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II Niedziela Wielkanocna – 19 kwietnia 2009
Dz 4,32-35
Ps 118
1 J 5,1-6
J 20,19-31
Jedność Kościoła opiera się na wspólnej wierze w zmartwychwstałego Je-
zusa Chrystusa. Jej wyrazem jest wspólna modlitwa, troska o bliźnich, czyny 
miłości i miłosierdzia. Otwórzmy nasze uszy i serca na Boże słowo, abyśmy 
i my byli wśród tych, którzy – zgodnie ze słowami dzisiejszej Ewangelii – są 
błogosławieni, bo „choć nie widzieli, to uwierzyli”.

III Niedziela Wielkanocna – 26 kwietnia 2009
Dz 3,13-15.17-19
Ps 4
1 J 2,1-5a
Łk 24,35-48
Dla uczniów, aby uwierzyli w zmartwychwstanie Chrystusa, konieczna była 
Jego obecność i Jego słowa. Dla nas wiara w Zmartwychwstałego jest da-
rem, który otrzymujemy od Niego poprzez Ducha Świętego. Dlatego, wraz 
z Apostołami, możemy dziś prosić Pana: „Daj nam zrozumieć Pisma, ot-
wórz nasze serca, gdy do nas mówisz”.

IV Niedziela Wielkanocna – 3 maja 2009
Dz 4,8-12
Ps 118
1 J 3,1-2
J 10,11-18
Jezus – Dobry Pasterz oddał swoje życie za owce. Jego postawa ma być 
wzorem dla wszystkich pasterzy, którzy są wezwani, by Go naśladować, ale 
także dla owiec, które wobec świata mają być świadkami miłości. Jeśli chce-
my być prawdziwie dziećmi Bożymi, do czego wzywa nas dziś w swoim Li-
ście św. Jan, bądźmy otwarci na prowadzenie nas przez Chrystusa-Pasterza 
i dawajmy świadectwo wzajemnej miłości.
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V Niedziela Wielkanocna – 10 maja 2009
Dz 9,26-31
Ps 22
1 J 3,18-24
J 15,1-8
W dzisiejszej Liturgii Słowa pojawia się sugestywny obraz winnego krzewu 
i latorośli. Aby przynosić owoce, każdy chrześcijanin musi trwać w Jezusie. 
Znakiem tej łączności z Chrystusem jest słuchanie i wypełnianie Jego słów, 
trwanie w Kościele i miłość bliźniego.

VI Niedziela Wielkanocna – 17 maja 2009
Dz 10,25-26.34-35.44-48
Ps 98
1 J 4,7-10
J 15,9-17
Istotą wiary chrześcijańskiej jest spotkanie z Bogiem żywym i żywa z Nim 
więź. Owocem naszego trwania przy Bogu jest zachowywanie przykazań 
danych nam przez Jezusa. W dzisiejszej Liturgii Słowa Bóg wielokrotnie 
wskazuje nam na najważniejsze ze swoich przykazań – przykazanie miłości 
i wzywa nas, abyśmy je zachowywali.

Wniebowstąpienie Pańskie – 24 maja 2009
Dz 1,1-11
Ps 47
Ef  1,17-23
Mk 16,15-20
Chrystus zmartwychwstały przebywa u Ojca, a równocześnie jest z nami 
„po wszystkie dni…” Żyje i działa w swoim Kościele, a przez niego chce 
być obecny w świecie i dla świata. Do każdego z nas Jezus kieruje dziś swoje 
wezwanie: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię”.
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Zesłanie Ducha Świętego – 31 maja 2009
Dz 2,1-11
Ps 104
1 Kor 12,3b-7.12-13
J 20,19-23
Dzisiejsza uroczystość kończy wielkie wołanie Kościoła: „Przyjdź, Duchu 
Święty”. Duch Święty jest największym darem Zmartwychwstałego, któ-
ry skupia w sobie wszystkie inne dobra i dary Boże. Posłany do nas zo-
stał Ten, który jest miłością Trójcy Świętej i źródłem jedności wszystkich 
wierzących.

Uroczystość Najświętszej Trójcy – 7 czerwca 2009
Pwt 4,32-34.39-40
Ps 33
Rz 8,14-17
Mt 28,16-20
Jesteśmy ludem wybranym przez Pana. Ten sam Bóg – w Trójcy Jedyny, 
działał cuda w historii Izraela, przemawiał przez proroków, dokonał dzieła 
zbawienia, a dziś uświęca nas i działa w swoim Kościele. Otwórzmy nasze 
uszy i serca na słowo Boga i oddawajmy chwałę Ojcu, Synowi i Duchowi 
Świętemu. 

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – 11 czerwca 2009
Wj 24,3-8
Ps 116B
Hbr 9,11-15
Mk 14,12-16.22-26 
W dzisiejszej liturgii Bóg przypomina nam o swojej szczególnej obecności 
w sakramentach. W nich Bóg spotyka się z nami. Obchodząc dziś uroczy-
stość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, chciejmy pamiętać, że każ-
da Eucharystia jest pamiątką męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystu-
sa, a Krwią Chrystusa jest przypieczętowane nowe i wieczne przymierze, 
w którym możemy mieć swój udział.
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XI Niedziela Zwykła – 14 czerwca 2009
Ez 17,22-24
Ps 92
2 Kor 5,6-10
Mk 4,26-34
W czasie każdej Eucharystii na glebę naszych serc pada ziarno słowa Boże-
go. Bóg daje nam wzrost i sprawia, że możemy owocować. Naszym zada-
niem jest otworzyć się na ten Boży dar.

XII Niedziela Zwykła – 21 czerwca 2009
Job 38,1.8-11
Ps 107
2 Kor 5,14-17
Mk 4,35-41
Jezus nie tylko nauczał w przypowieściach, także Jego czyny są swego ro-
dzaju „przypowieścią”. Cuda Jezusa są dla nas znakiem potęgi Boga. W ży-
ciu Hioba i w życiu Apostołów Bóg działał wbrew wszelkiej ludzkiej logice 
i okazywał swą moc. Nas wszystkich zachęca dziś Bóg, abyśmy stali się 
nowym stworzeniem i trwali w Chrystusie.

XIII Niedziela Zwykła – 28 czerwca 2009
Mdr 1,13-15; 2,23-24
Ps 30
2 Kor 8,7.9.13-15
Mk 5,21-43 
W Bogu jest nasze wybawienie. On ma moc, by nas uzdrawiać i oczyszczać 
z grzechów. On jest Panem życia i śmierci. Otwierajmy nasze serca na sło-
wo Boga, który dla nas zwyciężył śmierć i wysławiajmy Go za dar zbawienia 
i nowego życia.


