
 „Jezus daje siebie jako Chleb «połamany» i jako Krew «przelaną», aby wszyscy 
mogli «mieć życie, i mieć je w obfitości» (por. J 10, 10). Ofiaruje samego siebie dla 
zbawienia ludzkości. Udział w Jego uczcie ofiarnej nie polega jedynie na powtarzaniu 
Jego gestów, lecz piciu z Jego kielicha i uczestnictwie w Jego ofierze. Podobnie jak 
Chrystus staje się «Chlebem łamanym» i «Krwią przelaną», tak i każdy chrześcijanin 
powołany jest, by oddać życie za braci, jednocząc je z życiem Odkupiciela.  
 Eucharystia jest niewyczerpanym źródłem wierności Ewangelii. W tym Sakra-
mencie, stanowiącym serce życia Kościoła, urzeczywistnia się w pełni głębokie utoż-
samienie się z Chrystusem i całkowite upodobnienie do Niego. W Eucharystii zawarte 
są wszystkie formy modlitwy, głoszone jest i przyjmowane słowo Boże, a także roz-
ważamy nasz stosunek do Boga, do braci i do wszystkich ludzi: jest to Sakrament sy-
nostwa, braterstwa i misji, Sakrament jedności w Chrystusie.” (Watykan 2005). 
 Na zakończenie fragment spontanicznej wypowiedzi św. Jana Pawła II skierowa-
nej do młodzieży czuwającej pod słynnym „oknem papieskim” w Krakowie w 1987 
roku: 
 „Pamiętam, że kiedy byłem młody, tak jak wy, i czytałem Ewangelię, to dla mnie 
najsilniejszym argumentem za prawdziwością tego, co czytam, było to, że tam nie 
ma żadnej taniej obietnicy. Jezus mówił swoim uczniom prawdę zupełnie surową: 
nie spodziewajcie się, żadne królestwo z tego świata, żadne siedzenie po prawicy i 
po lewicy w znaczeniu urzędów tego przyszłego, mesjańskiego Króla. Mesjański Król 
pójdzie na krzyż i tam się sprawdzi. Potem zmartwychwstanie da wam siłę, da wam 
moc Ducha Świętego, że potraficie przed światem dawać świadectwo temu Ukrzyżo-
wanemu. Ale żadnej taniej obietnicy. Na świecie ucisk mieć będziecie. 
 Mnie to bardzo przekonywało, ponieważ normalnie ludzie starają się pociągać 
innych obietnicami. Obietnicami, karierą, korzyściami: co ci z tego przyjdzie, będziesz 
miał z tego to a to, a tamto… No rzeczywiście, można tak pójść. Chrystus – nic z tego. 
To jest największy dar. To jest nieskończony dar – Eucharystia, Chrystus. Jednocze-
śnie jest to dar najgłębiej zobowiązujący i na tym polega jego siła kreatywna, przez 
to on buduje człowieka, buduje człowieczeństwo nasze, przez co nam daje tę siłę 
przebicia. Bo tak jest skonstruowany człowiek. Człowiek jest mocny, mocny świado-
mością celów, świadomością zadań, świadomością powinności, a także i świadomo-
ścią tego, że jest miłowany. Dlatego, żebym się mógł przebić, muszę mieć pewność, 
że jestem miłowany. 
 Eucharystia to jest przede wszystkim ta świadomość: jestem miłowany, ja je-
stem miłowany. Ja, taki jaki jestem. Każdy w swoim najbardziej indywidualnym czło-
wieczeństwie. Miłuje mnie, „umiłował mnie i wydał samego siebie” – jak napisał św. 
Paweł. Umiłował mnie!” 
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  Czerwiec miesiącem uwielbienia Chrystusa obecnego 
w Najświętszym Sakramencie 

 

 Miesiąc czerwiec jest czasem oddawania czci Chrystusowi obecnemu w Najświęt-
szym Sakramencie. Od 1 czerwca, codziennie o godzinie 17:30 będzie wystawienie 
Najświętszego Sakramentu, a o 17:45 będziemy odmawiać litanię do Najświętszego 
Serca Pana Jezusa.  
 Proszę Was, drodzy parafianie, by swoją obecnością oddać cześć Świętej Euchary-
stii niech to przyjście do świątyni będzie „Waszą procesją Bożego Ciała”. 
 W tym roku nie będzie procesji Bożego Ciała po drogach naszej parafii w czwartek 
11 czerwca. Chcemy mimo tego oddać cześć Chrystusowi obecnemu w Najświętszym 
Sakramencie. W tym dniu Msze Święte będą odprawione w porządku niedzielnym. Po 
Mszy Świętej o godzinie 9:30 wystawimy Najświętszy Sakrament, odśpiewamy „Te 
Deum”. Przy śpiewie „Zróbcie mu miejsce” kapłan z Najświętszym Sakramentem w 
krótkiej procesji na zewnątrz kościoła pobłogosławi mieszkania i domy naszej parafii. 
Po powrocie do kościoła pobłogosławi wiernych.  
 Na tę Mszę Świętą zapraszam szczególnie dzieci komunijne i rocznicowe w białych 
ubrankach. Zgodnie ze zwyczajem umieśćmy w oknach naszych mieszkań religijny 
symbol lub obraz. 

