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J E Z U  

U F A M  T O B I E  

 

 

Miesięcznik Parafii 

p.w. Miłosierdzia Bożego                                    
w Dychowie 

 

                         NR 84                                                        Kwiecień’ 2019 

Co się stało z Panem Jezusem po Jego bolesnej śmierci i złożeniu ciała  
w grobie? W Składzie Apostolskim wyznajemy: „Jezus Chrystus zstąpił do 

piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał”. 
 
Chrystus zstąpił do piekieł. 
 
Nowy Testament potwierdza, że po śmierci — a jeszcze przed swoim 
zmartwychwstaniem — Pan Jezus przebywał w krainie zmarłych. Krainę 
zmarłych Stary Testament nazywa „piekłem” (otchłanią), Szeolem, ponieważ 
ci, co się tam znajdują, nie mogą oglądać Boga. Taki jest los wszystkich 
zmarłych, złych i sprawiedliwych, którzy oczekiwali na Odkupiciela. Grecy 
owo miejsce zmarłych nazywali Hadesem. Oczywiście, nie znaczy to, że los 
złych i dobrych po śmierci jest taki sam. W przypowieści o bogaczu i ubogim 
Łazarzu Jezus pokazuje, że Łazarz został przyjęty „na łono Abrahama” (Łk 
16,22-26). 
Po co Pan Jezus po śmierci zstąpił do piekieł? Po to, aby wyzwolić dusze 
sprawiedliwych, które oczekiwały Odkupiciela. Jezus nie zstąpił do piekieł, by 
wyzwolić potępionych, ani żeby zniszczyć piekło potępionych, ale aby 
wyzwolić sprawiedliwych, którzy Go poprzedzili - głosi nowy katechizm (KKK 
633). 
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Stał się akt dziejowej sprawiedliwości. Wszyscy sprawiedliwi, którzy żyli na 
świecie od stworzenia świata do narodzenia Chrystusa, po śmierci Jezusa 
zostają przez Niego wprowadzeni do nieba. Oni pierwsi skorzystali z łaski 
zbawienia i odkupienia wysłużonej przez Jezusa. Anonimowy autor 
starożytnej homilii na Wielką Sobotę pisał: 
Wielka cisza spowiła ziemię (...) Cisza wielka, bo Król zasnął, ziemia się 
przelękła i zamilkła, bo Bóg zasnął w ludzkim ciele, a wzbudził tych, którzy 
spali od wieków (...) Idzie, by odnaleźć pierwszego człowieka, jak zgubioną 
owieczkę. Pragnie nawiedzić tych, którzy siedzą zupełnie pogrążeni w cieniu 
śmierci; by wyzwolić z bólów niewolnika Adama, a wraz z nim niewolnicę 
Ewę, idzie On, który jest ich Bogiem i Synem Ewy (...) 
„Zbudź się, który śpisz! Nie po to bowiem cię stworzyłem, byś pozostawał 
spętany w Otchłani. Powstań z martwych, albowiem jestem życiem 
umarłych”. 
 
Tak oto Jezus — po swej śmierci — zbawił wszystkich sprawiedliwych, którzy 
żyli przed Jego narodzeniem od stworzenia świata. Otworzył im bramy nieba. 
 
Trzeciego dnia zmartwychwstał  
Cały Skład Apostolski i mszalne Credo ogniskują się — jak całe 
chrześcijaństwo — wokół osoby Jezusa Chrystusa. Jak wiara w jednego Boga 
jest wspólna chrześcijanom, żydom i muzułmanom, tak wiara w Jezusa 
Chrystusa, Boga i Człowieka zarazem, jest wyróżnikiem chrystianizmu 
spośród innych religii. Tylko chrześcijaństwo jest chrystocentryczne. 
 
Co jest główną prawdą wiary o Chrystusie? Jego narodzenie w Betlejem? Jego 
życie ukryte w zaciszu Nazaretu? Jego nauczanie przez trzy lata? Może Jego 
męka i śmierć? Zmartwychwstanie Chrystusa jest kulminacyjną prawdą 
naszej wiary w Chrystusa (KKK 638). 
Oczywiście, fakt zmartwychwstania 
Jezusa poprzedziło wydarzenie Jego 
bolesnej męki i śmierci krzyżowej na 
Golgocie. Nie można tych zdarzeń 
sztucznie oddzielać od siebie. Pan 
Jezus — własną męką, śmiercią  
i zmartwychwstaniem zbawił  
i odkupił całą ludzkość — czy  
o tym ona wie, czy nie wie. Nigdy dość 
mocno to podkreślać. 
 



3 
 

Niemniej jednak centralną prawdą o Chrystusie pozostanie Jego chwalebne 
zmartwychwstanie. W zmartwychwstaniu Jezus ukazał się w blasku boskości 
jako prawdziwy Syn Boży, Pan życia i śmierci. 
Historyczność zmartwychwstania Jezusa 
Zmartwychwstanie Jezusa jest faktem historycznym, a jednocześnie prawdą 
wiary. Najpierw zajmiemy się znakami zewnętrznymi, które potwierdzają 
historyczne wydarzenie zmartwychwstania. Do nich należy wymienić: fakt 
śmierci Jezusa, pusty grób, ukazywanie się Zmartwychwstałego Chrystusa. 
 
Fakt śmierci Jezusa 
Wszyscy Ewangeliści stwierdzają szczegółowo dwa procesy Jezusa: żydowski 
i rzymski, które ostatecznie doprowadziły do wydania na Jezusa wyroku 
śmierci przez ukrzyżowanie. 
Egzekucję ukrzyżowania poprzedziło okrutne biczowanie Skazańca  
i koronowanie cierniem, wyszydzanie i oplwanie. Już samo biczowanie mogło 
przyczynić się do śmierci. Wyczerpany i pokrwawiony Jezus musiał następnie 
nieść ciężki krzyż na Górę Kalwarii, na którym Go przybito gwoździami  
i przebito mieczem Jego bok. Świadkowie ukrzyżowania patrzyli na agonię 
Jezusa na krzyżu. Wreszcie Józef z Arymatei i Nikodem — za zgodą władz 
rzymskich — pochowali Jezusa w grobie. Piłat kazał zaciągnąć straż przy 
grobie. 
Czy można jeszcze wątpić w fakt śmierci Jezusa? 
 
