
 Zdaniem, które w czytaniach mszalnych II niedzieli wielkanocnej wybija się na 
pierwsze miejsce, jest bez wątpienia to wypowiedziane przez Jezusa: „Uwierzyłeś Tomaszu, bo 
Mnie ujrzałeś; błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli”. Dzisiejsza liturgia słowa jest jed-
nak pełna odwołań do wzroku, patrzenia, oglądania... To jak to wreszcie jest z tym widzeniem?
 W II czytaniu z Apokalipsy św. Jana Apostoła słyszymy dzisiaj: „Co widzisz, napisz 
w księdze (...); I obróciłem się, aby widzieć (...); Kiedym Go ujrzał, do stóp Jego upadłem jak 
martwy (...); Napisz więc to, co widziałeś (...)”. To spostrzeżenie pozwala nam zrozumieć, że w 
wierze bardzo ważne jest to, co widzę, bo jest to dane mi po to, żeby wiarę umocnić.
 Przy lekturze dzisiejszego fragmentu Ewangelii wg św. Jana możemy zbyt mocno sku-
pić uwagę na osobie św. Tomasza, tego, jak go zwykle nazywamy, niedowiarka. A tymczasem 
zauważmy, że Jezus przychodząc za pierwszym razem do swoich uczniów (wtedy, gdy nie było 
z nimi Tomasza) „(...) pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie ujrzawszy Pana”. 
Jezus pokazuje im swoje rany, bo są one Jego „dowodem tożsamości”. Apostołowie potrze-
bowali takiego właśnie potwierdzenia. Nie ma się więc co dziwić Tomaszowi, który również 
oczekuje takiego „wylegitymowania się” przez Jezusa.
 Jezus wie, że wiara Jego uczniów potrzebuje wzmocnienia, potrzebuje oparcia 
w namacalnych znakach, dlatego nie szczędzi im tych znaków. I jeszcze jedno. Jezus nie na-
zywa Tomasza niedowiarkiem, jak to zwykle czytamy w polskim tłumaczeniu. W greckim 
oryginale Zbawiciel mówi do Apostoła: „(...) nie stawaj się bez wiary”. Dotknij moich ran 
i bądź już pewien, że to Ja – umarłem, a znów żyję!

nr 14/2016 (19)
3 kwietnia 2016

Ave Maria
BIULETYN PARAFII PW. MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ W GDAŃSKU-ŻABIANCE

DOTYKAĆ RAN JEZUSA

ks. Mateusz Tarczyński



ZE SŁOWA BOŻEGO NA NIEDZIELĘ 
ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

Dz 5,12-16; Ps 118,1.4.13-14.22.24; Ap 1,9-11a.12-13.17-19; J 20,19-31  

 Było to wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia. Tam gdzie przebywali 
uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrod-
ku 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 zatrzyma-
ne.
 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 miej-
sce gwoździ, i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę.
 A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz 
z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął pośrodku i rzekł: Pokój wam! 
Następnie rzekł do Tomasza: Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i 
włóż ją do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Tomasz Mu odpowie-
dział: Pan mój i Bóg mój! Powiedział mu Jezus: Uwierzyłeś Tomaszu, bo Mnie ujrzałeś; 
błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.

HIPOTEZY NEGUJĄCE 
ZMARTWYCHWSTANIE JEZUSA CHRYSTUSA

HIPOTEZY KRYTYCZNO-LITERACKIE

 Z krytycznym sposobem podejścia do wiary w Zmartwychwstanie spoty-
kamy się także w poglądach protestanckich egzegetów Rudolfa Bultmanna (+1976) 
oraz Willi Marxsena.
Bultmann, głównie w pracy „Nowy Testament i mitologia. Problem demitologizacji 
kerygmy nowotestamentalnej” wyrażał m.in. sprzeciw wobec uproszczonego rozu-
mienia Zmartwychwstania jako faktu czysto historycznego, dostępnego badaniom 
poza doświadczeniem wiary. Według niego:
   • Wiara w Zmartwychwstanie jest wiarą w Krzyż jako wydarzenie zbawcze, escha-
tologiczne. Wielkanoc rozumiana jako Zmartwychwstanie Jezusa nie jest wyda-



