyślę o tym, jak niesamowitą siłę rażenia ma fałszywe słowo, które „trwa 
aż do dnia dzisiejszego”. Pierwsze takie fałszywe informacje rozpowszechniał 
wąż w ogrodzie Eden. To jego domena. Zobaczę czy i ja nie ulegam takiemu 
fałszowi, czy nie gram w tę samą grę, powtarzając czasem fałszywe albo co 
najmniej niesprawdzone informacje. Powierzę to wszystko Jezusowi.  

* Panie, pomóż mi się otworzyć na Dobrą Nowinę. Pokonaj moje 
zacietrzewienie i dumę, która nie pozwala mi się przyznać do błędu, lęk przed 
wyjściem poza schematy. Nie daj mi nigdy zamknąć się na Prawdę, którą 
chcesz mi objawić!  



Wtorek Wielkanocny                                                                                    J 20,11-18 


Maria Magdalena stała przed grobem, płacząc. A kiedy tak płakała, nachyliła 
się do grobu i ujrzała dwóch aniołów w bieli, siedzących tam, gdzie leżało 
ciało Jezusa – jednego w miejscu głowy, drugiego w miejscu nóg. 
I rzekli do niej: «Niewiasto, czemu płaczesz?»  
Odpowiedziała im: «Zabrano Pana mego i nie wiem, gdzie Go położono». 
Gdy to powiedziała, odwróciła się i ujrzała stojącego Jezusa, ale nie wiedziała, 
że to Jezus. 
Rzekł do niej Jezus: «Niewiasto, czemu płaczesz? Kogo szukasz?» 
Ona zaś, sądząc, że to jest ogrodnik, powiedziała do Niego: «Panie, jeśli ty Go 
przeniosłeś, powiedz mi, gdzie Go położyłeś, a ja Go zabiorę». 
Jezus rzekł do niej: «Mario!» A ona, obróciwszy się, powiedziała do Niego po 
hebrajsku: «Rabbuni», to znaczy: Mój Nauczycielu! 
Rzekł do niej Jezus: «Nie zatrzymuj Mnie, jeszcze bowiem nie wstąpiłem do 
Ojca. Natomiast udaj się do moich braci i powiedz im: „Wstępuję do Ojca 
mego i Ojca waszego oraz do Boga mego i Boga waszego”». 
Poszła Maria Magdalena i oznajmiła uczniom: «Widziałam Pana», i co jej 
powiedział.  



Rozważanie 


O co proszę? O to, żebym umiał pragnąć więcej i dostrzegał Boże działanie 
w moim życiu.  

* Wyobrażę sobie tę scenę. Ogród, trawa, drzewa, skały - w jednej z nich 
wykuty grób. Przed nim odsunięty potężny kamień. Opiera się o niego kobieta. 
Przyszła w żałobie – dopiero co została zabita bliska dla niej osoba. Jeszcze 
ledwo mogła się z tym pogodzić, jeszcze trzymała się tej myśli, że chociaż 
będzie mogła spełnić jakąś przysługę wobec tego martwego ciała, a tu kolejny 
cios – ciała również nie ma. Wszystko dla niej się wali, czuje się, jakby sama 
była przygnieciona tym grobowym kamieniem. Nie pozostaje jej nic oprócz 
płaczu...  

* «Niewiasto, czemu płaczesz?» Jezus także zapłakał nad grobem Łazarza. 
Żydzi powiedzieli wówczas: „Oto jak go miłował!” Płacz Magdaleny też 
wynika z miłości. Kochała Jezusa, a On musiał odejść. Każdy, kto stracił bliską 
osobę, na pewno rozumie ten ból. Zastanowię się, za kim ja bym płakał lub za 
kim potrafiłbym płakać. Kto jest mi bliski? A czy Jezus jest mi na tyle bliski, że 
płakałbym, chociażby w swojej duszy, gdybym Go w jakiś sposób utracił? Czy 
potrafiłbym płakać za moim Bogiem?  

