
     

 Niedziela Miłosierdzia Bożego  28   IV   2019 
 

 (J 20, 19 - 31  - Biblia Tysiąclecia) 
 

 (19) 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! (20) A to powiedziawszy, 

pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie ujrzawszy Pana. (21) A Jezus znowu 

rzekł do nich: Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam. (22) Po tych 

słowach tchnął na nich i powiedział im: Weźmijcie Ducha Świętego! (23) Którym 

odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im 

zatrzymane. (24) Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, 

kiedy przyszedł Jezus. (25) 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. (26) 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! (27) 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. (28) Tomasz Mu odpowiedział: Pan mój i Bóg 

mój! (29) Powiedział mu Jezus: Uwierzyłeś dlatego, ponieważ Mnie ujrzałeś?  

Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. 
(30) I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej książce, uczynił Jezus wobec 

uczniów. (31) Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i 

abyście wierząc mieli życie w imię Jego. 
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Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 
 

 

 Św. Augustyn 
 

Niewiara i wiara Tomasza 
 

  

 „A wieczorem dnia onego pierwszego po szabacie, gdy drzwi były zamknięte tam, 

gdzie w bojaźni przed Żydami zgromadzili się uczniowie, przyszedł Jezus, stanął 

między nimi i rzekł im: «Pokój wam». A to powiedziawszy, ukazał im ręce i nogi”                 

(J 20, 19nn).  

Gwoździe bowiem przebiły Mu ręce i włócznia bok Jego otworzyła; tam dla uzdrowienia 

serc wątpiących ślady ran zostały zachowane. Dla całego zaś ciała, w którym było Bóstwo, 

zamknięte drzwi nie stanowiły żadnej przeszkody. Mógł bowiem wejść bez ich otwarcia 

Ten, przez którego narodzenie dziewiczość Matki nie została naruszona.  

„Uradowali się tedy uczniowie, ujrzawszy Pana. Rzekł im przeto znowu: «Pokój 

wam»”. Powtórzenie jest potwierdzeniem. Daje On, przepowiedziany przez proroka, pokój 

ponad pokój.  

„Jako Mnie – mówi – posłał Bóg i Ja was posyłam”. Znamy Go jako Syna równego 

Ojcu, ale tu poznajemy Pośrednika słowa. Jako Pośrednik ukazał się, mówiąc: On Mnie, Ja 

wam.  

„To powiedziawszy, tchnął na nich i rzekł: «Weźmijcie Ducha Świętego»”.                    

Przez tchnienie zaznaczył, iż Duch Święty nie jest tylko Duchem Ojca, ale i Jego.  

„Którym – mówi – odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są 

im zatrzymane”. Miłość dla Kościoła, która przez Ducha Świętego wlewa się w wasze 

serca, odpuszcza grzechy jego członków, natomiast tym, którzy nie należą do niego, 

grzechy zatrzymuje (J 20, 23). Dlatego powiedziawszy: „Weźmijcie Ducha Świętego”, 

zaraz mówi o odpuszczeniu grzechów i ich zatrzymaniu.  

„A Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymus, nie był razem z nimi, kiedy 

przyszedł Jezus. Powiedzieli mu więc inni uczniowie: Widzieliśmy Pana. A on rzekł: 

«Jeśli nie ujrzę na rękach Jego przebicia gwoźdźmi i nie włożę palca mego w miejscu 

gwoździ, i nie włożę ręki mojej w bok Jego, nie uwierzę». A po ośmiu dniach byli 

znowu uczniowie Jego w domu i Tomasz z nimi. Wszedł Jezus, a drzwi były zamknięte, 

stanął między nimi i rzekł: «Pokój wam». Potem rzekł do Tomasza: «Włóż tu palec 

twój i oglądaj ręce moje, i wyciągnij rękę twoją i włóż w bok mój, a nie bądź 

niewiernym, lecz wierzącym». A odpowiadając Tomasz, rzekł Mu: «Pan mój i Bóg 

mój»”.  



Widział i dotykał człowieka, a wyznał Boga, którego nie widział ani nie dotykał; lecz 

przez to, co widział i czego dotykał, uwierzył po usunięciu wszelkiej wątpliwości.  

„Rzecze mu Jezus: «Uwierzyłeś dlatego, żeś Mnie ujrzał»”. Nie mówi: dotknąłeś 

Mnie, lecz: żeś Mnie ujrzał. Wzrok bowiem jest jakby ogólnym zmysłem. Albowiem i przez 

cztery inne zmysły zwykle jest określany. Gdy mówimy: posłuchaj, popatrz, jak dobrze 

brzmi; powąchaj i zobacz, jak pięknie pachnie; posmakuj i popatrz, jak dobrze smakuje; do-

tknij i popatrz, jak się rozgrzewa, wszędzie się słyszy: „popatrz”, choć się nie zaprzecza, że 

wzrok właściwie do oczu należy.  

