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4. Niedziela Wielkanocna. 

Dz 13, 14.43-52; Ps 100 (99), 1-3.4b-5b (R.: por. 3c); Ap 7, 9.14b-17; {J 10, 14}; J 10, 27-30 

„Moje owce są Mi posłuszne. Ja je znam, a one podążają za Mną.” Tak często Panie szukam 

mojej drogi, mojego powołania. Miejsca, stanu, gdzie Ty posyłasz, gdzie Ty prowadzisz, ..., 

gdzie Ty jesteś w moim życiu. Odkrywam, że moim pierwszym powołaniem jest słuchanie 

Ciebie, Twojego Słowa. Każdego dnia w rachunku sumienia mam możliwość przyjrzenia się 

z Tobą myślom, które się pojawiły we mnie. Proszę o łaskę Ducha Świętego bym mógł/mogła 

podążać za Twoimi myślami, Twoim Słowem. 
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Dz 11, 1-18; Ps 42 (41), 2-3; Ps 43 (42), 3-4 (R.: por. Ps 42 (41), 3a); {J 10, 14}; J 10, 1-10 

„Modliłem się (…) w zachwyceniu ujrzałem (…) Usłyszałem też głos (…) Duch powiedział mi” 

– świadomość obecności Pana i „uszy do słuchania” wystarczą, by On mówił do nas, prowadził 

nas, działał przez nas. „Owce, które nie są z tej owczarni” też są Jego (!), On przychodzi do nich 

w nas (!), by „i (neo)poganom udzielił Bóg łaski nawrócenia, aby żyli”. 
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Dz 11, 19-26; Ps 87 (86), 1a.2-3a.4-7 (R.: por. Ps 117 (116), 1a); {J 10, 27}; J 10, 22-30 

„Moje owce idą za mną”. Apostołowie pokazują nam dziś, co to znaczy: głosić w czasach 

trudnych, ludziom spoza granic naszych wyobrażeń, razem i z radością. Jeśli jakieś dobro 

w Kościele umiera to przez mój i Twój strach i minimalizm. A Dzieje pokazują nam dziś, jak 

wiele granic można przejść, jeśli pójdzie się w świat z imieniem JEZUS. Jesteś gotowy nieść 

Chrystusa tam gdzie jesteś? Ruszajmy więc w drogę! 
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Dz 12, 24 – 13, 5a; Ps 67 (66), 2-6.8 (R.: por. 4); {J 8, 12b}; J 12, 44-50 

Po przekazaniu jałmużny od chrześcijan antiocheńskich dla braci z Judei, Szaweł i Barnaba 

powracają do Syrii. Przed nimi kolejne, poważniejsze już zadania, które przygotował Duch 

Święty. Słowo Pańskie wzrasta – zarówno w coraz liczniejszym Kościele, jak i w samych 

Apostołach. Są umocnieni. A Ty, pamiętasz jeszcze o czasie Wielkiego Postu, o czasie 

umocnienia przez modlitwę, post i jałmużnę? 
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Dz 13, 13-25; Ps 89 (88), 2-3.21-22.25.27 (R.: por. 2a); {J 3,15}; J 13, 16-20 

Dziś zapatrz się w Jezusa obmywającego uczniom nogi i zastanów się czym dla ciebie osobiście 

jest ten gest. Wsłuchaj się w słowa, w których po raz kolejny Pan mówi o postawie uniżenia, 

pokory oraz umniejszenia siebie. Mimo, że świat krzyczy inaczej, spróbuj, odnosząc się do swej 

codzienności, odnaleźć w tym wszystkim prawdziwą wielkość, wartość, siłę oraz znak 

przynależności do Chrystusa. 
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Dz 13, 26-33; Ps 2, 6-11 (R.: 7); {J 14, 6}; J 14, 1-6 

Jezus jest wypełnieniem obietnicy danej naszym ojcom przez Ojca. Dziś, ciesząc się Dobrą 

Nowiną o Jego zmartwychwstaniu, otrzymujemy kolejną obietnicę – Jezus przygotuje nam 

miejsce w domu Ojca. Mówi nam dziś: „spokojnie, nie trwóż się, zabiegam całą mocą o twoje 

zbawienie”. Niech będzie uwielbiony Jezus, moja Droga, Prawda i Życie. 
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Uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męczennika. 

Dz 1, 3-8; Ps 126 (125), 1-6 (R.: por. 5); Flp 1, 20c-30; {J 12, 26}; J 12, 24-26 

Św. Paweł podkreśla dzisiaj, że jedność i wspólna (wspólnotowa) walka o wierność Ewangelii to 

jest najważniejsze, co możemy zrobić, aby być apostołami – świadkami Chrystusa. A Jezus 

pokazuje szerszą perspektywę – mogę nie widzieć efektu, owocu tej walki i trudu, ale ziarno nie 

tylko może, ono MUSI obumrzeć, żeby przyniosło owoc. Św. Wojciech zrozumiał i wcielił 

w życie te słowa. Dzisiaj kolej na mnie. 
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5. Niedziela Wielkanocna. 

