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Sens i znaczenie zbawcze 
Zmartwychwstania 

W latach 1968 - 1971 Jerzy Jarnuszkiewicz, wybitny 
polski rzeŸbiarz, wykona³ monumentaln¹ figurê 
Chrystusa do koœcio³a akademickiego Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego. Jest ona krucyfiksem - 
na d³oniach i stopach Chrystusa widniej¹ œlady ran, Jego 
rêce s¹ szeroko rozci¹gniête, a rysy twarzy przypominaj¹ 
rysy Ukrzy¿owanego z ca³unu turyñskiego. Artysta 
nie przedstawi³ jednak krzy¿a. Wiêcej: majestatyczna 
postaæ Chrystusa zdaje siê unosiæ w górê z niewidocznego grobu, a jego d³onie obejmuj¹ rozleg³y 
horyzont œwiata. Dziêki genialnej intuicji artystycznej, rzeŸbiarzowi uda³o siê po³¹czyæ w jedno 
tajemnicê œmierci, zmartwychwstania i wniebowst¹pienia Jezusa Chrystusa. Nierzadko jednak 
w naszej powierzchownej pobo¿noœci mêka i krzy¿ Jezusa s¹ oddzielane od zmartwychwstania. 
Czêsto do mêki Chrystusa podchodzimy zbyt naturalistycznie. Zatrzymujemy siê przede wszystkim 
na jej zewnêtrznym opisie, nie umiej¹c dotrzeæ do zbawczej istoty. Takie podejœcie powoduje, 
¿e zmartwychwstanie traktujemy niekiedy nie tyle jako centrum wiary, ile raczej jako radosny 
dodatek. A przecie¿ podstawow¹ prawd¹, od której w chrzeœcijañstwie wszystko siê zaczyna, 
nie jest krzy¿, ale w³aœnie zmartwychwstanie. W czasach rzymskich dziesi¹tki tysiêcy osób kona³o 
w okrutnych mêkach na krzy¿u. Krzy¿ Jezusa nabiera blasku chwa³y dopiero poprzez Jego 
chwalebne zmartwychwstanie. Œw. Pawe³ z ca³¹ moc¹ stwierdza: „Jeœli Chrystus 
nie zmartwychwsta³, daremne jest nasze nauczanie, pró¿na jest tak¿e nasza wiara” (1 Kor 15,14). 
¯ycie Chrystusa, z ca³¹ Jego niezwyk³¹ nauk¹ o mi³oœci Boga do cz³owieka, nie mia³oby wiêkszego 
znaczenia, gdyby On nie zmartwychwsta³. Jezusa, który nie powsta³by z martwych, choæby nawet 
¿y³ i umar³ dla prawdy, moglibyœmy czciæ jedynie jak greckiego bohatera; nie moglibyœmy uznaæ Go 
jednak za zwyciêzcê grzechu, œmierci i szatana; nie moglibyœmy oddawaæ Mu czci boskiej 
i przyjmowaæ Go jako Pana naszego ¿ycia. „Zmartwychwstanie jest szczytem tajemnicy Wcielenia. 
Potwierdza prawdê o Boskoœci Jezusa, jak równie¿ stanowi potwierdzenie tego wszystkiego, 
co Chrystus czyni³ i czego naucza³, oraz wype³nia wszystkie Boskie zapowiedzi. Zmartwychwsta³y 
Pan, zwyciêzca grzechu i œmierci, jest zasad¹ naszego usprawiedliwienia i naszego 
zmartwychwstania: udziela nam daru ³aski przybrania za synów, które jest rzeczywistym 
uczestnictwem w ¿yciu jedynego Boga; potem, przy koñcu czasów, o¿ywi nasze cia³o” (KomKKK 
131). Czy w moim ¿yciu wiary doœwiadczam jednoœci œmierci i Zmartwychwstania Jezusa? Na ile 
doœwiadczenie Zmartwychwstania Jezusa jest dla mnie pocieszeniem, obietnic¹ w chwilach 
trudnoœci, zmagañ, smutku i przygnêbienia? Czy doœwiadczenie Zmartwychwstania Jezusa 
uspokaja moje myœli i odczucia zwi¹zane z moj¹ osobist¹ œmierci¹ oraz ze œmierci¹ bliskich mi osób?

