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Przez długi czas przeżywamy w naszych sercach radość ze spotkania z kimś, 
na kogo długo czekaliśmy. Po takim spotkaniu często pozostają w pamięci 
wszystkie słowa i gesty, każda chwila.

Pan Jezus przyszedł do swoich uczniów w pierwszy dzień tygodnia, czyli 
w niedzielę. Rozłożył ręce, pokazał przebity bok i pozdrowił słowami: „Pokój wam!”. 
W sercach zalęknionych uczniów zagościły radość i szczęście.
Podobnej radości doświadczyli uczniowie w Emaus. Poznali Jezusa po łamaniu  
chleba. Ich serca zabiły mocniej – tak mocno, że wrócili do Jerozolimy, aby podzielić 
się swoim szczęściem ze spotkania ze Zmartwychwstałym.

Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, 
tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi 
były zamknięte z obawy przed Żydami, 
przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł 
do nich: «Pokój wam!». A to powiedziawszy, 
pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem 
uczniowie, ujrzawszy Pana. J 20, 19-20

Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, 
odmówił błogosławieństwo, połamał go 
i dawał im. Wtedy otworzyły się im oczy 
i poznali Go (…). Łk 24, 30-31

Co może być źródłem radości 
dla chrześcijanina?
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Niedziela dla każdego chrześcijanina powinna być szczególnym spotkaniem 
ze zmartwychwstałym Chrystusem. To taka mała Wielkanoc – dzień radości 
i świętowania Eucharystii. Jezus zaprasza nas na spotkanie ze sobą w kościele – 
chce do nas mówić i karmić nas swoim Ciałem i swoją Krwią.

Każdego roku wyjątkowy charakter ma okres wielkanocny. Przez pięćdziesiąt kolej-
nych dni słyszymy w liturgii o radosnych spotkaniach ze Zmartwychwstałym. 
Dowiadujemy się, w jaki sposób Pan umacniał uczniów swym przebywaniem z nimi.
Jego słowa także dla nas są drogowskazem – uczą, jak żyć.

Panie Boże, dziękuję Ci za to,
że mogę spotykać się z Tobą
co niedzielę na Mszy Świętej
i przeżywać radość
ze zmartwychwstania Twego Syna.

Z radością spotykam się z Chrystusem zmartwychwstałym 
podczas niedzielnej Eucharystii.

• Dlaczego niedziela jest najważniejszym
 dniem tygodnia?
• Co świętujemy w niedzielę
 podczas Eucharystii?


