NIEDZ. MŁOSIERDZIA BOŻEGO, *B* J 20,131* 08.04.2018
Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, choć 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 ręki mojej nie włożę
w bok Jego, nie uwierzę». A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu
wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł, choć drzwi były zamknięte, stanął
pośrodku i rzekł: «Pokój wam!» Następnie rzekł do Tomasza: «Podnieś tutaj swój
palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż w mój bok, i nie bądź niedowiarkiem,
lecz wierzącym». Tomasz w odpowiedzi rzekł do Niego: «Pan mój i Bóg mój!»
Powiedział mu Jezus: «Uwierzyłeś dlatego, że Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy
nie widzieli, a uwierzyli». I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze,
uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest
Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc, mieli życie w imię Jego.
Tomasz, jak wielu po nim, nie uwierzył świadectwu uczniów. Często ludzie, nie mogąc uwierzyć,
mnożą zastrzeżenia. Chcą przekonujących interwencji ze strony Boga, nim poddadzą się
nieodpartej sile Prawdy. Nie wystarczyły słowa, aby przekonać wątpiącego Tomasza. On sam
jednak nie rozstał się z gronem uczniów, nie porzucił wspólnoty, której świadectwa nie
przyjmował. Przez tę wspólnotę Jezus naprzeciw jego niedowiarstwu. Zmartwychwstały
odpowiedział na obiekcje człowieka w przekonujący i osobisty sposób. Jeden z Dwunastu
zobaczył znacznie więcej niż tylko rany na dłoniach i w boku – skoro uwierzył…
ZADANIE NA TYDZIEŃ:
Do przemyślenia: Jaka jest moja wiara. Ona nie jest dana raz na zawsze. Powinna być
potwierdzana na różnych etapach życia.
Do wykonania: Będę starał się wnosić w życie ludzi pokój i przyjaźń.
W KALENDARZU LITURGICZNYM:

09.04 (poniedziałek) Uroczystość Zwiastowania Pańskiego
Zwiastowanie Pańskie to jedno z najwaŜniejszych wydarzeń, jakie zawarte jest
w Piśmie Świętym. Dzięki niemu mogliśmy cieszyć się wielkim darem Boga, jakim
było zesłanie na ziemię Swojego Syna, który umarł męczeńsko za nasze grzechy.
Mianem „zwiastowania” określa się wizytę Archanioła Gabriela u Maryi w celu
ogłoszenia Jej nowiny, Ŝe oto wybrana została na Matkę Syna BoŜego. Kiedy Maryja
usłyszała tę wiadomość, znajdowała się akurat w Nazarecie, w swoim domu. Widząc
tajemniczą postać Anioła, zlękła się, gdyŜ nie wiedziała, jakie są jego zamiary. Archanioł
Gabriel uspokoił kobietę, wyjaśniając Jej, iŜ została wybrana spośród wielu niewiast do

wypełnienia wielkiego dzieła BoŜego: ma wydać na świat Mesjasza. Na te słowa
Maryja przelękła się jeszcze bardziej, gdyŜ nie miała męŜa. Anioł wyjaśnił kobiecie, Ŝe to
Duch Święty zstąpi na nią i dzięki Niemu pocznie ona Syna, zachowując jednak swoją
niewinność. Maryja z pokorą przyjęła zapowiedziany zaszczyt i odpowiedzialność.

