
 

ZASADZĄ WINNICE (Iz 65,21) 

Akademicka Droga Światła, 6 maja 2020 r. Godz. 20.30.  

 

Wstęp: 

Jezus wyraźnie powiązał z winnicą i winem naszą drogę. Do pracy w winnicy odnosi budowanie  

Królestwa Bożego we wspólnocie, choćby przez przypowieść o robotnikach w winnicy (zob. Mt 20, 1-

16). Aby ukazać więź z nami używa obrazu winnicy – sam jest Winnym Krzewem, a my latoroślami, 

które wydają owoce obfite jeśli w Nim trwają (zob. J 15, 1-11). Obok chleba, to właśnie wino jest 

konieczne, by celebrować Eucharystię. W ten sposób Jezus umieszcza chleb i kielich z winem 

w centrum więzi z nami (Zob. Mt 26, 26-30; Mk 14, 22-25; Łk 22,19n; 1 Kor 11, 23-26). Przejdźmy 

duchowo Drogę Światła, drogę radości i miłości, czego wino jest nie tylko symbolem, ale także treścią. 

Przejdźmy Drogę Więzi. Ukrywam w niej spojrzenie na Jezusa i na wszystkich was, z którymi tworzę 

Jego wspólnotę pracując w Jego winnicy, by właśnie w tajemnicy więzi z Nim i tymi, których mi dał, 

smakować wino przyjaźni.  

Ks. Dariusz Talik 

 Stacja I – Zmartwychwstanie 

„Miłość twa przedniejsza od wina” (Pnp 1,2). By ukazać siłę miłości, otrzymujemy odniesienie 

do wina. Miłość jest przedniejsza. Samo odniesienie jednak jest dość istotne. Do wina. Jakby nie było 

nic innego do czego można odnieść wzniosłość miłości. Pewne słusznie. Wino to cierpliwość. Tak – 

cierpliwość wzrastania winnicy, dojrzewania owoców, długiej produkcji, dojrzewanie czasem latami 

w beczkach i butelkach, starzenia – nie mówiąc o ukrytym w winie całym bogactwie pasji i miłości 

winiarza. Cierpliwość. Zmartwychwstanie Jezusa. Jeden moment, a przecież wyrażający całą Jego 

cierpliwą miłość wstawania. Właśnie – wstawania z martwych. Ciągle wstawał, mimo martwoty 

wokół. Mimo prześladowań przez faryzeuszów, mimo że Go wyrzucili z Nazaretu, mimo, że czyhali 

ciągle na Niego, mimo, że nazywali Go Belzebubem, mimo że Judasz zdradził a Piotr się zaparł – On 

wstawał z różnych obszarów ciemnych i martwych, by iść i mówić o Ojcu, by karmić ludzi chlebem 

i wdzięcznością, by uzdrawiać, by błogosławić dzieci, by umyć nogi Apostołom, by zjeść wspólnie 

wieczerze, by spotkać się z przyjaciółmi w Betanii. Ten moment zmartwychwstania jest jakby 

pieczęcią Jego nieustannego wstawania z różnych martwych obszarów, które Go spotykały. To ukryta 



w winie Jego winnicy cierpliwość. Nawet gdy wokół zimno i dziwnie trudno, On niósł wiosnę 

w sobie. I uczy nas, że szczęście bardziej zależy od wiosny w sercu niż w ogrodzie.  

 

 Stacja II – Apostołowie przybywają do pustego grobu 

„O ty, którego miłuje dusza moja, wskaż mi gdzie pasiesz stada swe” (Pnp 1,7). Przez myśl 

przebiegają teraz te chwile, kiedy Cię nie było, tam gdzie myśleliśmy, że będziesz. Kiedy Maryja nie 

znajduje Cię w grupie pielgrzymów i szuka aż trzy dni. Okazuje się że jesteś w świątyni. Kiedy rano 

uczniowie nie zastali Ciebie. Okazało się że poszedłeś w góry się modlić. I teraz – też Cię nie ma tu, 

gdzie jak myśleliśmy będzie Twe ciało. Twa miłość jak wino. Wino to ukrycie. Wpierw w latoroślach, 

potem w owocach, potem w piwniczkach, jakoś w pracy rąk ludzkich. Gdy jeszcze nie ma na stole to 

znaczy że powstaje, by swą szlachetnością zadziwić. Gdy Cię nie ma Panie, to znaczy że powstałeś 

i ukryłeś się w latorośli modlitwy i trwasz przed Ojcem, a w ten sposób wino Twej miłości staje się 

zadziwiające. Czy teraz, kiedy Apostołowie zastają pusty grób też jesteś na porannej modlitwie 

do Ojca i jest to Twój pierwszy krok po zwycięstwie? Przedziwnie kochasz i pasiesz stada swe! Jakby 

wpierw zawsze trwając w ukryciu modlitwy. W jej ciszy. Tam dojrzewając a potem przychodząc 

do ukochanych ludzi, by zadziwić wonią i smakiem tego wina. Wino zawiera w sobie siłę ukrycia. 

