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Kolejny zeszyt „Liturgii Domowej” przynosi osiem propozycji
spotkań rodzinnych na każdą niedzielę Okresu Zmartwychwstania
Pańskiego. Podobnie jak w poprzednich edycjach, każde spotkanie
składa się z trzech części: 

• słuchanie Słowa Bożego; 
• rozmowa na wybrany temat nawiązujący do liturgii dnia; 
• modlitwa w gronie rodzinnym. 

Osobom sięgającym po ten tekst życzymy obfitości Bożych
łask oraz pokoju Chrystusa zmartwychwstałego. 

Przygotowanie: 

ks. Krystian Piechaczek 
Wydział Duszpasterski Kurii Diecezjalnej w Gliwicach
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Wprowadzenie do „Liturgii Domowej” 
na Okres Wielkiej Nocy 2022 r.

Drodzy Rodzice! Drogie Dzieci! 

Wytrwałe budowanie Kościoła domowego jest zadaniem ciągle
aktualnym i bardzo ważnym. Zdecydowana większość katolików
przeżywa swoje życie w rodzinach, które w naturalny sposób stają
się miejscem wzrastania w świętości. W sposób szczególny tym
wymiarem świętości, do którego odwołuje się aktualny PD, jest
dawanie świadectwa w codziennym życiu. Na wielkanocnym
etapie realizacji PD jest to świadectwo o Chrystusie żyjącym 
i zbawiającym w Eucharystii. Rodziny, rozumiane jako Kościoły
domowe, są wezwane do odkrycia Jego obecności oraz do
dzielenia się tą prawdą z innymi. 

Spotkania wokół niedzielnej Eucharystii oraz wspólna
modlitwa domowników stają się okazją do odnowienia relacji ze
Zmartwychwstałym. W sposób szczególny dotyczy to ciągłej
troski rodziców o właściwe wyobrażenie sobie Boga u ich dzieci,
o ogólne zapoznanie ich z księgą Pisma Świętego, o wychowanie
do modlitwy, kształtowanie sumienia oraz o wychowanie moralne. 
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przekonać o tym, co się stało. To, co się naprawdę wydarzyło,
znacznie przekroczyło to, co mogli sobie wyobrazić. 

Co zobaczyli Piotr i Jan, gdy przybyli do pustego grobu? Co ich
najmocniej zastanowiło? Gdyby ktoś przyszedł wykraść ciało, czy
zająłby się tym, by zdjąć chusty i płótna? Uczniowie odnieśli
wrażenie, że płótna pozostały nienaruszone, zupełnie tak, jakby
ciało Jezusa zniknęło i wyszło bez dotykania ich. Również chusta,
w którą była zawinięta głowa, pozostała w tym samym ułożeniu,
jakie miała, gdy ciało Jezusa tam było. Co się tam wydarzyło? To,
co się stało, nie mogło być dziełem ludzkim: Jezus nie wrócił do
ziemskiego życia jak Łazarz. Pan Jezus zmartwychwstał. 

– Jaki był powód przybycia Marii Magdaleny oraz uczniów do
grobu, w którym złożono wcześniej ciało Pana Jezusa? 

– Co zobaczyli dwaj uczniowie po przybyciu na miejsce? 
O czym świadczy to, co zobaczyli? 

– Czy osoby, które przybyły do grobu, spodziewały się jeszcze
spotkać żywego Pana Jezusa? 

– Jak moglibyśmy nazwać (opisać) to, co przeżyli wtedy dwaj
uczniowie? Czy to wydarzenie zmieniło coś w ich życiu? 

– Gdzie możemy dzisiaj spotkać żyjącego Pana Jezusa? 

Modlitwa na zakończenie 
• Ojciec: Prośmy teraz Jezusa Chrystusa, który zwyciężył

śmierć i zmartwychwstał, aby pomnożył naszą radość oraz
udzielił nam błogosławieństwa. 

• Wszyscy domownicy: Ojcze nasz ... 
• Ojciec: Niech nas błogosławi i strzeże wszechmogący 

i miłosierny Bóg: Ojciec i Syn, i Duch Święty, 
a pokój Pański niech zawsze będzie z nami. 

• Wszyscy: Amen. 

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego [C] 

Czytania mszalne: Dz 10, 34a. 37-43; Kol 3,1-4; J 20,1-9. 

