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Przyjmujmy wiêc nasz duchowy Pokarm z nieba 
z g³êbokim szacunkiem. Do³ó¿my starañ, aby w pe³ni 
otworzyæ siê na wszystko, co Jezus pragnie czyniæ 
w naszym wnêtrzu. PrzychodŸmy do Niego z czystym 
i pokornym sercem, a doœwiadczymy Jego obecnoœci 
i wewnêtrznej przemiany. W ten sposób Pokarm z nieba 
nas nasyci, umocni i uzdrowi.

                ks. Dariusz

Od pocz¹tku stworzenia Bóg z têsknot¹ czeka, byœmy przyszli do Niego 
i pozwolili Mu siê nakarmiæ. Podczas Ostatniej Wieczerzy to Bo¿e 
pragnienie sta³o siê wreszcie rzeczywistoœci¹. Odt¹d w ka¿dej Mszy 
œwiêtej Jezus uobecnia siê dla nas w sakramencie Eucharystii, abyœmy 
spo¿ywaj¹c Jego Cia³o i Krew, mogli przemieniaæ siê na Jego 
podobieñstwo.

„W pokornym znaku chleba i wina 

przemienionym w Jego Cia³o i Krew, 

Chrystus wêdruje razem z nami, jako 

nasza moc i nasz wiatyk, czyni nas 

œwiadkami nadziei dla wszystkich. Je¿eli 

wobec tej tajemnicy rozum doœwiadcza 

w³asnych ograniczeñ, to serce oœwiecone 

³aska Ducha Œwiêtego dobrze wie, 

jak¹ przyj¹æ postawê, zatapiaj¹c siê 

w adoracji i mi³oœci bez granic.”

    Jan Pawe³ II

*   *   *
B¹dŸ¿e pozdrowiona, Hostio ¿ywa,

W której Jezus Chrystus bóstwo ukrywa...

*   *   *
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Ewangelia wg Œw. Jana (J 6,51-58) 

„Jezus powiedzia³ do ̄ ydów: Ja jestem chlebem ¿ywym, który zst¹pi³ z nieba. Jeœli kto 
spo¿ywa ten chleb, bêdzie ¿y³ na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje cia³o za ¿ycie 
œwiata. Sprzeczali siê wiêc miêdzy sob¹ ̄ ydzi mówi¹c: Jak On mo¿e nam daæ /swoje/ cia³o 
do spo¿ycia? Rzek³ do nich Jezus: Zaprawdê, zaprawdê, powiadam wam: Je¿eli nie 
bêdziecie spo¿ywali Cia³a Syna Cz³owieczego i nie bêdziecie pili Krwi Jego, nie bêdziecie 
mieli ¿ycia w sobie. Kto spo¿ywa moje Cia³o i pije moj¹ Krew, ma ¿ycie wieczne, a Ja go 
wskrzeszê w dniu ostatecznym. Cia³o moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest 
prawdziwym napojem. Kto spo¿ywa moje Cia³o i Krew moj¹ pije, trwa we Mnie, a Ja w nim. 
Jak Mnie pos³a³ ¿yj¹cy Ojciec, a Ja ¿yjê przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spo¿ywa, bêdzie ¿y³ 
przeze Mnie. To jest chleb, który z nieba zst¹pi³ - nie jest on taki jak ten, który jedli wasi 
przodkowie, a poumierali. Kto spo¿ywa ten chleb, bêdzie ¿y³ na wieki..”

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
Dwa wielkie dary

Uroczystoœæ Bo¿ego Cia³a przypomina nam jedn¹ z najwiêkszych tajemnic Koœcio³a – 
tajemnicê mi³oœci Boga, zawart¹ w konsekrowanym chlebie, tajemnicê Eucharystii. Jest to 
tajemnica obejmuj¹ca ca³¹ historiê zbawienia. To o niej jest mowa w opisie Raju, kiedy to Bóg 
wskazuje na drzewo ¿ycia. Owoce tego drzewa gwarantuj¹ cz³owiekowi nieœmiertelnoœæ. 
I tak a¿ po Chrystusow¹ wizjê uczty wiecznej w domu Ojca, na któr¹ sam Bóg zaprasza ludzi 
poprzez pokolenia, w trosce by sala biesiadna by³a pe³na. 