Zapamiêtajmy: Zmartwychwstanie stanowi przede wszystkim potwierdzenie tego 
wszystkiego, co sam Chrystus czyni³ i czego naucza³. Wszystkie prawdy, nawet najbardziej 
niedostêpne dla naszego umys³u ludzkiego, znajduj¹ swoje uzasadnienie, gdy¿ Chrystus da³ ich 
ostateczne, obiecane przez siebie potwierdzenie swoim Boskim autorytetem (por. KKK 651).
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Ewangelia wg Œw. Jana (J 14,1-12).

Niech siê nie trwo¿y serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie. W domu Ojca 
mego jest mieszkañ wiele. Gdyby tak nie by³o, to bym wam powiedzia³. Idê przecie¿ 
przygotowaæ wam miejsce. A gdy odejdê i przygotujê wam miejsce, przyjdê powtórnie 
i zabiorê was do siebie, abyœcie i wy byli tam, gdzie Ja jestem. Znacie drogê, dok¹d Ja idê. 
Odezwa³ siê do Niego Tomasz: Panie, nie wiemy, dok¹d idziesz. Jak wiêc mo¿emy znaæ 
drogê? Odpowiedzia³ mu Jezus: Ja jestem drog¹ i prawd¹, i ¿yciem. Nikt nie przychodzi 
do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie. Gdybyœcie Mnie poznali, znalibyœcie i mojego Ojca. 
Ale teraz ju¿ Go znacie i zobaczyliœcie. Rzek³ do Niego Filip: Panie, poka¿ nam Ojca, a to nam 
wystarczy. Odpowiedzia³ mu Jezus: Filipie, tak d³ugo jestem z wami, a jeszcze Mnie 
nie pozna³eœ? Kto Mnie zobaczy³, zobaczy³ tak¿e i Ojca. Dlaczego wiêc mówisz: Poka¿ nam 
Ojca? Czy nie wierzysz, ¿e Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie? S³ów tych, które wam 
mówiê, nie wypowiadam od siebie. Ojciec, który trwa we Mnie, On sam dokonuje tych 
dzie³. Wierzcie Mi, ¿e Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie. Je¿eli zaœ nie - wierzcie 
przynajmniej ze wzglêdu na same dzie³a. Zaprawdê, zaprawdê, powiadam wam: 
Kto we Mnie wierzy, bêdzie tak¿e dokonywa³ tych dzie³, których Ja dokonujê, owszem, 
i wiêksze od tych uczyni, bo Ja idê do Ojca.

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
KRATA, ZA KTÓR¥ CZEKA MI£OŒÆ

 Wielk¹ tajemnic¹ Boga s¹ powo³ania do zakonów kontemplacyjnych. 
Ukrycie i oddzielenie od spraw tego œwiata dla wielu jest ca³kowicie 
niezrozumia³e. To dziwactwo – mówi¹. 

A jednak Bóg wybiera kobiety i mê¿czyzn, chce mieæ ich blisko swego serca, 
a z dala od serca rozpêdzonego œwiata. Oddzieleni symboliczn¹ krat¹ zastygaj¹ 
przed Jego obliczem i podejmuj¹ próbê przebywania z Nim w taki sposób, w jaki 
zbawieni bêdziemy przebywaæ w niebie. Dlaczego? Bo to spe³nienie najwiêkszej 
têsknoty cz³owieka: Byæ blisko, zamieszkaæ w Jego domu. Aposto³owie wybrani 