* «Zabrano Pana mego i nie wiem, gdzie Go położono». Maria przyszła do 
martwego ciała i była skupiona tylko na tym, żeby znaleźć martwe ciało. Nie 
żyła nadzieją zmartwychwstania, może była to dla niej tylko odległa idea. Nie 
myślała o tym, że może pragnąć więcej, a nawet – że to „więcej” w ogóle jest 
możliwe. Czy w moim życiu duchowym też są takie miejsca, w których pragnę 
bardzo mało i nie wierzę, że Bóg może i chce dać mi coś więcej?  

* Ujrzała stojącego Jezusa, ale nie wiedziała, że to Jezus. Maria Magdalena 
przecież dobrze znała Jezusa i Jego głos. A kiedy okazało się, że jest bliżej niż 
myślała, wcale Go nie rozpoznała. Zastanowię się – dlaczego? Może On był 
nieco inny niż Go zapamiętała, może ją zaślepiał smutek, może cała jej uwaga 



była skoncentrowana na rzeczach przyziemnych... Poproszę dziś Jezusa 
o łaskę, by był ze mną w moich smutkach i bym mógł zawsze dostrzegać Jego 
obecność.  

* «Mario!», «Rabbuni» Nagle Maria Magdalena poznaje Jezusa. Wczuję się 
w jej rozpierającą radość. Zobaczę zmienioną twarz. Być może myślała, że śni. 
Dostała więcej niż nawet była w stanie sobie wyobrazić. Spróbuję sobie 
przypomnieć czy w moim życiu też były takie sytuacje, w których Jezus 
wyzwolił mnie od jakiegoś wielkiego strapienia, kiedy wielki ciężar spadł 
z mojego serca. A może nawet nie zdawałem sobie sprawy, że to On działa. Co 
wtedy czułem? Zapamiętam te momenty, by dawały nadzieję na przyszłość.  

Na koniec pomodlę się z dziękczynieniem słowami Psalmu 30: „Zamieniłeś 
w taniec mój żałobny lament, wór zdjąłeś ze mnie i przepasałeś mnie radością”.  



Środa wielkanocna,                                                                                                 Łk 24,13-35 


W pierwszy dzień tygodnia dwaj uczniowie Jezusa byli w drodze do wsi, 
zwanej Emaus, oddalonej sześćdziesiąt stadiów od Jerozolimy. Rozmawiali oni 
ze sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali 
ze 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 ze 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 z Nazaretu, 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 
właśnie On miał wyzwolić Izraela. Teraz zaś po tym wszystkim dziś już trzeci 
dzień, jak się to stało. Co więcej, 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 otworzyły się im oczy 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.  



Rozważanie


O co proszę? O żywą relację z Jezusem – bym chciał z Nim być, 
rozmawiać, dzielić się wątpliwościami i karmić Jego Ciałem.  

* Wczuję się w sytuację dwóch uczniów, którym wydawało się, że wiele 
przegrali. Mówią: „A myśmy się spodziewali...". Wszystko poszło nie po ich 
myśli. Smutek miesza się z frustracją. Może czują żal do siebie, że w ogóle 
poszli za tym Jezusem, że zaufali i zostali z niczym... Czy też tak czasem nie 
myślę? Że idąc za Jezusem nie zawsze zwyciężam, a wręcz przeciwnie - 
przegrywam? Że byłoby mi łatwiej bez Niego, bo spodziewałem się, że będzie 
lekko, łatwo i przyjemnie, a tak nie jest? Czy rekolekcji, modlitwy, jakiejś 
posługi itd. nie oceniam według kryterium „czy wyszło tak jak się 
spodziewałem”?  

* „Cóż to za rozmowy prowadzicie ze sobą w drodze?” Zobaczę Jezusa, który 
jest ciekawy tego, co myślę i co mam do powiedzenia. On chce posłuchać, 
o czym rozmawiają Jego uczniowie. Dlatego przystępując do modlitwy, 
pomyślę, że dla Jezusa jest ważne to, co chcę mu powiedzieć. Może to jakiś 
błahy problem, może nie chciałbym zawracać Mu głowy. A może mimo 
wszystko On chce tego wysłuchać, bo to twój problem, a ty jesteś dla niego 
ważny? Spróbuję otworzyć się na takie doświadczenie. Będzie to punkt wyjścia 
do dalszej rozmowy.  