Tylko wtedy jest wyśmienite. Uczymy się kochać siebie i ludzi przez ukrycie się modlitwie do Ojca. 

Uczymy stawać się nieobecnymi dla innych, by trwać w więzi z Ojcem. To wydaje owoce, z których 

powstaje piękne wino. Jakie to jest proste, a jak w to nie wierzymy, gubiąc wartość zatrzymania się 

dłużej w ukryciu modlitwy! Jakże w to nie wierzymy, ciągle biegając a przez to stając się zwietrzałym 

winem…  

 

 Stacja III – Zmartwychwstały Pan objawia się Marii Magdalenie 

„W upragnionym jego cieniu usiadłam, a owoc jego słodki memu podniebieniu. Wprowadził mnie 

do domu wina” (Pnp 2,3b-4a). Gdzieś tu wybrzmiewa wszystko, co jest zawarte w słowie „wreszcie”! 

Wreszcie jestem w twoim cieniu. Wreszcie w domu. Wreszcie cię widzę. Wreszcie mogę siąść u stóp 

i posłuchać, jak kocham czynić. Wreszcie. Wino to pragnienie. Kiedy chodzę po winnicy, wzmaga się 

pragnienie. Mógłbym zrywać owoce i zaspokoić. Ale nie. Wzmaga się, by nauczyć się tęsknić 

za spotkaniem wieczorem, kiedy smakować będziemy wina, w domu, do którego dociera łagodnym 

powiewem woń winnicy, a teraz unosi się nad winem, które jest na stole. A jeszcze bardziej 

nad prostotą spotkania. Jezus spotyka Marię płaczącą. Pozwolił jej płakać, tęsknić, być nieco 

niepewną, i dopiero teraz – trochę robiąc niespodziankę – powiedzieć do niej „Mario” co natychmiast 



spotyka się z jej reakcją: „Rabbuni”. Proste i piękne spotkanie, gdzie słychać w jednym i drugim 

sercu: „nareszcie”. Jezus pozwolił się wzmagać pragnieniom i tęsknotom. Nie było gwałtowności, tak, 

że kiedy wyszedł z grobu to od razu miałby zatrąbić, że wygrał. Nie… Miłość jak wino, potrzebuje 

wzmagania się pragnień, tęsknot, nocnych wędrówek do grobu, oczekiwania, by gwałtowność nie 

zabiła pasji tęsknoty. Jak smakuje wino z przyjacielem, na którego czekałem, może dłużej, niż się 

spodziewałem. Czy nie prawdą są słowa świętego Grzegorza Wielkiego, te oto: „Szukała i nie 

znalazła. Szukała dalej wytrwale i znalazła; tęsknota rosła w miarę upływu czasu, kiedy zaś stała się 

wielką, osiągnęła cel swoich pragnień. Święta bowiem tęsknota rośnie, gdy nie znajduje przedmiotu 

swych pragnień. Gdy zaś czekanie usuwa tęsknotę, oznacza to, iż nie była to prawdziwa tęsknota”. 

Naucz nas tęsknić i w spacerze tęsknot odnajdywać skarb prostoty i głębi spotkań, które są jej 

owocem. I teraz w czasie epidemii, naucz nas tęsknić, bo chyba nieco za bardzo narzekamy, gubiąc 

piękno spotkań, na które czekamy.  

 

 Stacja IV – Zmartwychwstały Pan ukazuje się uczniom na drodze do Emaus 

„Ukochany mój. Oto On! Oto nadchodzi! Biegnie przez góry, skacze po pagórkach” (Pnp 2,8). Może 

i zdawało się nam, że jak już będzie po wszystkim, jak już wygra tę walkę, to zwoła zgromadzenie, 

ogłosi, że śmierć pokonana, podpisze jakiś dekret, odbierze publicznie homagium, otworzą na Jego 

cześć szampana i po wszystkim uroczyście wstąpi do Ojca. Tymczasem On biegnie przez góry, 

zdyszany, skacze bo pędzi do kogoś. I dogania dwóch swych uczniów. Dołącza. Rozmawia. Pyta. 