Pusty grób Jezusa 
Odkrycie pustego grobu Jezusa było pierwszym elementem po 
zmartwychwstaniu. Fakt pustego grobu sprawdziły najpierw pobożne 
niewiasty, potem Apostołowie Piotr i Jan. Przekonali się, że z Jezusem stało 
się coś więcej niż z Łazarzem, który został przez Niego wskrzeszony. 
Wskrzeszony Łazarz — wcześniej lub później — musiał umrzeć. 
Zmartwychwstały Jezus już więcej nie umrze. Jego ciało stało się chwalebne. 
Mógł zjawiać się apostołom, przychodząc przez zamknięte drzwi i okna. 
 
Ukazywanie się Zmartwychwstałego 
Maria Magdalena z przyjaciółkami przyszły w wielkanocny poranek namaścić 
ciało Jezusa. One pierwsze spotkały zmartwychwstałego Jezusa i stały się 
pierwszymi zwiastunami wieści o zmartwychwstaniu Pańskim. Oznajmiły ten 
fakt apostołom. Jezus ukazał się Piotrowi i Dwunastu. Aż do chwili 
Wniebowstąpienia na Górze Oliwnej — przez 40 dni — Jezus ukazywał się 
apostołom wiele razy po swoim zmartwychwstaniu. 
Ewangelie podają, że ukrzyżowanie Jezusa było dla Jego uczniów niezwykle 
wielkim wstrząsem. Wiara uczniów Jezusa została poddana ogromnej próbie. 
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Mimo że Jezus wcześniej zapowiadał konieczność swojej męki, śmierci  
i zmartwychwstania, apostołowie byli zasmuceni i przerażeni. Z trudnością 
przyjmowali wieść o Jego powstaniu z martwych. Wydawało im się to 
niemożliwe. Sądzili z początku, że widzą zjawę, a nie żywego Chrystusa. 
Dopiero zesłanie Ducha Świętego umocniło ich wiarę i dodało im odwagi. 
 
Zmartwychwstanie — znakiem boskości 
Paweł, Apostoł narodów, nie należał do grona pierwszych uczniów Jezusa. 
Nawrócił się dopiero później. Wcześniej był zagorzałym faryzeuszem  
i prześladowcą chrześcijan. Nagłe nawrócenie, jakie przeżył w drodze  
z Jerozolimy do Damaszku, gdzie miał prześladować chrześcijan, odmieniło 
go całkowicie. Stał się misjonarzem narodów pogańskich: od Palestyny, 
poprzez Małą Azję, Grecję, aż do Rzymu. 
Paweł w Pierwszym Liście do Koryntian pisał: 
Jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie, próżna jest 
także wasza wiara (1 Kor 15,14) . Dlaczego? Przez powstanie z martwych 
Jezus potwierdził prawdziwość tego wszystkiego, co sam czynił i czego 
nauczał, albowiem okazało się, że Jezus jest rzeczywiście Bogiem. Żaden 
bowiem człowiek — ani przed Nim, ani po Nim — własną mocą nie powstał  
z grobu. 
Co jeszcze ukryte jest w tajemnicy paschalnej, czyli w Misterium 
Zmartwychwstania Pańskiego? Tajemnica paschalna obejmuje dwa aspekty 
dotyczące naszego życia. Przez swą śmierć Jezus wyzwala nas z grzechu. 
Natomiast przez swe zmartwychwstanie Chrystus otwiera nam dostęp do 
nowego życia. 
 
Ulubionym wyrażeniem św. Pawła jest dychotomia między „starym”  
i „nowym człowiekiem”. Dzięki męce i zmartwychwstaniu Jezusa —  
w sakramentach Kościoła — pozbywamy się „starego człowieka”  
i przyoblekamy w „nowego człowieka”, który nie żyje już według grzesznych 
pożądań, lecz duchem panuje nad sferą cielesną. 
Oczywiście, odrodzony na chrzcie i bierzmowaniu „nowy człowiek” musi stale 
być sprzymierzeńcem Bożej sprawy: w sobie, w odniesieniu do innych osób 
oraz w kontakcie z Jezusem Zmartwychwstałym. 
 
Czy gorąco pragnę być sprzymierzeńcem Chrystusowej sprawy? Czy gotów 
jestem w tym celu codziennie opanowywać siebie i wyrabiać sprawności 
moralne, których potrzebuję najbardziej? Jakie przymioty ducha są mi 
najbardziej konieczne? 
Źródło: https://opoka.org.pl/biblioteka/K/warto/warto_24.html 

https://opoka.org.pl/biblioteka/K/warto/warto_24.html
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KĄCIK DLA MILUSIŃSKICH 

 

WIELKANOCNA ŁAMIGŁÓWKA 

Wykreśl z ramki pary słów wpisane taką samą czcionką (np. Mama – tata). Te słowa, 

które pozostaną, utworzą hasło. Na rozwiązanie czekamy do 24 kwietnia. Miłej zabawy! 

mama Pan po pustyni jasny baran 

nad wode jaskinia Jezus kosztuje przywrócił 

owca życie nasze uczeń dwunastoletniej 

będzie ciemny pastwisko tata był 

córce uczennica smakuje wasze Jaira 

     (HŁ) 

 

 

Sakrament Chrztu Świętego  
w marcu przyjęli: 
- Lisowiec Antonina - Pole  
- Pędzioch Klara - Chromów 
 
Intencje mszalne w kościele  

w Dychowie:  

(Godziny mszy świętych  
w wyjątkowych przypadkach mogą 
ulec zmianie, aktualne zawsze  
w ogłoszeniach niedzielnych) 
 
 
 
 
 

KWIECIEŃ 2019 
NIEDZIELA 07.04.2019 
godz. 8.00 – śp. Anna Mielnik, śp. 
Aniela, Wojciech i zmarli z rodziny 
Ozimek 
godz. 11.00 – śp. Stanisław, Anna 
Zakrzewscy, śp. Krystyna Gładysz, 
śp. Krystyna Zieja 
PONIEDZIAŁEK 08.04.2019 
godz. 10.30 – za dusze w czyśćcu 
cierpiące 
godz. 18.30 – w intencji wszystkich 
fundatorów nowego krzyża  
w Starym Zagórze 
WTOREK 09.04.2019 
godz. 10.30 – wolna intencja 

 

