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IX NIEDZIELA ZWYKŁA

ZADZIWIŁ SAMEGO JEZUSA!
(Łk 7, 1-10)
Gdy Jezus dokończył swoich mó w do ludu,
który się przysłuchiwał, wszedł do Kafarnaum.
Słu ga pew nego setnik a, szc zegól nie pr zez
niego ce niony, chorował i bliski był śmierci.
Skoro s etnik posłyszał o Jezusie, wysłał
do Niego starszyznę żydowską z prośbą, żeby
przyszed ł i uzdrowił mu sługę. Ci zjawi li się u
Jezusa i prosi li Go usil nie: „ Godzi en je st,
żebyś mu to wyświadczył, mówili, ko cha bowiem na sz naród i sa m zbudował na m synagogę”. J ezus przeto wy brał się z nimi. A gdy
był już niedaleko domu, setnik wysłał do Niego przyj aciół z prośbą: „ Panie, nie tr udź się,
bo nie j estem godzien, abyś wszedł p od dach
mój. I dlat ego ja sam ni e uważa łem si ę za
godnego przyjść do Cie bie. Lecz powi edz słowo, a mó j sługa będzie uzdrowiony. B o i ja,
choć podlega m władzy, mam p od sobą żołnierzy. Mówię temu: »I dź« – a idzie; drugiemu: »Ch odź« – a przyc hodzi; a moje mu słudze: »Zrób to« – a robi”.
Gdy Jezu s to usłyszał, zadziwił się i zwracając si ę do tłumu, któ ry szedł za Nim, rzekł:
„ Powiada m wam: Tak wie lkiej wiary ni e znalazłem naw et w Izraelu”. A gdy wysłani wrócili
do domu, zastali sługę zdrowego.

„Panie, nie jestem godzien,
abyś przyszedł do mnie”
– te słowa setnika na zawsze wpisano do
liturgii. Zadziwia to, że uczymy się pokory i właściwej postawy wobec Pana Jezusa od kogoś
obcego, kto nie by ł Jego uczniem, a w dodatku
nie by ł Ży dem, ale rzymskim żołnierzem.
.

Okazuje się, że działanie łaski nie ogranicza
się do tego, co poświęcone, kościelne albo po
prostu „nasze”. Boga i Jego łaskę przy zy wa
jedy nie autentyczna pokora.
Setnik z Kaf arnaum, poganin, wiarą swoją
za dzi wił s ame go Jezusa . U zn ał w N im
,,Pana'" i uwierzy ł w moc Jego słowa. Takiej
wiary brakowało Ży dom.
Św. Łukasz przedstawia setnika jako dobrego, god nego szacunku i pob ożnego poganina, który może by ć przy kładem również
dla Ży dów. Z drugiej strony poganie mogą
uczy ć się od niego szacunku dla wiary Izraela.
Tutaj , jak zres ztą na wie lu inny ch miejscach św. Łukasz okazuje się e wangelistą
ekumeniczny m. Stale podkreśla to, co ludzi
łączy i przy czy nia si ę do ich porozumienia
do zgody, a nie to, co rozdziela.
Podstawową zasadę w Kościele i ekumenizmu naszy ch czasów można sf ormułować
słowami: w sprawach doty czący ch istoty objawienia i ży cia chrześcijańskiego - jedność,
zgoda i wierność; w rzeczach drugorzędny ch
- wolność, wy rozumiałość i tolerancja; a zawsze i we wszy stkim - miłość.

CZERWIEC - MIESIĄCEM SERCA JEZUSOWEGO
Czerwiec w szczególny sposób przypomina nam o wielkiej i stałej miłości Jezusa
do ludzi. Wszystkich ludzi! Dla wszystkich
bowiem pozostał w Eucharystii.
Po uroczystości Bożego Ciała oczekujemy uroczystości Najświętszego Serca Pana
Jezusa. Te święta p omagają nam na nowo
zachwycić się Bożą miłością i miłosierdziem.
Chc emy też pami ętać o pr akty kowa niu
Pierwsz ych Piątków m iesiąca. Świę ta Małgorzata Ma ria Alacoque mistycz ka przekazała ludziom obietnice, które dał jej Jezus.