rzeniem historycznym. Historycznie stwierdzana jest jedynie wiara pierwszych 
uczniów w to, że śmierć Jezusa nie była zwykłym wydarzeniem, ale miała charakter 
zbawczy, była objawieniem Bożego miłosierdzia.
   • Bultmann utożsamia zatem wiarę w Zmartwychwstanie Jezusa i wiarę w zbawczą 
skuteczność Krzyża - „Bóg Ojciec wskrzesił Jezusa Chrystusa z martwych” oznacza: 
„Bóg w Chrystusie pogrzebał nasz grzech i wskrzesił nas do nowego życia”.
   • Według biblisty niemieckiego, błędne jest rozumienie orędzia paschalnego jako 
świadectwa o fakcie, który miał wydarzyć się po śmierci Jezusa i polegałby na po-
wrocie zmarłego do życia. Jezus zmartwychwstał jedynie w kerygmie - Ewangelie 
wyrażają zbawczy charakter tego „wydarzenia” za pomocą mitycznych obrazów po-
wrotu do życia i ukazywania się uczniom.

Krytyka

   • Rudolf Bultmann zdaje się zapominać o tym, że żaden z pierwotnych przekazów 
nie ukazuje Zmartwychwstania jako faktu czysto historycznego. Nie opisuje się na 
przykład „zmartwychpowstawania” Jezusa ani Jego samego jako „przywróconego do 
dawnego życia” jak np. Łazarz czy młodzieniec z Naim. Pierwotna kerygma chrze-
ścijańska dobrze zdawała sobie sprawę tego, że Zmartwychwstanie nie jest takim sa-
mym wydarzeniem jak śmierć czy pogrzeb Jezusa - nie oznacza powrotu umarłego 
Jezusa do życia ziemskiego, lecz przejście do rzeczywistości eschatologicznej.
   • Bultmann niesłusznie odrzucił wszelki związek Zmartwychwstania z historią 
(W Pannenberg). Chociaż jest ono rzeczywistością nadprzyrodzoną, odcisnęło swój 
ślad na historii poprzez chrystofanie i pusty grób. Należy podkreślać związek Krzyża 
i Zmartwychwstania, ale nie wolno - przyznając słusznie Krzyżowi status wydarze-
nia historycznego - redukować Zmartwychwstania wyłącznie do poziomu przeko-
nania uczniów.
   • Bultmann „zlał” Zmartwychwstanie z wyznawaniem Krzyża. Jest to podejście 
błędne - pierwotne formuły wiary mają charakter dwuczłonowy: pierwsza część 
skoncentrowana jest na Krzyżu, druga zaś na Zmartwychwstaniu. Najstarsze rozbu-
dowane Credo, przekazane przez św. Pawła w 1 Kor 15, 3b-5, stwierdza, że Chrystus 
umarł za nasze grzechy, został pogrzebany, zmartwychwstał i był widziany przez Ke-
fasa i Dwunastu. Sens zbawczy śmierci Jezusa („umarł za nasze grzechy”) wydobywa 
już pierwsza część tego wyznania; druga koncentruje się na odrębnym wydarzeniu 
- Zmartwychwstania.
   • Zmartwychwstanie było wydarzeniem, które dało podstawę całej kerygmie 
chrześcijańskiej („Jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze naucza-
nie, kerigma hemon)” (1 Kor 15,14). Kierunek rozwoju jest więc odwrotny od tego, 
który chciał Bultmann: „Jezus żyje nie dlatego, że jest głoszony w kerygmie, ale jest 
głoszony w kerygmie dlatego, że żyje” (H. Küng).
   • Egzystencjalizm Bultmannowski odbija się w tezie, że pod szatą językową zda-
nia: „Bóg Ojciec wskrzesił Jezusa Chrystusa z martwych” kryje się znaczenie: „Bóg 