AKTUALNOŚCI PARAFIALNE 
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godz. 18.30 – śp. zmarli z rodziny 
Szczepaniaków i Jastrzębskich 
ŚRODA 10.04.2019 
godz. 9.30 – o opiekę Matki Bożej 
dla Stanisława, Moniki i Urszuli 
PIĄTEK 12.04.2019 
godz. 16.30 – śp. zmarli z rodziny 
Szymańskich i Samulewicz   
SOBOTA 13.04.2019 
godz. 17.00 – w intencji Mai Bielak 
z okazji 10 urodzin – dziękczynno-
błagalna 
NIEDZIELA 14.04.2019 
godz. 8.00 – śp. Stanisław, Marcin  
i zmarli z rodziny 
godz. 11.00 – śp. Stanisław 
Ciechanowicz w 15 rocznicę 
śmierci, śp. Olimpia, Leokadia 
Ciechanowicz i zmarli z rodziny 
Ciechanowicz 
ŚRODA 17.04.2019 
godz. 9.30 – wolna intencja 
WIELKI CZWARTEK 18.04.2019 
godz. 18.00 – w intencji ks. 
Proboszcza Marka Kowal,  
ks. Krzysztofa Marcinkowskiego  
i ks. Łukasza Mielnik z okazji 
Święta Kapłanów 
WIELKI PIĄTEK 19.04.2019 
godz. 18.00 – Liturgia Wielkiego 
Piątku   
WIELKA SOBOTA 20.04.2019 
godz. 21.00 – Liturgia Wielkiej 
Soboty i Procesja Rezurekcyjna   
NIEDZIELA Wielkanocna 
21.04.2019 
godz. 11.00 – śp. Stanisława, 
Ryszard Tumiłowicz i zmarli  
z rodziny 
 

PONIEDZIAŁEK Wielkanocny 
22.04.2019 
godz. 8.00 – śp. zmarli z rodziny 
Jasińskich i Babul 
godz. 11.00 – w intencji Bogumiły  
i Waleriana Straszkiewicz z okazji 
39 rocznicy ślubu oraz o Boże 
błogosławieństwo dla całej rodziny  
ŚRODA 24.04.2019 
godz. 18.00 – śp. Mikołaj 
Grabowski w 19 rocznicę śmierci 
CZWARTEK 25.04.2019 
godz. 18.00 – w intencji  
ks. Proboszcza Marka w Dniu 
Imienin  
PIĄTEK 26.04.2019 
godz. 18.00 – śp. Roman Ciesielski 
w 19 rocznicę śmierci  
SOBOTA 27.04.2019 
godz. 17.00 – wolna intencja  
NIEDZIELA 28.04.2019 
godz. 8.00 – w intencji Teresy  
i Henryka Łabędzkich z okazji 45 
rocznicy ślubu 
godz. 12.30 – Odpust Parafialny za 
wszystkich Parafian 
  
MAJ 2019 
ŚRODA 01.05.2019 
godz. 11.00 – śp. ks. Stanisław 
Karliński – gregorianka 1 
PIĄTEK 03.05.2019 
godz. 11.00 – śp. Maria i Alojzy 
Straszkiewicz 
godz. 15.00 – ślub – Monika 
Kasprzyk i Mariusz Tworzydło 
SOBOTA 04.05.2019 
godz. 16.00 – śp. ks. Stanisław 
Karliński – gregorianka 4 
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NIEDZIELA 05.05.2019 
godz. 8.00 – śp. Wacław Siepiora  
w 3 rocznicę śmierci  
godz. 11.00 – śp. Henryk Milicki  
w 1 rocznicę śmierci  
 
Intencje mszalne w kościele  
w Bronkowie: 
  
KWIECIEŃ 2019 
NIEDZIELA 07.04.2019 
godz. 9.30 – śp. Stanisława, Józef, 
Gabriel Sapikowscy 
PONIEDZIAŁEK 08.04.2019 
godz. 17.30 – śp. Zofia, Franciszek 
Stępień, śp. Paweł Cyran 
WTOREK 09.04.2019 
godz. 17.30 – śp. Elżbieta Klinik – 
od uczestników pogrzebu 
CZWARTEK 11.04.2019 
godz. 17.30 – śp. Elżbieta Klinik – 
od Matek Różańcowych   
NIEDZIELA 14.04.2019 
godz. 9.30 – w intencji Kamila,  
o dary Ducha Świętego, Boże 
błogosławieństwo i opiekę Matki 
Bożej 
NIEDZIELA Wielkanocna 
21.04.2019 
godz. 9.30 – w intencji Doroty  
i Piotra Franaszek z okazji 35 
rocznicy ślubu 
PONIEDZIAŁEK Wielkanocny 
22.04.2019 
godz. 9.30 – śp. Andrzej Mucha  
w 11 rocznicę śmierci   
NIEDZIELA 28.04.2019 
godz. 9.30 – śp. Marta, Mieczysław, 
Marian, Stanisław Jabłońscy  
i zmarli z rodziny Jabłońskich 
 

MAJ 2019 
CZWARTEK 02.05.2019 
godz. 18.00 – śp. ks. Stanisław 
Karliński – gregorianka 2 
PIĄTEK 03.05.2019 
godz. 9.30 – śp. ks. Stanisław 
Karliński – gregorianka 3  
NIEDZIELA 05.05.2019 
godz. 9.30 – w intencji wszystkich 
członków OSP Bronków z okazji 
Świętego Patrona  
 
 
Intencje mszalne w kościele  
w Brzózce: 
 
KWIECIEŃ 2019 
NIEDZIELA 07.04.2019 
godz. 12.30 – w intencji Pawła  
z okazji urodzin, o Boże 
błogosławieństwo i opiekę Matki 
Bożej 
PONIEDZIAŁEK 08.04.2019 
godz. 16.30 – za parafian 
WTOREK 09.04.2019 
godz. 16.30 – za parafian 
NIEDZIELA 14.04.2019 
godz. 12.30 – śp. Arkadiusz, 
Jarosław Koczan 
NIEDZIELA Wielkanocna 
21.04.2019 
godz. 12.30 – śp. Wiesław Woźniak 
w 18 rocznicę śmierci  
PONIEDZIAŁEK Wielkanocny 
22.04.2019 
godz. 12.30 – o Boże 
błogosławieństwo dla Roksany  
i Dawida z okazji urodzin 
NIEDZIELA 28.04.2019 
godz. 11.00 – śp. Irena Łozowska  
w 1 rocznicę śmierci   
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WTOREK 30.04.2019 
godz. 18.00 – za parafian    
 
 
 
 

MAJ 2019 
PIATEK 03.05.2019godz. 12.30 – 
ODPUST za Parafian  
NIEDZIELA 05.05.2019 
godz. 12.30 – śp. ks. Stanisław 
Karliński – gregorianka 5

 

 

Plan rekolekcji wielkopostnych  

w parafii Miłosierdzia Bożego w Dychowie 

07 - 09 KWIETNIA 2019 r. 

