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Jezus zmartwychwstał! Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja! 
Wszystkim, życzymy pełnych radości i pokoju Świąt Wielkanocnych! Niech 
wiara w Jezusa Zmartwychwstałego, który zwyciężył śmierć będzie dla Nas 

źródłem nadziei i zaufania Bogu, dla którego wszystko jest możliwe!. 

https://przemyska.pl/2020/04/04/ks-lukasz-jastrzebski-wielki-tydzien/


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE        WIELKANOC 2020  

Mt 28,1-10 Po upływie szabatu, o świcie pierwszego dnia tygodnia przyszła Maria Magdalena i 

druga Maria obejrzeć grób. A oto powstało wielkie trzęsienie ziemi. Albowiem anioł Pański 

zstąpił z nieba, podszedł, odsunął kamień i usiadł na nim. Postać jego jaśniała jak błyskawica, a 

szaty jego były białe jak śnieg. Ze strachu przed nim zadrżeli strażnicy i stali się jakby umarli. 

Anioł zaś przemówił do niewiast: Wy się nie bójcie! Gdyż wiem, że szukacie Jezusa Ukrzyżo-

wanego. Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak powiedział. Chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie 

leżał. A idźcie szybko i powiedzcie Jego uczniom: Powstał z martwych i oto udaje się przed 

wami do Galilei. Tam Go ujrzycie. Oto, co wam powiedziałem.  

Z DZIENNICZKA Siostry Faustyny: Napisz: Jestem święty po trzykroć i brzydzę się 

najmniejszym grzechem. Nie mogę kochać duszy, którą plami grzech, ale kiedy żałuje, 

to nie ma granicy dla mojej hojności, jaką mam ku niej. Miłosierdzie moje ogarnia ją i 

usprawiedliwia. Miłosierdziem swoim ścigam grzeszników na wszystkich drogach ich i 

raduje się serce moje, gdy oni wracają do mnie. Zapominam o goryczach, którymi poili 

serce moje, a cieszę się z ich powrotu. Powiedz grzesznikom, że żaden nie ujdzie ręki 

mojej. Jeżeli uciekają przed miłosiernym sercem moim, wpadną w sprawiedliwe ręce 

moje. Powiedz grzesznikom, że zawsze czekam na nich, wsłuchuję [się] w tętno ich ser-

ca, kiedy uderzy dla mnie. Napisz, że przemawiam do nich przez wyrzuty sumienia, 

przez niepowodzenie i cierpienia, przez burze i pioruny, przemawiam przez głos Ko-

ścioła, a jeżeli udaremnią wszystkie łaski moje, poczynam się gniewać (91) na nich, 

zostawiając ich samym sobie i daję im, czego pragną.  

Pielgrzymując jerozolimskimi szlakami związanymi z Męką 

i Zmartwychwstaniem Jezusa Chrystusa, docieramy do miejsca zaparcia się Piotra. W kolejnej 

audycji z cyklu Śladami Jezusa ks. Maciej Dżugan zaprasza nas, aby zatrzymać się przy koście-

le św. Piotra In Gallicantu, czyli miejsca, w którym św. Piotr trzykrotnie zaparł się pojmanego 

Chrystusa, zanim kogut zapiał trzykrotnie, spełniając w ten sposób wcześniejsze proroctwo 

Chrystusa.   https://przemyska.pl/2020/04/08/sladami-jezusa-in-gallicantu/  

W przyszłym tygodniu Oktawa Wielkiej Nocy. 
Zwyczaj przedłużania najważniejszych świąt chrześcijańskich na oktawę jest bardzo 
dawny. Kościół chce w ten sposób podkreślić rangę i ważność uroczystości. Dni oktawy 
Wielkanocy mają, podobnie jak Niedziela Zmartwychwstania, rangę uroczystości. Okres 
ośmiu dni traktowany jest jak jeden dzień, jako jedna uroczystość. Dlatego w oktawie 
Wielkanocy nie obowiązuje piątkowy post. W te dni codziennie śpiewamy “Gloria” i 
wielkanocną sekwencję „Niech w święto radosne”. Na Mszach świętych czytane są tak-
że perykopy o spotkaniach Zmartwychwstałego, m.in. z Marią Magdaleną, z uczniami 
idącymi do Emaus, z uczniami nad jeziorem Genezaret. 
Ostatnim dniem oktawy jest niedziela  Miłosierdzia Bożego. Ustanowiona przez Św. 
Jana Pawła II. Orędowniczką tego była św. Faustyna Kowalska. 

https://przemyska.pl/2020/04/08/sladami-jezusa-in-gallicantu/
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