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Pierwsze czytanie  - z Dziejow Apostolskich  5,12-16 

 Wiele znaków i cudów działo się przez ręce Apostołów wśród ludu. Trzymali się 

wszyscy razem w krużganku Salomona. A z obcych nikt nie miał odwagi dołączyć się 

do nich, lud zaś ich wychwalał. Coraz bardziej też rosła liczba mężczyzn i kobiet, 

przyjmujących wiarę w Pana. Wynoszono też chorych na ulicę i kładziono na łożach i 

noszach, aby choć cień przechodzącego Piotra padł na któregoś z nich. Także z miast 

sąsiednich zbiegało się mnóstwo ludu do Jerozolimy, znosząc chorych i dręczonych 

przez duchy nieczyste, a wszyscy doznawali uzdrowienia.  

 

- Lukasz opisuje zycie wspolnot pierwszych chrzescijan. Podkresla ich braterstwo. 

Ukazuje, ze nic nie moglo powstrzymac ich od gloszenia Dobrej Nowiny. Czytany 

dzis fragment opisuje chrzescijan z Jerozolimy. 
 

• «Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą, ale 

gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi 

świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi».(Dz 

1,7-8) 

 

« Trzymali się wszyscy razem w krużganku Salomona. A z obcych nikt nie miał 

odwagi dołączyć się do nich, lud zaś ich wychwalał. » 



- To znaczy, ze wowczas chrzescijanie tworzyli grupe wewnatrz wspolnoty 

zydowskiej.  

- Cala wschodnia czesc muru Swiatyni Jerozolimskiej byla wowczas bardzo szeroka 

aleja, pokryta dachem. Bylo to miejsce licznych spotkan, dostepne dla wszystkich 

bowiem nie nalezalo do terenu scisle zarezerwowanego wylacznie dla Zydow.  

- Slowa Lukasza « trzymali się wszyscy razem w krużganku Salomona »  tlumacza, 

ze w pierwszych miesiacach i latach po smierci i zmartwychwstaniu Jezusa, 

Apostolowie bedacy przeciez Zydami, chodzlii jeszcze do Swiatyni na modlitwy.  

 

« Także z miast sąsiednich zbiegało się mnóstwo ludu do Jerozolimy, znosząc 

chorych i dręczonych przez duchy nieczyste, a wszyscy doznawali 

uzdrowienia. » 

- Lukasz podobnie pisze w swej Ewangeli o Jezusie : 
 

• «  O zachodzie słońca wszyscy, którzy mieli cierpiących na rozmaite choroby, 

przynosili ich do Niego. On zaś na każdego z nich kładł ręce i uzdrawiał ich. 

Także złe duchy wychodziły z wielu, wołając: «Ty jesteś Syn Boży!» Lecz On je 

gromił i nie pozwalał im mówić, ponieważ wiedziały, że On jest Mesjaszem. 

 

A prorok Izajasz tak zapowiadal nadejscie Mesjasza :  

• « On sam przychodzi, by zbawić was». Wtedy przejrzą oczy niewidomych i uszy 

głuchych się otworzą. Wtedy chromy wyskoczy jak jeleń i język niemych wesoło 

krzyknie. Bo trysną zdroje wód na pustyni i strumienie na stepie; » (Iz 35, 4-6) 

A kiedy uczniowie Jana Chrzciela pytali Jezusa czy jest Mesjaszem, odpowiedzial im : 

• «Idźcie i donieście Janowi to, coście widzieli i słyszeli: niewidomi wzrok 

odzyskują, chromi chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia i głusi słyszą; umarli 

zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię. A błogosławiony jest ten, kto we 

Mnie nie zwątpi». (Lk 7, 22-23) 

W ten sposob Lukasz tlumaczy, ze dokonane cuda przez Piotra i innych Apostolow sa 

kontynuacja dziela Mesjasza, ze Apostolowie kontynuuja Jego dziela. Dalej tlumaczy 

pierwszym chrzescijanom, ze sa zaproszeni do kontynuowania dziel Apostolow… ze 

Chrystus liczy na nich !  

 

« Coraz bardziej też rosła liczba mężczyzn i kobiet, przyjmujących wiarę w 

Pana. » 

- Lukasz podkresla, ze nowo ochrzczeni to ci, ktorzy uwierzyli w Chrystusa, nie w 

Apostolow dokonujacych cudow ale w Jezusa, w imie Ktorego dzialaja.  

 

 

 



PSALM  118, 2-4, 22-24, 25-27a 

Niech mówi dom Izraela:  

«Łaska Jego na wieki».  

