Zupełnie inaczej przedstawia się sytuacja tych, których Pan Jezus nazywa rozbójnikami i złodziejami. Wybierając inną (nielegalną) drogę wejścia do owczarni, okazują swoje prawdziwe zamiary. Obraz zaczerpnięty z dzisiejszej Ewangelii pokazuje ponadto pełną zaufania relację: pasterz – owce. „Wołać po imieniu”,
„znają jego głos” czy „moje owce” – to tylko niektóre z wyrażeń, które nam tę
relację przybliżają. Jeśli tego bardzo bliskiego kontaktu zaczyna brakować, owce
i pasterz stają się dla siebie coraz bardziej obcy. Zmartwychwstanie rzuca również nowe światło na życie wspólnot i parafii, które przez obecność działającego
w nich Jezusa Chrystusa składają przed światem świadectwo.
– Jakim obrazem posługuje się Pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii? (obraz Dobrego Pasterza i owczarni); Jaką nazwę nosi dzisiejsza niedziela?
– 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”?
– W jaki sposób staramy się o to, aby Pan Bóg był w naszej rodzinie na pierwszym miejscu? Co świadczy o naszym zaufaniu wobec Niego?
– Co może świadczyć o tym, że każdy z nas należy do Pana Jezusa, że On
zna nas po imieniu i że znamy Jego głos?
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.
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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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3. Niedziela Wielkanocna [A]
Czytania mszalne: Dz 2,14. 22-28; 1P 1,17-21; Łk 24, 13-35.
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.

– Z czym uczniowie nie mogli się do końca pogodzić?
– 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.

Matka odczytuje fragment: Łk 24, 13-35.
Ojciec rodziny odczytuje 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
Uczniowie, do których w drodze przyłączył się Pan Jezus, nie należeli do grona dwunastu Apostołów. Rozmowa, którą prowadzili w drodze, pokazuje wyraźnie, jak bardzo przeżyli wydarzenia ostatnich dni. Nawet nieznany im bliżej człowiek, który po pewnym czasie zbliżył się do nich, nie był w stanie uspokoić ich
serc. Podczas rozmowy uczniowie dokładnie przedstawili obcemu przebieg wydarzeń ostatnich dni; nie odnieśli się jednak do nich osobiście, tzn. nie powiedzieli, co sami o tym wszystkim sądzą.
Gdy uczniowie zakończyli swoje opowiadanie, nieznajomy rozpoczął objaśnianie tych wydarzeń z pomocą zapowiedzi Starego Testamentu. Jednak serca
uczniów pozostały nieporuszone. Dopiero później, gdy ich wspólny posiłek zaczął coraz bardziej przypominać „łamanie chleba” – czyli Eucharystię, ich oczy
otwarły się i rozpoznali Go. Z tego powodu każda Eucharystia zmierza ku temu,
abyśmy słuchając Słowa Bożego rozpalili wiarą nasze serca i rozpoznali Jezusa
jako naszego Pana, który pokonał śmierć i żyje.
– Jak można opisać postawę uczniów idących do Emaus? Co można powiedzieć o ich wierze?
– Czego brakowało najbardziej wierze dwóch idących drogą do Emaus
uczniów? Jakie były ich oczekiwania i wyobrażenia?
– Dlaczego zmartwychwstały Pan Jezus pozostał dla nich tak długo nierozpoznany?
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4. Niedziela Wielkanocna [A]
Czytania mszalne: Dz 2, 14a. 36-41; 1P 2, 20b-25; J 10,1-10.
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 10,1-10;
Ojciec rodziny odczytuje 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
Pan Jezus nie ustaje w wysiłkach, aby swoich słuchaczy przybliżyć do żywej
wiary i do Boga. Czyni to, posługując się obrazami, które słuchacze znają ze swojej
codzienności. Pasterz i owczarnia są symbolami bezpieczeństwa, które dla owiec
posiadają ogromną wartość. Pan Jezus ma jednak na myśli szczególną owczarnię,
którą On sam założył i o którą się każdego dnia osobiście troszczy. W tej owczarni Pan Jezus pragnie być bramą, przez którą wchodzą jedynie uprawnieni.
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