przez Jezusa nie ukrywali siê za krat¹ klasztornego domu, a jednak w pe³nieniu codziennych 
obowi¹zków odkrywali potrzebê odosobnienia i wiêkszego zaanga¿owania w g³oszenie Dobrej 
Nowiny. „Nie jest rzecz¹ s³uszn¹, abyœmy zaniedbali s³owo Bo¿e, a obs³ugiwali sto³y – mówili – 
oddamy siê wy³¹cznie modlitwie i pos³udze s³owa” (Dz 6,4). To wa¿na podpowiedŸ dla tych, którzy 
chc¹ wype³niaæ codzienne obowi¹zki i jednoczeœnie wzrastaæ w Bo¿ej obecnoœci. Rezerwowanie 
czasu na rozmowê z Bogiem pozwala spotykaæ Go naprawdê. Modlitwa – nawet najkrótsza 
czy pozbawiona konkretnych s³ów – jest wchodzeniem na drogê do Nieba. Modlitwa do Jezusa jest 
wyborem „drogi i prawdy, i ¿ycia” (J 14,6), które doprowadzaj¹ nas do domu Ojca (J 14,2). Bóg mo¿e 
nie wybraæ nas do ¿ycia w zakonie kontemplacyjnym. Ka¿dego jednak z nas ukszta³towa³ tak, 
aby w swoim sercu móg³ oddzieliæ krat¹ rozpêdzony œwiat od chwil na spotkanie z Nim. Po co? 
Aby nie zaniedbaæ s³owa Bo¿ego, aby wci¹¿ odnajdywaæ drogê do domu Ojca. 

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
„Byæ wyczulonym na ka¿dego cz³owieka”

Mi³owaæ wszystkich, ale nie mi³oœci¹ bezosobow¹, skierowan¹ na jak¹œ bezimienn¹ wspólnotê. Mi³owaæ 
wszystkich, ale po kolei. Ka¿dy spotkany w chwili obecnej powinien otrzymaæ nasz¹ mi³oœæ w sposób osobowy 
i odmienny, powinien odczuæ nasz¹ mi³oœæ na wy³¹cznoœæ.

Nasza mi³oœæ do tej osoby powinna byæ w danej chwili gor¹ca i wy³¹czna. Potem do nastêpnej osoby, i do 
nastêpnej, i tak z wszystkimi i z ka¿dym z osobna. Skutek takiej postawy jest po prostu niewyobra¿alny. Wyzwala ca³y 
ci¹g mi³oœci, ca³y nurt dobra, które przekracza wszystkie bariery.             Apolonio Carvalho Nascimento
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Pusty grób Jezusa
Przy okazji prze¿ywania ró¿nych wa¿nych rocznic 

