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Wielki Wtorek 

Pierwsze czytanie: Iz 49, 1-6 

Dyskretna zapowiedź poczęcia z Ducha Świętego oraz zbawienia wszystkich ludzi, tak 

Żydów, jak i pogan – oto przesłanie Drugiej pieśni Sługi Pana, z którą spotykamy się dzisiaj. Wraz 

z pozostałymi pieśniami tego cyklu, znajduje się ona w drugiej części Księgi Izajasza; część tę 

nazywa się „księgą pocieszenia”, gdyż zawiera proroctwa pomyślne dla Izraelitów, znajdujących 

się wówczas w niewoli babilońskiej. Judejczycy, deportowani na tereny dzisiejszego Iraku i Iranu, 

otrzymują zapowiedź rychłego wyzwolenia, wieńczącego karę za odstępstwo od Boga. W pełnych 

otuchy słowach prorok zwiastuje im nadejście Mesjasza, który do szpiku kości będzie przeniknięty 

wiernością Bogu: Pan powoła Go już w łonie matki. Bóg stanie się Jego siłą. Wiemy, że naszą 

obcą ziemią, do której – nie bez winy – zostaliśmy przesiedleni, jest grzech. Żaden coaching ani 

trening osobisty nie zdoła wyzwolić nas z niego. Tylko Jezus, poczęty w mocy Ducha Świętego i 

bliski nam jako brat w człowieczeństwie, zarzuca prawdziwą kotwicę nadziei w nasze serca. 

Uchwycić się jej, wy-znając ten grzech – to znaczy stać się odbiorcą Jego powszechnego 

zbawienia. I krok po kroku powracać do ziemi obiecanej – duchowego organizmu Kościoła. 

 

Psalm responsoryjny: Ps 71 

Dzisiejszy psalm w oryginalny sposób łączy dwa nurty poezji biblijnej. Z jednej strony, 

wpisuje się w nurt lamentacji – wołania do Boga w utrapieniu: raz odważnego, jak w dzisiejszym 

responsorium, innym zaś chybotliwego. Z drugiej strony, trzecia zwrotka tego utworu, w której 

autor natchniony odwołuje się aż do okresu prenatalnego, przywołuje na myśl odczytywaną dziś 

pieśń Izajasza. Jest to więc także psalm mesjański. Warto pamiętać o tym połączeniu, by modląc 
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się nim, doświadczyć, jak nasze poszukiwanie pocieszenia wplata się w niezachwianą ufność 

Zbawiciela w otrzymywane wsparcie od Boga Ojca. 

  

 

Ewangelia: J 13, 21-33. 36-38 

Który małżonek byłby na to gotów, aby wiedząc, że zaraz po nocy poślubnej małżonka go 

zdradzi, oddać się jej? Jezus jest. Dlatego Jego wzruszenie na myśl o odstępstwie Judasza nie jest 

oburzeniem, ale krzykiem odrzuconej miłości i ostatecznym echem wyrzutów Boga, które On 

czynił Izraelowi przez proroków, porównujących ich zerwane Przymierze do niewierności 

małżeńskiej. To napięcie i ten zew są odtąd uobecnione w każdej Eucharystii, czego świadkiem 

jest kapłan, który przed przyjęciem Komunii Świętej – a mówiąc ściślej: przed wejściem w 

Komunię Świętą – którą zawsze musi spożyć, w ciszy wypowiada słowa: „Panie Jezu Chryste, 

niech przyjęcie Ciała i Krwi Twojej nie ściągnie na mnie wyroku potępienia, lecz dzięki Twemu 

miłosierdziu niech mnie chroni oraz skutecznie leczy moją duszę i ciało”. Po tej modlitwie zawsze 

nastaje noc: albo poślubna, albo Judaszowa noc zdrady. 