Obietnice Serca Jezusowego
daneosobiście MuPoświęconym
1. "Pan Nasz odsłonił... skarby miłości i łask dla ty ch
osób, które Mu się poświęcą i ofiarują, a skarby
te są tak olbrzy mie, iż nie potraf ię tego wy razić...".
2. " Boskie Serce jest ... pewny m schronieniem dla
wszy stkich biednych grzeszników, którzy zechcą
tam się ukry ć dla uniknięcia sprawiedliwości
Boga..." - "Umieszczając ich na szczególnej liście Swego Serca Boskiego... Jezus zapewnia
ich zbawienie..." - "Niszcząc panowanie szatana w duszac h..., nie pozwoli zgin ąć żadnej z
tych wszy stkich, które Mu się poświęcą".

3. "Nabożeństwo do Najświętszego Serca Jezusowego u ty ch wszystkich, którzy Mu się
poświęcą i of iarują z zapałem, przy niesie
obf ity owoc i dokona wielkiej przemiany wewnętrznej".
4. W Sercu Jezusa "znajdą wszelką pomoc potrzebną w ich stanie...".
5. Otrzy mują "błogosławieństwo niebios we
wszy stkich swy ch przedsięwzięciach".

6. Serce Jezusa będzie dla nich "ulgą w pracy",
"mocą w słabości (i) najlepszy m lekarstwem
na wszelkie zło".
7. Serce Jezusa będzie dla nich "pociechą w
troskach, strapieniach i smutkach".
8. "Jak o źródło wszel kich dóbr... zaradzi
wszystkim ich potrzebom", w pierwszy m jednak rzędzie - duchowym.
9. "W Tym Sercu Najświętszym znajdą miejsce
ucieczki w ciągu całego ich ży cia".
10. "Boskie Me Serce szczególnie w godzinę
ich śmierci stanie się dla nich bezpieczny m
schronieniem". - "Jakże słodko będzie umierać po ży ciu, w ciągu którego ży wiło się czułe i ustawiczne nabożeństwo do Najświętszego Serca Jezusowego".
11. "Pan Nasz ukazał... wiele imion Tam (w Sercu Swy m) zapisanych za to pragnienie, z jakim pracują dla Jego Chwały i dlatego nie pozwoli nigdy ich stamtąd usunąć".
12. Tzw. "W ielka Obietnica":
"W nadmiarze Miłosierdzia Mego Serca obiecuję..., że wszechmocna Ma miłość udzieli ostatecznej łaski pomocy wszy stkim, którzy przystąpią przez 9 z rzędu pierwszych piątków miesiąca do Komunii Św., tak iż nie umrą w Mojej
niełasce, ani bez Sakramentów i że Boskie Me
Serce będzie dla nich bezpiecznym schronieniem w ostatnim momencie (ich życia)" .

KUPON KONKURSOWY
(prosimy wypełnić pismem drukowanym)
…………………………………………………
imię i nazwisko, wiek lub klasa
Gło dnych

