
Czy Ducha Miłości odnajdujesz w sobie? 

W czasie Świąt Wielkanocnych przeżywamy 
najważniejsze tajemnice naszej wiary. Dobry 

Bóg kocha wszystkich ludzi i właśnie dlatego 
posłał na świat Swego Syna. Jezus nauczał o 

Bogu Ojcu i dał nam przykład prawdziwej miłości 

względem Boga i drugiego człowieka. Jednak nie 
wszyscy przyjęli tę prawdę i skazali naszego 

Pana na śmierć krzyżową. Jezus nie bronił się, 
nie uciekał, lecz przyjął krzyż, by zbawić nas od 

zła, grzechu i śmierci. 

Wyznając wiarę, mówimy, że Jezusa ukrzyżowano, umarł, 

został pogrzebany w grobie, ale trzeciego dnia zmartwychwstał! 

Żywy ukazywał się swoim uczniom. Rozmawiał z nimi, tłumaczył teksty z 
Pisma Świętego, pokazał swoje rany, a nawet pozwolił ich dotknąć św. 

Tomaszowi. Kiedy Jezus wstępował do nieba, wezwał apostołów, by głosili 
wszystkim Dobrą Nowinę o miłości Boga i udzielali wierzącym chrztu 

świętego. Jednocześnie Zbawiciel obiecał uczniom, że pozostanie z nimi 
przez wszystkie dni aż do skończenia świata. 

Również dziś, kiedy przez chrzest 

stajemy się dziećmi Bożymi – Dobry Bóg wierzy 

w nas, że nie zmarnujemy Jego darów i nauczymy 
się kochać tak, jak On nas 

kocha! Jezus Zmartwychwstały nie zostawił nas 
samych. Jest obecny w swoim Kościele, w 

sakramentach i we wzajemnej miłości. Żyje w 
duszy każdego człowieka, który walczy o 

prawdziwą miłość przez wypełnianie dobrych 

uczynków. 



Święci przybliżają nas do tej wielkiej tajemnicy. Św. Faustyna z 

krakowskich Łagiewnik często rozmawiała z Panem Jezusem, widziała Go i 

słyszała Jego głos. Przekazała nam piękny obraz przedstawiający Jezusa 
wychodzącego nam na spotkanie. Nasz Pan ukazuje na nim swe serce 

pełne światła – promienie Miłości i Miłosierdzia rozlewają się dookoła. Pod 
obrazem można przeczytać: 

  

“Jezu, ufam Tobie” 

Kiedy uczyłam tej modlitwy dzieci w 

przedszkolu, czteroletni Kubuś ciągle się mylił i 
powtarzał: “Jezus ufa Tobie!”. Na początku go 

poprawiałam, ale potem stwierdziłam, że to 
prawda. Jezus dziś ufa mnie i Tobie, że Go nie 

opuścimy, że będziemy pamiętać o modlitwie i Mszy 
Świętej, by nie stracić z Nim kontaktu, że nie 

zrezygnujemy z troski o wzajemną miłość! 
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