nas wskrzesił do nowego życia”. Założenie to jest bezpodstawne - pierwsi głosicie-
le chrześcijańscy wyraźnie rozróżniają Zmartwychwstanie Jezusa od jego efektów: 
wiary, życia „w Chrystusie”, otwarcia drogi do zmartwychwstania powszechnego. 
„Zmartwychwsta¬nie - stwierdzają autorzy dokumentu „Jezus Chrystus, jedyny 
Zbawiciel świata, wczoraj, dziś i na wieki” - nie było konsekwencją, ale przyczyną 
wiary uczniów”.
 Willi Marxen, m. in. w pracy „Zmartwychwstanie Jezusa jako problem hi-
storyczny i teologiczny” twierdzi, że:
   • Odpowiedź historyka na pytanie, czy Chrystus powstał z martwych, musi 
brzmieć: „Nie wiem, nie jestem w stanie tego wykryć”. Historycznie można tylko 
ustalić, że po śmierci Jezusa Jego sprawa przetrwała i że uczniowie stwierdzili, iż 
doznali czegoś, co określili jako Jego widzenie. Refleksja nad tym widzeniem dopro-
wadziła ich do interpretacji, że Jezus zmartwychwstał.
   • O ile więc dla Bultmanna opowiadania o ukazywaniach się Jezusa i o samym 
Zmartwychwstaniu wyrażają w sposób mitologiczny znaczenie zbawcze Krzyża, to 
według Marxsena są one refleksyjną interpretacją widzeń. W przeciwieństwie do 
Bułtmanna twierdzi on, że już w swoim ziemskim działaniu Jezus był przeżywany 
jako objawienie tego, co ostateczne („antycypacja eschatonu”), a potem „świadkom 
przydarzyło się widzieć Ukrzyżowanego” i to właśnie zapoczątkowało „mówienie” 
o Zmartwychwstaniu.
   • Jednak mówienie o wydarzeniu, fakcie Zmartwychwstania jest - według Marx-
sena - „reflektującą interpretacją”. W rzeczywistości stwierdzenia: „Jezus został 
wskrzeszony przez Boga”, „Jezus zmartwychwstał” wyrażają tylko rzeczywistość, że 
„sprawa Jezusa trwa nadal”. Jezus żyje dalej dzięki swoim uczniom, Jego orędzie, 
w którym przeżyto ową „antycypację eschatonu”, nie przestaje być proklamowane 
pomimo śmierci krzyżowej! Przetrwała wiara, którą Mistrz obudził za ziemskiego 
życia, przeżywanie Jego osoby jako objawienia czasów ostatecznych.
 Krytyka
W poglądach Marxsena niezaprzeczalne jest ponowne zainteresowanie historią Je-
zusa Chrystusa, Jezusem ziemskim. Jednakże biblista niemiecki przekreśla wiary-
godność pierwotnej interpretacji chrystofanii:
   • Na gruncie wiary przedwielkanocnej uczniowie mogliby co najwyżej głosić Je-
zusa jako proroka, a nie Zmartwychwstanie ukrzyżowanego Mesjasza - nawet ta 
ostatnia idea była dla nich nie do przyjęcia. Coś musiało się więc wydarzyć, co do-
prowadziło ich do całkowitej zmiany postawy.
   • Tym czymś były rzeczywiście - a nie tylko w sercu, wewnętrznie - przeżywane 
chrystofanie i odkrycie, że Chrystus zmartwychwstał. Dopiero w świetle tych wy-
darzeń i wyjaśnień samego Pana „otwierają się ich oczy”, zaczynają rozumieć plan 
Boży zawarty w pismach proroków i w przepowiedniach Jezusa.
   • Nowy Testament nie relacjonuje tylko widzeń, na których koncentruje się Marx-
sen. Opowiada się przede wszystkim o darze spotkań ze Zmartwychwstałym.
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   • Wyrażenie ofthe jest w Biblii zarezerwowane do teofanii. Nie jest z pewnością 
rzeczą przypadkową, że Ewangeliści używają go do opisania chrystofanii: jego zasto-
sowanie uwypukla spotkanie z Jezusem Kyriosem, a nie tylko - jak chce Marxsen - z 
Jezusem historii.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. W poniedziałek obchodzimy w liturgii uroczystość Zwiastowania 
Pańskiego. Tego dnia Msze Św. o godz. 7:00, 8:00, 18:00 i 19:00. W 
tym dniu Kościół przeżywa Dzień Świętości Życia, dlatego też będzie 
można podjąć Duchową Adopcję w intencji dziecka zagrożonego zabi-
ciem w łonie matki. Modlitwa ta trwa tyle, ile ciąża – 9 miesięcy – i po-
lega na odmawianiu jednej tajemnicy różańcowej oraz specjalnej modli-
twy w intencji dziecka i jego rodziców. Wszyscy, którzy pragną złożyć 
przyrzeczenia Duchowej Adopcji, będą to mogli zrobić podczas Mszy Św. 
o godz. 8:00 i 18:00.
2. Osoby dysponujące wolnym czasem pros my o pomoc przy demontażu Gro-
bu Pańskiego i Ciemnicy w poniedziałek od godz. 9:00.
3. W tym tygodniu przypada I czwartek miesiąca. Msza Św. o powołania ka-
płańskie o godz. 16:00.
4. Kandydaci do bierzmowania trwają w nowennie do Ducha Świętego 
przed przyjęciem sakramentu bierzmowania. Nowenna odbywa się codziennie 
o godz. 19:30 w kościele.
Uroczystość bierzmowania, której będzie przewodniczył ks. abp senior 
Tadeusz Gocłowski, odbędzie się w czwartek, 7 kwietnia, o godz. 18:00. Z tej 
racji intencja z Mszy Św. o godz. 19:00 zostanie odprawiona podczas tej uroczy-
stości.
5. Msza Św. w intencji podopiecznych, dobroczyńców i wolontariuszy 
Parafialnego Zespołu Caritas w poniedziałek o godz. 18:00. Po Mszy Św. spo-
tkanie w sali parafialnej.
6. Msza Św. dla chorych i ich rodzin w sobotę o godz. 10:00. Po Mszy Św. 
spotkanie w sali parafialnej.
7. Ofiary złożone w przyszłą niedzielę na tacę zostaną przeznaczone na cele 
inwestycyjne.
8. Osoby z Zespołu Caritas podczas dyżuru w poniedziałki w godzinach 
16:00-17:30 pomagają odliczać 1% podatku dochodowego na rzecz Caritas. 
Oferta pomocy jest skierowana do emerytów i rencistów.
9. W piątek, 15 kwietnia, odbędzie się w naszej parafii Wieczór Modlitwy 
Młodych. Spodziewamy się przyjazdu około tysiąca młodych osób. Dlate-
go zwracamy się z gorącą prośbą o upieczenie ciast na to wydarzenie. Osoby 
zainteresowane pomocą prosimy o zgłoszenie się do zakrystii lub do ks. Mate-



