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Pamiątkę ustanowienia Najświętszego Sakramentu
Kościół obchodzi w Wielki Czwartek. Jednak wówczas
Chrystus rozpoczyna swoją mękę. Dlatego od XIII
wieku Kościół obchodzi osobną uroczystość
Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (zwaną
potocznie Bożym Ciałem), aby za ten dar niezwykły
Chrystusowi w odpowiednio uroczysty sposób
podziękować. Chrystus Pan ustanowił Najświętszy
Sakrament przy Ostatniej Wieczerzy. Opisali to
dokładnie wszyscy trzej synoptycy i św. Paweł Apostoł
(Mt 26, 26-28; Mk 14, 22-24; Łk 22, 19-20; 1 Kor 11,
17-30). Św. Łukasz przytacza ważne słowa, którymi
Chrystus Pan nakazał swoim uczniom sprawować ten
Sakrament: "To czyńcie na moją pamiątkę" (Łk 22,
19). Św. Paweł dodaje, że gdyby ktoś odważył się
przyjmować Eucharystię niegodnie, sam sobie przez to gotuje sąd
Boży (1 Kor 11, 25-30). Apostoł Narodów zaznacza więc, że do przyjęcia Eucharystii
należy przystępować z odpowiednim przygotowaniem wewnętrznym; trzeba
wypełnić niezbędne warunki, którymi są stan łaski i odpowiednie przygotowanie
serca. Do żadnego sakramentu Chrystus Pan tak starannie swoich uczniów nie
przygotowywał, jak do Eucharystii. Na wiele miesięcy przed jej ustanowieniem
obiecał, da swoim wiernym na pokarm własne ciało, które będą mogli spożywać,
jak się spożywa codzienny chleb. Wskazał przy tym, że Chleb ten będzie miał
o wiele donioślejsze skutki dla człowieka niż manna, którą kiedyś Izraelici karmili
się na pustyni: da im bowiem życie wieczne. Eucharystia jest tak ważnym
pokarmem, że bez niej Jego uczniowie nie dostąpią zbawienia. W najdrobniejszych
szczegółach przekazał nam tę mowę Pana Jezusa św. Jan Apostoł, który był obecny
przy tej obietnicy (J 6, 22-70). Chrystus, aby jeszcze bardziej utrwalić w pamięci
słuchaczy tę obietnicę, poprzedził ją wielkim cudem rozmnożenia chleba. Kościół
od samych początków dawał wyraz swojej wierze w realną obecność Pana Jezusa
w Najświętszym Sakramencie i dlatego Eucharystię uczynił centralnym ośrodkiem
kultu Nowego Przymierza. Na czym ta obecność polega? Opłatek, który jest dobrze
wypieczonym chlebem pszennym, po wypowiedzeniu przez kapłana słów
przeistoczenia, mocą Ducha Świętego staje się Ciałem Pana Jezusa, a wino - Jego
Krwią. Substancja chleba (opłatka) przechodzi w substancję Ciała Pańskiego,
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a substancja wina przechodzi w substancję Krwi Pańskiej. Taką władzę powierzył
kapłanom sam Chrystus, kiedy powiedział przy Ostatniej Wieczerzy: "To czyńcie
na moją pamiątkę" (Łk 22, 19; 1 Kor 11, 25).
Tymi słowami polecił Apostołom i ich
następcom przeistaczanie (przemienianie)
chleba w Ciało Pańskie, a wina w Krew
Pańską. Spełniła się w ten sposób obietnica:
"A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni,
aż do skończenia świata" (Mt 28, 20). Skoro
w Najświętszym Sakramencie jest obecne
Ciało i Krew Pana Jezusa, to jest i Jego
Osoba, jest On cały. Nie ma bowiem ciała Pana Jezusa osobno poza Jego Osobą.
Według nauki Kościoła Pan Jezus jest obecny w Eucharystii pod każdą widzialną
cząstką konsekrowanej Hostii. Dlatego z taką troskliwością kapłan uważa, aby
najmniejsze okruchy zebrać do kielicha, spłukać winem i spożyć. Pan Jezus jest cały
i żywy tak pod postacią chleba, jak i pod postacią wina. Gdzie jest bowiem
prawdziwe Ciało Chrystusa, tam jest i Jego Krew i cała Jego osoba. Podobnie, gdzie
jest Krew Pana Jezusa, tam jest i Jego Ciało. Pan Jezus w bardzo stanowczych
słowach obiecał nam dać na pokarm swoje Ciało i Krew, a obietnicę tę związał
z nakazem ich przyjmowania: Jezus powiedział do tłumów: "Szukacie Mnie nie
dlatego, żeście widzieli znaki, ale dlatego, żeście jedli chleb do sytości. Troszczcie
się nie o ten pokarm, który ginie, ale o ten, który trwa na wieki, a który da wam
Syn Człowieczy. (...) Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni. Zaprawdę, zaprawdę
powiadam wam: Nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale dopiero Ojciec mój da
wam prawdziwy chleb z nieba. Albowiem chlebem Bożym jest Ten, który z nieba
zstępuje i daje życie światu". Rzekli do Niego: "Panie, dawaj nam zawsze tego
chleba". Odpowiedział im Jezus: "Jam jest chleb życia. Kto do Mnie przychodzi,
nigdy pragnąć nie będzie. (...) Jam jest chleb, który z nieba zstąpił. (...) Ojcowie
wasi jedli mannę na pustyni i pomarli. To jest chleb, który z nieba zstępuje: kto go
spożywa, nie umrze. Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto
spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za
życie świata". Sprzeczali się między sobą Żydzi mówiąc: "Jak On może nam dać
(swoje) ciało do spożycia?" Rzekł do nich Jezus: "Zaprawdę, zaprawdę powiadam
wam: jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili
Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije moją
Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest
prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa
moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim... Kto spożywa ten chleb,
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będzie żył na wieki". A pośród jego
uczniów, którzy to usłyszeli, wielu
mówiło: "Trudna jest ta mowa. Któż jej
słuchać może?" (J 6, 26-60). W tych
słowach Pan Jezus daje obietnicę chleba z
nieba, którym jest Jego Ciało. Kto będzie
spożywał ten Chleb, będzie miał życie
wieczne. Kiedy zaś nawet wśród uczniów
znalazło się wielu, którzy z tego powodu
nie tylko nie dali wiary Chrystusowi, ale
nawet od Niego odeszli, Pan Jezus nie
tylko nie ustąpił, ale zwrócił się wprost do
samych Apostołów: "Czyż i wy chcecie
odejść?" (J 6, 67). Chrystus był więc gotów
zrezygnować nawet z niektórych uczniów,
ale obietnicy swojej nie cofnął. Jezus
dając obietnicę Komunii świętej
równocześnie wskazał na jej zasadniczy
cel: życie wieczne. "Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne,
a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym" (J 6, 54). Chrystus przyrzeka więc dwa
ważne dary: wieczne zbawienie duszy i chwałę zmartwychwstałych ciał. Komunia
święta daje nam prawo do nieba i jest zadatkiem nieśmiertelności także naszych
ciał. Przyjmując bowiem uwielbione ciało Chrystusa, zostajemy w swoim ciele
niejako wszczepieni w Jego nieśmiertelne ciało, nabywamy prawa do
nieśmiertelności i zmartwychwstania. Według nauki Kościoła, Komunia święta
pomnaża w nas łaskę uświęcającą, gładzi grzechy powszednie, łagodzi namiętności
ciała. Dlatego Kościół poleca, przynajmniej w czasie wielkanocnym, kiedy to
została ustanowiona Eucharystia (Wielki Czwartek), przyjmować Komunię świętą.
Przyjęta jest powszechnie praktyka częstego nawiedzania Pana Jezusa, obecnego
w Najświętszym Sakramencie. Dlatego poleca się, by kościoły przynajmniej
w pewnych porach były otwarte. Komunię sakramentalną w takich wypadkach
zastępuje częściowo "komunia duchowa", czyli gorące pragnienie przyjęcia
eucharystycznego Chrystusa. Od XVI w. przyjęła się w Kościele praktyka
czterdziestogodzinnej adoracji Najświętszego Sakramentu. Praktykę tę
wprowadził do Mediolanu św. Karol Boromeusz w roku 1520. Św. Filip Nereusz
propagował ją w Rzymie od roku 1548. Św. Kajetan (+ 1547) propagował ten
zwyczaj przez swój zakon teatynów. Papież Klemens VIII rozszerzył tę praktykę na
wszystkie kościoły rzymskie w roku 1592. Dzisiaj praktyka ta znana jest w całym
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Kościele. Każda diecezja ma tak podzielone kościoły parafialne, aby Pan Jezus
przez cały rok był nieustannie adorowany. Istnieją także zakony, założone jedynie
w tym celu, aby nieustannie adorować Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. W
