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Celebracja słowa Bożego. 
W drodze do domu Ojca 

Pieśń na wejście
Lud Twój Panie, lud pielgrzymi

Pozdrowienie
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
Pan z wami. I z duchem twoim.

Wprowadzenie 
Gromadzimy się na celebracji słowa Bożego. Ma ono szczególny 

charakter. Jesteśmy zaproszeni do tego, abyśmy wchodząc w doświad-
czenie Żydów pielgrzymujących do Jerozolimy, zobaczyli siebie w dro-
dze do Domu Ojca, jak mówi Jezus. 

Pielgrzymka jest podróżą do sanktuarium, czyli miejsca świętego 
w celach religijnych. Pielgrzymki są normalnym przejawem pobożno-
ści. Pielgrzymujący przynoszą liczne ofiary do sanktuarium w intencji 
prośby czy dziękczynienia. 

W czasach Dawida (ok. 1000 roku przed Chr.) Jerozolima stano-
wiła centrum religijne (2 Sm 6, 12–19), a po zbudowaniu świątyni 
przez Salomona stała się miejscem pielgrzymek, miejscem, gdzie 
wierni przynosili dary, gdzie obchodzili święta i składali ofiary 
(Pwt 12, 6–7.11–12.17–18). Pielgrzymki do świątyni jerozolimskiej były 
miejscem szczególnego wychwalania Boga i śpiewu psalmów. Prawo 
żydowskie nakazywało pielgrzymować tam trzy razy w roku na świę-
to Paschy (Przaśników), Święto Tygodni (Pięćdziesiątnica) i Święto 
Namiotów (Pwt 16, 16)1. 

1 D. R. Bratcher, Pielgrzymka, [w:] Encyklopedia biblijna, red. P. J. Achtemeier, 
red. wyd. polskiego W. Chrostowski, Warszawa 20043 , s. 921–922. 
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Pielgrzymi często pielgrzymowali w większych grupach i radość 
z pielgrzymowania wyrażali śpiewem. Na czele kolumny szedł mu-
zyk grający na flecie. Podczas naszej celebracji słowa Bożego będziemy 
mogli doświadczyć pielgrzymowania do Jerozolimy, by odkryć, co zna-
czy, że jesteśmy w drodze do domu Ojca. 

Komentarz
Pielgrzymi zatrzymywali się u bram świętego miasta Jerozolimy 

i pozdrawiali je: Szalom („Pokój”), posługując się etymologią jego na-
zwy: Jerozolima znaczy miasto pokoju. Pokój, którego mu życzono 
był częścią nadziei mesjańskich. Ps 122, który za chwilę zaśpiewamy 
wyraża miłość Izraela do Syjonu, wzgórza w Jerozolimie, symbolizu-
jącego niebo2. 

Śpiew 
Ps 122: Ucieszyłem się, gdy mi powiedziano…

Komentarz  
Kiedy pielgrzymi weszli na świątynne wzgórze, rozpoczęli śpiew 

Psalmu 150, który zawiera pochwałę Boga i zaprasza wszystkie istoty 
żyjące do chwalenia Jahwe. Psalm, zwany doksologią, wzywa do chwa-
lenia Boga za potężne Jego czyny i za Bożą potęgę. Wyliczane przez 
psalmistę intrumenty: róg, harfa, cytra, bęben oraz taniec – w duchowej 
interpretacji proponowanej przez św. Augustyna oznaczają wszystkie 
władze człowieka: rozum, wola, uczucia oraz konkretne czyny. 

Śpiew  
Ps 150: Chwalcie Boga w Jego świątyni…

Komentator  
Stoimy przed świątynią jerozolimską. Przy wejściu procesja kieruje 

do strażników drzwi świętych pytanie: „Kto wstąpi na górę Pana, kto 
stanie w Jego świętym miejscu?” (w. 3). Podobnie jak w innych tekstach 
biblijnych zw. „liturgią wejścia” (por. 15(14); Iz 33, 14–16; Mi 6, 6–8), 
kapłani odpowiadają wymieniając warunki, które należy spełnić, aby 
przez kult wejść w komunię z Bogiem. Nie są to czysto rytualne i ze-

2 X. Léon-Dufour, Słownik Nowego Testamentu, Poznań 1981, s. 586. 
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wnętrzne normy, ale nakazy moralne i egzystencjalne. Jest to jakby ra-
chunek sumienia, który poprzedza celebrację liturgiczną.