INTENCJE MSZALNE

PONIEDZIAŁEK  4 kwietnia 2016 r.
7.00 O dar potomstwa dla Ani i Marcina
8.00 O pomoc w znalezieniu mieszkania i o potrzebne łaski w wychowaniu Kacperka

18.00
1) W intencji Caritas
2) Dziękczynna w 50. rocznicę urodzin Jarosława z prośbą o błog. Boże, opiekę MBF 
     i zdrowie dla niego i jego rodziny

19.00 + Edward Grabarek (intencja od siostry Krystyny z dziećmi)
WTOREK   5 kwietnia 2016 r.

7.00 O zdrowie dla Alicji
8.00 ++ Adam i Janusz oraz rodzice z ob. stron

18.00 Dziękczynna z prośbą o błog. Boże, opiekę MBF i zdrowie z okazji 30. rocznicy ślubu 
Teresy i Wiesława oraz o opiekę Bożą dla rodziny

19.00 Dziękczynno-błagalna w rocznicę urodzin Hanny

usza.
10. Zbliżają się Światowe Dni Młodzieży w Krakowie. Do naszej diecezji rów-
nież przyjedzie część pielgrzymów. Dlatego zwracamy się z prośbą o otworzenie 
drzwi swoich domów i ugoszczenie pielgrzymów w dniach 20-25 lipca. Spo-
dziewamy się ludzi młodych, w wieku 15-35 lat. Więcej informacji na ulotkach 
wyłożonych przy wyjściu z kościoła lub u ks. Mateusza.
11. W minionym tygodniu pożegnaliśmy:
 śp. Stefana Lamenta,
 śp. Janinę Łukasik,
 śp. Teresę Anczakowską,
 śp. Agnieszkę Grochowską,
 śp. Józefa Grochowskiego.