* „O nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co 
powiedzieli prorocy!" Spróbuję zobaczyć przestrzenie niewiary w moim życiu. 
Być może są jakieś słowa Pisma czy prawdy wiary, w które wątpię? Być może 
odrzucam jakąś część nauczania Chrystusa i Kościoła, bo nie jestem w stanie 
go zrozumieć? Powierzę to wszystko w ufnej modlitwie, aby sam Jezus, tak jak 
uczniom idącym do Emaus, objaśnił mi wszystko w drodze. Będę obserwował 
czy na modlitwie, w codziennych wydarzeniach lub przez innych ludzi sam 
Bóg rozjaśnia moje wątpliwości.  



* „Zostań z nami". Uczniowie jeszcze nie rozpoznali Jezusa, ale już „serce 
w nich pałało”, tak, że chcieli z Nim zostać. Przyjrzę się mojej relacji 
z Jezusem: czy też jest mi z Nim po prostu dobrze? Czy moje serce raduje się, 
gdy z Nim rozmawiam? Czy przynosi mi to pokój? A jeśli nie, to dlaczego? 
Być może nie rozpoznaję w Nim prawdziwego Boga? Może jestem z Nim 
z przyzwyczajenia, ale wcale nie mam pragnienia, by z Nim być? Poproszę 
dziś Jezusa o ożywienie relacji z Nim.  

* „Poznali Go przy łamaniu chleba". Podziękuję Chrystusowi za to, że wciąż 
łamie dla Nas chleb i karmi nas w każdej Eucharystii. Podczas Mszy Świętej 
pomyślę czy naprawdę wierzę w to, że Chrystus jest tam realnie obecny. 
Poproszę, by w Komunii Świętej „przybliżył się i szedł ze mną”.  



Czwartek wielkanocny                                                                          Łk 24,35-48 


Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze, i jak poznali Jezusa przy 
łamaniu chleba. 
A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: „Pokój 
wam”. Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz On rzekł 
do nich: „Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się 
w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie się 
Mnie i przekonajcie: duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam”. 
Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi.  
Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do 
nich: „Macie tu coś do jedzenia?” Oni podali Mu kawałek pieczonej ryby. 
Wziął i jadł wobec wszystkich. 
Potem rzekł do nich: „To właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy 
byłem jeszcze z wami: Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o Mnie 
w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach”. Wtedy oświecił ich umysły, 
aby rozumieli Pisma.  
I rzekł do nich: „Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia 
zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie 
grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście 
świadkami tego”.  



Rozważanie 


O co proszę? O żywe doświadczenie spotkania ze Zmartwychwstałym, 
które pozwoli mi z przekonaniem głosić Go innym.  

* Spróbuję sobie wyobrazić tę scenę. Jakieś pomieszczenie i grupa kilkunastu 
ludzi. Opowiadają świadectwa o tym, że widzieli zmartwychwstałego Jezusa. 
Podekscytowani opisują, jak spotkali Go w drodze. Jedni im wierzą, inni być 
może powątpiewają: może coś im się przywidziało, może to sobie wmówili, 
może to jakiś zbieg okoliczności. Wyobrażę sobie, że stoję wśród tych ludzi 
i słyszę to wszystko. Co myślę? Jak ja reaguję na świadectwo innych, którzy 
mówią, że w swoim życiu spotkali Jezusa?  

* „Dotknijcie się mnie i przekonajcie”. Jezus sam zachęca wątpiących, aby 
upewnili się poprzez dotknięcie. A czy ja miałem kiedyś w moim życiu 
doświadczenie, że mogłem „dotknąć” Jezusa? Czy pamiętam taki moment, 
kiedy byłem wyraźnie pewny, że On istnieje i jest blisko mnie? Przypomnę 
sobie i podziękuję za to doświadczenie. A jeśli takiego nie mam, mogę dziś 
prosić Jezusa o łaskę dotknięcia.  

