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7  Niedziela  Wielkanocna 

Wniebowstąpienie Pana Jezusa 

 

Ewangelia Mt 28, 16-20;  Rok A 
  

Takie cuda naprawdę się zdarzają! – s. Briege McKenna- zobacz 
 

 

Medytacja  niedzielna; 

Mt 28, 16-20; 

Słowa Ewangelii wg. Św. Mateusza 

 Jedenastu uczniów udało się do Galilei, na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go 

ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i 

przemówił tymi słowami: 

«Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie 

narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je 

zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie 

dni, aż do skończenia świata». 

 

 

Zamyślenia 
 
„Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody". 
 
Niegdyś o człowieku, który znał się na wielu dziedzinach, mówiono: To jest człowiek renesansu. Wydaje się, 

że wielu z nas chciałoby mieć taki przydomek. Może dlatego, że czujemy się ekspertami od wszystkiego. Znam 

się na muzyce, literaturze, na budowlance, na samochodach, na przyrodzie, na polityce, na ludziach… Ekspert 

za ekspertem. Nauczyciel za nauczycielem. Gdy jednak oglądamy teleturniej „Jeden z dziesięciu”, okazuje się, 

że nasza wiedza jest naprawdę uboga. Więcej „nie wiem” niż „wiem”.  
 
Czy dzisiejsza Ewangelia zaprasza nas do tego, abyśmy byli nauczycielami, którzy mają się znać 

na wszystkim? Owszem, Jezus mówi do ciebie: Idź i nauczaj! Jednak nie czytaj Ewangelii od końca. Zanim 

Jezus posłał uczniów do nauczania, wpierw kształtował ich serca. Formował ich, aby stawali się Jego uczniami. 

W tym procesie niejednokrotnie leciały przysłowiowe wióry. Były wzloty i upadki. Wielkie zwycięstwa 
i sromotne porażki. Jeśli chcesz dobrze wypełnić polecenie Jezusa, pamiętaj: Najpierw uczeń, potem Apostoł. 

Zanim staniesz się ekspertem, wpierw zapragnij być uczniem. A nawet jak zostaniesz „ekspertem”, pamiętaj, 

że Twoje serce wciąż ma być sercem ucznia.  
 
Nigdy nie będziesz na tyle uformowany, aby sprostać zadaniu głoszenia Dobrej Nowiny. Dlatego Jezus 

zapewnia: Będę przy Tobie, aż do skończenia świata. Misja, którą powierza Ci Bóg, jest wielka. Po ludzku 

niemożliwa do wykonania, jednak z Nim, to, co niemożliwe, staje się możliwe. On jest Bogiem 

wszechmogącym. Nie „trochę mogącym”, ale wszechmogącym. 
 
Jeśli jesteś rodzicem, to Twoim światem do głoszenia jest przede wszystkim rodzina. Może masz dziecko. 

Pamiętaj, że jako rodzic jesteś jego pierwszym katechetą. Jeśli jesteś babcią lub dziadkiem, nie rezygnuj 

z modlitwy za swoje wnuki. Oni, choć teraz niejednokrotnie buntują się przeciwko Kościołowi i być może 

negują zasadność wiary, to… tak naprawdę szukają szczęścia. Szukają Boga. Niech Twoja pokorna modlitwa 

będzie im towarzyszką w tych poszukiwaniach. Wystarczy, że będziesz człowiekiem. 
 
Pomagając jednemu człowiekowi, nie zmienisz całego świata… Ale świat zmieni się dla tego jednego 

człowieka. 

 

http://www.zbroszaduza.mkw.pl/
http://yuweg.pl/takie-cuda-naprawde-sie-zdarzaja-s-briege-mckenna/


 

Jedną z 

najpiękniejszych 

modlitw jest krótki 

akt strzelisty: „Jezu, 

ufam Tobie”, który 

sam Chrystus 

przekazał św. 

Faustynie Kowalskiej. 

Nasze zaufanie do 

Boga to bardzo ważny 

element wiary, ale to 

jeszcze nie wszystko. 

Wszystko zaczyna się 

do tego, że Bóg zaufał 

mnie… 
 

Ewangelia z 

uroczystości 

Wniebowstąpienia w 

tym roku zabiera nas do 

Galilei. Tam Chrystus 

po raz ostatni spotyka 

się z uczniami tak „po 

ziemsku”. Rozmawia z 

nimi, a następnie 

wstępuje do Nieba. Po 

wypełnieniu zadania 

wraca tam, skąd 

przyszedł. Moglibyśmy 

pytać: dlaczego? Nie 

byłoby prościej, gdyby 

został? Nie mielibyśmy 

wątpliwości, jak 

postępować, bo 

moglibyśmy po prostu 

zadzwonić, napisać 

maila i otrzymalibyśmy 

jasną, zrozumiałą 

odpowiedź… A tak 

musimy duchowo 

rozeznawać, czasem 

szukać po omacku… 

Popatrzmy na to jednak z innej strony. Jezus zostawia uczniom bardzo konkretne zadanie do wykonania: 

mają iść i nauczać wszystkie narody, pozyskując nowych uczniów. Misja Jezusa nie zakończyła się, ona trwa 

nadal w Jego uczniach, w nas. Apostołowie, potem ich następcy, a także my – jako członkowie Kościoła – 

stajemy się rękami i nogami Chrystusa. Choć On już nie wędruje fizycznie od miasta do miasta, to jednak my 

to robimy w Jego imieniu. To wielka odpowiedzialność – działać w imieniu samego Boga. 