W najbardziej dogodnej porze (najlepiej po południu) rodzina
gromadzi się razem przy stole, na którym znajduje się świeca oraz
Pismo Święte. Pierwsze spotkanie może przyjąć następującą
postać: 

Modlitwa i słuchanie Słowa Bożego 
• Ojciec: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
• Wszyscy: Amen. 
• Matka: odczytuje fragment: J 20,1-9; 
• Ojciec rodziny: odczytuje następującą modlitwę: 

Módlmy się: Boże, Ty w dniu dzisiejszym przez Twojego Syna
pokonałeś śmierć i otworzyłeś nam bramy życia wiecznego, †
spraw, abyśmy obchodząc uroczystość Zmartwychwstania
Pańskiego, zostali odnowieni przez Ducha Świętego * i mogli
zmartwychwstać do nowego życia w światłości. Przez naszego
Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje 
i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie 
wieki wieków. 

• Wszyscy: Amen. 

Rozmowa na temat odczytanej Ewangelii 
Pierwszego dnia tygodnia, wcześnie rano, Maria Magdalena

poszła do grobu. Bardzo chciała dokończyć balsamowanie zwłok
Jezusa. Z tekstu Ewangelii wynika, że dwa razy odwiedziła grób.
Po pierwszym nawiedzeniu grobu pozostało rozczarowanie,
dlatego wróciła do uczniów i powiedziała im, że kamień od
wejścia do grobu został odsunięty, a ciało Jezusa ktoś zabrał.
Maria Magdalena na razie nie dopuszcza nawet myśli o tym, że
Pan zmartwychwstał. Jednak jej opowiadanie wystarczyło, aby
Piotr i Jan pobiegli natychmiast do grobu, aby się osobiście
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o zmartwychwstaniu pewnie go ucieszy. Jednak serce Tomasza
pozostało zamknięte. Jakby tego było mało, Tomasz postawił
jeszcze twarde warunki, które muszą być spełnione, aby on mógł
uwierzyć. Po upływie tygodnia, gdy Pan Jezus przyszedł do
uczniów kolejny raz, zastał Tomasza razem z innymi. To bardzo
ciekawe, że Pan Jezus postanowił tak bardzo osobiście spotkać się
z Tomaszem i „zaradzić” jego niedowiarstwu. W podobny sposób
Zmartwychwstały przychodzi dzisiaj do każdego z nas, aby
rozbudzić w sercach wiarę. 

– Co stanowiło największą przeszkodę na drodze do wiary 
w zmartwychwstanie Pana Jezusa u Apostoła Tomasza? 

– Czego obawiali się uczniowie zgromadzeni w Wieczerniku?
Czego lęka się współczesny człowiek w spotkaniu z Bogiem? 

– W jaki sposób można ten lęk przezwyciężyć? 
Komu udało się bez większych obaw przyjąć za prawdę 
słowa o zmartwychwstaniu Pana Jezusa? 

– Jaki wpływ na nasza wiarę wywierają spotkania 
ze zmartwychwstałym Panem Jezusem podczas niedzielnej
Eucharystii? 

– Jak należy rozumieć słowa Pana Jezusa: 
„Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli?” 

– Co może świadczyć o tym, że nasza wiara nieustannie rośnie 
i przynosi owoc? 

Modlitwa na zakończenie 

• Ojciec: Prośmy teraz Jezusa Chrystusa, który umocnił wiarę
swoich uczniów, aby oddalił od nas lęk i zniechęcenie oraz
udzielił nam błogosławieństwa. 

• Wszyscy domownicy: Ojcze nasz ... 
• Ojciec: Niech nas błogosławi i strzeże wszechmogący 

i miłosierny Bóg: Ojciec i Syn, i Duch Święty, 
a pokój Pański niech zawsze będzie z nami. 

• Wszyscy: Amen. 

II Niedziela Wielkanocna [C] 

Czytania mszalne: Dz 5,12-16; Ap 1,9-11a. 12-13. 17-19; J 20,19-31.

