
 

II Niedziela Wielkanocy – 11 kwietnia 2021 r. 
 

 

EWANGELIA (J 20, 19 - 31) 

Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie przebywali 

uczniowie, gdy drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł 

Jezus, 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". 

KOMENTARZ 
 

Pierwsza niedziela po Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego  

to Święto Bożego Miłosierdzia. Sam Chrystus objawiając się siostrze 
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Faustynie wskazał ten dzień, aby po wsze czasy obwieszczał światu 

prawdę o Bożym Miłosierdziu. Widzimy w tym Boży zamysł, by każdy 

człowiek mógł poznać i doświadczyć mocy Zmartwychwstałego Pana. 

Wszak Chrystus po to podjął mękę, krzyż, śmierć, a na koniec 

zmartwychwstał, by nas wyrwać z mocy piekła i szatana. Na krzyżu, z 

Jego przebitego włócznią boku wypłynęła krew i woda, które są 

ratunkiem dla nas grzeszników. Krew i woda. Źródła Miłosierdzia dla 

nas. Źródła życia w Bogu. Życia, które nigdy się nie skończy. 

Liturgia Słowa dzisiejszej niedzieli przedstawia Apostołów zamkniętych  

w Wieczerniku z obawy przed Żydami. Zamknięte drzwi, lęk, 

niepewność jutra, brak poczucia bezpieczeństwa…Skąd my to znamy? 

Czyż od ponad roku nasze życie nie przypomina tej sceny z Wieczernika?      

I Jezus przychodzi. Mimo zamkniętych drzwi, mimo strachu - 

przychodzi. Staje pośrodku i mówi :”Pokój Wam”. I nie tylko mówi, ale 

tego pokoju udziela. Daje pokój, daje Ducha świętego, daje przebaczenie. 

Pokazuje przy tym swoje rany. W Jego ranach jest nasze uzdrowienie!  

„Nie zazna ludzkość spokoju, dopóki nie zwróci się do źródła 

miłosierdzia mojego” – zapisała w Dzienniczku słowa Jezusa św. siostra 

Faustyna. W przedmowie do trzeciego wydania Dzienniczka kardynał 

Andrzej Maria Deskur napisał: „Myślę, że bardzo dobrze się stanie, jeśli 

trzecia edycja Dzienniczka dotrze do każdej rodziny i wspólnoty 

parafialnej w Polsce, aby wszyscy poznali miłosierdzie Boże przed 

godziną Sądu, która nadejdzie niespodziewanie, jak niespodziewanie 

przyszedł potop.”  

„Nie chcę karać zbolałej ludzkości, ale pragnę ją uleczyć, przytulając do 

swego miłosiernego serca.” (Dz. 1588).  

„Dusze giną mimo mojej gorzkiej męki. Daję im ostatnią deskę ratunku, 

to jest Święto miłosierdzia mojego” (Dz. 965). 

„Kto w dniu tym przystąpi do Źródła Życia, ten dostąpi zupełnego 

odpuszczenia win i kar. W dniu tym są otwarte wnętrzności miłosierdzia 

mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła 

miłosierdzia mego” (Dz. 699). 

Jezu, ufam Tobie! 

Ks. Grzegorz 

Czy wiesz, że…. 

Święto Miłosierdzia Bożego obowiązuje w Kościele powszechnym od 

2000 r. - ukazuje jedną a najważniejszych prawd chrześcijaństwa. 
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Zostało ustanowione przez św. Jana Pawła II w odwołaniu do objawień 

s. Faustyny Kowalskiej, na zawartą w nich prośbę samego Jezusa. 

Zabiegi o ustanowienie tego święta sięgają roku 1938 r., które po śmierci 

św. Faustyny podjął jej spowiednik ks. Michał Sopoćko. 

Święto Miłosierdzia Bożego obchodzone jest w pierwszą niedzielę po 

Wielkanocy, zwaną obecnie Niedzielą Miłosierdzia Bożego. 

Ten okres w liturgii Kościoła ukazuje tajemnicę miłosierdzia Bożego, 

która najpełniej została objawiona właśnie w męce, śmierci i 

zmartwychwstaniu Chrystusa. Inaczej mówiąc – nie byłoby dzieła 

odkupienia, gdyby nie było miłosierdzia Boga. 

Przygotowaniem do obchodów święta jest nowenna, polegająca m. in. na 

odmawianiu Koronki do Miłosierdzia Bożego przez 9 dni, poczynając od 

Wielkiego Piątku. W tej nowennie – mówił sam Jezus – „udzielę duszom 

wszelkich łask” (Dz. 796). 