Tłumaczy. Mimo, że oni go nie poznali… Wino to bieg radości ku bliskim. Jak Maryja pobiegła 

do Elżbiety. Przez góry. Uprawa winorośli, staranne zbiory, staranna maceracja i aptekarskie wręcz 

miary czasu i temperatury fermentacji i przechowywania owoców winnych krzewów to jakiś piękny 

bieg ku przyjaciołom. W każdej z tych czynności jest ten bieg radości, że można coś dla kogoś zrobić, 

przygotować. To jak bieg serca syna, który niesie chorej matce do szpitala jej ulubione ciasto. To jak 

bieg narzeczonego, który biegnie z różą na spotkanie narzeczonej, wiedząc jak kocha róże! Ten bieg 

Jezusa z winem słowa, tłumaczenia, rozmowy, pragnienia wlania radości w ich serca smutne, że już 

wino gotowe, że już na stole… ten Jego bieg do dwóch uczniów jest taki przejmujący! Nie tyle 

w wielkich wydarzeniach, ale w radości biegu ku osobie jest szczęście. Studia mogą być takim 

biegiem. Pieczenie ciasta może być takim biegiem. Pisanie komuś listu może być takim biegiem. Jezu, 

naucz nas biec przez codzienność na spotkanie z Tobą, z mężem, z żoną, narzeczonym, bratem, 

przyjaciółmi…  

 

 Stacja V – Zmartwychwstały Pan objawia się uczniom przy łamaniu chleba 



„Na ziemi widać już kwiaty, nadszedł czas przycinania winnic, i głos synogarlicy już słychać w naszej 

krainie. Drzewo figowe wydało zawiązki owoców i winne krzewy kwitnące już pachną” (Pnp 2,11-

12a). To są słowa oblubieńca do oblubienicy, który – co istotne – zagląda do niej przez kraty, stojąc 

za murem. To poezja, co on mówi. Być może nic nie powiedział, ale sposób w jaki patrzył na nią 

przez kraty, stojąc za murem, można wyrazić tylko poezją. Wino to poezja. Właściwie ciężko jest 

opisać doznania jakie przynosi dobre wino. Do najlepszych stosuje się już tylko poezję, by wyrazić 

woń, smak, uczucie. „Przygotujmy poezje” – powiedział do mnie kiedyś przyjaciel na wieczór przy 

dobrym winie. Nie zapomnę tego, jak mnie to dotknęło. Wiele słów powiedział Jezus, tłumacząc 

Pisma idącym uczniom, ale oni Go mimo to nie poznali. Nadszedł moment szczególny, kiedy Jezus 

nic nie mówi, tylko jakoś prosto i majestatycznie zarazem, bierze chleb, dziękuje Ojcu, łamie, i podaje 

uczniom. Bez słowa. A jednak cała ta scena to jakaś poezja. Poezja gestu. Poezja stołu. Poezja łamania 

chleba. Poezja Jego zniknięcia. I oni Go poznali. Nagle dostrzegli kwiaty, głos synogarlicy, zawiązki 

owoców, zapach winnicy. Dostrzegli wiosnę. I biegną ku Jerozolimie. Inni. Radośni. Ile w Biblii jest 

poezji! Ile w Ewangelii jest metafor! Ile poezji w stworzeniu! Proza życia może sprowadzić 

na zupełny margines doniosłą rolę poezji – nie tylko tej wierszem pisanej, ale tej spojrzeniem, gestem, 

ciszą, pocałunkiem, dekoracją do kolacji, świecą płonącą, łamaniem chleba. Nie trzeba być wielkim 

znawcą wina, by wyczuć że inaczej wino się pije ze szklanki w pośpiechu, a inaczej przy świecach 

i cicho sączącej się muzyce klasycznej, wśród rozmów i gestów miłości, dobrym słowie. I wtedy 

nawet przez mury i kraty, z którymi życie ciągle każe się zmagać, widać ukochaną osobę, Boga, a woń 

winnic powoduje uśmiech. Ucz nas Mistrzu chwil zatrzymania, łamania chleba, wspólnej kolacji, 

poezji.  

