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II Niedziela Wielkanocna
Dz 2,42-47; Ps 118; 1 P 1,3-9; J 20,19-31
„Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny”. Bycie chrześcijaninem jest powodem do radości. Nawet jeżeli chwilowo zamykamy drzwi naszego serca z obawy przed innymi, boimy się uderzenia czy pchnięcia, wiemy, że Bóg przygotował dla nas o wiele
więcej niż się spodziewamy. Jesteśmy jak złoto, które próbuje się w ogniu, by było
czystsze, byśmy – kiedy przyjdzie koniec czasów – powiedzieli: „Pan mój i Bóg
mój” oraz mieli udział w chwale i czci Jezusa Chrystusa.
III Niedziela Wielkanocna
Dz 2,14.22-28; Ps 16; 1 P 1,17-21; Łk 24,13-35
Niemożliwe jest, by śmierć zapanowała nad Bogiem. Chociaż ludzkie serce może
czasem pozostawać „na uwięzi” i nie dostrzegać Pana w swoim życiu, zmartwychwstały Chrystus przychodzi je przemieniać. On daje nam rozsądek i stopniowo
objawia nam swoją nieustającą obecność. Nasze serca, „nieskore do wierzenia we
wszystko, co powiedzieli prorocy”, zapałają, rozpoznawszy Boga przy łamaniu
chleba. A Jezus sam poprowadzi nas ku naszemu zmartwychwstaniu, byśmy mogli
Dobrą Nowinę o Nim zanieść całemu światu.
IV Niedziela Wielkanocna
Dz 2,14a.36-41; Ps 23; 1 P 2,20b-25; J 10,1-10
„Pan jest moim pasterzem” – tak często słyszymy te słowa i tak rzadko się nad nimi
zastanawiamy… Jeśli jesteśmy owcami Bożego pastwiska, nie musimy się troszczyć
o pokarm, bo Bóg udzieli nam go w obfitości, będzie nas przyzywał po imieniu
i kierował naszym życiem. Jeżeli jednak zbłądziliśmy i weszliśmy samotnie między
ciernie, zawróćmy, nawróćmy się, byśmy mogli mieć życie w obfitości.
V Niedziela Wielkanocna
Dz 6,1-7; Ps 33; 1 P 2,4-9; J 14,1-12
„Wam zatem, którzy wierzycie, cześć”. Oto nasze przeznaczenie. Uwierzyć w Jezusa i zobaczyć w Nim Ojca. Pójść za Chrystusem i naśladować Go, by nie stał
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się dla nas „kamieniem upadku i skałą zgorszenia ”. Jesteśmy ludem kapłańskim,
zdolnym składać Bogu duchowe ofiary. Uświęcajmy się nawzajem we wspólnocie
Kościoła, by móc zamieszkać w niebie razem z Tym, który przygotował nam tam
wiele mieszkań.
VI Niedziela Wielkanocna
Dz 8,5-8.14-17; Ps 66; 1 P 3,15-18; J 14,15-21
Ten, kto kocha Boga, zachowuje Jego przykazania. Postępuje sprawiedliwie i łagodnie, bojąc się zranić Boga. Jednocząc się z Chrystusem, zaczynamy żyć w Ojcu,
który – aby nas pocieszać – daje nam swojego Ducha, Ducha prawdy, pocieszenia,
umocnienia i orędownictwa za nami. Czy - obdarzeni taką łaską - możemy zbaczać
z Bożych dróg?
Wniebowstąpienie Pańskie
Dz 1,1-11; Ps 47; Ef 1,17-23; Mt 28,16-20
„Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”. Jezus wstępuje
do nieba, lecz pozostaje obecny w ludzkich sercach, w sercach tych, którzy Mu zawierzyli i oddali Mu swoje życie. On chce nas ochrzcić Duchem Świętym, byśmy
mieli odwagę pójść na koniec świata i głosić Dobrą Nowinę o zbawieniu. Nie trzeba nam wpatrywać się w niebo, żałując, że nie możemy dotknąć naszego Pana. Odnajdźmy Jego głos w swoich sercach i pójdźmy tam, dokąd On nas poprowadzi.
Zesłanie Ducha Świętego
Dz 2,1-11; Ps 104; 1 Kor 12,3b-7.12-13; J 20,19-23
Szum, gwałtowny wiatr, języki ognia, mówienie różnymi językami… Czego oczekujemy po napełnieniu Duchem Świętym? Zazdrościmy apostołom tego, że mogli
uzdrawiać i prorokować. Jednak największym darem – jakim obdarza nas Duch
Święty, zamieszkując w naszych sercach – jest jedność z Bogiem. Wszystkie pozostałe dary są tylko po to, byśmy jak najlepiej mogli służyć Panu i w pokoju serca
mówić z mocą, że Jezus jest Panem.
opr. Joanna Krych
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