przyodziać

Spragnionych

cierpliwie zno sić

Po dróżnych

po grze bać

Nagich

upo minać

Więźnió w

napo ić

Chorych

dobrze radzić

Uma rłych

za żywych i um arły ch

Grzeszą cych

pocie szać

Nieumiejętnych

chętnie da ro wać nakarmić

Wątpią cym

naw iedza ć

Strapionych

pocie szać

Krzywdy

naka rm ić

Urazy

po ucza ć

Mo dlić się

w do m przyjąć
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K ol ek ta dzi si e j sza
prze znaczo na jes t na
nowe dębowe ławki do
naszego kościoła.
Za wszelkie of iary
składamy serdeczne
Bóg zapłać.
Dzisiaj pielgrzy mka mężów i młodzieńców
do MB Pieka rskiej. Łączmy się w modlitwie
z pielgrzy mami. O 16.30 zapraszamy na nabożeństwo maj owe z procesją wokół kościoła.
Nabożeństwa oktawy Bożego Ciała połączone
z procesją będą codziennie w ty godniu o 17.30
i potrwają do czwartku.
W ponied ziałek od 16.00 - 17.00 dy żur
chary tatywny.
We wtorek święto nawiedzenia NMP o 17.30
nowenna do MB Nieustającej Pomocy połączona z nabożeństwem majowym.
W śr odę o 19.00 msza intencji członków
i sy mp aty ków Odnowy w Duchu Święty m,
oraz wszy stkich uczestników modlitwy o uzdrowienie.
W tym ty godniu przy padają I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca.
W czwartek o godz. 6.30 Msza św. w intencji nowych powołań kapłańskich i zakonnych.
Od 16.00 spowiedź dla dzieci ze szkół podstawowy ch klasy 3-6. O 16.30 Msza szkolna.
W piątek uroczy stość Najświętszego Serca
Pana Jezusa - święto patronalne Straży Honorowej NSPJ. Po Mszy o 6.30 nabożeństwo przebłagalne. O godz. 17.30 Nabożeństwo do NSPJ
i okazja do spowiedzi św.Msza w intencji Straży Honorowej NSPJ o 18.00. Po niej w domu
katechetyczny m spotkanie. O 19.00 Msza młodzieżowa wcześ niej spowiedź.

W sobotę wspomnienie Niepokalanego Serca NMP członków Żywego Różańca zapraszamy na Mszę o 8.15. Od 9.00 ks. Neoprezbiter
Adrian Chojnicki udzielając błogosławieństwa
pry micyjnego odwiedzi chory ch i starszy ch paraf ian, który ch prosimy zgłosić w zakry stii lub
w kancelarii. Od 17.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi św.
W przyszłą niedzielę ks. Neoprezbiter Adrian Chojnicki będzie głosił Słowo Boże w naszej paraf ii i udzielał błogosławieństwa prymicy jnego po wszy stkich mszach. Kolekta w
przy szłą niedzielą na potrzeby archidiecezji
Zapraszamy członków Grupy Modlitwy oraz
czcicieli św. Ojca Pio na czuwanie do KrakowaŁagiewnik w dniach 11 -12 czerwca (sobotaniedziela). Wyjazd o godz. 18.15 z parkingu obok
kościoła. Zapisy w zakry stii. Koszt 30 zł
W sob otę 25 c zerwca wy ruszy z n aszej
paraf ii, jak każdego roku, piesza pielgrzymka
na Jasną Górę. Zachęcamy do udziału w pielgrzymce. Zapisy na pielgrzy mkę przyjmowane
są w zakry stii i w kancelarii paraf ialnej. Przy
zapisie należy wpłacić 120 zł na cele organizacy jne. Pielgrzy mka zakończy się we wtorek
28 czerwca. W ty m dniu można dojechać do
pielgrzy mów autokarem z paraf ii koszt 20 zł.
Zapisy w zakry stii. Tam też składamy zalecki modlitewne intencje dla pielgrzy mów.
Zachęcamy do lektury "Gościa Niedzielnego". W dzisiejszy m numerze o świętości Eucharystii i świętości Prymasa Stef ana Wy szyńskiego. W zakry stii jest nowy numer Małego
Gościa Niedzielnego na miesiąc czerwiec.
Dziękujemy wszystkim, którzy wminionym tygodniu zadbali o nasz kościół W ty m ty godniu o
pomoc w pracach porządkowych w poniedziałek
i piątek o 9.00 prosimy parafian z ulicy Saperów.