stajemy nad grobami rodzinnymi, miejscami pochówku 
bohaterów wiary: œwiêtych i mêczenników; nad grobami 
bohaterów walki o niepodleg³oœæ narodu; uczonych 
i twórców kultury. Swoiste „rekolekcje” mo¿na prze¿yæ 
nawiedzaj¹c cmentarze na warszawskich Pow¹zkach, 
w Laskach czy Palmirach. Nagrobne kamienie, krzy¿e, 
wypisane sentencje, wymownym milczeniem napominaj¹ 
i nape³niaj¹ duszê przechodnia g³êbok¹ zadum¹. Jest na œwiecie jeden grób, pusty grób Jezusa 
z Nazaretu, po³o¿ony na jerozolimskiej Golgocie, który przez wieki spe³nia przepowiedniê 
Chrystusa: „Je¿eli ci umilkn¹, kamienie wo³aæ bêd¹” (£k 19,40). Pusty grób Jezusa jest pierwszym 
ogniwem g³oszenia orêdzia paschalnego, fundamentalnej prawdy chrzeœcijañstwa 
o zmartwychwstaniu Chrystusa. Po œmierci na krzy¿u, udokumentowanej przez rzymskiego setnika 
przebiciem boku, Jezus zosta³ pochowany w Wielki Pi¹tek nieopodal miejsca kaŸni i œmierci, 
w grobowcu Józefa z Arymatei. W Wielk¹ Niedzielê o œwicie trzy niewiasty nawiedzi³y grób 
i nie znalaz³y w nim cia³a Jezusa, a „dwaj mê¿czyŸni w lœni¹cych szatach” (£k 24,4) oznajmili, 
¿e „nie ma Go tutaj; zmartwychwsta³” (£k 24,6). Powiadomieni o tym aposto³owie Piotr i Jan 
przybiegli i ujrzeli pusty grób z le¿¹cymi w nim pogrzebowymi p³ótnami i chust¹. Na ten widok 
aposto³ Jan „ujrza³ i uwierzy³” (J 20,8) w zmartwychwstanie Pana. Pusty grób sam w sobie nie jest 
bezpoœrednim dowodem na zmartwychwstanie Jezusa; nieobecnoœæ cia³a mo¿na by wyjaœniæ 
inaczej (por. KKK 640), na przyk³ad: prze³o¿eniem w inne miejsce, jak s¹dzi³a przez chwilê Maria 
Magdalena (J 20,13) lub celow¹ kradzie¿¹ cia³a przez uczniów Jezusa, jak to z kolei rozg³aszali 
zak³opotani cz³onkowie Sanhedrynu (Mt 28,11-15). Na przestrzeni wieków powsta³o jeszcze wiele 
innych hipotez, usi³uj¹cych pozbawiæ fakt pustego grobu mocy dowodowej na zmartwychwstanie 
Jezusa, jak hipoteza letargu lub zapadniêcia siê cia³a w szczelinê pêkniêtej ska³y podczas trzêsienia 
ziemi. Tej ostatniej hipotezie przeczy obecnoœæ p³ócien w grobie, które przylega³y szczelnie do cia³a 
pogrzebanego Jezusa, a urzêdowe stwierdzenie œmierci przez stra¿ rzymsk¹, czuwaj¹c¹ przy 
skazañcu a¿ do przebicia boku w³óczni¹, wyklucza mo¿liwoœæ pozostawania Jezusa w stanie letargu. 
Pusty grób Jezusa sta³ siê bulwersuj¹c¹ zagadk¹ dla aposto³ów, niewiast, szczególnie zaœ dla tych, 
którzy do³o¿yli wszelkich starañ, by uœmierciæ Nazarejczyka i w ten sposób wyciszyæ i wygasiæ jego 
mesjañskie orêdzie, og³aszaj¹ce nadejœcie zbawienia. Pusty grób Jezusa jest faktem historycznym, 
ale wyjaœnienie tego faktu i jego interpretacja mog¹ byæ wielorakie. Nie wskazywa³by on 
jednoznacznie na cud zmartwychwstania, gdyby zabrak³o okreœlanych mianem chrystofanii 
spotkañ Zmartwychwsta³ego z wybranymi ludŸmi. Ich œwiadectwa w powi¹zaniu z faktem pustego 
grobu sta³y siê argumentem za historycznoœci¹ faktu zmartwychwstania Jezusa (por. KKK 643). 
„Dla ludzi dobrej woli odkrycie [pustego grobu] sta³o siê pierwszym krokiem ku uznaniu «faktu» 
Zmartwychwstania jako prawdy, której nie mo¿na odrzuciæ” (Jan Pawe³ II, Katecheza o pustym 
grobie z 1 lutego 1989 r.). Prze¿ywaj¹c corocznie Œwiête Triduum Paschalne, a nawet ka¿d¹ Mszê 
œwiêt¹, która jest uobecnieniem œmierci i zmartwychwstania Chrystusa, powinniœmy ustawicznie 
o¿ywiaæ nasz¹ wiarê w zmartwychwstanie Pana i byæ zawsze gotowi do obrony wobec ka¿dego, 
kto domaga siê od nas uzasadnienia tej nadziei, która w nas jest (por. 1 P. 3,15). 

