
Uroczystość Bożego Ciała 6 czerwca 

Pierwsze czytanie  -  z ksiegi Wyjscia   24, 3-8 

Wrócił Mojżesz i obwieścił ludowi wszystkie słowa Pana i wszystkie Jego zlecenia. 

Wtedy cały lud odpowiedział jednogłośnie: «Wszystkie słowa, jakie powiedział Pan, 

wypełnimy». Spisał więc Mojżesz wszystkie słowa Pana. Nazajutrz wcześnie rano 

zbudował ołtarz u stóp góry i postawił dwanaście stel, stosownie do liczby dwunastu 

pokoleń Izraela. Potem polecił młodzieńcom izraelskim złożyć Panu ofiarę całopalną i 

ofiarę biesiadną z cielców. Mojżesz zaś wziął połowę krwi i wylał ją do czar, a drugą 

połową krwi skropił ołtarz. Wtedy wziął Księgę Przymierza i czytał ją głośno ludowi. I 

oświadczyli: «Wszystko, co powiedział Pan, uczynimy i będziemy 

posłuszni». Mojżesz wziął krew i pokropił nią lud, mówiąc: «Oto krew przymierza, 

które Pan zawarł z wami na podstawie wszystkich tych słów.» 

- Opisane tu zdarzenie mialo miejsce kolo 1250 roku pne. Zwyczaje, o ktorych 

dzis czytamy obowiazywaly trzy tysiace lat temu ! Nie jest wiec dziwnym, ze 

sa one dla nas niejasne czy nawet trudne do zrozumienia. Tymczasem w 

tamtej epoce, kropienie krwia zwierzat bylo dosc popularnym zwyczajem 

wsrod roznych narodow. A niektore z nich zachowaly go do dzisiaj.  

- Mojzesz uzyl popularnego wowczas rytualu, nadajac mu jednak zupelnie nowe 

znaczenie! 

Dotad ten rytual zawieral nastepujace elementy: 

- Oltarz zbudowany z kamieni.  

- Zwierzeta zlozone w ofierze. 

- Pokropienie krwia zwierzat oltarza, symbolizujacego bostwo. 

- Pokropienie krwia zwierzat obecnych przy ofierze ludzi. 

 

To, co jest nowoscia w czytanym dzis fragmencie, co dolacza do powyzszych 

elementow to: 

- Bog zaprasza do Przymierza ze Soba. 

- Bog daje Prawo swemu ludowi. 

- Lud zobowiazuje sie przestrzegac tego Prawa.  

“Wrócił Mojżesz i obwieścił ludowi wszystkie słowa Pana i wszystkie Jego zlecenia. 

Wtedy cały lud odpowiedział jednogłośnie: «Wszystkie słowa, jakie powiedział Pan, 

wypełnimy. Spisał więc Mojżesz wszystkie słowa Pana...»  

 

Dalszy ciag czytanego dzis fragmentu podaje opis rytow skladania ofiar: 

- Oltarz ustawiony jest u stop gory. 



- Sklada sie on z dwunastu stel – liczba 12 symbolizuje tu 12 pokolen Izraela czyli 

caly narod wybrany. 

 

1. To nie ofiara sama w sobie jest tu najwazniejsza ale Przymierze i wiernosc 

Slowu Boga czyli przykazaniom.  

Ofiara nigdy nie jest celem sama w sobie. Ma ona sens i wartosc tylko wtedy, 

gdy towarzyszy jej milosc i zaangazowanie, pelne wiernosci Bogu. 

Odtad ofiara nie jest juz zwiazana z magicznym rytualem ale splata sie ze 

slowem wzajemnego zaangazowania miedzy Bogiem i Jego ludem – staje sie 

misterium wiary. W odpowiedzi na Ojcowska Milosc Boga, w sercu czlowieka 

rodzi sie ufnosc.  