* „Popatrzcie (...): to Ja jestem". Jezus bardzo chce dać się poznać swoim 
uczniom. Nie tylko sam przychodzi do nich, ale nawet jest gotów ich 
przekonywać, żeby Go poznali. Pomyślę z nadzieją, że też jestem Jego 
uczniem, więc mogę liczyć na to, że będzie przychodził i do mnie.  

* „Duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam". Jezus dowodzi, że 
wciąż jest prawdziwym człowiekiem. Śmierć nie zabrała jego człowie-
czeństwa, Zmartwychwstanie nie okazało się jakąś przenośnią czy odległą 
zapowiedzią, ale konkretnym faktem – z krwi i kości. Jezus po swoim 
Zmartwychwstaniu wciąż jest bliski ludziom, bo jest jednym z nas. Czy patrzę 
na Jezusa nie tylko jak na Boga, ale także jak na mojego brata?  

* „Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o Mnie". Jezus wskazuje na 
wagę Słowa Bożego - ono MUSI się wypełnić. Czy tak właśnie patrzę na 



Słowo Boże? Czy wierzę, że obietnice w nim zawarte muszą się wypełnić, bo 
złożył je sam Bóg?  

* „Wy jesteście świadkami tego". W misji Mesjasza jest miejsce także na misję 
Jego świadków. Otrzymali oni obfite łaski, by głosić nawrócenie i odpuszcze-
nie grzechów wszelkiemu stworzeniu. Czy ja też czuję się świadkiem Jezusa? 
Czy jestem nastawiony na to, żeby głosić świadectwo o Zmartwychwstałym, 
gdziekolwiek jestem? A jeśli nie jestem na to gotowy - pomyślę co mi 
przeszkadza, czego mi brakuje? Powierzę to wszystko Jezusowi w modlitwie: 
Panie, pomóż mi w pełnej wolności być Twoim świadkiem.  



Piątek wielkanocny                                                                                      J 21,1-14 


Jezus znowu ukazał się nad Jeziorem Tyberiadzkim. A ukazał się w ten sposób: 
Byli razem Szymon Piotr, Tomasz, zwany Didymos, Natanael z Kany 
Galilejskiej, synowie Zebedeusza oraz dwaj inni z Jego uczniów. Szymon Piotr 
powiedział do nich: «Idę łowić ryby». Odpowiedzieli mu: «Idziemy i my 
z tobą». Wyszli więc i wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie ułowili.  
A gdy ranek zaświtał, Jezus stanął na brzegu. Jednakże uczniowie nie 
wiedzieli, że to był Jezus. 
A Jezus rzekł do nich: «Dzieci, macie coś do jedzenia?» 
Odpowiedzieli Mu: «Nie».  
On rzekł do nich: «Zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie». 
Zarzucili więc i z powodu mnóstwa ryb nie mogli jej wyciągnąć. 
Powiedział więc do Piotra ów uczeń, którego Jezus miłował: «To jest Pan!» 
Szymon Piotr, usłyszawszy, że to jest Pan, przywdział na siebie wierzchnią 
szatę – był bowiem prawie nagi – i rzucił się wpław do jeziora. Pozostali 
uczniowie przypłynęli łódką, ciągnąc za sobą sieć z rybami. Od brzegu bowiem 
nie było daleko – tylko około dwustu łokci.  
A kiedy zeszli na ląd, ujrzeli rozłożone ognisko, a na nim ułożoną rybę oraz 
chleb. Rzekł do nich Jezus: «Przynieście jeszcze ryb, które teraz złowiliście». 
Poszedł Szymon Piotr i wyciągnął na brzeg sieć pełną wielkich ryb w liczbie 
stu pięćdziesięciu trzech. A pomimo tak wielkiej ilości sieć nie rozerwała się. 
Rzekł do nich Jezus: «Chodźcie, posilcie się!» Żaden z uczniów nie odważył 
się zadać Mu pytania: «Kto Ty jesteś?», bo wiedzieli, że to jest Pan. A Jezus 
przyszedł, wziął chleb i podał im – podobnie i rybę.  
To już trzeci raz Jezus ukazał się uczniom od chwili, gdy zmartwychwstał.  