Toteż i tu sam Pan, mówiąc: „Włóż tu palec twój i oglądaj ręce moje”, czy co innego 

mówi niż: dotknij i popatrz? Jednakże [Tomasz] nie miał oczu w palcu. A więc czy 

patrzeniem, czy też widzeniem „uwierzyłeś – mówi – dlatego żeś Mnie ujrzał”?  

Można powiedzieć, że uczeń nie odważył się Go dotknąć, mimo iż Pan mu na to 

pozwolił. Nie jest bowiem napisane, że Tomasz Go dotknął. Czy jednak tylko widzeniem 

czy też dotykiem ujrzał i uwierzył? To, co jednak następuje, bardziej głosi wiarę pogan i ją 

zaleca: „Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli”. Użył w tych słowach czasu 

przeszłego, jakby to, co w przyszłości stać się miało w swym przeznaczeniu, znał jako 

dokonane.  

 

 Św. Augustyn 
 

Cuda Pańskie 

 

Przypatrzmy się, jaki temat nowy podsuwa nam dzisiejsze czytanie.  

To właśnie czytanie napomina nas i naucza, abyśmy choć nieco poznali, jak Pan – 

powstawszy w całej mocy ciała, nie tylko był widziany przez uczniów, lecz także przez nich 

dotykany – mógł ukazać się im, choć drzwi były zamknięte.  

Niektórych tak oburza ten fakt, że prawie są zgorszeni i nawet występują przeciw cudom 

Boskim z przesądami swoich rozumowań. Tak bowiem mówią: Jeśli miał ciało, jeśli było to 

ciało i kości, jeśli powstało z grobu to samo, które zawisło na krzyżu, to w jaki sposób 

mogło przejść przez drzwi zamknięte? Nie mogło – mówią – więc się nie wydarzyło. Jeśli 

mógł, to w jaki sposób mógł?  

Jeśli rozumiesz, w jaki sposób, to już nie jest cud, a jeśli się tobie wydaje, że to nie był 

cud, to zaraz zaprzeczysz i Jego powstaniu z grobu.  

Patrz na cuda Pana twego od początku i wyjaśnij mi poszczególne z nich. Mąż nie zbliżył 

się, niemniej Dziewica poczęła. Wyjaśnij, w jaki sposób Dziewica poczęła bez męża?  

Gdzie rozum nie może, tam buduje wiara.  



Oto masz już cud Pański przy poczęciu, posłuchaj jeszcze o tym, jaki miał miejsce przy 

porodzie. Dziewica porodziła i dziewicą pozostała. Już wtedy Pan, nim jeszcze z martwych 

powstał, narodził się przez drzwi zamknięte.  

Pytasz mnie i mówisz: Jeśli wszedł przez zamknięte drzwi, to gdzie jest istota ciała? A ja 

ci odpowiem: Jeśli chodził po morzu, to gdzie był ciężar ciała? Ale uczynił to Pan jako Pan.  

Gdy jednak z martwych powstał, czy przestał być Panem?  

A co oznacza to, co sprawił, że Piotr chodził po morzu? To, co Jezus mógł uczynić mocą 

Boską, w Piotrze sprawiła wiara. Chrystus uczynił, bo mógł, Piotr, bo Chrystus go wspierał.  

Jeśli ludzkim umysłem poczniesz rozważać sens cudów, boję się, że stracisz wiarę. Czyż 

nie wiesz bowiem, że nie ma u Boga rzeczy, która byłaby niemożliwa?  

Jeśli więc ktokolwiek powie ci: Jeżeli wszedł przez drzwi zamknięte, to nie miał ciała, 

odpowiedz mu: W każdym razie, jeśli Go dotykano, to było ciało, jeśli jadł, to było ciało, a 

uczynił to cudownie, nie zaś mocą sił natury.  

A czyż nie jest godny podziwu codzienny bieg natury? 

Wszystkie rzeczy pełne są cudów natury, ale powszednieją przez to, że się powtarzają. 

Wyjaśnij mi – zapytam – rzeczy codzienne i zwyczajne. Wyjaśnij mi więc, dlaczego tak 

wielkie jest drzewo figowe, a ma tak małe nasionko, że ledwie można je ujrzeć, natomiast 

zwykła dynia rodzi tak wielkie? Jeśli na to nasienie spojrzysz umysłem, a nie oczyma, to w 

tym nieznacznym nasionku, w tej maleńkości, w tej małej przestrzeni ukrywa się i korzeń, i 

moc, i przyszłe liście są już zawiązane, i owoc, który kiedyś pojawi się na drzewie, jest już 

w ziarnie przewidziany.  

Nie trzeba przebiegać wielu spraw. Nikt nie wyjaśnia rzeczy codziennych, a wymagasz 

ode mnie wyjaśnienia cudów. Czytaj więc Ewangelię i wierz cudom, które zaiste są 

dziwnymi. Im więcej w nich jest Bożego działania, tym mniej się zdumiewaj, że 

przekraczają wielkie dzieła: była bowiem nicość, a stał się świat. 

