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ALLELUJA!!!

Zmartwychwsta³ Pan i ¿yje dziœ, 
blaskiem jaœnieje noc.
Nie umrê, nie, lecz bêdê ¿y³, 
Bóg okaza³ sw¹ moc.
Krzy¿ to jest brama Pana, 
jeœli chcesz - przez ni¹ wejdŸ... 
Zbli¿my siê do o³tarza 
Bogu oddajmy czeœæ!

Kochani!  To zdarzy³o siê naprawdê!
Spróbuj sobie wyobraziæ kobiety, które sz³y do grobu Jezusa 

w wielkanocny poranek. By³y takie smutne, sz³y w milczeniu. Ale nagle 
ukaza³ im siê anio³ i zapyta³ je: „Dlaczego szukacie ¿yj¹cego wœród 
umar³ych?” To pytanie powinno siê powtarzaæ wci¹¿ na nowo: Dlaczego 
szukacie ¿yj¹cego wœród umar³ych. Kobiety by³y zdumione, przera¿one, 
obezw³adnione t¹ wieœci¹.

Spróbuj sobie wyobraziæ jak wpadaj¹ do sali na górze i bez tchu og³aszaj¹ 
Aposto³om: „Mistrz! Mistrz! Jezus! On ¿yje! Nie ma go miêdzy umar³ymi! 
Widzia³yœmy anio³ów!” Aposto³owie spojrzawszy im w oczy musieli 
zrozumieæ, ¿e wydarzy³o siê coœ nies³ychanego.

W tamtej chwili wieœæ o zmartwychwstaniu Jezusa rozpoczê³a swój bieg 
jak d³uga, majestatyczna fala, która przetoczy siê przez wszystkie wieki. 

Nikt tej fali nie zdo³a powstrzymaæ. 
¯yczê, by ta niepojêta i radosna prawda, 

¿e ZMARTWYCHWSTA£ nape³nia³a Was wszystkich 
radoœci¹ i nadziej¹, uskrzydla³a do m¹drych dzia³añ, 
by³a treœci¹ ka¿dego dnia i si³¹ do dobrego ¿ycia. 

Bo nasze ¿ycie nabra³o nowego sensu, bo CHRYSTUS 
ZMARTWYCHWSTA£!  ALLELUJA !!!

        ks. Dariusz
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Resurrexit, alleluja! Zmartwychwsta³, alleluja!

To radosne orêdzie paschalne, które rozleg³o siê z moc¹ tej nocy podczas Wigilii, 
równie¿ w tym roku umacnia nasz¹ nadziejê.

«Dlaczego szukacie ¿yj¹cego wœród umar³ych? Nie ma Go tutaj; zmartwychwsta³» 
(£k 24, 5-6). Tymi s³owami Anio³ dodaje otuchy niewiastom przyby³ym do grobu. 
Te s³owa liturgia paschalna powtarza tak¿e nam, ludziom trzeciego tysi¹clecia: 

Chrystus zmartwychwsta³! Chrystus ¿yje poœród nas! Odt¹d Jego imiê brzmi: 
«¯yj¹cy», œmieræ nad Nim nie ma ju¿ ¿adnej w³adzy (por. Rz 6, 9).

Resurrexit! Ty, Odkupicielu cz³owieka, powstajesz dziœ z grobu zwyciêski, 
aby równie¿ nam, niepokojonym przez mroki licznych zagro¿eñ, ofiarowaæ Twoje 
¿yczenie radoœci i pokoju. Do Ciebie, o Chryste, nasze ¿ycie i nasz przewodniku, niech 
siê zwróci ka¿dy, kogo drêczy pokusa zniechêcenia i rozpaczy, aby us³yszeæ przes³anie 
nadziei, która nie zawodzi.

