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Pierwsze czytanie:

Syr 3,17-18.20.28-29 Bóg miłuje pokornych

Psalm responsoryjny:

Ty, dobry Boże, biednego ochraniasz.
Hbr 12,18-19.22-24a Stare i nowe
przymierze
Łk 14,1.7-14 Kto się wywyższa, będzie
poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony

Drugie czytanie:
Ewangelia:

MODLITWA
TYGODNIA

Modlitwa
przed lekcjami

A=
Ą=
E=
Ę=
I =
O=❖
Ó=
U=

Kżdy b❖wm,
kt❖ s wywyższ,
bdz p❖nż❖ny,
 kt❖ s p❖nż,
bdz wywyższ❖ny.

Panie Jezu,
za chwilę rozpoczną
się lekcje,
bądź ze mną
w tym czasie.
Pomóż zrozumieć
mi nowy materiał i daj
światło nauczycielom.
Niech rozpoczynające
się lekcje pomogą
mi dobrze żyć
pięknie Tobie służyć.
Amen.
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Bóg tak bardzo miłuje człowieka, że sam stawszy się człowiekiem, przyjmuje nawet jego
śmierć i w ten sposób godzi sprawiedliwość z miłością. Godzina Jezusa jest godziną, w
której zwycięża miłość. W centrum naszych rozważań powinien zawsze być Krzyż. W nim
kontemplujemy chwałę Pana, którą jaśnieje Jego umęczone ciało. Właśnie w tym
całkowitym darze z siebie objawia się wielkość Boga, który jest Miłością.

„Zmartwychwstałem i teraz zawsze jestem z tobą—mówi
Jezus każdemu z nas.—Moja dłoń cię podtrzymuje.
Gdziekolwiek byś upadł, pochwycę cię w ramiona. Jestem
nawet u bram śmierci. Tam, gdzie już nikt nie może ci
towarzyszyć i gdzie już niczego nie możesz zabrać, Ja na
ciebie czekam i przemieniam dla ciebie mroki w światło.”

Wstępując „ku górze”, Jezus w sposób jednoznaczny odsłania
swoją boskość: wraca tam, skąd przybył, to znaczy do Boga, po
wypełnieniu swej misji na ziemi. Ponadto Chrystus wstępuje do
nieba z człowieczeństwem, które przyjął i które wskrzesił z
martwych: jest to nasze człowieczeństwo przemienione,
przebóstwione, wieczne. Dlatego Wniebowstąpienie objawia
najwyższe powołanie każdej istoty ludzkiej: każdy jest wezwany do
życia wiecznego w królestwie Bożym, królestwie Bożym,
królestwie miłości, światłość i pokoju.
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