
Uroczystość Bożego Ciała 6 czerwca 

Drugie czytanie  -  z listu do Hebrajczykow   9, 11-15 

Ale Chrystus, zjawiwszy się jako arcykapłan dóbr przyszłych, przez wyższy i 

doskonalszy, i nie ręką - to jest nie na tym świecie - uczyniony przybytek, ani nie 

przez krew kozłów i cielców, lecz przez własną krew wszedł raz na zawsze do 

Miejsca Świętego, zdobywszy wieczne odkupienie. Jeśli bowiem krew kozłów i 

cielców oraz popiół z krowy, którymi skrapia się zanieczyszczonych, sprawiają 

oczyszczenie ciała, to o ile bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha wiecznego 

złożył Bogu samego siebie jako nieskalaną ofiarę, oczyści wasze sumienia z 

martwych uczynków, abyście służyć mogli Bogu żywemu. I dlatego jest pośrednikiem 

Nowego Przymierza, ażeby przez śmierć, poniesioną dla odkupienia przestępstw, 

popełnionych za pierwszego przymierza, ci, którzy są wezwani do wiecznego 

dziedzictwa, dostąpili spełnienia obietnicy. 

- List do Hebrajczykow zostal napisany do chrzescijan pochodzenia 
zydowskiego, zatem doskonale znajacych Stary Testament i religie zydowska. 
W czytanym dzis fragmencie jest mowa o Swiatyni, o kaplanie, o ofierze i o 
przelanej krwi: wprawdzie slowa te sa zaczerpniete ze Starego Testamentu,  
jednak odnosza sie tu do nowej rzeczywistosci. Do narodzin Jezusa 
obowiazywal czas pierwszego Przymierza, a od przyjscia Jezusa obowiazuje 
czas Nowego Przymierza.  

- Aby zrozumiec nowe znaczenie slow uzywanych wczesniej w Starym 
Testamencie, trzeba zglebic logike ozywiajaca kult zydowski przed 
narodzeniem Jezusa. Najpierw wszystko oparte bylo na idei Boga dalekiego, 
wszechmocnego, trzymajacego w swym reku losy calego swiata. Wyobrazano 
sobie, ze ten Bog transcendentny, zupelnie inny od czlowieka, przebywa 
gdzies w dalekich i niedostepnych horyzontach. Zaden czlowiek nie mogl Go 
ani zobaczyc ani dotknac….odczuwano wiec potrzebe istnienia kogos, kto 
moglby posredniczyc w relacji z Bogiem.  

Aby dotrzec do przybytkow Bozych, by “dotknac” sacrum, trzeba bylo opuscic 
obszar swieckosci. Do tej sluzby posredniczenia miedzy ludzmi i Bogiem 
wybrano Lewitow. Kaplani Lewici zostali poswieceni szczegolnej sluzbie 
Bozej. Ich konsekracja dokonywala sie przez szereg rytualow (rytualne 
obmycia, namaszczenie, pokropienie, zlozenie ofiar…). Nosili oni odmienne 

ubranie i obowiazywalo ich szczegolne przestrzeganie czystosci rytualnej. *  

• Biblijne prawa dotyczące czystosci rytualnej miały m.in. 
strzec świętości Przybytku, a potem Świątyni 
Jerozolimskiej. Sa one przedstawione w Torze, 
głównie w Księdze Kapłańskiej, a rozwinięte w szóstym 
porządku Miszny (Tohorot). 

http://www.jhi.pl/psj/Namiot_Spotkania
http://www.jhi.pl/psj/Swiatynia_Jerozolimska
http://www.jhi.pl/psj/Swiatynia_Jerozolimska
http://www.jhi.pl/psj/Kaplanska_Ksiega
http://www.jhi.pl/psj/Tohorot


Wszystko to sprawialo, ze Lewici zyli odseparowani od ludzi. Tylko oni mogli 
wchodzic do Swiatyni uwazanej za miejsce swiete. I wylacznie wielki Kaplan 
mogl wejsc do Najswietszego Miejsca.  

- Od poczatku historii Objawienia, Bog Izraela nie chcial skladania ofiar z ludzi I 
tylko przez pewien czas akceptowal ofiary ze zwierzat.  

