
 

     

Niedziela Bożego Miłosierdzia   
J 20, 19-31 (Biblia Tysiąclecia) 

 
 

 

 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! 

     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 nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę.  

      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!  

w  "Szkole Słowa Bożego" - gazetka dla każdego!                  
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      Tomasz Mu odpowiedział: Pan mój i Bóg mój!  

    Powiedział mu Jezus: Uwierzyłeś dlatego, ponieważ Mnie ujrzałeś? 

Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.  

I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej książce, uczynił Jezus wobec 

uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że  

Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym,                                         

i abyście wierząc mieli życie w imię Jego. 

 

 

 

"Otwórz przede mną te karty"                                                 

Rozważania Ewangelii ze św. Augustynem 

 

 s. Krystyna Abramczuk OSA, Wydawnictwo "Rafael", Kraków 2018      

 

Pokój wam!  

 

W Ewangelii na Niedzielę Miłosierdzia Bożego trzykrotnie powtarzają się te słowa 

Jezusa: "Pokój wam!".  

❖ Najpierw jako słowa powitania i uspokojenia zalęknionych uczniów.  

❖ Powtórnie w kontekście posłania i przekazania włazy odpuszczania 

grzechów.  

❖ I wreszcie po ośmiu dniach w scenie spotkania z Tomaszem. 

Te słowa przypominają zapewnienie z Wieczernika:  

"Pokój zostawiam wam, mój pokój daję wam. Daję wam nie tak, jak świat go 

daje" (J 14,27). 

Pokój Chrystusa nie jest pokojem, jakiego szuka świat. Święty Augustyn w 

swoich kazaniach mocno podkreśla tę różnicę. 

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. 

 



To nie jest taki pokój, jakim cieszą się grzesznicy. Nie ten, który posiadamy tu na 

ziemi. Bo jakiż to pokój - pyta Augustyn - skoro tyle napotykamy kłopotów, potrzeb, 

pożądań, walki z pokusami, zmęczenia? 

Nawet to, co daje odpoczynek, jeśli trwa zbyt długo, w końcu nas znuży.                       

Nie osiągniemy tu prawdziwego ani doskonałego pokoju. 

Dopiero kiedy to, co śmiertelne, odzieje się w nieśmiertelność, a to, co 

zniszczalne, w niezniszczalność (1 Kor 15,54), wtedy zapanuje pokój prawdziwy, 

zupełny i wieczny. 

Taki pokój jest nam obiecany i do niego dążymy. Jezu mówi o nim "mój pokój". 

Odnajdujemy go w spotkaniu z Nim. 

Drogą do tego pokoju jest nawrócenie. Jeśli tego pokoju pragniemy, musimy 

zwrócić swe serce do Boga.  

Pouczają nas o tym słowa psalmu: "Pan ogłasza pokój swemu ludowi i tym, 

którzy się do Niego zwracają swym sercem" (Ps 85,9). Pokój to pojednanie z 

Bogiem i jedność z bliźnimi. 

➢ Augustyn wskazuje szczególnie na dwa warunki pokoju. 

 

1. Dar ten otrzymują czyniący sprawiedliwość. Pokój i sprawiedliwość to 

dwoje przyjaciół, udzielających sobie nawzajem pocałunku, zgodnie z 

proroctwem psalmu (por. Ps 85,11).Kto w swym postępowaniu nie kieruje 

się sprawiedliwością, daremnie pragnie pokoju i na próżno go szuka.  

2. I drugi warunek: pokój otrzymują czyniący miłosierdzie. Jeśli siejemy 

miłosierdzie, zbierać będziemy pokój. Dzieła miłosierdzia to nasze ziarno, 

wtedy pokój będzie naszym plonem. 

 

Objaśnienia Psalmów 71,6; 84,10-12; 124, 10; 125,11 

 

 

 

 

 



Stacja VIII "Drogi światła" komentarz bp. G. Rysia. 

Zmartwychwstały Pan umacnia wiarę Tomasza 

 

To stacja, w której Jezus zwraca naszą uwagę na swoje rany. Pokazuje nam swoje 

przebite ręce i bok. Każe ich dotknąć - poczuć ich prawdziwość, realność, rzeczywistość, 

dosłowność. Męka Jezusa nie była udawana.  