 

 Św. Cyryl Aleksandryjski 

 
 

Święte misteria sprawowane w niedzielę 

 

Najroztropniej więc autor zauważył, gdy nie mówi po prostu, że Chrystus okazał się 

świętym, to jest uczniom, ale że dopiero po ośmiu dniach, i to gdy byli wspólnie 

zgromadzeni.  

Cóż innego oznaczają te słowa jak nie to, że wszyscy byli zgromadzeni w jednym domu?  



I dlatego stwierdzamy z powodu tego ścisłego i godnego podziwu spostrzeżenia, że 

Chrystus objawił nam czas wspólnych zebrań, czyli Eucharystii sprawowanej z Jego 

powodu. Nawiedza nas bowiem i przebywa z tymi, którzy z Jego powodu zgromadzili się  

w szczególny sposób dnia ósmego, to jest w niedzielę... 

Jest więc rzeczą bardzo słuszną, że święte zebrania odbywamy w niedzielę, ósmego dnia, 

w kościołach, i jeśli trzeba powiedzieć coś tajemnego, to ze względu na potrzeby umysłów 

zamykamy drzwi. Lecz nawiedza nas i pojawia się nam wszystkim Chrystus niewidzialny, a 

zarazem widzialny: niewidzialny jako Bóg, widzialny natomiast w ciele. Pozwala się 

dotknąć i daje nam swoje święte ciało do dotknięcia.  

Przystępujemy wedle Bożej łaski do udziału w mistycznej Eucharystii, wziąwszy do ręki 

Chrystusa, abyśmy i my słusznie uwierzyli, że On wskrzesił swą własną świątynię. Że zaś 

udział w świętej ofierze jest pewnego rodzaju wyznawaniem zmartwychwstania Chrystusa, 

łatwo wykazać na podstawie tego, co On powiedział, że spełnił to, co zostało 

przepowiedziane.  

Połamał bowiem chleb – jak napisano – i rozdawał go, mówiąc: „To jest Ciało moje za 

was wydane dla zgładzenia grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę” (Łk 22, 19).  

Udział w świętych tajemnicach to pewnego rodzaju prawdziwe wyznanie i wspomnienie, 

że dla nas i z powodu nas Pan umarł i powrócił do życia, przez co my napełniamy się 

Boskim błogosławieństwem.  

 

 Bazyli z Seleucji 
 

Byłem przy tobie i twoich wątpliwościach 

 

Pan rzekł do Tomasza: Włóż twój palec w ślady po gwoździach.  

 

 Szukałeś Mnie, gdy Mnie nie było tu, wykorzystaj to teraz. 

 Znam twe pragnienie mimo twego milczenia.  

 Nim ty Mi to powiesz, wiem, co myślisz.  

 Słyszałem, jak mówiłeś, a choć niewidzialny, byłem przy tobie i twoich 

wątpliwościach, a będąc niewidzialny, kazałem ci czekać, pozostawiłem czas twój 

niewierności, by dobrze móc obejrzeć twą niecierpliwość.  

 

 



 

  Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego 
 

Ks. Ryszard Stankiewicz SDS  
" Po prostu: lectio divina - na niedzielę i święta" 

 
 

I.  Lectio:  Czytaj z wiarą i  uważnie święty tekst, jak gdyby dyktował go dla ciebie 

Duch Święty. 

 

       

Wieczorem owego pierwszego dnia, 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    (J 20,19 - 22). 

 

 

II. Meditatio:  Staraj się dogłębnie zrozumieć tekst. Pytaj siebie: ”Co Bóg mówi               

do mnie?” 

 

Drzwi zamknięte. Zapewne dobrze zamknięte, zaryglowane. Uczniowie już słyszeli 

wieść o pustym grobie. Paru a nich ten pusty grób widziało. Apostołowie wiedzieli też, 

że niektórzy oskarżają ich o kradzież ciała Pana Jezusa. Żydzi, a zwłaszcza rządzący, 

mieli powód, aby dobrać im się do skóry. Zapowiadał się kolejny trudny wieczór, pełen 

niepewności i obaw. 

Drzwi mojego domu, serca, sumienia są często zamknięte, ale nie z obawy przed 

Żydami. One są zamknięte z obawy przed Jezusem. 

Bywa, że w ten pierwszy dzień tygodnia, czyli w niedzielę, odwiedzam wiele miejsc, 

ale brakuje mi czasu, aby odwiedzić Jezusa, aby pójść do kościoła na Mszę św., dłużej 

się pomodlić, pochylić nad Jego słowem. Wieczorem szczelnie zamykam drzwi, aby On 

mnie nie odwiedził, aby nie upomniał się o swoje, aby nie zapytał o przyczyny mojego 

braku pamięci o Nim, o Jego Osobie. 

Jezus pokonuje zamknięte drzwi, a w nabrzmiałą od lęku i obaw atmosferę wnosi 

orędzie pokoju. Staje pośrodku, aby wszyscy dobrze Go widzieli. Ukazując swe rany, 

przekonuje uczniów, że to naprawdę On, Zmartwychwstały. Ten, który pokonał śmierć, 

grzech  i Złego. Drzwi są dalej zamknięte, ale serca apostołów wypełnia radość. 

