
Hasła:  1. Tam gdzie przebywali uczniowie, drzwi były … z obawy przed Żydami.                   
2. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli 3. Uwierzyłeś Tomaszu, bo Mnie …                  
4. Było to … owego pierwszego dnia tygodnia 5. Jezus wszedł, stanął pośrodku i rzekł do 
nich: Pokój wam!  6. „… Ducha Świętego!”  7. „Którym odpuścicie … są im odpuszczone”  
8. „A którym zatrzymacie, są im …”  9. Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany …  10.  „Jeżeli 
na rękach Jego nie zobaczę śladu … -  nie uwierzę”. 11. Inni więc uczniowie mówili do 
niego: … Pana!  12. „… tutaj swój palec i zobacz moje ręce”.  13. „Te zaś (słowa) 

zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i … wierząc mieli 
życie w imię Jego” 14. Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam. 15. „I wiele innych 
znaków, których nie zapisano w tej … uczynił Jezus wobec uczniów”. 16. Podnieś rękę                 

i włóż /ją/ do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz  … 
– Jak  wyglądał Tomasz, 

kiedy nie wierzył, że Pan 
Jezus wstał z grobu ? – 
Siedział smutny, z brodą 
pokręconą, z wychudłym 
brzuchem, z nerwowym 
paluchem, z nosem 

spuszczonym ,  
zrozpaczony. Wszystko 
pozapominał:  że Jezus 
przemienił kiedyś wodę w 
wino, że z trędowatego 

zrobił gładkiego,                         
z głuchego -  
muzykalnego, z  

kulawego - sportowca na 
całego. Marudził, 

mądrzył się, wściekał, na 
jedenastu narzekał. -               
A jak wyglądał, kiedy 

zobaczył Jezusa ? -  Oczy otworzył szeroko, Odetchnął z ulgą głęboko i wołał na 
wszystkie strony: Niech będzie pochwalony ! Przedtem zły i zawzięty, teraz radosny                     
i święty. Przedtem się stale jeżył, teraz we wszystko uwierzył.   [ks. Jan Twardowski].           

*  Myślę, że z chwilą, kiedy Jezus pozwolił Tomaszowi dotknąć swoich ran, a więc 
sprawdzić, wyraził tym samym zgodę na teologię, na wszystkie badania naukowe, 
sprawdzające źródła wiary, na palce teologów na wyższych uczelniach, gdzie dotykają 
Pisma Świętego, a Jezusa mierzą i sprawdzają. – Kiedy Tomasz zobaczył Jezusa, 
dotykanie nie było potrzebne. Powiedział tylko: „Pan mój i Bóg mój”.              
*     Bóg pozwala na teologię, ale jednocześnie daje do zrozumienia, że wiara nie 
jest tylko problemem intelektualnym. Przecież na wszystkie wątpliwości Tomasza 
Jezus nie odpowiedział teologicznym referatem, wykładem czy konferencją 
religijną. Po prostu pokazał się – i to wystarczyło …  [J. Twardowski, W świetle 

Ewangelii, wyd.: W drodze, s.380].   MOJE  POSTANOWIENIE: Postaram się wziąć 
udział w łaskach przygotowanych przez Pana Jezusa na święto Miłosierdzia … 

e-mail : swstanislaw_bm@o2.pl   http://www.stanislaw-bm.pl/     

nr naszego konta: 23 2490 0005 0000 4500 1511 3922  [gazetka do użytku wew.  Parafii] 

 
 
 
 
 
 
 

 Uwierzyłeś Tomaszu, bo Mnie ujrzałeś; błogosławieni, którzy nie widzieli,                          
a uwierzyli (J 20,29)                               J 20,19-31       