Niech mówi dom Aarona:  

«Łaska Jego na wieki».  

 

Niech mówią bojący się Pana:  

«Łaska Jego na wieki».                                                                                                      

Kamień odrzucony przez budujących  

stał się kamieniem węgielnym.  

 

Stało się to przez Pana:  

cudem jest w oczach naszych.  

Oto dzień, który Pan uczynił:  

radujmy się zeń i weselmy!  

 

O Panie, wybaw!  

O Panie, daj pomyślność!  

Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie!  

Błogosławimy wam z domu Pańskiego.  

 

Pan jest Bogiem: niech nas oświeci!  

Ścieśnijcie szeregi, z gałęziami w rękach,  

aż do rogów ołtarza. 

 

- Dla narodu wybranego ten psalm odnosi sie do Mesjasza. My chrzescijanie, co 

niedziele swietujacy Zmartwychwstanie Jezusa, uznajemy w Nim oczekiwanego 

od wiekow Mesjasza – prawdziwego Krola i zwyciezce smierci.  

 

Dla narodu wybranego: 

- Psalm 118 zawiera 39 wersetow, w ktorych slowo « Pan (YHWH) » wystepuje 

ponad trzydziesci razy.  

- Jest to psalm uwielbienia Boga. Jest swoista litania na Jego czesc, na czesc Jego 

Milosci i dziel, ktorych dokonuje. W czasie celebrowania swieta namiotow, Zydzi 

spiewaja go w czasie nabozenstw dziekczynnych.  

Opis celebracji swieta namiotow. 

• Na pamiatke zycia pod namiotami-szalasami na pustyni, pod opiekunczym 

okiem Boga, po ucieczce z Egiptu, przez caly tydzien tego swieta wszyscy 

mieszkaja w szlasach – namiotach, nawet ci, ktorzy zyja w miastach. Wszyscy 

buduja je w swoich ogrodach, na balkonach czy wewnatrz mieszkania.  



• Do czasu zburzenia Swiatyni Jerozolimskiej, odbywaly sie w Niej obrzedy 

odnawiania Przymierza, w czasie ktorych pielgrzymi niesli galazki i wymachiwali 

nimi. A dokladnie byly to bukiety skladajace sie z palmy, mirty, wierzby i drzewka 

cytrynowego. Podczas niektorych oficjow modlono sie, tworzac ogromne 

procesje, poczawszy od oltarza, w czasie ktorych wszyscy niesli takie bukiety i 

spiewali “hosanna”, co znaczy “Bog zbawia” i jednoczesnie “ Boze, zbaw nas”.  

• Jest to swieto pelne ferworu i radosci bowiem zapowiada nadejscie Mesjasza. 

Narod wybrany dziekuje wowczas Bogu za dotychczasowe wyzwolenia go z 

roznych form niewoli i za te, ktorych dokona w przyszlosci.  

• Psalm 118 opowiada historie krola, ktory wlasnie wygral bardzo ciezka wojne. 

Dziekuje on Bogu za pomoc doskonale wiedzac, ze to zwyciestwo jest cudem 

Bozym. W rzeczywistosci chodzi tu o historie narodu wybranego, ktory 

wielokrotnie w cudowny sposob uniknal unicestwienia.   

 

    Dla chrzescijan : 

- Widzimy powiazanie miedzy zydowskim swietem namiotow i triumfalnym wjazdem 

Jezusa do Jerozolimy. To On jest zwycieskim Krolem. Ewangelisci synoptycy 

przedstawili Go, kazdy na swoj sposob, jako prawdziwego krola :  
 

• Mateusz tak skonstruowal opis przybycia trzech kroli do Betlejem, aby wskazac 

ze prawdziwym krolem- Krolem krolow jest maly Jezus.  

• Z kolei Jan, w opisie meki ukazuje Jezusa jako prawdziwego krola Zydow.  

« Kamień odrzucony przez budujących stał się kamieniem węgielnym » 

- Apostolowie rozwazajac misterium Mesjasza odrzuconego, pogardzanego, 

ukrzyzowanego ….odkryli nowy sens tego psalmu : zrozumieli, ze Jezus jest tym 

odrzuconym kamieniem, ktory stal sie kamieniem węgielnym… 

Odrzucony przez swoich, stal sie fundamentem nowego Izraela. Jezus dokonal 

ofiary dziekczynienia w sposob najwyzszy i najdoskonalszy. Cala postawa Jezusa 

- nieustannie skierowanego do Ojca, nieustannie dziekujacego Mu, inauguruje 

nowe Przymierze calej ludzkosci z Bogiem.  
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