 

Niedziela 07.04.2019r. 

8.00  Dychów Msza św. z nauką rekolekcyjną 

9.30  Bronków Msza św. z nauką rekolekcyjną 

11.00 Dychów Msza św. z nauką rekolekcyjną 

12.30 Brzózka Msza św. z nauką rekolekcyjną 

15.00 Dychów Gorzkie Żale z kazaniem – obowiązkowa obecność    

młodzieży przed sakramentem bierzmowania 

 

Poniedziałek 08.04.2019r. 

10.30 Dychów Msza św. z nauką rekolekcyjną 

16.30 Brzózka Msza św. z nauką rekolekcyjną 

17.30 Bronków Msza św. z nauką rekolekcyjną 

18.30 Dychów Msza św. z nauką rekolekcyjną 

 

Wtorek 09.04.2019r. 

10.00 Dychów Spowiedź rekolekcyjna 

10.30 Dychów Msza św. z nauką rekolekcyjną i zakończenie rekolekcji 

16.15 Brzózka Spowiedź rekolekcyjna 

16.30 Brzózka Msza św. z nauką rekolekcyjną i zakończenie rekolekcji 

17.00 Bronków Spowiedź rekolekcyjna 

17.30 Bronków Msza św. z nauką rekolekcyjną i zakończenie rekolekcji 

17.45 Dychów Spowiedź rekolekcyjna 

18.30 Dychów       Msza św. z nauką rekolekcyjną i zakończenie rekolekcji 
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Dąbki           godz. 10.00 

Stary Zagór  godz. 10.30 

Dychów   godz. 11.00, 13.00, 16.00 

Chromów  godz. 11.20 

Brzezinka  godz. 11.40 

Bronków  godz. 12.00 

Brzózka   godz. 12.30 

 

*** 

 

PROGRAM LITURGII TRIDUUM PASCHALNEGO 

Kościół parafialny w Dychowie 

 

Wielki Czwartek 18.04.2019 – Pamiątka ustanowienia Sakramentu 

Kapłaństwa  

i Eucharystii  

godz. 1800 - Uroczysta Msza św. Wieczerzy Pańskiej, Rocznica I Komunii 

Świętej oraz adoracja w ciemnicy do godz. 2200  

 

Wielki Piątek 19.04.2019 – Pamiątka Męki i Śmierci Pana Jezusa na 

Krzyżu 

godz. godz. 1430 - Rozpoczęcie adoracji w Ciemnicy; godz. 1500 - Droga 

Krzyżowa i Nowenna przed Świętem Bożego Miłosierdzia; godz.1800 - 

Nabożeństwo Męki Pańskiej i adoracja Pana Jezusa w Bożym Grobie do godz. 

2200 



10 
 

 

Wielka Sobota 20.04.2019 – Wigilia Paschalna i Rezurekcja 

godz. 1100 - Rozpoczęcie adoracji Przy Bożym Grobie; godz. 1500 - Nowenna 

przed Świętem Bożego Miłosierdzia; godz.2100 - Liturgia Wielkiej Soboty  

i procesja rezurekcyjna wokół kościoła.  Na Liturgię Wigilii Paschalnej 

zabieramy świece. 

 

Niedziela Zmartwychwstania 21.04.2019 

Msze św.: Dychów godz. 1100 , Bronków o godz. 930 i Brzózka o godz. 1230 

 

Poniedziałek Wielkanocny 22.04.2019 

Msze św.: Dychów godz. 800 i 1100, Bronków godz. 930 i Brzózka o godz.1230. 

Taca przeznaczona jest na Katolicki Uniwersytet Lubelski. 

 

TRIUDUUM PASCHALNE  

PROGRAM ADORACJI NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU 

 

WIELKI CZWARTEK 18.04.2019 

Godz. 19.30 - Chromów, Brzezinka 

Godz. 20.00 - Dychów, Przyjaciele Paradyża, Róża Różańcowa P. T. Łabędzkiej 

Godz.  21.00 - Młodzież przygotowująca się do sakramentu 

bierzmowania, młodzież starsza, Akcja Katolicka, Wspólnota dla Intronizacji 

NSPJ 

Godz. 22.00 - zakończenie adoracji 
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WIELKI PIĄTEK 19.04.2019 

Godz. 14.30 - Prądocinek, Dąbki, Stary Zagór, Wspólnota dla Intronizacji NSPJ 

Godz. 15.00 - Droga Krzyżowa i Nowenna przed świętem Miłosierdzia 

Bożego 

Godz. 16.00 - Róża Różańcowa P. Michaliny Biesiadeckiej 

Godz. 17.00 - Bronków, Brzózka, Kołatka oraz ministranci 

Godz. 19.30 - Chromów, Brzezinka 

Godz. 20.00 - Dychów, Róża Różańcowa P. Ilony Duchnowskiej 

Godz. 21.00 - Gorzkie Żale cz. III - Młodzież przygotowująca się do 

sakramentu bierzmowania i młodzież starsza, mężczyźni, PZC, Wspólnota 

dla Intronizacji NSPJ  

Godz. 22.00 - Zakończenie adoracji 

 

WIELKA SOBOTA 20.04.2019 

Godz. 11.00 – Dychów, Uczniowie klas I – IV i Przedszkolaki z Rodzicami 

Godz. 12.00 - Wspólnota dla Intronizacji NSPJ 

Godz. 13.00 - Uczniowie klas V - VI i Gimnazjum, nauczyciele, Dychów 

Godz. 14.00 - Prądocinek, Dąbki, Stary Zagór 

Godz. 15.00 - Nowenna przed świętem Miłosierdzia Bożego 

Godz. 16.00 -  Dychów, Róża Różańcowa P. Ireny Smoleńskiej 

Godz. 17.00 – Dychów, Młodzież przygotowująca się do sakramentu 

bierzmowania 

Godz. 18.00 – Dychów, Rada Parafialna, Akcja Katolicka 

Godz. 19.00 – Dychów, Róża Różańcowa z Brzózki 

Godz. 20.00 – Dychów, Róże Różańcowe z Bronkowa 

Godz. 21.00 – Rozpoczęcie Wigilii Paschalnej                                                (MK) 
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Wspólnota Dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa w Dychowie wraz  

z Księdzem Proboszczem zaprasza w każdy piątek na adorację Najświętszego 

Sakramentu w godzinach: 16:30 – 17:00, w duchu wynagrodzenia Najświętszemu 

Sercu Pana Jezusa oraz w każdy pierwszy piątek miesiąca na Mszę św. 

wynagradzającą za grzechy popełnione w naszych rodzinach, parafii i ojczyźnie. 