Rozważanie


O co proszę? O dostrzeżenie, że sam nie jestem w stanie sobie poradzić 
i otwarcie na to, co Bóg chce mi dać.  

* „Idę łowić ryby". Uczniowie są już po spotkaniu ze Zmartwychwstałym - i to 
dwukrotnym - a i tak wygląda na to, jakby nie mieli pomysłu na siebie. Jakby 
nie wiedzieli, co zrobić z doświadczeniem, które było ich udziałem. Wracają na 
stare tory, do tego, co znają najlepiej. Jak gdyby nigdy nic znów idą łowić ryby, 
używając przy tym swoich zdolności, znanych schematów. I ponownie im nie 
idzie. A czy we mnie spotkanie z Jezusem coś zmienia? Czy po pięknych 
rekolekcjach, modlitwie (na przykład rozważaniu lectio divina) nie wracam 
wciąż do układania życia po swojemu, do radzenia sobie według własnych 
planów?  

* „Dzieci, macie coś do jedzenia?" Zobaczę Jezusa, który z czułością i troską 
o swoje dzieci pyta, czy im czegoś nie brakuje. Pyta, choć pewnie zna 
odpowiedź. Może czasem chce, żebyśmy sami nazwali swój brak. Żebyśmy 
uświadomili sobie naszą bezradność. I już w kolejnym zdaniu podpowiada, co 
zrobić, aby znaleźć to, czego nam brakuje. Zastanowię się, jaki jest mój brak, 
z czym sobie nie radzę. Powiem o tym Jezusowi i poproszę Go o podpowiedź, 
gdzie mam zarzucić sieć.  

* „Powiedział więc do Piotra ów uczeń, którego Jezus miłował: «To jest 
Pan!»". Piotr dobrze znał Jezusa, był czołową postacią wśród Jego uczniów, to 
On jako pierwszy wyznał wiarę w Mesjasza. Ale w tamtym momencie Pana 
rozpoznał nie Piotr, a inny uczeń. W tej scenie zobaczę, jaka jest wartość 
wspólnoty i relacji z innymi wierzącymi. Gdy jedna osoba akurat nie dostrzega 
Jezusa, może ją wesprzeć brat lub siostra. Czy w mojej wspólnocie też mam 
takie relacje? Czy wspólnota jest dla mnie oparciem? Czy ja sam staram się być 
oparciem dla innych?  



* „Wyciągnął na brzeg sieć pełną wielkich ryb w liczbie stu pięćdziesięciu 
trzech". Znakiem rozpoznawczym Jezusa jest obfitość. W Ewangelii widzimy 
Jezusa, który niczego nie żałuje swoim uczniom. I nie są to tylko chleb i ryby, 
ale też życie, które przyszedł dać w obfitości. Czy doznaję obfitości łask 
w moim życiu? Czy sam jestem hojny dla innych ludzi?  

* „Rzucił się wpław do jeziora”. Piotr tak bardzo tęsknił za Panem, jak 
najszybciej chciał być przy Nim. Nic się wówczas nie liczyło. Czy ja też tak 
tęsknię za Jezusem? Czy może lekceważę sobie możliwości spotkania z Nim? 
Panie, daj mi zawsze serce otwarte na Ciebie i pragnienie, byś przychodził do 
mojego życia.  



Sobota wielkanocna                                                                                Mk 16,9-15 


Po swym zmartwychwstaniu, wczesnym rankiem w pierwszy dzień tygodnia, 
Jezus ukazał się najpierw Marii Magdalenie, z której przedtem wyrzucił siedem 
złych duchów. Ona poszła i oznajmiła to Jego towarzyszom, pogrążonym 
w smutku i płaczącym. Ci jednak, słysząc, że żyje i że ona Go widziała, nie 
dali temu wiary. Potem ukazał się w innej postaci dwom spośród nich na 
drodze, gdy szli do wsi. Oni powrócili i obwieścili pozostałym. Lecz im też nie 
uwierzyli.  
W końcu ukazał się samym Jedenastu, gdy siedzieli za stołem, i wyrzucał im 
brak wiary oraz upór, że nie wierzyli tym, którzy widzieli Go zmartwych-
wstałego. 
I rzekł do nich: «Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu 
stworzeniu!»  