Dz 14, 21-27; Ps 145 (144), 8-13b (R.: por. 1); Ap 21, 1-5a; {J 13, 34}; J 13, 31-33a.34-35 

Wobec bliskiego rozstania Jezus pokazuje swoją czułość wobec uczniów – mówi im jak 

zatroskany rodzic: dzieci nie możecie teraz iść ze mną, ale wiecie jak macie się zachowywać. Jak 

rodzic, który pochylając się nad swoim maluchem tłumaczy nam, co teraz będzie, co sie wydarzy 

i co mamy robić. Tłumaczy nam świat, w którym zostajemy. To ważne by się przejąć tymi 

słowami – miłujcie się – to wskazówka na nasze życie. 
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Święto św. Marka Ewangelisty. 

1 P 5, 5b-14; Ps 89 (88), 2-3.6-7.16-17 (r.: por. 2a); {1 Kor 1, 23-24}; Mk 16, 15-20 

Dla Boga pokora i odwaga idą w parze. Pokora i radykalizm. Pokora i wiara. W dzisiejszym 

czytaniu Pan pokazuje nam św. Marka, jako tego, który właśnie z pokorą służy Chrystusowi 

Zmartwychwstałemu i jest uczniem św. Piotra. Daje mu to siłę, by z odwagą iść, głosić 

Królestwo Boże i ponieść śmierć za wiarę. Módlmy się dziś o tę pokorę i odwagę, które mogą 

wytyczyć nasze ścieżki do Nieba. 
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Dz 14, 19-28; Ps 145 (144), 10-13d.21 (R.: por. 12a); {J 3, 15}; J 14, 27-31a 

Wszystkie działania, wędrówki misyjne oraz przezwyciężanie trudów przez Apostołów 

(i uczniów, których zewangelizowali), mają swoje źródło w jednym tylko wydarzeniu – 

Zmartwychwstaniu Chrystusa. To On i Jego pokój daje tę moc, która bez wiary w zwycięstwo 

nad śmiercią nie byłaby w żaden sposób skuteczna. A czy ja wierzę w Zmartwychwstanie? 
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Dz 15, 1-6; Ps 122 (121), 1-2.4-5 (R.: por. 1); {J 15, 4. 5b}; J 15, 1-8 

Jezus zaprasza nas do trwania z Nim we wspólnocie: „Trwajcie we Mnie, a Ja w was będę 

trwać”. Zaprasza do wspólnoty, która nie tylko ma nas uchronić przed wyrwaniem i spaleniem w 

ogniu, ale także pomóc nam wydać owoce. Zjednoczenie z Chrystusem sprawia, że życie 

przestaje być jałowe, nadaje sens, ożywia, czyni nas płodnymi, ale czy o tym pamiętamy? Jaka 

jest moja postawa wobec Boga, gdy nie dostrzegam owoców? Gdy coś mi nie wychodzi? Czy 

zapraszam Boga do każdego aspektu mojego życia? 
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Dz 15, 7-21; Ps 96 (95), 1-3.10 (R.: por. 3); {J 10, 27}; J 15, 9-11 

„Wytrwajcie w miłości mojej!” – takie polecenie dostaliśmy od naszego Boga. Wytrwajcie. Nie 

– szukajcie, nie – sprawdzajcie, nie - wymyślajcie, a WYTRWAJCIE. Pan Bóg obiecał i dał nam 

Swoją miłość i nie musimy na nią pracować, zasługiwać ani o nią żebrać. Mamy w niej wytrwać, 

czyli „doczekać czasu”, doczekać jakiejś sytuacji" – a tą sytuacją jest Jego Powtórne Przyjście. 

Otulmy się tą miłością, zanurzmy się w niej, słuchajmy, oglądajmy, przebywajmy i cieszmy się 

Nią, aby spotkanie z Nim twarzą w twarz, było dla nas czymś oczywistym i wytęsknionym. 
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Święto św. Katarzyny Sieneńskiej, dziewicy i doktora Kościoła, patronki Europy. 

1 J 1, 5 – 2, 2; Ps 103 (102), 1-4.8-9.13-14.17-18 (R.: por. 1a); {por. Mt 11, 25}; Mt 11, 25-30 

Jaki podarować prezent komuś, kto już wszystko ma? Z czego mógłby się ucieszyć? Co mogłoby 

sprawić mu radość? Jak dolać wody do szklanki, która jest już pełna? W dzisiejszej Ewangelii 

Jezus dziękuje za tych „niepełnych”; za tych, którzy nie mają wszystkiego. Do ich życia może 

sączyć Łaskę. Spróbuj uprościć swoje życie i daj się obdarować cudami pospolitymi. 
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Dz 16, 1-10; Ps 100 (99), 1-5 (R.: por. 1); {Kol 3, 1}; J 15, 18-21 

Czasami dziwię się, że ludzie odrzucają czy wyśmiewają moje poglądy, wierzenia czy tradycję. 

Dziwię się temu, że brakuje im zrozumienia, tolerancji. A przecież Pan Jezus wszystko to 

zapowiedział i wyjaśnił. I nie ma się co dziwić, trzeba ich przyjąć z miłością. 
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6. Niedziela Wielkanocna. 