Przyjdzie czas na otworzenie drzwi i ruszenie w świat z orędziem wielkanocnym. 

 



Jezus Zmartwychwstały ma się znaleźć pośrodku mego życia, w jego centrum, 

abym oczyma wiary zobaczył Jego rany.  

One są dowodem na to, jak mocno mnie kocha. Radość z licznych spotkań ze 

Zmartwychwstałym w Sakramentach, w słowie, w drugim człowieku niech wypełnia 

moje serce - i to po brzegi. Będę głosić orędzie Chrystusowego pokoju światu 

uwikłanemu w tyle różnorakich konfliktów. Mam to głoszenie rozpocząć od miejsc, które 

są mi najbliższe, w pierwszej kolejności od swojego serca. 

 

Pomodlę się za regiony świata dotknięte plagą wojny, rozruchów, gdzie przelewana 

jest ludzka krew. Poproszę, aby i tam zapanował pokój, który daje Pan. 

 

 

 

III. Oratio:  Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Nim serce,  aby mówić Mu                     

o przeżyciach, które rodzi w tobie Słowo. Módl się prosto i spontanicznie 

- owocami wcześniejszej lectio i meditatio. Pozwól Bogu zstąpić do 

serca  i mów do Niego w sercu. Słuchaj się w poruszenia własnego serca. 

Wyrażaj je szczerze przed Bogiem: uwielbiaj, dziękuj i proś.  

                  Może ci w tym pomóc modlitwa  psalmu: 

 

Kamień odrzucony przez budujących 

stał się kamieniem węgielnym. (...) 

Oto dzień, który Pan uczynił, 

radujmy się w nim i weselmy (Ps 118, 22.24). 

 

 

IV.  Contemplatio: Trwaj przed Bogiem całym sobą. Módl się obecnością.                  

Trwaj przy Bogu. Kontemplacja to czas bezsłownego westchnienia 

Ducha, ukojenia w Bogu. Rozmowa serca z sercem. Jest to godzina 

nawiedzenia Słowa.  

 
 

Powtarzaj w różnych porach dnia: 
 

Pan moją mocą i pieśnią, on stał się moim Zbawcą! 

 

 

 



"Jezus z Nazarethu"  - Roman Brandstaetter 

Jezus ukazuje się niedowiarkowi  

Apostołowie i Halfi z Emaus, i Baruch starali się przekonać Theoma Bliźniaka o prawdziwości 

objawień żywego Rabbiego. Ich starania nie odniosły skutku. Opisywali szczegółowo wygląd 

Jezusa, w co był odziany, jak się zachowywał, co jadł, co mówił, jak mówił, i tłumaczyli mu, że na 

własne oczy widzieli Jego rany na nadgarstkach i stopach. Bezskutecznie.  

Na wszystko odpowiadał tymi słowami: „Nie uwierzę, jeżeli nie ujrzę własnymi oczami śladu 

gwoździ i nie włożę mojej ręki do Jego boku”.  

Apostołowie, skoro zawiodły wszystkie próby przekonania Theoma Niedowiarka — tak go 

odtąd zaczęli nazywać — dali spokój dalszym nagabywaniom, zwłaszcza że sami przecież, aż do 

ukazania się Rabbiego w wieczerniku, grzeszyli tym samym niedowiarstwem i też jak on byli 

gotowi w dążeniu do prawdy dotknąć Jezusowych ran.  

Naprzód nie wierzyli w pusty grób, gdy uwierzyli w pusty grób, nie wierzyli w ukazanie się 

Jezusa Mariamne z Magdali, gdy po ukazaniu się Jeszuy Kefasowi i uczniom z Emaus wreszcie 

uwierzyli w Jego obecność na ziemi, w żaden sposób nie mogli się pogodzić z nieprawdopodobną 

myślą, że ukrzyżowany Mesjasz zjawia się w żywym ciele.  

Dopiero gdy przed ośmioma dniami zjawił się ich radośnie przerażonym oczom i spożył z nimi 

wieczerzę — uwierzyli. Tę wiarę zdobywali opornie, z trudem. Nie ulegli nagłemu olśnieniu. 

Przeciwstawiali się jej, nieomal bronili się przed nią i właściwie wszystko robili, aby — nie 

uwierzyć. Aż przyjęli ją pod naciskiem niezaprzeczonych zdarzeń.  

Czy mają więc prawo żądać od Theoma, aby bez zastrzeżeń zawierzył ich oczom i uszom, skoro 

oni sami do czasu nie chcieli zawierzyć oczom i uszom Mariamne z Magdali i pobożnych niewiast?  

Theom, aby mógł uwierzyć, musiał widzieć i usłyszeć. Theom wiedział, że trudność polega na 

tym, że Elohim od czasu do czasu według swojej woli, dla wypróbowania człowieka — ach, i 

znowu to przerażające wodzenie na próbę, to Abrahamowe doświadczanie człowieka! — milczy 

lub udziela niezbyt wyraźnych odpowiedzi, a wtedy biedna glina ludzka skazana jest na 

dokonywanie wyboru według własnego wyczucia, a jeżeli to wyczucie zawodzi — bo i to się może 

zdarzyć — nie pozostaje jej nic innego jak pokornie prosić Boga o złożenie jasnego oświadczenia. 