Polsce istnieją trzy zakony od wieczystej adoracji: benedyktynki-sakramentki,
sprowadzone do Warszawy w wieku XVII; siostry Franciszkanki od Najśw.
Sakramentu (Ubogie Klaryski od Wieczystej Adoracji) sprowadzone do Gniezna
z Francji w roku 1871; oraz Siostry
Eucharystki. W drugiej połowie XIX w.
narodziła się także praktyka organizowania
kongresów eucharystycznych. Pierwszy
Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny
odbył się w Lille w 1881 roku z inicjatywy
Marii Tamisier. Ostatni taki Kongres,
pięćdziesiąty w historii, odbył się w 2012 r.
w Dublinie. Na kongresy papież wysyła
swojego legata lub sam w nich uczestniczy.
Oprócz kongresów międzynarodowych
odbywają się kongresy narodowe,
prowincjonalne, diecezjalne. Inicjatorką
ustanowienia święta Bożego Ciała była św. Julianna z Cornillon (1192-1258). Kiedy
była przeoryszą klasztoru augustianek w Mont Cornillon w pobliżu Liege, w roku
1245 została zaszczycona objawieniami, w których Chrystus żądał ustanowienia
osobnego święta ku czci Najświętszej Eucharystii. Pan Jezus wyznaczył sobie
nawet dzień uroczystości Bożego Ciała - czwartek po niedzieli Świętej Trójcy.
Biskup Liege, Robert, po naradzie ze swoją kapitułą i po pilnym zbadaniu objawień,
postanowił wypełnić życzenie Pana Jezusa. W roku 1246 odbyła się pierwsza
procesja eucharystyczna. Jednak w tym samym roku biskup Robert zmarł. Wyższe
duchowieństwo miasta, za namową teologów, uznało krok zmarłego ordynariusza
za przedwczesny, a wprowadzenie święta pod taką nazwą za wysoce niewłaściwe.
Co więcej, omalże nie oskarżono św. Julianny o herezję. Karnie została
przeniesiona z klasztoru w Mont Cornillon na prowincję (1247 r.). Po interwencji
archidiakona katedry w Liege, Jakuba, kardynał Hugo zlecił ponowne zbadanie
sprawy i zatwierdził święto. W roku 1251 po raz drugi archidiakon Jakub
poprowadził ulicami Liege procesję eucharystyczną. Pan Jezus hojnie wynagrodził
za to gorliwego kapłana. Ten syn szewca z Troyes (Szampania) został wkrótce
biskupem w Verdun, patriarchą Jerozolimy i ostatecznie papieżem (1261-1264).
Panował jako Urban IV. On też w roku 1264 wprowadził w Rzymie uroczystość
Bożego Ciała. Bezpośrednim impulsem do ustanowienia święta miał być cud,
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jaki wydarzył się w Bolsena. Kiedy kapłan odprawiał Mszę świętą, po
Przeistoczeniu kielich trącony ręką przechylił się tak nieszczęśliwie, że wylało się
wiele kropel krwi Chrystusa na korporał. Przerażony kapłan ujrzał, że postacie
wina zmieniły się w postacie krwi. Zawiadomiony o tym cudzie papież, który
przebywał wówczas w pobliskim mieście Orvieto, zabrał ten święty korporał. Do
dnia obecnego znajduje się on w bogatym relikwiarzu w katedrze w Orvieto. Dotąd
widać na nim plamy. W czasie procesji Bożego Ciała obnosi się ten korporał
zamiast monstrancji. Korzystając z tego, że na dworze papieskim w Orvieto
przebywał wówczas św. Tomasz z Akwinu, Urban IV polecił mu opracowanie
tekstów liturgicznych Mszy świętej i Oficjum. Wielki doktor Kościoła uczynił to po
mistrzowsku. Tekstów tych używa się do dziś. Najbardziej znany i często śpiewany
jest hymn Pange lingua (Sław, języku...), a zwłaszcza jego dwie ostatnie zwrotki
(Przed tak wielkim Sakramentem). Podobnie ostatnie zwrotki hymnu Verbum
supernum śpiewane są przy wystawianiu Najświętszego Sakramentu (O zbawcza
Hostio). Natomiast fragment hymnu Sacris solemniis stał się samodzielną pieśnią
(Panis angelicus) wykonywaną przez najsłynniejszych śpiewaków operowych.
Papież Klemens V odnowił święto (1314), które po śmierci Urbana zaczęło zanikać.
Papież Jan XXII (+ 1334) zatwierdził je dla całego Kościoła. Od czasu papieża
Urbana VI uroczystość Bożego Ciała należy do głównych świąt w roku liturgicznym
Kościoła (1389). Pierwsza wzmianka o procesji w to święto pochodzi z Kolonii
z roku 1277. Od wieku XIV spotykamy się z nią w Niemczech, Anglii, Francji,
Hiszpanii i w Mediolanie. Od wieku XV przyjął się w Niemczech zwyczaj procesji do
czterech ołtarzy. Msze święte przy wystawionym Najświętszym Sakramencie
wprowadzono w wieku XV (obecnie wystawia się Najświętszy Sakrament tylko
poza Mszą św.). Do roku 1955 obowiązywała oktawa Bożego Ciała. Na prośbę
Episkopatu Polski w Polsce został zachowany zwyczaj obchodzenia oktawy, choć
nie ma ona już charakteru liturgicznego. Po raz pierwszy z procesją Bożego Ciała
na terenie Polski spotykamy się już w XIV wieku w Płocku i we Wrocławiu. Od
wieku XVI wprowadzono zwyczaj śpiewania Ewangelii przy czterech ołtarzach.
Istnieje on do dnia dzisiejszego. Od dawna przyjął się zwyczaj, kultywowany do
dzisiaj, że lud przynosi do kościoła wianki ziół, które kapłan poświęca w dniu
oktawy, po czym lud zabiera je do domu. Zawiesza się je na ścianie, by chroniły od
choroby; poszczególne gałązki można też umieszczać na polach, by plony lepiej
rosły i by Bóg zachował je od robactwa i nieurodzaju. W niektórych stronach
drzewka i gałęzie, którymi był przystrojony kościół i ołtarze w czasie procesji
Bożego Ciała, po oktawie zabierano na pola i tam je zatykano. Ich część palono,
aby dym odstraszał chmury, niosące grad i pioruny. Obecnie pełna nazwa
uroczystości Bożego Ciała mówi o Najświętszym Ciele i Krwi Chrystusa.
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Do czasu reformy soborowej istniało osobne święto ku czci Najdroższej Krwi
Chrystusa. Do dziś istnieją kościoły pod tym wezwaniem. Jak Boże Ciało jest
rozwinięciem treści Wielkiego Czwartku, tak uroczystość Najdroższej Krwi Jezusa
była jakby przedłużeniem Wielkiego Piątku. Ustanowił ją w roku 1849 papież Pius
IX i wyznaczył to święto na pierwszą niedzielę lipca. Cały miesiąc był poświęcony
tej tajemnicy. Papież św. Pius X przeniósł święto na dzień 1 lipca. Papież Pius XI
podniósł je do rangi świąt pierwszej klasy (1933) na pamiątkę dziewiętnastu
wieków, jakie upłynęły od przelania za nas Najświętszej Krwi. Szczególnym
nabożeństwem do Najdroższej Krwi Pana Jezusa wyróżniał się św. Kasper de
Buffalo, założyciel osobnej rodziny zakonnej pod wzewaniem Najdroższej Krwi
Pana Jezusa (+ 1837). Misjonarze Krwi
Chrystusa mają swoje placówki także w
Polsce. Od roku 1946 pracują w Polsce
także siostry Adoratorki Krwi Chrystusa,
założone przez św. Marię de Mattias.
Oba te zgromadzenia do dzisiaj w dniu 1
lipca obchodzą uroczystość Krwi
Chrystusa. Gorącym nabożeństwem do
Najdroższej Krwi wyróżniał się także
papież bł. Jan XXIII (+ 1963). On to
zatwierdził litanię do Najdroższej Krwi
Pana Jezusa. Nabożeństwo ku czci Krwi
Pańskiej ma uzasadnienie w Piśmie
świętym, gdzie wychwalana jest krew
męczenników, a przede wszystkim krew Jezusa Chrystusa. Po raz pierwszy Pan
Jezus przelał ją przy obrzezaniu. W Ogrodzie Oliwnym pocił się krwawym potem
(Łk 22, 44). Nader obficie płynęła ona przy biczowaniu i koronowaniu cierniem,
a także przy ukrzyżowaniu. Kiedy żołnierz przebił Jego bok, "natychmiast
wypłynęła krew i woda" (J 19, 24).Serdeczne nabożeństwo do Krwi Pana Jezusa
mieli święci średniowiecza. Połączone ono było z nabożeństwem do Ran Pana
Jezusa, a zwłaszcza do Rany Jego boku. Wyróżniali się tym nabożeństwem: św.
Bernard (+ 1153), św. Anzelm (+ 1109), bł. Gueryk d'Igny (+ 1160) i św.
Bonawentura (+ 1270). Dominikanie w piątek po oktawie Bożego Ciała, chociaż
nikt nie spodziewał się jeszcze, że na ten dzień zostanie kiedyś ustanowione święto
Serca Pana Jezusa, odmawiali oficjum o Ranie boku. Reforma liturgii z roku 1969
złączyła uroczystość Przenajdroższej Krwi Pana Jezusa z uroczystością Bożego
Ciała, automatycznie znosząc dotychczasowe święto z 1 lipca. Eucharystia to
bowiem Najświętsze Ciało i Najświętsza Krew Pana Jezusa.

