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Drugie czytanie  -  z listu do Kolosan   1,12-20 

Z radością dziękujcie Ojcu, który was uzdolnił do uczestnictwa w dziale świętych w 

światłości. On uwolnił nas spod władzy ciemności i przeniósł do królestwa swego 

umiłowanego Syna, w którym mamy odkupienie - odpuszczenie grzechów. On jest 

obrazem Boga niewidzialnego - Pierworodnym wobec każdego stworzenia,  

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. I On jest Głową Ciała - Kościoła. On jest 

Początkiem, Pierworodnym spośród umarłych, aby sam zyskał pierwszeństwo we 

wszystkim. Zechciał bowiem [Bóg], aby w Nim zamieszkała cała Pełnia, i aby przez 

Niego znów pojednać wszystko z sobą: przez Niego - i to, co na ziemi, i to, co w 

niebiosach, wprowadziwszy pokój przez krew Jego krzyża.  

 

« On uzdolnił was do uczestnictwa w dziale świętych w światłości … uwolnił 

nas spod władzy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna 

…  Zechciał bowiem [Bóg], aby w Nim zamieszkała cała Pełnia, i aby przez 

Niego znów pojednać wszystko z sobą: przez Niego - i to, co na ziemi, i to, co w 

niebiosach, wprowadziwszy pokój przez krew Jego krzyża. »  



- Slowa mowiace o planach Bozych napisane sa w czasie przeszlym, co znaczy ze 

sa one odwieczne. Natomiast wszystko, co jest napisane o Chrystusie jest w 

czasie terazniejszym, gdyz dotyczy Nowego Przymierza, zawartego w Nim:  

• « On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie. I On jest 

Głową Ciała - Kościoła. On jest Początkiem, Pierworodnym spośród 

umarłych » 

 

« On jest obrazem Boga niewidzialnego” 

- Misterium Chrystusa rozwija sie w kazdym ochrzczonym. Bog stworzyl czlowieka 

na swoj obraz i podobienstwo, wiec kazdy jest powolany do bycia na Jego obraz.  

- Bog daje sie zobaczyc w Jezusie... 

 

• “Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca.” (J 14,9) 

 

• “W Nim bowiem mieszka cała Pełnia: Bóstwo, na sposób ciała, bo 

zostaliście napełnieni w Nim, który jest Głową wszelkiej Zwierzchności i 

Władzy  I w Nim też otrzymaliście obrzezanie, nie z ręki ludzkiej, lecz 

Chrystusowe obrzezanie, polegające na zupełnym wyzuciu się z ciała 

grzesznego.” (Kol 2, 9-11) 

 

“On jest obrazem Boga niewidzialnego - Pierworodnym wobec każdego 

stworzenia” 

- Jezus Chrystus jest w pelni Czlowiekiem i w pelni Bogiem. 

 

“Zechciał bowiem [Bóg], aby w Nim zamieszkała cała Pełnia, 20 i aby przez 

Niego znów pojednać wszystko z sobą: przez Niego - i to, co na ziemi, i to, co w 

niebiosach, wprowadziwszy pokój przez krew Jego krzyża.” 

• To nienawisc ludzka zabija Jezusa. Jednak w cudowny sposob zostaje ona 

przemieniona w narzedzie pojednania… 

 

• Swiadectwo przebaczenia i milosci, dane przez niektorych ludzi, ktore 

czasem prowadzi do ofiary zycia, jest zaczynem pokoju. Ukazuje nam 

droge, uwrazliwia serce…ale nie wystarcza, by pojednac cala ludzkosc z 

Bogiem. Natomiast w Jezusie bedacym Bogiem i Czlowiekiem, Bog 

przebacza ludziom i jednoczesnie ludzkosc doznaje przebaczenia… Jezus 

jako Syn Bozy, moze udzielic nam Ducha Swietego, abysmy stali sie zdolni 

do przebaczania innym.  

 

• To nowe Przymierze, zainaugurowane przez Jezusa, jest otwarte dla 

kazdego. Jednak mozemy dokonac wolnego wyboru: skorzystac z niego 

lub nie.  



 

“Z radością dziękujcie Ojcu, który was uzdolnił do uczestnictwa w dziale 

świętych w światłości” 

- Pawel zwraca sie tu do wszystkich ochrzczonych, zapraszajac ich do 

dziekczynienia i do pielegnowania w sobie zachwytu nad dzielami Boga.  