Rozważanie


O co proszę? O zobaczenie innego człowieka oczami Chrystusa 
i dostrzeżenie Chrystusa w drugim człowieku.  

* „Jezus ukazał się najpierw Marii Magdalenie”. Zastanowię się - dlaczego 
akurat jej, a nie na przykład swoim uczniom albo swojej Matce? Być może 
była to odpowiedź na to, że przyszła do Jezusa jako pierwsza, jeszcze 
wczesnym rankiem. Ta, która wychodzi naprzeciw, jako pierwsza dostępuje 
łaski spotkania. Czy ja idę w stronę Jezusa, czy tylko czekam na Jego 
inicjatywę?  

Widzimy też, że była to osoba bardzo przez życie doświadczona, głęboko 
poraniona. W końcu kiedyś miała w sobie aż siedem złych duchów. Z kart 
Ewangelii możemy wywieść, że właśnie takimi osobami szczególnie zajmował 
się Jezus, pomagał im powstać z błota. A one mogły odwdzięczyć się tylko 
miłością. Czy dla mnie, jako dla ucznia Jezusa, też ważni są słabi, ubodzy 
i poranieni przez życie? Czy patrzę na takie osoby z miłością? Czy mam 
pragnienie, aby ich podnosić, przywracać im godność?  

* „Nie dali temu wiary”. Apostołowie są oporni na przyjęcie świadectwa o tym, 
że Jezus żyje. Dwukrotnie nie przyjmują do wiadomości nowiny 
o zmartwychwstaniu. Myślą bardzo racjonalnie i czysto po ludzku. Czy też 
czasem w taki sposób nie myślę? Może i wierzę w Jezusa, ale nie wierzę, że 
mogą się dziać rzeczy po ludzku niemożliwe? Może mam jakiś problem i nie 
wierzę, że Jezus jest w stanie go rozwiązać? Porozmawiam o tym z Nim.  

* „Potem ukazał się w innej postaci”. Jezus może nam się ukazywać w różnych 
postaciach i przemawiać przez różne wydarzenia naszego życia. Czy jestem 
czujny, aby rozpoznawać tę Jego różnorodną obecność? Czy patrzę bardzo 
wąsko i przez to nie dostrzegam, że Chrystus może chcieć mi się ukazać 
inaczej?  

Proszę Cię Panie Jezu o uważne i czujne oczy!  



2. niedziela wielkanocna                                                                           J 20,19-31 


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».  
Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy 
przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: «Widzieliśmy Pana!» 
Ale on rzekł do nich: «Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie 
włożę palca mego w miejsce gwoździ, i ręki mojej nie włożę w bok Jego, nie 
uwierzę».  
A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz 
z nimi, Jezus przyszedł, choć drzwi były zamknięte, stanął pośrodku i rzekł: 
«Pokój wam!» Następnie rzekł do Tomasza: «Podnieś tutaj swój palec i zobacz 
moje ręce. Podnieś rękę i włóż w mój bok, i nie bądź niedowiarkiem, lecz 
wierzącym».  
Tomasz w odpowiedzi rzekł do Niego: «Pan mój i Bóg mój!» 
Powiedział mu Jezus: «Uwierzyłeś dlatego, że Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, 
którzy nie widzieli, a uwierzyli». 
I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus 
wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, 
Synem Bożym, i abyście wierząc, mieli życie w imię Jego.  