Krótkie medytacje
Najświętszego Ciała i Krwi Jezusa –

03 czerwca 2021 r.

Mk (14,12-16.22-26). W pierwszy dzień Przaśników, kiedy ofiarowywano Paschę, zapytali
Jezusa Jego uczniowie: „Gdzie chcesz, żebyśmy
przygotowali Ci spożywanie Paschy?”. I posłał
dwóch spośród swoich uczniów z tym poleceniem:
„Idźcie do miasta, a spotka was człowiek niosący
dzban wody. Idźcie za nim i tam, gdzie wejdzie,
powiedzcie gospodarzowi: Nauczyciel pyta: Gdzie
jest dla Mnie izba, w której mógłbym spożyć
Paschę z moimi uczniami? On wskaże wam na
górze salę dużą, usłaną i gotową. Tam
przygotujecie dla nas”. Uczniowie wybrali się
i przyszli do miasta, a tam znaleźli wszystko, tak
jak im powiedział, i przygotowali Paschę. A gdy jedli, wziął chleb, odmówił
błogosławieństwo, połamał i dał im, mówiąc: „Bierzcie, to jest Ciało moje”. Potem wziął
kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im, i pili z niego wszyscy. I rzekł do nich: „To jest
moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana. Zaprawdę, powiadam wam: Odtąd
nie będę już pił napoju z owocu winnego krzewu aż do owego dnia, kiedy pić będę go nowy
w królestwie Bożym”. Po odśpiewaniu hymnu wyszli w stronę Góry Oliwnej.
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Spośród wielu określeń kojarzących się z Eucharystią, jak „święta uczta”,
„dziękczynienie”, „zadatek życia wiecznego” czy „źródło i szczyt życia
chrześcijańskiego”, w dzisiejszej liturgii na pierwsze miejsce wysuwa się
pojęcie ofiary. Słyszymy najpierw o krwawych ofiarach Starego Testamentu,
które miały charakter jedynie symboliczny, będąc zapowiedzią nieskalanej
ofiary Jezusa Chrystusa. Z kolei dalsze teksty stwierdzają jasno, że wylana za
nas krew Jezusa autentycznie oczyszcza nas z grzechów i otwiera wspaniałe
perspektywy – upodobnieni do Jezusa przez służbę Bogu żywemu możemy
odziedziczyć życie wieczne. Wszyscy chcemy żyć wiecznie, ale czy szczerze
chcemy upodobnić się do Jezusa? Czy jesteśmy gotowi żyć już nie tylko dla
siebie i własnej wygody, ale wzorem Jezusa – Kapłana składać Bogu duchowe
ofiary na ołtarzach naszych serc przez wyrzeczenie, miłość i służbę w naszej
codzienności? To właśnie taka gotowość sprawia, że wszystkie inne
określenia Eucharystii przestają być dla nas oderwanymi od życia pojęciami.
Zaczynamy rozumieć, że nie jest ona pustym rytuałem, obowiązkiem,
nagrodą za dobre sprawowanie, ale duchowym pokarmem, bez którego
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Dar z własnego życia …

brakuje nam sił do miłości; dziękczynieniem, o którym często zapominamy
w życiowej gonitwie; zjednoczeniem z Jezusem, które jest zapowiedzią pełni
zjednoczenia z Nim w niebie. Powoli i niepostrzeżenie pojawiają się w nas
owoce Komunii świętej – zaczynamy przemieniać się w Tego, którego
przyjmujemy. Oremus

X Niedziela Zwykła – 06 czerwca 2021 r.

