
11 maja poniedziałek  Ewangelia wg. św. Jana (J 14,21-26) 
 
Miłość objawiona 
21 Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten Mnie miłuje. Kto zaś Mnie miłuje, ten 
będzie umiłowany przez Ojca mego, a również Ja będę go miłował i objawię mu 
siebie». 22 Rzekł do Niego Juda, ale nie Iskariota*: «Panie, cóż się stało, że nam się masz 
objawić, a nie światu?» 23 W odpowiedzi rzekł do niego Jezus: «Jeśli Mnie kto miłuje, 
będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go, i przyjdziemy do niego, i 
będziemy u niego przebywać. 24 Kto Mnie nie miłuje, ten nie zachowuje słów moich. A 
nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale Tego, który Mnie posłał, Ojca. 
Posłannictwo Ducha. Pokój 
25 To wam powiedziałem przebywając wśród was. 26 A Pocieszyciel, Duch Święty, którego 
Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy* i przypomni wam wszystko, 
co Ja wam powiedziałem. 

Rozważania siostry Noemi 
 

„Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go, i przyjdziemy do 
niego, i będziemy w nim przebywać. Kto Mnie nie miłuje, ten nie zachowuje słów moich.” 
Nasza wiara to istnienie Boga Ojca, Syna Jezusa Chrystusa i Wysłannika Bożego-Ducha 
Św. Wszystko czego pragnie Jezus, to żebyśmy wypełniali przykazania, które dał Ojciec 
i przy nich trwali. Zachowywać naukę Jezusa, to z miłością patrzeć na każdego 
człowieka. Trudne, bo jesteśmy słabi. Kochać bliźniego, to wystarczy, żeby mu nie 
złorzeczyć. Codziennie trwajmy przy Jezusie i Jego nauce. „ A Pocieszyciel,  Duch 
Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni 
wam wszystko, co Ja wam powiedziałem”. 

12.05. 2020 r. Wtorek Ewangelia wg. św. Jana J 14,27-31a 
 
Posłannictwo Ducha. Pokój 
27 Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję. Niech się nie 
trwoży serce wasze ani się lęka! 28 Słyszeliście, że wam powiedziałem: Odchodzę i przyjdę znów do 
was. Gdybyście Mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode 
Mnie*. 29 A teraz powiedziałem wam o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się to 
stanie. 30 Już nie będę z wami wiele mówił, nadchodzi bowiem władca tego świata*. Nie ma on 
jednak nic swego we Mnie. 31 Ale niech świat się dowie, że Ja miłuję Ojca, i że tak czynię, jak Mi 
Ojciec nakazał. Wstańcie, idźmy stąd! 
 „Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję. Niech się nie 
trwoży serce wasze ani się nie lęka.” 
 

Rozważania siostry Noemi 
 

W Biblii słowa nie lękaj się są użyte 365 razy. To nie przypadek, że Bóg w trakcie 
Zwiastowania przemawiał do zlęknionej Maryi tymi słowami przez Archanioła Gabriela. 
Przerażeni byli Apostołowie śmiercią swego Nauczyciela. Lęk jest wpisany w nasze 
ludzkie życie. Jednak powinien być chwilowy, krótkotrwały. Długotrwały prowadzi do 
rozpaczy i zniechęcenia. „Świat” nie da nam rozwiązania naszych problemów. Sami 
sobie nie poradzimy. Tylko Jezus Chrystus daje pokój i zabiera lęki. W każdej 
„ciemności”, musimy prosić Pana o światło. Wtedy błahe stają się myśli, które 
wprowadziły nas w trwogę. 

 



13 maja 2020 r. Środa Ewangelia wg. św. Jana (J 15,1-8) 
 
Zjednoczenie z Chrystusem 
1 Ja jestem prawdziwym krzewem winnym*, a Ojciec mój jest tym, który [go] 
uprawia. 2 Każdą latorośl, która we Mnie nie przynosi owocu, odcina, a każdą, która 
przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. 3 Wy już jesteście czyści dzięki 
słowu, które wypowiedziałem do was. 4 Wytrwajcie we Mnie, a Ja [będę trwał] w was. 
Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie – jeśli nie trwa w winnym 
krzewie – tak samo i wy, jeżeli we Mnie trwać nie będziecie. 5 Ja jestem krzewem winnym, 
wy – latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze 
Mnie nic nie możecie uczynić. 6 Ten, kto we Mnie nie trwa, zostanie wyrzucony jak winna 
latorośl i uschnie. I zbiera się ją, i wrzuca do ognia, i płonie. 7 Jeżeli we Mnie trwać 
będziecie, a słowa moje w was, poproście, o cokolwiek chcecie, a to wam się 
spełni. 8 Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się 
moimi uczniami. 
 