W tym dniu Twego zwyciêstwa nad œmierci¹, niech ludzkoœæ odnajdzie w Tobie, 
o Panie, odwagê, aby solidarnie stawiæ czo³o tylu przejawom z³a, które j¹ drêczy. Niech 
znajdzie zw³aszcza si³ê, by przeciwstawiæ siê nieludzkiemu, niestety coraz bardziej siê 
szerz¹cemu zjawisku terroryzmu, który gardzi ¿yciem i sprawia, ¿e w codziennoœæ 
rzesz ludzi uczciwie pracuj¹cych i pragn¹cych pokoju zakrada siê niepokój 
i niepewnoœæ. Niech Twoja m¹droœæ oœwieci ludzi dobrej woli, którzy s³usznie 
przeciwstawiaj¹ siê tej pladze.

Niech dzia³ania instytucji krajowych i miêdzynarodowych przyspiesz¹ 
pokonywanie obecnych trudnoœci i u³atwi¹ zd¹¿anie ku bardziej uporz¹dkowanej 
i pokojowej organizacji œwiata.

Niech utwierdz¹ siê i umocni¹ dzia³ania odpowiedzialnych za odpowiednie 
zaradzenie trwa³ym konfliktom, znacz¹cym krwi¹ niektóre regiony Afryki, Irak 
i Ziemiê Œwiêt¹. O Ty, pierworodny poœród wielu braci, spraw, aby wszyscy, którzy 
uwa¿aj¹ siê za dzieci Abrahama, odkryli na nowo braterstwo, które ich jednoczy 
i nak³ania, by szukali mo¿liwoœci wspó³dzia³ania i pokoju. 

Pos³uchajcie wszyscy, którym le¿y na sercu przysz³oœæ cz³owieka! Pos³uchajcie 
ludzie dobrej woli! Pokusa zemsty niech ust¹pi odwadze przebaczenia; niech kultura 
¿ycia i mi³oœci obróci wniwecz logikê œmierci; niech powróci ufnoœæ, aby daæ 
wytchnienie narodom. Je¿eli nasza przysz³oœæ jest jedna, zadaniem i obowi¹zkiem 
wszystkich jest budowaæ j¹ z cierpliw¹ i przyk³adn¹ dalekowzrocznoœci¹. 

«Panie, do kogó¿ pójdziemy? Ty, który pokona³eœ œmieræ, jedynie Ty masz s³owa 
¿ycia wiecznego» (J 6, 68). Do Ciebie zanosimy z ufnoœci¹ nasz¹ modlitwê, prosz¹c 
o pocieszenie dla rodzin tak licznych ofiar przemocy. Pomó¿ nam niestrudzenie 
pracowaæ, aby nasta³ œwiat bardziej sprawiedliwy i solidarny, któremu Ty da³eœ 
pocz¹tek zmartwychwstaj¹c. W wype³nianiu tego zadania towarzyszy nam Ta, która 
uwierzy³a, ¿e spe³ni¹ siê s³owa powiedziane od Pana (por. £k 1, 45).

B³ogos³awiona jesteœ, Maryjo, milcz¹cy œwiadku Paschy!
Ty, o Matko Ukrzy¿owanego i Zmartwychwsta³ego, która w godzinie cierpienia 

i œmierci zachowa³aœ p³omieñ nadziei, naucz i nas, jak poœród sprzecznoœci 
up³ywaj¹cego czasu stawaæ siê przekonuj¹cymi i radosnymi œwiadkami 
wiecznotrwa³ego orêdzia ¿ycia i mi³oœci, jakie niesie œwiatu zmartwychwsta³y 
Odkupiciel.

      Jan Pawe³ II  (11 IV 2004 — Orêdzie Wielkanocne «Urbi et Orbi»)
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„¯yczenia  Wielkanocne”
¯yczenia Wielkanocne niech bêd¹ owocne.