 

 Stacja VI – Zmartwychwstały Pan ukazuje się apostołom 

„Ukaż mi swą twarz. Daj mi usłyszeć twój głos” (Pnp 2,14). W tym jednym prostym zdaniu zawiera 

się cała istota szczęścia, jaką może osiągnąć osoba. Z jednej strony chce widzieć twarz kogoś, kogo 

kocha. I słyszeć głos. Z drugiej strony chce ukazać komuś kogo kocha swą twarz i powiedzieć słowo 

ważne, z głębi serca. Wzajemna kontemplacja. Mało znany aspekt naszych spotkań, które często 

uszyte sprawami, załatwianiami, zadaniami do wykonania… a tak mało po prostu patrzeniem 

na siebie. Tylko patrzeć. Tak niewiele, a tak wiele. Czy wieczność nie będzie właśnie ukazaniem się 

przed nami twarzy Boga i kontemplacją bez końca? My patrząc na Jego twarz. Bóg patrząc na naszą. 

I nikt nie umrze z nudów. Raczej umieramy z braku kontemplacji, zmęczeni i roztargnieni. Wino to 

kontemplacja. Nie da się starego, dobrego wina po prostu wypić. Często długie lata trzeba się uczyć 

tego, co ukrywa wyśmienite wino. To są lata kontemplacji ukrytej jakby twarzy wina, nieznanej 

komuś kto nigdy nie poznawał jego bogactwa. A później – długie godziny smakowania, jakby 

z każdym łykiem nowych doznań. Jezus po czasie ukazuje się Apostołom. Niewiele mówi. Zadziwia 



ich. Przechodzi przez drwi zamknięte. Staje na środku. Wita ich swoim „Pokój wam”, i pokazuje ręce, 

bok, rany… miłość po prostu tak wyrażoną. Jak przyjaciel, który wita przyjaciela, wręczając mu 

upominek, niewiele mówiąc, jakby w tym upominku zawierając całą treść, zawartość serca. Ucz nas 

Mistrzu każdą chwilę życia tak przeżywać, abyśmy byli gotowi ukazać ci swą twarz, uczynki, słowa, 

pragnienia. To Twoje proste szczęście – tak kochasz, by nam ukazać swą twarz. I nim będziemy mogli 

kontemplować ją w niebie, uczymy się tego tu na ziemi, kontemplując Ciebie w bliskich, w dobru, 

w posiłku, smaku kultury, muzyki, sztuki, wina, po prostu miłości.  

 

 Stacja VII – Zmartwychwstały Pan przekazuje uczniom władzę odpuszczania grzechów 

„Schwytajcie nam lisy, małe lisy, co pustoszą winnice, bo w kwieciu są winnice nasze” (Pnp 2,15). 

Dziwne jest to zdanie, jakby wtrącone przypadkiem w Księgę Pieśni nad Pieśniami. Pełna uroku 

księga i nagle jakieś zamieszanie, lisy małe wchodzą do winnicy i ją pustoszą. Trzeba je chwytać. Bić 

na alarm! Wino to walka. Każdy, kto ma choć trochę elementarnej wiedzy o pracy na roli, wie ile 

niebezpieczeństw czyha na plony. Tak jest także w winnicy. Wiek XIX - ogromną ilość winnic 

na świecie pustoszy plaga bakterii Filoksery. Potem długa odbudowa, umacnianie winnic, nasadzanie 

nowych. Walka jest spora na różnych frontach – walka z nadmierną wilgocią, ze zbytnimi wiatrami, 

z suszą, z przymrozkami, czy ze zwierzętami, które mogą zniszczyć winnice. Ile trzeba włożyć pracy, 

czuwania, często cierpienia, by uchronić winnicę! Ile nieraz w jednym kielichu wina jest schowanych 

łez, zmagań, walki, czuwań. Nawet sobie nie zdajemy sprawy, delektując się wonią i smakiem 

dobrego rocznika! Jezus daje Apostołom broń przeciw lisom, które pustoszą winnicę. Te lisy to 

grzechy. Małe lisy – mówi Pismo. Często te najbardziej są niebezpieczne. Grzeszek tu, grzeszek tam – 

niby niewinny, a osłabia i podgryza cicho winny krzew, aż stanie się katastrofa całej winnicy. Władza 

Jezusa to cała jego męka na krzyżu, cała walka, by ochronić winnicę. Kapłan rozgrzeszając korzysta 

z walki Jezusa o winnicę. To nie jest władza przekazana na zasadzie – mam stanowisko, to ci daję 

udział. Nie. To władza przekazana na zasadzie –weźcie owoce mojej męki. Nasza walka z małymi 

lisami naszych grzechów to też zmaganie, które łączy się ze zmaganiem Jezusa. Ale kto naprawdę 

kocha przyjaźń, Boga, ludzi, będzie walczył, będzie czuwał, będzie chwytał małe lisy, bo chroniąc 

winnicę, dba o dobry zbiór i dobre wino dla przyjaciół. Tak właśnie wyznaje miłość. Do dzieła zatem 

– chwytajcie małe lisy!  

