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Tomasz 
Tomasz, jeden z Dwunastu, miał takie samo pra-

wo do spotkania z Jezusem jak pozostali ucznio-

wie. I skorzystał 

z niego osiem 

dni później - w 

dzień Pański. 

Niedziela jest 

więc dniem 

spotkania ze 

Zmartwychwsta

łym. Jest dniem spotkania wspólnoty, ale i 

dniem osobistego spotkania z każdym 

wierzącym. Chrystus nikogo nie pomija, pragnie 

osobistej zażyłości z każdym. Kim zatem jest ten 

”niedowiarek” - Didymos? Istnieje szeroko 

rozpowszechnione przekonanie, że imię wyraża 

całą głębię człowieka, to, kim on jest. Imię 

Tomasz Didymos występuje w tym podwójnym 

brzmieniu tylko w Ewangelii Jana (J 11,16; 20,24; 21,2). Greckie imię Didymos 

znaczy dosłownie ”podwójny”, ”dwojaki”, ”bliźniaczy”. Może wskazywać na 

człowieka rozdwojonego, niespójnego wewnętrznie, pełnego niepokojów. 

Takim był zapewne apostoł Tomasz. Ewangelista przedstawia go w trzech 

sytuacjach: w scenie przed wskrzeszeniem Łazarza (J 11,16), w czasie Ostatniej 

Wieczerzy (J 14,4) i w Wieczerniku (J 20,19-23). Za każdym razem jest w nim 

 

Kalendarz liturgiczny: 

8 IV Uroczystość Zwiasto-

wania Pańskiego 

13 IV św. Marcina I 

Cytat tygodnia: 
 

„Właśnie miłość Pana 
nas odnawia, abyśmy 
stali się ludźmi nowymi, 
spadkobiercami nowego 
Przymierza, śpiewają-
cymi pieśń nową..” 
 

Św. Augustyn 
 

Intencje mszalne: 
 

 

Niedziela, 07 kwietnia 2013 
800 ++ z rodz. Kasper, Tkaczuk, Gołębiewskich, Wacewicz, Gradzińskich 
930 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o bł. dla rodziny Koronow-
skich 
1100  Dziękczynna w 35r.ślubu Barbary i Mirosława Wasilewskich 
1230 Ż.R 
1800 + Władysław Dudar (greg. 7; 30d.p.p.) 
 

Poniedziałek, 08 kwietnia 2013 
700  + Władysław Dudar (greg. 8) 
1800 

 

Wtorek,  09 kwietnia 2013 
700 + Władysław Dudar (greg. 9) 
1800 + Kazimiera Wójcik 30d.p.p. 
 

Środa, 10 kwietnia 2013 
700  
1800 + Władysław Dudar (greg. 10) 
 

Czwartek, 11 kwietnia 2013 
700  
1800 + Władysław Dudar (greg. 11) 
 

Piątek, 12 kwietnia 2013 
700 + Władysław Dudar (greg. 12) 
1800 ++ Tadeusz, Ryszard i zm. z rodziny  
 

Sobota, 13 kwietnia  2013 
700 + Władysław Dudar (greg. 13) 
1800 + Tadeusz Misztal w 21r.ś. i rodzice z obojga stron  
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wiele zapału, ale i wątpliwości. Widzimy go jako człowieka nieufnego, 

stojącego z boku, łatwo zamykającego się w sobie, niezdolnego do 

porozumienia, którego współbracia muszą przekonywać. Sam Jezus stopniowo 

prowadzi Tomasza do dojrzałości i osobistego wyznania: ”Pan mój i Bóg mój?” 

(J 20,28). Te słowa ucznia są nie tylko osobistym wyznaniem wiary, ale również 

spójnym wyrażeniem tajemnicy Zmartwychwstania i Bóstwa Jezusa Chrystusa. 

Jest to wyraz wielkiej radości i zawierzenia, który można by przyrównać do 

okrzyku z hymnu wyśpiewanego przez Maryję w scenie Zwiastowania: ”Raduje 

się duch mój w Bogu, moim Zbawcy” (Łk 1,47).Każdy z nas może osobiście 

spotkać się ze Zmartwychwstałym, zwłaszcza w Eucharystii. Tam On leczy nasze 

lęki, wątpliwości, rozdwojenia. Tam zachęca nas, by niejako ”zobaczyć” ślady 

gwoździ i ”włożyć” rękę w miejsce męki, ”wniknąć” w serce Boga. Tam wreszcie 

zaprasza nas na ucztę, abyśmy uwierzyli w Niego i doświadczyli komunii z Nim. 