Mk (3,20-35). Jezus przyszedł z uczniami swoimi do domu, a tłum znów się
zbierał, tak że nawet posilić się nie mogli. Gdy to
posłyszeli Jego bliscy, wybrali się, żeby Go
powstrzymać. Mówiono bowiem: „Odszedł od
zmysłów”. A uczeni w Piśmie, którzy przyszli
z Jerozolimy, mówili: „Ma Belzebuba
i mocą władcy złych duchów wyrzuca złe duchy”.
Wtedy przywołał ich do siebie i mówił im
w przypowieściach: „Jak może Szatan wyrzucać
Szatana? Jeśli jakieś królestwo jest wewnętrznie
skłócone, takie królestwo nie może się ostać.
I jeśli dom wewnętrznie jest skłócony, to taki dom nie będzie mógł się ostać. Jeśli więc
Szatan powstał przeciw sobie i jest z sobą skłócony, to nie może się ostać, lecz koniec
z nim. Nikt nie może wejść do domu mocarza i sprzęt mu zagrabić, jeśli mocarza wpierw
nie zwiąże, i dopiero wtedy dom jego ograbi. Zaprawdę, powiadam wam: Wszystkie
grzechy i bluźnierstwa, których by się ludzie dopuścili, będą im odpuszczone. Kto by jednak
zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest
grzechu wiecznego”. Mówili bowiem: „Ma ducha nieczystego”. Tymczasem nadeszła
Jego Matka i bracia i stojąc na dworze, posłali po Niego, aby Go przywołać. A tłum ludzi
siedział wokół Niego, gdy Mu powiedzieli: „Oto Twoja Matka i bracia na dworze
szukają Ciebie”. Odpowiedział im: „Któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi?”.
I spoglądając na siedzących dokoła Niego, rzekł: „Oto moja matka i moi bracia. Bo kto
pełni wolę Bożą, ten jest Mi bratem, siostrą i matką”.

Strona

Bóg nie uszczęśliwia nikogo na siłę. Człowiek – Jego stworzenie – nie jest
zaprogramowany według powziętego z góry scenariusza. Wyposażony
w wiedzę o tym, co dobre, a co złe, ma przed sobą cały szereg możliwości –
od całkowitego odrzucenia Boga i Jego miłości tak, że stanie się niezdolny do
przyjęcia zbawienia, aż po wejście w tak ścisły związek z Jezusem, że będzie
dla Niego jak najbliższa rodzina – brat, siostra czy matka. Zwykle sytuujemy
się gdzieś pomiędzy tymi skrajnościami, ale właściwie w każdej chwili przez
nasze dobrowolne wybory przybliżamy się do jednej z nich. Czy wyznamy
swoją winę miłosiernemu Bogu, czy zrzucimy ją na innych? Zwrócimy się do

9

Nie lękać się oszczerstw…

Boga o pomoc, czy zamkniemy się w swoich pretensjach? Uwierzymy słowu
Bożemu, czy uznamy je za nieżyciową teorię? Zareagujemy spokojem czy
agresją? Będziemy łączyć czy dzielić? Uszanujemy godność drugiego
człowieka czy wyśmiejemy lub obmówimy? Przebaczymy, czy będziemy
bezwzględnie dochodzić swego, niszcząc siebie i innych? Wypełnimy swój
obowiązek, czy wybierzemy to, co w danej chwili przyjemniejsze? Jednak
w tych codziennych decyzjach Bóg, nie łamiąc naszej wolności, nie
pozostawia nas samych. Współpracuje z naszymi dobrymi wyborami,
przebacza złe oraz wspiera swoją łaską na modlitwie i w sakramentach
świętych. Wielką pomocą jest tu dla nas Eucharystia. Dziś po Komunii świętej
modlimy się, aby jej uzdrawiające działanie uwolniło nas od złych skłonności
i wprowadziło na prawą drogę. Jeśli naprawdę tego pragniemy, Bóg usłyszy
nasze „Amen” i pobłogosławi naszym wysiłkom. Oremus

XI Niedziela Zwykła – 13 czerwca 2021 r.

Mk (4,26-34). Jezus mówił do tłumów:
„Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś
nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we
dnie i w nocy, nasienie kiełkuje i rośnie, sam nie wie
jak. Ziemia sama z siebie wydaje plon, najpierw
źdźbło, potem kłos, a potem pełne ziarno w kłosie.
Gdy zaś plon dojrzeje, zaraz zapuszcza sierp, bo
pora już na żniwo”. Mówił jeszcze: „Z czym
porównamy królestwo Boże lub w jakiej przypowieści je przedstawimy? Jest ono jak
ziarnko gorczycy; gdy się je wsiewa w ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na
ziemi. Lecz wsiane, wyrasta i staje się większe od innych jarzyn; wypuszcza wielkie gałęzie,
tak że ptaki podniebne gnieżdżą się w jego cieniu”. W wielu takich przypowieściach głosił
im naukę, o ile mogli ją rozumieć. A bez przypowieści nie przemawiał do nich.
Osobno zaś objaśniał wszystko swoim uczniom.

Strona

Ziarno, małe i niepozorne, tak łatwe do zniszczenia w pierwszych eta pach swojego rozwoju, może niepostrzeżenie rozwinąć się w wielkie drzewo,
dające cień i schronienie innym istotom. Ewangelia przy pomocy tego obrazu
ukazuje cichy i niedostrzegalny wzrost królestwa Bożego na świecie
i w ludzkich sercach. Jednak zasada, że jeśli czegoś nie widzimy, to wcale
jeszcze nie znaczy, że tego nie ma, odnosi się nie tylko do wzrostu dobra.
Także zło, gdy pozwolimy mu zakorzenić się w sobie przez drobne i nieszko dliwe na pozór kompromisy i grzechy, może nie wiadomo kiedy wyrosnąć na
wielkie drzewo, którego o własnych siłach nie jesteśmy już w stanie usunąć
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Tajemnica Królestwa…

z naszego życia, a którego chorych owoców doświadczamy my sami i inni. Św.
Paweł uczy nas dziś, że wszystkie nasze złe i dobre czyny mają swoje
konsekwencje, które znajdą swój finał przed trybunałem Chrystusa. Jednak
Apostoł, choć z pewnością jest świadom swojej grzesznej przeszłości, pragnie
znaleźć się przed obliczem Pana. Wie z własnego doświadczenia, że Bóg nie
tylko sprawia, iż złe drzewo usycha, ale potrafi też znaleźć na nim gałązkę
dobra, ocalić ją, zakorzenić i dać jej nieprawdopodobny wzrost. A kto przeżył
takie spotkanie z miłosierdziem Boga, może już nie bać się nawet śmierci
i sądu. Oremus

XII Niedziela Zwykła – 20 czerwca 2021 r.

Mk (4,35-41). Owego dnia, gdy zapadł wieczór,
Jezus rzekł do swoich uczniów: „Przeprawmy się na drugą stronę”.
Zostawili więc tłum, a Jego zabrali, tak jak
był w łodzi. Także inne łodzie płynęły
z Nim. A nagle zerwał się gwałtowny
wicher. Fale biły w łódź, tak że łódź już się
napełniała wodą. On zaś spał
w tyle łodzi na wezgłowiu. Zbudzili Go
i powiedzieli do Niego: „Nauczycielu, nic
Cię to nie obchodzi, że giniemy?”.
On, powstawszy, zgromił wicher i rzekł do
jeziora: „Milcz, ucisz się!”. Wicher się
uspokoił i nastała głęboka cisza.
Wtedy rzekł do nich: „Czemu tak bojaźliwi
jesteście? Jakże brak wam wiary!”. Oni zlękli się bardzo i mówili między
sobą: „Kim On jest właściwie, że nawet wicher i jezioro są Mu posłuszne?”.