Jezus dokonal decydujacego kroku tlumaczac, ze Bog jest bliski czlowiekowi i ze 
stary system separacji kaplanow jest nieaktualny. On - Najwyzszy Kaplan, nie jest z 
pokolenia Lewiego, tymczasem to On stal sie Miejscem spotkania czlowieka z 
Bogiem….  

 

 

 

 

Ewangelia  wedlug Marka  14,12 – 16; 22-26  

W pierwszy dzień Przaśników, kiedy ofiarowywano Paschę, zapytali Jezusa Jego 

uczniowie: «Gdzie chcesz, abyśmy poszli poczynić przygotowania, żebyś mógł 

spożyć Paschę? » I posłał dwóch spośród swoich uczniów z tym poleceniem: «Idźcie 

do miasta, a spotka was człowiek, niosący dzban wody. Idźcie za nim i tam, gdzie 

wejdzie, powiecie gospodarzowi: Nauczyciel pyta: gdzie jest dla Mnie izba, w której 

mógłbym spożyć Paschę z moimi uczniami? On wskaże wam na górze salę dużą, 

usłaną i gotową. Tam przygotujecie dla nas». Uczniowie wybrali się i przyszli do 

miasta, gdzie znaleźli, tak jak im powiedział, i przygotowali Paschę. A gdy jedli, wziął 

chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał i dał im mówiąc: «Bierzcie, to jest Ciało 

moje». Potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie dał im, i pili z niego 

wszyscy. I rzekł do nich: «To jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie 

wylana. Zaprawdę, powiadam wam: Odtąd nie będę już pił z owocu winnego krzewu 

aż do owego dnia, kiedy pić go będę nowy w królestwie Bożym. Po odśpiewaniu 

hymnu wyszli w stronę Góry Oliwnej. » 

- Jestesmy w Jerozolimie, gdzie trwaja przygotowania do swieta Paschy. 
Wszedzie na ulicach i w domach czuje sie podniosle oczekiwanie, 
towarzyszace tym przygotowaniom. W Swiatyni zabijane sa baranki, ktore 
wkrotce beda spozywane w kazdej rodzinie. Kobiety bardzo dokladnie 
sprzataja domy, bacznie uwazajac, by nigdzie nie pozostala zadna odrobina 
chleba zrobionego na zaczynie. Dopiero po osmiodniowym swietowaniu 
Paschy, mozna bedzie spozywac na nowo chleb upieczony na zaczynie.  
 

• Oto slowa jednej z modlitw odmawianych w czasie swiatecznego posilku 
Paschy zydowskiej : « Badz blogoslawiony, Panie, nasz Boze ; Krolu swiata 
calego, ktory dajesz nam chleb - owoc ziemi. Badz blogoslawiony Ty, ktory 



uswieciles nas swymi przykazaniami i ktory nakazales nam jesc przaśny 
chleb. »  
 

• Nieco pozniej Pawel napisze : « Wcale nie macie się czym chlubić! Czyż nie 
wiecie, że odrobina kwasu całe ciasto zakwasza? Wyrzućcie więc stary kwas, 
abyście się stali nowym ciastem, jako że przaśni jesteście. Chrystus bowiem 
został złożony w ofierze jako nasza Pascha. Tak przeto odprawiajmy święto 
nasze, nie przy użyciu starego kwasu, kwasu złości i przewrotności, lecz - 
przaśnego chleba czystości i prawdy. » ( Kor 5, 6-8) 

- Od wiekow, oba powyzsze rytualy sa czescia przygotowan do swieta Paschy, 
upamietniajacego wyjscie z Egiptu. Tamtego dnia Bog wyzwolil swoj lud z 
niewoli i nieco pozniej u stop gory Synaj zawarl z nim Przymierze. A obecny 
tam lud zobowiazal sie przestrzegac otrzymanych Przykazan. 

«Wszystkie słowa, jakie powiedział Pan, wypełnimy». (Wyj 24,3) 
« O Panie, jam Twój sługa, jam Twój sługa, syn Twojej 
służebnicy: Ty rozerwałeś moje kajdany. » (Ps 116, 16) 

Dla narodu wybranego, przezywanie Paschy i innych swiat religijnych, jest 
upamietnianiem przezytego niegdys wydarzenia. To upamietnianie nie polega tylko 
na wspominaniu ale nade wszystko na wysilku przezywania ciagle na nowo, 
doswiadczenia niestrudzonej opieki Boga…ktora czyni nas wolnymi.  