 

 Stacja VIII – Zmartwychwstały Pan umacnia wiarę Tomasza 



„Nim wiatr wieczorny powieje i znikną cienie, pójdę ku górze mirry, ku pagórkowi kadzidła” (Pnp 

4,6). Są takie spotkania, są takie zdarzenia, takie chwile, wspomnienia, takie widoki, takie pocałunki, 

dotknięcia… że po prostu rodzi się głęboko w sercu potrzeba powrotu do nich. To jakieś góry, 

pagórki, które naprawdę pachną kadzidłem tajemnicy. I nawet kiedy człowiek wiele nie rozumie, 

odczuwa ten zapach – woń tajemnicy. I wcale nie chce jej na siłę rozwiązywać, raczej potrzebuje 

podejść i z zachwytem stać i dać się objąć jej wonią. Choć niebawem może zapadnie noc, znikną 

cienie, będzie wiał wieczorny wiatr, to wyjście w góry, gdzie jest ciągle woń kadzidła jest jakąś naturą 

człowieka. Dla Tomasza niewątpliwie takim wydarzeniem, taką górą było spotkanie w Wieczerniku 

z Jezusem, kiedy osobiście dotykając ran wyznaje wiarę: Pan mój i Bóg mój! Niewiele może z tego 

rozumie. Ale to spotkanie pachnie, tak pachnie że staje się wszystkim. Już człowiek nie potrafi bez 

tego żyć. Wino to tajemnica. Możemy wiele o nim mówić, wiele tłumaczyć, wiele poznawać. Jednak 

miłośników wina pociąga tak bardzo tajemnicza woń, którą szlachetne wino roztacza – i nie chodzi 

tylko o tę opisywaną na różne sposoby woń unoszącą się nad naczyniem z winem, ale o tę, której nie 

da się opisać. Nieraz słyszałem jak zachwycony winem człowiek mówił w zadziwieniu, czasem 

wydając okrzyk – piękne wino! Co za piękne wino! Poezja! Pachnie miłością! Tu jest całe słońce 

Italii! Tu jest ukryty zapach przyjaciół! Wydaje się taki zachwyt jakąś już mistyką. I czy jest moim lub 

twoim powołaniem odebrać komuś to przeżycie jednym uśmieszkiem? Czy gdy osoba oglądająca 

zachód słońca wykrzyczy: co za cud! - to czy jestem upoważniony powiedzieć jej że to nic 

nadzwyczajnego? Karol Wojtyła patrząc długo w na świerki tatrzańskie powie: On tędy przeszedł! 

Czy ktoś ma prawo pomyśleć, że ma przewidzenie? Zachwyt nad wzgórzami tajemnicy! Zachwyt nad 

wiarą, w którym ktoś woła: Pan mój i Bóg mój! Zachwyt nad przyjaźnią! Nad winem! Zachwyt – czy 

to nie jest tajemniczy dar, który potrafi porwać człowieka wzwyż?!  

 

 Stacja IX – Zmartwychwstały Pan spotyka uczniów nad Jeziorem Galilejskim 

„Jedzcież, przyjaciele, pijcie, upajajcie się, najdrożsi” (Pnp 5,1c). Miłość i stół. Nie da się rozerwać 

więzi między miłością i stołem. Tam gdzie miłość, tam stół. Po tym poznasz miłość, że jest stół. Stół – 

czyli pragnienie nakarmienia, kogoś kogo kochasz. Moja mama – wspomina dorosły mężczyzna – 

podjadała suchy chleb z przeterminowanym dżemem, kiedy była bieda, a dla mnie zawsze miała 

świeżą drożdżówkę do szkoły. Płakałem, gdy ją zauważyłem jak jadła w kącie ten czerstwy chleb, 

bylebym nie zauważył. Wino – symbolizuje napój dla przyjaciół. Jak ta świeża drożdżówka – 

dla kogoś, choć sam mogę nie mieć wiele. Wino się otwiera, by serce przyjaciół rozradować. Wino 

zawiera jest w tym sensie niezwykłe przesłanie. Raczej dobrego wina nikt nie pije sam. Zawsze 

z kimś, co znaczy że także dla kogoś. Poznałem człowieka, który żyje skromnie, choć stać go 

na więcej, ale ma swoją filozofię – kocha wino i przyjaźń, i ma kilka droższych win dla tych, którzy są 

dla niego ważni, a z którymi połączyła go pasja świata wina. Tak może być w wielu obszarach. 



