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Bo góry mogą ustąpić  

i pagórki się zachwiać,  

ale miłość moja nie 

odstąpi od ciebie (…) 

Iz 54, 10 
 

 

Szymon Piotr i Judasz Iskariota 

Nikodem Kruba 
 

Pan Jezus rozmawia z takimi ludźmi, jakimi oni są, a nie jakimi ich sobie wymarzył. Nie ma 
piękniejszej Ewangelii, niż ta, która pokazuje spotkanie Pana Jezusa z Piotrem po zmar-
twychwstaniu, nad Jeziorem Galilejskim: ”Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie? [...] 
Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. [...] Paś owce moje!” (J 21, 16). W tej przedziwnej 
rozmowie, Pan Jezus pokazał Piotrowi całą jego zdradę sprzed kilku dni. Rozmowa toczy 
się przy ognisku, tak jak przy ognisku Piotr zaparł się Chrystusa. Trzy razy Jezus go pyta, 
bo trzy razy Piotr się Go zaparł. Pokazał mu, kim był i w tym samym momencie przekazał 
mu władzę nad Kościołem. Zrobilibyście tak? Nie sądzę. Dalibyście władzę nad Kościołem 
Janowi, bo wyszedł na Golgotę, był pod krzyżem, bo się sprawdził… Pobiegł do grobu 
i pierwszy uwierzył. Jan był bardzo porządnym Apostołem. Dlaczego nie zrobić go pierw-
szym papieżem? To zdumiewające, że Pan Jezus mianował Piotra, i że zrobił to wówczas, 
gdy Piotr okazał się tak słaby. A Piotr, tam nad Jeziorem Galilejskim miał poczucie, że 
Chrystus go kocha, że kocha jego samego, nie jakieś marzenie o nim samym. Oczywiście 
Jezus miał jakieś marzenia związane z Piotrem, podobnie jak Bóg ma marzenia związane 
ze mną i z każdym z nas. Panu Bogu się marzy, żebym został zbawiony. Panu Bogu się 
marzy, abym był takim, a nie innym człowiekiem. Ale ja takim nie jestem! On zaś, mimo 
wszystko mnie kocha. Nie bez powodu pytał Piotra „Czy Mnie miłujesz? Przed męką Piotr 
nie kochał Jezusa, ale jakieś wyobrażenie o Nim. 
Wszyscy Apostołowie mieli jakieś wyobrażenie o tym, kim będzie Mesjasz. Prawie wszy-
scy sądzili, że będzie królem. Wjechał do Jerozolimy i tłumy za Nim szalały. Teraz stanie 
na ich czele i wreszcie wygonią Rzymian z państwa. Będzie wolność, szczęście i radość... 
Apostołowie już dzielili stołki: „[...] Daj nam, żebyśmy w Twojej chwale siedzieli jeden po 
prawej, drugi po lewej Twojej stronie” (Mk 10, 37). Takie było ich wyobrażenie o Mesja-
szu. Tymczasem okazuje się, że nie ma żadnych krzeseł, żadnych ministerstw, nie będzie 
żadnej wojny, a Chrystus to Mesjasz z krzyżem. Chrystus pyta Piotra „Czy Mnie miłujesz”, 
skoro jestem trochę inny, niż ci się marzyło? A Piotr dopiero wtedy może odpowiedzieć: 
”Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham”.  
Judasz wykorzystuje to, że Chrystus mu zaufał. Skoro w gronie Dwunastu Judasz był 
skarbnikiem, to znaczy, że Jezus ufał mu w sposób wyjątkowy. Wiecie kto ostatecznie 
siedział, a właściwie leżał po prawej, a kto po lewej stronie Jezusa podczas Ostatniej Wie-
czerzy? Tutaj trzeba użyć nieco wyobraźni. Żydzi spożywali Paschę leżąc przy bardzo ni-
skim stole, którego nóżki miały około 20 cm. Przy takim stole leżało się na lewym łokciu, 
nogi były z tyłu, a prawą ręką można było sięgać po jedzenie ze stołu. Możemy przypusz-
czać, że po prawej stronie Jezusa leżał św. Jan i dlatego mógł położyć głowę na piersi Je-
zusa. Kiedy Jezus rozmawiał z Janem, reszta uczniów nic nie słyszała, bo to było tak, jakby 
mu mówił do ucha. Za Janem leżał Piotr, bo Ewangelia mówi, że nachylił się do Jana i po-
prosił, żeby Jan spytał kim jest zdrajca, o którym Jezus mówi. A więc Piotr poszedł 
„w odstawkę” na Ostatniej Wieczerzy. Kto leżał po prawej stronie Jezusa? Wszystko 
wskazuje na to, że Judasz. Bo ewangelista pisze, że „umoczywszy więc kawałek [chleba], 
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Animatorzy diakonii 

Alicja Smalarz 
diakonia adoracyjna 

Marta Fortuniak 
diakonia prorocka 

Jacek Fura 
diakonia modlitwy wstawien-

niczej i uwolnienia 

vacat 
diakonia nauczania 

Jolanta Skotnicka 
diakonia uwielbienia 

Ewa Kruczek 
diakonia miłosierdzia 

Karolina Kołodziej 
diakonia wprowadzająca 

dla kobiet 

Dariusz Hołysz 
diakonia wprowadzająca 

dla mężczyzn 

Wiesława Mac 
diakonia organizacyjna 

Daniel Chmiel 
diakonia porządkowa 

Paweł Wiśniowski 
diakonia techniczna 

Klaudia Winiarska 
diakonia medialna 

Maria Bassara 
diakonia modlitwy 

osłonowej 

Paweł Kobosz 
diakonia modlitwy 

w nagłych potrzebach 

Maria Hubert 
diakonia modlitwy 

za kapłanów 

Marek Wiśniewski 
diakonia liturgiczna 

Joanna Groszek 
diakonia ewangelizacyjna 

Maciej Mierzejewski 
diakonia prowadzenia 

spotkań 

 

