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[Uczniowie wątpią nawet wtedy, gdy stają w obliczu samego JEZUSA ZMARTWYCHWSTAŁEGOPOR. ŁK 24, 38, tak bardzo wydaje się im to niemożliwe; sądzą, że widzą duchaPOR. ŁK 24, 39. […] 

Tomasz doświadczy takiej próby wątpliwościJ 20, 24-27; a mimo ostatniego ukazania się JEZUSA w Galilei, o czym wspomina Mateusz, „niektórzy jednak wątpili”MT 28, 17 [KKK, 644, fragm.] 

DRUGA NIEDZIELA WIELKANOCNA 
MIŁOSIERDZIA BOŻĘGO 

Z DZIEJÓW APOSTOLSKICHDZ 2, 42-47 

Uczniowie trwali w nauce apostołów 

i we wspólnocie, 

w łamaniu chleba 

i w modlitwach. 

Bojaźń ogarniała każdego, 

gdyż apostołowie czynili wiele znaków i cudów. 

Ci wszyscy, którzy uwierzyli, 

przebywali razem 

i wszystko mieli wspólne. 

Sprzedawali majątki i dobra 

i rozdzielali je każdemu według potrzeby. 

Codziennie trwali jednomyślnie w świątyni, 

a łamiąc chleb po domach, 

spożywali posiłek 

w radości i prostocie serca. 

Wielbili BOGA, 

a cały lud odnosił się do nich życzliwie. 

PAN zaś przymnażał im codziennie tych, 

którzy dostępowali zbawienia. 

PSALM RESPONSORYJNYPS 118 (117), 2-4. 13-15. 22-24 (R.: POR. 1C) 

REFREN: Dziękujcie PANU, bo jest miłosierny 

Niech dom Izraela głosi: „JEGO łaska na wieki”. 

Niech dom Aarona głosi: „JEGO łaska na wieki”. 

Niech wyznawcy PANA głoszą: 

„JEGO łaska na wieki”. 

Abym upadł, uderzono mnie i pchnięto, 

lecz PAN mnie podtrzymał. 

PAN moją mocą i pieśnią, ON stał się moim ZBAWCĄ. 

Głosy radości z ocalenia w namiotach sprawiedliwych: 

„Prawica PAŃSKA moc okazała”. 

Kamień odrzucony przez budujących 

stał się kamieniem węgielnym. 

Stało się to przez PANA i cudem jest w naszych oczach. 

Oto dzień, który PAN uczynił, 

radujmy się nim i weselmy 

Z PIERWSZEGO LISTU ŚWIĘTEGO PIOTRA APOSTOŁA1 P 1, 3-9 
Niech będzie błogosławiony BÓG 

i OJCIEC PANA naszego, 

JEZUSA CHRYSTUSA. 

ON w swoim wielkim miłosierdziu 

przez powstanie z martwych JEZUSA CHRYSTUSA 

na nowo zrodził nas do żywej nadziei: 

do dziedzictwa niezniszczalnego 

i niepokalanego, 

i niewiędnącego, 

które jest zachowane dla was w niebie. 

Wy bowiem jesteście przez wiarę 

strzeżeni mocą BOŻĄ dla zbawienia, 

gotowego objawić się w czasie ostatecznym. 

Dlatego radujcie się, 

choć teraz musicie doznać trochę smutku 

z powodu różnorodnych doświadczeń. 

Przez to wartość waszej wiary 

okaże się o wiele cenniejsza 

od niszczalnego złota, 

które przecież próbuje się w ogniu, 

na sławę, chwałę i cześć 

przy objawieniu JEZUSA CHRYSTUSA. 

Wy, choć nie widzieliście, 

miłujecie GO; 

wy w NIEGO teraz, 

choć nie widzicie, 

przecież wierzycie, 

a ucieszycie się radością 

niewymowną i pełną chwały 

wtedy, gdy osiągniecie cel waszej wiary – 

zbawienie dusz. 

