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B A Z Y L I K A    L A T E R A Ń S K A  

temat: KONTEMPLACJA – SERCE – MIŁOŚĆ 

J 20,1-9 /tłum. Roman Brandstaetter/ 

Pierwszego* dnia tygodnia przed świtem, gdy było jeszcze ciemno, 

Maria z Magdali, przyszedłszy** do grobowca,  

Ujrzała*** kamień odwalony od grobu! 

Biegnąc, przybyła do Szymona Piotra  

I do innego ucznia, którego Jezus umiłował,* 

I rzekła do nich: „Wynieśli Pana z grobu 

I nie wiemy, gdzie Go położyli!”** 

Wtedy wyszedł Piotr i ten drugi uczeń i udali się do grobu. 

Obaj biegli razem, ale ten drugi, szybszy od Piotra, 

Wyprzedził go i przybiegł przed nim do grobu.*** 

Schyliwszy się spostrzegł śmiertelne płótna porzucone na ziemi… 

Ale nie wszedł do wnętrza… 

Teraz przybył za nim Piotr  

I, wszedłszy do grobowca, ujrzał porzucone płótna,* 

A chusta, którą obwiązano Jezusową głowę, 

Nie leżała obok płócien, ale osobno zwinięta, na jednym miejscu… 

Wtedy wszedł do wnętrza drugi uczeń  

- ten, który pierwszy przybiegł do grobu –  

I zobaczył i uwierzył** 

Albowiem jeszcze nie pojęli Pisma  

Według którego miał powstać z martwych, 

 

Modlitwa Jana Henryka kard. Newmana COr 

Mój Boże, jesteś moim życiem. Gdybym Cię opuścił, to nie mógłbym 

odczuwać nic, prócz pragnienia Ciebie. Złe duchy w piekle 

odczuwają pragnienie, bo nie mają Boga. Pragnę stać się nowym 

stworzeniem, które tęskniąc za Twoją miłością przezwycięża w 

sobie lęk zbliżenia się do Ciebie. Przychodzę do Ciebie, Panie, nie 

tylko dlatego, że jestem nieszczęśliwy bez Ciebie, nie tylko dlatego, 

że Cię potrzebuję, ale dlatego, że Twoja łaska pociąga mnie do 

szukania Ciebie. Przychodzę z wielkim lękiem, ale z jeszcze większą 

miłością. Wraz z tym jak mijają lata, jak zamyka się moje serce i 

wszystkie rzeczy są ciężarem, nie pozwól mi nigdy stracić tej 

młodzieńczej i gorliwej miłości do Ciebie. Im bardziej oddalam się 

od Ciebie, tym pełniejsze i mocniejsze niech będą Twoje 

nadprzyrodzone nawiedzenia mojej duszy, a Twoja obecność we 

mnie bardziej przynaglająca i skuteczna. 

*1 dzień, było ciemno - odwołanie do 1 

dnia stworzenia w Rdz = chodzi o dzień 

szczególny, jedyny; ciemność miesza 

się już ze światłem; w Marii, która 

szuka Oblubieńca istnieje światło 

miłości, ale też zagubienie z powodu 

niewidzenia Ukochanego 

**rytuał pogrzebowy został już 

spełniony, przyszła z potrzeby serca, 

***oko jest bramą serca; tylko miłość 

posiada oczy, by zobaczyć prawdę 

*dosł: którego był przyjacielem, teraz 

gdy widział już Jezusa na krzyżu; 

przyjaźń to miłość wzajemna 

**nie zrozumiała jeszcze, że miłość 

zwyciężyła śmierć 

***serce dodaje skrzydeł stopom i 

umysłowi 

*osobno ułożone płótna = ciało nie 

mogło być zabrane w pośpiechu, przez 

złodzieja /św. Jan Chryzostom/; 

płótna, które otaczały ciało Jezusa, są 

rozciągnięte: grób stał się łożem 

ślubnym, przygotowanym dla każdego, 

kto wejdzie do niego; a wszyscy, 

wcześniej czy później, wejdziemy; nie 

spotkamy tam jednak panowania 

śmierci, ale pełną komunię z Panem 

życia; śmierć nie jest już śmiercią; 

naszym absolutnym kresem jest 

komunia z Tym, który jest wobec nas 

absolutną miłością 

**miłość „widzi” znaki i „wierzy” w 

Jezusa zmartwychwstałego, bez 

widzenia Go 


