
Szczęść Boże, 
Witam Was serdecznie.

Trwamy w radości płynącej ze zmartwychwstanie Pana Jezusa.
To jest najważniejsza wiadomość - Pan Jezus zmartwychwstał i żyje. 
Gdyby dwa tysiące lat temu były radio, telewizja, internet, gazety, 
tablice reklamowe - wówczas wieść o tym, że Pan Jezus pokonał 
śmierć, zło, szatana i z tronu krzyża króluje nad całym światem, 
byłaby głównym tematem przekazywanych przez nie informacji. 
Świat przed i po zmartwychwstaniu Pana Jezusa nie jest takim 
samym światem. Śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa pokazują, 
jak potężna jest miłość Boga do nas, Jego dzieci. Nic ani nikt nie jest
w stanie pokonać tej miłości. 
Pan Jezus po swoim zmartwychwstaniu, kiedy spotykał się ze swoimi
uczniami powiedział: "Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do 
skończenia świata". To znaczy, że nie ma żadnego dnia w naszym 
życiu, kiedy nie było by przy nas, razem z nami Pana Jezusa. To 
znaczy, ze nigdy nie zostajemy sami, ze swoimi smutkami, 
zmartwieniami, nadziejami, radościami. Zawsze jest z nami Pan 
Jezus i nas wspiera, pomaga nam. Odnajdujemy go w swoim sercu, 
w każdej modlitwie - czy to będzie znak krzyża, czy piosenka 
zaśpiewana dla Pana Jezusa, czy też spojrzenie w niebo z myślą o 
Nim, kiedy nie potrafimy się inaczej pomodlić. On nas widzi, słyszy, 
rozumie.

W sposób szczególny możemy się z Nim spotkać na Mszy Świętej. 
Pamiętacie jak Wam opowiadałam, że Pan Jezus przed śmiercią na 
krzyżu, spotkał się ze swoimi przyjaciółmi na uroczystej kolacji. 
Obecnie w każdą niedzielę, podobnie jak kiedyś Apostołów,  
zaprasza nas do kościoła na Mszę Świętą. On tam jest i czeka na 
nas.
Obejrzyjcie sobie filmik, który wyjaśnia, po co chodzimy do kościoła 
- sympatycznej pandzie wyjaśnia to zakonnik, dominikanin.
https://www.youtube.com/watch?v=p6-alTNvFeQ

Miniona niedziela była drugą niedzielą po zmartwychwstaniu Pana 
Jezusa. Pan Jezus zażyczył sobie w rozmowie z zakonnicą, siostrą 
Faustyną, dokładnie 90 lat temu, żeby ta niedziela była obchodzona 
jako święto Miłosierdzia Bożego.  
Obejrzyjcie filmik, który opowiada o tym czym jest miłosierdzie 
Boże.
https://www.youtube.com/watch?v=oL7tjEzv3Sc&t=29s

Miłego oglądania, 

https://www.youtube.com/watch?v=p6-alTNvFeQ
https://www.youtube.com/watch?v=oL7tjEzv3Sc&t=29s


Chrystus zmartwychwstał - Prawdziwie zmartwychwstał, Alleluja!
pozdrawiam Was serdecznie,
do zobaczenia
ciocia Ania