AKLAMACJAPOR. J 20, 29 Alleluja, Alleluja, Alleluja 

»Uwierzyłeś, Tomaszu, bo MNIE ujrzałeś; 

błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli« 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. JANAJ 20, 19-31 

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., 
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INFORMACJE PARAFIALNE 
 Trwa ROK JUBILEUSZOWY w naszym kościele — od 30.VI.2019 

do 30.VI.2020 — ustanowiony przez STOLICĘ APOSTOLSKĄ 
na trzechsetlecie jego budowy. 

 19.IV (niedziela): Światowa pandemia wirusa COVID-19 trwa… 
 20.IV (poniedziałek): Rozpoczęcie obowiązywania nowych zasad 

dotyczących liczby wiernych w kościołach w czasie Mszy św. 
Jeśli chodzi o nasz kościół — jest to liczba 50 osób. 

 Nasz arcypasterz, ks. Kazimierz kard. NYCZ, udzielił wszy-
stkim wiernym, aż do odwołania, dyspensy od obowiązku 
niedzielnego uczestnictwa we Mszy św. 

 Korzystających z dyspensy zachęcamy! do osobistej 

i rodzinnej modlitwy oraz uczestnictwa w nabożeństwach 
transmitowanych za pośrednictwem mediów elektronicz-
nych. Na stronie www.swzygmunt.knc.pl udostępniamy! 

przekaz na żywo nabożeństw z parafialnej świątyni. 
 Gazetka parafialna tylko w wydaniu elektronicznym. 

 24.IV (piątek): O 1800, jak w każdy 4. piątek miesiąca, Msza 
św. w intencji dzieci objętych „RÓŻAŃCEM RODZICÓW ZA DZIECI”. 

 W związku z sytuacją epidemiczną uroczystości 1. Komunii 
św. nie odbędą się w tym roku w tradycyjnym terminie 
majowym (planowane były na 10.V). Najbardziej prawdopo-
dobnym terminem jest termin powakacyjny, w zależności 
od tego, jak będzie wyglądał rozwój epidemii i związane 
z tym decyzje władz. Przed wakacjami nasi Duszpasterze 
postarają się podać konkretną datę 1. Komunii. 

 W związku z sytuacją w kraju Parafialny Zespół Caritas prosi, 

aby wszyscy, którzy potrzebują pomocy zgłaszali się bezpo-
średnio do członków Zespołu lub za pośrednictwem księży. 

 Zachęcamy! wszystkich parafian do przekazania 1% (1 pro-

cent) podatku dochodowego na rzecz naszego Parafialnego 
Zespołu Caritas, od lat zajmującego się m.in. organizowaniem 

wyjazdów zimowych i letnich dla najuboższych dzieci z na-
szej parafii, w ten sposób budującego aktywną wspólnotę. 
Ulotki, które pomogą wypełnić formularz PIT – w kościele. 
Wszystkim dobroczyńcom – serdeczne podziękowania! 

 Ofiary na spłatę zobowiązań związanych z trwającym re-
montem kościoła i rewitalizacji frontonu naszej świątyni 
można składać np. na konto parafialne: 

PKO S.A. VII O. w Warszawie 56 1240 1109 1111 0000 0551 5772 

Pamiętajmy też o wsparciu naszych duszpasterzy! 

ZAPOWIEDZI 
Zapowiedź I: Aleksy OSUCH, kawaler, i Magdalena Weronika 

KWAPIŚ, panna, oboje z parafii tutejszej 
Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach w zawarciu małżeństwa przez 
w/w osoby proszony jest o skontaktowanie się z Kancelarią Parafialną 

INTENCJE MSZALNE I MODLITEWNE 

20.IV 
(poniedziałek) 

730 w intencji rodziny PACIOREK STRZEŻEK 

1800 † Jana KORNASZEWSKIEGO 

21.III 
(wtorek) 

730 † Zdzisława MARCINIUKA 

1800 
† Stanisława, Marianny, Haliny i Adolfa WIŚNIEWSKICH, 

zmarłych z rodzin PIEKARNIAKÓW, OSIADACZÓW i KŁOSZEWSKICH 

22.IV 
(środa) 