Strona

Można znać Chrystusa według ciała. Wiedząc, że ma On moc nad siłami
natury, że może powstrzymać napór nadciągającej fali nieszczęść, zabiegamy
o to, by mieć Go po swojej stronie. Jest nam potrzebny, mamy przecież
w życiu tyle problemów i spraw do załatwienia. Przedstawiamy Mu swoje
prośby, oczekując, że odpowie na nie w ten, a nie inny sposób. A kiedy Jezus
milczy, jak wówczas, gdy spał w łodzi podczas burzy, niecierpliwimy się,
tracimy wiarę, zastanawiamy się, czym Mu uchybiliśmy, że jest na nas
obrażony, a nawet mamy do Niego jawne lub ukryte pretensje. To właśnie
jest religijność „według ciała”, religijność czysto naturalna. Apostoł Paweł
tłumaczy nam dziś, że taka postawa, choć jest krokiem w kierunku Boga, który
nikomu nie odmawia swej opieki, stanowi zaledwie punkt wyjścia do dojrzałej
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Jezus panuje nad potęgą natury…

wiary. Ona zaczyna się wtedy, gdy zrozumiemy, że Chrystus umarł za nas nie
tylko po to, żebyśmy po tym życiu mieli szansę na niebo, ale by przemienić
nasze życie już teraz – abyśmy już nie żyli tylko dla siebie i ewentualnie grona
najbliższych, ale dla Tego, który za nas umarł i zmartwychwstał. To nie On ma
służyć nam, ale my Jemu. A w tej służbie już teraz doświadczamy jakby
w zalążku królestwa Bożego, gdyż On czyni nas nowym stworzeniem, otwiera
nowe horyzonty oraz daje sens i misję naszemu życiu. Oremus

Strona

Mk (5,21-43). Gdy Jezus przeprawił się z powrotem łodzią na drugi brzeg, zebrał
się wielki tłum wokół Niego, a On był
jeszcze nad jeziorem. Wtedy przyszedł
jeden z przełożonych synagogi,
imieniem Jair. Gdy Go ujrzał, upadł Mu
do nóg i prosił usilnie: „Moja córeczka
dogorywa, przyjdź i połóż na nią ręce,
aby ocalała i żyła”. Poszedł więc z nim,
a wielki tłum szedł za Nim i zewsząd na
Niego napierał. A pewna kobieta od
dwunastu lat cierpiała na upływ krwi.
Wiele wycierpiała od różnych lekarzy
i całe swe mienie wydała, a nic jej nie
pomogło, lecz miała się jeszcze gorzej.
Posłyszała o Jezusie, więc weszła z tyłu między tłum i dotknęła
się Jego płaszcza. Mówiła bowiem: „Żebym choć dotknęła Jego płaszcza, a będę zdrowa”.
Zaraz też ustał jej krwotok i poczuła w swym ciele, że jest uleczona z dolegliwości.
A Jezus natychmiast uświadomił sobie, że moc wyszła od Niego. Obrócił się w tłumie
i zapytał: „Kto dotknął mojego płaszcza?”. Odpowiedzieli Mu uczniowie: „Widzisz, że
tłum zewsząd Cię ściska, a pytasz: Kto Mnie dotknął”. On jednak rozglądał się, by ujrzeć tę,
która to uczyniła. Wtedy kobieta podeszła zalękniona i drżąca, gdyż wiedziała, co
się z nią stało, padła przed Nim i wyznała Mu całą prawdę. On zaś rzekł do niej: „Córko,
twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju i bądź wolna od swej dolegliwości”. Gdy On
jeszcze mówił, przyszli ludzie od przełożonego synagogi i donieśli: „Twoja córka umarła,
czemu jeszcze trudzisz Nauczyciela?”. Lecz Jezus, słysząc, co mówiono, rzekł do
przełożonego synagogi: „Nie bój się, wierz tylko!”. I nie pozwolił nikomu iść z sobą
z wyjątkiem Piotra, Jakuba i Jana, brata Jakubowego. Tak przyszli do domu przełożonego
synagogi. Widząc zamieszanie, płaczących i głośno zawodzących, wszedł i rzekł do nich:
„Czemu podnosicie wrzawę i płaczecie? Dziecko nie umarło, tylko śpi”. I wyśmiewali
Go. Lecz On odsunął wszystkich, wziął z sobą tylko ojca i matkę dziecka oraz tych, którzy
z Nim byli, i wszedł tam, gdzie dziecko leżało. Ująwszy dziewczynkę za rękę, rzekł do niej:
„Talitha kum”, to znaczy: „Dziewczynko, mówię ci, wstań!”. Dziewczynka natychmiast
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XIII Niedziela Zwykła – 27 czerwca 2021 r.

wstała i chodziła, miała bowiem dwanaście lat. I osłupieli wprost ze zdumienia. Przykazał
im też z naciskiem, żeby nikt o tym się nie dowiedział, i polecił, aby jej dano jeść.

Najlepszy lekarz świata

Strona

13

Jezusowi zupełnie nie zależało na opinii wielkiego cudotwórcy – do tego
stopnia, że usilnie prosił rodziców wskrzeszonej dziewczynki, by nikomu
o tym nie mówili. Jego cuda nie były dokonywane na pokaz, na oczach
zgromadzonego specjalnie w tym celu audytorium. Z dwóch dzisiejszych
jeden wydarzył się jakby mimochodem, dzięki wierze dotykającej Jezusowego
płaszcza kobiety, a drugi na prośbę zrozpaczonego ojca. Także w innych
miejscach Ewangelii spotykamy Jezusa, który reaguje niezwykle silnymi
emocjami na widok ludzkiego nieszczęścia – głębokim poruszeniem
wewnętrznym, współczuciem wręcz oburzeniem, które każe Mu natychmiast
zareagować. Wie, że to nie tak miało być w pierwotnym Bożym zamyśle. Jest
w Nim niezgoda na choroby i śmierć, które wtargnęły na świat za sprawą
grzechu – wolnego wyboru rozumnych stworzeń, które od tej pory borykają
się z jego konsekwencjami. Jednak Jezus przyszedł na świat nie tylko po to,
by zaradzić ograniczonej liczbie bolesnych sytuacji. Jego zadaniem było leczyć
nie skutki, lecz przede wszystkim przyczynę. Dlatego On, bezgrzeszny, przyjął
na siebie konsekwencje grzechu, umierając w akcie ofiary. Jego
zmartwychwstanie staje się zwycięstwem nad śmiercią, którego dokonał dla
nas. Od tej chwili, wyrzekając się grzechu, możemy usprawiedliwieni przez
wiarę mieć nadzieję na wejście w nowy wymiar życia – życia, którego w pełni
doświadczymy po naszej śmierci. Przedsmaku tego życia doświadczamy już
teraz w relacji z Jezusem, który współczuje i wspiera. Oremus

Środa
02.06.2021

Czwartek
03.06.2021

I Piątek
04.06.2021
I Sobota
05.06.2021

Niedziela
06.06.2021
Odpust
Parafialny

Poniedziałek
07.06.2021
Wtorek
08.06.2021
Środa
09.06.2021
Czwartek
10.06.2021
Piątek

7.00 † Dominik Tatoń (P)
18.00 † Stanisław i Emilia Jędrzejko
7.00 † Antoni Handzlik (P)
1. † Jan Dyrduła (P)
18.00 2. † Krystyna Pierzchała (P)
3.
Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa
7.00 † Krystyna Gajdosz w 6 r. śm.
1. † Kazimierz Gasidło (P)
9.00
2. † Józefa Maruszczak (P)
1. W int. Dzieci z klas IV SP w rocznicę I Komunii św.
11.00 2. † Wiesława Jędrzejko w 4 r. śm.
3. † Helena Jędrzejko w 9 r. śm.
7.00 † Helena Dyczkowska (P)
1. † Michalina Wołoszyn (P)
18.00
2. † Krzysztof Gołek (P)
7.00 † Kazimiera Adamus (P)
18.00 † Edward Chochór (P)
X Niedziela Zwykła
7.00 † Anna i Jan Kasolik z dziećmi
1. † Robert Kuchta (P)
9.00
2. † Barbara Handy (P)
1. Za Parafian
2. † Stefan i Stanisława Oczko
11.00 3. † Władysław Majka z rodzicami
4. Roczek: Oliwier Kijas o zdrowie, Boże błog.
i opiekę Anioła Stróża
1. † Jerzy Pochopień
17.00 2. W int. Stefanii z ok. 85 r, Urodzin o zdrowie, Boże
błog. i opiekę Matki Bożej
7.00 † Zdzisław Drożdż w 7 r. śm.
18.00 † Janina Ligęza (P)
7.00 † Julia i Jan Byrski
18.00 † Maria Pierzchała od pracowników ZSP nr 3 Kęty
7.00 † Paweł Machniowski w 2 r. śm.
1. † Franciszek i Elżbieta z rodzicami
18.00 2. † Maria Pierzcha (P)
3. † Irena Małyszek (P)
7.00 † Jan Dyrduła (P)
1. † Karol Polak z żoną Bronisławą
18.00
2. † Józef Jurzak w 14 r. śm. z żoną Elżbietą
7.00 † Jacek Szczepańczyk

