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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.
Jak uwierzyć, jeśli nie rozumie się tego, co się widzi? Pochwała wiary tych wszystkich, którzy
uwierzyli w Jezusa, a nie widzieli Go zmartwychwstałego, nie była łatwa, bo trzeba było
uwierzyć do końca. Potwierdzenie wiary przez świadectwo zmysłów nie jest łatwe. Pracuje
bowiem wyobraźnia i rozum, którym nie jest "po drodze" z wiarą. Pierwsi chrześcijanie, którzy
wierzyli w Jezusa, są dla nas dziś drogowskazem, bo uwierzyli... Jezus wie, że nie wiara
teoretyczna - ideologiczna, lecz taka konkretna - czynna, daje nam ogromne perspektywy
widzenia rzeczywistości w zupełnie nowych barwach. Taka wiara jest dzisiaj rzadkością, bo
ciężko dziś nam się wierzy w coś, czego nie można dotknąć, widzieć, przeliczyć i po ludzku
zrozumieć. Dlatego wiara nie ma dziś żadnego wpływu na wielu chrześcijan. Trzeba zatem
wciąż ożywiać swoją wiarę poprzez przykład pierwotnego Kościoła…
ZADANIE NA TYDZIEŃ
Do przemyślenia: Dlaczego podziwiamy ludzi wiary? Dlaczego wyobraźni i rozumowi jest
"nie po drodze" z wiarą? Czego możemy nauczyć się od pierwotnego Kościoła?
Do wykonania: Z wiarą będę wypowiadał słowa: „Pan mój i Bóg mój…”

W KALENDARZU LITURGICZNYM:

13.04 (wtorek) Wspomnienie św. Marcina, papieża i męczennika
Marcin urodził się w Todi, w Umbrii. Był kapłanem Kościoła rzymskiego, a w roku 649
został wybrany papieżem. W tym samym roku zwołał sobór, na którym zostali
potępieni monoteleci. W roku 653 został uwięziony przez cesarza Konstantyna II
i przewieziony do Konstantynopola. Wycierpiał wiele. Zmarł na wygnaniu
w Chersonezie w roku 656.
14.04 (środa) Święto Chrztu Polski
966 rok to data, którą zna większość Polaków, nawet ci bez specjalnej wiedzy
historycznej. Z jednej strony jest ona dość łatwa do zapamiętania, ale z drugiej
Chrzest uznaje się za początek chrystianizacji ziem polskich oraz symboliczny
początek naszego państwa i Kościoła katolickiego. Małżeństwo Mieszka z czeską
księżniczką Dobrawą było wynikiem sojuszu zawartego przez księcia Polan
z Czechami. Dzięki tej decyzji rozbity został ewentualny sojusz czesko-wielecki, który
zagrażał naszym ziemiom. Dołączyliśmy do wspólnoty chrześcijańskiej, ale
i ułożyliśmy sobie relacje z silnymi sąsiadami. W owym czasie droga do silnej
i humanitarnej Europy prowadziła tylko poprzez chrzest. Wraz z upływem lat na
naszych ziemiach wykształciło się państwo z własnym językiem, kulturą i tradycją.
Choć mieliśmy różne problemy, atakowali nas sąsiedzi, to jednak nadal jesteśmy na
mapie. Sukcesem jest również to, że Polacy nie wstydzą się swoich korzeni i biało
czerwonych barw. Święto Chrztu Polski to kolejna okazja, by krzewić patriotyzm
i edukować historycznie.
16.04 (piątek) Wspomnienie św. Barnadety Soubirous, zakonnicy
Urodziła się 7 stycznia 1844 w Lourdes, zm. 16 kwietnia 1879 jako siostra zakonna
Zgromadzenia Sióstr Miłości w Nevers). 11 lutego 1858 r. po raz pierwszy w pobliżu
Groty Massabielle ukazała się jej Matka Boża. Do 16 lipca było 18 objawień. Za jej
pośrednictwem Maryja wzywała do odmawiania różańca i pokuty. Cztery lata później
władza diecezjalne uznała prawdziwość widzeń, a Lourdes stało się od tej pory
jednym z najsłynniejszych sanktuariów. Chcąc uniknąć rozgłosu, Bernadeta wstąpiła
do zakonu w Nevers, pełniąc w nim skromne funkcje pomocnicy infirmerki i
zakrystianki. We wrześniu 1878 r. złożyła śluby wieczyste, a kilka miesięcy później, 16
kwietnia, zmarła, mając zaledwie 35 lat. Papież Pius XI beatyfikował ją w 1925 r., a
osiem lat później kanonizował. Gdy w 1919 r. podczas procesu przygotowującego
beatyfikację otwarto trumnę, okazało się, że ciało pozostało nienaruszone.
WARTO WIEDZIEĆ:

14 kwietnia 2021 roku obchodzimy 1055 rocznicę przyjęcia chrztu przez Polskę.
W środę w całym kraju obchodzone jest Święto Chrztu Polski. Jest to święto
narodowe. Święto Chrztu Polski zostało ustanowione w 2019 roku. Dokładnie 22
lutego 2019 roku Sejm uchwalił ustawę, na mocy której 14 kwietnia stał się
nowym świętem narodowym. Ustawa weszła w życie 3 kwietnia 2019 roku, po
podpisaniu jej przez prezydenta Andrzeja Dudę. Mimo iż Święto Chrztu Polski jest
świętem narodowym tak jak m.in. Święto Konstytucji 3 maja, czy też 11 listopada,
to nie jest to dzień wolny od pracy. 14 kwietnia w sposób symboliczny
wspominamy narodziny naszego kraju.