Kapłani wymieniają trzy wymagania:
Po pierwsze – „ Ręce nieskalane i czyste serce” – czyny i intencje 

winny być radykalnie zwrócone ku Bogu.
Po drugie – „Dusza, która nie lgnie ku marnościom” (w. 4) – co w ję-

zyku biblijnym oznacza nie tylko nakaz prawdomówności, ale przede 
wszystkim walkę z bałwochwalstwem, ponieważ idole są fałszywymi 
bogami, czyli „marnością”.

Trzeci warunek dotyczy relacji z bliźnimi, „nie przysięgaj kłam-
liwie” – w cywilizacji przekazu ustnego, która cechowała starożytny 
Izrael słowo nie mogło być narzędziem oszustwa. Było raczej symbo-
lem stosunków społecznych opartych na sprawiedliwości i prawości.

Akt skruchy  
Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam 

grzechy doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.

Komentator  
Kolejny obraz Ps 24 jest bezpośrednim opisem radosnego wejścia 

wiernych do świątyni na spotkanie z Panem (w. 7–10). Stopniowo ob-
jawia się Bóg, którego określają trzy uroczyste tytuły: „Król chwały, 
Pan dzielny i potężny, Pan potężny w boju” (w. 8). Do bram świątyni 
niczym do żywych istot, zostaje skierowane wezwanie, aby podniosły 
swe szczyty na przyjęcie Pana, który bierze w posiadanie swój dom. 
Niekończony wszechmocny i odwieczny Bóg staje się dostępny ludz-
kiej istocie, zbliża się do niej, by ją spotkać, wysłuchać jej i zjednoczyć 
się z nią. Liturgia jest wyrazem tego spotkania w wierze, w dialogu 
i w miłości. 

Śpiew 
Ps 24: Do Pana należy ziemia...

Komentator 
Na spotkanie pielgrzymów wychodzili lewici i śpiewali Ps 30, któ-

ry wyraża dziękczynienie po śmiertelnym niebezpieczeństwie. Żydzi, 
śpiewając ten psalm po wejściu do świątyni, w obliczu Bogu, wyrażali 
wiarę i doświadczenie Zbawiającego Boga.
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Śpiew
Ps 30: Sławić Cię będę, Panie...

Ewangelia – J 14, 1–6
„Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we mnie 

wierzcie! W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, 
to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy 
odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do 
siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem. Znacie drogę, dokąd ja 
idę”. Odezwał się do niego Tomasz: „Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. 
Jak więc możemy znać drogę?” Odpowiedział mu Jezus: „Ja jestem dro-
gą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko 
przez mnie”.

Homilia
W przeczytanej przed chwilą Ewangelii słyszymy Jezusa, który mówi 

o wielkiej liczbie mieszkań w domu Ojca. W języku biblijnym „dom 
Boga” oznacza relację między Ojcem i Synem oraz intymne relacje mię-
dzyosobowe z Bogiem. „Wiele mieszkań” w domu Ojca oznacza wiele 
relacji osobowych – Ojciec, Syn, uczniowie, inni wierzący. Jezus zapew-
nia nas, że On przygotowuje te „miejsca” dla nas, dla swoich uczniów.

Św. Jan pokazuje nam, że uczeń w tym świecie jest związany z Je-
zusem jako Drogą. Tomasz Apostoł zadaje Jezusowi dwa pytania. Jed-
no odnosi się do miejsca, dokąd Jezus idzie, a drugie do drogi, która 
prowadzi do tego miejsca. W odpowiedzi Jezus najpierw wskazuje, że 
to On jest Drogą. Następnie wyjaśnia, dokąd ta droga prowadzi. Ta 
droga wiedzie do rzeczywistości Boga, do nieba. Na pytanie Tomasza 
Jezus odpowiada, że jest drogą, prawdą i życiem.