Komentarz


Kontekst: Dwa ostatnie rozdziały Janowej Ewangelii to opis ukazywania się 
Chrystusa Zmartwychwstałego. Wpierw Jezus ukazuje się Marii Magdalenie, 
następnie uczniom w wieczerniku, do których przychodzi przez zamknięte 
drzwi, po ośmiu dniach wraca jeszcze raz do wieczernika i, jak czytamy 
w rozważanym fragmencie, ukazuje swoje rany Tomaszowi.  

1. Chrystus przychodząc do uczniów pomimo zamkniętych drzwi (stan 
uwielbienia) i ukazując im swoje rany (świadectwo męki) wskazuje na 
tożsamość Ukrzyżowanego ze Zmartwychwstałym. To samo ma miejsce 
tydzień później i prowadzi do Tomaszowego wyznania wiary: „Pan mój i Bóg 
mój”.  

2. Ewangelista notuje, że uczniowie rozradowali się, widząc Pana. Zjednoczeni 
z Nim jak latorośle z winnym krzewem, mają w sobie Jego pełną radość. 
W krótkim czasie ich smutek zamienia się w radość, gdyż narodził się nowy 
człowiek (16,20-21) – Pan, który przybywa zobaczyć swoich (16,22). Tej 
radości nikt im nie odbierze (16,23). W tym dniu uczniowie o nic nie pytają 
Pana (16,23). Od Niego otrzymują wszystko: pokój i radość, Ducha Świętego i 
zdolność przebaczania (Fausti).  

3. Konsekwencją spotkania ze Zmartwychwstałym jest posłanie. Bóg 
objawiając się człowiekowi zawsze wskazuje na jego powołanie i daje łaskę do 
jego wypełnienia. Dlatego nakaz odpuszczania grzechów poprzedzony został 
darem Ducha Świętego. Jezus „tchnął na nich” (gr. enefysesen). Czynność tę 
bibliści odnoszą zazwyczaj do fragmentu Rdz 2,7, gdzie w greckim 
tłumaczeniu Biblii (Septuaginta), występuje to samo słowo na oznaczenie 
tchnienia Boga, przez które dał życie pierwszemu człowiekowi. Dar Ducha 
oznacza przekazanie uczniom życia wiecznego, wprowadzenie ich do 
uczestnictwa w miłości, jaka istnieje między Ojcem i Synem.  



Przez swego Ducha Jezus uwielbiony jest obecny w uczniach. Są oni 
wspólnotą, w której przez Ducha Świętego żyje chwalebny Jezus (Witczyk).  

4. Warto pochylić się nad Tomaszem. Jego imię poprzedzamy zazwyczaj 
przymiotnikiem niewierny. A tymczasem jego wyznanie: „Pan mój i Bóg mój 
i Bóg mój”, stanowi kluczowe wyznanie wiary w Ewangelii Jana (myślę, że 
warto wymawiać ten akt wiary w czasie podniesienia na Mszy świętej). Trzeba 
też dodać, że po tym jak zobaczył Jezusa wcale nie wkłada ręki w Jego rany. 
On już wierzy!  

Co wiemy o Tomaszu?  

a) Był dociekliwy. Kiedy Jezus, w czasie mowy o swoim odejściu do Domu 
Ojca, pyta czy uczniowie znają drogę, dokąd idzie, tylko Tomasz odważnie 
pyta: „Panie, nie wiemy dokąd idziesz, jak więc możemy znać drogę?” (14,5)  

b) Jest gotowy na śmierć wraz z Jezusem. Po śmierci Łazarza, kiedy Jezus 
wzywa do powrotu do Judei, Tomasz, świadomy niebezpieczeństwa deklaruje: 
„Chodźmy także i my, żeby razem z Nim umrzeć” (11,16).  

c) Jest odważny. Kiedy uczniowie po śmierci Jezusa schowali się w 
wieczerniku, „z obawy przed Żydami”, Tomasza nie było razem z nimi. On się 
nie bał. Chodził po Jerozolimie, wypytywał, szukał i zastanawiał się, co może 
zrobić.  