Strona

Wtorek
01.06.2021
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7.00
18.00
7.00

Niedziela
13.06.2021

Poniedziałek
14.06.2021
Wtorek
15.06.2021
Środa
16.06.2021
Czwartek
17.06.2021
Piątek
18.06.2021
Sobota
19.06.2021

9.00
11.00
17.00
7.00
18.00
7.00
18.00
7.00
18.00
7.00
18.00
7.00
18.00
7.00
18.00
7.00

Niedziela
20.06.2021

9.00

11.00

Poniedziałek
21.06.2021

17.00
7.00
18.00

1.† Joanna Zbela
2.† Maria Zając (P)
† Michalina Wołoszyn (P)
† Franciszek Malarz (P)
XI Niedziela Zwykła
† Izydor Kasperek z żoną
1. † Józef i Anna Kaleka z synem i synową
2. † Jan i Helena Majka z rodzeństwem
1. † Leona Lach z mężem i rodzicami
2. † Stanisław Gaca z teściową
3. Za Parafian
† Czesława i Władysław Juraszek
† Robert Kuchta (P)
† Krzysztof Gołek (P)
† Helena Borak (P)
† Kazimierz Gasidło (P)
† Benedykt Wołek (P)
1. † Antoni Handzlik (P)
2. † Halina Nasteń w r. śm.
3. † Józef i Agnieszka Drożdż
† Józefa Maruszczak (P)
1. † Czesław Kubik (P)
2. † Barbara Wanio w 6 r. śm.
† Jan i Stanisława Łysoń z synem Marianem
1.† Jerzy Szczepańczyk z córką Agnieszką
2.† Janina Ligęza (P)
1. † Stanisława Goryl (P)
2. † Tadeusz Baścik i Anna Waluś
† Anna Stania z mężem Stefanem i zięciem Józefem
XII Niedziela Zwykła
W int. Członków z II Róży Mężów Włodzimierza
Drożdża i ich rodzin o zdrowie i Boże błog.
1. † Maria Pierzchała (P)
2. W int. Eweliny i Krzysztofa w 4 r. Ślubu
o zdrowie, Boże błog. i opiekę Matki Bożej
3. † Antoni Pietraszek w 25 r. śm. z żoną Stanisławą
1. † Jarosław Janikowski w 7 r. śm.
2. W int. jubilatów w 10 r. Ślubu o zdrowie, Boże
błog. i opiekę Matki Bożej
3. Za Parafian
† Stanisław Piekiełko w 10 r. śm.
† Zofia Pałosz (P)
† Dominik Tatoń (P)
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Sobota
12.06.2021

18.00

Strona

11.06.2021

Czwartek
24.06.2021
Piątek
25.06.2021
Sobota
26.06.2021

Niedziela
27.06.2021

Poniedziałek
28.06.2021
Wtorek
29.06.2021
Środa
30.06.2021
I Czwartek
01.07.2021
I Piątek
02.07.2021
I Sobota
03.07.2021

Niedziela
04.07.2021
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Środa
23.06.2021

7.00 † Anna Soja (P)
18.00 † Jan Dyrduła (P)
7.00 † Paweł Kłaput (P)
1. † Józef Piwiński z żoną Stanisławą
18.00 2. † Robert Kuchta (P)
3. † Józef Zeman w 4 r. śm.
7.00 † Halina Graś (P)
18.00 † Helena Borak (P)
7.00 † Krzysztof Gołek (P)
1. Z ok. Urodzin o Boże błog. i opiekę Matki bożej
18.00
2. † Michalina Wołoszyn (P)
7.00 † Antoni Handzlik (P)
18.00 † Wanda Klima (P)
XIII Niedziela Zwykła
W int. Członkiń IV Róży Kobiet Marii Drożdż o
7.00
zdrowie, Boże błog. i opiekę Matki Bożej
1. † Józef Kasperek z żoną
9.00
2. † Władysław Dobrociński z żoną i synem Józefem
1. † Piotr Cholewka
11.00 2. † Piotr Dudek
3. Za Parafian
17.00 † Krystyna i Mieczysław Konior
18.00 † Janina Ligęza (P)
ks. Wacław – wakacje: † Anna Karkoszka (P) 1
9.00 † Czesław Kubik (P)
18.00 W int. rodziny zmarłej Paulinki
ks. Wacław – wakacje: † Anna Karkoszka (P) 2
18.00 † Karol i Stefania Pudełko
ks. Wacław – wakacje: † Anna Karkoszka (P) 3
18.00 † Franciszek i Bronisława Żmuda
ks. Wacław – wakacje: † Anna Karkoszka (P) 4
18.00 † Józefa Maruszczak (P)
ks. Wacław – wakacje: † Anna Karkoszka (P) 5
7.00 † Robert Kuchta (P)
ks. Wacław – wakacje: † Maria Pierzchała (P) 1
XIV Niedziela Zwykła
7.00 † Franciszek Żmuda w 22 r. śm.
9.00 † Szczepan Baścik w 3 r. śm.
1. † Władysław Lach z żoną i rodzicami
11.00
2. Za Parafian
17.00 † Dominik Tatoń
ks. Wacław – wakacje: † Maria Pierzchała (P) 2
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Wtorek
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Czerwiec 2021

03.06.2021 – I Róża Mężów Jana Fabii
06.06.2021 – II Róża Mężów Włodzimierza Drożdża
13.06.2021 – I Róża Rodziców Wandy Dusik
20.06.2021 – II Róża Rodziców Marii Dusik
27.06.2021 – I Róża Kobiet Marii Łaciak

Lipiec 2021

04.07.2021 – II Róża Kobiet Marii Kaleka
11.07.2021 – III Róża Kobiet Jadwigi Chowaniec
18.07.2021 – IV Róża Kobiet Marii Drożdż
25.07.2021 – V Róża Kobiet Marii Dusik

Sierpień 2021

01.08.2021 – VI Róża Kobiet Marii Baścik
08.08.2021 – VII Róża Kobiet Kazimiery Góralczyk
15.08.2021 – VIII Róża Anny Wawak
22.08.2021 – IX Róża Grażyny Żurek
29.08.2021 – X Róża Anny Baron
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05.09.2021 – XI Róża Marii Kozieł
12.09.2021 – XII Róża Marii Dusik
19.09.2021 – I Róża Mężów Jana Fabii
26.09.2021 – II Róża Mężów Włodzimierza Drożdża
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Wrzesień 2021

Krzyżówka dla dorosłych 06/2021 r.
Rozwiązaniem krzyżówki dla
dorosłych z gazetki nr 05/2021
jest hasło: „Duch Święty was
wszystkiego nauczy.”
Nagrodę wylosowały osoby:,
Anna Baron, Maria Puchała
i Mirosław Koczur
Gratulujemy!
Hasło z krzyżówki
nr 06/2021 proszę nadsyłać
do 17.06.2021

na adres mailowy:
ketypodlesie@gmail.com lub proszę przynieść do zakrystii. Zostaną
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wylosowane dwie nagrody pt.: „Najświętsze Serce Jezusa”.
Pozdrawiam wytrwałych i cierpliwych. Ks. Wacław
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Hasło: …………………………………………………………………………………..