Elohim jest najbliższym krewnym Izraela i nadrzędną Stroną zawartego Układu.  

Jest Ojcem wybranego ludu. Jest Ojcem każdego rodu. Theom miał prawo spytać Ojca, 

wiecznego i nieskończonego Patriarchy, Głowy wielkiej wspólnoty, dlaczego widomie nie 

potwierdza tego, co powinien był widomie potwierdzić. Ale Theom wiedział jeszcze więcej. 

Wiedział, że w szczególnych wypadkach przysługuje mu nawet prawo czołobitnie zawezwać 

Wiekuistego na sąd.  

Wprawdzie doświadczenia Hioba, męża pokrytego wrzodami i siedzącego na kupie gnoju, 

wskazują na to, że nawet najpokorniejsze prawowanie się z Panem jest bezowocne, bo kończy się 

zawsze przegraną powoda — Hiob też stawiał Panu pytania i żądał od Niego odpowiedzi — ale z 

drugiej strony każdy mąż sprawiedliwy był świadom, że przegrywając z Bogiem, w jakiś 

nieokreślony sposób wygrywa, czego znowu mamy dowód w stokrotnie wynagrodzonym Hiobie.  



Theom, mąż sprawiedliwy, chciał widzieć i usłyszeć, aby uwierzyć, więc zaryzykował                           

i oświadczył, że dopóki Głowa wielkiej wspólnoty wyraźnie nie wyjawi mu prawdy, dopóty, on, 

marny niedowiarek, proch, nie uwierzy. I czekał. Czekał długich osiem dni. Aż w ósmym dniu Pan 

zgotował mu groźną niespodziankę.  

Gdy apostołowie, a wśród nich Theom Niedowiarek, siedzieli po zachodzie słońca                                

w wieczerniku i zmawiali modlitwę wieczorną, do izby wszedł przez zamknięte drzwi Jezus                        

i stanąwszy pośrodku nich rzekł:  

— Pokój wam.  

— Pokój Tobie — odpowiedzieli apostołowie, a chociaż wystarczało jedno spotkanie sprzed 

ośmiu dni, aby mogli oswoić się z myślą o żywym Jezusie, znów owładnęło ich przerażenie, tym 

większe, że nie usłyszeli z Jego ust wezwania: „Nie bójcie się”, które tak kojąco podziałało na nich 

podczas poprzedniego spotkania ze zmartwychwstałym Mężem.  

Ponieważ prawie na nich nie spojrzał, ostudzili swój niepokój, zwłaszcza że Jezus, odszukawszy 

wzrokiem Theoma, podszedł do niego na odległość wyciągniętej ręki, z czego należało 

wnioskować, że tym razem niedowiarek dostąpi łaski wyróżnienia. Theom na pewno to samo 

wyczytał w oczach i brwiach nacierającego nań Rabbiego, bo natychmiast cofnął się. Jezus postąpił 

krok naprzód. Odległość między nimi nie zwiększyła się ani nie zmniejszyła nawet o cal. Theom 

poczuł zawrót głowy. Cofnął się jeszcze o krok i oparł plecami o ścianę. Gdyby mógł, wstąpiłby                        

w kamienny mur, zapadłby się pod ziemię, rozpłynął w powietrzu.  

Żadna z tych możliwości nie nastąpiła i słaniający się na nogach apostoł wciąż stał przed 

obliczem — żywym! — Jezusa na odległość Jego wyciągniętej ręki i patrzał w Jego oczy — żywe! 

— i widział Jego ściągnięte brwi i usta, otwierające się powoli usta, przypominające szczelinę                   

w pochmurnym niebie, z której lada chwila padnie uderzenie gromu. Nie zdzierżył tej mocy bijącej 

od Jezusa. Zamknął oczy i wtedy usłyszał nad sobą jahwiczny ryk Pana rozkazującego:  

— Włóż tutaj swój palec i zobacz moje dłonie i stopy! Podnieś także rękę swoją i włóż ją do 

mojego boku — tu odsłonił tunikę — i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym, Theomie 

Bliźniaku!  

Theom nic już nie widział. Nie widział przebitych dłoni Jezusa ani Jego przebitych stóp, ani Jego 

przebitego boku. Nawet samego Jezusa nie widział. Widział natomiast Jego głos, rozkazujący, 

ogromny, lwi głos wypełniający sobą cały wszechświat, głos Pana wstrząsającego podstawami 

ziemi, pędzącego przed sobą bezkresne wody i obalającego góry.  

Theom zrozumiał: albo dotknie ciała Bezczasu, ran Pańskich i umrze, albo nie sprawdzając 

uwierzy w cielesnego Jezusa i żyć będzie przez całą wieczność.  