Rozważania siostry Noemi 
 
„ Jezus powiedział do swoich uczniów: „Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a 
Ojciec mój jest tym, który go uprawia. Każdą latorośl, która we Mnie nie przynosi owocu, 
odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy.” 

13 maja 1917 roku w Fatimie w Portugalii Najświętsza Dziewica ukazała się trojgu 
dzieciom: Łucji, Hiacyncie i Franciszkowi. Poleciła im modlitwę, zwłaszcza różańcową, i 
pokutę za grzechy dla uproszenia pokoju w świecie. Dzieci stały się latoroślą, którą Bóg 
„uprawiał… i oczyścił, aby przynosiła owoc obfitszy”. Ich dziecięca ufność Bogu i 
poddanie się Woli Bożej jest przykładem dla współczesnego człowieka. „Przynosić owoc 
obfity” to ulec działaniu łaski Bożej przez miłość do Dziewicy Maryi i Jej Syna Jezusa 
Chrystusa. Uczmy się takiej miłości, jaka była w św. Janie Pawle II. 

TOTUS TUUS „Jestem cały Twój i wszystko, co moje, do Ciebie należy. Przyjmuję 
Ciebie całym sobą. Daj mi Swoje serce, Maryjo.” 

14.05 2020 r. Czwartek Ewangelia wg. św. Jana (J 15, 9-17) 
 
Zjednoczenie z Chrystusem 
9 Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej! 10 Jeśli 
będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem 
przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. 11 To wam powiedziałem, aby radość moja w was 
była i aby radość wasza była pełna. 
Prawa przyjaźni z Chrystusem 
12 To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. 13 Nikt nie 
ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. 14 Wy jesteście 
przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. 15 Już was nie nazywam sługami, bo 
sługa nie wie, co czyni pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam 
wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. 16 Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i 
przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał – aby wszystko dał 
wam Ojciec, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje. 17 To wam przykazuję, abyście się wzajemnie 
miłowali. 

 
Rozważania siostry Noemi 



„To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna. To 
jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem.” 

Czy radość nie wypływa z miłości? Kiedy mamy pokój w sercu, dostrzegamy z radością 
najdrobniejsze rzeczy, działanie Boga w naszym życiu. Smutek zamyka nasze serca. 
Zamykamy się na Boga, bo „ktoś” nas skrzywdził. Skupiamy się na sobie, naszym 
cierpieniu. Jezus Chrystus pragnie naszej obecności, abyśmy stali się Jego przyjaciółmi. 
Powiedz Mu o swoim bólu. Rozmawiaj ze swoim Przyjacielem. Jezus prosi, abyśmy się 
wzajemnie miłowali… tylko tyle, czy aż tyle. 

15.05 piątek Ewangelia wg. św. Jana  (J 15,12-17) 
 

Prawa przyjaźni z Chrystusem 
12 To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. 13 Nikt 
nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. 14 Wy jesteście 
przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. 15 Już was nie nazywam sługami, bo 
sługa nie wie, co czyni jego pan, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam 
wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. 16 Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i 
przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał – aby Ojciec dał 
wam [wszystko], o cokolwiek Go poprosicie w imię moje. 17 To wam przykazuję, abyście się 
wzajemnie miłowali. 

Rozważania siostry Noemi 
 

 „Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc 
przynosili i by owoc wasz trwał – aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go prosicie w imię 
moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali”. 
Etapy naszej wiary możemy porównać do każdej formy ukształtowania terenu. 
Począwszy od depresji do wysokich szczytów górskich. Wiara nie jest dana nam na 
zawsze. Owoce tej wiary są gorzkie lub słodkie. Musimy przekonać się, że w pojedynkę 
niczego nie osiągniemy. Tylko nam się wydaje, że to są: nasze sukcesy, kariera, dom, 
samochód. To nie nasza zasługa. Jezus nas wybrał i przeznaczył. Z Nim, w Nim i przez 
Niego żyjemy i owoc przynosimy. Prośmy codziennie Boga Ojca słowami Jezusa 
Chrystusa: „Ojcze nasz, któryś jest w niebie…” 

16.05.2020 r. sobota  Ewangelia wg. św. Jana (J 17,20-26) 
 