730 † cierpiących w czyśćcu 

1800 
† Izabeli KANABUS, Leokadii, Walentego i Henryka 

KANABUSÓW, ich rodziców, 

Julianny RAWSKIEJ, Stefana BIERNACKIEGO 

23.IV 
(czwartek) 

730 o zdrowie dla Mikołaja 

1800 
† Stefana PAWLAKA, 

zmarłych z rodzin PAWLAKÓW i ŁAGOWSKICH 

24.IV 
(piątek) 

730 w pewnej intencji 

1800 w intencji dzieci objętych modlitwą różańcową rodziców 

25.IV 
(sobota) 

730  

1800 † Marianny i Antoniego KRÓLÓW 

26.IV 
(niedziela) 

845 † Leona BRUDNIEWSKIEGO, w 28. rocznicę śmierci 

1030 † Magdaleny PARADOWSKIEJ, w 4. rocznicę śmierci 

1200 

† Stanisława i Ireny PENCONKÓW, 

Haliny i Dariusza STOLARZAKÓW, 

Stanisławy i Władysława OLSZEWSKICH, 

Jana ZAWADZANKO 

1800 
† Tadeusza i Jerzego ANUSZEWSKICH, 

zmarłych z rodzin ANUSZEWSKICH i MARCÓW 

.WĄTPIĄCY TOMASZ — SERODINE, Jan (ok. 1594, Ascona –1630, Rzym) 

1620., olejny na płótnie, 128×160 cm, Muzeum Narodowe, Warszawa; źródło: commons.wikimedia.org 

BENEDYKT XVI – PRAWDZIWE ZNACZENIE TOMASZA APOSTOŁA 
[Tomasz] jest zawsze obecny na czterech listach sporządzonych na podstawie 

Nowego Testamentu, w pierwszych trzech Ewangeliach umieszczony jest obok 

MateuszaPOR. MT 10, 3; MK 3, 18; ŁK 6, 15, Dzieje Apostolskie natomiast umieszczają go blisko 

FilipaPOR. DZ 1, 13. Jego imię pochodzi od rdzenia hebrajskiego ta’am, co oznacza 

„bliźniak”. W rzeczywistości Ewangelia św. Jana wiele razy nazywa go imieniem 

„Didymos”POR. J 11, 16; 20, 24; 21, 2, które po grecku znaczy dokładnie „bliźniak”. Dla nas 

nie jest jasne, dlaczego nosił taki przydomek […] 

Bardzo znana, a nawet przysłowiowa, jest scena z niewiernym Tomaszem, która mia-

ła miejsce osiem dni po wydarzeniu Paschy. Najpierw nie uwierzył on w JEZUSA, który 

ukazał się podczas jego nieobecności, i powiedział: „Jeżeli na rękach JEGO nie zoba-

czę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i ręki mojej nie włożę 

w bok JEGO, nie uwierzę”J 20, 25. Z tych słów płynie przekonanie, że JEZUS jest już roz-

poznawalny nie tyle z oblicza, co ze swoich ran. Tomasz uważa, że znakami istotnymi 

dla tożsamości JEZUSA są teraz przede wszystkim JEGO rany, w których objawia się, jak 

bardzo nas umiłował. W tym Apostoł się nie myli. Jak wiemy, osiem dni później JEZUS 

ponownie ukazał się pośród swoich uczniów, i tym razem Tomasz był obecny. JEZUS 

mówi mu: »Podnieś tutaj swój palec i zobacz MOJE ręce. Podnieś rękę i włóż w MÓJ 

bok, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym»J 20, 27. Tomasz reaguje wspaniałym 

wyznaniem wiary w całym Nowym Testamencie: „PAN mój i BÓG mój!”J 20, 28. 

Św. Augustyn komentuje w ten sposób: Tomasz „widział i dotknął człowieka, ale wy-

znawał swoją wiarę w BOGA, którego nie widział, ani nie dotykał. Jednak, gdy widział 

i dotykał GO, chciał wierzyć w to, w co aż do tej chwili wątpił”IN JOHANN. 121, 5. Ewangelista 

kończy ostatnim słowem JEZUSA do Tomasza: »Uwierzyłeś dlatego, że MNIE ujrzałeś? 

Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli»J 20, 29. To zdanie można również 

powiedzieć w czasie teraźniejszym: „Błogosławieni, którzy nie widzieli, jednakże 

wierzą”. 

JEZUS wypowiada tu podstawową zasadę dla chrześcijan, którzy przyjdą po Tomaszu, 

a zatem dla nas wszystkich. I warto zauważyć, jak inny Tomasz, wielki średniowiecz-

ny teolog z Akwinu, zbliży do tej formuły błogosławieństwa inną formułę, pozornie 

przeciwną, przytoczoną przez Łukasza: „Szczęśliwe oczy, które widzą to, co wy widzi-

cie”ŁK 10, 23. Jednakże Akwinata komentuje: „Zasługuje o wiele bardziej ten, kto wierzy 

bez widzenia, od tego, kto nie wierzy, pomimo że widzi”IN JOHANN. XX LECTIO VI PAR. 2566. 

W rzeczywistości List do Hebrajczyków, powołując się na wielu starożytnych 

Patriarchów biblijnych, którzy wierzyli w BOGA, nie widząc wypełnienia się JEGO 

obietnic, definiuje wiarę jako „porękę tych dóbr, których się spodziewamy, oraz 

dowód tych rzeczywistości, których nie widzimy”POR. HBR 11, 1. Przypadek apostoła 

Tomasza ważny jest dla nas przynajmniej z trzech powodów: po pierwsze dlatego, że 

nas umacnia w naszych niepewnościach; po drugie dlatego, że pokazuje nam, iż każ-

da wątpliwość może być doprowadzona do świetlanego rozwiązania, ponad wszelką 

wątpliwość; wreszcie dlatego, że słowa skierowane do niego przez JEZUSA 

przypominają nam prawdziwy sens wiary dojrzałej i dodają nam odwagi do działania 

mimo trudności na naszej drodze przylgnięcia do Jezusa. 

Ostatnia uwaga na temat Tomasza została zachowana dla nas w Czwartej Ewangelii, 

która przedstawia go jako świadka ZMARTWYCHWSTAŁEGO, po cudownym połowie ryb 

na Jeziorze TyberiadzkimPOR. J 21, 2. Z tej okazji jest on wspomniany nawet zaraz 

po Szymonie Piotrze: to ewidentny znak wielkiej ważności, jaką cieszył się on w śro-

dowisku pierwszych wspólnot chrześcijańskich. W rzeczywistości pod jego imieniem 

zostały napisane później Dzieje oraz Ewangelia Tomasza, oba teksty apokryficzne, 

jednakże bardzo doniosłe dla studiów początków chrześcijaństwa. Przypominamy 

wreszcie, że według starożytnej tradycji, św. Tomasz ewangelizował najpierw Syrię 

oraz PersjęTAK REFERUJE JUŻ ORYGENES, CYTOWANY PRZEZ EUZEBIUSZA Z CEZAREI, HIST. ECCL. 3, 1, zaś później wybrał się 

do Indii Środkowych. W tej perspektywie misjonarskiej kończymy naszą refleksję, 

wyrażając życzenie, aby przykład św. Tomasza umacniał zawsze naszą wiarę w JEZUSA 

CHRYSTUSA, naszego PANA i naszego BOGA. 

MSZE ŚW. 
niedziela i uroczystości obowiązujące: 08:45, 10:30, 12:00 (suma), 18:00 

święta pracujące: 08:45, 18:00 

dni powszednie: Patrz – intencje parafialne 

KANCELARIA 

PARAFIALNA 

tel. fax. (22) 754 47 32; e-mail: swzygmunt.slomczyn@op.pl 

poniedziałek – piątek 08:00–09:30, 17:00–19:00 

soboty, niedziele i święta: Nieczynna 

WWW www.swzygmunt.knc.pl 

KSIĘŻA Proboszcz Jacek DZIKOWSKI, Wikariusz Michał BOGDAN 

INNE 
Żywy Różaniec – +48 512 665 747; Różaniec Rodziców – +48 608 369 120 

Schola – +48 662 476 217 
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