 

2. Pokropienie ludu krwia oznacza tu, ze Przymierze stalo sie « witalne » dla 

narodu wybranego, ze odtad nowe wiezy lacza go z Bogiem 

• « «Oto krew przymierza, które Pan zawarł z wami na 

podstawie wszystkich tych słów» (w.8) 

 

 

 

 

 

Psalm 116, 12-13.15-16ac.17-18 

Cóż oddam Panu  

za wszystko, co mi wyświadczył?  

Podniosę kielich zbawienia  

i wezwę imienia Pańskiego.  
 

Drogocenną jest w oczach Pana  

śmierć Jego czcicieli  

O Panie, jam Twój sługa,  

jam Twój sługa, syn Twojej służebnicy  

Ty rozerwałeś moje kajdany.  
 

Tobie złożę ofiarę pochwalną  

i wezwę imienia Pańskiego.  

Moje śluby, złożone Panu, wypełnię  

przed całym Jego ludem.  

 



- Psalm 116 nalezy do tak zwanej grupy Hallel czyli psalmow spiewanych w 

czasie trzech najwazniejszych swiat zydowskich: Paschy, Szawuot i swieta 

Namiotow.  

Jezus z pewnoscia spiewal je z Apostolami w Wielki Czwartek,  tuz przed swa Meka,   

po podniesieniu kielicha zbawienia… gdy ukrzyzowany zlozyl swe zycie w ofierze. 

Odtad wiemy, ze to Jezus Chrystus definitywnie wybawia czlowieka i “rozrywa jego 

kajdany”…. Idac za Nim i wraz z Nim, mozemy spiewac: “Cóż oddam Panu za 

wszystko, co mi wyświadczył? (w. 12) 

 

« Ty rozerwałeś moje kajdany.”   

- Chodzi tu przede wszystkim o wyzwolenie z niewoli egipskiej. Wiele wiekow 

pozniej, ludzie spiewajacy ten psalm w Swiatyni Jerozolimskiej, dobrze wiedza, 

ze nie wystarczylo opuscic Egipt, by zyc w wolnosci, ze rozne formy 

niewolnictwa indywidualnego czy zbiorowego ciagle czyhaja na czlowieka….a 

Bog niestrudzenie i nieustannie wspiera go, by te nowe « kajdany » zostaly 

rozerwane…  

- Pragnienie wolnosci jest gleboko wpisane w sercu czlowieka.  

 

« Drogocenną jest w oczach Pana śmierć Jego czcicieli »  

- To Bog jest Inicjatorem kazdej walki o zycie i o prawdziwa wolnosc kazdego 

czlowieka. 

 

“Panie, jam Twoc sługa, jam Twój sługa, syn Twojej służebnicy “ 

- Slowo “sługa” znaczy tu “uczen”  bo sluzyc Bogu znaczy byc Jego uczniem. 

- Bog Izraela jest Wyzwolicielem, ktory nie potrzebuje sluzacych “rzucajacych sie 

Mu do stop” ale uczniow, ktorych moze prowadzic na drodze prowadzacej do 

prawdziwej wolnosci. 

 

«Tobie złożę ofiarę pochwalną i wezwę imienia Pańskiego »  

- Te slowa wypowiada ten, kto wyrzekl sie wszelkiej idolatrii. 

Inaczej mowiac : obiecuje nigdy juz nie wzywac innego imienia niz Imienia Boga 

Jedynego. 

- Wiernosc tej przysiedze, wymagala wielkiej ufnosci Bogu i odwagi wobec tych, 

ktorzy poddawali sie roznym formom idolatrii. 

I tak w Palestynie, za czasow Antiocha IV, niedlugo przed przyjsciem na swiat 

Jezusa, Zydzi przezyli bardzo ciezkie przesladowania. Wowczas pozostanie 

wiernym przysiedze « wezwę imienia Pańskiego », rownalo sie z podpisaniem 

wyroku smierci… 

 



• Ten, kto « wzywa Imienia Pana » « sklada tez Mu ofiare 

pochwalna” i « wznosi kielich zbawienia », a ofiara 

pochwalna jest radosne dziekczynienie i wdziecznosc Bogu. 