Zmartwychwstanie Pana 
- wielka ³aska Zbawienia nam przez Boga dana -

niech nie bêdzie zmarnowana.
Wszak Pan Bóg

stwarzaj¹c œwiat dla cz³owieka,
daj¹c mu ¿ycie na Ziemi,

w piêknym Niebie na nas czeka.
Cz³owiek posiad³ Ziemiê ca³¹

rozumem i mi³oœci¹ przez Boga obdarowany.
Ale dlaczego wci¹¿ zadaje 
swemu dobremu Stwórcy

g³êbokie serca rany?
Wprowadza "lepsze" prawa z "nowoczesnoœci¹” zwi¹zane?

Aborcjê, eutanazjê, seksomaniê, "stany ma³¿eñskie"-
- prawdziwie szatañskim prawem nazwane.

Depczemy Innych i w³asne sumienie...
O Jezu "od œwiêta"...

Kto o Tobie Zmartwychwsta³ym
na co dzieñ pamiêta?

     Marianna Jankowska (£om¿a, 10marca2010r.)

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *

Widzia³am baranka
- na górskiej hali
w oddali...

Widzia³am baranka
- we Florkowej oborze,
gdzie siê przed chwil¹
urodzi³ niebo¿ê.

Widzia³am baranka
- w betlejemskiej stajence,
 cieszy³o siê me serce...

Widzia³am mi³ego baranka
- w tegorocznej szopce
u Brunona,
by³am taka zadowolona...

Widzia³am Baranka
na Golgocie
- przebijaj¹c Mu
serce gwoŸdziami...

Panie, zlituj siê nad mymi grzechami...
Ci¹gle widzê Baranka
na O³tarzu,
w bia³ej Hostii ukrytego...
Ci¹gle modlê siê do Niego...

Dlaczego 
nie jestem 
"bia³a"
myœl¹ i czynami?

Panie,
dziêkujê Ci,
¿e obdarowujesz mnie
Swymi Skarbami,
Swoim Zmartwychwstaniem...

Marianna Jankowska 

(£om¿a, 14stycznia2010r.)

“Widzia³am  Baranka"



„Niech rêce moje czyni¹ to, czego Ty chcesz dokonaæ”
czyli wywiad z ks. Andrzejem £upiñskim

Pos³uguj¹cy w naszej parafii wikariusz, bardzo skromny i cichy, 
ale zawsze pomocny, pracowity, zaanga¿owany w pracê z m³odzie¿¹, 
moderator Ruchu Œwiat³o-¯ycie, nauczyciel religii w Szkole 
Podstawowej nr 5, przygotowuj¹cy dzieci do I Komunii Œwiêtej, w naszej 
parafii znany przede wszystkim z wielkiego talentu plastycznego, który 
wykorzystuje w swojej pracy duszpasterskiej. Na swoim prymicyjnym 
obrazku napisa³ s³owa, zwi¹zane ze swoj¹ artystyczn¹ pasj¹: „Niech rêce 
moje czyni¹ to, czego Ty chcesz dokonaæ”. Mowa oczywiœcie o ksiêdzu 
Andrzeju £upiñskim. Redakcja Pos³añca Œwiêtego Brunona tydzieñ 
przed œwiêtami zasta³a ksiêdza przy pracy nad dekoracjami 
Wielkanocnymi i o tym postanowiliœmy z ksiêdzem porozmawiaæ.

