
Pierwsze czytanie  -  z Dziejow Apostolskich  2, 14a. 36-41 

Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, Piotr stanął razem z Jedenastoma i przemówił  
donośnym głosem: «Mężowie Judejczycy i wszyscy mieszkańcy Jerozolimy, przyjmijcie do 
wiadomości i posłuchajcie uważnie mych słów! Niech więc cały dom Izraela wie z 
niewzruszoną pewnością, że tego Jezusa, którego wyście ukrzyżowali, uczynił Bóg i Panem, 
i Mesjaszem». Gdy to usłyszeli, przejęli się do głębi serca: «Cóż mamy czynić, bracia?» - 
zapytali Piotra i pozostałych Apostołów. «Nawróćcie się - powiedział do nich Piotr - i niech 
każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a 
weźmiecie w darze Ducha Świętego. Bo dla was jest obietnica i dla dzieci waszych, i dla 
wszystkich, którzy są daleko, a których powoła Pan Bóg nasz». W wielu też innych słowach 
dawał świadectwo i napominał: «Ratujcie się spośród tego przewrotnego pokolenia!». Ci 
więc, którzy przyjęli jego naukę, zostali ochrzczeni. I przyłączyło się owego dnia około trzech 
tysięcy dusz.                                                            
 

– Piotr, napelniony Duchem Swietym, zrozumial ze wlasnie Zachary wypelniac sie 

slowa proroka Joela : « wyleję potem Ducha mego na wszelkie ciało » (Jl 3,1), ze 
poprzez Meke i Zmartwychwstanie Jezusa, Bog wylewa Ducha Swietego « na 
wszelkie cialo »... 

– Sluchaczami Piotra sa Zydzi, licznie przybyli w pielgrzymce do Swiatyni 
Jerozolimskiej.  Wielu z nich przyszlo z bardzo daleka : z Mezopotami, Turcji, Egiptu 
czy Libii. 

 

« tego Jezusa, którego wyście ukrzyżowali, uczynił Bóg i Panem, i Mesjaszem» 

– W jezyku biblijnym, tytul « Pan » odnosil sie do Boga i do Mesjasza. W tym 
fragmencie Piotr nie tlumaczy jeszcze, ze Jezus jest Bogiem. Tlumaczy tu, ze Ten, 
ktorego wielu zna jako Jezusa z Nazaretu, jest oczekiwanym Mesjaszem, w ktorym 
narod wybrany poklada cala swa nadzieje. 

 
 

« Gdy to usłyszeli, przejęli się do głębi serca » 
 

– Ich serca sa otwarte, przez cala droge pielgrzymowania duzo sie modlili... slowa 
Piotra padaja jak ziarno na zyzna glebe... Zadaja to samo pytanie, ktore inni zadali 

wczesniej Janowi Chrzcicielowi : «Cóż mamy czynić ? » Odpowiedz Piotra jest rownie 
prosta : «Nawróćcie się - powiedział do nich Piotr - i niech każdy z was ochrzci się 
w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a weźmiecie w darze 
Ducha Świętego. » W jezyku biblijnym, nawrocic sie, znaczy odwrocic sie, a dokladnie 
zawrocic z drogi...                                                
 
 

«Ratujcie się spośród tego przewrotnego pokolenia!».  

– Przewrotne pokolenie to ci, ktorzy zbladzili...pomylili drogi : jest to nawiazanie do 
biblijnego tematu dwoch drog, wieloktonie poruszanego w Starym Testamencie. 

– Okreslenie « przewrotne pokolenie » nie ma znaczenia ujemnego, to tylko 
stwierdzenie faktu pomylenia drogi. 



– Piotr tlumaczy tu, ze wspolczesni mu ludzie, szczegolnie wspolwyznawcy, nie 
rozpoznali w Jezusie Mesjasza : pomylili sie, obrali zla droge zbyt bardzo skupiajac 
swa uwage na powierzchownosci... Piotr prosi, by zawrocili z tej blednej drogi...  
 

