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Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak poznali Jezusa przy łamaniu
chleba. A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: «Pokój
wam!» Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz On rzekł do nich:
«Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach?
Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie Mnie i przekonajcie się: duch
nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam». Przy tych słowach pokazał im swoje
ręce i nogi. Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do
nich: «Macie tu coś do jedzenia?» Oni podali Mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i
spożył przy nich. Potem rzekł do nich: «To właśnie znaczyły słowa, które mówiłem
do was, gdy byłem jeszcze z wami: Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o
Mnie w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach». Wtedy oświecił ich umysły,
aby rozumieli Pisma. I rzekł do nich: «Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i
trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i
odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jeruzalem. Wy jesteście
świadkami tego».
Jezus po zmartwychwstaniu daje dowody swym uczniom, że nie jest duchem, ale że to
naprawdę On sam, ten, którego poznali na drogach Palestyny, którego pokochali i za którym
poszli. Uczniowie wcale nie byli skorzy do tego, aby uznać Jego zmartwychwstanie. Jezus
musiał udowodnić swoją realność tak, aby za pomocą swoich zmysłów przekonali się, ę to jest
On. W naszych umysłach i naszych sercach także nierzadko budzi się zwątpienie, niepewność.
Bóg wydaje się nieobecny albo bardzo odległy, bardziej przypomina zjawę niż realną osobę.
Chcielibyśmy jak uczniowie dotknąć Go i przekonać się. Wbrew pozorom nie stoimy na
straconej pozycji. Bóg pozwala się „dotknąć” w zsyłanej pociesze duchowej czy oświeceniu
naszego umysłu dobrymi natchnieniami. Pozwala się „dotknąć”, gdy wysłuchuje naszych
konkretnych próśb, gdy zaskakuje nas zbiegami okoliczności, które tylko my rozumiemy. Te
wszystkie wydarzenia kształtują w nas Jego oblicze.
ZADANIE NA TYDZIEŃ
Do przemyślenia: Jakie jest moje doświadczenie Jezusa? Jakie wątpliwości budzą się w
moim życiu?
Do wykonania: Zwrócę większą uwagę na obecność Boga w mojej codzienności.
W KALENDARZU LITURGICZNYM:

19.04 (poniedziałek) Wspomnienie św. Leona IX, papieża
Św. Leon IX (Bruno hrabia Egisheim-Dagsburg) urodził się w 1002 w Alzacji, papieżem

został w 1049. Rozpoczął reformę odnowy moralnej Kościoła, wzorując się na
zasadach klasztoru benedyktyńskiego w Cluny. Zwoływał liczne synody, które
zajmowały się głównie zwalczaniem w Kościele symonii i wprowadzeniem celibatu
wśród kleru. Odbył liczne podróże do Niemiec i Francji.
21.04 (środa) 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. Mężny bojownik w wolność
Kościoła dwa razy skazany był na wygnanie. Wielki uczony, zwany ojcem scholastyki,
napisał wiele cennych dzieł ascetycznych, dogmatycznych i homiletycznych. Jest
autorem słynnego twierdzenia "Wiara poszukująca zrozumienia" (łac. Fides
Quaerens Intellectum) postulującego wyjaśnianie prawd wiary chrześcijańskiej przez
refleksję filozoficzną. Sformułował "dowód ontologiczny" na istnienie Boga. Zmarł
w roku 1109 w Canterbury.
23.04 (piątek) Uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męczennika
Św. Wojciech jest głównym patronem Polski. Wojciech urodził się około roku 956.
Pochodził z możnego 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.
23.04. (piątek) Wspomnienie św. Jerzego, męczennika
(wspomnienie obchodzone poza Polską) Jerzy oddał życie za wiarę prawdopodobnie
w roku 304 podczas prześladowania Dioklecjana. W Liddzie (Palestyna) już w IV w.
zbudowano kościół pod jego wezwaniem. Kult świętego rozszerzył się szybko
w Kościele Wschodnim i Zachodnim, a liczne bractwa, stowarzyszenia i zawody
przyjęły go za swego patrona, wśród nich przede wszystkim kawalerzyści.
24.04 (sobota) Wspomnienie św. Fidelisa z Sigmaringen, prezbitera i męczennika
Fidelis urodził się w Sigmaringen, w Niemczech, w roku 1578. W zakonie kapucynów,
do którego wstąpił, prowadził życie surowe, pełne czuwań i modlitwy. Jako żarliwy
misjonarz został wysłany przez Kongregację rozkrzewiania wiary w okolice
Graubunden w Szwajcarii. W roku 1622 zginął śmiercią męczeńską w Seewis,
zamordowany przez innowierców.
WARTO WIEDZIEĆ:

Modlitwa św. Augustyna do Ducha Świętego:
Duchu Święty, Boże, tchnij mnie swoim tchnieniem, abym myślał o tym, co jest
święte. Prowadź mnie, Duchu Święty, abym czynił to, co jest święte. Przyciągaj
mnie do siebie, Duchu Święty, abym kochał to, co jest święte. Umacniaj mnie,
Duchu Święty,abym strzegł tego, co jest święte. Strzeż mnie, Duchu Święty, abym
nigdy nie utracił tego, co jest święte. Amen.