W najbardziej dogodnej porze (najlepiej po południu) rodzina
gromadzi się razem przy stole, na którym znajduje się świeca oraz
Pismo Święte. Spotkanie może przyjąć następującą postać: 

Modlitwa i słuchanie Słowa Bożego 
• Ojciec: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
• Wszyscy: Amen. 
• Matka: odczytuje fragment: J 20,19-31;
• Ojciec rodziny: odczytuje następującą modlitwę: 

Módlmy się: Boże zawsze wierny, Ty przez doroczną
uroczystość wielkanocną umacniasz wiarę Twojego ludu, pomnóż
łaskę, której udzieliłeś, abyśmy wszyscy głębiej pojęli, jak wielki
jest Chrzest, przez który zostaliśmy ochrzczeni, jak potężny jest
Duch, przez którego zostaliśmy odrodzeni, i jak cenna jest Krew,
przez którą zostaliśmy odkupieni. Przez Chrystusa Pana naszego.

• Wszyscy: Amen. 

Rozmowa na temat odczytanej Ewangelii 
W całym Kościele trwa wielkanocna radość. Przed chwilą

usłyszeliśmy o tym, jak Jezus objawił się uczniom, którzy byli
zamknięci z powodu strachu. Przyszedł do nich, aby ich napełnić
radością i posłać ich, aby głosili Ewangelię i odpuszczali ludziom
grzechy. Jakie niesamowite zaskoczenie musiało zapanować na
tym miejscu, gdy Pan Jezus pokazał im swoje rany jako namacalne
dowody Swego zwycięstwa nad śmiercią. Innym bardzo ważnym
prezentem, który przyniósł Pan Jezus, był dar Jego pokoju. Od tej
pory strach nie odebrał im już więcej odwagi, która jest tak bardzo
potrzebna każdemu, kto głosi innym Ewangelię. 

Jednak w gronie zebranych uczniów zabrakło Tomasza. Kiedy
się w końcu pojawił, inni uczniowie pomyśleli, że radosna wieść 
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Po połowie ryb rozpoczyna się druga odsłona dzisiejszej
Ewangelii. Gdy uczniowie wyszli z łodzi, zobaczyli Jezusa, który
czekał na nich z przygotowanym posiłkiem. Już po pierwszych
słowach Pana Jezusa Piotr poczuł się bardzo nieswojo. Najchętniej
wyrzuciłby ze swojej pamięci to, jak zaparł się Pana Jezusa. Ale to
nie jest wcale takie proste, gdyż wiele spraw przypomina mu
ciągle Jego brak dojrzałości i strach, którymi popisał się po
aresztowaniu Pana Jezusa. Jednak Pan Jezus nie zamierza wcale
rozliczyć go z tego zachowania, ale pyta aż trzy razy, czy go
miłuje. Jezus nie oskarża Piotra, nie rozlicza z jego słabości, ale
podnosi go i okazuje na nowo zaufanie. 
– Jakie spotykamy najczęściej powody, dla których ludzie

odrzucają wiarę w zmartwychwstanie Pana Jezusa? 
– Dlaczego uczniowie nie rozpoznali od razu Pana Jezusa? 

Co mogło być w tym przypadku największą przeszkodą? 
– W jaki sposób Pan Jezus pragnie temu zaradzić? 

(przygotował dla nich posiłek, podczas którego mogli się
osobiście przekonać, że On żyje); 

– Niekiedy jesteśmy bardzo podobni do Apostoła Piotra. 
Co możemy zrobić, aby Pan Jezus mógł mieć do nas zawsze
zaufanie? 

– W jaki sposób możemy odnowić naszą wiarę w Jezusa? 
Co możemy zrobić, aby nasza wiara była z każdym dniem
mocniejsza? 

Modlitwa na zakończenie 

• Ojciec: Prośmy teraz Jezusa Chrystusa, aby nam udzielił
stałości w wierze, uzdolnił nas do składania o nim świadectwa
oraz udzielił nam błogosławieństwa. 

• Wszyscy domownicy: Ojcze nasz ... 
• Ojciec: Niech nas błogosławi i strzeże wszechmogący 

i miłosierny Bóg: Ojciec i Syn, i Duch Święty, 
a pokój Pański niech zawsze będzie z nami. 

• Wszyscy: Amen. 

III Niedziela Wielkanocna [C] 

Czytania mszalne: Dz 5,27b-32. 40b-41; Ap 5,11-14; J 21, 1-19. 