W czytanym dzis fragmencie Ewangelii widzimy, ze Jezus wpisuje swe ostatnie 
chwile spedzone z Apostolami w perspektywe Przymierza i zycia w wolnosci :  

• «To jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana. » 

Mowiac o swej bliskiej smierci, nadaje jej sens ofiary z Przymierza. Jest to 
niezrozumiale czy wrecz nie do przyjecia dla Zydow. Nawet Apostolom trudno jest 
zrozumiec i przyjac, ze Jezus moze zlozyc swe zycie w ofierze…. Nie pochodzi z 
plemienia Lewitow, nie jest wiec kaplanem….do tego zabito Go poza murami 
Swiatyni, a nawet poza owczesnymi murami miasta Jerozolimy… Skladane dotad 
Bogu ofiary, dokonywane byly wylacznie przez kaplanow Lewitow i to wewnatrz 
Swiatyni Jerozolimskiej… no i najwieksza trudnoscia bylo to, ze od dawna Bog 
wyraznie zabronil skaladnia w ofierze ludzi. Ci, ktorzy zabili Jezusa nie zrobili tego z 
zamiarem zlozenia ofiary…mysleli raczej o pozbyciu sie niewygodnego Zyda, ktory 
wedlug nich wprowadzal zamieszanie i niepokoj w codziennym zyciu Izraela.  

Nowy typ ofiary dla Nowego Przymierza. 

Jezus oddajac swe zycie w ofierze, nadaje nowy sens slowu ofiara. Chodzi tu o 
ofiare Nowego Przymierza, zapowiedziana przez Proroka Ozeasza: 

• “Miłości pragnę, nie krwawej ofiary, poznania Boga bardziej niż całopaleń.” (Oz 
6,6) 

- Dla Ozeasza slowo “ofiarowac” znaczy znac Boga i upodabniac sie do Niego, 
czyniac dziela milosierdzia. Jezus pokazal nam, ze prowadzi to do przebaczenia 
nawet tym, ktorzy Go zabili… 

- Czyniac uczynki milosierdzia, nasladujemy Boga pelnego troski i czulosci, a to z 
kolei czyni nas wolnymi.  



- Jezus wskazal, ze byc czystym rytualnie, znaczy byc wolnym:  

• “co się tyczy poprzedniego sposobu życia - trzeba porzucić dawnego człowieka, 
który ulega zepsuciu na skutek zwodniczych żądz, odnawiać się duchem w 
waszym myśleniu i przyoblec człowieka nowego, stworzonego według Boga, w 
sprawiedliwości i prawdziwej świętości.” (Ef 4,24) 

- Kosciol przywiazuje wage do tradycji przasnego chleba czyli maccy zrobionej bez 
zaczynu: w ten sposob wyrabiane sa hostie i komunikanty mszalne.  

- Jezus zaprasza nas bysmy “przyoblekli człowieka nowego, stworzonego według 
Boga, w sprawiedliwości i prawdziwej świętości.”  

- Baranek paschalny zlozony w ofierze Bogu, przypieczetowal swoja krwia 
Przymierze, zawarte miedzy Bogiem Wyzwolicielem i Jego ludem. Jezus – nowy 
Baranek Paschalny, odslania przed ludzmi prawdziwe Oblicze Boga, uwalnia ich 
od wszelkich falszywych wyobrazen o Nim i dzieki temu Przymierze staje sie 
mozliwe. Poniewaz Jezus sam w sobie jest uosobieniem Przymierza, moze 
przezyc wszystkie te wydarzenia jako Czlowiek zupelnie wolny. 

• “Dlatego miłuje Mnie Ojciec, bo Ja życie moje oddaję, aby je [potem] znów 
odzyskać. Nikt Mi go nie zabiera, lecz Ja od siebie je oddaję. Mam moc je 
oddać i mam moc je znów odzyskać. Taki nakaz otrzymałem od mojego Ojca». 
(J 10, 17-18) 