Krzyżówka dla Dzieci 06/2021
Rozwiązaniem krzyżówki
nr 05/2021 jest hasło:
„Łatwiej Wielbłądowi
przejść przez ucho igielne
niż bogatemu wejść do
Królestwa Bożego..”
Nagrodę otrzymuje
Anna Wiśniowska
i Arek Slósarczyk
Rozwiązanie krzyżówki
nr 06/2021 proszę
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nadsyłać
do 17 czerwca 2021 na adres mailowy:
ketypodlesie@gmail.com lub proszę przynieść do zakrystii.
Dla wytrwałych dzieci czekają nagrody książkowa pt.:
„Znak Orła – Historia Polski”. Pozdrawiam wszystkie wytrwałe
dzieci. Ks. Wacław

21
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Czas na wspomnienia
Na pamiątkę I Komunii świętej klas III
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Drogie Dzieci – Dzieci Boże,
Które o poranka porze,
Zgromadzone w tym kościele
Doznajecie szczęścia wiele.
Dziś niedziela – 2 maj,
Dla serc Waszych dziś jest raj,
Bowiem pod postacią chleba
Przyszedł do Was Chrystus z nieba.
On też kiedyś dzieckiem był
Z Boga Ojca czerpał sił.
Także czynił różne cuda
Może Wam to, też się uda?
Chcecie z tym Jezusem żyć
To tu zawsze trzeba być.
Bo On pragnie też być z wami
Bo od chrztu Wy już wybrani.
Patrzcie dzieci co się dzieje,
Wiara z Boga w ciąż się chwieje.
Większość nie chce do kościoła,
Choć Pan czeka – przyjdźcie woła!
My zejdziemy z tego świata,
Więc Was proszę siostrę, brata,
Byście nigdy nie zwątpili
I tu zawsze przychodzili.
Tu przynoście swoje troski,
Przed Majestat Pana Boski.
W Miłosierdzie patrzcie Jego,
Bo On szczęścia chce waszego.
Ciało Jego spożywajcie,
Z Jego drogi nie zbaczajcie,
I o każdej życia dobie
Mówcie. Jezu ufam Tobie!
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Kazimierz Żmuda, 2 maja 2021 r.

Dzieci klasy III a
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Dzieci klasy III b
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Zamyślenia
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To niewiarygodne, że
w małym kawałku chleba jest
obecny nasz wszechmogący
Bóg, który daje poznać się
także poprzez wiele cudów
eucharystycznych.
Chcemy
przybliżyć Wam historię
ośmiu cudów, które dokonały
się w Polsce.
1. Głotowo
Do
pierwszego
cudu
eucharystycznego w Polsce
doszło w małej wsi leżącej w województwie warmińsko-mazurskim, w gminie
Dobre Miasto. Podczas najazdu Litwinów i Prusów proboszcz tamtejszej
parafii zakopał w ziemi złocone naczynie, w którym znajdowały się
konsekrowane hostie. Po kilku latach, w 1290 r., odnalazł je pewien człowiek
orzący ziemię. Szedł za parą wołów, które nagle stanęły. Z grudy ziemi
wydobywał się blask i oświetlił całe pole. Był to kielich, w którym znajdowała
się nienaruszona hostia. W uroczystej procesji została przeniesiona do
kościoła w Dobrym Mieście. Jednak naczynie zniknęło i zostało ponownie
odnalezione na polu. Znak ten potraktowano jako wezwanie do
wybudowania kościoła w miejscu cudu.
2. Kraków
W 1345 r. w kościele p.w. Wszystkich Świętych doszło do przykrego
incydentu. Do kościoła włamali się
złodzieje, którzy zniszczyli tabernakulum
i zabrali naczynie z konsekrowanymi
hostiami. Szybko zorientowali się, że nie
jest wykonane z drogiego metalu,
dlatego wyrzucili puszkę za miastem.
Przez trzy noce biło z tego miejsca
światło i nikt nie potrafił tego racjonalnie
wytłumaczyć. Ludzie bali się, że jest to
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Osiem cudów eucharystycznych,
które wydarzyły się w Polsce
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oznaka nieszczęść nadciągających na miasto, w związku z czym biskup nakazał
post. Po kilku dniach odnaleziono w trawie naczynie z hostiami i zaniesiono
do katedry. Odprawiono tam nabożeństwo wynagradzające świętokradzki
czyn. W miejscu cudu powstał kościół Bożego Ciała, którego budowę zlecił
król Kazimierz Wielki.
3. Jankowice Rybnickie
W 1433 r. pewien kapłan jechał do umierającego człowieka z Najświętszym
Sakramentem. W lesie natknął się na husyckie bojówki. Bandyci złapali go i
powiesili na drzewie. Po pewnym czasie do wioski przybył zakonnik, który był
synem wspomnianego wyżej
konającego człowieka czekającego
na księdza. Zakonnik dowiedział
się, że w lesie rośnie dąb, od
którego w nocy bije światło.
Wspomnienia sprzed lat ożyły.
Zakonnik przypomniał sobie to
miejsce. Zastanawiało go jednak
to, co stało się z bursą księdza. Przy
drzewie zauważył pszczoły znajdujące się w dziupli. Sięgnął do niej ręką i wyjął
duży plaster miodu. Okazało się, że jest to bursa, a w niej nienaruszona hostia,
oleje oraz patena. W miejscu tym powstał kościół pw. Bożego Ciała.
4. Poznań
W 1399 r. dokonał się cud eucharystyczny w Poznaniu. Według legendy
miejscowi Żydzi zaproponowali pewnej kobiecie pieniądze w zamian za
wyniesienie z kościoła Najświętszego Sakramentu. Kobieta przyniosła im trzy
hostie. Żydzi chcieli je zbezcześcić, jednak z Najświętszego Sakramentu
wytrysnęła krew. Znajdująca się w piwnicy niewidoma Żydówka miała wtedy
modlić się do Boga, by ten przywrócił jej wzrok. Prośba kobiety została
wysłuchana, zdarzył się cud. Przerażeni mężczyźni chcieli zniszczyć hostie i
wrzucili je do studni, jednak one unosiły się w powietrzu. Porzucili je więc za
miastem na bagnach. Poinformowano o tym biskupa, który przeniósł hostie
do kościoła. Znajdują się obecnie w kościele pw. Bożego Ciała, który powstał
w tym miejscu.
5. Bisztynek
W 1400 r. kościół w Bisztynku odwiedził bp Henryk Sorbom. Miał
konsekrować nowy kościół. W czasie Mszy św. jeden z kapłanów zastanawiał
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się nad tym, czy w hostia naprawdę staje się Ciałem Chrystusa. Miał chwilę
zwątpienia, jednak w tym momencie z hostii zaczęła płynąć krew i poplamiła
korporał. Materiał został wysłany do badania do Rzymu i niestety już nie
wrócił. Mimo wszystko ludzie wciąż mieli w pamięci ten cud, którego
pamiątką jest drewniana część ołtarza z krzyżem, jedyna pozostała część
spalonego kościoła, w którym dokonał się ten cud.
6. Dubno
Do cudu w Dubnie doszło w 1867 r., krótko po powstaniu styczniowym.
Kościół katolicki przechodził wtedy trudny okres, bowiem carska władza na
wiele sposobów prześladowała wiernych. W małej wiosce Dubna
zorganizowano wtedy 40-godzinne nabożeństwo. Podczas adoracji z
Najświętszego Sakramentu zaczęło bić światło, które nie oślepiało ludzi. Cud
trwał do końca nabożeństwa. Wydarzenia te umocniły ludzi w trudnych
chwilach. Mimo zakazu przekazywania dalej informacji o cudzie dowiedziała
się o nim cała Polska.
7. Sokółka
Do cudu eucharystycznego w parafii św. Antoniego Padewskiego w Sokółce
doszło w 2008 r. Podczas
porannej Mszy św. księdzu,
który rozdzielał komunię
wiernym, upadła na stopień
ołtarza konsekrowana hostia.
Zgodnie z procedurami została
umieszczona w specjalnym
naczyniu z wodą (vasculum),
gdzie po upływie kilku dni
miała się rozpuścić. Naczynie
przeniesiono do sejfu. Po
jakimś czasie zakrystianka, s. Julia Dubowska, otworzyła sejf i poczuła zapach
kwaszonego chleba. Zobaczyła w naczyniu prawie rozpuszczony komunikant,
a na nim czerwoną plamę przypominającą krew. Komunikant i plama krwi
były ze sobą połączone, a woda nie była zabarwiona. Poinformowany o tym
proboszcz polecił schować hostię w sejfie. Po 10 dniach naczynie
przeniesiono do tabernakulum w kaplicy. W 2009 r. z polecenia abp. Edwarda
Ozorowskiego komunikant poddano badaniom, które wykonali prof. Maria
Sobaniec-Łotowska z Zakładu Patomorfologii Lekarskiej UM w Białymstoku