 

« niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie 
grzechów waszych, a weźmiecie w darze Ducha Świętego.  Bo dla was jest 
obietnica i dla dzieci waszych, i dla wszystkich, którzy są daleko, a których 
powoła Pan Bóg nasz». » 

 
- To slowa katechezy, ktora wyglaszali Apostolowie. Nawiazuja do dwoch tekstow Starego 
Testamentu : 

    * « wyleję potem Ducha mego na wszelkie ciało » (Jl 3,1) 

   * « Ale Ja go uleczę i pocieszę, i obdarzę pociechami jego samego i pogrążonych z nim 
w smutku, wywołując na wargi ich dziękczynienie: Pokój! Pokój dalekim i bliskim! - 
mówi Pan - Ja go uleczę. » (Iz 57,18-19) 

               - « bliskimi » sa tu czlonkowie narodu wybranego, a « dalekimi » poganie 

 
 

« Ci więc, którzy przyjęli jego naukę, zostali ochrzczeni. I przyłączyło się owego 
dnia około trzech tysięcy dusz. » 

 
 - Tego dnia okolo trzech tysiecy Zydow przyjelo Chrzest stajac sie chrzescijanami. W 
innych rozdzialach Dziejow Apostolskich widzimy, jak przyjmuja Chrzest rowniez poganie. 
Pisze o tym tez Pawel w liscie do Efezjan :           

« Ale teraz w Chrystusie Jezusie wy, którzy niegdyś byliście daleko, staliście się bliscy przez 
krew Chrystusa. On bowiem jest naszym pokojem. On, który obie części [ludzkości] uczynił 
jednością, bo zburzył rozdzielający je mur - wrogość. » (Ef 2,13-14)  
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
PSAUME 23 

Pan jest moim pasterzem, nie brak mi niczego. 
Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach. 



Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć: 
orzeźwia moją duszę. 
 

Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach 

przez wzgląd na swoje imię. 
Chociażbym chodził ciemną doliną, 
zła się nie ulęknę, 
bo Ty jesteś ze mną. 
 

Twój kij i Twoja laska 

są tym, co mnie pociesza. 
Stół dla mnie zastawiasz 

wobec mych przeciwników; 
 

namaszczasz mi głowę olejkiem; 
mój kielich jest przeobfity. 
Tak, dobroć i łaska pójdą w ślad za mną 

przez wszystkie dni mego życia 

i zamieszkam w domu Pańskim 

po najdłuższe czasy. 
 

  

– Psalm 23 jest napisany w pierwszej osobie liczby pojedynczej jednak dotyczy calego 
narodu wybranego. 

– Sa tu uzyte dwa porownania dla wyrazenia doswiadczenia wiary: 

       *  Wiara kaplanow-lewitow, poslugujachych w Domu Bozym (Swiatyni Jerozolmiskiej) 

        * Wiara pielgrzyma, uczestniczacego w posilku sakralnym, majacym miejsce po 

zlorzeniu ofiary dziekczynnej. 

Oba te przyklady wyrazaja doswiadczenie wiary narodu wybranego, zyjacego w zachwycie 
i wdziecznosci Bogu za Przymierze.   

 

– W liturgi pierwszych chrzescijan, ten psalm zajmowal wazne miejsce w czasie 
obrzedow Chrztu Swietego.   

 

 

« Pan jest moim pasterzem, nie brak mi niczego. » 

 

– Jest to nawiazanie do slow proroka Micheasza : « Paś lud Twój laską Twoją, 
trzodę dziedzictwa Twego, co mieszka samotnie w lesie - pośród ogrodów. Niech 
wypasają Baszan i Gilead jak za dawnych czasów. Jak za dni Twego wyjścia z ziemi egipskiej 
ukaż nam dziwy! » (Mi 7, 14-15) 
 

       - Dziedzictwem Bozym jest tu narod wybrany. Natomiast w psalmie 16 jest nim Bog : 

« Pan częścią dziedzictwa i kielicha mego ». Tlumaczy to, ze Przymierze jest dwustronne. 
 