Tam gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, Jezus 
wszedł, stanął pośrodku i rzekł do nich: Pokój wam! A to powiedziawszy, pokazał im ręce         
i bok. Uradowali się zatem uczniowie ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: Pokój 
wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich                     
i powiedział im: Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im 
odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, 
zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili 
do niego: Widzieliśmy Pana! Ale on rzekł do nich: Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu 
gwoździ i nie włożę palca mego  w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej do boku Jego, 
nie uwierzę. A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz /domu/                      
i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął pośrodku i rzekł: Pokój 
wam! Następnie rzekł do Tomasza: Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś 
rękę i włóż /ją/ do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Tomasz                     
Mu odpowiedział: Pan mój i Bóg mój! Powiedział mu Jezus: Uwierzyłeś dlatego, ponieważ 
Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I wiele innych znaków, 
których nie zapisano w tej książce, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, 
abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc mieli życie             
w imię Jego. -  Duch Święty został zesłany Apostołom na odpuszczenie grzechów! 
Szczęśliwi ci, którzy Go doświadczyli. Nie widzieli, a uwierzyli – i doznali miłosierdzia. 
Szczęśliwi ci, którzy zmagając się ze swoją słabością, niewiarą, nieufnością wobec Boga, 
zdecydowali się bardziej zaufać Jego słowu niż własnym wątpliwościom. Szczęśliwi ci, 
którzy nie zadowolili się opowiadaniem innych i zapragnęli spotkać Go osobiście. Panie, 
spraw, by słowo Twojego miłosierdzia było mocniejsze niż nasze ciemności, niż nasza 
obojętność. [O. P. Ciesielski OP, „Oremus” IV  2008, s. 27]     

Papież Franciszek:  „…Kościół ma misję głoszenia miłosierdzia Boga, bijącego serca 

Ewangelii, aby w ten sposób dotknąć serce i umysł kaĪdego człowieka. Oblubienica 
Chrystusa czyni swoim zachowanie Syna Bożego, który wszystkim wychodzi 
naprzeciw, nie pomijając nikogo. W naszym czasie, w którym Kościół jest 
zaangażowany w nową ewangelizację, temat miłosierdzia wymaga, by go ponownie 
przedstawić z nowym entuzjazmem i z odnowioną działalnością duszpasterską. Jest to 
kluczowe dla Kościoła oraz dla wiarygodności jego głoszenia, aby żył on i świadczył                  
w pierwszej osobie o miłosierdziu. Język Kościoła i jego gesty powinny przekazywać 
miłosierdzie tak, aby wejść w głębię serca ludzi i sprowokować ich do odnalezienia drogi 
powrotu do Ojca. Pierwszą prawdą Kościoła jest miłość Chrystusa. Tejże miłości, która 
zmierza aż do przebaczenia i do dania siebie samego, Kościół czyni się sługą                             
i pośrednikiem wobec ludzi. Stąd też tam, gdzie Kościół jest obecny, musi się też 
zaznaczyć miłosierdzie Ojca. [Bulla papieża Franciszka „Misericordiae vultus”, Watykan,                       
11 kwietnia 2015] 
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Św. Jan Paweł II - Orędzie miłosierdzia Bożego zawsze było mi bliskie i drogie. 

Historia jakby wpisała je w tragiczne doświadczenie drugiej wojny światowej. W 
tych trudnych latach było ono szczególnym oparciem … Było to i moje osobiste 
doświadczenie, które zabrałem ze sobą na Stolicę Piotrową…  Dziękuję Opatrzności 
Bożej, że dane mi było osobiście przyczynić się do wypełnienia woli Chrystusa przez 
ustanowienie święta Miłosierdzia Bożego. ... Nieustannie proszę Boga o 
miłosierdzie dla nas i świata całego [Łagiewniki - 07.VI. 1997]                                                                                    
Stefan Kard. Wyszyński – „Będziesz miłował Pana Boga twego… będziesz 

miłował bliźniego twego, jako samego siebie” – dotychczas nie ukazał się żaden 
doskonalszy manifest sprawiedliwości, który bardziej oddawałby człowieka 
człowiekowi, serce sercu, dłoń dłoni. [Kromka Chleba 08,s.35].                          

