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„Chrystus zmartwychwstał. Co ty na to?” 

 
Takie słowa wypowiedział jeden z kaznodziejów w 
Wielkanocny Poranek. Wydarzenie to jest tak niez-
wykłe, że przerasta naszą wyobraźnię. Tamten 
niedzielny poranek sprzed prawie dwóch tysięcy 
lat to najważniejszy dzień w historii ludzkości. A 
co my na to? 
Chociaż nie widzieliśmy pustego grobu, wierzymy, 
że „umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, 

umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, 
siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i 
umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca”... Nasza wiara opiera się na świadectwie ludzi, 
którzy widzieli Zmartwychwstałego, którzy „z Nim jedli i pili po Jego zmartwychwstaniu” — 
jak wyznaje św. Piotr w dzisiejszym pierwszym czytaniu. 

Ci, którzy „pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem”, ujrzeli pusty grób, w 
pierwszej chwili zapewne też nie mogli uwierzyć. Maria Magdalena przestraszyła się, kiedy zo-
baczyła, że grób, w którym złożono ciało Jezusa, jest otwarty, a ciało Mistrza znikło. Ewange-
lista nie informuje, co po wejściu do grobu pomyślał Piotr. Jan natomiast uwierzył, że jego 
Mistrz, Jezus z Nazaretu, jest tym, za którego się podawał: Mesjaszem, Synem Boga, 
Zbawicielem świata. Jasnym się stało, dlaczego przyjął cierpienie, niósł krzyż i pozwolił się 
przybić do niego. Uczniowie w nowym świetle zobaczyli wymagania, jakie im stawiał... My 
wierzymy dzięki ich świadectwu. Co to dla nas znaczy? 

W świetle pustego grobu powinniśmy — tak jak Apostołowie — zacząć poważnie traktować 
naukę Jezusa. Nawet wtedy, gdy jej nie rozumiemy albo gdy wydaje się niewygodna. Ten, 
który uczył, że Bóg jest dobry, który sam siebie uważał za Boga, który od swoich uczniów do-
magał się radykalnego pójścia za Nim i naśladowania Go, pokonał śmierć. W ten sposób pot-
wierdził, że zawsze mówił prawdę: gdy uczył o konieczności przebaczania, dystansu wobec 
dóbr materialnych, że mamy karmić się Jego Ciałem i przyjmować odpuszczenie grzechów z 
rąk Apostołów. 
Od dziś nie musimy zaprzątać sobie zbytnio głowy sprawami tego świata. Nasza ojczyzna jest 
w niebie. Możemy — jak nasz Zbawiciel — żyć pięknie i szlachetnie. Możemy przebaczać, mimo 
dotykającej nas nienawiści, radować się mimo smutków i służyć mimo oskarżeń o słabość. 
Przyjmując chrzest i stając się chrześcijanami umarliśmy dla grzechu. Zmartwychwstaliśmy, a 
nasze życie ukryte jest z Chrystusem w Bogu. Gdy przyjdzie powtórnie, aby sądzić ziemię, 
wtedy i my razem z Nim ukażemy się w chwale. Bo przecież „jeśli z Nim umieramy, z Nim też 
żyć będziemy”... 
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Klasztor Salwatorianów na Wzgórzu Miłosierdzia w Veronie otrzymał 
przywilej Bramy Miłosierdzia z dniem 1 Marca 2016 roku.  

Odpust na Wzgórzu Miłosierdzia  
3 Kwiecień—Niedziela Miłosierdzia 

 W Roku Jubileuszowym odpust zupełny, zwiazany z przejsciem 
przez Bramę Miłosierdzia, mozna zyskać pod " zwykłymi 

warunkami". Oznacza to, że aby otrzymać darowanie kary 
doczesnej za grzechy, trzeba wcześniej skorzystać z sakramentu 

pokuty, przyjąć Komunię świętą i odmówić "Ojcze nasz" i "Zdrowaś 
Mario" w intencji ojca świętego. Ważne jest także wykluczenie przywiązania do jakiegokolwiek 
grzechu, nawet lekkiego. Bez spełnienia któregoś z tych czterech warunków uzyskany odpust 

będzie tylko częściowy.  
Od Wielkiego Piątku Nowenna do Miłosierdzia 

Od Niedzieli Wielkanocnej przez kolejnych 9 dni  Nowenna do Chrystusa Zmartwychwstałego 

(intencje można składac w zakrystii lub przesłać pocztą) 
Plan Wielkiego Tygodnia  
20 Marzec NIEDZIELA PALMOWA       8 AM  i 11 AM Msza sw 

10Ś30 AM nabo eństwo żorzkich ali i bezpo rednio po nich Msza w 

23 Marzec WIELKA RODA 

8 AM i 7PM Msza sw / od 6PM Wystawienie Najswietszego Sakrmanentu 

24 Marzec- WIELKI CZWARTEK    7Ś00 PM  - Msza w. Wieczerzy Pańskiej 
Adoracja do godz. 22.00 

25 Marzec - WIELKI PI TEK  7Ś00PM - liturgia i przeniesienie Pana Jezusa do Bo ego żrobu/  Adoracja 
do godz. 23.00 

26 Marzec - WIELKA SOBOTA 

10Ś00 AM– 3Ś00PM- po więcenie pokarmów (co godzine.)  
3Ś00PM Koronka do Milosierdzia Bozego—Nowenna  
7Ś00PM - liturgia Wielkiej Soboty 

27 Marzec - WIELKANOC   8.00 AM- Rezurekcja ( Msza sw z procesj )/    11Ś00 Msza w  
28 Marzec - PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY     8Ś00AM i 7PM  -Msza w 

Od poniedziałku 28 Marca do pi tku 2 KwietniaŚ 6Ś30 wystawienie Naj więtszego Sakramentu i Nowenna 
przed więtem Miłosierdzia. O 7Ś00 PM Msza w   
Sobota 2 Kwietnia  Nowenna do Miłosierdzia 3PM  
3 Kwiecień—Niedziela MiłosierdziaŚ 8 AM Msza w, od godziny 9 AM wystawienie Naj więtszego 
Sakramentu, okazaja do spowiedziś  
11AM Suma odpustowa–przewodniczyć będzie Ks Prowincjał Piotr Żilas SDS 

Po Msz w. piknik ś 2Ś30PM adoracja 3PM Koronka do Miłosierdzia 

(Jest mo liwo ć wynajęcia Sali na przyjęcia –Informacje mo na uzyskać  u Brata Marka) 
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