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2. Niedziela Wielkanocna czyli Miłosierdzia Bożego             11 kwietnia 2021 
 

 LITURGIA SŁOWA   
Dz 4, 32-35; Ps 118; 1 J 5, 1-6; J 20,19-31  

 

Ref. Psalmu: Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny. 
 

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 Świę-
tego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzyma-
cie, 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 To-
masz 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 niedowiar-
kiem, 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. – Oto słowo Pańskie. 

 

ŚWIĘTO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 
Święto Miłosierdzia Bożego ob-

chodzone jest w pierwszą niedzielę 
po Wielkanocy, czyli II Niedzielę 
Wielkanocną, zwaną obecnie Nie-
dzielą Miłosierdzia Bożego. Wpisał 

je do kalendarza liturgicznego naj-
pierw Franciszek kard. Macharski 
dla archidiecezji krakowskiej 
(1985), a potem niektórzy biskupi 
polscy w swoich diecezjach. Na 

prośbę Episkopatu Polski święty 
Jan Paweł II, papież, w 1995 roku 
wprowadził to święto dla wszyst-
kich diecezji w Polsce. W dniu ka-
nonizacji św. Faustyny Kowalskiej, 

 

Każdy, kto sercem wierzy, że 

Jezus jest Mesjaszem, z Boga się 

narodził. A kto narodził się  

z Boga, zwycięża świat. Kto 

wierzy, że Jezus jest Synem 

Bożym, zwycięża świat. Kto 

wierzy, że Jezus jest Mesjaszem, 

Synem Bożym, ma życie w imię 

Jego. Kościół jest żywy i zwy-

cięski, gdy wierzący z wielką 

mocą świadczą o zmartwych-

wstaniu Mesjasza Jezusa. On ży-

je i posyła nas na żniwo swoje, 

jak Ojciec Jego posłał. Kościół 

nie może mieć drzwi zamknię-

tych z obawy i bojaźni przed 

światem. Pan mówi do każdego 

z nas: Nie bądź bez wiary, lecz 

wierz. Wiara zwycięża świat. 
 

Marek Ristau 



30 kwie-tnia 2000 r. papież ogłosił 
to święto dla całego Kościoła.  

Inspiracją dla ustanowienia tego 
wspaniałego święta było pragnienie 
Pana, Jezusa, które przekazała sio-
stra Faustyna. Pan Jezus powiedział 
do niej: Pragnę, ażeby pierwsza 
niedziela po Wielkanocy była 
świętem Miłosierdzia (Dz. 299). 
Pragnę, aby święto Miłosierdzia, 
było ucieczką i schronieniem dla 
wszystkich dusz, a szczególnie dla 
biednych grzeszników. W dniu 
tym otwarte są wnętrzności miło-
sierdzia Mego, wylewam całe mo-
rze łask na dusze, które się zbliżą 
do źródła miłosierdzia Mojego.  
Która dusza przystąpi do spowie-
dzi i Komunii św. – dostąpi zupeł-
nego odpuszczenia win i kar.  

W dniu tym otwarte są wszyst-
kie upusty Boże, przez które 
płyną łaski (Dz. 699). 

 
Inne słowa Pana Jezusa do  
św. Faustyny:  
Pragnę, aby pierwsza niedziela 

po Wielkanocy była Świętem Miło-
sierdzia. To pragnienie po raz 
pierwszy wypowiedział Pan Jezus w 
Płocku  
w 1931 r.: „Święto to wyszło  
z wnętrzności miłosierdzia mojego  
i jest zatwierdzone w głęboko-
ściach zmiłowań moich. Wszelka 
dusza wierząca i ufająca miłosier-
dziu mojemu – dostąpi go”.  