Pos³aniec Œwiêtego Brunona: Nadchodz¹ kolejne Œwiêta Wielka-
nocy, jest to okres wzmo¿onej pracy dla ksiê¿y przy duchowym 
przygotowaniu wiernych do œwi¹t. Wiemy, ¿e ksi¹dz ma jeszcze 
dodatkowe obowi¹zki. To dziêki ksiêdzu nasze oczy ca³y rok mog¹ 
cieszyæ siê widokiem piêknych dekoracji. Dziœ chcia³abym porozmawiaæ 
o tej ksiêdza pasji. Zacznijmy mo¿e od pracy, któr¹ wykonuje ksi¹dz 
obecnie, czyli dekoracji Grobu Pañskiego. Jaki jest motyw przewodni 
dekoracji w tym roku? Zawsze by³ chyba zwi¹zany z rokiem, który 
obchodzimy, np. Rokiem Kap³añskim, Rokiem œw. Brunona z Kwerfurtu 
itp..? A w tym roku?
Ks. Andrzej £upiñski: A w tym roku has³o duszpasterskie brzmi: 
„W komunii z Bogiem” i nawi¹zuje do Ewangelii œw. Jana rozdzia³ 15 
werset 5 „Ja jestem krzewem winnym, wy - latoroœlami. Kto trwa 
we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, poniewa¿ beze Mnie nic 
nie mo¿ecie uczyniæ” i w zwi¹zku z tym g³ównym motywem dekoracji 
Grobu Pañskiego jest w³aœnie winny krzew, który jest ju¿ wykonany. 
To trzymetrowa latoroœl, która bêdzie obsypana winogronami. 
Winogrona symbolizuj¹ nasze ¿ycie i trwanie przy Chrystusie. 
W dekoracji bêdzie te¿ ten akcent w postaci has³a, które jeszcze mam 
wykonaæ. Natomiast wiadomo, ¿e dzieñ wczeœniej Pan Jezus 
przechowywany jest w tzw. ciemnicy i znów nawi¹zuj¹c do has³a roku 
duszpasterskiego, dekoracja ciemnicy bêdzie przedstawia³a Ostatni¹ 
Wieczerzê - uczniowie zgromadzeni przy Chrystusie siedz¹cy za sto³em, 
jest to obraz bardzo dobrze wszystkim znany, obraz Leonarda da Vinci. 
I w tym roku bêdzie w naszej ciemnicy. 
P..Œ.B.: Sk¹d czerpie ksi¹dz inspiracje do swoich dekoracji, które s¹ 
adekwatne do okresu w roku liturgicznym?
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A. £.: Najpierw staram siê dobrze odczytaæ i zinterpretowaæ has³o, 
czy myœl przewodni¹. Potem zastanawiam siê jak to przedstawiæ 
wizualnie. Staram siê to robiæ tak, by odbiorca nie musia³ siê d³ugo  
zastanawiaæ nad tym co to jest i co przedstawia dana dekoracja. Has³o 
oczywiœcie pomaga w tym odkrywaniu prawdziwej tajemnicy, ale zale¿y 
mi na tym, by by³o ono rzetelnie zilustrowane. 
P.Œ.B.: Czy czêsto wymyœlony przez ksiêdza pomys³ nie jest mo¿liwy 
do zrealizowania ze wzglêdów technicznych czy finansowych?
A.£.: Raczej nie, nie wymyœlam nic ponad swoje si³y czy parafii. Ale nasz 
dolny koœció³, bo to w dolnym koœciele s¹ dekoracje, trochê ogranicza, 
poniewa¿ jest tam ma³a przestrzeñ do dekoracji i to jest pewne 
utrudnienie. Trzeba zawsze robiæ tak, by w t¹ przestrzeñ wpasowaæ 
grób. W tym roku ciemnica bêdzie w drugim miejscu, bo tu gdzie by³a 
zawsze nie pasowa³a. Teraz bêdzie siê znajdowa³a w g³ównym o³tarzu.
P.Œ.B.: Jak wczeœnie zaczyna ksi¹dz pracê np. przy takim wiêkszym 
przedsiêwziêciu jak Grób Pañski?
A.£.: Ju¿ pewnie z miesi¹c czasu pracujê nad tym. Mo¿e nie od razu 
przechodzi³em do konkretnych zadañ, najpierw gromadzi³em materia³y. 
Ale na dzieñ dzisiejszy praktycznie wszystko jest ju¿ gotowe, teraz 
wystarczy tylko to z³o¿yæ.
P.Œ.B.: Czyli co jakiœ czas robi ksi¹dz jakiœ element?
A.£.: Tak. Winna latoroœl jest ju¿ zrobiona, ciemnica te¿ w wiêkszoœci 
jest zrobiona. Trzeba to robiæ wczeœniej, dlatego, ¿e obowi¹zki 
duszpasterskie nie pozwalaj¹ mi zostawiaæ tego na ostatni¹ chwilê. 
Od poniedzia³ku do œrody jeszcze w dwóch parafiach trwaj¹ rekolekcje, 
a wiadomo, ¿e tym pierwszym, najwa¿niejszym zadaniem ksiêdza jest 
pos³uga sakramentalna. 
P.Œ.B.: Przygotowanie zapewne jest bardzo pracoch³onne, czy ma ksi¹dz 
jakiœ pomocników?
A.£.: Tak, oczywiœcie; ministranci, starsi lektorzy co roku chêtnie 
przychodz¹ i w tym roku równie¿ pytali, kiedy zaczynamy pracê nad 
dekoracjami wielkopostnymi. I z tego miejsca chcia³bym im za to 
podziêkowaæ. Jestem im naprawdê bardzo wdziêczny, za t¹ pomoc, 
zaanga¿owanie, a przede wszystkim chêci, bo to jest najwa¿niejsze.
P..Œ.B.: Czy przygotowanie dekoracji sprawia ksiêdzu przyjemnoœæ, 
czy mo¿e ksi¹dz proboszcz wymusza na ksiêdzu te dzia³ania?
A.£.: Na pewno to jest przyjemnoœæ. Mo¿na by by³o przecie¿ zrobiæ jak¹œ 
dekoracjê w piêæ minut, bo jest taka potrzeba.  Tylko, ¿e u mnie to jest 
pasja, której chêtnie siê poœwiêcam. To jest dla mnie przyjemnoœæ.

