VI Niedziela Wielkanocy (C)
Tekst Ewangelii ( J 14,23-29): W odpowiedzi rzek? do niego Jezus:
Je?li Mnie kto mi?uje, b?dzie zachowywa? moj? nauk?, a Ojciec
mój umi?uje go, i przyjdziemy do niego, i b?dziemy u niego
przebywa?. Kto Mnie nie mi?uje, ten nie zachowuje s?ów moich. A
nauka, któr? s?yszycie, nie jest moja, ale Tego, który Mnie pos?a?,
Ojca. To wam powiedzia?em przebywaj?c w?ród was. A Pocieszyciel,
Duch ?wi?ty, którego Ojciec po?le w moim imieniu, On was
wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam
powiedzia?em. Pokój zostawiam wam, pokój mój daj? wam. Nie tak
jak daje ?wiat, Ja wam daj?. Niech si? nie trwo?y serce wasze ani
si? l?ka! S?yszeli?cie, ?e wam powiedzia?em: Odchodz? i przyjd?
znów do was. Gdyby?cie Mnie mi?owali, rozradowaliby?cie si?, ?e
id? do Ojca, bo Ojciec wi?kszy jest ode Mnie. A teraz powiedzia?em
wam o tym, zanim to nast?pi, aby?cie uwierzyli, gdy si? to stanie.

«Je?li mnie kto mi?uje, b?dzie zachowywa? moj? nauk?, a Ojciec mój umi?uje go, i
przyjdziemy do niego, i b?dziemy u niego przebywa?»
+ Rev. D. Francesc CATARINEU i Vilageliu
(Sabadell, Barcelona, Hiszpania)

Dzisiaj, przed Wniebowst?pieniem i Pi??dziesi?tnic?, ponownie czytamy mow?
Ostatniej Wieczerzy, w której na wiele sposobów przedstawione jest jedno
przes?anie o tym, ?e wszystko wyp?ywa z jedno?ci Chrustysa z Ojcem i z Bo?ej woli
przyci?gni?cia nas do Jego tajemnicy mi?o?ci.
Pewnego dnia ?wi?ta Tereska od Dzieci?tka Jezus otrzyma?a do wyboru kilka
prezentów i bez zastanowienia, mimo swojego m?odego wieku, powiedzia?a:
«Wybieram wszystko». W doros?o?ci zrozumia?a, ?e tamen wybór wszystkiego mia?
oznacza? pragnienie bycia mi?o?ci? Ko?cio?a, przecie? cia?o bez mi?o?ci
pozbawione jest sensu istnienia. W tej tajemnicy mi?o?ci, tak konkretnej i osobistej,

w ciele Swojego Syna Jezusa, Bóg daje nam to wszystko: On sam, Jego ?ycie i Jego
dzie?a s? najwi?kszym i najbardziej wyra?nym przes?aniem Boga.
Z tej wszechogarniaj?cej mi?o?ci rodzi si? “pokój”. To s?owo, za którym dzi?
t?sknimy, tym bardziej, ?e wokó? tylko l?k i przemoc. Osi?gniemy pokój tylko
wtedy, kiedy zwrócimy si? do Jezusa, gdy? tylko On nam go daje jako owoc swojej
doskona?ej mi?o?ci. Nie jest to pokój, jaki daje ?wiat (cf. J 14,27), pokój Jezusa to
nie beztroska i uwolnienie od problemów, a wr?cz przeciwnie, to solidarno?? z
bra?mi, umiej?tno?? patrzenia na siebie i innych nowymi oczami, takimi jak patrzy
Pan, i przebaczanie dzi?ki takiemu patrzeniu. Z niego rodzi si? jasno??, która
pozwala widzie? rzeczy takie, jakimi s?, a nie jakie wydaj? si? by?. Pod??aj?c t?
drog? osi?gniemy szcz??cie.
«Duch ?wi?ty, którego Ojciec po?le w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i
przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedzia?em» (J 14,26). W ostatnich dniach
Wielkanocy pro?my o otwarcie si? na Ducha ?wi?tego: otrzymali?my go na chrzcie i
na bierzmowaniu, lecz potrzeba, aby ten wewn?trzny dar wyp?ywa? z nas i
prowadzi? tam, dok?d nawet nam si? nie ?ni?o.

My?li na dzisiejsz? Ewangeli?

«Je?li zamykasz drzwi swojej duszy, za nimi zostawiasz Chrystusa. I chocia? On ma moc, ?eby
je otworzy?, nie chce si? narzuca?, nie chce zmusza? na si??» (?wi?ty Ambro?y)

«W ca?ej historii zbawienia, w której Bóg staje si? nam bliski i cierpliwie czeka na nasz czas,
??cznie z naszymi niewierno?ciami, dodaje nam otuchy w wysi?kach i nas prowadzi. W
modlitwie uczymy si? widzie? znaki tego mi?osiernego planu.» (Benedykt XVI)

«Tradycyjn? form? pro?by o Ducha ?wi?tego jest wezwanie skierowane do Ojca przez
Chrystusa, naszego Pana, by On da? nam Ducha Pocieszyciela. Jezus podkre?la z naciskiem t?
pro?b? w swoje imi? w tej samej chwili, gdy obiecuje dar Ducha Prawdy. Najprostsz? i
najbardziej bezpo?redni? modlitw? jest tak?e tradycyjna modlitwa: "Przyjd?, Duchu ?wi?ty".»
(Katechizm Ko?cio?a Katolickiego, nr 2671)