Święci znani… i nie znani 

Św. Marcin I 
Marcin pochodził z włoskiego miasta Todi. Był 
synem kapłana Fabrycjusza. Od młodości 
przebywał w Rzymie i należał do jego hierarchii 
duchownej. Wyświęcony na diakona pełnił przez 
pewien czas funkcję apokryzjusza, czyli jakby 
nuncjusza papieskiego na dworze cesarza 
wschodnio-rzymskiego w Konstantynopolu. Po 
śmierci Teodora I w 649 r. został wybrany 
papieżem i konsekrowany bez zatwierdzenia cesarza. Otrzymał wówczas święcenia 
kapłańskie i sakrę biskupią. Konstanty II, dotknięty takim obrotem spraw, odmówił 
uznania Marcina I za prawowitego papieża. Marcin I pragnął wyraźnie określić 
stanowisko Kościoła rzymskiego wobec monoteletów, którzy utrzymywali, że Pan 
Jezus posiadał tylko jedną wolę Bożą, a nie miał woli ludzkiej. Zwołał więc - znów 
bez pytania cesarza - synod w kościele Zbawiciela na Lateranie, w którym wzięło 
udział 105 biskupów łacińskich i 30 wschodnich z terenów, które zajęli Arabowie. 
W 20 anatemach potępiono tam uroczyście błędy monoteletów. Wydano 
równocześnie pismo wyjaśniające, jaka jest prawdziwa nauka katolicka. 
Dokumenty synodu zostały rozesłane do wszystkich biskupów i całego 
duchowieństwa chrześcijańskiego, a także do cesarza Konstantyna II. Cesarz 

poczytał to jako osobisty atak papieża na jego autorytet i zareagował bardzo 
gwałtownie. W 650 r. wysłał swojego przedstawiciela, Olimpiusz, egzarchę 
Rawenny, do Rzymu, by aresztował papieża, a biskupów zmusił do odwołania 
dekretów synodu. Olimpiusz widząc jednak poparcie, jakim cieszył się papież, 
zbuntował się przeciw cesarzowi i ratował się ucieczką na Sycylię. Podanie głosi, że 
gdy Olimpiusz zamierzał w czasie Mszy świętej osobiście dokonać na św. Marcinie 
porwania, nagle oślepł. Konstantyn II wysłał wówczas z wojskiem drugiego 
apokryzariusza w osobie Teodora Kalliopy. Aresztował on papieża Marcina 17 
czerwca 653 r. i w bardzo ciężkiej i upokarzającej podróży zawiódł go na Naksos, 
gdzie chory papież spędził w nędzy cały rok. Następnie Marcin został wywieziony 
do Konstantynopola, gdzie stanął przed sądem senatu. Został oskarżony nie o 
obronę ortodoksyjności i potępienie Typos, ale o podżeganie do buntu egzarchy 
Olimpiusa, wzniecenie rozruchów i bezprawne ogłoszenie się papieżem. Sąd 
cesarski skazał papieża na "degradację" ze wszystkich święceń duchownych i 
funkcji. Skazany na śmierć, został publicznie odarty z szat pontyfikalnych, zakuty w 
kajdany i poprowadzony przez miasto na miejsce kaźni. Za wstawiennictwem 
patriarchy Konstantynopola Pawła II karę śmierci zamieniono Marcinowi I na 
dożywotnie zesłanie do Chersonezu na Krym, gdzie z powodu nieludzkich 
warunków zmarł z biedy i udręczenia 13 kwietnia 655 r.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ogłoszenia parafialne – II Niedziela Wielkanocna 
 

1. Jutro Uroczystość Zwiastowania Pańskiego – dzień świętości ży-

cia – msze św. o 700 i 1800. 

2. Za tydzień w niedzielę na mszy św. o 930 spotkanie rodziców i 

kandydatów do bierzmowania roku II, a na mszy św. o 1100 spo-

tkanie rodziców i dzieci I Komunijnych. 

3. W sobotę o 1100 msza św. i spotkanie dla chorych i niepełno-

sprawnych – szczególnie wyjeżdżających na pielgrzymkę w maju 

do Rzymu i na wczaso-rekolekcje w sierpniu do Łeby. 

4. Bóg zapłać za ofiary składane tydzień temu na tacę w niedzielę 

Zmartwychwstania Pańskiego w kwocie 3095 zł i na KUL w kwo-

cie 1820 zł. Za tydzień druga niedziela miesiąca – taca inwesty-

cyjna. 

 