Tajemnica Eucharystii ma zatem dwa wymiary. Jest pami¹tk¹ – o ile spojrzymy wstecz – 
najwspanialszym zdarzeniem w historii zbawienia. Wieczernik. Golgota. Wielka Niedziela. 
Pami¹tka szczególnego rodzaju, bêd¹ca uobecnieniem. Dziêki Mszy œw. dziœ po prawie 
1950 latach oko³o siedemset milionów ludzi ¿yj¹cych na œwiecie jest zaproszonych 
do Wieczernika, do wziêcia udzia³u w uczcie mi³oœci. Mo¿emy spo¿ywaæ ten sam pokarm, 
który spo¿ywali Aposto³owie. Siedemset milionów ludzi, dla których Eucharystia jest 
najwiêkszym skarbem. 

Drugi wymiar dzisiejszego œwiêta jawi siê przed nami, gdy spojrzymy na siebie. 
Eucharystia to zapowiedŸ rzeczywistoœci szczêœliwej, wiecznej – uczty, na któr¹ czekamy. 
Uczty w domu Ojca, na której mi³oœæ Boga i cz³owieka wype³ni ka¿de serce i serca 
wszystkich. Eucharystia to szko³a nadziei. Czekamy, têsknimy, wygl¹damy... Ka¿da Msza 
œw. obejmuje zatem dzieje ca³ego œwiata – od zapowiedzi zbawienia w Raju a¿ po S¹d 
Ostateczny. Przesz³oœæ wspomina, jest pami¹tk¹ – przysz³oœæ zapowiada, jest uczt¹ nadziei.

Zebraliœmy siê dziœ, by dziêkowaæ Bogu za ten dar Chleba, za pokarm daj¹cy ¿ycie 
wieczne. Za wszystkie ³aski, które sp³ywaj¹ od wieków z setek tysiêcy o³tarzy rozsianych po 
œwiecie. Nikt z nas nie potrafi policzyæ iloœci ³ask ubogacaj¹cych ludzkie serca, a p³yn¹cych 
ze spotkania z eucharystycznym Chlebem. Jest to tajemnica znana tylko Bogu. Dziêkujemy. 

Dziêkujemy równie¿ za drugi dar, nierozerwalnie z³¹czony z Eucharysti¹ – za kap³ana, 
który jest stró¿em i szafarzem œwiêtego Chleba. Skoro Bóg postanowi³ zostaæ z nami 
pod postaci¹ chleba, musia³ zdecydowaæ siê na kap³ana, gdy¿ nie mo¿na by³o przed 
dwudziestoma wiekami zgromadziæ tyle Chleba, by dziœ wystarczy³o na nakarmienie 
siedmiuset milionów. To by³o niemo¿liwe. Chleb roœnie, trzeba go siaæ, zbieraæ, piec... 
Potrzebny by³ cz³owiek, który ten nowy chleb zamieni w Boskie Cia³o i przygotuje stó³. 
Potrzebny by³ kap³an posiadaj¹cy od Boga moc, któr¹ œwiat nie dysponuje.

Jesteœmy spoœród was. Znamy ludzkie s³aboœci z doœwiadczenia. Podlegamy grzechowi 
jak i wy wszyscy. S³aboœæ towarzyszy nam od narodzenia do œmierci. Wiêcej, wœród was 
mo¿e byæ wielu bardziej zdolnych, inteligentnych, doœwiadczonych ludzi, Bóg bowiem wcale 
nie wybiera tego, co najlepsze wœród ludzi. Czêsto w³aœnie oko Jego pada na to, co s³abe, 
przeciêtne i tym siê pos³uguje. Tym daje moc konsekrowania Chleba i rozgrzeszania. 

Pochylaj¹c dziœ czo³o przed Tajemnic¹ Cia³a i Krwi Chrystusa podziêkujmy za wszystkie 
Komunie œwiête ca³ego ¿ycia, za ka¿d¹ godzinê spêdzon¹ przy o³tarzu, za ka¿dego kap³ana, 
który otwiera nam drzwi Wieczernika.

Ks. Edward Staniek
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„Od ponad pó³ wieku, pocz¹wszy od pamiêtnego 2 listopada 1946 roku, 
gdy sprawowa³em moj¹ pierwsz¹ Mszê œw. w krypcie œw. Leonarda w krakowskiej 
katedrze na Wawelu, mój wzrok spoczywa ka¿dego dnia na bia³ej hostii i kielichu, 
w których czas i przestrzeñ jakby «skupiaj¹ siê», a dramat Golgoty powtarza siê 
na ¿ywo, ujawniaj¹c swoj¹ tajemnicz¹ «teraŸniejszoœæ». Ka¿dego dnia dane mi 
by³o z wiar¹ rozpoznawaæ w konsekrowanym chlebie i winie Boskiego Wêdrowca, 
który kiedyœ stan¹³ obok dwóch uczniów z Emaus, a¿eby otworzyæ im oczy 
na œwiat³o, a serce na nadziejê (por. £k 24, 13-35).