5. Ostatnie zdanie dzisiejszego fragmentu Ewangelii można połączyć 
z błogosławieństwami wypowiedzianymi przez Jezusa w czasie „Kazania na 
Górze” (Mt 5-7). To błogosławieństwo dotyczy nas - chrześcijan. Jesteśmy 
błogosławieni poprzez akt wiary, który pozwala nam dotrzeć do tajemnicy 
osoby Jezusa i przyjąć zbawczą wolę Ojca.  



Rozważanie


O co proszę? O wiarę, która wyzwala z lęku, przynosi pokój i daje życie. 

* „Choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus”. Dla 
Jezusa przeszkodą nie muszą być nawet zamknięte drzwi. Widzę to tak: 
z jednej strony szanuje On ludzką wolność i nie wyważa siłą drzwi tam, gdzie 
nie jest chciany - wówczas stoi i kołacze, czekając aż ktoś otworzy - ale 
z drugiej strony odróżnia od tego zagubienie oraz zalęknienie swoich uczniów 
i potrafi do nich przyjść mimo drzwi zamkniętych. Czy w moim życiu są jakieś 
zaryglowane sprawy, zamknięte drzwi, których nawet nie potrafię już sam 
otworzyć? Czy żyję za drzwiami lęku? Poproszę Jezusa, by przychodził w te 
miejsca i pomagał mi się otwierać. 

* „Pokój wam!” To nie jest zwyczajne pozdrowienie. Jezus przynosi z sobą 
pokój. Kto kiedykolwiek zaznał ciężkiego strapienia, wie, jak wielkim darem 
jest pokój serca. Czy dla mnie Jezus jest źródłem pokoju, „który przewyższa 
wszelki umysł?” Czy gdy z Nim jestem, mam w sobie pokój? 

* „Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy 
przyszedł Jezus”. Tomasza nie było we wspólnocie i przez to stracił okazję do 
spotkania ze Zmartwychwstałym. Jeśli ja należę do jakiejś wspólnoty, to czy 
zbyt łatwo nie rezygnuję z przychodzenia na spotkania, modlitwy, adoracje, 
Eucharystie? Czy dostrzegam, że w tych miejscach, gdzie mnie nie ma, może 
czekać na mnie sam Jezus? Podziękuję też za to, że Jezus nawet mimo naszych 
zaniedbań daje drugą szansę (a niekiedy i trzecią, i czwartą itd.) - jeden 
„fałszywy ruch” Tomasza nie przekreślił ostatecznie możliwości Jego spotkania 
z Bogiem. Musiał poczekać tylko 8 dni dłużej... 

* „Pan mój i Bóg mój!” Ta spontaniczna reakcja to wyznanie wiary - uznanie 
w Jezusie Pana i Zbawiciela, a także Boga. Nie tak abstrakcyjnie, ale bardzo 
osobiście. Czy ja dokonałem już kiedyś takiego aktu, aby uznać Jezusa Panem  



mojego życia? Jak to na mnie wpłynęło? Czy coś się zmieniło? Zapytam siebie 
czy pragnę uczynić to teraz. 
* „Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli”. Być może często myślę 
sobie, że gdybym zobaczył Jezusa twarzą w twarz – tak, jak kiedyś uczniowie - 
wszystko by się rozjaśniło, zniknęłyby wszelkie wątpliwości. Jezus delikatnie 
strofuje Tomasza, że wybrał drogę wiedzy i upewniania się zamiast wiary. Ale 
też wydaje się, że rozumie takie podejście i daje Tomaszowi dowody, których 
on wcześniej żądał. I jednocześnie błogosławi wszystkich wierzących, którym 
niezbite i namacalne dowody nie są potrzebne. A ja, jaką postawę reprezentuję? 
Panie, przymnóż mi wiary!  

* „Abyście wierząc, mieli życie w imię Jego”. Wiara w Jezusa przynosi życie. 
I to życie pełne, w obfitości. Czy będąc z Jezusem czuję, że mam życie 
w sobie? Czy wręcz przeciwnie - czuję się, że moja wiara zabiera mi radość 
życia? Zastanowię się, dlaczego tak jest i powierzę to Jezusowi na modlitwie.  