Odpowiedzialność, ale także (i przede wszystkim) znak wielkiego zaufania Boga. Bóg mi ufa… 

 

Choć jestem słabym człowiekiem i nieraz wątpię, jak uczniowie z Ewangelii, to Bóg mi ufa. Ks. Krzysztof 

Grzywocz, mistrz duchowości, który zginął kilka lat temu w Alpach, mówił, że każdego rana, gdy się budzę i 

wstaję, Bóg mówi: „ufam Ci”. Bóg mi ufa, że podejmę swoje zadania z wielką odpowiedzialnością. Ufa mi, 

że zrobię to na 100%. Ufa mi, że będę Go prosił o pomoc. Ufa mi, że będę kochał. Mimo upadków, za 

każdym razem odnawia wobec mnie swoje zaufanie. 

„Zaufanie to początek wszystkiego”. Rozważaj dziś to, że Bóg Ci zaufał. Powierzając Ci kolejny dzień 

głęboko ufa, że dobrze go wykorzystasz. Możesz to zrobić! Zaufaj sobie! 



 

 

Przesłanie nadal aktualne?  
 

Kardynał Stefan Wyszyński zachęcał nas 

stale, byśmy byli dzielni, byśmy wzrastali, 

byśmy czuli wolę życia, „byśmy byli jak orły 

wolne”, co wznoszą się wysoko ponad 

przeciętność. 

 

W dzisiejszym świecie pomylonych pojęć, 

znaczeń słów, a przede wszystkim 

pogwałceń natury, zdania proste i oczywiste 

mogą przywracać równowagę w umysłach i 

sercach ich odbiorców. Mistrzem prostych, a 

jednocześnie z odwagą i jasnością intencji 

wypowiadanych zdań był Prymas 

Tysiąclecia.  

Gdy przeglądamy jego homilie, gdy czytamy 

zapiski „Pro memoria” czy też słowa 

wypowiadane przez kardynała podczas 

spotkań z biskupami, członkami Rady 

Głównej Episkopatu Polski, da się odczytać 

na nowo w nich wszystkich przesłania i 

wskazówki ku przyszłości. Choć warunki 

życia i otoczenie się zmieniły, a wrogowie 

starzy upadli. 

 



 

   

Grota Narodzenia Pańskiego.  

https://liturgia.wiara.pl/doc/3613258.Zwiastowanie-narodzin-Zbawiciela
https://wf1.xcdn.pl/files/16/12/22/410874_rCLm_Betlejem20200820RK20555_83.jpg


 

Prymas Wyszyński „od 
siebie” o walce duchowej 
 
Prymas Wyszyński był doskonale 

świadom faktu, że ludzie, którzy go 

skrzywdzili nie są złem, ale ofiarami 

zła. I wiedział również, że walka nie 

toczy się z nimi, ale z przeciwnikiem 

znacznie potężniejszym, który 

atakuje nie tylko od zewnątrz lecz – 

co bardziej niebezpieczne – od 

wewnątrz. 
 
Gdy na początku 1949 roku 

arcybiskup Stefan Wyszyński 

obejmował archidiecezje 

gnieźnieńską i warszawską, Polska 

wkraczała w okres, który do historii 

przeszedł pod nazwą stalinizmu. 

Po sfałszowanych wyborach (1947), 

rozbiciu podziemia 

niepodległościowego i zjednoczeniu 

PPS i PPR (1948) na celowniku 

władzy stawał Kościół – ostatnia 

przeszkoda na drodze do przejęcia 

rządu nad duszami Polaków. 
 
Kościół miał bogate doświadczenie 

prześladowań i zastępy 

męczenników, którzy dowiedli, 

że są gotowi cierpieć za wiarę aż 

do oddania wolności i życia.  

Prymas zaczął pertraktować 

z wrogiem wiary. Mimo szykan 

i ewidentnych niesprawiedliwości  

 

 

 parł do podpisania porozumienia z tymi, których celem było zniszczenie Kościoła. Ostatecznie zostało ono 

zawarte w roku 1950. Wówczas zapytano Prymasa, czy należy negocjować z diabłem. „Z diabłem nie, 

ale z człowiekiem tak” – odpowiedział. 
 
Ten człowiek, a raczej ci ludzie, z którymi rozmawiał mieli jasno określony cel – wykorzenić wiarę katolicką 

z narodu. Jednak Prymas rozmawiał odmawiając utożsamienia swoich wrogów z duchowym wrogiem Boga. 

Trzy lata później było jasne, że o żadnym porozumieniu mowy być nie może. Komuniści ogłosili dekret 

o obsadzaniu stanowisk kościelnych i tym samym przekroczyli Rubikon. Wtedy biskupi oświadczyli „Non 

possumus” (Nie możemy dalej się cofnąć). Za tym przyszło aresztowanie Stefana Wyszyńskiego. 
 
Bolesława Bieruta mówi do swoich współpracowników: „Idziemy po duszę tego narodu”. Był to punkt 

przełomowy, w którym walka ludzka – polityczna, ideologiczna, kulturowa – ujawniła swoje prawdziwe oblicze. 

Była to walka duchowa. 
 
„Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw Zwierzchnościom, przeciw Władzom, przeciw 

rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich” – pisze 

św. Paweł w Liście do Efezjan. Prymas Wyszyński był doskonale świadom faktu, że ludzie, którzy go 

skrzywdzili nie są złem, ale ofiarami zła. I wiedział również, że walka nie toczy się z nimi, ale z przeciwnikiem 

znacznie potężniejszym, który atakuje nie tylko od zewnątrz lecz – co bardziej niebezpieczne – od wewnątrz. Zaś 

w prześladowcach widział raczej ich słabość oraz moc Boga, który potrafi posłużyć się nawet swoimi wrogami 

dla realizacji zbawczych zamierzeń. 
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