V Niedziela Wielkanocy (C)
Tekst Ewangelii ( J 13,31-33a.34-35): Po wyj?ciu Judasza rzek? im
Jezus: «Syn Cz?owieczy zosta? teraz otoczony chwa??, a w Nim Bóg
zosta? chwa?? otoczony. Je?eli Bóg zosta? w Nim otoczony chwa??,
to i Bóg Go otoczy chwa?? w sobie samym, i to zaraz Go chwa??
otoczy.

Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami. B?dziecie Mnie szuka?, ale jak to ?ydom powiedzia?em, tak i teraz wam mówi? - dok?d Ja id?,
wy pój?? nie mo?ecie. Przykazanie nowe daj? wam, aby?cie si?
wzajemnie mi?owali tak, jak Ja was umi?owa?em; ?eby?cie i wy tak
si? mi?owali wzajemnie. Po tym wszyscy poznaj?, ?e?cie uczniami
moimi, je?li b?dziecie si? wzajemnie mi?owali».

«Aby?cie si? wzajemnie mi?owali»
Rev. D. Jordi CASTELLET i Sala
(Sant Hipòlit de Voltregà, Barcelona, Hiszpania)

Dzisiaj, Jezus zaprasza nas, aby?my si? wzajemnie mi?owali. Równie? w tym
z?o?onym ?wiecie, w którym obecnie ?yjemy, gdzie dobro i z?o splata si? i ??czy.
Cz?sto kusi nas, aby spojrze? na to jak na nieuchronno?? losu, z?? nowin?, ale my
chrze?cijanie jeste?my odpowiedzialni za g?oszenie, w tym brutalnym i
niesprawiedliwym ?wiecie, dobrej nowiny o Jezusie Chrystusie.
Jezus mówi nam, aby?my "si? wzajemnie mi?owali tak, jak Ja was umi?owa?em"
(Jan 13,34). I dobrym sposobem kochania, wprowadzaniem w ?ycie S?owa Bo?ego,
jest g?oszenie, w ka?dym czasie, i w ka?dym miejscu, Dobrej Nowiny, Ewangelii,
która jest niczym innym jak samym Jezusem Chrystusem.
«Przechowujemy za? ten skarb w naczyniach glinianych» (2Kor 4,7). Czym jest ten
skarb? To s?owo samego Boga, a my jeste?my naczyniem z gliny. Lecz ten skarb jest

tak cenny, ?e nie mo?emy zachowa? go tylko dla siebie, ale powinni?my si? nim
dzieli?: «Id?cie wi?c i nauczajcie wszystkie narody (…) Uczcie je zachowywa?
wszystko, co wam przykaza?em. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, a? do
sko?czenia ?wiata» (Mt 28,19-20). Jan Pawe? II napisa?: «kto naprawd? pozna?
Chrystusa, nie mo?e zatrzyma? go tylko dla siebie, powinien to og?osi?».
Z t? ufno?ci? g?osimy Ewangeli?; szerzmy j? za pomoc? wszelkich dost?pnych
?rodków i we wszystkich mo?liwych miejscach: s?ownie, uczynkami i my?l?, w
gazecie, przez internet, w pracy i w?ród przyjació?… «Niech b?dzie znana
wszystkim ludziom wasza wyrozumia?a ?agodno??: Pan jest blisko!» (Flp 4,5).
Dlatego, jak podkre?la? Papie? Jan Pawe?, nale?y korzysta? z nowych technologii,
bez wahania, bez wstydu, aby szerzy? Dobr? Nowin? Ko?cio?a, i pami?ta?, ?e b?d?c
dobrym cz?owiekiem, jedynie otwieraj?c i zmieniaj?c nasze serce, spowodujemy, ?e
zmieni si? nasz ?wiat.

My?li na dzisiejsz? Ewangeli?

«To jedyny ratunek dla naszego cia?a i duszy: mi?osierdzie dla nich [chorych, potrzebuj?cych]»
(?wi?ty Grzegorz z Nazjanzu)

«Najistotniejszy w tych s?owach jest "nowy fundament" bycia, jaki nam dano. Ta nowo?? mo?e
przyj?? tylko z daru komunii z Chrystusem, z ?ycia w Nim» (Benedykt XVI)

«Wol? naszego Ojca jest, "by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy" (1
Tm 2, 4). "On jest cierpliwy... chce bowiem wszystkich doprowadzi? do nawrócenia" (2 P 3, 9).
Jego przykazaniem, streszczaj?cym wszystkie inne i wyra?aj?cym ca?? Jego wol?, jest, "aby?my
si? wzajemnie mi?owali, jak On nas umi?owa?" (J 13, 34) » (Katechizm Ko?cio?a Katolickiego,
n 2822)