Święto Miłosierdzia zamyka Oktawę Wielkanocy oraz otwiera 

Tydzień Miłosierdzia. 

Tydzień Miłosierdzia jest czasem, który wzywa do refleksji i bardziej 

uważnego rozejrzenia się wokół, by lepiej dostrzec tych, którzy 

szczególnie potrzebują naszej pomocy. Jest czasem budzenia „wyobraźni 

miłosierdzia”, o którą apelował Jan Paweł II, po poświęceniu świata 

Bożemu Miłosierdziu. Obecnie apel ten nabiera wyjątkowego znaczenia 

ze względu na panującą w Polsce i na świecie epidemię. 

Święto Miłosierdzia Bożego wpisał do kalendarza liturgicznego najpierw 

kard. Franciszek Macharski dla archidiecezji krakowskiej (1985), a 

potem niektórzy biskupi polscy w swoich diecezjach. 

Na prośbę Episkopatu Polski Jan Paweł II w 1995 roku wprowadził to 

święto dla wszystkich diecezji w Polsce. Po kanonizacji Siostry Faustyny 

30 kwietnia 2000 roku Papież ogłosił to święto jako obowiązujące w 

całym Kościele. 

Bijące serce Kościoła 

Słowo Przewodniczącego Komisji Charytatywnej Episkopatu Polski  bpa 

Wiesława Szlachetki (fragmenty) 

Dzisiaj, w II Niedzielę Wielkanocną obchodzimy Święto Miłosierdzia 

Bożego w dniu kanonizacji Siostry Faustyny 30 kwietnia 2000 roku. To 

święto jest jednocześnie patronalnym świętem Caritas i otwiera Tydzień 

Miłosierdzia – czas, w którym zaproszeni jesteśmy do uważniejszego 

odczytywania potrzeb najuboższych i tych, którzy wołają o pomoc. Jest 
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to też czas, by wsłuchując się w Caritas – bijące serce Kościoła, odkryć 

na nowo, jak wielką miłością jesteśmy otoczeni. Gdy ogarnia nas 

bezradność i zamknięte drzwi, przychodzi do nas Zmartwychwstały 

Chrystus. Odsłania przed nami ślady ran na swoim ciele, w których 

dostrzegamy ofiarę miłości dla zbawienia świata. W Jego ranach jest nie 

tylko nasze wieczne uzdrowienie, ale też widzimy w nich doświadczenie 

bezmiaru cierpienia, bólu i słabości ludzkiej natury, którą podzielił z 

nami, oprócz grzechu. Pozwolił się ubiczować, odrzucić, wykluczyć z 

grona sprawiedliwych. W Jego ranach możemy też dostrzec obraz 

naszych słabości. Są to lęki i obawy, które towarzyszą nam każdego dnia. 

Są to też nasze niepokoje w pracy, troska o zdrowie najbliższych oraz 

wszystkie te sytuacje, w których upadamy, gniewamy się albo szukamy 

próżnych przyjemności. Chrystus pokazuje nam, że te słabości są 

wpisane w naszą ludzką naturę. Przychodzi ze słowami pokoju i 

obietnicą zwycięstwa. Staje pośród tych, którzy zostawili Go w chwili 

największej próby. Przychodzi bez wyrzutów, bez oskarżeń i potępienia. 

Przychodzi do nas z miłosierdziem. Przychodzi, by odpuszczać grzechy 

i jednoczyć wszystkich rozproszonych. 

 

Ogłoszenia 
 

- 12 kwietnia, w poniedziałek o godz. 20.00 w kościele rozpocznie się 

przygotowanie do sakramentu małżeństwa. Zapraszamy na kurs 

przedmałżeński wszystkich, którzy planują zawrzeć ten sakrament. 
 

- Zapraszamy na spotkanie dla mężczyzn w najbliższy piątek o godz. 

20.15 w kościele. 
 

- W przyszłą niedzielę ofiary złożone na tacę, będą na potrzeby związane 

z rozbudową domu parafialnego. Obecnie trwają prace przy kanalizacji 

deszczowej. Składamy serdeczne Bóg zapłać za zrozumienie i życzliwą 

pomoc w realizacji tej inwestycji. 
 

- Do końca kwietnia można przekazać 1% podatku dochodowego na 

rzecz organizacji pożytku publicznego. W kościele są ulotki informujące, 

jak wypełnić formularz zeznania podatkowego PIT, poprzez który 

możemy przekazać 1% podatku dochodowego na rzecz naszej parafialnej 

Caritas. 


