III NIEDZIELA WIELKANOCNA

ROK B

EWANGELIA (Łk 24, 35-48)
Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak poznali Jezusa przy łamaniu chleba.
A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: «Pokój wam!»
Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz On rzekł do nich: «Czemu
jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na
moje ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie Mnie i przekonajcie się: duch nie ma ciała ani
kości, jak widzicie, że Ja mam». Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi.
Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich: «Macie tu
coś do jedzenia?» Oni podali Mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i spożył przy nich.
Potem rzekł do nich: «To właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem
jeszcze z wami: Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o Mnie w Prawie Mojżesza,
u Proroków i w Psalmach». Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma.
I rzekł do nich: «Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia
zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów
wszystkim narodom, począwszy od Jeruzalem. Wy jesteście świadkami tego».

„DZIENNICZEK” ŚW. SIOSTRY FAUSTYNY (Dz. 1067, 1074)
W czasie rezurekcji ujrzałam Pana w piękności i blasku, i rzekł do mnie: Córko moja,
pokój tobie – pobłogosławił i znikł, a duszę moją napełniło wesele i radość nieopisana.
Umocniło się serce moje do walki i cierpień.
Mów światu o moim miłosierdziu, o mojej miłości. Palą mnie promienie miłosierdzia,
pragnę je wylewać na dusze ludzkie. O, jaki mi ból sprawiają, kiedy ich przyjąć nie chcą.
Córko moja, czyń, co jest w twej mocy w sprawie rozszerzenia czci miłosierdzia mojego, ja
dopełnię, czego ci nie dostawa. Powiedz zbolałej ludzkości, niech się przytuli do
miłosiernego serca mojego, a ja ich napełnię pokojem. Powiedz, córko moja, że jestem
miłością i miłosierdziem samym. Kiedy dusza zbliża się do mnie z ufnością, napełniam ją
takim ogromem łaski, że sama w sobie tej łaski pomieścić nie może, ale promieniuje na
inne dusze.

© Stowarzyszenie Apostołów Bożego Miłosierdzia „Faustinum”

III NIEDZIELA WIELKANOCNA

ROK B

➡ Zmartwychwstały Jezus przychodzi do nas z darem pokoju i napełnia nasze serca
swoją miłosierną miłością. Dziś zaprasza mnie do patrzenia oczyma wiary, do
dotykania Go i przyjmowania w Eucharystii.
➡ Jezus pragnie posyłać mnie z dobrą Nowiną. Przez św. Faustynę mówi do mnie: Mów
światu o Moim miłosierdziu, o Mojej miłości. ... Czyń, co jest w twej mocy w sprawie
rozszerzenia czci miłosierdzia mojego, Ja dopełnię, czego ci nie dostawa.
➡ Czy moje spotkania z Jezusem są pełne wiary, nadziei i miłości? Jak odpowiadam na
Jego miłość i zaproszenie do szerzenia czci Jego miłosierdzia?
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