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Apostoł Tomasz został już poinformowany o tym, że Je-

zus Zmartwychwstał. Wie już o tym, że grób jest pusty, 

bo Piotr i Jan byli u grobu. Słyszał już od Marii Magda-

leny relację „Widziałam Pana i to mi powiedział”. Pozo-

stali uczniowie podobnie zdali mu relację z odwiedzin Je-

zusa zaświadczając „Widzieliśmy Pana”. Ale dla Tomasz 

to jest za mało. Świadectwo mu nie wystarcza. Poszukuje 

osobistego, indywidualnego doświadczenia Pana. Może 

nawet wynika to z zazdrości, może złości że Jezus przy-

szedł wtedy, kiedy jego nie było z uczniami; że nie mógł 

go osobiście spotkać. Tomasz chce spotkać zmartwych-

wstałego, by uwierzyć. Jeżeli pragnienie to wielka chęć 

spełnienia tego, co uznaliśmy za wartościowe, piękne, do-

bre to Tomasz miał właśnie pragnienie spotkania Jezusa 

Zmartwychwstałego. 

Tomasz chce dotknąć tych ran, które stały się przecież po-

wodem tak wielkiej rozpaczy uczniów: część z nich za-

myka się w Wieczerniku, dwóch w beznadziei odchodzi 

z Jerozolimy do Emaus, Piotr i część uczniów wraca do 

łowienia ryb, tego, co robili zanim spotkali Jezusa z Na-

zaretu. Tomasz być może nie chce się już drugi raz roz-

czarować, już czuł się tak oszukany, omamiony kłam-

stwem że nie chce drugi raz przechodzić tego samego za-

łamania. Już raz ktoś mu powiedział „pójdź za mną”, już 

raz zobaczył Pana i się nim zachwycił, a później wszystko 

okazało się klęską. Tomasz już nie chce słuchać zapew-

nień „widzieliśmy Pana” – Tomasz chce zobaczyć. Chce 

dotknąć ran Jezusa, chce spotkać Pana bardzo intymnie  

i bardzo blisko. 

Tomasz jest w tym fragmencie Ewangelii reprezentantem 

tego, co św. Anzelm z Canterbury wyraził łacińskim zda-

niem fides quaerens intellectum – wiara poszukująca zro-

zumienia. Didymos to znaczy „bliźniak” – nie wiadomo 

skąd u Tomasza taki przydomek. Ale można wysnuć 

myśl, że w Tomaszu ścierały się ze sobą właśnie owe 

dwie drogi: wiara i rozum. Z jednej strony Tomasz uwie-

rzył słowu Mistrza, gdy ten go wybrał na górze i włączył 

w poczet Dwunastu, a z drugiej strony szukał logicznego, 

rozumowego wyjaśnienia tych wszystkich wydarzeń,  

w których uczestniczył. Nie chciał opierać się na abstrak-

cji, szukał dowodów. 

Również i my powinniśmy zastanowić się nad tym czy 

wierzymy Jezusowi i nad tym, czy próbujemy rozumowo 

podejść do rzeczywistości wiary. 

ks. Krzysztof 

  

 

 

Z ewangelii według św. Jana (J 20, 19-31) 
„Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie 

przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte  

z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął po-

środku i rzekł do nich: «Pokój wam!» A to powie-

dziawszy, 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 po-

wiedział im: «Weźmijcie Ducha Świętego! Którym od-

puścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzy-

macie, są im zatrzymane». Ale Tomasz, jeden z Dwu-

nastu, 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 odpowie-

dzi 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 zapi-

sano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Sy-

nem Bożym, i abyście wierząc, mieli życie w imię 

Jego.” 

Parafia pw. Niepokalanego Serca Maryi Panny w Leśniewie 

ul. Kościelna 12, 84-106 Leśniewo 

Telefon: (58) 673 89 94, e-mail: biuro@parafia-lesniewo.pl  

www.parafia-lesniewo.pl , www.facebook.com/parafialesniewo/ 
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1. Bóg zapłać za ofiary dziś składane do puszek 

na rzecz pomocy dla Syrii. 