Chryste obecny w Najświętszym Sakramencie – bądź uwielbiony! 
 

 
  
 
 
 Można śmiało powiedzieć, iż wszystko w życiu Ojca Świętego Jana Pawła II rozpo-
czynało się u stóp Jezusa Chrystusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie. Papież 
pragnął, abyśmy wszyscy zachwycili się darem Eucharystii. Uważał zawsze, że spośród 
wielu darów jakie otrzymaliśmy od Chrystusa, dar Eucharystii jest największym darem. 
W  encyklice Ecclesia de Eucharistia napisał: „W Eucharystii Jezus objawia nam pełną 
miłość, taką, która nie zna miary. Eucharystia uobecnia tajemnicę męki, śmierci i zmar-
twychwstania Chrystusa. To dla nas wszystkich wielki dar, że możemy w niej uczestni-
czyć i za sprawą kapłana usłyszeć słowa samego Pana z Wieczernika: „To jest ciało mo-
je, które za was będzie wydane… To jest krew moja, która za was będzie wylana…”. Na 
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Soborze Trydenckim słusznie przyjęto, iż: „Przez konsekrację chleba i wina dokonuje 
się przemiana całej substancji chleba w substancję Ciała Chrystusa, Pana naszego i 
całej substancji wina w substancję Jego Krwi. Tę przemianę trafnie i właściwie na-
zwał święty i katolicki Kościół przeistoczeniem.” 
 Gdy Kościół sprawuje Eucharystię, pamiątkę śmierci i zmartwychwstania swoje-
go Pana, to centralne wydarzenie zbawienia staje się rzeczywiście obecne i dokonu-
je się dzieło naszego Odkupienia. Ofiara ta ma do tego stopnia decydujące znacze-
nie dla zbawienia rodzaju ludzkiego, że Jezus złożył ją i wrócił do Ojca, dopiero wte-
dy, gdy zostawił nam środek umożliwiający uczestnictwo w niej, tak jakbyśmy byli w 
niej obecni. W ten sposób każdy wierny może w niej uczestniczyć i korzystać z jej 
niewyczerpanych owoców.” 
 Nasz święty Patron, w tej samej encyklice bardzo mocno podkreślał, że 
„Uczestniczenie w pełni i owocnie we Mszy Świętej to przede wszystkim przyjęcie w 
Komunii Ciała i Krwi Jezusa Chrystusa. Wtedy następuje nasze wewnętrzne zjedno-
czenie z Panem. Otrzymujemy bowiem Jego Ciało, które za nas złożył na Krzyżu, a 
także Jego Krew, przelaną, aby nasze winy zostały zmazane. Kto się karmi Chrystu-
sem w Eucharystii, nie potrzebuje wyczekiwać zaświatów, żeby otrzymać życie 
wieczne: posiada je już na ziemi, jako przedsmak przyszłej pełni, która obejmuje 
człowieka do końca. W Eucharystii otrzymujemy także gwarancję zmartwychwstania 
ciał, które nastąpi na końcu świata: Pan mówi do nas: „Kto spożywa moje Ciało i pije 
moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym…” 
 
 Przypomnijmy sobie kilka tekstów autorstwa św. Jana Pawła II na temat Eucha-
rystii. Niech one pomogą nam w naszej codziennej modlitwie, w medytacji, w za-
chwycie nad tym niesamowitym darem kochającego nas Boga. 
 „«Łamanie chleba» — jak początkowo nazywano Eucharystię — od zawsze jest 
w centrum życia Kościoła. Przez nią Chrystus uobecnia w przemijającym czasie ta-
jemnicę swej śmierci i zmartwychwstania. W Eucharystii przyjmujemy Jego samego 
jako «chleb żywy, który zstąpił z nieba» (J 6, 51), a z Nim otrzymujemy zadatek życia 
wiecznego, który daje nam przedsmak wieczystej uczty w niebiańskim Jeruza-
lem.” (List apostolski Mane nobiscum, Domine, 2) 
 „Opowiadanie o ukazaniu się zmartwychwstałego Jezusa dwóm uczniom z 
Emaus pomaga nam naświetlić pierwszy aspekt eucharystycznego misterium, który 
winien być zawsze obecny w pobożności Ludu Bożego: Eucharystia tajemnicą świa-
tła! W jakim znaczeniu można to powiedzieć i jakie ma to konsekwencje dla ducho-
wości i dla życia chrześcijańskiego? 
 Jezus nazwał samego siebie «światłością świata» (J 8, 12), i ten Jego przymiot 
staje się wyraźnie widoczny w takich momentach Jego życia, jak przemienienie i 
zmartwychwstanie, w których jaśnieje Jego Boska chwała. W Eucharystii natomiast 
chwała Chrystusa jest ukryta. Sakrament Eucharystii jest «tajemnicą wiary» w całym 
tego słowa znaczeniu! Niemniej właśnie przez tajemnicę swojego całkowitego ukry-
cia Chrystus staje się tajemnicą światła, dzięki której wierzący zostaje wprowadzony 