ŚRODA   6 kwietnia 2016 r.
7.00 ++ Grzegorz (37. r. śm.) oraz Agnieszka
8.00 ++ Rodzice: Kazimierz i Stefania oraz mąż Bogdan i Mariola
18.00 + Kazimierz Zdanowski (6. r. śm.)

19.00 1) Dziękczynna z prośbą o błog. Boże i opiekę na dalsze lata życia dla Stefana
2) + Andżelika Staniszewska
CZWARTEK   7 kwietnia 2016 r.

7.00 Dziękczynna z prośbą o błog. Boże, opiekę MBF 
i zdrowie dla Edyty, Sylwii i Artura z rodzinami

8.00 W pewnej intencji
16.00 O powołania kapłańskie

18.00
BIERZMOWANIE
1) ++ Stanisław i Alina
2) ++ Krystyna Michałowska (1. r. śm.) oraz Adam Michałowska
PIĄTEK   8 kwietnia 2016 r. 

7.00 ++ Longina (ona) oraz rodzice i rodzeństwo z ob. stron

8.00 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o Boże błog., opiekę MBF 
i zdrowie na dalsze lata dla Eugenii i Bronisława w rocznicę ślubu

18.00 1) ++ Tadeusz Alenowicz (17. r. śm.) oraz za rodziców z ob. stron
2) O dary Ducha Św., Boże błog., opiekę MBF dla Piotra, Mateusza i Magdy

19.00 O Boże błog., potrzebne łaski, zdrowie i opiekę MBF dla Beaty z okazji urodzin
SOBOTA   9 kwietnia 2016 r. 

7.00 ++ Józefa (ona) i Helena

8.00 Dziękczynna za szczęśliwą operację z prośbą o błog. Boże 
i opiekę MBF dla całej rodziny Rotterów

18.00 1) ++ Antoni Jarzyński, Mirosława Kamińska oraz rodzice z ob. stron
2) Dziękczynna za 100 lat życia z prośbą o błog. Boże i opiekę MBF dla Genowefy

19.00 ++ Helena i Franciszek, Czesława (ona) i Feliks oraz Zefiryna (ona) i Marian
NIEDZIELA    10 kwietnia 2016 r.

6.30 ++ Jadwiga, Leokadia, Paweł i Leon
8.00 ++ Ewa i Janina
9.30 ++ Rodzice: Adrianna i Józef, brat Robert oraz bratowa Hanna
11.00 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę MBF dla Artura w 11. urodziny

12.30 1) Za parafię
2) Dziękczynna w 92. rocznicę urodzin mamy Władysławy Jasionek

14.00 ++ Maria Gliniecka i Aleksander Rutkowski oraz zmarli z obu rodzin
18.00 + Kuba Mazur (10. r. śm.)

19.30 Dziękczynna z prośbą o błog. Boże, opiekę MBF, wiarę i zdrowie 
dla Władysławy i Andrzeja z okazji 50. rocznicy ślubu oraz o Boże błog. dla rodziny



Biuletyn parafii pw. MB Fatimskiej
w Gdańsku-Żabiance
tel-fax: (58) 557-95-78

fatimska.zabianka@gmail.com;
www.fatimska.net.pl

skład i druk:

www.spokokatolik.pl

KONKURS DLA DZIECI
Odpowiedz na pytanie, odetnij kupon i wrzuć do pudełka w niedzielę, 10 kwietnia, przed Mszą 
Św. o godz. 11:00. Na koniec Mszy Św. wylosujemy zwycięzcę konkursu.
KTÓRY Z APOSTOŁÓW JEST NAZYWANY NIEWIERNYM/NIEDOWIARKIEM? 
JAKI PRZYDOMEK NOSIŁ JESZCZE TEN APOSTOŁ?

ODPOWIEDŹ:

IMIĘ I NAZWISKO:

ks. Jan Kaczkowski
1977-2016

prezbiter, doktor nauk teologicznych, bioetyk, 
organizator i dyrektor Puckiego Hospicjum pw. św. Ojca Pio.