2. W tym tygodniu nie będzie adoracji, spotkania 

biblijnego oraz spotkania młodzieży. Nie będzie 

również spotkań dzieci przygotowujących się do 

Komunii św. Próba śpiewu dla dzieci w przyszłą 

niedzielę po Mszy św. o g. 11.00. 

3. W środę Nowenna do M.B. N. Pomocy po 

Mszy św. o g. 18.00. 

4. W sobotę o g. 10.00 spotkanie Scholki dzie-

cięcej. O g. 11.00 spotkanie dla wszystkich mi-

nistrantów oraz kandydatów. 

5. W przyszłą niedzielę uczestnicy Parafialnej 

Ligi Biblijnej składają karty odpowiedzi i odbie-

rają ostatni zestaw pytań. Przypominamy,  

że w ostatnim etapie pytania należy dostarczyć 

do jednego z księży jak najszybciej, co będzie 

decydujące w przypadku jednakowej liczby 

punktów w klasyfikacji ogólnej. 

6. Spotkanie dla rodziców dzieci przeżywają-

cych w tym roku rocznicę Komunii św. odbędzie 

się w przyszłą niedzielę po Mszy św. o g. 9.30. 

Prosimy o przekazanie informacji zainteresowa-

nym. 

7. W przyszłą niedzielę podczas Mszy św.  

o g. 11.00 do grona ministrantów zostaną włą-

czeni nowi chłopcy, którzy od kilku miesięcy 

przygotowują się do tego wydarzenia. 

8. W przyszłą niedzielę o g. 13.00 ministranci 

wyjeżdżają na Ogólnopolski Turniej w Piłce 

Nożnej Halowej do Częstochowy. 

9. W przyszłą niedzielę będziemy obchodzić 

Niedzielę Biblijną - po mszach św. będzie moż-

liwość zakupu różnych wydań Pisma Świętego 

w okazyjnych cenach. 
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Uroczystość św. Wojciecha,  

biskupa i męczennika,  

Patrona Polski i Archidiecezji Gdańskiej 

18.00 
Dziękczynna, z prośbą o Boże błogosła-

wieństwo w rodzinie w 81 r.urodzin 

18.30 + Zbigniewa (r.ur.) i Stefanię Kloske 
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Święto Św. Marka Ewangelisty 

18.00 + Stanisława Labuda wsp.m. 

 

18.30 Dziękczynna w 8 r.ślubu Gabrieli  

i Kazimierza 
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18.00 o zdrowie w rodzinie 

18.30 
Do Bożego Miłosierdzia, w podzięko-

waniu za odebrane łaski z prośba  

o dalsze w rodzinie 
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18.00 + Mariana Semmerling 

 

18.30 o zdrowie dla kuzyna Roberta 
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18.00 

+ męża Zbigniewa Potrykus, syna  

Ryszarda, zięcia Mirosława, siostry 

Annę, Bronisławę, Wandę  

i brata Józefa. 
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Święto Św. Katarzyny Sieneńskiej,  

dziewicy i doktora Kościoła 

16.00 + Scholastykę Muller wsp.m. 

17.00 
+ Annę, Augustyna Albeckich, brata  

Józefa, Mariana, Jerzego, córkę Bogu-

miłę Sztamborską 
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III Niedziela Wielkanocna  

8.00 
Dziękczynna w 47 r.ślubu Stanisławy  

i Jana Lanc 

9.30 + Alfonsa Kloske wsp.m. 

11.00 

+ Klarę, Franciszka Węsierskich, ojca  

Feliksa, dziadka Antoniego Keller 

i Antoniego Cyffka 

16.00 
+ Leokadię Lademan (25r.śm.), Jana,  

Urszulę, Ryszarda 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE INTENCJE MSZALNE 