11.04 (środa) Wspomnienie św. Gemmy Galgani, dziewicy
Przyszła na świat w roku 1878 w toskańskiej miejscowości Borgonuovo di Camigliano
(Lukka, Włochy). Od dzieciństwa lubiła rozwaŜać mękę Jezusa Chrystusa. Prowadziła
Ŝycie nieskazitelnie czyste i gorąco pragnęła znaleźć się w niebie. Wcześnie osierocona,
lecz otoczona opieką i miłością przez głęboko wierzącą rodzinę Gianninich, poświęciła
się Bogu, ślubując czystość i starając się kroczyć drogą doskonałości. Miała szczególne
naboŜeństwo do Najświętszego Sakramentu i Jezusa UkrzyŜowanego. Obdarzona
nadprzyrodzonymi darami, ofiarowała samą siebie Bogu w intencji nawrócenia
grzeszników. Bardzo chciała wstąpić do klasztoru Sióstr Pasjonistek Klauzurowych, ale
na skutek róŜnych przeciwności nie zdołała zrealizować swojego pragnienia. Gemma
Galgani wyróŜniała się jako przykład nadzwyczajnej świętości, jaką moŜe osiągnąć
człowiek Ŝyjący w świecie. Zmarła w Lukce, w Wielką Sobotę, 11 kwietnia 1903 roku.

13.04 (piątek) Wspomnienie św. Marcina I, papieża i męczennika
Św. Marcin pochodził z Umbrii. Był papieŜem w latach 649-653. Zwołany przez niego
synod laterański w 649 roku potępił herezje monoteletyzmu, która uznawała tyko
boską wolę, a zaprzeczała istnieniu ludzkiej woli w osobie Jezusa Chrystusa. Cesarz
Konstans II, zwolennik monoteletyzmu, kazał papieŜa sprowadzić do
Konstantynopola, gdzie go uwięziono, torturowano, skazano na śmierć, publicznie
zdegradowano i zesłano na wygnanie do Chersonezu na Krym. Zmarł 13 kwietnia 656
roku na wygnaniu, jako ostatni papieŜ męczennik.
WARTO WIEDZIEĆ:
ŚWIĘTO BOśEGO MIŁOSIERDZIA
Zabiegi o ustanowienie kultu Miłosierdzia BoŜego w Kościele katolickim podjął ks. Michał
Sopoćko, propagując go od 1937 roku w kościołach wileńskich. Podczas II wojny światowej
kult Miłosierdzia BoŜego wyszedł poza granice Polski i został rozpropagowany w wielu
krajach przez rozproszonych po świecie Polaków, zwłaszcza Ŝołnierzy armii gen. Andersa.
W 1946 Konferencja Episkopatu Polski wystosowała do Watykanu petycję o wprowadzenie
Święta Miłosierdzia BoŜego w pierwszą niedzielę po Wielkanocy. (…). W 1957 roku Watykan
zlecił zbadanie rozwoju kultu Miłosierdzia BoŜego i (…) w siedemnastu polskich diecezjach
przeprowadzono ankietę. (…) 19 listopada 1958 roku Święte Oficjum wydało dekret,
w którym w pięciu punktach wykluczyło moŜliwość ustanowienia święta. Dekret ten został
podany do weryfikacji, 6 marca 1959 r. (…) UniewaŜnienie dekretu z 1959 roku nastąpiło pół
roku przed wyborem Karola Wojtyły na papieŜa. Za jego pontyfikatu wznowiono zabiegi
o święto, sam papieŜ, będąc jeszcze biskupem krakowskim, dał się poznać jako gorący
orędownik kultu Miłosierdzia BoŜego. Po beatyfikacji s. Faustyny 18 kwietnia 1993 roku
biskupi polscy wystosowali prośbę do papieŜa o ustanowienie Święta Miłosierdzia BoŜego.
Kongregacja ds. Kultu BoŜego i Dyscypliny Sakramentów zezwoliła w 1997 roku na
obchodzenie go w polskim Kościele katolickim w II Niedzielę wielkanocną. Podczas
kanonizacji św. Faustyny w 2000 roku Jan Paweł II ogłosił II Niedzielę wielkanocną jako
Święto Miłosierdzia BoŜego dla całego Kościoła. Uroczystego aktu zawierzenia świata BoŜemu
Miłosierdziu PapieŜ dokonał 17 sierpnia 2002 roku w Bazylice BoŜego Miłosierdzia
w krakowskich Łagiewnikach.
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