(dokoñczenie na nastêpnej stronie)
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P.Œ.B.: Czyli od zawsze ksi¹dz siê tym interesowa³, od dzieciñstwa? 
A.£.: W dzieciñstwie wiele rzeczy robi³em, np. szopki bo¿onarodzeniowe 
ustawiane pod choink¹, ró¿nego rodzaju dekoracje œwi¹teczne 
i okolicznoœciowe w domu.
P.Œ.B.: Czy w parafii, w której s³u¿y³ ksi¹dz wczeœniej, równie¿ 
zajmowa³ siê ksi¹dz tak¹ prac¹?
A.£.: Zanim przyszed³em do £om¿y, by³em cztery lata w Nurze i tam te¿ 
stara³em siê s³u¿yæ swoim talentem.
P.Œ.B.: Czy nie ¿a³uje ksi¹dz, ¿e zamiast do seminarium nie poszed³ 
na przyk³ad na Akademiê Sztuk Piêknych?
A.£.: Gdybym poszed³ na Akademiê Sztuk Piêknych zapewne bym 
nie by³ ksiêdzem, a tak jestem ksiêdzem i mogê rozwijaæ swoje zdolnoœci, 
którymi Pan Bóg mnie obdarzy³.
P.Œ.B.: Mo¿e na koniec powie ksi¹dz czego chcia³by ¿yczyæ parafianom 
na te œwiêta Wielkanocne?
A.£.: Czas Wielkanocy to czas nadziei i szczególnego odrodzenia wiary 
w si³ê Chrystusa Zmartwychwsta³ego. Chcia³bym ¿yczyæ Wszystkim 
Parafianom, by te Œwiêta Wielkanocne przynios³y im wiele radoœci 
i up³ynê³y we wzajemnej ¿yczliwoœci; by by³y wzmocnieniem ducha 
i nape³ni³y nas wiar¹ i pokojem.
P.Œ.B.: Dziêkujê, ¿e znalaz³ ksi¹dz chwilê czasu na rozmowê.
A.£.: Równie¿ bardzo dziêkujê.

