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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.
Dzisiejsze Słowo niesie ogromną nadzieję. Jezus przechodzi przez każde zamknięte
drzwi. Przychodzi do zakleszczonych w totalnym niezrozumieniu umysłów, do
zamkniętych przez lęk i rozpacz serc. Do cynicznego Tomasza... Jezusowi nic nie
przeszkadza. Przychodzi i ofiarowuje swój pokój. Pokój rozbieganym myślom, pokój
wylęknionym sercom. Daje siłę do znoszenia własnej ograniczoności. Niestety na lęk
i na głupotę jesteśmy bardzo podatni. Mówię przede wszystkim o sobie. I dlatego tak
bardzo potrzebuję Jezusa i znaków, aby nie pozostać za zamkniętymi drzwiami.
ZADANIE NA TYDZIEŃ

Do przemyślenia: Czy w moim życiu nie było najpierw zachwytu, a potem
odwrócenia się od Chrystusa? Jeżeli tak, to postawię sobie pytanie : dlaczego
tak się działo.
Do wykonania: Czy w moim życiu nie było najpierw zachwytu, a potem
odwrócenia się od Chrystusa? Jeżeli tak, to postawię sobie pytanie : dlaczego
tak się działo.

W KALENDARZU LITURGICZNYM:

21.04 (wtorek) Wspomnienie św. Anzelma, biskupa i doktora Kościoła

Anzelm urodził się w roku 1033 w Aosta w Piemoncie. Wstąpił do
benedyktynów w Le Bec (dzisiejsza Francja), gdzie potem został opatem.
Wykładał współbraciom nauki teologiczne, postępując jednocześnie szybko na
drodze doskonałości. W roku 1093 wybrano go arcybiskupem z Canterbury
w Anglii. MęŜny bojownik w wolność Kościoła dwa razy skazany był na
wygnanie. Wielki uczony, zwany ojcem scholastyki, napisał wiele cennych dzieł
ascetycznych, dogmatycznych i homiletycznych.. Zmarł w roku 1109.
23.04 (czwartek) Uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męczennika, Polski.

Wojciech urodził się około roku 956. Pochodził z moŜnego rodu Sławników. W
roku 983 został biskupem Pragi. Z powodu waśni rodowych musiał dwukrotnie
opuszczać swoją stolicę. W Rzymie wstąpił do opactwa benedyktyńskiego. Był
misjonarzem na Węgrzech i w Polsce. Z Polski wyruszył do Prus, gdzie zginął z
ręki pogan 23 kwietnia 997 roku. Jego relikwie spoczywają w katedrze
gnieźnieńskiej.
25.04 (sobota). Święto św. Maraka

Ewangelisty. Św. Marek był spokrewniony z Barnabą. Towarzyszył św. Pawłowi
w jego pierwszej podróŜy i udał się za nim do Rzymu. Potem został uczniem
apostoła Piotra i podał jego naukę w swojej Ewangelii. Przypisuje mu się
załoŜenie Kościoła w Aleksandrii. Jego relikwie znajdują się w Wenecji.
KALENDARZ LITURGICZNY
Święto Miłosierdzia Bożego obchodzone jest w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, czyli
II Niedzielę Wielkanocną, zwaną obecnie Niedzielą Miłosierdzia Bożego. Wpisał je do
kalendarza liturgicznego najpierw Franciszek kard. Macharski dla archidiecezji
krakowskiej (1985), a potem niektórzy biskupi polscy w swoich diecezjach. Na prośbę
Episkopatu Polski Ojciec Święty Jan Paweł II w 1995 roku wprowadził to święto dla
wszystkich diecezji w Polsce. W dniu kanonizacji Siostry Faustyny 30 kwietnia 2000 roku
Papież ogłosił to święto dla całego Kościoła. Inspiracją dla ustanowienia tego święta było
pragnienie Jezusa, które przekazała Siostra Faustyna. Pan Jezus powiedział do
niej: Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia (Dz.
299). Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich
dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności
miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do
źródła miłosierdzia Mojego. Która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej,
dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty
Boże, przez które płyną łaski (Dz. 699).