Rzekł do Jezusa:  

— Pan mój i Bóg mój.  

Jezus, odpowiadając, spytał go:  

— Uwierzyłeś dlatego, bo mnie ujrzałeś, Theomie?  

A gdy nie otrzymał odpowiedzi, rzekł:  

— Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.  

 



Theom stał wciąż oparty o ścianę. Nie było w nim już żadnego zdumienia, gdy Jezus wyszedł 

przez zamknięte drzwi wieczernika, a wstrząs, który przeżył, był tak wielki, że nie odważył się 

poruszyć z miejsca, chociaż apostołowie natychmiast po wyjściu Zmartwychwstałego wybuchnęli 

żywiołową radością.  

Od tej pory Theom już więcej nie wiódł na pokuszenie Obecności Pańskiej.  

 

Powrót syna marnotrawnego Esteban Murillo (XVII w.) 

Więcej niż 

pobożne praktyki 
Czym jest Boże Miłosierdzie 

 

Podczas pierwszego wieczoru na tygodniowych rekolekcjach poświęconych 

Miłosierdziu Bożemu uczestnicy mówili o swoich oczekiwaniach. Jedni chcieli poznać 

bliżej postać siostry Faustyny, inni pogłębić swoje życie wewnętrzne. W końcu odezwał się 

pewien młody człowiek: „Ja to właściwie przyjechałem z ciekawości. Zastanawiam się, co 

można przez tydzień mówić o Miłosierdziu Bożym” – powiedział.  

Jak się okazało, Miłosierdzie Boże kojarzyło się mu wyłącznie z odmawianą w jego 

parafii koronką. Być może także wielu z nas zna Miłosierdzie Boże głównie od strony kultu. 

W większości kościołów widzimy obrazy Jezusa miłosiernego z napisem  

„Jezu, ufam Tobie”. Słyszymy, że młodzi chcą wziąć ślub w wigilię Niedzieli 

Miłosierdzia. 

Ksiądz poleca w ramach pokuty odmówić Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Podczas 

ogłoszeń duszpasterskich dowiadujemy się, że o godzinie 15.00 odbędzie się nabożeństwo 

ku czci Bożego Miłosierdzia. Księża zachęcają nas do szerzenia Miłosierdzia Bożego.  

Obraz, święto, koronka, modlitwa w godzinie Miłosierdzia oraz szerzenie jego czci to 

tzw. pięć postaci czy, inaczej, form kultu Miłosierdzia Bożego, wydobytych z przesłania św. 

Faustyny jako zalecane dla całego ludu Bożego. 

 Czy można jednak na tym poprzestać? 



Czy wystarczy modlić się tymi, a nie innymi słowami, o tej, a nie innej porze, nosić                  

w portfelu ten, a nie inny obrazek, aby automatycznie stać się czcicielem Bożego 

Miłosierdzia?  

Czym właściwie jest to Miłosierdzie, o którym tyle mówi się w dzisiejszym Kościele? 

Czym 

▌ MIŁOSIERDZIE A LITOŚĆ 

 

Obecnie słowo „miłosierdzie” używane jest niemal wyłącznie w kręgach kościelnych. 

Zupełnie nie przystaje ono do ducha czasów, w których tak wiele mówi się o samorealizacji, 

osiąganiu sukcesów, o braniu życia we własne ręce.  

W jednej ze swoich pierwszych encyklik, poświęconej w całości Miłosierdziu Bożemu, 

papież Jan Paweł II napisał:  

„Umysłowość współczesna (…) zdaje się sprzeciwiać Bogu miłosierdzia, a także dąży do 

tego, ażeby samą ideę miłosierdzia odsunąć na margines życia i odciąć od serca ludzkiego. 

Samo słowo i pojęcie «miłosierdzie» jakby przeszkadzało człowiekowi, który poprzez 

nieznany przedtem rozwój nauki i techniki bardziej niż kiedykolwiek w dziejach stał się 

panem i uczynił sobie ziemię poddaną” (Dives in misericordia, 2). 

 

Idea miłosierdzia budzi opór, gdyż często kojarzy się ono z litością, a nikt z nas nie chce 

być obiektem litości. To upokarza. Wolimy dać sobie radę sami, niż korzystać z czyjejś 

łaski. Nasuwa się nam obraz żebraka wyciągającego rękę na rogu ulicy w nadziei, że ktoś z 

litości rzuci parę drobnych, które pozwolą mu jakoś przetrwać kolejny dzień. 

Jednak Miłosierdzie Boże, Miłosierdzie przez duże „M”, ukazują w Biblii zupełnie inne 

obrazy – odnalezionej drachmy, odzyskanej owcy, a przede wszystkim przyjętego                               

z miłością syna z przypowieści nazywanej tradycyjnie przypowieścią o synu 

marnotrawnym, a którą Jan Paweł II nazwał przypowieścią o miłosiernym ojcu. 

Powracający do domu syn ma świadomość, że nic już mu się od ojca nie należy.  