    Z ksiêdzem Andrzejem £upiñskim rozmawia³a Karolina Góralczyk

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *

Humor na œwiêta

Zaciekawiony parafianin zwraca siê do proboszcza:
- proszê ksiêdza, macie takiego ma³ego pieska przy plebani, a mimo to 

wieszacie na furtce napis „Uwaga pies!”?
- bo mi go ju¿ trzeci raz zdeptano.

***
Pewna pani po zakoñczeniu Mszy œw. narzeka, ¿e w koœciele by³o 

duszno, organista fa³szowa³, a kazanie by³o d³ugie i nudne. Na to odzywa 
siê jej siedmioletni syn:
- A czego mamo siê spodziewa³aœ za te piêædziesi¹t groszy, które da³aœ 
na tacê?
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üTworzymy wyj¹tkow¹ wspólnotê szkoln¹;

üZapewniamy wysoki poziom nauczania wed³ug nowoczesnych standardów;  

üRozwijamy uzdolnienia i zainteresowania uczniów;

üMotywujemy do realizowania indywidualnych marzeñ i aspiracji;

üKa¿dego ucznia traktujemy indywidualnie;

üDajemy poczucie  wygody i bezpieczeñstwa.

Uczniami naszej szko³y s¹ stypendyœci Prezesa Rady Ministrów i Marsza³ka Województwa 

Podlaskiego. Nasi uczniowie z sukcesami startuj¹ w ró¿norodnych konkursach i olimpiadach 

przedmiotowych, w których mog¹ pochwaliæ siê swoj¹ wiedz¹ i umiejêtnoœciami. 

üLaureaci wojewódzkich konkursów przedmiotowych z: 

chemii, fizyki jêzyka angielskiego, jêzyka niemieckiego 

üFinaliœci wojewódzkich konkursów przedmiotowych z:

matematyki, informatyki  

üWyró¿nienie w V edycji Ogólnopolskiego Konkursu  Krasomówczego im. Hanki Bielickiej 

"Radoœæ spod kapelusza"

 Stawiamy na indywidualny rozwój talentów we wszystkich dziedzinach naukowych, 

artystycznych i sportowych. 

Ka¿dy uczeñ otrzymuje pomoc w realizowaniu indywidualnych potrzeb edukacyjnych 

i wychowawczych. Potwierdzeniem jest wskaŸnik edukacyjnej wartoœci dodanej oraz honorowy 

certyfikat  „Szko³a bezpieczna i przyjazna uczniom”

Odpowiedzi na pytania, wzory podañ oraz pomoc w procesie rekrutacji mo¿na uzyskaæ 

w sekretariacie naszych szkó³:

£om¿a, ul. Sadowa 12

Tel. 86/216-36-57

www.klo.lomza.info

DLACZEGO KATOLICKIE GIMNAZJUM 

I KATOLICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¥CE?
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Porz¹dek nabo¿eñstw w naszym koœciele
00 00 00 00 00

Msze œwiête: w niedziele: 7 , 9 , 11 , 13 , 18 ,
00 00

w dni powszednie: 7 , 18
Inne nabo¿eñstwa:
sModlitwa Ró¿añcowa z Koronk¹ do Mi³osierdzia Bo¿ego ka¿dego 

00dnia o godz. 17
sAdoracja wynagradzaj¹co-pokutna ku czci Najœwiêtszego Serca Pana 

00Jezusa w ka¿d¹ niedzielê po mszy œw. o godz. 7  prowadzona przez 
Wspólnotê dla Intronizacji NSPJ