Człowiek kochający zawsze coś wykombinuje, by ktoś miał świeżą drożdżówkę. W tym sensie 

niezwykłe jest to wołanie z Księgi Pieśni nad Pieśniami: „Jedzcież, przyjaciele, pijcie, upajajcie się, 

najdrożsi!” Ile tu szczęścia! Patrzymy na Jezusa w tej stacji. Przychodzi do tych, których bardzo 

kocha. Oni całą noc pracowali. Od czego zaczyna spotkanie? Od pytania – Dzieci, macie coś 

do jedzenia? I słyszy: Nie. Wskazuje im, że po prawej stronie są ryby. Rzucają sieci. Jest mnóstwo. 

Ale On w tym czasie rozpalił już ognisko, położył rybę i chleb na nim, zaprosił ich, i podał im chleb 

i rybę. Ile szczęścia w takim sercu! Sakrament największy jaki otrzymaliśmy to Eucharystia. Jezus 

karmi. Bierzcie i jedzcie. Bierzcie i pijcie. To Ja.  

 

 Stacja X – Zmartwychwstały Pan przekazuje władzę pasterską Piotrowi 

„Oto miły mój puka” (Pnp 5,2b). To jeden z najbardziej zachwycających rysów Boga. On puka. Nie 

ma nic z natarczywości. W tej scenie – aż się ciśnie na usta, że powinien wygarnąć Piotrowi – jak my 

lubimy czynić ludziom – jego braki, jego zdradę. Powinien powiedzieć, że na ciebie to nie ma co 

liczyć, chłopie. On puka. Od nowa. Jakby nic się nie stało kilka dni wcześniej. Piotrze, kochasz Mnie? 

Kochasz mnie więcej? Paś moje owieczki. Bóg, jakby żebrał o miłość, mimo, że ciągle, ciągle 

zawodzę. Wino niesie w sobie taki symbol. Jaki symbol? Pukania w drzwi. Opowiada pewien 

człowiek: szedłem do przyjaciela załamany. Po prostu przez ostatni rok nie znalazłem w zabieganiu 

dla niego czasu, nie dzwoniłem, nie pytałem o zdrowie, z żadną inicjatywą spotkania nie wyszedłem. 

Było mi głupio. On kolejny raz sms wysłał, pytając co u mnie, jak się miewam. Zadzwonił. Wysłał 

kartkę. Zorientowałem się, że tylko on zabiega o tę relację. W końcu ze spuszczoną głową szedłem 

na spotkanie, ponieważ czegoś potrzebowałem od niego. Myślałem, że powie mi co o tym myśli. 

Wszedłem do domu, czekała zapalona świeca, filiżanka z moją ulubioną kawą i szlachetne, naprawdę 

dobre wino. Mam dobre wino – przywitał w drzwiach przyjaciel – cały rok trzymałem dla ciebie. 

Masz trochę czasu i ochotę? Wejdź. Zapraszam. Ta scena żyje we mnie już któryś rok. Wino ma 

w sobie jakieś pukanie do drzwi serca. Bo miłość puka. Nawet w drzwi gdzie jest ktoś kto zawalił, 

zapomniał… i pyta: kochasz mnie? Masz ochotę na dobre wino? Usiądziesz ze mną? Bóg mój… 

On tak puka do mego serca i cicho czeka. Na Jego stole chleb i wino. W chlebie i winie cały On. 

Czeka. Czy serce moje nie pała?  

 

 Stacja XI – Zmartwychwstały Pan daje uczniom nakaz misyjny 

„Miły mój zszedł do swego ogrodu, ku grzędom balsamicznym, aby paść stado swoje i zbierać lilie” 

(Pnp 6,2). Więź prawdziwych przyjaciół ma to do siebie, że cała staje się zaproszeniem dla innych. 