W następnych latach Pan Jezus 
powracał do tego żądania aż 14 
razy, określając miejsce tego 
święta w kalendarzu liturgicznym, 
przyczynę i cel jego ustanowienia 

oraz sposób przygotowania i ob-
chodzenia.  
„W tym dniu kapłani będą mówić 
ludziom o wielkim i niezgłębionym 
miłosierdziu moim”. Wybór pierw-
szej niedzieli po Wielkanocy, która 
kończy oktawę Zmartwychwstania 
Pańskiego, wskazuje na ścisły zwią-
zek między wielkanocną tajemnicą 
Odkupienia a Świętem Miłosier-
dzia. Męka, śmierć i zmartwych-
wstanie Chrystusa są bowiem 
szczytowym objawieniem miłości 
miłosiernej Boga. Dzieło odkupie-
nia owocuje i aktualizuje się w sa-
kramentach świętych, o których 
mówi liturgia Święta Miłosierdzia. 
Chrzest, sakrament pokuty, Eucha-
rystia są niewyczerpanymi źró-
dłami Miłosierdzia Bożego. „Pra-
gnę – powiedział Pan Jezus – aby 
Święto Miłosierdzia było ucieczką i 
schronieniem dla wszystkich dusz, 
a szczególnie dla biednych grzesz-
ników. Kto w dniu tym przystąpi 
do Źródła Życia, ten dostąpi zupeł-
nego odpuszczenia win i kar. W 
dniu tym otwarte są wszystkie 
upusty Boże, przez które płyną ła-
ski, niech się nie lęka zbliżyć do 
Mnie żadna dusza, chociażby grze-
chy jej były jak szkarłat”. Tak więc 
ranga tego święta polega także na 
tym, że nawet ci, którzy dopiero w 
tym dniu się nawracają, mogą 
otrzymać przebaczenie grzechów 
oraz wyprosić wszelkie łaski, jeśli 
one są zgodne z wolą Bożą. Szcze-
gólnymi adresatami tego święta są 
grzesznicy, zwłaszcza ci najbardziej 
zatwardziali. „Dusze giną mimo 
Mojej gorzkiej męki. Daję im 

ostatnią deskę ratunku, to jest 
Święto Miłosierdzia. Jeżeli nie 
uwielbią Miłosierdzia Bożego – 
zginą na wieki”. Aby skorzystać z 
tych wielkich darów, trzeba wypeł-
nić warunki nabożeństwa do Miło-
sierdzia Bożego, tzn.: pokładać uf-
ność w Panu Bogu, pełnić uczynki 
miłosierdzia, być w stanie łaski 
uświęcającej i przystąpić do Komu-
nii św. „Nie znajdzie żadna dusza 
uspokojenia – powiedział Pan Je-
zus – dopóki się nie zwróci z ufno-
ścią do miłosierdzia mojego i dla-
tego pierwsza niedziela po Wiel-
kanocy ma być Świętem Miłosier-
dzia”. 

 

KOMENTARZE DO CZYTAŃ  
Przygotowane przez Bractwo Słowa Bożego 

Komentarz do pierwszego  
czytania 
Dzisiejsza niedziela jest Świętem 

Bożego Miłosierdzia ustanowio-
nym zgodnie z życzeniem Jezusa, 
który objawił się św. Siostrze Fau-
stynie. Przyjęcie orędzia Bożego 
miłosierdzia ma doprowadzić do 

odtworzenia jedności, jaka istniała 
w Kościele na początku. Wynikała 
ona z doświadczenia wielkiej miło-
ści Boga, jaką żyli Apostołowie  
i pierwsi uczniowie. Wspominali 
oni mękę Pańską oraz miłosierdzie, 
jakie im Pan okazał po swoim 
zmartwychwstaniu. To wszystko 

tworzyło nową rodzinę Bożą złą-
czoną więzami silniejszymi niż 
więzy krwi. Była to wspólnota jed-
nego Ducha będącego czystą miło-
ścią Ojca Niebieskiego i Syna Bo-
żego. Przyjęcie miłosierdzia od 
Boga skłaniało wszystkich, by się 