00
sW ka¿dy wtorek od godz. 17  Adoracja Najœwiêtszego Sakramentu 

prowadzona przez Ruch Rodzin Nazaretañskich 
00

sRó¿aniec Fatimski 13-go ka¿dego miesi¹ca o godz. 17   

Og³oszenia DUSZPASTERSKIE
*   *   *   *   *

1. Mi³oœæ ostatecznie zwyciê¿a œmieræ! Zatem przyobleczmy nasze ¿ycie w zwyciêsk¹ mi³oœæ Ojca 
i jej doœwiadczajmy. Grzech i jego owoc, to znaczy œmieræ, nie jest ju¿ w stanie zagrodziæ nam 
drogi do Domu Ojca. Przez Jezusa w Duchu Œwiêtym mamy na zawsze otwarty dostêp do Ojca. 
Niech to bêdzie najlepsze wielkanocne ¿yczenie: aby ka¿dy z nas doœwiadczy³ i przyj¹³ tê 
zwyciêsk¹ Mi³oœæ Boga Ojca. A ogarniêci Bo¿¹ Mi³oœci¹, dzielmy siê tym darem z naszymi 
braæmi. Potrzeba bowiem tej Mi³oœci w ka¿dym wymiarze naszego ¿ycia, zw³aszcza spo³ecznym 
i narodowym. Wspó³czesnoœæ ci¹gle domaga siê od nas œwiadectwa, ¿e rzeczywiœcie tylko 
na Chrystusie i Jego zwyciêstwie nad wszelkim z³em, na g³oszonej przez Niego prawdzie, 
sprawiedliwoœci i mi³oœci mo¿na budowaæ lepsz¹ przysz³oœæ.  
2. Jutro drugi dzieñ Œwi¹t – Wielkanocny Poniedzia³ek. Pamiêtajmy, ¿e nasza radoœæ i ca³a 
przedœwi¹teczna krz¹tanina mia³y swój powód przede wszystkim w wydarzeniach Mêki, 
Œmierci i Zmartwychwstania Pana Jezusa. Zatem zadbajmy o nasz udzia³ we Mszy Œwiêtej. 
Zachêcam tak¿e, o ile to mo¿liwe, do uczestnictwa w Mszach Œwiêtych przez ca³¹ oktawê 
Wielkanocy. W czasie wolnym warto zajrzeæ te¿ do innych koœcio³ów i obejrzeæ wystrój Grobów 
Pañskich.
3. W ramach œwi¹tecznego popo³udniowego wypoczynku, mo¿e przechadzki czy przeja¿d¿ki, 
pamiêtajmy tak¿e o chwili modlitwy przy grobach naszych najbli¿szych, którzy przez chrzest 
zostali w³¹czeni w Chrystusa i teraz oczekuj¹ na pe³ny udzia³ w Jego zmartwychwstaniu. 
4. Przysz³a niedziela, przypadaj¹ca 1 maja, koñczy oktawê Wielkanocy. To tak zwana niedziela 
przewodnia lub bia³a, a z ustanowienia Koœcio³a Niedziela Mi³osierdzia Bo¿ego. Jej sercem, 
oprócz Eucharystii, bêdzie nabo¿eñstwo do Mi³osierdzia Bo¿ego… Dobrym przygotowaniem 
do tej niedzieli bêdzie codzienne odmawianie Koronki do Mi³osierdzia Bo¿ego. Przypomnijmy, 
¿e nabo¿eñstwo do Mi³osierdzia Bo¿ego nierozerwalnie ³¹czy siê z osob¹ œwiêtej Faustyny 
Kowalskiej. S³uga Bo¿y Ojciec Œwiêty Jan Pawe³ II powiedzia³ o niej: „Ta prosta zakonnica 
przybli¿y³a Polsce i œwiatu paschalne orêdzie Jezusa Mi³osiernego. W tej godzinie dziejów 
wo³amy o Mi³osierdzie Bo¿e. Pascha jest to przyjœcie i zmartwychwstanie Chrystusa. Jest to 
paschalne Objawienie siê Mi³osierdzia Bo¿ego”.
Niedziela Mi³osierdzia  1 maja – jest dniem beatyfikacji Ojca Œw. Jana Paw³a II. W ramach 
duchowego przygotowania do beatyfikacji zapraszamy na Apel Jasnogórski od wtorku do soboty 
(26 -30 kwietnia) codziennie o godz. 21.00.

     Wasz Proboszcz

–
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