Adoracja jest czymś niesamowicie koniecznym, to jest coś, co jest 

podstawowe w naszej wierze.  

Bez adoracji nie ma życia duchowego. Człowiek, który adoruje Pana Jezusa, 

który traci dla Niego swój czas jest jak człowiek zasadzony nad płynącą wodą, 

który wydaje owoc we właściwym czasie, którego liście nie więdną. (Ps. 1). 

Jeśli tracisz czas dla Pana, to jesteś na właściwej drodze, jeśli w naszym życiu 

nie wybierzemy tego, co jest konieczne, to się pogubimy. Gdy trwamy na 

adoracji, Bóg wówczas nam błogosławi, dajmy Panu swoją obecność, 

pozwólmy, aby On przenikał nas swoim wzrokiem, pozwólmy ogarnąć się 

Jego miłości. Działanie Jego miłości, to jest doświadczenie Królowania Boga  

w naszym życiu, a kiedy doświadczamy tego królowania, to znaczy, że stajemy 

się dziedzicami Jego Królestwa, to znaczy, że już tutaj na ziemi stajemy się 

miejscem, w którym objawia się królowanie Boga.   

Adoracja jest dla każdego, JESTEŚMY PRAGNIEMIEM BOGA, On nas 

nieustannie oczekuje, tylko przyjdź, tylko daj Mu swoją obecność, a reszty 

dokona Jego miłość. Wówczas wszystko w naszym życiu stanie się 

odpowiedzią, a przecież właśnie o to chodzi we wierze, w adoracji i modlitwie. 

                                                                                                                                                                     (BS) 
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        Jednym ze zdarzen , kto re często budzi wiele wątpliwos ci jest rozstanie się 
pracownika z pracodawcą czyli rozwiązanie umowy o pracę. Czasami podjęta 
decyzja o sposobie rozwiązania  umowy, w sposo b pochopny moz e okazac  się 
zła w swoich konsekwencjach o czym dowiemy się wtedy gdy nie moz na jej 
odwro cic . Wyjas nijmy sobie jak powinno wyglądac  prawidłowe zakon czenie 
stosunku pracy. 
        Podstawowa zasadą jest obowiązek składania os wiadczen  woli 
dotyczących tego zagadnienia zawsze w formie pisemnej, bez względu czy 
czyni to pracodawca czy pracownik. W kodeksie pracy przewidziane są trzy 
sposoby rozwiązywania  a mianowicie; 
– z zachowaniem okresu wypowiedzenia, 
– bez zachowania okresu wypowiedzenia 
– za porozumieniem stron. 

Kolejno przeanalizujmy kaz dą z nich zwracając uwagę na ich konsekwencje. 
1.Z zachowaniem okresu wypowiedzenia os wiadczenie woli moz e wyrazic  
zaro wno pracownik jak i pracodawca, przy czym pracownik nie musi 
uzasadniac  swojego stanowiska natomiast pracodawca obowiązany jest 
wskazac  przyczyny takiego wypowiedzenia. Wynika to z tego, z e jez eli 
przyczyną wypowiedzenia jest skutek ekonomiczny lez ący po stronie 
pracodawcy to pracownikowi nalez y się stosowne odszkodowanie. 
         W zalez nos ci od okresu zatrudnienia i rodzaju umowy ro z ne są okresy 
wypowiedzenia. Najkro tszy z nich to okres wypowiedzenia przy zatrudnieniu 
na okres pro bny. Wynosi on 3 dni robocze przy umowie zawartej na  
2 tygodnie, tydzien  przy umowie dłuz szej niz  2 tygodnie oraz 2 tygodnie przy 
umowie zawartej na pełne 3 miesiące. 
          Jezeli umowa zawarta została na czas nieokres lony, długos c 
wypowiedzenia wynosi 2 tygodnie jez eli pracownik pracował, kro cej niz   
6 miesięcy, 1 miesiąc dla zatrudnionych więcej niz  6 miesięcy ale kro cej niz   
3 lata i wreszcie 3 miesiące jez eli staz  pracy wynosi minimum 3 lata. 
         Warto zapamiętac , z e bieg terminu wypowiedzenia liczy się od 
pierwszego dnia następnego miesiąca przy terminach liczonych  
w miesiącach, od pierwszej niedzieli po złoz eniu wypowiedzenia przy 
okresach liczonych w tygodniach oraz od pierwszego dnia roboczego po 
wypowiedzeniu, gdzie okres wypowiedzenia liczy się w dniach. 
         Podkres lic  tutaj muszę, z e nie ma moz liwos ci wypowiadania umo w 
zawartych na czas okres lony chyba z e zaistnieją przesłanki do rozwiązania 
ich bez zachowania okresu wypowiedzenia. 
2.Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron. Jest to dobry sposo b 
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rozwiązania umowy w przypadkach kiedy stronie zalez y na okres lonym 
terminie rozstania się. Obie strony muszą wyrazic  tu zgodną wolę. 
Mankamentem takiego rozstania są jednak brak moz liwos ci uzyskania 
odprawy a w przypadku rejestracji w urzędzie pracy zasiłek moz emy 
otrzymac  dopiero po 90 dniach od daty rejestracji jako bezrobotny. 
3.Rozwiązanie umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia moz e nastąpic  
albo z przyczyn zawinionych albo z przyczyn niezawinionych. W pierwszym 
przypadku potocznie mo wimy, z e jest to dyscyplinarne rozwiązania umowy. 
Pracodawca moz e to uczynic  w s cis le okres lonych przypadkach cięz kiego 
naruszenia obowiązko w pracowniczych ale i pracownik moz e korzystac  z tej 
formy jez eli to pracodawca naruszy swoje obowiązki np. nie płacąc 
wynagrodzenia czy naruszając bezpieczen stwo  dla zdrowia pracownika.   
Rozwiązanie bez wypowiedzenia z przyczyn niezawinionych dopuszczalne 
jest jez eli z powodu choroby pracownik jest niezdolny do pracy więcej niz   
3 miesiące a jego staz  pracy w firmie jest kro tszy niz  6 miesięcy lub przy 
dłuz szym staz u pracy w przypadku gdy choruje dłuz ej niz  okres pobierania 
zasiłku chorobowego / pow. 180 dni/ oraz pobierania zasiłku 
rehabilitacyjnego przez okres 3 miesięcy / o ile przyznano mu ten zasiłek/ 
     W tym okresie przedświątecznym ograniczam się tylko do tego krótkiego 