oraz prof. Stanisław Sulkowski. Oboje doszli do tych samych wniosków.
Badany fragment podchodził z mięśnia sercowego człowieka będącego
w stanie agonii. Po upływie trzech lat hostię wystawiono na widok publiczny.
8. Legnica
W Legnicy cud dokonał się w Boże Narodzenie 2013 r. Tam, podobnie jak
w Sokółce, hostia upadła na posadzkę kościoła św. Jacka. Kapłan umieścił ją
w vasculum i po jakimś czasie zauważył na niej ślady krwi. Bp Stefan Cichy
zlecił wykonanie badań, których podjął się Zakład Medycyny Sądowej.
Stwierdzono, że w pobranym fragmencie zaobserwowano fragmenty tkanki
serca w agonii.
Mam nadzieję, że wszystko to posłuży pogłębieniu kultu Eucharystii i będzie
owocowało wpływem na życie osób zbliżających się do tej Relikwii.
Odczytujemy ten przedziwny znak jako szczególny wyraz życzliwości i miłości
Pana Boga, który tak bardzo zniża się do człowieka – napisał bp Zbigniew
Kiernikowski w wydanym w 2016 r. specjalnym komunikacie, w którym
uznano cud eucharystyczny.
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https://misyjne.pl/8-cudow-eucharystycznych-ktore-wydarzyly-sie-w-polsce/

Cud Eucharystyczny
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Cud eucharystyczny – zespół zjawisk związanych z sakramentem Eucharystii,
uznawanych przez katolików i prawosławnych za nadprzyrodzone. Dogmat
Kościoła katolickiego spisany podczas soboru laterańskiego IV (1215)
stwierdza, iż w czasie Eucharystii chleb i wino zamieniają się w rzeczywiste
ciało i krew Jezusa Chrystusa (transsubstancjacja). Zdefiniował on
filozoficznie wiarę, którą Kościół wyznawał od chwili ostatniej wieczerzy,
kiedy Chrystus powiedział:
To jest ciało moje [...] to jest moja krew przymierza (Mt 26,26-30;
Mk 14,22-25; Łk 22,19-20; 1 Kor 11,23-27).
Transsubstancjacja (łac. transsubstantiatio) lub przeistoczenie – w teologii
katolickiej oznacza rzeczywistą przemianę substancji podczas Eucharystii:
chleba (hostii) i wina w ciało i krew Jezusa Chrystusa. Termin ten został
przyjęty podczas Soboru Laterańskiego IV w 1215 roku. Teolodzy
prawosławni używają czasem terminu przeistoczenie (gr. μετουσίωσις, ros.
пресуществление) – uważają jednak, że termin ten ma charakter nie
opisowy, ale wskazuje na tajemnicę obecności cielesnej Jezusa w Eucharystii.
Według przekazów cuda eucharystyczne najczęściej miały miejsce wtedy, gdy
celebrujący Eucharystię powątpiewał w tę przemianę i miały na celu
wzmocnienie jego wiary.
Oto niektóre cuda eucharystyczne:
1 Cud eucharystyczny w Lanciano (700)
2 Cud eucharystyczny w Bolsenie i Orvieto (1263)
3 Cud eucharystyczny w Sienie (1330)
4 Cud eucharystyczny w Maceracie (1356)[8]
5 Cud eucharystyczny w Buenos Aires (1996)
6 Cud eucharystyczny w Sokółce (2008)
7 Cud eucharystyczny w Guadalajarze (2013)

Kącik humoru
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Szkoła 2021
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Uroczystość
Bożego Ciała

przypada
03 czerwca 2021 r.
Ze względu na trwającą
pandemię zarazy koronawirusa
Procesja z Najświętszym Sakramentem wokół
kościoła odbędzie się po Mszy św.
o godz. 7.00; 9.00 i 11.00.
Serdecznie zapraszam do udziału w liturgii świętej
naszych parafian, dzieci przezywające rocznicę
I Komunii świętej oraz dzieci pierwszokomunijne
w uroczystych strojach komunijnych. Naszych
Strażaków proszę o niesienie baldachimu .
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Najdroższej Krwi Pana
Naszego
Jezusa Chrystusa
przypada
w niedzielę,
06 czerwca 2021 r.
Słowo Boże wygłosi
i sumie odpustowej będzie
przewodniczył
ks. Adam Bieniek,
Kanclerz Kurii
naszej Diecezji.
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Odpust Parafialny ku czci
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w niedziele po Mszy św.
o godz. 11.00,
a w tygodniu
o godz. 17.45.
Strona internetowa Parafii: www.ketypodlesie.pl
Nr konta bankowego Parafii - Bank Spółdzielczy Silesia oddział Kęty:
24 84370002 0014 0722 9661 0001
W czasie trwania pandemii koronawirusa kancelaria parafialna
będzie nieczynna. Dyżury telefoniczne będą pełnione przez
księży o następujących porach:

Poniedziałek – ks. Wacław – tel.: 797279788
Wtorek – ks. Wacław – tel.: 797279788
Środa – ks. Krzysztof – tel.: 33 / 841 05 45
Czwartek – ks. Krzysztof – tel.: 33 / 841 05 45
Piątek – ks. Wacław – tel.: 797279788

od 19.00 do 19.30
od 8.00 do 8.30
od 19.00 do 19.30
od 8.00 do 8.30
od 19.00 do 19.30

W nagłych sytuacjach wszelkie informacje można uzyskać codziennie
dzwoniąc na telefon komórkowy 797279788

Parafia p.w. Najdroższej Krwi Pana
Naszego Jezusa Chrystusa,
ul. Szkolna 1; 32-650 Kęty Podlesie;
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Tel.: 33 / 841 05 45; Tel. kom.: 797279788