– W kraju rolniczym, jakim jest Izrael, stado owiec jest uwazane za bogactwo rodziny, 
ktora je posiada. Ksiega Przyslow udziela rady: 

                  * « Troszcz się o potrzeby zwierząt, zwracaj uwagę na trzodę; » (Prz 27,23) 
 
 Zatem, jesli Bog jest porownany do pasterza, a narod wybrany do stada owiec to 
znaczy, ze narod wybrany jest bogactwem Boga.... Uzycie tego porownania jest wiec 
zaproszeniem do ufnosci : Bog jest dobrym Pasterzem, ktory karmi, broni i opiekuje sie swa 
trzoda, chroni ja i staje w jej obronie... 
 
  

                               * « Zaprawdę zgromadzę ciebie całego, Jakubie! Zbiorę w jedno 
Resztę Izraela, umieszczę go razem jak owce w ogrodzeniu, jak trzodę w środku 
pastwiska, i będzie gwarno z powodu mnóstwa ludzi. Wystąpi przewodnik przed nimi, 
przebiją i przejdą bramę, i wyjdą przez nią; ich król pójdzie przed nimi, Pan na ich czele . » 
(Mi 2, 12-13) 
 

• « W owym dniu - wyrocznia Pana - zbiorę chromych,  zgromadzę wygnańców i tych, 
których utrapiłem. Chromych uczynię Resztą, a wyrzutków - narodem mocnym. «  (Mi 4,6-
7) 
 
 

• « Oto Ja sprawię [zagładę] wszystkim, którzy cię uciskali w owym czasie, a zachowam 
chromych i wygnanych zgromadzę; i zgotuję z nich chwałę i sławę na całej ziemi, gdzie 
doznawali zawstydzenia. W owym czasie was przywiodę, w czasie, gdy was 
zgromadzę; albowiem dam wam imię i chwałę u wszystkich narodów ziemi, gdy 
odmienię wasz los na waszych oczach - mówi Pan. «  (So 3, 19-20) 
 

• « Albowiem On jest naszym Bogiem, a my ludem Jego pastwiska i owcami w Jego 
ręku » (Ps 95,7) 
 

•  « A swój lud wyprowadził jak owce i powiódł w pustyni jak trzodę. Wiódł ich 
bezpiecznie, tak że się nie bali, a ich wrogów przykryło morze. «  (Ps 78, 52-5) 
 

• « Posłuchaj, Pasterzu Izraela, Ty, co jak trzodę wiedziesz ród Józefa. » (Ps 80,2) 
 

• « Podobnie jak pasterz pasie On swą trzodę, gromadzi [ją] swoim ramieniem, 
jagnięta nosi na swej piersi, owce karmiące prowadzi łagodnie. «  (Iz 40,11) 
 

• « aby rzec więźniom: "Wyjdźcie na wolność!" marniejącym w ciemnościach: "Ukażcie 
się!" Oni będą się paśli przy wszystkich drogach, na każdym bezdrzewnym wzgórzu będzie 
ich pastwisko. Nie będą już łaknąć ni pragnąć, i nie porazi ich wiatr upalny ni słońce, bo ich 
poprowadzi Ten, co się lituje nad nimi, i zaprowadzi ich do tryskających zdrojów. » (Iz 49, 
9-10)    
 

• « Oto Ja sam będę szukał moich owiec i będę miał o nie pieczę. Jak pasterz 
dokonuje przeglądu swojej trzody, wtedy gdy znajdzie się wśród rozproszonych owiec, tak 
Ja dokonam przeglądu moich owiec i uwolnię je ze wszystkich miejsc, dokąd się rozproszyły 
w dni ciemne i mroczne. Wyprowadzę je spomiędzy narodów i zgromadzę je z krajów, 
sprowadzę je z powrotem do ich ziemi i paść je będę na górach izraelskich, w 
dolinach i we wszystkich zamieszkałych miejscach kraju. Na dobrym pastwisku 
będę je pasł, na wyżynach Izraela ma być ich pastwisko. Wtedy będą one leżały na dobrym 



pastwisku, na tłustym pastwisku paść się będą na górach izraelskich. Ja sam będę 
pasł moje owce i Ja sam będę je układał na legowisko - wyrocznia Pana Boga. 
Zagubioną odszukam, zabłąkaną sprowadzę z powrotem, skaleczoną opatrzę, 
chorą umocnię, a tłustą i mocną będę ochraniał. Będę pasł sprawiedliwie.» (Ez 34, 
11....) 
 
 
   