W najbardziej dogodnej porze (najlepiej po południu) rodzina
gromadzi się razem przy stole, na którym znajduje się świeca oraz
Pismo Święte. Spotkanie może przyjąć następującą postać: 

Modlitwa i słuchanie Słowa Bożego 
• Ojciec: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
• Wszyscy: Amen. 
• Matka: odczytuje fragment: J 21, 1-19; 
• Ojciec rodziny: odczytuje następującą modlitwę: 

Módlmy się: Boże, Ty przywróciłeś młodość ducha Twoim
wiernym, zachowaj ich w radości i spraw, aby ciesząc się 
z odzyskanej godności przybranych dzieci Bożych z ufnością
oczekiwali chwalebnego dnia zmartwychwstania. Przez naszego
Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje 
i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie 
wieki wieków. 

• Wszyscy: Amen. 

Rozmowa na temat odczytanej Ewangelii 
Dzisiaj usłyszeliśmy opis kolejnej niesamowitej sceny, w której

Pan Jezus wyciąga kolejną osobę z głębokiego kryzysu wiary. Tym
razem dotyczy to Apostoła Piotra, który wcześnie wyparł się Pana
Jezusa – i to aż trzy razy. Wcześniej Pan Jezus towarzyszy
uczniom podczas połowu ryb, który ma również niesamowity
przebieg. Mimo wielkiej liczby złowionych ryb, Pan Jezus ma
inne plany wobec Piotra: chce, aby ten stał się od tej pory
rybakiem ludzi. Głoszenie Ewangelii oraz pozyskiwanie nowych
ludzi dla Chrystusa i Jego królestwa jest czymś, co przypomina
trochę łowienie ryb. Wszyscy „złowieni” w bożą sieć utworzą 
w niedalekiej przyszłości Kościół. 



6

gotowość oddania swojego życia za ludzi, aby ich przyprowadzić
do Boga. Trzeba nieraz wielkiego poświęcenia i ofiary, aby
włączyć każdego człowieka do bożej owczarni (czyli Kościoła)
oraz przeprowadzić go ze śmierci do życia”. Słowa Jezusa 
z dzisiejszej niedzieli przekazują nam poczucie bezpieczeństwa 
i ogromnej czułości. Nasze życie jest w pełni bezpieczne w rękach
Jezusa i Ojca, którzy stanowią jedno. Dlatego już się nie lękamy:
nasze życie jest już zbawione od zatracenia. Nic i nikt nie będzie
mógł nas wyrwać z rąk Jezusa, ponieważ nic i nikt nie może
zwyciężyć Jego miłości. 

– Jaką nazwę nosi dzisiejsza niedziela? 
– Jakim obrazem posługuje się Pan Jezus w dzisiejszej

Ewangelii? (obraz Dobrego Pasterza i owczarni); 
– Jaką funkcję pełni pasterz wobec owczarni? W jaki sposób

owce odróżniają go od innych ludzi? 
– Dlaczego dzisiaj sporo ludzi nie chce należeć do „owczarni

Jezusa Chrystusa”? 
– Jakie obietnice składa Pan Jezus wobec ludzi, którzy 

w Niego wierzą? 
– Co kryje się pod pojęciem „życie wieczne”? Jak to pojęcie

należy rozumieć? Czy słuchacze Pana Jezusa wiedzieli od
razu, o co chodzi? 

Modlitwa na zakończenie 

• Ojciec: Prośmy teraz Jezusa Chrystusa, aby jako Dobry
Pasterz strzegł nas nieustannie, doprowadził do swojej
owczarni zagubionych oraz udzielił nam błogosławieństwa. 

• Wszyscy domownicy: Ojcze nasz ... 
• Ojciec: Niech nas błogosławi i strzeże wszechmogący 

i miłosierny Bóg: Ojciec i Syn, i Duch Święty, 
a pokój Pański niech zawsze będzie z nami. 

• Wszyscy: Amen.

IV Niedziela Wielkanocna [C] 
Czytania mszalne: Dz 13, 14. 43-52; Ap 7, 9. 14b-17; J 10,27-30. 

W najbardziej dogodnej porze (najlepiej po południu) rodzina
gromadzi się razem przy stole, na którym znajduje się świeca oraz
Pismo Święte. Spotkanie może przyjąć następującą postać: 

Modlitwa i słuchanie Słowa Bożego 
• Ojciec: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
• Wszyscy: Amen. 
• Matka: odczytuje fragment: J 10,27-30; 
• Ojciec rodziny: odczytuje następującą modlitwę: 

Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, prowadź nas do
niebieskich radości, niech pokorny lud dojdzie do Ciebie,
podążając za zwycięskim Pasterzem. Przez naszego Pana Jezusa
Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności
Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. 

