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Celebracja słowa Bożego. 
Jezus zmartwychwstał i żyje  

(J 20, 24–29)

Pieśń na wejście
Otwórz me oczy, chcę widzieć Jezusa

Pozdrowienie: 
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
Pan z wami! I z duchem twoim. Amen.

Wprowadzenie
Kochane dzieci! Dzisiaj spotkamy się z Apostołem Tomaszem, który 

bardzo chciał osobiście przekonać się, że Jezus zmartwychwstał i żyje. 
Posłuchajcie!

Czytanie słowa Bożego 
Ewangelia – J 20, 24–29

Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem nimi, 
kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: „Widzie-
liśmy 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 
do boku Jego, nie uwierzę”. A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie jego 
byli 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”. 
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Scenka (przygotowana wcześniej)
Akt I: Uczniowie i Tomasz
Kilku uczniów: Tomaszu, był u nas Jezus, widzieliśmy Go! On naprawdę 

żyje!
Tomasz: Jeżeli jest prawdą, to co mówicie, muszę się o tym sam prze-

konać. Nie macie przecież żadnych dowodów. Sprawa jest bardzo 
poważna! 
I jeszcze jedno, jeśli na rękach Jezusa nie zobaczę śladów gwoździ 
i nie włożę palca w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki do przebitego 
włócznią boku Jezusa – nie uwierzę, że On żyje. 

Akt II: Jezus przychodzi do uczniów i Tomasza
Jezus: Pokój wam! Tomaszu, „podnieś tutaj swój palec i zobacz moje 

ręce. Podnieś tutaj rękę swoją i włóż do mego boku”. 
Tomasz: Jezu, jesteś moim Panem i Bogiem!
Jezus: Tomaszu, uwierzyłeś, dlatego że mnie zobaczyłeś? Szczęśliwi są 

ci, którzy nie widzieli mnie, a uwierzyli.

Homilia:
Kiedy słyszymy prawdę o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, nasu-

wa się ważne pytanie: jak Jezus wstał z grobu? Dziś wiemy, że to Jego 
Ojciec dał Mu tę wielką moc. Uczniowie Jezusa też nie wiedzieli, nie 
rozumieli, dziwili się i dlatego Jezus przychodził do nich, ukazywał 
się im, by mogli się przekonać i mocno uwierzyć. Podczas pierwszego 
wspólnego spotkania z uczniów Jezusem Zmartwychwstałym w wie-
czerniku byli obecni prawie wszyscy uczniowie, brakowało tylko To-
masza.

Potem uczniowie opowiadają Tomaszowi o spotkaniu z Jezusem: 
„Widzieliśmy Pana!”. Jednak on kategorycznie odrzuca radosną nowinę 
uczniów o Zmartwychwstałym. Tomasz sam osobiście chce zobaczyć. 
Stawia wymóg stwierdzenia śladu gwoździ na rękach oraz przebitego 
boku, by się przekonać, że zmartwychwstałym jest rzeczywiście ukrzy-
żowany Jezus. Tomasz, choć nie umie przyjąć świadectwa uczniów, nie 
odchodzi od nich, jak Judasz. 

Jezus wiedział, że Tomasza nie było w wieczerniku, kiedy On przy-
szedł do uczniów. Wiedział, że dla Apostoła doświadczenie widzenia 
Jezusa jest konieczne, bo na tym doświadczeniu i spotkaniu Apostołów 
ze Zmartwychwstałym będzie opierała się wiara Kościoła. 
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Jezus zna Tomasza po imieniu i zależy mu nie tylko na „Dwunastu” 
Apostołach, ale na tym, żeby nikt nie zginął. Jezus nie odrzuca żądania To-
masza, zuchwałość nieobecnego ucznia otrzyma pozytywną odpowiedź. 

Po tygodniu Jezus ponownie przychodzi do uczniów, kiedy są 
w domu i Tomasz jest wraz z nimi. Mimo zamkniętych drzwi Jezus 
przychodzi do nich, staje pośrodku i pozdrawia ich słowami: „Pokój 
wam!”. Potem nakazuje Tomaszowi, by spełnił swój wymóg i by uwie-
rzył. Osobiste spotkanie z Chrystusem Zmartwychwstałym przemienia 
Tomasza, tak że dotykanie ran nie jest już potrzebne. Tomasz uwierzył, 
że Jezus jest Bogiem i dlatego zaświadczył o tym wobec Apostołów: 
„Pan mój i Bóg mój”. Wiara Tomasza w zmartwychwstanie Jezusa ro-
dzi się na podstawie widzenia i osobistego spotkania z Panem. 

Odpowiedź Jezusa odnosi się do nas, do Kościoła, do wszystkich, 
którzy uwierzą w Zmartwychwstanie Jezusa bez widzenia Go na ziemi, 
ale na podstawie widzenia Apostołów. 

W Piśmie Świętym „widzieć” oznacza poznać prawdę o Bogu, przy-
jąć prawdę, jaką Bóg daje poznać o sobie.

Czynność liturgiczna – znak krzyża
W obrzędach Wigilii Paschalnej paschał zapala się od poświęconego 

ogniska. Paschał jest symbolem Zmartwychwstałego Chrystusa. Wyry-
ty na nim krzyż oznacza Jego zbawczą śmierć na krzyżu. Pięć otworów 
z tkwiącymi w nich czerwonymi ziarnami kadzidła symbolizują zbaw-
cze rany, które Chrystus zachował w swoim uwielbionym ciele. Wyryty 
w paschale rok bieżący oraz pierwsza i ostatnia litera alfabetu greckie-
go (alfa i omega) oznaczają, że do Chrystusa należy czas i wieczność. 
On jest początkiem i celem wszystkiego.

Dziś jest taki dzień, by wyrazić wiarę w Jezusa Zmartwychwstałego. 
Zachęcam każdego z was do tego, by podejść blisko Paschału i wo-

bec wspólnoty uczynić znak krzyża, który oznacza nasze «tak» dane 
Chrystusowi publicznie i widzialnie.
(Uczniowie kolejno wychodzą na środek sali i czynią znak krzyża)

Modlitwa
Módlmy się! Wszechmogący wieczny Boże, Ty w Jezusie Chrystusie 

objawiasz nam Siebie, Twoją miłość i potęgę. Prosimy Cię, daj nam tę 
łaskę, byśmy ufali Tobie ponad wszystko i by wiara wyrażała się w mi-
łości do bliźnich. Amen.
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Błogosławieństwo 
Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna, i Ducha 

Świętego, niech zstąpi na was i pozostanie na zawsze. Amen.

Pieśń na zakończenie
Dotknął mnie dziś Pan