Pozwólcie, umi³owani Bracia i Siostry, ¿e w œwietle waszej wiary i ku jej 
umocnieniu przeka¿ê Wam to moje œwiadectwo wiary w Najœwiêtsz¹ Eucharystiê. 

Oto skarb Koœcio³a, serce œwiata, zadatek celu, do którego ka¿dy cz³owiek, 
nawet nieœwiadomie, pod¹¿a. Wielka tajemnica, która z pewnoœci¹ nas przerasta i
 wystawia na wielk¹ próbê zdolnoœæ naszego rozumu do wychodzenia poza 
pozorn¹ rzeczywistoœæ. Tutaj nasze zmys³y niedostaj¹, lecz wystarcza nam sama 
wiara, zakorzeniona w S³owie Chrystusa i przekazana nam przez Aposto³ów. 
Pozwólcie, ¿e podobnie jak Piotr pod koniec mowy eucharystycznej w Janowej 
Ewangelii, w imieniu ca³ego Koœcio³a, w imieniu ka¿dego i ka¿dej z Was powtórzê 
Chrystusowi: «Panie, do kogó¿ pójdziemy? Ty masz s³owa ¿ycia wiecznego» 
(J6, 68). 

 U progu trzeciego tysi¹clecia my wszyscy, dzieci Koœcio³a, jesteœmy zachêcani 
do podjêcia z odnowionym zapa³em drogi ¿ycia chrzeœcijañskiego. (…)

Ka¿dy krok ku œwiêtoœci, ka¿de dzia³anie podjête dla realizacji misji Koœcio³a, 
ka¿da realizacja programów duszpasterskich winny czerpaæ potrzebn¹ si³ê 
z tajemnicy eucharystycznej i ku niej siê kierowaæ jako do szczytu. W Eucharystii 
mamy Jezusa, Jego odkupieñcz¹ ofiarê, mamy Jego zmartwychwstanie, mamy 
dar Ducha Œwiêtego, mamy adoracjê, pos³uszeñstwo i umi³owanie Ojca. Je¿eli 
zaniedbamy Eucharystiê, jak bêdziemy mogli zaradziæ naszej nêdzy? 

W pokornym znaku chleba i wina, przemienionych w Jego Cia³o i Jego Krew, 
Chrystus wêdruje razem z nami, jako nasza moc i nasz wiatyk, i czyni nas 
œwiadkami nadziei dla wszystkich. Je¿eli wobec tej tajemnicy rozum doœwiadcza 
w³asnych ograniczeñ, to serce oœwiecone ³ask¹ Ducha Œwiêtego dobrze wie, jak¹ 
przyj¹æ postawê, zatapiaj¹c siê w adoracji i w mi³oœci bez granic.

           Z Encykliki papie¿a Jana Paw³a II „Ecclesia de Eucharystia”

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
Kochani!
To ostatni numer naszej gazetki przed wakacjami.
Cieszê siê, ¿e chêtnie zabieracie „Pos³añca” do swoich domów i myœlê, ¿e nie robicie 

tego z litoœci dla proboszcza ¢ .
Mam nadziejê, ¿e te kilka tekstów wnosz¹ w Wasze ¿ycie ma³y promyk œwiat³a i nadziei.
Sk³adam gor¹ce podziêkowanie osobom, które przysy³aj¹ teksty do naszej gazetki 

i pracuj¹ nad powstawaniem tego pisemka.

Zakoñczy³ siê rok szkolny a zatem ¿yczenia dla dzieci i m³odzie¿y, dla studentów 
i wszystkich, którzy rozpoczynaj¹ wakacje. Niech to bêdzie czas zas³u¿onego odpoczynku 
i nabierania si³ do nowych zadañ w przysz³oœci.

Trzeba nam pamiêtaæ, ¿e nie ma i nigdy nie powinno byæ wakacji ani jakiejkolwiek 
przerwy od Pana Boga.

W czasie wakacji powinniœmy mocniej i wyraŸniej odkrywaæ Jego obecnoœæ nie tylko 
w otaczaj¹cym nas œwiecie, ale i w naszym osobistym ¿yciu.