Przygotowanie mieszkania dla uczniów dokona się pod warunkiem 
odejścia Jezusa, Jego śmierci. Ale Jezus zapowiada powtórne przyjście 
do uczniów, aby ich zabrać tam, gdzie On jest, do Ojca. W ten spo-
sób Jezus zapewnia uczniów o ich ostatecznym zbawieniu, łącząc to 
zbawienie z wydarzeniem krzyża. W momencie śmierci Jezus będzie 
w domu swego Ojca dla uczniów, a uczniowie będą z Nim mieli ścisłą 
więź. Przyjdzie do nich stamtąd, gdzie jest, aby zabrać ich tam ze sobą. 
Umierając na krzyżu, jest On dla uczniów Drogą. Przez śmierć krzyżo-
wą jedna nas z Ojcem i otwiera nam bramy nieba. Zabranie uczniów 
oznacza włączenie ich do sfery Bożej. 
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Fragment z Ewangelii św. Jana, który dzisiaj odczytaliśmy pokazuje 
nam, że w Jezusie – Drodze, Prawdzie i Życiu spełniają się oczekiwa-
nia Izraelitów ukazane w psalmach pielgrzymich. Żydzi zmierzający 
do świątyni Jerozolimskiej partycypują w powołaniu uczniów Jezusa, 
których On Sam poprzez Krzyż wprowadza w Jedność z Ojcem. 

Tę dobrą nowinę Jezus ogłasza w kontekście cierpień, trosk i prze-
śladowań uczniów. „Niech się nie trwoży serce wasze” – zachęca Pan. 
W życiu przechodzimy przez radości i przedsmak szczęścia, ale też 
przez trudy, doświadczenia. Wobec doznawanych przeżyć Jezus za-
chęca nas, by podnieść oczy ku górze i na nowo sobie uświadomić, że 
„naszą ojczyzną jest niebo” (por. Flp 3, 20). Sprawy, które tutaj nas zaj-
mują mają wartość o tyle, o ile umacniają nas w jedności z Chrystusem 
Ukrzyżowanym i Zmartwychwstałym.

Panie Jezu, dziękujemy Ci za to, że zapraszasz nas do bliskiej relacji 
z Ojcem, że przez swoją śmierć i zmartwychwstanie burzysz rozdziela-
jący nas mur wrogości. Uwielbiamy Cię za wszystko, co dla nas prze-
cierpiałeś, byśmy nie byli daleko od Boga, ale w jedności z Nim.
(Chwila ciszy)

Czynność liturgiczna – ucałowanie krzyża
W liturgii chrześcijańskiej całuje się krzyż jako znak hołdu dla Chry-

stusa i Jego ofiary krzyżowej. Uczestnicy zaproszeni są do tego, by uca-
łować krzyż na znak wdzięczności wobec Chrystusa za dar otwarcia 
dla nas nieba i zaproszenia nas do życia w Domu Ojca. 

Teraz mamy taki czas, by podziękować Chrystusowi, za to, że przez 
krzyż otworzył nam drogę do wiecznego szczęścia z Bogiem.

Zachęcam każdego z was do indywidualnego podejścia do Krzyża, 
ucałowania go oraz wyrażenia wdzięczności modlitwą: 

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku teraz 
i zawsze i na wieki, wieków. Amen.

Śpiew 
Ps 113: Chwalcie, słudzy Pańscy...
Ap 19, 1c–2a.5b. –7: Alleluja. Zbawienie...

Modlitwa wiernych
(Modlitwa spontaniczna)

Ojcze nasz…
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Modlitwa
Módlmy się! Boże, który jesteś ucieczką i siłą wiernych Twoich, 

i Który ufających Tobie bronisz w przeciwnościach, wspierasz w powo-
dzeniach; wysłuchaj modlitw poddanego Ci ludu i spraw, aby zawsze 
zachowywał Twoje ustawy, aby dzięki Twojej łasce był wysłuchiwany 
w błaganiach.

Błogosławieństwo:
Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący Ojciec i Syn, i Duch Świę-

ty. Amen.

Śpiew na zakończenie: 
Ps 118: Dziękujcie Panu...