Kontempluj Ewangelię według Lectio Divina. -  - I - Lectio  - Przeczytaj w skupieniu 

tekst Ewangelii, jak gdyby dyktował Ją dla ciebie Duch Święty                         
II -  Meditatio -Staraj się zrozumieć - pytaj siebie: "Co Bóg mówi do mnie?".  Autor 
Psalmu 118  z dzisiejszej Liturgii do słów: „Oto dzień, który Pan uczynił” dodaje słowa: 
„Radujmy się nim i weselmy”. Zawołanie to w stu procentach oddaje klimat i znaczenie 

Niedzieli Miłosierdzia Bożego. Została ona bowiem ustanowiona przez Papieża Polaka                      
w czasie kanonizacji św. Siostry Faustyny w 2000 r. jako obowiązująca  w całym Kościele. 
Nasz Papież dokonał 17 sierpnia 2002 r. w bazylice Bożego Miłosierdzia w krakowskich 
Łagiewnikach aktu zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu. W roku 2011, 1 maja,                        
w święto Bożego Miłosierdzia odbyła się jego beatyfikacja… zaś, po trzech latach, 
mieliśmy jego wspólną kanonizację z Janem XXIII. Zarówno Jan XXIII, jak i Jan Paweł II 
całym swoim życiem pokazali, jak być współczesnym apostołem Pana Jezusa. Na wzór 
jego pierwszych uczniów, o których czytamy w Dziejach Apostolskich: „Codziennie trwali 
jednomyślnie w świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali posiłek z radością                       
i prostotą serca. Wielbili Boga, a cały lud odnosił się do nich życzliwie. Pan zaś 
przymnażał im tych, którzy dostępowali zbawienia” – byli oddani dziełu ewangelizacji 
świata. … My jeszcze jesteśmy w drodze. Pielgrzymujemy. Prosimy również Pana Boga                   
o wsparcie i lepszą jakościowo wiarę. Kiedy wczytujemy się w przesłanie dzisiejszej 
Janowej Ewangelii, to przyjmując Chrystusa w Eucharystii, pragniemy wołać za św. 
Tomaszem Apostołem: „Pan mój i Bóg mój!” Mało tego, bardzo chcemy, by nas zaliczył 
do grona tych błogosławionych, „którzy nie widzieli, a uwierzyli”.  …  III - Actio/oratio - 
Pozwól Bogu zstąpić do swojego serca i mów  o przeżyciach, które rodzi w tobie 
słowo - Może ci w tym pomóc modlitwa psalmem: Kamień odrzucony przez 
budujących stał się kamieniem węgielnym. (Ps 118)                                                                

IV - Contemplatio: Trwaj przed Bogiem... To czas bezsłownego westchnienia Ducha... 
Powtarzaj w różnych porach dnia: Oto dzień, który Pan uczynił, radujmy się w nim                   
i weselmy  (Ps 118) [Ks. Jacek Molka, http://www.niedziela.pl/index/liturgia/liturgia1.php?                                                                

Przez obraz ten udzielać będę wiele łask dla dusz, przeto niech ma przystęp 
wszelka dusza do niego. (Dz. 570) Jak wiele dusz uzyskało pocieszenie 
wypowiadając słowa "Jezu ufam Tobie!". … Ten krótki akt oddania się Jezusowi 

sprawi, że pierzchną najcięższe chmury i przedziera się promień światła…  

Uczestnictwo  w łaskach przygotowanych przez Pana Jezusa na święto Miłosierdzia jest 
związane z pełnym udziałem w liturgii Mszy świętej, czyli z przystąpieniem do Komunii 
świętej, z którą łączy się obietnica zupełnego odpuszczenia win  i kar.     

