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II niedziela wielkanocna
1 Sm 3,3b-10.19; Ps 40; 1 Kor 6,13c-15a.17-20; J 1,35-42

Nawet jeżeli chcemy żyć zgodnie z Bożą wolą, nie zawsze sami umiemy rozpoznać 
skierowane do nas słowa Pana. Czasem potrzeba nam spotkania z tymi, którzy 
doświadczyli już Bożej obecności, wysłuchania ich rad i wskazań, by rozpoznać 
wezwanie Pana. On chce, byśmy Go nie tylko usłyszeli, ale i umiłowali, a zamiast 
zewnętrznych ofiar oddali Bogu do dyspozycji swoje ciało i życie. Jeśli odpowiemy 
na wezwanie Pana, On odmieni nasze życie i poprowadzi nas prosto do siebie.

III niedziela wielkanocna
Dz 3,13-15.17-19; Ps 4; 1 J 2,1-5a; Łk 24,35-48

Podstawową świadomością, która dotyczy nas, chrześcijan, powinna być prawda 
o ludzkiej grzeszności. To z powodu naszych przewinień i dla naszego zbawienia 
Jezus umarł na krzyżu. Teraz przychodzi do nas jako Zmartwychwstały nie po to, 
by nas potępić, ale okazać miłosierdzie. Jeśli chcemy przyjąć tę łaskę, powinniśmy 
odrzucić swój dotychczasowy grzech i prowadzić już tylko życie zgodne z Jego 
przykazaniami.

IV niedziela wielkanocna
Dz 4,8-12; Ps 118; 1 J 3,1-2; J 10,11-18

Pastuch… cały dzień ganiający za zwierzętami po pastwisku, żeby się nie rozpro-
szyły… Bóg nie boi się stać małym i nieistotnym w oczach człowieka. Nie boi się 
nawet odrzucenia. Ukochał człowieka i ciągle go woła, jest gotowy oddać za niego 
swoje życie. Trzeba nam dzisiaj stać się małymi owieczkami, które – nie wiedząc, 
dokąd pójść – słuchają ufnie głosu swojego Pasterza. Ważne jest, byśmy pamiętali, 
że „obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy”.

V niedziela wielkanocna
Dz 9,26-31; Ps 22; 1 J 3,18-24; J 15,1-8

Mamy, jak winne latorośle w krzewie, trwać w Bogu. To z Niego będziemy czerpać 
życiodajne soki, On będzie nas umacniał i oczyszczał, byśmy mogli w Nim wzra-
stać. Nasza dotychczasowa kondycja jest dla Pana bez znaczenia, bo On potrafi 
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każdego człowieka przyprowadzić do siebie. Bóg pragnie jedynie, byśmy całym 
swoim życiem – każdym czynem i słowem potwierdzali, że On jest naszym Panem 
i Zbawicielem.

VI niedziela wielkanocna
Dz 10,25-26.34-35.44-48; Ps 98; 1 J 4,7-10; J 15,9-17

Miłość. W tym słowie streszcza się całe działanie Boga i powołanie człowieka. Pan 
pochyla się nad każdym człowiekiem, bez względu na jego położenie i przeszłość, 
by ofiarować mu Ducha – swoją Miłość i umocnić człowieka na drodze do święto-
ści. Następnie każdy z nas musi odkryć, czy chce odpowiedzieć na Bożą łaskę swoją 
miłością – słabą i kruchą – tak jak w danym momencie potrafi. Wtedy pozostanie 
nam iść drogą Bożych przykazań, a miłość Boga będzie w nas mieszkać.

Wniebowstąpienie Pańskie
Dz 1,1-11; Ps 47; Ef 1,17-23; Mk 16,15-20

Jezus wstępuje do nieba, by żyć już odtąd tylko w należnej Mu chwale. Pozostawia 
jednak uczniom swoją moc – swojego Ducha i przesłanie, by „czynili uczniów 
ze wszystkich narodów”. Chrystus staje się głową Kościoła i nadal daje w pełni sie-
bie. Moc Jego imienia przewyższa wszelkie naturalne potęgi, a ci, którzy Mu ufają, 
mogą doświadczać tego, że ich powołanie i służba są tylko nadzieją przyszłych, 
o wiele większych, radości.

Zesłanie Ducha Świętego
Dz 2,1-11; Ps 104; 1 Kor 12,3b-7.12-13; J 20,19-23

Duch Święty – jak wielka jest Jego moc i działanie w naszym życiu! To On uzdalnia 
nas do wiary i świadectwa, że „Jezus jest Panem”. To On czyni Kościół jednością 
wśród różnorodności członków wspólnoty. To On pozwala nam odnaleźć właściwy 
język i słowa, gdy rozmawiamy z drugim człowiekiem, aby głosić mu wielkie dzieła 
Boże. To On przemieni całkowicie nasze życie, jeśli przyjmiemy Boże posłannictwo 
i weźmiemy dar Ducha Świętego.
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