• Wszyscy: Amen. 

Rozmowa na temat odczytanej Ewangelii 
To już czwarta Niedziela w Okresie Wielkiej Nocy z jej

pięknym obrazem „Dobrego Pasterza”. W pierwszej kolejności
odnosi się ten obraz do opieki, którą Bóg sprawuje nad ludźmi.
Obraz pasterza i owiec ma wiele biblijnych korzeni. Ważni ludzie
w historii Izraela byli pasterzami. Na przykład Abel, Mojżesz czy
Dawid. Dawid i jego potomkowie otrzymali od Pana Boga
obietnicę, że będą pasterzami swego ludu. Jednak to właśnie
Bogu często przypisuje się rolę pasterza, który troszczy się 
o „swoje owce” – czyli ludzi. Na pewno wiedzieliśmy już wiele
razy obraz, który przedstawia Pana Jezusa niosącego na swoich
ramionach owcę. 

Nie jest to jednak tylko jakieś ckliwe lub sentymentalne
przedstawienie Pana Jezusa. Być pasterzem swojego ludu oznacza



W tej szczególnie chwili Jezus zostawia uczniom przykazanie
miłości. Bycie uczniem Pana Jezusa jest możliwe tylko z miłością
– i to koniecznie taką, której wzór zostawił On sam. Pierwsze
ślady przykazania miłości znajdujemy już w Starym Testamencie.
Jednak teraz pojawia się coś nowego: Jezus przedstawia siebie
jako wzór i źródło tej miłości. Jego miłość jest miłością bez granic,
tzn. taką, która nigdy nie ustaje. Każdy, kto kocha w ten sposób,
jest Jego prawdziwym uczniem. Pomyślmy: Ile drogi jeszcze
przed nami, aby żyć tak, jak naucza nas Jezus! 

– Jak uczniowie zareagowali na zapowiedź odejścia Pana Jezusa?
– Jak możemy zrozumieć słowa Pana Jezusa: „otoczyć chwałą”,

które pojawiły się na początku dzisiejszej Ewangelii? (ukazać
światu autentyczność misji Pana Jezusa, co dokona się przez
Jego śmierć na krzyżu); 

– Co moglibyśmy nazwać najważniejszą cząstka testamentu
Pana Jezusa? (przykazanie miłości); 

– Jakie cechy powinna posiadać miłość, którą Jezus nakazuje
swoim uczniom? 

– W jaki sposób ślady tej miłości są obecne również w naszej
rodzinie? 

– W jakich sytuacjach w życiu naszej rodziny miłości jest ciągle
za mało? 

Modlitwa na zakończenie 
• Ojciec: Prośmy teraz Jezusa Chrystusa, aby rozproszył mroki

smutku i niepewności, obdarzył nas łaską mocnej wiary oraz
udzielił nam błogosławieństwa. 

• Wszyscy domownicy: Ojcze nasz ... 
• Ojciec: Niech nas błogosławi i strzeże wszechmogący 

i miłosierny Bóg: Ojciec i Syn, i Duch Święty, 
a pokój Pański niech zawsze będzie z nami. 

• Wszyscy: Amen. 
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V Niedziela Wielkanocna [C] 

Czytania mszalne: Dz 14,21b-27; Ap 21,1-5a; J 13,31-33a. 34-35. 

W najbardziej dogodnej porze (najlepiej po południu) rodzina
gromadzi się razem przy stole, na którym znajduje się świeca oraz
Pismo Święte. Spotkanie może przyjąć następującą postać: 

Modlitwa i słuchanie Słowa Bożego 
• Ojciec: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
• Wszyscy: Amen. 
• Matka: odczytuje fragment: J 13,31-33a. 34-35; 
• Ojciec rodziny: odczytuje następującą modlitwę: 

Módlmy się: Boże, Ty nam zesłałeś Zbawiciela i uczyniłeś nas
swoimi przybranymi dziećmi, wejrzyj łaskawie na wierzących 
w Chrystusa i obdarz ich prawdziwą wolnością i wiecznym
dziedzictwem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego
Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, *
Bóg, przez wszystkie wieki wieków. 

