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Pierwsze czytanie:

Dz 4,32-35 Jeden duch i jedno serce
wspólnoty chrześcijańskiej

Psalm responsoryjny:

Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny.

Drugie czytanie:

1 J 5,1-6 Naszą siłą jest nasza wiara

Ewangelia:

J 20,19-31 Błogosławieni, którzy nie widzieli, a
uwierzyli
MODLITWA TYGODNIA - Modlitwa na początek dnia

Myśli, słowa i zabawy moje poświęcam na chwałę Twoją.
Tobie serce me oddaję coraz lepszym niech się staję.
Matko Boża, Tobie ofiaruję ten dzień dzisiejszy
a Ty ofiaruj go Panu Jezusowi. Amen.
Prawie wszyscy przyjaciele Jezusa uwierzyli, że
Jezus powrócił do życia. „A ja muszę dotknąć Jego
ran, tam gdzie gwoździe przeszły przez dłonie.
Muszę dotknąć rany w Jego boku, tam gdzie
zraniono Go włócznią!” - powiedział Tomasz. Tomasz
nie widział jeszcze Jezusa po Jego
zmartwychwstaniu. Ale spójrz! Tu, w tej izbie Jezus
jest razem z Tomaszem. Jezus
przeszedł przez ścianę. Nagle
zjawił się! „Dotknij mnie!” mówi Jezus do Tomasza. Gdy
Tomasz ujrzał Jezusa,
wiedział już, że to prawda.
Jezus żyje!

Odpowiedz na pytania:
1. Czy Tomasz widział już Jezusa
ponowie żywego?
2. Co Tomasz chciał zrobić,
aby móc uwierzyć?

Druga Niedziela Wielkanocna obchodzona jest w Kościele
katolickim jako Niedziela Miłosierdzia Bożego.
Prosił o to Jezus objawiający się siostrze Faustynie Kowalskiej.

Obraz “Juez, aufm ieoTb” - Rozwiąż
Jego rysunek został ukazany w wizji, jaką
siostra Faustyna miała 22 lutego 1931r.
„Wieczorem, kiedy byłam w celi - ujrzałam
______ ________ ubranego w szacie _______.
Jedna ______ wzniesiona do ______________ ,
a druga dotykała szaty na piersiach. Z uchylenia szaty
na piersiach wychodziły _____ wielkie promienie,
jeden __________, a drugi blady. (…)
Po chwili powiedział mi Jezus: ___________ obraz
według _________, który widzisz, z podpisem:
Jezu, ufam Tobie (Dz.47). Chcę, aby ten __________
(…) był uroczyście poświęcony w _________
niedzielę po Wielkanocy, ta __________ ma być
Świętem Miłosierdzia Bożego.”
(białej, wzoru, błogosławieństwa, czerwony, dwa, ręka,
pierwszą, Pana Jezusa, niedziela, wymaluj, obraz)

Św. Faustyna Kowalska (1905-1938)
Helena Kowalska przyszła na świat 25 sierpnia 1905
roku jako trzecie z dziesięciorga dzieci Marianny i
Stanisława Kowalskich, rolników ze wsi Głogowiec. W
20 r. Życia po wielu trudnościach wstąpiła do
Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia i przeżyła
tam 13 lat. Z jej dzienniczka dowiadujemy się, ze w
czasie prywatnego objawienia w Płocku 22.02. 1931
r. otrzymała polecenie od Pana Jezusa, by szerzyła kult
Miłosierdzia Bożego, oraz postarała się o namalowanie
obrazu Pana Jezusa Miłosiernego, ze wzoru jakiego
widziała. Przeszedłszy przez wiele doświadczeń i chorobę
gruźlicy płuc, 5 października 1938r odchodzi do Pana po
nagrodę wieczną- zgodnie z zapowiedzi w 33r.- życia.
Sława jej świętości i posłannictwa szybko rosła I sięgała
daleko poza granice kraju. Ukoronowaniem tego jest
beatyfikacja w Rzymie dn. 18.04.1993 r. przez Ojca Św.
Jana - Pawła II, a następnie kanonizacja 30.04.2000r.
Na Prawach Rękopisu
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