omówienia problemu, a wszystkim parafianom życzę wesołego alleluja  

i radosnych Świąt Wielkanocnych. 

(ZP)

 

„Kwiecień plecień bo przeplata trochę zimy 
trochę lata” mówi stare przysłowie. Bardzo 
dobrze odzwierciedla je tegoroczna sytuacja za 
oknem – piękne słońce grzeje, a jednocześnie 
zdradliwy i zimny wiatr dmucha nam w plecy. 
 

Zadbaj o rośliny cebulowe 

W ostatnich latach kwiecień jest raczej suchym miesiącem. W związku z tym, 
wiele roślin warto dodatkowo podlać, aby zapewnić im odpowiedni start na 
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cały sezon. Szczególnie wdzięczne będą za to rośliny cebulowe, które 
upodobały sobie ten miesiąc na okres najintensywniejszego wzrostu i przede 
wszystkim – kwitnienia. Pomocne będzie również delikatne odchwaszczenie 
ich i nawiezienie nawozem mineralnym. 

Nawożenie trawy 

Kwiecień jest również okresem, w którym rozpoczynamy nawożenie wielu 
innych roślin, w tym także trawy. Możemy ją nawieźć na początku drugiej 
połowy miesiąca, zaraz po pierwszym koszeniu. Najlepiej zastosować do tego 
nawozy mineralne wieloskładnikowe. Należy jednak pamiętać, żeby rozsypać 
nawóz na suchą trawę i dopiero później podlać. W połowie miesiąca zaczynają 
również pojawiać się pierwsze przędziorki i mszyce wylęgające się z jaj 
zimowych. W przypadku zaobserwowania przędziorków, zabieg 
opryskiwania należy powtórzyć po około 7-10 dniach od pierwszego oprysku. 
Jeśli w roku poprzednim na jakichś roślinach wystąpiły szpeciele warto 
pomyśleć o zastosowaniu preparatu przeciwko nim już teraz. 

Pielęgnacja pnączy 

W tym czasie również wykonujemy pierwsze zabiegi pielęgnacyjne, 
skierowane na pnącza. Powojniki, bluszcz, glicynia, winobluszcz czy 
wiciokrzew rozpoczynają wtedy wzrost, w związku z tym warto je  zasilić.  
Z nawożeniem aktinidii wstrzymujemy się jednak do maja. 

Przesadzanie roślin domowych 

Kolejnym zabiegiem, który powinniśmy wykonać w drugiej połowie miesiąca 
jest przesadzenie roślin zimujących w pomieszczaniach. Należy pamiętać, aby 
po zimie, przed wystawieniem na dwór, przeprowadzić ich oczyszczanie ze 
starych liści oraz złamanych czy uszkodzonych gałązek. W marcu i kwietniu 
przesadzamy również rośliny doniczkowe domowe. Pamiętając, aby nie robić 
tego częściej niż co 2-3 lata i jedynie w przypadku roślin, które tego 
potrzebują. 

Nawożenie roślin ozdobnych 

Na przełomie kwietnia i maja nawozimy rośliny ozdobne nawozami 
wieloskładnikowymi. Nie można przeprowadzać nawożenia zbyt wcześnie, 
aby roślin nie uszkodziły przymrozki, które jeszcze do tego czasu mogą się 
pojawiać. 
 
 



16 
 

Nim zasiądziemy do wielkanocnego stołu, by zjeść wspólnie wielkanocne 
śniadanie, najpierw zgodnie z tradycją dzielimy się jajkiem, składając sobie 
najlepsze życzenia. 
Wielkanocne śniadanie smakuje najlepiej, kiedy rozpoczyna je domowy żurek 

z suszonymi grzybami i śląską kiełbasą. Oto kilka przepisów na Wielkanocne 

śniadanie 

Żurek chrzanowy z kiełbasą 

Składniki: 
Bulion warzywny z grzybami: włoszczyzna – 1 
pęczek, suszone grzyby – 10 szt., ziele angielskie – 4 
szt., liście laurowe – 4 szt. 
Żurek: zakwas z mąki żytniej – 500 ml, bulion warzywny z grzybami – 500 
ml, cebula – 1 szt., kiełbasa śląska – 500 g, suszony majeranek – 2 łyżki, chrzan 
tarty – 4 łyżeczki, czosnek – 2 ząbki, śmietanka UHT 30% – 150 ml, cukier –  
1 szczypta ,natka pietruszki, olej, sól, pieprz 
Krok 1: Gotujemy bulion. Suszone grzyby namaczamy przez ok. 30 minut. 
Włoszczyznę obieramy i kroimy na mniejsze kawałki. Warzywa przekładamy 
do garnka razem z przyprawami. Dodajemy suszone grzyby razem z wodą,  
w której się moczyły. Następnie wlewamy tyle wody, aby przykryła warzywa 
w całości. Bulion gotujemy na wolnym ogniu. Następnie bulion odcedzamy. 
Krok 2: Gotujemy żurek. Ugotowane w bulionie grzyby kroimy w cienkie 
paski, a cebulę w kostkę. Całość podsmażamy na odrobinie oleju  
i przekładamy do garnka. Kiełbasę kroimy w plastry i smażymy na tej samej 
patelni. Usmażoną kiełbasę również przekładamy do garnka. Dolewamy 
bulion oraz zakwas. Dodajemy czosnek pokrojony w plasterki i gotujemy 
żurek. 
Krok 3: Doprawiamy żurek. Żurek doprawiamy solą, pieprzem i roztartym 
w dłoniach majerankiem. Gdy zupa się zagotuje, dodajemy śmietankę  
i chrzan. Żurek doprawiamy do smaku solą i pieprzem, a pod koniec 
gotowania cukrem. Przed podaniem dekorujemy natką pietruszki. 

