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REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE-  w naszej parafii będą 3, 4 - 5 kwietnia o godz.19:00. 

Rekolekcje będzie głosil misjonarz z Kenii. 

ŚWIĘTO ZMARTWYCHWSTANIA - 20 KWIETNIA 

Jezus Chrystus zmartwychwstał rzeczywiście. Apostołowie, którzy nas o tym upewniają i świadectwo 

swoje krwią własną stwierdzili, nie mogli się omylić, ponieważ rozmawiali z Nim przez czterdzieści 

dni. O jak wielką jest uroczystość Wielkanocna, jak powinna być nam drogą! Zmartwychwstanie Jezusa 

Chrystusa jest dowodem Jego Bóstwa, a tym samym jest dowodem boskości wiary świętej; bo jeżeli 

Jezus Chrystus jest Bogiem, religia Jego jest boską; Ewangelia, która jest Jego nauką, jest boską; 

Sakramenty, które ustanowił, są boskie; Kościół, który założył, jest boski; wierząc w to, jestem pewny, 

że się nie mylę, tak pewny jestem, jakbym już był w niebie, patrząc na prawdę wiekuistą. Postępując 

według przepisów mojej wiary, idę za śladem nieomylnego przewodnika, a czyniąc ofiary, jakie ode 

mnie żąda, wiem, że nie robię tego na próżno, że Bóg mnie za to wynagrodzi. Na próżno niedowiarek 

powstaje na wiarę świętą, na próżno narody się przeciw niej srożą, Żydzi nazywają ją zgorszeniem, a 

poganie głupstwem: Jezus Chrystus zmartwychwstały na wszystko odpowiada i nie ma zarzutu, któryby 

się nie rozbił o Jego kamień grobowy. Jakaż to pociecha, jaki tryumf dla naszej wiary, którą ten jeden 

dowód dostatecznie usprawiedliwia. Słuszną jest rzeczą, abyśmy w dniu dzisiejszym rozbudzali wiarę w 

prawdy naszej religii, jakbyśmy je widzieli własnymi oczyma i wyrażali naszą wiarę w postępowaniu, 

w mowie, w modlitwie i w miejscu świętem, wszędzie i zawsze!  

   

 ŚWIĘTO MIŁOSIERDZIA- 27 KWIETNIA 

Święto Miłosierdzia obchodzone jest w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, czyli II Niedzielę 

Wielkanocną, zwaną obecnie Niedzielą Miłosierdzia Bożego. Inspiracją dla ustanowienia  tego 

święta było pragnienie Jezusa, które przekazała Siostra Faustyna. Pan Jezus powiedział do niej: Pragnę, 

ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia (Dz. 299). Pragnę, aby święto 

Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. 

W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się 

zbliżą do źródła  miłosierdzia  Mojego.  Która dusza  przystąpi  do  spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi 

zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski 

(Dz. 699) 

KANONIZACJA BŁ. JANA PAWŁA II - 27 KWIETNIA 

Kanonizacja Jana Pawła II odbędzie się w dniu szczególnym. Będzie to Niedziela Miłosierdzia Bożego 

przypadająca na 27.04.2014. To właśnie Papież Jan Paweł II ustanowił tę Niedzielę. On też wyniósł na 

ołtarze apostołkę Bożego Miłosierdzia św. Faustyn . 


