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II Niedziela Wielkanocna – 11 kwietnia 2010
Dz 5,12-16
Ps 118
Ap 1,9-11a.12-13.17-19
J 20,19-31		
Jedność Kościoła jest znakiem tej samej mocy Boga, który cudami potwierdzał
naukę głoszoną przez Apostołów. Ich wiara w zmartwychwstanie czyniła z nich
prawdziwą wspólnotę uczniów Jezusa. Także każdy z nas jest dziś wezwany
do tego, by umacniać swą wiarę przez spotkanie ze Zmartwychwstałym w Eucharystii, by dziękować Bogu za Jego miłosierdzie i dawać świadectwo prawdzie.
III Niedziela Wielkanocna – 18 kwietnia 2010
Dz 5,27b-32.40b-41
Ps 30
Ap 5,11-14
J 21,1-19		
Wiara jest darem i łaską. Bóg sam wybiera ludzi i przeznacza ich do posługi:
Apostołowie są powołani, by dawać świadectwo o zmartwychwstaniu Jezusa, św.
Jan widzi i opisuje chwałę Boga w niebie, a św. Piotr staje na czele Kościoła. Także każdemu z nas Bóg wyznaczył miejsce w realizacji swojego planu zbawienia.
Dzisiejsza liturgia słowa przypomina nam, że w mocy Ducha Świętego stajemy
się świadkami tajemnic Pana. On sam wyznacza nam miejsce dawania świadectwa
i daje moc do przezwyciężania zwątpień i trudów.		
IV Niedziela Wielkanocna – 25 kwietnia 2010
Dz 13,14.43-52
Ps 100
Ap 7,9.14b-17
J 10,27-30		
Dobry Pasterz zna swoje owce, a one słuchają Jego głosu. Wypowiada On tylko
jeden rodzaj słów – słowa miłości. W nich zapewnia nas, że jest wierny swoim
obietnicom. Otwartym sercem wsłuchujmy się w słowa skierowane dzisiaj do nas,
byśmy mogli rozpoznać głos miłującego nas Dobrego Pasterza.
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V Niedziela Wielkanocna – 2 maja 2010
Dz 14,21-27
Ps 145
Ap 21,1-5a
J 13,31-33a.34-35		
Wsłuchujmy się w słowo Pana, który wzywa nas dziś do wzajemnej miłości. Zachowywanie przykazania miłości – pierwszego ze wszystkich przykazań – sprawia,
że stajemy się naśladowcami samego Boga, budujemy wspólnotę Kościoła i włączamy się w dzieło przemiany otaczającego nas świata. Przez miłość Boga i ludzi
przynosimy w naszym życiu obfity owoc dobrych czynów i stajemy się przyjaciółmi Boga.
VI Niedziela Wielkanocna – 9 maja 2010
Dz 15,1-2.22-29
Ps 67
Ap 21,10-14.22-23
J 14,23-29
Dzisiejsza liturgia słowa zapewnia nas, że gdy Jezus powróci do Ojca, Jego uczniowie nie pozostaną sami. Mają zachowywać naukę Jezusa i nią żyć, a wtedy wspólnota wierzących stanie się miejscem żywej obecności Boga, jak przedstawia nam
to św. Jan w opisie świętego miasta – Jeruzalem. Także i nam Jezus obiecuje Ducha
Świętego, który jest twórcą jedności Kościoła, dawcą pokoju i prowadzi nas do coraz głębszego rozumienia prawd wiary.
VII Niedziela Wielkanocna - Wniebowstąpienie Pańskie – 16 maja 2010
Dz 1,1-11
Ps 47
Ef 1,17-23
Łk 24,46-53
Zmartwychwstały i uwielbiony Chrystus przebywa u Ojca, a jednocześnie jest
z nami „po wszystkie dni aż do skończenia świata”. Jest obecny w swoim Kościele,
którego zadaniem jest głosić całemu światu prawdę o zbawieniu człowieka. My
także jesteśmy powołani, by być świadkami Jezusa, by słowem i życiem dawać
świadectwo naszej wiary.
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Zesłanie Ducha Świętego – 23 maja 2010
Dz 2,1-11
Ps 104
1 Kor 12,3b-7.12–13
SEKWENCJA
J 20,19-23
Duch Święty jest pierwszym darem Zmartwychwstałego Jezusa dla wierzących.
Zesłany w dniu Pięćdziesiątnicy na zgromadzonych w Wieczerniku, jest nieustannie wylewany na cały Kościół. On jest twórcą jedności Kościoła, dawcą rozmaitych darów dla całej wspólnoty Ludu Bożego i uzdalnia nas do poznania Boga.
To Duch Święty sprawił, że każdy z nas narodził się na nowo do życia dziecka
Bożego skierowanego w miłości i posłuszeństwie ku Ojcu.
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