Biała kiełbasa pieczona z jabłkami, cebulą  
i cydrem  

1 kg białej surowej kiełbasy (nie parzonej),  
3 twarde jabłka, 2 spore cebule, 1 szklanka cydru,  
1 łyżka brązowego cukru (można zastąpić białym), 

https://www.przyslijprzepis.pl/galeria/zurek-chrzanowy-z-jajkiem/zurek-chrzanowy-z-biala-kielbasa
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½  szklanki rodzynek, sok z połowy cytryny, 1 łyżka oleju, sól, świeżo 
zmielony czarny pieprz.  
Kiełbasę włóż do garnka, zalej zimną wodą, tak by była nią przykryta. Postaw 
na średnim ogniu i podgrzewaj, aż woda zacznie prawie wrzeć - ale nie 
powinna się zagotować. Zgaś ogień, pozostaw kiełbasę w wodzie do 
wystygnięcia na około 15-20 minut. 
Kiedy kiełbasa się studzi przygotuj cebulę: obierz ją i pokrój na ósemki. Na 
patelni silnie rozgrzej olej i dodaj cebulę - smaż przez pół minuty delikatnie 
mieszając, tak, by cebula miejscami się przypaliła, lekko posól. Zdejmij  
z patelni, odstaw na bok. 
Umyte jabłka pokrój na ósemki, usuń gniazda nasienne, skrop sokiem  
z cytryny. 
Kiełbasę włóż do naczynia do zapiekania, dodaj cebulę i jabłka oraz rodzynki, 
wlej cydr, posyp grubo zmielonym pieprzem i cukrem. 
Wstaw do piekarnika nagrzanego do 180 stopni, zapiekaj przez 30 minut, 
następnie zwiększ temperaturę do 200 stopni i zapiekaj jeszcze przez 10 
minut. 
Podawaj z buraczkami doprawionymi chrzanem.  
Kiełbasa świetnie smakuje na drugi dzień po kilku minutach podgrzewania  
w gorącym piekarniku. 
 
Mazurek kajmakowy 
Składniki: kruchy spód do mazurka: 
200 g mąki pszennej, 50 g mąki ziemniaczanej,  
3 łyżki cukru pudru, 1 łyżeczka cukru z wanilią, 150 
g masła, 1 jajko 
nadzienie: 
kilka łyżek dżemu morelowego, ok. 500 g masy kajmakowej, płatki 
migdałowe, skórka pomarańczowa 
Krok 1: Przygotowanie zaczynamy od kruchego ciasta. Odmierzamy mąkę, 
dodajemy mąkę ziemniaczaną, cukier puder i waniliowy, oraz masło. 
Siekamy, aż masło będzie drobne. Wtedy dodajmy jajo i zagniatamy (może 
być lepkie). 
Krok 2: Wałkujemy na papierze do pieczenia, wycinamy prostokąt, z resztek 
robimy rant, nakłuwamy i wstawiamy do nagrzanego do 200°C piekarnika na 
20 minut. Zostawiamy do wystudzenia. 
Krok 3: Smarujemy dżemem (można pominąć), a potem masą krówkową, 
dekorujmy skórką pomarańczową i płatkami migdałowymi. Najlepszy po 
schłodzeniu kolejnego dnia. Smacznego. 

                                        S m a c z n e g o ! ! !                      (EZ) 

http://kotlet.tv/kandyzowana-skorka-pomaranczowa
http://kotlet.tv/wp-content/uploads/2012/04/mazurek-kajmakowy2-900x599.jpg
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Wielki Post – refleksja, modlitwa i czyn 

Kolejny Wielki Post w naszym 

życiu. To okres liturgiczny,  

w którym zestawia się dwie 

strony – grzech człowieka i miłość 

Boga. Wielkopostny czas to 

wielkie preludium do 

największych i najważniejszych 

dla nas katolików Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.  

Z całą wspólnotą Kościoła naszą myśl w tym czasie kierujemy do Jezusa, który 

cierpi i umiera. Z refleksją rozważamy wielkopostne kazania i nabożeństwa. 

Okres ten to także czas, kiedy w naszym chrześcijańskim powołaniu do 

apostolstwa podejmujemy, nie tylko osobistą pogłębioną refleksję poprzez 

przeżywane rekolekcje i dni skupienia. To czas, w którym ze szczególną 

troską spoglądamy w stronę drugiego człowieka. Zachęcam do kontynuacji 

licznych inicjatyw rozważania męki Chrystusa czy to w swoich parafialnych 

świątyniach, czy też misteriów i nabożeństw Drogi Krzyżowej w przestrzeni 

publicznej. Poprzez naszą akcyjną, Bożą wrażliwość serca i zaangażowanie 

starajmy się ukazać innym jak wielka jest miłość Boga do każdego człowieka. 

W wirze codziennych obowiązków, trosk i kłopotów oraz nieustannym 

stwierdzaniu, że na wszystko brak nam czasu, czasem ze zbyt wielką 

łatwością zapominamy o swoim chrześcijańskim powołaniu do świętości. 

Kościół w Wielkim Poście daje nam okazję, abyśmy się oderwali od 

codzienności i znaleźli czas na refleksję. Zachęca nas, abyśmy spoglądając na 

stan naszej duszy, zastanowili się dokąd zmierzamy, czy wybrana droga 

prowadzi do właściwego celu. Jest to zadanie szczególne dla nas wszystkich 

skupionych w Akcji Katolickiej. Zakłamanie i zło dziś z łatwością przenika do 

naszego otoczenia i życia, trzeba nam, do czego zapraszam i zachęcam, dzielić 

się wiarą i doświadczanym dobrem, niech przemienia, zdominuje i umocni 

szeroko rozumianą przestrzeń naszej chrześcijańskiej Ojczyzny. 