Prośba za przyszły Kościół 
 20 Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie; 21 aby 
wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, by 
świat uwierzył, że Ty Mnie posłałeś. 22 I także chwałę, którą Mi dałeś, przekazałem im, aby 
stanowili jedno, tak jak My jedno [stanowimy]. 23 Ja w nich, a Ty we Mnie! Oby się tak zespolili 
w jedno, aby świat poznał, żeś Ty Mnie posłał i że Ty ich umiłowałeś, tak jak Mnie 
umiłowałeś. 24 Ojcze, chcę, aby także ci, których Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem, aby 
widzieli chwałę moją, którą Mi dałeś, bo umiłowałeś Mnie przed założeniem świata. 25 Ojcze 
sprawiedliwy! Świat Ciebie nie poznał, lecz Ja Ciebie poznałem, i oni poznali, żeś Ty Mnie 
posłał. 26 Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty Mnie 
umiłowałeś, w nich była i Ja w nich». 
 

Rozważania siostry Noemi 
„W czasie ostatniej wieczerzy Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, modlił się tymi słowami: „Ojcze 
Święty, proszę nie tylko za nimi, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie, aby 



wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili jedno w Nas, 
aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał.” 
 Ostatnia wieczerza. Jezus patrzy w niebo i prosi Ojca o wiarę dla Apostołów. Dzięki 
słowom, głoszonym z wiarą, będą nawracali innych. „Ja w ciebie wierzę, uda się”. 
Motywujące stwierdzenie. Dopiero po Zmartwychwstaniu Jezusa oraz zesłaniu na 
Apostołów Ducha Świętego, uwierzyli w pełni. My ludzie współcześni mamy wszystko. 
Epidemia nie zamknęła przed nami kościołów. Tylko na Eucharystii tworzymy „jedno”. 
On jest stale dostępny. Ale czy wierzymy, że Bóg posłał do nas Swego Syna Jezusa 
Chrystusa? Że Jest Żywy pośród nas? Nie bójmy się głosić swojej wiary. Bądźmy razem 
z Bogiem połączeni przez Ciało Jezusa Chrystusa. Módlmy się fragmentem nowenny do 
dzisiejszego patrona św. Andrzeja Boboli, który sto lat temu wymodlił ustanie zarazy we 
Lwowie: 

 „Dziś zwracamy się do Ciebie, Boże z wołaniem, aby trudne doświadczenie epidemii 
pogłębiło naszą wiarę i miłość oraz wzmocniło wspólnotę rodzinną, religijną i narodową. 
Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Amen.” 

17.05 niedziela Ewangelia wg. (J 14,15-21) 
 
Zapowiedź Pocieszyciela 
 15 Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. 16 Ja zaś będę prosił Ojca, a 
innego Pocieszyciela* da wam, aby z wami był na zawsze – 17 Ducha Prawdy, którego świat 
przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie zna. Ale wy Go znacie, ponieważ u was przebywa 
i w was będzie. 18 Nie zostawię was sierotami: Przyjdę do was. 19 Jeszcze chwila, a świat nie będzie 
już Mnie oglądał. Ale wy Mnie widzicie, ponieważ Ja żyję i wy żyć będziecie. 20 W owym dniu 
poznacie, że Ja jestem w Ojcu moim, a wy we Mnie i Ja w was. 
 Miłość objawiona 
 21 Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten Mnie miłuje. Kto zaś Mnie miłuje, ten będzie 
umiłowany przez Ojca mego, a również Ja będę go miłował i objawię mu siebie». 
 

Rozważania siostry Noemi 
 

„Gdy znajdę w sobie choć jeden akt miłości, już nie jestem nędzą. Choćby całe życie moje było 
jednym grzechem, ten jeden akt miłości oddaje mnie Bogu” – Sługa Boży kard. Stefan Wyszyński 
„Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten Mnie miłuje. Kto zaś Mnie miłuje, ten 
będzie umiłowany przez Ojca mego, a również Ja będę go miłował i objawię mu siebie”. 

Duch Prawdy jest zawsze w szczerej rozmowie z Bogiem. „…Świat przyjąć nie może, 
ponieważ Go nie widzi ani nie zna. Ale wy Go znacie, ponieważ u was przebywa i w was 
będzie.” Jezus żegna się z Apostołami. Kochają Go i nie rozumieją dlaczego? Nie 
zostawia ich samych. My wiemy, że Pan nie znika. Jest obecny. Jeżeli karmimy się 
słowem Bożym, przyjmujemy Ciało Jezusa, nie musimy rozumieć, wystarczy miłować. 
Przez każdy akt miłości do Ojca, Jezus będzie nas miłował i objawi nam Siebie. 

 