nim dzielić wśród braci i sióstr. Po-
ziom wiary był tak wielki, że prze-
zwyciężył naturalne pragnienie po-
siadania i lęki egzystencjonalne. 
Młody Kościół widział, że im wię-
cej rozda ubogim, tym bardziej bę-
dzie bogaty duchem. W ten sposób 
chrześcijanie rozpoczęli opiekę nad 
cierpiącymi niedostatek, która trwa 
do dziś. Odrzucenie Bożego Ducha 
w dzisiejszych czasach będzie pro-
wadzić do podziałów i wyzysku 
człowieka. Będzie istniał bez-
względny świat bez miłosierdzia. 
Dlatego powinniśmy tak jak 
pierwsi Apostołowie głosić z 
wielką mocą prawdę, że Jezus żyje! 

 
Komentarz do psalmu 
Dzisiejszy psalm możemy przy-

równać do pieśni człowieka, który 
ją śpiewa przed obrazem Jezusa 
Miłosiernego. Wzywa on innych do 
dziękczynienia za dar przebacze-
nia. Opisuje moc Boga przez zwró-
cenie uwagi na podniesioną pra-
wicę. Tak również Jezus na tym ob-
razie ma podniesioną dłoń, w której 
jest moc i siła dla ocalenia grzesz-
nika. Psalmista śpiewa więc dalej: 
Nie umrę, ale żyć będę. Jezus Miło-
sierny dał obietnicę dotyczącą tego 
obrazu, że kto czcić Go będzie w 
tym wizerunku, nie zginie. Obie-
cuje też zwycięstwo nad wszyst-
kimi nieprzyjaciółmi oraz swoją 
opiekę. Ten dzień wyzwolenia, o 
którym mówi psalmista, to dzisiej-
sza niedziela. To dzień tryumfu Bo-
żego Miłosierdzia. 

 
Komentarz do drugiego  
czytania 
Naszą siłą jest nasza wiara. 

Każdy, kto wierzy, że Jezus jest 
Mesjaszem, z Boga się narodził i 
każdy miłujący Tego, który dał ży-
cie, miłuje również tego, kto życie 
od Niego otrzymał. Po tym pozna-
jemy, że miłujemy dzieci Boże, gdy 
miłujemy Boga i wypełniamy Jego 
przykazania, albowiem miłość 
względem Boga polega na spełnia-
niu Jego przykazań, a przykazania 
Jego nie są ciężkie. Wszystko bo-
wiem, co z Boga zrodzone, 

zwycięża świat; tym właśnie zwy-
cięstwem, które zwyciężyło świat, 
jest nasza wiara. A któż zwycięża 
świat, jeśli nie ten, kto wierzy, że 
Jezus jest Synem Bożym? 

Jezus Chrystus jest Tym, który 
przyszedł przez wodę i krew i Du-
cha, nie tylko w wodzie, lecz w wo-
dzie i we krwi. Duch daje świadec-
two, bo Duch jest prawdą. 

Drugie pytanie jest sprawdzianem 
stanu naszej wiary w Syna Bożego. 
Warto dziś uświadomić sobie, o 
czym najwięcej myślimy? Kogo 
najbardziej kochamy? Odpowiedzi 
te ujawnią stan naszej duszy. Może 
się okazać, że Jezus wcale nie jest 
dla nas najważniejszy. Prawdą 
może być, że ktoś bardziej wierzy 
w wirusa niż w Boga i dlatego rezy-
gnuje z przyjścia do kościoła na 
Mszą świętą. Wystarcza mu wirtu-
alna obecność poprzez transmisję 
telewizyjną lub radiową. Przykaza-
nia Boże są niezmienne: Pamiętaj 
abyś dzień święty święcił. To nie 
Bóg ma się dostosować do nas, ale 
my do Jego woli. Nie przyjmując 
komunii świętej przynajmniej raz w 
tygodniu, brutalnie odrzucamy 
Jego miłość i ponosimy wielkie 
straty duchowe. Zastanówmy się 
nad tym, jaka jest nasza wiara, czy 
wszystko w naszym życiu jej jest 
podporządkowane. 