Urszula Furtak 

prezes Akcji Katolickiej w Polsce 

http://ak.org.pl/2019/wielki-post-refleksja-modlitwa-i-czyn/wielki-post-2019/
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Mdr 2, 1a. 12-22 

Spisek przeciw sprawiedliwemu 

Czytanie z Księgi Mądrości 

Mylnie rozumując, bezbożni mówili sobie: 

«Zróbmy zasadzkę na sprawiedliwego, bo nam niewygodny: sprzeciwia się 
naszemu działaniu, zarzuca nam przekraczanie Prawa, wypomina nam 
przekraczanie naszych zasad karności. Głosi, że zna Boga, zwie siebie 
dzieckiem Pańskim. 

Jest potępieniem naszych zamysłów, sam widok jego jest dla nas przykry, bo 
życie jego niepodobne do innych i drogi jego odmienne. Uznał nas za coś 
fałszywego i stroni od dróg naszych jak od nieczystości. Kres sprawiedliwych 
ogłasza za szczęśliwy i chełpi się Bogiem jako ojcem. 

Zobaczmy, czy prawdziwe są jego słowa, wybadajmy, co będzie przy jego 
zgonie. Bo jeśli sprawiedliwy jest synem Bożym, Bóg ujmie się za nim i wyrwie 
go z rąk przeciwników. 

Dotknijmy go obelgą i katuszą, by poznać jego łagodność i doświadczyć jego 
cierpliwości. Zasądźmy go na śmierć haniebną, bo – jak mówił – będzie 
ocalony». 

Tak pomyśleli – i pobłądzili, bo własna złość ich zaślepiła. Nie pojęli tajemnic 
Bożych, nie spodziewali się nagrody za prawość i nie docenili odpłaty dla dusz 
czystych. 

Oto słowo Boże. 

Nieustannie wydajemy świadectwo o sobie. Czasem dobre, czasem złe. Ale to nie 
ono jest prawdziwe, prawdziwe jest to świadectwo, które daje o nas Bóg. Jego 
spojrzenie na nas, Jego zaufanie do nas, wyrażone w dziełach, które dał nam do 
pełnienia. 
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Jakże inaczej wygląda każde zmęczenie czy ból, jeśli zobaczymy w nim dzieło 
miłości, które mamy wypełnić, bo Ojciec nam je powierzył, wiedząc, że z Nim 
będziemy w stanie je udźwignąć i wypełnić. Bo przecież Chrystus nie ma rąk, ma 
tylko nasze ręce... 

Tylko my możemy pokazać światu Jego miłość. 

Rachunek sumienia 

1. Czyj obraz mnie samego /samej jest dla mnie ważniejszy: mój własny, 
innych ludzi czy Boga? 
2. Czy dostrzegam w wyzwaniach, które przede mną stawia, wyraz Jego 
zaufania? 
3. Czy nie zakładam z góry, że to dla mnie za trudne lub niemożliwe? Czy 
szukam Jego pomocy? 

Intencja ogólna: 

Za lekarzy i pracowników humanitarnych, przebywających na obszarach 
wojennych, którzy narażają własne życie, aby ocalić innych.

 

 

 

Jezu  Ufa m 
Tobi e  

Mi esi ęcznik  Paraf i i  p .w .  Mił os i erdzia  B oż ego w Dychowie  
–  wydarz enia  r el i gi jn e i  społ eczne ,  in tenc je  mszaln e ,  
ogł oszen ia ,  in formacje  

Wy dawca  
Para fia lny  Oddział  A kcj i  Katol ic ki ej  –  r eda gują  
czł onkowi e p od k ierun ki em Pr ezesa  

Wsp ółpraca  Pr oboszcz  Para f i i  

Nakła d  150  egz emp larzy  

Ma ter iały  do gazetki  można prz esyłać  na  a dres  e -mai l :  A .Kas ter@wp .p l .   
Wsz elki e  zapy tania  można s kładać  na P lebani i  lub w K ości ele .  

mailto:A.Kaster@wp.pl
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Zapraszamy dzieci i młodzież do pomocy w dekorowaniu palm wielkanocnych  

w dniu 11 kwietnia 2019 r. (czwartek) o godz. 16:00. 

Palmy będą do nabycia w Kościele w Dychowie od piątku 12 kwietnia 2019 r.   

 

Na radosne Święta Zmartwychwstania Pańskiego -  

zwycięstwa Chrystusa Pana nad śmiercią,  

piekłem i szatanem - składamy serdeczne życzenia.  

Niech Chrystus Pan otworzy nasze oczy i serca,  

napełniając je światłem Zmartwychwstania,  

pokojem, radością, mocą ducha i wszelkim  

dobrem, abyśmy umieli Go rozpoznawać  

i o Nim świadczyć w naszym codziennym życiu.  

Wyśpiewujmy radosne ALLELUJA! 

Członkowie POAK wraz Ks. Proboszczem  

 

W dniu 25 kwietnia 2019 r. o godz. 18:00 zostanie odprawiona Msza Św.  

w intencji Ks. Marka Kowala z okazji Jego Imienin.  

Serdecznie zapraszamy wszystkich Parafian do udziału we wspólnej 

modlitwie za naszego Księdza Proboszcza. 
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W dniu 28 kwietnia 2019 r. w Kościele Parafialnym w Dychowie  

o godz. 12:30 zostanie odprawiona  

Msza Św. Odpustowa za wszystkich Parafian 

 
„W pewnej chwili usłyszałam te słowa: Córko moja, mów światu całemu  

o niepojętym (138) miłosierdziu moim. Pragnę, aby święto Miłosierdzia było 

ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych 

grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia mego, wylewam 

całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia mojego; która 

dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii św., dostąpi zupełnego odpuszczenia 

win i kar; w dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski; 

niech się nie lęka zbliżyć do mnie żadna dusza, chociażby grzechy jej były jako 

szkarłat. Miłosierdzie moje jest tak wielkie, że przez całą wieczność nie zgłębi 

go żaden umysł, ani ludzki, ani anielski. Wszystko, co istnieje, wyszło  

z wnętrzności miłosierdzia mego. Każda dusza w stosunku do mnie rozważać 

będzie przez wieczność całą miłość i miłosierdzie moje. Święto Miłosierdzia 

wyszło z wnętrzności (139) moich, pragnę, aby uroczyście obchodzone było  

w pierwszą niedzielę po Wielkanocy. Nie zazna ludzkość spokoju, dopokąd nie 

zwróci się do źródła miłosierdzia mojego.” 

Dzienniczek św. s. Faustyny Kowalskiej, Dz. 699  

                                                                                               