• Wszyscy: Amen. 

Rozmowa na temat odczytanej Ewangelii 
Dzisiejsza Ewangelia powraca na moment do Wieczernika, 

w którym Pan Jezus rozmawia z uczniami podczas Ostatniej
Wieczerzy. Mimo iż uczniowie poznali właśnie największą
tajemnicę Pana Jezusa, to atmosfera tego spotkania była bardzo
napięta. Judasz, który był z innymi uczniami, właśnie wyszedł,
aby wydać Pana Jezusa Żydom. Pan Jezus traktuje swoich
uczniów tak, jak ojciec traktuje swoje dzieci. Może ich
naprawdę tak nazywać, ponieważ, jak powiedział sam Jezus: 
„Ja i Ojciec jedno jesteśmy” (J 10,30) i „Ojciec jest we Mnie, 
a Ja w Ojcu” (J 10,38). Między trzema Osobami Trójcy
Przenajświętszej zachodzi najwyższa jedność. 



Wydaje się jednak, że nie zawsze jesteśmy świadomi tej
głębokiej prawdy, tej obecności Boga w naszej duszy w stanie
łaski. Innym razem znowu nie ma w nas wdzięczności za ten
wielki dar. Na szczęście Pan Bóg wie o naszych trudnościach 
i dlatego posyła do naszych serc swojego Ducha Świętego,
którego Pismo Święte nazywa Parakletem. To greckie słowo
możemy przetłumaczyć jako „obrońca” i „pocieszyciel”. Obrońca,
ponieważ wstawia się przed Bożą sprawiedliwością, aby uzyskać
przebaczenie naszych grzechów dzięki męce Jezusa; a także jako
„pocieszyciel”, ponieważ łagodzi nasze cierpienia swoimi
wskazówkami. 

– Kogo zapowiada Pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii? 
Na czym będzie polegało najważniejsze zadanie
zapowiadanego Pocieszyciela? 

– Czy uczniowie Pana Jezusa mają ciągle jakieś ważne powody,
aby po jego odejściu żyć nadal w lęku i strachu? 

– Jak możemy sobie wyobrazić dar pokoju, o którym mówi 
Pan Jezus? 

– W jaki sposób będzie z nami obecny zapowiadany Duch
Święty? Co będzie Jego najlepszym mieszkaniem? 

– Dlaczego Duch Święty, gdy do nas przybędzie, pozostanie 
dla naszych oczu niewidoczny?

– W jaki sposób możemy rozpoznać Jego obecność i działanie? 

Modlitwa na zakończenie 
• Ojciec: Prośmy teraz Jezusa Chrystusa, który przemienia

nasze życie i uczy nas zachowywania przykazań, aby udzielił
nam błogosławieństwa. 

• Wszyscy domownicy: Ojcze nasz ... 
• Ojciec: Niech nas błogosławi i strzeże wszechmogący 

i miłosierny Bóg: Ojciec i Syn, i Duch Święty, 
a pokój Pański niech zawsze będzie z nami. 

• Wszyscy: Amen. 
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VI Niedziela Wielkanocna [C] 

Czytania mszalne: Dz 15,1-2. 22-29; Ap 21,10-14. 22-23; J 14,23-29. 

W najbardziej dogodnej porze (najlepiej po południu) rodzina
gromadzi się razem przy stole, na którym znajduje się świeca oraz
Pismo Święte. Spotkanie może przyjąć następującą postać: 

Modlitwa i słuchanie Słowa Bożego 
• Ojciec: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
• Wszyscy: Amen. 
• Matka: odczytuje fragment: J 14,23-29; 
• Ojciec rodziny: odczytuje następującą modlitwę: 

Módlmy się: Wszechmogący Boże, spraw, abyśmy w tych
radosnych dniach gorliwie oddawali cześć Chrystusowi
zmartwychwstałemu; niech misterium paschalne, które
wspominamy, przemienia nasze życie. Przez naszego Pana Jezusa
Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności
Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. 

• Wszyscy: Amen. 

