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II Niedziela Wielkanocna – 30 marca 2008
Dz 2,42-47
Ps 118
1 P 1,3-9
J 20,19-31
„Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli” – mówi w dzisiejszej Ewan-
gelii Jezus do Apostoła Tomasza. Fundamentem naszej wiary nie jest oglą-
danie Boga, ale świadectwo Kościoła. Tak, jak Kościół pierwszych wieków 
trwał jednomyślnie na modlitwie, tak i my jesteśmy w dzisiejszej Liturgii 
Słowa zachęceni do tego, by chwalić miłosierdzie Boga i radością płynącą 
z wiary w zbawienie dzielić się z innymi.

III Niedziela Wielkanocna – 6 kwietnia 2008
Dz 2,14.22-28
Ps 16
1 P 1,17-21
Łk 24,13-35
Dzisiejsza Liturgia Słowa jest wielką katechezą o zmartwychwstaniu Chry-
stusa. Zmartwychwstały Jezus ukazuje się uczniom idącym do Emaus i tłu-
maczy im Pisma. Świadczy o Nim św. Piotr, dzieląc się swoim rozumieniem 
tej wielkiej tajemnicy. Wraz z Apostołami prośmy Jezusa, aby dał nam zro-
zumieć Pisma i abyśmy z wiarą przyjmowali jego naukę.

IV Niedziela Wielkanocna – 13 kwietnia 2008
Dz 2,14a.36-41
Ps 23
1 P 2,20b-25
J 10,1-10
Jezus przyszedł na świat po to, aby Jego owce miały życie w obfitości. On 
jest Dobrym Pasterzem, który za owce daje wszystko – nawet swoje życie. 
Jak owce wsłuchujmy się w głos naszego Pasterza, który uczy nas, jak mamy 
postępować.

V Niedziela Wielkanocna – 20 kwietnia 2008
Dz 6,1-7
Ps 33
1 P 2,4-9
J 14,1-12
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Zmartwychwstały Jezus powołał do istnienia Kościół, którego członkami 
wszyscy jesteśmy. Sam troszczy się o wzrost naszej wiary i pragnie, abyśmy 
we wspólnocie braci i sióstr dążyli do nieba. On jest drogą, która prowadzi 
nas do domu Ojca, prawdą o Bogu i życiem w wiecznej szczęśliwości.

VI Niedziela Wielkanocna – 27 kwietnia 2008
Dz 8,5-8.14-17
Ps 66
1 P 3,15-18
J 14,15-21
Miłość Boga jest ściśle związana z zachowywaniem Jego przykazań. Kto 
kocha Pana Boga, stara się postępować zgodnie z Jego wolą. Naszym za-
daniem jest poznawać Bożą wolę, wsłuchiwać się w Jego głos i otwierać na 
działanie Bożego Ducha. Wzorem takiej postawy są dla nas chrześcijanie 
pierwszych wieków, których opisuje św. Łukasz w Dziejach Apostolskich 
i św. Piotr w swoim Liście.

Wniebowstąpienie Pańskie – 4 maja 2008
Dz 1,1-11
Ps 47
Ef  1,17-23
Mt 28,16-20
Wstępujący do nieba Jezus daje swoim uczniom obietnicę, że pozostanie 
z nimi zawsze aż do skończenia świata. Swą obietnicę realizuje w Koś-
ciele przez obecność Ducha Świętego. Nas wszystkich powołuje do tego, 
byśmy byli w świecie świadkami Jego męki, śmierci, zmartwychwstania 
i wniebowstąpienia.

Zesłanie Ducha Świętego – 11 maja 2008
Dz 2,1-11
Ps 104
1 Kor 12,3b-7.12-13
J 20,19-23
Zesłanie Ducha Świętego jest dopełnieniem tajemnicy Paschy: męki, śmier-
ci, zmartwychwstania i wniebowstąpienia Chrystusa. Zesłanie Ducha jest 
potwierdzeniem, że Jezus rzeczywiście zmartwychwstał, został wyniesiony 
do chwały Ojca i stale jest obecny pośród nas. Ponieważ otrzymaliśmy Du-
cha Świętego, wierzymy i wyznajemy, że Jezus jest naszym Panem.