           OGŁOSZENIA.DUSZPASTERSKIE                                                                                                           
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.                NIEDZIELA  MIŁOSIERDZIA BOŻEGO    

 
1. Dziś na godz. 15.00  nasz   Arcypasterz   Ks. Kard.  K.  Nycz   zaprasza nas 
wszystkich na Warszawskie Koło, do Figury Jezusa Miłosiernego                                   
przy ul. Deotymy róg Górczewskiej. Zachęcamy do udziału wszystkich, którzy 
czują się na siłach! W związku z dzisiejszą uroczystością po Mszy św. wieczornej 
zapraszamy na krótkie nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego przed wystawionym 
Najśw. Sakramentem. 
2. W dniu dzisiejszym rozpoczynamy 73 Tydzień Miłosierdzia pod hasłem:  
„Być dobrym jak chleb”.                                
Dzisiejsze święto Miłosierdzia Bożego i rozpoczynający się Tydzień Miłosierdzia 
są doskonałą okazją, aby z głębi serca podziękować tym wszystkim, którzy nie 
szczędząc swych sił i czasu, poświęcają się pracy na rzecz potrzebujących                     
w naszej Parafii. Serdeczne, staropolskie „Bóg zapłać” składamy wszystkim 
członkom naszego Parafialnego Zespołu Caritas – niech Wam Bóg wynagrodzi 
Wasze serce i trud! Jednocześnie zachęcamy, aby każdy komu dobro innych 
leży na sercu, włączyli się w prace naszego Zespołu.  
3. Jutro w liturgii Kościoła obchodzona jest uroczystość Św. Wojciecha BM, 
głównego Patrona Polski, która ze względu na dzisiejszą Niedzielę Wielkanocną 
nie może być obchodzona. My jednak w dniu dzisiejszym składamy serdeczne 
życzenia imieninowe naszemu wikariuszowi Ks. Wojciechowi Piórko, przyzywając 
dla Niego opieki Św. Patrona i obfitości wszelkich Bożych Łask! 
4. Zachęcamy do nabywania i lektury prasy katolickiej. 

Kalendarium 
24 IV 2017 - PN - Uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męczennika - Jest czas 

głoszenia, to znaczy opowiadania o Bogu i Jego dziełach, ale jest też czas dawania 
świadectwa. Wtedy głosiciel wypowiada najważniejsze i ostateczne słowo, którym jest 
jego własne życie. W świetle tego ostatniego nabiera znaczenia cała wcześniejsza droga                   
i trud głoszenia. Ziarno obumiera i wydaje plon obfity. Świętując uroczystość                                 
św. Wojciecha (ok. 956-997), biskupa i męczennika, warto pamiętać, że nasza wiara                              
to również owoc jego życia i męczeństwa.  
25 IV 2017 - WT. - Święto św. Marka Ewangelisty - Ewangelista ma dar zmieniania 

życia Jezusa w opowieść. Wtedy rzeczy najważniejsze – słowa, gesty i wydarzenia – 
mogą przetrwać. Odkrywamy w nich Jezusa i zbliżamy się do Niego. Z opowieścią 
Ewangelii Apostołowie wyruszyli na cały świat, by każdy, „kto uwierzy i przyjmie chrzest, 
był zbawiony”. W ten sposób opowieść ta zmienia również nasze życie. 
29 IV – SB - Święto św. Katarzyny Sieneńskiej, dziewicy i doktora Kościoła - „Jesteś 

Tym, który jest. Ja, jestem tą, której nie ma” – dla św. Katarzyny (1347-1380) to zdanie 
jest próbą odnalezienia siebie przed Bogiem. To prawda maluczkich, którzy całą swoją siłę 
czerpią od Stwórcy. Paradoks polega na tym, że to „nie-bycie” staje się mocą bycia.                        
A Katarzyna, doświadczając swojej słabości, ma siłę i mądrość, by wpływać na możnych 
tego świata i twardo stąpać po ziemi. [o. Tomasz Zamorski OP, „Oremus” Okres Wielkanocny 
2009, s. 42, 51, 66] 