Dz 15, 1-2.22-29; Ps 67 (66), 2-3.5.8 (R.: por. 4a); Ap 21, 10-14.22-23; {J 14, 23}; J 14, 23-29 

Czy w moim sercu jest pokój? Czy emanuję spokojem tu gdzie jestem? W stresującej pracy, 

w zgiełku codzienności i gonitwie obowiązków i spraw do załatwienia na wczoraj, ... Chrystus 

w każdym momencie chce do mnie przychodzić, uciszać lęk, wlewać pokój w mój świat. Chce 

mi ofiarować tę siłę i moc, która jest większa od tego, co nas przybija i paraliżuje. Pozwól mu 

dziś być przy Tobie. 
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Wsp. św. Atanazego, biskupa i doktora Kościoła. 

Dz 16, 11-15; Ps 149, 1-6a.9b (R.: por. 4a); {J 15, 26b.27a}; J 15, 26 – 16, 4a 

Chrystus zapowiada, że jego wyznawcy będą doświadczać prześladowań. Więcej, że do ich 

dręczenia przyczynią się ludzie przekonani o tym, że służą Bogu. Mówi to, abyśmy „się nie 

załamali w wierze”. I nie odrzucili Prawdy nawet w najtrudniejszych momentach – gdy 

doświadczamy zła ze strony ludzi Kościoła. 
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Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, Głównej Patronki Polski. 

Ap 11, 19a; 12, 1.3-6a.10ab; Jdt 13, 18bcda.19-20 (R.: 15, 9d); Kol 1, 12-16; {J 19, 27}; J 19, 25-27 

Maryja jest znakiem miłości Boga do człowieka. Choć widzimy Ją dziś jako Chlubę naszego 

Narodu i majestatyczną Królową to nie bójmy się rzucić w Jej ramiona, wskoczyć na kolana 

i ucałować z wdzięcznością. To nic, że może Jej płaszcz ze złota z Ofiru się lekko pogniecie, 

a korona z gwiazd dwunastu troszkę przekręci. Wszak i ty i ja jesteśmy królewskimi dziećmi 

i możemy przytulić się do Niej, jak tylko chcemy i możemy Ją uściskać, jak dzieci – troszkę 

niezdarnie. Ona nie chce być sama na tronie. Pragnie byśmy wdrapali się do Niej na kolanka 

i z Jezusem przylgnęli do Jej serca. Miłość nie zważa na konwenanse, miłość jednoczy 

i przygarnia. Oto Matka twoja. 
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Wsp. św. Floriana, męczennika, patrona diecezji warszawsko-praskiej. 

Dz 17,15.22 – 18,1; Ps 148, 1-2.11-14a; {J 14,16}; J 16,12-15 

„A wszyscy Ateńczycy i mieszkający tam przybysze poświęcają czas jedynie na mówieniu 

o czymś, albo na wysłuchiwaniu czegoś nowego”. Zdanie które wielokrotnie mnie rozbawiało – 

a jednak jest w nim przestroga. Słuchania bez słyszenia – bez nasycania duszy. Mówienia dla 

mówienia – nie z serca. I może być tak, że sam buduję sobie areopag, szukając wody tam gdzie 

jej nie ma. 
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Dz 18, 1-8; Ps 98 (97), 1-4 (R.: por. 2b); {J 14, 18}; J 16, 16-20 

Uczniowie nie rozumieli Bożego planu, przerastało ich to co mówił Jezus. W sumie to norma dla 

mnie, rozumiem ich. Często mnie przerasta to co mówi Bóg. W tych chwilach nierozumienia 

chcę jeszcze mocniej trwać blisko Pana. 
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Święto Świętych Apostołów Filipa i Jakuba. 

1 Kor 15, 1-8; Ps 19 (18), 2-5 (R.: 5a); {J 14, 6b.9c}; J 14, 6-14 

Aniu, tak długo jestem z wami, a jeszcze mnie nie poznałaś? Tomku, tak długo jestem z wami, 

a jeszcze mnie nie poznałeś? Marku, Michale, Marysiu, .... Czy ja poznałem Jezusa? Czy ja 

wierzę w Ojca? Czy ja tak żyję, że WIERZĘ, iż Chrystus umarł za moje grzechy 

i zmartwychwstał? ,,Chyba, żebyście uwierzyli na próżno” – jak o tym wspomina św. Paweł ... 
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Dz 18, 23-28; Ps 47 (46), 2-3.8-10 (R.: por. 8a); {J 16, 28}; J 16, 23b-28 

Nie jest łatwo poprosić o coś drugą osobę. Wtedy odkrywam się pokazując, że mam braki, 

czegoś mi brakuje. Ograniczam w pewien sposób swoją niezależność czekając na wypełnienie 

prośby. A Jezus mówi: „Proście więc, a otrzymacie, aby wasza radość była pełna”. Proszenie 

wymaga odwagi i zaufania. Panie, proszę Cię, o odwagę i ufność ... 