I wiara wielkanocna nie bierze krzyża w poetycki nawias, nie bagatelizuje go, nie 

unieważnia, nie ucieka od niego w łatwe i płytkie kaznodziejskie konstrukcje. "Podnieś rękę 

i włóż ją do mego boku [...]. I nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym!" 

 Właśnie na tym polega ostatecznie wiara Tomasza i Piotra, i Jana, i wszystkich 

apostołów, i nasza: żeby w Tym, którego nazywamy Panem i Bogiem, rozpoznać 

Tego, który był ukrzyżowany.  

Żeby zobaczyć Jezusa żywego, z ranami. Tego, który zawsze "żyje jako Baranek zabity". 

Żeby doświadczyć krzyża jako rzeczywistości, która nie musi zabić! Chociaż może wiele 

kosztować. I z reguły kosztuje. 

Taką właśnie - wielkanocną - wiarę Tomasz wyznał. Nie w wieczerniku, tamtego wieczora. 

A przynamniej nie tylko wtedy ... 

Wtedy był początek. 

Potwierdzenie - i pełnia - przyszło wtedy, gdy po latach, gdzieś w Indiach, Tomasz poniósł 

męczeństwo. Przeszyty - według przekazu tradycji - żołnierską włócznią. 

 

Modlimy się przy tej stacji, Panie, o wielkanocną wiarę wobec krzyża.  

 

❖ Daj, byśmy nigdy o krzyżu łatwo nie mówili; byśmy go w ten sposób nie 

czynili cięższym w życiu naszych sióstr i braci.  

❖ Daj, byśmy sami nigdy nie stawali się krzyżem dla innych.  

❖ I byśmy go we własnym życiu nie prowokowali.  

❖ Ale daj także, byśmy przed nim nie uciekli, gdy przyjdzie jako nieodwołalna  

i namacalna rzeczywistość w naszym życiu.  

❖ I daj w nim doświadczyć nie śmierci, lecz ŻYCIA, to znaczy - MIŁOŚCI! 

 



I czytanie :  Dz 2, 42-47   (Biblia Tysiąclecia) 
 

Trwali oni w nauce Apostołów i we wspólnocie,                                                 

w łamaniu chleba i w modlitwie. 

Bojaźń ogarniała każdego, gdyż Apostołowie czynili wiele znaków i cudów. Ci wszyscy, 

co 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, przyjmowali posiłek z radością i prostotą serca.  Wielbili Boga, 

a cały lud odnosił się do nich życzliwie. Pan zaś przymnażał im codziennie tych, którzy 

dostępowali zbawienia. 
 

 

 

 

 

Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 

 

➢   Św. Bazyli Wielki 
 

Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich wierzących 
 

Jakiż jest piękniejszy dowód pokory niż ten, gdy przełożeni braterskiej wspólnoty są 

wzajemnie sobie poddani? Jeśli nadto posiadają te same duchowe dary, o ileż 

piękniejszy będzie ich wspólny wysiłek.  

Jak wskazał nam Pan, rozsyłając swoich uczniów po dwóch, każdy z nich z radością 

wybierze poddanie się drugiemu, pamiętając o słowach: „Kto się uniża, będzie 

wywyższony” (Łk 18, 14).  

Jeśli zaś się zdarzy, że jeden posiada mniej a drugi więcej, jest bardziej pożyteczne, 

aby słabszy pozwolił się wspomagać przez mocniejszego. W przeciwnym razie, czyż 

nie byłoby to oczywistym przekroczeniem apostolskiego nakazu: „Niech każdy ma na 

oku nie tylko swoje własne sprawy, ale też i drugich” (Flp 2, 4).  

Sądzę, że nie jest rzeczą możliwą dokonać tego, pozostając w oddzieleniu, ponieważ 

każda część uważa za swą powinność troskę tylko o tych, którzy do niej przynależą, 

zaniechawszy troski o innych, co – jak powiedziałem – stoi w wyraźnej sprzeczności              

z nakazem apostolskim.  