 
Komentarz do Ewangelii 
Dzisiejsza niedziela jest, jak ją 

określił sam Jezus, Świętem Bo-
żego Miłosierdzia. Jest to pierwsza 
niedziela po Zmartwychwstaniu. 
Ewangelia z tego dnia pięknie uka-
zuje duchowe znaczenie tej uroczy-
stości. Jest to ten ósmy dzień, kiedy 
Jezus Miłosierny przyszedł do św. 
Tomasza, aby On poznał i doświad-
czył tego, jak wielki jest Pan w 
swoim przebaczeniu. Można po-
wiedzieć, że Odkupiciel przyszedł 
specjalnie właśnie do tego spóź-
nialskiego Apostoła, który wciąż 
nie wierzył, że On żyje. Niewiara i 
lękliwość uczniów symbolizują za-
mknięte drzwi. Jednak to Bogu nie 
przeszkadza. Pokonuje wszystkie 
obawy, lęki i przychodzi, abyśmy 

KATECHIZM 
KOŚCIOŁA 

KATOLICKIEGO 
 
1422 "Ci zaś, którzy przystępują 

do sakramentu pokuty, otrzy-

mują od miłosierdzia Bożego 

przebaczenie zniewagi wyrzą-

dzonej Bogu i równocześnie do-

stępują pojednania z Kościołem, 

któremu, grzesząc, zadali ranę, 

a który przyczynia się do ich na-

wrócenia miłością, przykładem  

i modlitwą". 
 
1423 Nazywa się go sakramen-

tem nawrócenia, ponieważ urze-

czywistnia w sposób sakramen-

talny wezwanie Jezusa do na-

wrócenia, drogę powrotu do 

Ojca, od którego człowiek odda-

lił się przez grzech. Nazywa się 

go sakramentem pokuty, ponie-

waż ukazuje osobistą i ekle-

zjalną drogę nawrócenia, skru-

chy i zadośćuczynienia ze strony 

grzesznego chrześcijanina. 
 

1424 Nazywa się go sakramen-

tem spowiedzi, ponieważ oskar-

żenie - spowiedź z grzechów 

przed kapłanem jest istotnym 

elementem tego sakramentu. 

Sakrament ten jest również "wy-

znaniem", uznaniem i uwielbie-

niem świętości Boga oraz Jego 

miłosierdzia wobec grzesznego 

człowieka. Nazywa się go sakra-

mentem przebaczenia, ponieważ 

przez sakramentalne rozgrze-

szenie wypowiedziane słowami 

kapłana Bóg udziela peniten-

towi "przebaczenia i pokoju". 

Nazywa się go sakramentem po-

jednania, ponieważ udziela 

grzesznikowi miłości Boga przy-

noszącej pojednanie: "Pojednaj-

cie się z Bogiem" (2 Kor 5, 20). 

Ten, kto żyje miłosierną miło-

ścią Boga, jest gotowy odpowie-

dzieć na wezwanie Pana: "Naj-

pierw idź i pojednaj się z bratem 

swoim" (Mt 5, 24). 



my przyszli do Niego. Chce, byśmy 
w tym czasie wielkanocnej radości 
dotknęli Jego ran i przyjęli łaskę, 
która z nich wypływa. Szczególnie 
jest udzielana w tym dniu poprzez 
sakrament Pokuty i Eucharystii. 
Zbawiciel powiedział, że kto tego 
dnia przystąpi do spowiedzi i Ko-
munii Świętej, uzyska odpuszcze-
nie win i kar za grzechy. Przez ten 
dar Bóg nas, grzeszników, w jed-
nym momencie, jednego dnia chce 
przemienić w świętych. Ktoś może 
się uśmiechnąć i pomyśleć, czy to 
możliwe. Tak. Tym największym 

