
Uzupełnij:  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”. 16. Podnieś rękę i włóż /ją/ do mego boku, i nie 

bądź niedowiarkiem, lecz  …  

Papież Franciszek –  „Obchodzimy Wielki Tydzień               

w sposób naprawdę niezwykły, który ukazuje i streszcza 
orędzie Ewangelii, czyli bezgranicznej miłości 
Boga. A w milczeniu  naszych miast 
rozbrzmiewać będzie Ewangelia paschalna. 
Apostoł Paweł mówi: „Za wszystkich umarł po to, 

aby ci, co żyją, już nie żyli dla siebie, lecz dla Tego, który 
za nich umarł i zmartwychwstał" (2 Kor 5, 15).                       
W zmartwychwstałym Jezusie życie zwyciężyło śmierć. 
Ta wiara paschalna żywi naszą nadzieję. Dzisiaj 
wieczorem chciałbym się nią z wami podzielić. Jest to 

nadzieja na lepszy czas, w którym możemy być lepsi,          
w końcu uwolnieni od zła i od tej pandemii. Jest                     
to nadzieja: a nadzieja nie zawodzi; to nie jest iluzja, jest 
to nadzieja. 
Jedni obok drugich, w miłości i cierpliwości, możemy            
w tych dniach przygotować lepszy czas. Dziękuję,                 
że pozwoliliście mi wejść do waszych domów. Uczyńcie 
gest czułości wobec tych, którzy cierpią, wobec dzieci, 
wobec osób starszych. Powiedzcie im, że papież jest 
blisko i modli się, aby Pan wkrótce wybawił nas 
wszystkich od zła. I wy módlcie się za mnie...                      
Do zobaczenia wkrótce.… [Przesłanie Ojca Świętego, 
3.IV.2020].     

 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]                      
  

Sługa Boży Kard. Stefan 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].                      
    

  *  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” [J. Twardowski, W świetle Ew.,  s 380].  
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Spowiedź pół godziny 

      przed i po Mszy Św. 
     oraz na prośbę. 
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Uwierzyłeś Tomaszu, bo Mnie ujrzałeś; 
błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. (J 20,29) 
J 20,19-31 

Było to wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia. 
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. … Szczęśliwi ci, którzy zmagając się ze 
swoją słabością, niewiarą, nieufnością wobec Boga, 
zdecydowali się bardziej zaufać Jego słowu niż własnym 
wątpliwościom. … Panie, spraw, by słowo Twojego 
miłosierdzia było mocniejsze niż nasze ciemności,                                 
niż nasza obojętność. [O. Przemysław Ciesielski OP, 
„Oremus” marzec/kwiecień 2008, s. 27].                              
      
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  

MODLITWA  WIERNYCH :                                                                                     
1. Módlmy się za Ojca Świętego, wszystkich  Biskupów 

i Księży o zdrowie i potrzebne łaski  -CIEBIE ...                     
2.  Prośmy  Pana o Miłosierdzie dla świata - o Pokój                       

dla wszystkich ludzi  - CIEBIE…                                                          
3. Prośmy aby Maryja opiekowała się nami,                                         

gdy upadamy pod naszymi krzyżami – CIEBIE PROSIMY        
4. Prosimy za dzieci z  naszego Instytutu, ich rodziny 

i wszystkich pracowników Służby Zdrowia, aby pomagali 
sobie wzajemnie - CIEBIE  PROSIMY                                                     
5. Módlmy się za nas, abyśmy trwali w nauce Apostołów, 

miłości i modlitwie   - CIEBIE PROSIMY…                      

Kontempluj Ewangelię według Lectio Divina:                                                                    
I - Lectio  - Czytaj z wiarą święty tekst Ewangelii,                          
jak gdyby dyktował go 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, 17 sierpnia 2002 r.                         
w bazylice Bożego Miłosierdzia w krakowskich 
Łagiewnikach, dokonał 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                               

i prosimy Pana Boga o zdrowie, wsparcie i większą 
wiarę. Kiedy wczytujemy się w przesłanie dzisiejszej 
Janowej Ewangelii, to przyjmując Chrystusa                                  
w Eucharystii (substancjalnie, lub chociaż duchowo), 
pragniemy wołać za św. Tomaszem Apostołem:                        
„Pan mój i Bóg mój!” 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) [z x. J. Molka, 

http://www.niedziela.pl/index/liturgia/liturgia1.php?                                

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]. 
Kalendarium:                                                                

24 IV 2020 - PN - Uroczystość św. Wojciecha, biskupa 
i męczennika (ok. 956-997)  -  Świętując tę uroczystość 

warto pamiętać, że nasza wiara to również owoc jego 
życia i męczeństwa.                                       
25 IV 2020 - WT. - Święto św. Marka Ewangelisty -                     

. Z opowieścią Ewangelii Apostołowie wyruszyli na cały 
świat, by każdy, „kto uwierzy i przyjmie chrzest, był 
zbawiony”. W ten sposób opowieść ta, która jest Słowem 
Żywym, ma moc przemieniania również naszego życia.
 …Tegoroczny Tydzień Miłosierdzia jest 

wyjątkowy ze względu na bardzo trudną sytuację                         
w Polsce i na świecie, ze względu na panującą epidemię! 
Sługa Boży Kardynał Stefan Wyszyński, na którego 

beatyfikację w tym roku oczekujemy, w jednym ze swoich 
listów pasterskich na Tydzień Miłosierdzia powiedział: 
„Miłosierdziem budujemy Kościół Boży”. (XXXIII 

Tydzień Miłosierdzia 2-8.X.1972). To jakże ważne 
stwierdzenie niezłomnego Pasterza Kościoła w Polsce 
zostało wybrane na hasło tegorocznego Tygodnia 
Miłosierdzia w tym trudnym czasie. Niech nauczanie 
Prymasa Tysiąclecia na nowo stanie się dla nas 
duchową siłą, żywym wzorem, zachętą i drogowskazem, 
szczególnie w pełnieniu dzieł miłosierdzia. … Apelował 
do wszystkich Polaków: „Włącz się w społeczną pomoc 
bliźnim. Otwórz się ku ubogim i chorym. Użyczaj                      
ze swego. Staraj się dostrzec potrzebujących wokół 
siebie”…[z: Slowo na Niedz. Milosierdzia, ks. bp W. Szlachetka, 
Przew. Komisji Charytatywnej Konferencji Episkopatu Polski]; 