Prawdziwi przyjaciele, choć smakują swej więzi w sposób wyjątkowy, mają jedno serce otwarte 

i zapraszające innych. Ktoś kiedyś powiedział obrazowo, że kiedy dwóch przyjaciół spotyka się 

w kawiarni, to lubią usiąść przy stoliku trzyosobowym, by zawsze było miejsce dla kogoś. Tę prawdę 

wyraża pięknie polska symbolika pustego miejsca przy stole wigilijnym. Przyjaciele żyją 

zaproszeniem. To nie jest relacja hermetycznie zamknięta pomiędzy rocznikami wina. Przyjaciele 

mają pasję rozpalania powoli i cierpliwie innych serc do odkrywania tajników wina. Wino w tym 

sensie jest symbolem otwarcia, zaproszenia. Kiedy jest szlachetne wino na stole to także jest jakieś 

zaproszenie. Wino samo w sobie jest zaproszeniem, jak z Ewangelii: przyjdźcie, bo wszystko gotowe. 

Radość przyjaciół jest wielka, gdy widzą że inni są szczęśliwsi i  bardziej uśmiechnięci przez 

zaproszenie do nowego, nieznanego wcześniej im świata, choćby nowej pasji, stylu, przygody, 

podróży, poezji, wina. Przyjaciele są wzruszeni, że ktoś – dzięki ich otwarciu – na nowo poczuł smak 

życia! Prawdziwy przyjaciel schodzi zatem ku grzędom balsamicznym, by paść stado swoje, czyli 

tych, których chce zapalić jakimś dobrem, pięknem. I tak właśnie Jezus posyła uczniów na cały świat. 

Nie chodzi w tym absolutnie o to, by zrobić reklamę i zgarnąć klienta. Jezus posyła uczniów, by to 

czego doświadczyli przy stole miłości z Nim, teraz nieśli dalej, czyniąc ludzi szczęśliwymi. Cudowna 

przygoda, gdy ktoś cię porwał sobą w jakieś inne, nowe życie! Cudowna przygoda, gdy ktoś dzięki 

Tobie odkrył bogaty świat więzi i przyjaźni, piękna i poezji, mimo, że przecież tyle każdego dnia 

trudności na drogach. Słowo „zaproszenie” to jedno z najpiękniejszych słów życia.  

 

 Stacja XII – Zmartwychwstały Pan wstępuje do Ojca 

„Pójdź mój miły (…). O świcie pospieszmy do winnic, zobaczyć, czy kwitnie winorośl, czy pączki 

otwarły się, czy w kwieciu są już granaty.” (Pnp 7,12n). Serce szczęśliwe jest pełne takich treści jak te 

tutaj przytoczone. Chce jakby porwać kogoś kogo kocha, by iść w ulubione miejsce – w góry, 

do księgarni, do winnicy… O świcie! Jakby od razu! Takie są dzieci Kościoła jak ta wołająca 

oblubienica – wołają sercem: no chodźmy już do winnic! Kto doświadczył piękna chce w nim 

przebywać. Kto doświadczył przyjaźni, chce w niej się każdego dnia budzić. Kto poczuł woń i smak 

wina, chce znowu smakować. Wino, winnica, to symbol dobrego pośpiechu. Pospieszmy do winnic, 

zobaczyć czy kwitnie winorośl. Pospieszmy tam, gdzie jest piękno. Tam gdzie pokój, tam gdzie 

widoki i szum morza… tam gdzie pocałunki, łzy szczęścia, opowieści wieczorne nie mające końca, 

wzajemny szacunek, stół, chleb, wino… Jezus nauczył swoich przyjaciół tego dobrego pośpiechu. 

Tak! Mamy się spieszyć tam, gdzie jest miłość! Codziennie, by być o świcie w winnicy! Śpieszyć się 

tam gdzie są słowa: przepraszam, dziękuję, proszę, doceniam! Śpieszyć się tam gdzie radość zrobienia 

zakupów dla babci! Spieszyć się z posprzątaniem pokoju, skoro mam przyjąć bliskich! Spieszyć się 

z przygotowaniem kolacji, skoro chcę zaprosić. I patrzcie:  pośpiech Jezusa – wstępuje do Ojca, bo jak 

twierdzi idzie nam przygotować miejsce! Idzie przed nami, jakby wcześniej wstępuje do Ojca niż my, 



by przygotować miejsce! Święty pośpiech, by spotkanie w winnicy było zaskakująco pełne 

oczekiwania. Pan wstępuje do Ojca – śpieszy się także na to spotkanie! Wie, że czeka Ojciec. 

To wystarczy by pobiec w Jego kierunku.  