darem, za którym kryje się pokój i 
szczęście, jest Boże przebaczenie. 
Bóg w swojej wszechmocy może 
uczynić wszystko. Dzisiejsza 
Ewangelia jest tego najlepszym do-
wodem. To może być historia nie 
tylko Tomasza, lecz każdego z nas. 
Słowo Didymos oznacza bliźniaka. 
Jesteśmy w jakimś sensie przez 
opór względem łaski Bożej spo-
krewnieni z Tomaszem. Lecz 
uwierzmy, że Boże miłosierdzie 
zwycięża! Przyjrzyjmy się obra-
zowi Jezu, ufam Tobie. To właśnie 
jest ten Jezus z Wieczernika, który 

idzie do Apostoła. Lecz w tym wi-
zerunku Jezus chce zdążyć przyjść 
do wszystkich złamanych na duchu 
i wątpiących, aby tchnąć w nich na-
dzieję. Mówi do nich: uwierz we 
Mnie, a Ja zabiorę twój grzech. Po-
święćmy dzisiaj przed obrazem Je-
zusa Miłosiernego chociaż pięć mi-
nut i wyznajmy wiarę w Niego, w 
Jego miłosierdzie oraz w to, że On 
może zmienić nasze życie na lep-
sze. 

Komentarze zostały przygotowane 
przez ks. Michała Dłutowskiego 

 

CARITAS ARCHIDIECEZJI WARSZAWSKIEJ  
 

zachęca do przekazywania 1% podatku dla Caritas 
 
Jak to uczynić? Wypełniając PIT należy: 
 wpisać w pkt 137 numer KRS Caritas AW 0000225750; 
 wpisać w pkt 138 kwotę 1% należnego podatku  
 w pkt 139 wskazać cel szczegółowy: Caritas w Parafii  

św. Augustyna w Warszawie, ul. Nowolipki 18. 
 w pkt 140 postawić krzyżyk by wyrazić zgodę na przekaza-
nie do Caritas Archidiecezji Warszawskiej imienia, nazwiska, 

adresu i wysokości przekazanej kwoty. Dziękujemy! 

 

O G Ł O S Z E N I A 
1. Oktawę Świąt Zmartwychwstania Pańskiego kończy dzisiejsza Niedziela Miłosierdzia Bożego. 
Przypomnijmy słowa Pana, Jezusa, skierowane do św. s. Faustyny Kowalskiej, wielkiej Apostołki i Orędow-
niczki Bożego Miłosierdzia: Nie znajdzie ludzkość uspokojenia, dopóki nie zwróci się z ufnością do miłosierdzia 

mojego. 

     Dziś można uzyskać odpust zupełny. Warunki uzyskania odpustu: - stan łaski uświęcającej; - przyjęcie 
Komunii Świętej; - brak przy-wiązania do jakiegokolwiek grzechu; - modlitwa w intencjach w których 
modli się Ojciec Święty; - odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego wobec Najświętszego Sakramentu.  
2. Dziękujemy za ofiary złożone na Caritas. Dzisiaj można złożyć do puszek, przy wyjściu z kościoła także 
jałmużnę dla biednych. 
3. W poniedziałek, 12 kwietnia, rozpoczynamy kolejny Kurs dla Narzeczonych. Zapisy są na pierwszym 
spotkaniu o godz. 20:00 w Kaplicy Matki Bożej. 
4. W środę zapraszamy na nabożeństwo do MBNP o godz. 18:00. 
5. Po okresie kwarantanny wznowiona jest praca kancelarii parafialnej. 
6. W tym miesiącu jest wiele wolnych intencji na mszach św. porannych. Zapraszamy do kancelarii lub 
zakrystii. 
7. Zapraszamy do udziału w koloniach letnich dzieci i młodzież. Kolonie odbędą się w terminie 11 do 25 lipca 
2021 r. w Szklarskiej Porębie. Koszt pobytu wynosi 1600 zł. Zapisy u ks. Jana w zakrystii, bądź za 
pośrednictwem parafialnej strony internetowej: www.swaugustyn.pl  
 
 
 
 

Prosimy o ofiary na pokrycie kosztów druku gazetki. Bóg zapłać! 
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