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EWANGELIA (J 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.


	 


„DZIENNICZEK” ŚW. SIOSTRY FAUSTYNY (Dz. 420, 505, 699, 965) 
Święto to wyszło z wnętrzności miłosierdzia Mojego i jest zatwierdzone w głębokościach 
zmiłowań Moich. Wszelka dusza wierząca i ufająca miłosierdziu Mojemu dostąpi go. 

Cała nicość moja tonie w morzu miłosierdzia Twego; z ufnością dziecka rzucam się 
w objęcia Twoje, Ojcze miłosierdzia, by Ci wynagrodzić za niedowierzanie tylu dusz, które 
lękają się Tobie zaufać. O, jak mała liczba dusz prawdziwie Cię zna. O, jak gorąco pragnę, 
aby święto Miłosierdzia było znane duszom. Koroną dzieł Twoich jest miłosierdzie, 
wszystko zaopatrujesz z uczuciem najczulszej matki.
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Córko Moja, mów światu całemu o niepojętym miłosierdziu Moim. Pragnę, aby święto 
Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych 
grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze 
łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego; która dusza przystąpi do 
spowiedzi i Komunii św., dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar; w dniu tym otwarte są 
wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski; niech się nie lęka zbliżyć do mnie żadna 
dusza, chociażby grzechy jej były jako szkarłat... 

Dusze giną mimo Mojej gorzkiej męki. Daję im ostatnią deskę ratunku, to jest święto 

Miłosierdzia Mojego.


➡ Dziś obchodzimy tak ważne dla nas Święto Miłosierdzia Bożego, którego Jezus 
pragnął dla naszego dobra. Jaka będzie moja odpowiedź i otwartość serca na 
przyjęcie tych wielkich łask? Ufam, że Jezus pragnie obdarzyć   mnie    tą największą 
łaską jaką jest zupełne odpuszczenie win i kar? 

➡ W tym szczególnym dniu będę pamietać o  postawie zaufania wobec Boga 
i miłosierdzia do bliźnich oraz przyprowadzaniu ludzkości do zdroju miłosierdzia. 


➡ Pan Jezus wzywa każdego z nas, apostołów Jego Miłosierdzia: mów światu całemu 
o niepojętym miłosierdziu Moim.
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