Wymógł przypadającą na niego część majątku, choć prawnie należała mu się ona dopiero 

po śmierci ojca, po czym ją zmarnotrawił. Cierpiąc głód, postanowił wrócić do domu, licząc 

jedynie na ojcowską litość. Była to sytuacja upokarzająca, jednak syn był gotów przyjąć to 

upokorzenie, nie widząc dla siebie innego wyjścia. 

Spotkanie z ojcem okazało się zupełnie inne, niż to sobie wyobrażał. Zamiast 

spodziewanego upokorzenia doświadcza wielkiej radości. Ojciec wybiega mu naprzeciw, 

ciesząc się z jego powrotu, przywraca mu utracone przywileje, każe dać nową szatę zamiast 

łachmanów, pierścień na rękę i sandały na nogi.  



Ten, który jeszcze przed chwilą był nikim i żył w poniżeniu, przekonuje się, że dla ojca 

jest on ważniejszy niż majątek, który roztrwonił, i honor, który sponiewierał. Spodziewał 

się jedynie litości, jakiegoś rzuconego mu z łaski ochłapu, a tymczasem otrzymuje miłość i 

godność. 

 Takie właśnie jest Boże Miłosierdzie – stawia na nogi i wydobywa ze słabego, 

grzesznego człowieka to, co w nim najlepsze.  

Jeśli nawet w przekładach biblijnych pojawia się czasem słowo „litość”, to nigdy nie jest 

ono zabarwione pogardą czy obojętnością. Jest to raczej taka litość, z jaką rodzice opatrują 

rozbite kolano dziecka, które niepomne na ich ostrzeżenia za szybko zbiegało z górki. 

 

▌ MIŁOSIERDZIE A POBŁAŻANIE ZŁU 

 

Innym powszechnym nieporozumieniem związanym z miłosierdziem jest traktowanie go 

jako pewnego rodzaju słabości. W tym ujęciu Bóg, jak dobrotliwy wujaszek, patrzy przez 

palce na grzechy – nasze i całej ludzkości. „Oni już tacy są i inaczej nie potrafią. Trzeba ich 

takimi zaakceptować” – myśli sobie. 

Jest jak matka czy ojciec niestawiający żadnych wymagań swoim dzieciom, jak lekarz 

obawiający się zadać konieczny ból pacjentowi, jak ktoś z nieświadomości wspierający 

nałóg bliskiej osoby. Jak jednak dobrze wiemy, skutki takiej postawy bywają opłakane                      

i z pewnością nie tak postępuje wobec nas Bóg. 

Bóg nie aprobuje zła, chociaż kocha grzesznika i pragnie jego dobra.  

Jak mówi Jan Paweł II:  

„W żadnym miejscu orędzia ewangelicznego ani przebaczenie, ani też miłosierdzie jako 

jego źródło, nie oznacza pobłażliwości wobec zła, wobec zgorszenia, wobec krzywdy czy 

zniewagi wyrządzonej. W każdym wypadku naprawienie tego zła, naprawienie zgorszenia, 

wyrównanie krzywdy, zadośćuczynienie za zniewagę, jest warunkiem przebaczenia” (Dives 

in misericordia, 14).  

 

To przebaczenie jest już w Bożym sercu, a za popełnione przez nas grzechy 

zadośćuczynił sam Jezus. Jednak prawdziwe pojednanie pomiędzy Bogiem a nami nie 

dokona się bez nas. Aby przyjąć Boże przebaczenie, z naszej strony potrzeba skruchy i 

nawrócenia. Prawdziwa sprawiedliwość wiąże się z miłosierdziem, ale też prawdziwe 

miłosierdzie potrzebuje pewnej korekty ze strony sprawiedliwości.  

W Bogu harmonia pomiędzy sprawiedliwością a miłosierdziem jest idealna – my z kolei 

często mylimy sprawiedliwość z odpłatą, szukaniem zemsty, a miłosierdzie ze świętym 

spokojem.  



Dopiero światło Ducha Świętego pozwala rozeznać, co w danej sytuacji przyniesie 

największe dobro – a często chodzi nie tylko o nasze dobro, ale i o dobro wszystkich 

zainteresowanych.  

Czasem wiąże się to z dużym cierpieniem i pewnym ryzykiem, jak było to w życiu Kasi       

i jej męża. „Była jesień, mżyło, robiło się ciemno, sąsiedzi wracali do domu z pracy” – 

opowiada Kasia. „Mąż leżał pijany przy furtce. Patrzyłam zza firanki, trzymałam się 

parapetu, płakałam i wiedziałam jedno – jeśli go kocham, to muszę go tam zostawić. Niech 

się przekona, jak nisko upadł, może się opamięta”. Postawa Kasi, choć na pozór 

bezwzględna, nie miała nic wspólnego z zemstą ani też szukaniem świętego spokoju, lecz 

była wyrazem miłości. 

Okazała się też właściwa – jej mąż już od wielu lat jest trzeźwym alkoholikiem. 