 

 

 

 

 

 

Ewangelia  wedlug  Lukasza  23,35-43 

A lud stał i patrzył. Lecz członkowie Wysokiej Rady drwiąco mówili: «Innych 

wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, jeśli On jest Mesjaszem, Wybrańcem 

Bożym». Szydzili z Niego i żołnierze; podchodzili do Niego i podawali Mu ocet, 

mówiąc: «Jeśli Ty jesteś królem żydowskim, wybaw sam siebie». Był także nad Nim 

napis w języku greckim, łacińskim i hebrajskim: «To jest Król Żydowski». Jeden ze 

złoczyńców, których [tam] powieszono, urągał Mu: «Czy Ty nie jesteś Mesjaszem? 

Wybaw więc siebie i nas». Lecz drugi, karcąc go, rzekł: «Ty nawet Boga się nie 

boisz, chociaż tę samą karę ponosisz? My przecież - sprawiedliwie, odbieramy 

bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale On nic złego nie uczynił».  I dodał: «Jezu, 

wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa». Jezus mu odpowiedział: 

«Zaprawdę, powiadam ci: Dziś ze Mną będziesz w raju». 

 

Trzy pytania do Jezusa:  

• jeśli On jest Mesjaszem …  

• Pytanie o tytul krolewski: “ Jeśli Ty jesteś królem żydowskim, wybaw sam 

siebie…  

• Czy Ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas». 

Kazde z tych pytan jest zadane z innego punktu widzenia:  

• Pierwsi zadaja je członkowie Wysokiej Rady zydowskiej, oczekujacy 

Mesjasza ale maja duze trudnosci, by rozpoznac Go w Jezusie… 

• Żołnierze armii rzymskiej szydza z Jezusa jako skazanego krola, ktorego 

nikt nie broni… 

• Trzecie pytanie zadaje jeden ze złoczyńców, których tam powieszono. 

Skazany na smierc szuka kogos, kto by go wybawil.  

Te trzy pytania przypominaja trzy kuszenia Jezusa na pustyni: 



• «Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz temu kamieniowi, żeby się stał 

chlebem». 

• Tobie dam potęgę i wspaniałość tego wszystkiego, bo mnie są poddane i 

mogę je odstąpić, komu chcę. Jeśli więc upadniesz i oddasz mi pokłon, 

wszystko będzie Twoje». 

• «Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się stąd w dół! Jest bowiem 

napisane: Aniołom swoim rozkaże o Tobie, żeby Cię strzegli,  i na 

rękach nosić Cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o 

kamień» 

W czytanym dzis fragmencie Ewangeli Lukasza poruszone sa nastepujace pytania: 

• Jaka role odgrywa Mesjasz ?  

• Czy jest politykiem czy szefem religijnym?  

• Czy jest wszechmocnym krolem?  

W opisie kuszenia Jezusa widzimy, ze na kazda prowokacje diabla, odpowiadal 

cytatem z Pisma Swietego.  

• «Napisane jest: Nie samym chlebem żyje człowiek 

• “Napisane jest: Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu 

samemu służyć będziesz» 

• «Powiedziano: Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego» 

Gdy Jezus umieral ukrzyzowany, milczal : nie odpowiadal na prowokacje i szykany… 

pozostal wierny swej misji do konca.  

Czytany dzis fragment Ewangeli, otoczony jest dwoma zdaniami, mowiacymi o 

przebaczeniu:  

• “Gdy przyszli na miejsce, zwane «Czaszką», ukrzyżowali tam Jego i 

złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej Jego stronie. 34 Lecz 

Jezus mówił: «Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią». (w.33-34) 

 

• Jeden ze złoczyńców rozpoznaje w Jezusie Mesjasza i prosi Go o pomoc: 

«Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa». Jezus mu 

odpowiedział: «Zaprawdę, powiadam ci: Dziś ze Mną będziesz w raju». 

(w.42-43) 

«Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa». 

- Slowa “wspomnij na mnie” Zydzi adresowali tylko do Boga. 

 

Slowa przebaczenia oprawcom sa slowami przebaczenia Bozego. To Bog 

przebacza. Syn Bozy pojednal nas z Ojcem ale od nas zalezy czy przyjmiemy to 

pojednanie i czy bedziemy zyc nim na codzien…  
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