Jezus obiecał im, że będą mogli Go rozpoznać i przyjąć, jeśli będą zachowywali Jego przykazania. W sposób szczególny chodzi tu o przykazanie miłości. Od
swoich uczniów Pan Jezus oczekuje, że właśnie to przykazanie stanie się najważniejszym wyznacznikiem ich decyzji, działania oraz relacji z innymi ludźmi.
Warto poświęcić kilka chwil na przemyślenie tej prawdy. Wielu ludzi zauważa w przykazaniach jedynie ograniczenie osobistej wolności; jeszcze inni oburzają się, gdy słyszą, że czegoś im nie wolno robić. Niewielu pyta o to, co kryje
się za treścią przykazań; przed czym starają się nas chronić oraz w jaki sposób
mogą nas ubogacić. Codzienna troska o życie w przyjaźni z Bogiem, to troska
o wypełnienie Jego przykazań.
Przyjście Ducha Pocieszyciela oraz Jego działanie wypełni odtąd życie całego Kościoła, gdyż będzie On obecny w każdym człowieku, który uwierzy w Syna
Bożego. Dla apostołów i uczniów Chrystusa oznacza to przyjęcie nowego zadania, które polega na objawianiu światu Syna Bożego oraz nowego stylu życia, którego twórcą jest Duch Święty.
– Dlaczego Pan Jezus obiecał swoim uczniom przyjście Ducha Świętego
(w. 19)? Kim jest, według obietnicy Pana Jezusa, Duch Pocieszyciel?
– W jaki sposób możemy się przekonać, czy nasza miłość do Pana Jezusa
jest dojrzała? (w. 23-24);
– Dlaczego świat nie może przyjąć i poznać Ducha Pocieszyciela? Na czym
polega ta trudność?
– W jaki sposób będzie z nami obecny zapowiadany Duch Święty? Co będzie Jego najlepszym mieszkaniem?
– Co w naszym życiu może świadczyć o tym, że wypełniamy przykazanie
miłości Boga, bliźniego i siebie samego?
– Co dzieje się często w życiu ludzi, którzy zapominają o przykazaniu miłości? W jaki sposób wypełniamy to przykazanie w naszej rodzinie?
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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Drodzy Rodzice! Drogie Dzieci! Radość paschalna, którą przeżywamy aktualnie w Kościele, pozwala nam na wszechstronna odnowę naszej wiary w Jezusa Chrystusa. Jego zwycięstwo nad grzechem, śmiercią i szatanem stwarza okazję, abyśmy bez lęku kroczyli drogą, którą On sam przeszedł. Ojciec
Święty Franciszek zachęca nas do tego kroku w swojej Encyklice Evangelii
gaudium, w której pisze do nas takie słowa: „Zachęcam wszystkich chrześcijan, niezależnie od miejsca i sytuacji, w jakiej się znajdują, by odnowili już
dzisiaj swoje osobiste spotkanie z Jezusem Chrystusem, albo chociaż podjęli decyzję, by być gotowymi na spotkanie z Nim, na szukania Go nieustannie każdego dnia” (EG 3).
W wielkim wysiłku odnowy naszej wiary nie brakuje również zadań, które powinna podjąć każda rodzina. Dlatego gorąco zachęcamy rodziny do wspólnej modlitwy, do słuchania Słowa Bożego oraz dzielenia się nim w atmosferze rodzinnej otwartości i miłości. „Liturgia Domowa”, którą oddajemy do
Waszych rąk, stanowi pomoc we właściwym przygotowaniu i przeżyciu rodzinnego spotkania.
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, aby „Liturgia Domowa” pomogła odnaleźć drogę odnowy wiary oraz zacieśnić więzy przyjaźni z Jezusem
Chrystusem.
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5. Niedziela Wielkanocna [A]
Czytania mszalne: Dz 6,1-7; 1P 2,4-9; J 14,1-12.
W najbardziej dogodnej porze (najlepiej po południu) rodzina gromadzi się
razem przy stole, na którym znajduje się świeca oraz Pismo Święte. Spotkanie może przebiegać następująco:

Modlitwa i słuchanie Słowa Bożego
Ojciec: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Wszyscy: Amen.
Matka odczytuje fragment: J 14,1-12;
Ojciec rodziny odczytuje 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
Już od kilku niedziel przyglądamy się spotkaniom Zmartwychwstałego Pana
z uczniami. Brak dojrzałej wiary po ich stronie jest przyczyną niezrozumienia
Ewangelii. Z tego powody Pan Jezus pokazuje uczniom drogę, którą trzeba przejść,
aby wiara również w ich życiu rozkwitła w całej pełni i wydała owoc. Jest to droga wzajemnej miłości, służby i pełnego zaufania do Jezusa. Tylko na tej drodze
można odkryć i przyjąć prawdę o tym, że Bóg posłał swojego Syna jako Zbawiciela świata.
Tymczasem uczniowie nie mogą sobie ciągle z wieloma sprawami poradzić,
gdyż zbyt mocno tkwią w swoich ludzkich oczekiwaniach na temat Mesjasza.
Zapowiadane przez Jezusa odejście z tego świata do domu Ojca nie mieści się
w ich wyobrażeniach na temat Mesjasza, które przechowują w swoich sercach.
Odejście Jezusa z tego świata staje się czymś coraz bardziej realnym, gdyż na
pierwszym miejscu pozostaje wypełnienie planów Boga Ojca. Pierwsi chrześcijanie znali przebieg wydarzeń z Wieczernika oraz ostatnie nauki, które Pan Jezus
wygłosił do swoich uczniów. Wiele wskazuje jednak na to, że uczniowie znaczenie tych nauk zrozumieli dopiero później.
– Jak uczniowie zareagowali na zapowiedź odejścia Pana Jezusa?
– Jakiej odpowiedzi udzielił Pan Jezus Tomaszowi na pytanie o powód odejścia z tego świata? (w. 6);
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– Co moglibyśmy nazwać najważniejszą cząstką testamentu Pana Jezusa?
(w. 9-11 – Jezus stanowi jedno z Bogiem Ojcem);
– 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 życia naszej rodziny jest ciągle za mało miłości? Dlaczego tak się dzieje?
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.

6. Niedziela Wielkanocna [A]
Czytania mszalne: Dz 8,5-8. 14-17; 1P 3,15-18; J 14,15-21.
W najbardziej dogodnej porze (najlepiej po południu) rodzina gromadzi się
razem przy stole, na którym znajduje się świeca oraz Pismo Święte. Spotkanie może przebiegać następująco:

Modlitwa i słuchanie Słowa Bożego
Ojciec: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Wszyscy: Amen.
Matka odczytuje fragment: J 14,15-21;
Ojciec rodziny odczytuje 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
Słowa wypowiedziane przez Pana Jezusa w dzisiejszej Ewangelii brzmią bardzo zagadkowo. Pewnie z tego powodu Apostołowie nie mogli pojąć, dlaczego
już w niedalekiej przyszłości ma zstąpić na nich Duch Pocieszyciel. Jednak Pan
Liturgia domowa. 5. i 6. Niedziela Wielkanocna
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