Na świadków takiego postępowania należy przywołać świętych, o których 

opowiadają Dzieje:  

❖ „Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich wierzących”, i w innym 

miejscu: 

❖ „Ci wszyscy, co uwierzyli, przebywali razem, i wszystko było wspólne”.  



Jest więc jasne, że między nimi wszystkimi nie było żadnego rozdziału, ani nikt nie 

żył samowolnie, ale wszyscy powodowali się jedną i tą samą troską. A tak się działo, 

gdy było ich razem pięć tysięcy i gdy wśród nich pojawiło się zapewne niemało – po 

ludzku mówiąc – przeszkód na drodze do życia wspólnego.  

Jeśli więc bracia znajdujący się w jednej miejscowości są o wiele mniej liczni, jakaż 

przyczyna usprawiedliwiałaby pozostawanie w rozdzieleniu między sobą?  

Oby okazało się możliwe, żeby nie tylko bracia z jednej miejscowości byli w ten 

sposób zjednoczeni razem, ale także, aby liczne  wspólnoty założone w różnych 

miejscach były budowane w jedności ducha i w więzi pokoju (Ef 4, 3) pod jednym 

przewodnictwem tych, którzy są w stanie bezstronnie i mądrze kierować sprawami 

wszystkich.  

 

➢   Św. Augustyn 
 

Niebezpieczeństwo własności prywatnej 
 

Jakże wiele tysięcy ludzi, bracia moi, uwierzyło wtedy, gdy kładziono u stóp 

apostołów zapłatę otrzymaną za sprzedany majątek. A co o takich ludziach mówi 

Pismo?  

Z pewnością stali się oni świątynią Boga; i nie tylko poszczególni z nich stali się 

świątynią Boga, lecz stali się nią wszyscy jednocześnie. A po to, byście wiedzieli, że w 

nich wszystkich powstało jedno miejsce dla Pana.  

Pismo mówi: „Jedną duszę i jedno serce mieli” skierowane ku Bogu.  

Wielu ludzi natomiast, aby nie czynić miejsca Panu, szuka swego [dobra], kocha 

swoje, cieszy się swoją władzą i pragnie prywatnej własności. Kto zaś chce uczynić 

miejsce Panu, nie powinien cieszyć się z tego, co należy do niego, ale z tego, co 

wspólne. To właśnie owi robili z majątkiem prywatnym; uczynili z niego dobro 

wspólne.  

Czy stracili coś z tego, co posiadali na własność? Gdyby mieli coś jako poszczególni 

ludzie, i każdy z osobna coś by posiadał, to miałby tylko to, co było jego własnością; 

kiedy zaś uczynił dobrem wspólnym to, co było jego własnością, to także te rzeczy, 

które należały do innych, stały się teraz jego.  

Niech Wasza Miłość zwróci na to uwagę, gdyż z powodu tego, co posiadamy jako 

pojedynczy ludzie, powstają: kłótnie, nieprzyjaźnie, niezgody, wojny między ludźmi, 

zamieszki, przeciwstawne sobie poglądy, zgorszenie, grzechy, niesprawiedliwości, 

zabójstwa.  



Z powodu czego? Z powodu tego właśnie, co posiadamy jako pojedynczy ludzie.  

A czy kłócimy się z powodu tych rzeczy, które posiadamy wspólnie?  

Tym powietrzem wspólnie oddychamy i to słońce wspólnie widzimy.  

Błogosławieni zatem ci, którzy tak czynią miejsce dla Pana, że nie cieszą się z 

prywatnej własności... Powstrzymujmy się zatem, bracia, od posiadania prywatnej 

własności albo od miłości do niej, jeśli już nie możemy od samego posiadania.  

 

➢   Św. Beda Wielebny 
 

Znak miłości braterskiej 
 

 „I mieli wszystko wspólne”, itd.  

Jeśli miłość Boga rozlewa się w naszych sercach, rodzi natychmiast miłość bliźniego. 

I dlatego też czytamy, że przez ten podwójny żar miłości Duch Święty został dany 

apostołom dwa razy.  

A wielkim znakiem miłości braterskiej jest to, że ma wszystko ten, kto nie ma nic 

własnego. 