Niech wam wszystkim Bóg b³ogos³awi!
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Porz¹dek nabo¿eñstw w naszym koœciele
00 00 00 00 00

Msze œwiête: w niedziele: 7 , 9 , 11 , 13 , 18 ,
00 00

w dni powszednie: 7 , 18
Inne nabo¿eñstwa:
sModlitwa Ró¿añcowa z Koronk¹ do Mi³osierdzia Bo¿ego ka¿dego 

00dnia o godz. 17
sAdoracja wynagradzaj¹co-pokutna ku czci Najœwiêtszego Serca Pana 

00Jezusa w ka¿d¹ niedzielê po mszy œw. o godz. 7  prowadzona przez 
Wspólnotê dla Intronizacji NSPJ

00
sW ka¿dy wtorek od godz. 17  Adoracja Najœwiêtszego Sakramentu 

prowadzona przez Ruch Rodzin Nazaretañskich 

00
sRó¿aniec Fatimski 13-go ka¿dego miesi¹ca o godz. 17   

Og³oszenia DUSZPASTERSKIE

00

sWspólnota Odnowy w Duchu œwiêtym zaprasza na spotkania modlitewne 
00w ka¿dy poniedzia³ek po Mszy œw. o godz. 18  w sali na zapleczu koœcio³a.

*   *   *   *   *

1. „Kto spo¿ywa Moje Cia³o i pije Moj¹ Krew, ma ¿ycie wieczne…”. To orêdzie Chrystusa budzi dziœ 
reakcje tak ró¿ne, jak wtedy, gdy chodzi³ jeszcze po ziemi: wiarê, ufnoœæ, podziw, ale i niechêæ, agresjê 
czy te¿ zwyczajn¹ obojêtnoœæ i rutynê. Czym siê ró¿ni¹ jedni od drugich? Ci pierwsi s³owa Chrystusa 
przyjmuj¹ bardzo powa¿nie, na serio. Dla nich Eucharystia jest prawdziw¹ Ofiar¹ Jego ¿ycia, z³o¿on¹ 
na Krzy¿u dla nas, wierz¹cych. Przyjêcie Cia³a i Krwi poci¹ga za sob¹ wezwanie do naœladowania, a to 
wi¹¿e siê z trudn¹ perspektyw¹ Krzy¿a, którego tak chêtnie dziœ œwiat unika. W Eucharystii chodzi 
przede wszystkim o celebrowanie naœladowania Pana Jezusa. Dla pozosta³ych wysi³ek wiary, a tym 
bardziej trud naœladowania Chrystusa, pod¹¿aj¹cego tak¿e krzy¿ow¹ drog¹, jest nie do udŸwigniêcia. 
Wówczas najlepiej to wszystko odrzuciæ albo z tym walczyæ, albo wreszcie dla œwiêtego spokoju usi¹œæ 
wygodnie w koœcielnej ³awce, ukrywaj¹c swoje znudzenie. Uroczystoœæ Cia³a i Krwi Pañskiej dla 
wszystkich jest okazj¹ i szans¹ dostrze¿enia w Jezusie Eucharystycznym ¿ywej Osoby, która pragnie 
naszego dobra. Rozpoznajmy w Nim Tego, który nas umacnia, uzdrawia, jednoczy i daje nam ¿ycie 
wieczne.

2. Przez ca³¹ tak zwan¹ oktawê, do nastêpnego czwartku, 30 czerwca, bêdziemy szczególnie uwielbiaæ 
Chrystusa w Eucharystii. Codziennie o godz. 18  Msza Œwiêta, po której odprawimy czerwcowe 
nabo¿eñstwo i w procesji eucharystycznej przejdziemy wokó³ naszego koœcio³a. Choæ nie bêd¹ to dni 
wolne od pracy i zajêæ, podobnie jak dzisiaj postarajmy siê przyjœæ na to spotkanie z Jezusem 
utajonym w Najœwiêtszym Sakramencie.

3. Zróbmy w tym czasie postanowienie, ¿e jeszcze czêœciej bêdziemy odwiedzaæ Jezusa 
Eucharystycznego! Zdarza siê, ¿e w codziennym poœpiechu i starsi, i dzieci przechodz¹ obok koœcio³a. 
A mo¿e warto zatrzymaæ siê, wst¹piæ na kilka minut osobistej adoracji Pana pod postaci¹ Chleba!? 
Chrystus czeka na uwielbienie, na przeproszenie, na spotkanie, na rozmowê… Czeka na ka¿dego 
z nas!

4. Jutro, 24 czerwca, kolejna uroczystoœæ – w liturgii wspominamy Narodzenie œw. Jana Chrzciciela. 
On to po³¹czy³ Stary Testament z Nowym Testamentem, on te¿ przygotowa³ drogê naszemu 
Odkupicielowi. Tym bardziej weŸmy liczny udzia³ w uroczystej Eucharystii, prosz¹c œwiêtego Jana 
Chrzciciela o przewodnictwo na nie³atwych drogach naszej wiary!
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