 

Modlitwy wstawiennicze 
odbywają się we wtorki 
o 17.45 – zgłoszenia  

e-mailem lub telefonicznie 

 

wziął i podał Judaszowi”, a potem mu powiedział „Co chcesz czynić, czyń prędzej!” (J 13, 
26-27). Nawet odpowiedział na pytanie Judasza, czy to on go zdradzi: „Tak jest, ty” (Mt 
26, 25). Skoro uczniowie tego nie słyszeli, musiało to być powiedziane bardzo cicho. Co to 
oznacza? Że Jezus w czasie Ostatniej Wieczerzy trzymał swoją głowę na piersiach Juda-
sza, tak jak Jan na piersi Jezusa. Miejsce po prawej stronie było może najważniejsze, ale 
to po lewej było najbardziej zaszczytne, najbardziej intymne. Jezusa i Judasza musiała 
łączyć naprawdę bliska więź. Dopiero teraz widzimy całą okropność tego, co się stało... 
Źródło: konferencja - bp Grzegorz Ryś 
 

Słowo Boże do medytacji 
 śr. – Mt 15, 29-37 Jezus ociera łzy i daje cudowny pokarm 

 czw. – Mt 7, 21.24-27 Kto spełnia wolę Bożą, wejdzie do królestwa niebieskiego 

 pt .– Mt 9, 27-31 Uzdrowienie niewidomych, którzy uwierzyli w Jezusa 

 sob. – Mt 9, 35-10,1.5.6-8 Jezus lituje się nad znękanymi 

 niedz. – Mk 1, 1-8 Jan Chrzciciel przygotowuje drogę Panu 

 pn. – Łk 1, 26-38 Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą 

 wt. – Mt 18, 12-14 Bóg nie chce zguby zbłąkanych 
 

Intencje do modlitwy 
 W intencji Ojca Świętego Franciszka o światło Ducha Świętego i siły fizyczne po-

trzebne do prowadzenia Kościoła, o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Bene-
dykta XVI i ks. bpa Jana. W intencji wszystkich kapłanów posługujących w Odno-
wie w naszej Diecezji. O moc Ducha Świętego i światłe oczy serca. 

 O rozpalenie charyzmatów we Wspólnocie, o jedność, chęć służby i ochronę przed 
zniechęceniem. 

 O ochronę przed działaniem złych duchów dla członków Wspólnoty, ich rodzin                            
i bliskich. W intencji małżeństw przeżywających kryzysy. 

 O błogosławieństwo w posłudze modlitwą uwolnienia i dobre owoce ewangeliza-
cji prowadzonej przez Wspólnotę i Fundację Charismata (katechezy audiowizual-
ne, portal Żywa Wiara, Festiwal Wiary). 

 We wszystkich intencjach powierzanych modlitwom naszej Wspólnoty. 
 W intencji Światowych Dni Młodzieży. 
 

Ogłoszenia 
1. W dniu 9 grudnia 2014 r. o godz. 19.15 zapraszamy na katechezę audiowizualną pt. „Sku-

teczny pro-life”. Gość: Kaja Godek. Miejsce: Aula Domu Diecezjalnego „Tabor”, ul. Poło-
nińska 25. 

2. W dniu 14 grudnia 2014 r. o godz. 17.00 (niedziela) zapraszamy na Mszę Świętą Wspól-
notową z Adoracją Najświętszego Sakramentu. 

3. W dniu 16 grudnia 2014 r. o godz. 21.15 odbędzie się spotkanie Rady Wspólnoty. 

4. 31 grudnia 2014 r. zapraszamy wszystkich na zabawę sylwestrową w Winnicy Maria Anna 
w Wyżnem. Sylwester rozpocznie się Mszą św. na zakończeniu roku o godz. 18.00 w Ta-
borze, a rozpoczęcie imprezy o godz. 20.00 (przejazd do Winnicy własnym transportem). 
Koszt: 70 zł/osoba dorosła, dzieci od 6-12 lat - 30 zł, dzieci do lat 5 – gratis. Liczymy na 
Waszą pomoc przy organizacji. Będą potrzebne: ciasta, sałatki, przekąski, itp. :) 

 

Redaktor biuletynu: Edyta Fortuniak  Biuletyn przeznaczony jest wyłącznie do użytku wewnętrznego  

 telefon Wspólnoty i pogotowie modlitewne:  884.31.51.51   e-mail: odnowa@miriam.rzeszow.pl  

 www.miriam.rzeszow.pl  www.facebook.com/miriam.rzeszow  

           

Jeśli chcesz przekazać darowiznę, ofiarę lub dziesięcinę możesz to zrobić na rzecz Fundacji, która działa przy naszej Wspólnocie 

Fundacja „Charismata” im. św. Pawła Apostoła, ul. Osmeckiego 9/1, 35-506 Rzeszów  

 Bank Spółdzielczy w Jarosławiu oddział Rzeszów, nr konta: 91 9096 0004 2012 0064 7957 0002  

 W tytule przelewu należy wpisać: „Na cele statutowe”  