Rozmowa na temat odczytanej Ewangelii 
W dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus objaśnia swoim uczniom

tajemnicę głębokiego zjednoczenia z Bogiem. Ulubionym
miejscem Jego przebywania są nasze dusze. Jeśli człowiek kocha
i zachowuje Jego słowa, to staje się świątynią, w której mieszka
Bóg. Przypominał o tym pierwszym chrześcijanom i nam 
św. Paweł, kiedy napisał, że „jesteśmy świątynią Boga żywego 
– według tego, co mówi Bóg: Zamieszkam z nimi i będę chodził
wśród nich, i będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem” 
(2 Kor 6,16). Ta obecność Boga w duszy zawsze fascynowała
świętych, którzy odczuwali potrzebę odpowiedzi na wielką miłość
Boga do swoich stworzeń. 



Druga część dzisiejszej Ewangelii mówi o odejściu Pana Jezusa
do Ojca, czyli o Jego wniebowstąpieniu. Bardzo zaskakująco
zachowali się w tym wypadku uczniowie, którzy najpierw oddali
Mu pokłon a następnie z wielką radością wrócili do Jerozolimy.
Może liczyliśmy bardziej na to, że Apostołowie poczują się po tym
zdezorientowani, smutni i przytłoczeni. To, że z wielką radością
wrócili do Jerozolimy, świadczy na pewno o wielkiej dojrzałości
ich wiary. Teraz nie czują się już opuszczeni, bo są pewni, że On
jest z nimi w zupełnie nowy sposób. 

– Jak należy rozumieć odejście Pana Jezusa do Ojca? 
Pan Jezus odchodzi „na dobre” czy tylko zaznacza, że teraz
będzie obecny inaczej? 

– W jaki sposób Pan Jezus obecny jest w swoim Kościele? 
(w Słowie Bożym, pod postacią chleba i wina, w osobie
kapłana i w zgromadzonym ludzie Bożym); 

– Co może świadczyć o tym, że staram się być świadkiem 
Pana Jezusa? 

– Jakie owoce działania Ducha Świętego udało mi się
zaobserwować w moim życiu? 

– Jakie warunki muszą spełnić świadkowie Pana Jezusa, 
aby spotkać się z aprobatą ze strony swojego Mistrza? 

Modlitwa na zakończenie 
• Ojciec: Prośmy teraz Jezusa Chrystusa, który swoim uczniom

obiecał Pocieszyciela, Ducha Prawdy, aby w nas nieustannie
odnawiał łaskę Chrztu Świętego oraz udzielił nam
błogosławieństwa. 

• Wszyscy domownicy: Ojcze nasz ... 
• Ojciec: Niech nas błogosławi i strzeże wszechmogący 

i miłosierny Bóg: Ojciec i Syn, i Duch Święty, 
a pokój Pański niech zawsze będzie z nami. 

• Wszyscy: Amen.
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Wniebowstąpienie Pana Jezusa [C] 

Czytania mszalne: Dz 1,1-11; Ef 1,17-23; Łk 24,46-53. 

W najbardziej dogodnej porze (najlepiej po południu) rodzina
gromadzi się razem przy stole, na którym znajduje się świeca oraz
Pismo Święte. Spotkanie może przyjąć następującą postać: 

Modlitwa i słuchanie Słowa Bożego 
• Ojciec: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
• Wszyscy: Amen. 
• Matka: odczytuje fragment: Łk 24,46-53; 
• Ojciec rodziny: odczytuje następującą modlitwę: 

Módlmy się: Wszechmogący Boże, wniebowstąpienie Twojego
Syna jest wywyższeniem ludzkiej natury, spraw, abyśmy pełni
świętej radości składali Tobie dziękczynienie i utwierdź naszą
nadzieję, że my, członkowie Mistycznego Ciała Chrystusa,
połączymy się z Nim w chwale. Przez naszego Pana Jezusa
Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności
Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. 

• Wszyscy: Amen. 

Rozmowa na temat odczytanej Ewangelii 
Przed chwilą usłyszeliśmy zakończenie Ewangelii według 

św. Łukasza, który w bardzo prostych słowach mówi o tym, co
stanowi serce wiary i posłannictwa Kościoła. Jest to prawda 
o Chrystusie, który umarł i zwyciężył śmierć, aby wszyscy mogli
być zbawieni. Po tym przypomnieniu Pan Jezus posyła apostołów,
którym wcześniej udzielił daru Ducha Świętego, aby głosili
całemu światu nawrócenie oraz przebaczenie grzechów.
Apostołowie mają za sobą daleką drogę, gdyż ze zwykłych ludzi,
którzy wykonywali swoje zawody i byli oddani swoim rodzinom,
stali się autentycznymi uczniami Jezusa. 



rozdzieliły i spoczęły na każdym z nich. Ogień jest drugim
symbolem Ducha Świętego. Ogień Ducha wypala wszystko, co
stare i czyni nowego, duchowego człowieka; wypala wszystkie
lęki i niepokoje i wnosi nową nadzieję.