 

 Stacja XIII: Uczniowie z Maryją oczekują w wieczerniku na Zesłanie Ducha Świętego 

„Wody wielkie nie zdołają ugasić miłości, nie zatopią jej rzeki” (Pnp 8,7). Tak, po tym jest 

rozpoznawalna najbardziej. Nic nie potrafi jej zatrzymać, ugasić, zatopić. Miłość jest największa. Nie 

do pokonania. Ona, Maryja, teraz w Wieczerniku jest tego pieczęcią. Urodziła Jezusa w stajni. Tułała 

się z Nim po Egipcie. W Kanie nie mogła znieść braku wina i dopięła swego przylgnąwszy do Jezusa. 

Kiedy Go odrzucili, Ona była do końca przy Nim. Teraz, kiedy odszedł do Ojca, trwa, modli się, 

czeka, aż przyjdzie Jego Wielki Przyjaciel – Duch Święty. Miłość jest nie do zatopienia. Choćby 

przedłużał się czas czekania, choćby trzeba było tułać się dalej, walczyć o wino dla młodych – będzie 

to czynić do skutku. Miłość wszystko przetrzyma. Najbardziej wyśmienite wina pochodzą z winnic 

o niezbyt urodzajnej ziemi. To nie żart, choć brzmi podejrzanie. Właśnie dzięki temu, że nie jest zbyt 

urodzajna ziemia, często wręcz jałowa, winorośl zapuszcza głęboko korzenie, które są trwałe. Poza 

tym winorośl ma to do siebie, że gdy ziemia jest jałowa, walczy o przetrwanie nie tyle swego życia, co 

gatunku, co skutkuje tym, że całą energię inwestuje wtedy w rozwój owoców. Dzięki temu owoce są 

najwyższej jakości. Gdyby gleba była zbyt żyzna, nie byłoby tego efektu. Korzeń byłby mniej trwały. 

Więcej liści, a nie owoców na winorośli, owoce marniejsze. Znawca wina wie, że wino wyśmienite to 

owoc winorośli, która nie poddała się w trudnościach. Znawca wina wie, że wino wyśmienite kryje 

głęboko tajemnicę przetrzymania niełatwych chwil. Po tym poznamy miłość, tę także w naszym 

życiu, że będzie błogosławić Boga w pomyślności i wyczekiwać Go ufnie w doświadczeniach. Po tym 

poznamy dobrą winnicę, że kwitnie w dniach słonecznych i dniach mrocznych, jakby nie dając 

za wygraną, a przez to umacniając swe owoce.  

 

 Stacja XIV – Zmartwychwstały Pan posyła uczniom obiecanego Ducha 

 

„Oto przede mną winnica moja, moja własna: tysiąc syklów tobie Salomonie, a dwieście stróżom jej 

owocu” (Pnp 8,13). Ta obiecana winnica – to Duch! Droga Światła nas doprowadza do tego momentu, 

by zrozumieć, że najcenniejszą winnicą, którą ktoś może mieć, najbardziej wyśmienitym winem jakim 

chce się podzielić jest Ktoś. Ojciec dał wszystko. Ale tego było jakby mało. Dał Syna i to wydanego 

na śmierć. Syn dał wszystko, nawet swe życie. Ale tego było jakby za mało więc posyła swój Skarb – 

Ducha Świętego. Duch jest tak subtelny, że choć działa w Kościele i w nas cały czas, to tak, by 



niczego nie przysłonić, tylko odsłaniać Ojca i Syna, i ich dzieło stworzenia i odkupienia. Oto wielka 

tajemnica wiary! Oto wielka tajemnica miłości! Dać komuś kogoś! Tysiąc syklów to symbol 

wygórowanej sumy, niebotycznie wielkiej! Komentarze mówią że jest symbolem najdroższej Krwi 

Chrystusa! A krew to On! To jego życie! To jego przyjaźń z Ojcem i Duchem. To jest Jego szczęście 

– jego winnica do której zaprasza. Dlaczego dbam o dobre wino? Bo chcę ofiarować komuś coś 

szlachetnego, jakby kawałek siebie! Dlaczego dbam o swą moralność? Bo chcę ofiarować komuś coś 

szlachetnego, jakby kawałek siebie! Dlaczego dbam o przyjaciół? Bo chcę ofiarować komuś kogoś 

szlachetnego, jakby kawałek siebie! Oto przede mną moja winnica! Moja własna! Zapraszam Cię! Oto 

Duch! Mój Duch! 




