
1. Zmartwychwstanie Bliscy Jezusa
 
zaraz po tym, jak doświadczyli spotkania ze Zmartwychwstałym natychmiast
pospieszyli dzielić się tą nowiną z bliskimi. Z kart Ewangelii wyłania się
dynamiczny opis biegu, gorączkowego relacjonowania, przekonywania, Kobiety i
mężczyźni, młodsi i starsi - wszyscy w pierwszym odruchu biegli do swoich
bliskich, by przekazać im niesłychaną nowinę. Módlmy się o taki dynamizm dla
nas wobec naszych bliskich, którzy dzielą z nami codzienność, byśmy wnosili w
nią prawdę o zmartwychwstaniu.
 
2. Wniebowstąpienie
 
“Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody”... Wg opisu św. Mateusza Jezus
wypowiedział te ostatnie za swojej cielesnej bytności na ziemi słowa do jedenastu
uczniów. Czy tylko do nich? Czy ktokolwiek w we wspólnocie Kościoła może
stwierdzić, że nie odnoszą się one do niego? Módlmy się, by ten wielki nakaz
misyjny zapadł nam głęboko w serce i zaowocował czynną posługą na rzecz misji,
zgodnie z wolą Jezusa.
 
3. Zesłanie Ducha Świętego
 
Gdy uczniowie zostali uzbrojeni “Mocą z wysoka” - wsparciem Ducha Świętego,
polecenie głoszenia dobrej nowiny aż po krańce ziemi nabrało konkretnych
kształtów. Z pomocą Pocieszyciela, Parakleta, bariery językowe czy kulturowe
przestają dzielić. Módlmy się, byśmy poddawali się Jego tchnieniu i mocy, byśmy
wraz z Nim rozeznawali, w jaki sposób możemy się zaangażować w misyjną
działalność Kościoła.
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4. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
 
“Gdzie ja będę, tam będzie i mój sługa”. Maryja, pokorna Służebnica Pana,
jest dla pielgrzymującego Kościoła świadkiem spełnienia tej obietnicy,
której i on zawierza. Wniebowzięta Maryja przypomina również, że życie
nie ogranicza się perspektywą doczesności, że jest pielgrzymką wspólnoty
ludów na całej ziemi, której kresem jest życie wieczne z Bogiem w niebie.
Módlmy się, by cały Kościół na wzór Maryi był znakiem tego dla świata.
 
5. Ukoronowanie Maryi na królową nieba i ziemi
 
Bóg w swojej nieskończenie mądrej opatrzności przeznaczył na królową
nieba i ziemi Matkę, Kobietę dzielną i bezgranicznie oddaną Chrystusowi i
Jego Kościołowi. Zawierzajmy jej opiece i wstawiennictwu losy misji
Kościoła. Ona, Matka, wyprosi dla swoich dzieci to, co w Bożym
rozumieniu najlepsze.
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