 

▌ NIE TYLKO DLA „WIELKICH GRZESZNIKÓW” 

 

Ci, którzy nawracają się do Boga po wielkich upadkach, po latach nieprzystępowania do 

sakramentów świętych, z głęboką świadomością swojej grzeszności, opisują często 

nieporównywalne z niczym poczucie radości i pokoju, jakie daje powrót do Boga.  

„Panie Jezu, ale Ty przecież wiesz, że to ja… wiesz, jaka jestem… I naprawdę mnie 

chcesz? Naprawdę mogę podejść do Ciebie?” – modliła się niedawno pewna kobieta, idąc 

po raz pierwszy od kilkudziesięciu lat w procesji komunijnej. Dopiero reakcja innych 

uświadomiła jej, że mówi to na głos.  

Tak głębokie doświadczenie Bożego Miłosierdzia budziło świętą zazdrość w wielu 

ludziach, którzy nigdy nie odeszli od Boga.  

Do ich grona należała także św. Teresa od Dzieciątka Jezus.  

„Nieraz słyszałam, jak mówiono, że nie spotyka się duszy czystej, która by kochała 

bardziej niż dusza pokutująca. Jakże chciałabym zadać kłam tym słowom!” – pisała w 

Dziejach duszy.  

 

Swoje przemyślenia Teresa przedstawiła za pomocą przykładu. Oto syn biegłego lekarza 

przewraca się o kamień, wyrządzając sobie krzywdę. Ojciec otacza go troskliwą opieką, 

stosuje skuteczną terapię, dziecko szybko dochodzi do zdrowia i jest mu wdzięczne. Czy 

syn byłby mu równie wdzięczny, gdyby ojciec usunął mu z drogi kamień, zapobiegając 

nieszczęściu? Nie, gdyby o tym nie wiedział.  

 



„Jeśli się jednak dowie – pisze Teresa – czyż nie będzie go kochał tym więcej? Otóż ja 

jestem owym dzieckiem, przedmiotem uprzedzającej miłości Ojca (…) On chce, abym Go 

kochała za to, że odpuścił mi nie tylko wiele, ale wszystko, nie czekał, aż Go ukocham 

bardziej niż św. Magdalena, lecz chciał, bym zrozumiała, że ukochał mnie miłością 

przedziwnie uprzedzającą, i w zamian kochała Go teraz do szaleństwa!” To odkrycie 

przywróciło jej pokój serca. Nie miała już czego zazdrościć Marii Magdalenie. 

Jednak nasza zazdrość o doświadczenie Bożego Miłosierdzia przypomina niekiedy nie 

tyle świętą zazdrość Tereski, ile raczej zazdrość starszego brata marnotrawnego syna.  

Może się zdarzyć, że wprawdzie modlimy się o nawrócenie grzeszników, ale ich powrót 

do Pana odbieramy jako zagrożenie dla swojej własnej pozycji. Czy uwierzymy Bogu, który 

zwraca się do nas z tymi samymi słowami, z którymi wyszedł do starszego brata:  

„Moje dziecko, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko moje do ciebie należy” (Łk 15,31)?  

Taka sytuacja jest dla nas wielką szansą, gdyż pozwala nam zobaczyć, że my także mamy 

się z czego nawracać – że nasza niewdzięczność, pycha, rozgoryczenie i bunt wołają o Boże 

Miłosierdzie. 

 

▌ ISTOTA OBJAWIENIA JEZUSA CHRYSTUSA 

 

Każdy z nas potrzebuje Miłosierdzia Bożego, nawet jeśli nie każdy o tym wie. Jest ono 

dla nas, jak pisał papież Franciszek, „źródłem radości, pogody i pokoju”. 

 Jest drogą, „która łączy Boga z człowiekiem, ponieważ otwiera serce na nadzieję, że 

będziemy kochani na zawsze, pomimo ograniczenia, jakim jest nasz grzech”. Jest 

spotkaniem z miłością Boga, który „pociesza, przebacza i daje nadzieję” (Misericordiae 

vultus, 2). 

Na tę miłosierną miłość, która zniża się do tego, co w nas najsłabsze i najgorsze, nie 

możemy sobie w żaden sposób zasłużyć. Możemy ją jedynie przyjąć, ukazując Bogu swoje 

ukryte rany, swoją biedę i niewiarę.  

To nie nasze zasługi, lecz właśnie nasze braki i słabości przywołują Miłosierdzie 

Boga, który przyjmuje nas i kocha takimi, jakimi jesteśmy. Nie pozostawia nas jednak 

w tym stanie, lecz przemienia na podobieństwo swego Syna. 

Tak rozumiane Miłosierdzie Boga jest – według słów papieża Franciszka – „istotą 

objawienia Jezusa Chrystusa” Misericordiae vultus, 25), 

a także głównym przesłaniem, jakie Kościół ma do zaoferowania dzisiejszemu światu. 

Wszyscy jesteśmy wezwani do tego, aby doświadczając osobiście Bożego Miłosierdzia, 

stawać się jego świadkami wobec innych – głosząc je i żyjąc nim na co dzień. ▐ 