Zapamiêtajmy: „Pusty grób i le¿¹ce p³ótna oznaczaj¹, ¿e cia³o Chrystusa dziêki mocy Bo¿ej 
uniknê³o wiêzów œmierci i zniszczenia; przygotowuj¹ one uczniów na spotkanie 
Zmartwychwsta³ego” (KKK 657). Ów grób jest „niemym œwiadkiem centralnego wydarzenia 
ludzkiej historii: Zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez niemal dwa tysi¹ce lat 
ten pusty grób œwiadczy³ o zwyciêstwie ̄ ycia nad œmierci¹” (Jan Pawe³ II, Homilia w bazylice Grobu 
Pañskiego z 26 marca 2000 r.).
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Og³oszenia DUSZPASTERSKIE 

1. Dziœ kolejna, pi¹ta niedziela Wielkanocy. Gromadzimy siê na Eucharystii, która jest 
darem nieskoñczonej mi³oœci Pana Boga. Mo¿emy ten wielkanocny sakrament przyj¹æ 
i pozwoliæ, aby przemienia³ nas wewnêtrznie, czyni³ coraz bardziej podobnymi do 
Chrystusa. Wszyscy jesteœmy zaproszeni, aby ju¿ tu, na ziemi, zacz¹æ wchodziæ w œwiêt¹ 
rzeczywistoœæ nieba. Najdoskonalsz¹ nauczycielk¹ na tej drodze jest dla nas Maryja – 
Ta, która wypowiedziawszy przy zwiastowaniu fiat, nigdy go nie cofnê³a, nigdy 
nie odst¹pi³a od Bo¿ego Syna, sz³a z Nim a¿ na Kalwariê, trwa³a w komunii za³o¿onej 
przez Niego wspólnoty – Koœcio³a.

2. Przez te kolejne majowe dni razem z Maryj¹ trwamy na modlitwie podczas nabo¿eñstwa 
majowego, które celebrujemy w naszym koœciele codziennie o godz. 18 . Jeœli jest ktoœ 
w naszej wspólnocie parafialnej, kto jeszcze ani razu w tym nabo¿eñstwie nie uczestniczy³, 
gor¹co zachêcam, bo któ¿ lepiej zaradzi naszym duchowym i ¿yciowym potrzebom, 
jak nie Wspomo¿ycielka wiernych.

3. Dzisiejsza niedziela przykrywa œwiêto œw. Macieja Aposto³a (obchodzone 14 maja), 
wybranego do grona Dwunastu w miejsce Judasza. Hebrajskie imiê „Maciej” oznacza „dar 
Boga”. Zwróæmy siê do tego œwiêtego, aby wspomaga³ nasze wysi³ki codziennego stawania 
siê darem Pana Boga dla braci. 

4. We wtorek, 16 maja, przypada œwiêto kolejnego patrona Polski, œw. Andrzeja Boboli, 
kap³ana i mêczennika. ̄ y³ na prze³omie XVI i XVII wieku i zas³yn¹³ jako gorliwy kaznodzieja 
i duszpasterz jezuicki, st¹d zyska³ miano „³owcy dusz”. Dnia 16 maja 1657 roku zosta³ 
schwytany przez Kozaków. Mimo okrutnych tortur, nie wyrzek³ siê wiary w Jezusa 
Chrystusa. Jego relikwie znajduj¹ siê w koœciele ojców jezuitów przy ul. Rakowieckiej 
w Warszawie. Niech ten œwiêty patron bêdzie dla nas wzorem bezkompromisowoœci wiary 
i przywi¹zania do Zbawiciela, a zarazem orêdownikiem w trudnym budowaniu ³adu 
i jednoœci w naszej OjczyŸnie i we wspólnocie narodów.

5. W przysz³¹ niedzielê na Mszy Œw. o godz. 18  – m³odzie¿ z naszej parafii przyst¹pi 
do Sakramentu Bierzmowania – módlmy siê w intencjach tych m³odych ludzi, 
aby umocnieni Duchem Œwiêtym byli odwa¿nym œwiadkami Zmartwychwsta³ego Pana. 

                       
         Wasz Proboszcz
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