w głębię życia Bożego.”  (Mane nobiscum, Domine, 11) 
 „Eucharystia to wielka tajemnica! Tajemnica, którą trzeba przede wszyst-
kim dobrze celebrować. Trzeba, aby Msza św. zajmowała centralne miejsce w życiu 
chrześcijan i aby każda wspólnota dokładała wszelkich starań dla jej uroczystego cele-
browania, zgodnie z ustalonymi normami, z udziałem ludu, korzystając z posługi róż-
nych osób wypełniających zadania dla nich przewidziane, i z poważną troską o zacho-
wanie sakralnego charakteru, którym powinien odznaczać się śpiew i muzyka liturgicz-
na.” (Mane nobiscum, Domine, 17) 
 „«O szczęśliwy mężu, święty Józefie, tobie dane było Boga - którego wielu królów 
chciało zobaczyć, a nie ujrzeli, usłyszeć, a nie usłyszeli (por. Mt 13,17) - nie tylko wi-
dzieć i słyszeć, ale nosić na rękach, całować, odziewać i strzec!» W tej modlitwie litur-
gicznej ukazany jest Józef jako opiekun Syna Bożego. Kontynuuje ona następującą 
prośbę: «Boże, który obdarzyłeś nas królewskim kapłaństwem, spraw, prosimy, aby-
śmy - jak święty Józef, który na to zasłużył, by dotykać i nosić z szacunkiem w swych 
ramionach Jednorodzonego Syna Twojego, zrodzonego z Dziewicy Maryi - tak i my 
mieli łaskę służyć przy Twoich ołtarzach w czystości serca i niewinności postępowania, 
abyśmy dzisiaj godnie przyjęli Przenajświętsze Ciało i Krew Twojego Syna i zasłużyli na 
wieczną nagrodę w przyszłym świecie». 
 Piękna modlitwa! Odmawiam ją codziennie przed Mszą św. i na pewno czyni to 
wielu kapłanów na świecie. Józef, oblubieniec Maryi Dziewicy, przybrany ojciec Jej 
Boskiego Syna, nie był kapłanem, ale miał udział w kapłaństwie powszechnym wszyst-
kich wiernych. A ponieważ jako ojciec i opiekun Jezusa mógł trzymać Go i nosić na 
swoich rękach, dlatego kapłani zwracają się do Józefa z gorącą prośbą, ażeby mogli z 
taką czcią i z taką miłością sprawować eucharystyczną Ofiarę, z jaką on spełniał swoją 
misję, swoją posługę przybranego ojca Syna Bożego. Bardzo wymowne są te słowa. Te 
ręce, które dotykają Ciała eucharystycznego Chrystusa, pragną wyjednać sobie u św. 
Józefa łaskę takiej czystości i takiej czci, jaką ten święty cieśla z Nazaretu okazywał 
swojemu przybranemu Synowi. I dlatego słusznie się stało, iż na szlaku pielgrzymki 
związanej z Kongresem Eucharystycznym we Wrocławiu znajduje się również nawie-
dzenie kaliskiego sanktuarium św. Józefa” (Kalisz 4.06.1997). 
 „W czasie Mszy świętej po przeistoczeniu kapłan wypowiada słowa; Mysterium 
fidei, „Oto wielka tajemnica wiary”. Słowa te odnoszą się oczywiście do Eucharystii, 
ale w jakiś sposób odnoszą się również do kapłaństwa. Nie ma bowiem Eucharystii 
bez kapłaństwa, podobnie jak nie istniej kapłaństwo bez Eucharystii. Nie tylko kapłań-
stwo służebne jest z Eucharystią ściśle powiązane; również i kapłaństwo powszechne 
wszystkich ochrzczonych zakorzenia się w tym samym misterium. 
 Po pięćdziesięciu latach kapłaństwa mogę powiedzieć, że z dnia na dzień coraz 
pełniej odkrywa się w owym Misterium fidei sens własnego kapłaństwa: miarę daru, 
który ono stanowi, oraz miarę odpowiedzi, której ten dar oczekuje. Dar jest zawsze 
większy! I dobrze, że tak jest. Dobrze, że człowiek nigdy nie może powiedzieć, że już w 
pełni odpowiedział na dar. Ten dar jest mu wciąż zadany! Mieć świadomość tego, to 
znaczy żyć w pełni swoim kapłaństwem. („Przekroczyć próg nadziei”) 