Cud, który dokonał się w dniu Pięćdziesiątnicy, trwa również 
i dziś. Chrystus działa dziś w Kościele przez swego Ducha i Jego
dary. Dlatego Kościół mówi językami wszystkich narodów, dociera
do wszystkich ludzi i kultur. W Kościele wszyscy mogą
doświadczyć, że są braćmi i siostrami i wzajemnie porozumiewać się
„językiem miłości”, którego uczy i „rozlewa w sercach” Duch
Święty. Owocem Ducha Świętego jest „miłość, radość, pokój,
cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie”.

– Czego obawiali się najbardziej uczniowie zamknięci 
w Wieczerniku? Z czym nie mogli sobie poradzić? 

– Jak uczniowie zebrani w Wieczerniku odebrali pojawienie się
języków ognia oraz wichru, który dało się słyszeć? 

– Jak zareagowali na to wszystko inni ludzie, obecni wtedy 
w Jerozolimie? 

– Jakie inne znaki dało się zauważyć tego dnia? 
– W jakim celu Pan Jezus przekazał uczniom Ducha Świętego?

Jak możemy rozpoznać Jego działanie w dzisiejszym Kościele
i świecie? 

Modlitwa na zakończenie 
• Ojciec: Prośmy teraz Jezusa Chrystusa, która posyła do

naszych serc Ducha Świętego, aby nas uczynił przydatnymi 
w dziele budowania Jego Królestwa oraz udzielił nam
błogosławieństwa. 

• Wszyscy domownicy: Ojcze nasz ... 
• Ojciec: Niech nas błogosławi i strzeże wszechmogący 

i miłosierny Bóg: Ojciec i Syn, i Duch Święty, 
a pokój Pański niech zawsze będzie z nami. 

• Wszyscy: Amen.
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Zesłanie Ducha Świętego [C] 

Czytania mszalne: Dz 2,1-11; 1 Kor 12,3b-7. 12-13; J 20, 19-23. 

W najbardziej dogodnej porze (najlepiej po południu) rodzina
gromadzi się razem przy stole, na którym znajduje się świeca oraz
Pismo Święte. Spotkanie może przyjąć następującą postać: 

Modlitwa i słuchanie Słowa Bożego 
• Ojciec: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
• Wszyscy: Amen. 
• Matka: odczytuje fragment: Dz 2,1-11; 
• Ojciec rodziny: odczytuje następującą modlitwę: 

Módlmy się: Boże, Ty przez misterium dnia dzisiejszego
uświęcasz swój Kościół ogarniający wszystkie ludy i narody, ześlij
dary Ducha Świętego na całą ziemię i dokonaj w sercach wiernych
tych cudów, które zdziałałeś w początkach głoszenia Ewangelii.
Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który 
z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez
wszystkie wieki wieków. 

• Wszyscy: Amen. 

Rozmowa na temat odczytanej Ewangelii 
Liturgia Słowa dzisiejszej Uroczystości Zesłania Ducha Świętego

różni się od po zostałych uroczystości tym, że główne wydarzenie
dnia zostało zawarte w czytaniu, a nie w Ewangelii. Św. Łukasz
rozpoczyna opis Zesłania Ducha Świętego obrazem uczniów
zebranych wraz z Maryją na modlitwie. Apostołowie są bardzo
zaskoczeni, gdyż przyjście Ducha Świętego jest czymś mimo
wszystko niespodziewanym. Jezus udziela Go z obfitością każdemu,
kto się na Niego otworzy w pokorze, w wyciszeniu i w modlitwie. 

Zesłanie Ducha Świętego przypomina „szum, jakby uderzenie
gwałtownego wiatru”. Wiatr jest znakiem mocy Boga. Opis tego
wydarzenia wspomina również o językach ognia, które się