Zapraszamy wszystkie dzieci
do udziału w quizie religijnym
z okazji Dnia Dziecka.
W tym roku quiz został podzielony na
dwie kategorie wiekowe:

1) dzieci młodsze (do klas "0") - quiz
dla tej grupy wiekowej to kolorowanka. Obrazek można pokolorować, pomalować lub
wy konać inną, dowolną techniką. Ponadto
z ty łu kolorowanki należy zapisać trzy przy kłady, jak możesz pomóc inny m osobom (np.
pomagam mamie nakry wać do stołu) oraz
przy kleić wy pełniony kupon konkursowy. Poproś o pomoc rodziców, dziadków lub starsze rodzeństwo.
2) dzieci starsze (szkoła podstawowa)
- zadanie składa się z dwóch części. Pierwsza: należy połączy ć ze sobą uczy nki miłosierdzia względem ciała i względem duszy
(najlepiej zrobić to kolorami np. Podróżny ch
w dom przy jąć; można również pobawić się
w wy cinanie i do pierwszej części uczy nku
miłosierdzia dopasować drugą). Druga: na
odwrocie kartki trzeba podać 5 konkretny ch
przy kładów realizowania uczy nków miłosierdzia w codzienny m ży ciu, np. odwiedziłem
chorą babcię; upomniałem kolegę, który obrażał młodszy ch, itd.
Rozw iązania quizu - kolorowanki lub
kupony z uczy nkami miłosierdzia - należy
wrzuc ić do skrzy nki kont aktowej Ga zetki
Paraf ialnej znajdującej się przy zakry stii do
niedzieli 5 czerwca.
Rozstrzygnięcie konkursu będzie miało
miejsce w czwartek
9 czerwca po Mszy Świętej szkolnej.

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 30.05 – 5.06.2016
Ponied ział ek
Wspomnienie ś w. J ana Sa rka nd ra, prezb. i męc z.
30.05. 2016
6.30
Za + + Urszulę Szendzielorz na pamiątkę urodzin, jej męża Herberta.
8.15
Za + + siostrę Katarzynę w 3- cią rocznicę śmierci, siostrę Małgorzatę, ++ rodziców Marię i Jana Joniec,
+ + z pokrew ieństw a, dusze w czyśćcu cierpiące.
18.00
1) Msza zbiorow a za zmarłych.
2) Z a + siostrę Zofię Piórkow ską.
W torek
Święt o Nawie dzeni a NMP
31.05. 2016
6.30
Za + + rodziców Antoniego w rocznicę śmierci, Gertrudę Wróblew ski, + + z rodzin Wróblewski i Dziwisz,
dusze w czyśćcu cierpiące.
8.15
Za + + męża J ózefa Iwaszkowskiego w 9-tą rocznicę śmierci, j ego rodziców Anastazję i Mariana, teścia
C zesław a, + + z pokrew ieństw a z obu stron.
17.30
Nowenna Do MB Nieustaj ącej Pomocy.
18.00
1) Z a + + siostrę Helenę Ł ukaszek w 24-tą rocznicę śmierci, jej męża Henryka, rodziców Janinę i Ryszarda.
2) Z a + + córkę K ornelię Nieborak, jej ojca Manfreda Holz, ++ z pokrewieństwa.
Śro da
Wspo mnienie św. Justyna, męc z.
1.06. 2016
6.30
Za + Edw arda Dyląg od sąsiadów z ulicy B atorego 12.
8.15
1) Do Opatrzności B ożej przez w staw iennictw o Matki B ożej Częstochow skiej z podziękow aniem za odebrane
łaski z prośbą o opiekę i zdrowie dla Wandy Woźnica z okazji 65 r. urodzin i 45 r. urodzin syna W iesława
oraz o błog. Boże dla całej rodziny
2) Za + + męża Ignacego D rost w rocznic śmierci, rodziców z obu stron, braci i siostry, dusze w czyśćcu
cierpiące.
18.00
Za + Jolantę Antoszewską z okazji urodzin, jej ojca A ntoniego + + z rodzin A ntoszew ski, Czarnecki
i K ossakowski
19.00
W intencji członków i sympatyków Odnowy w Duchu Św iętym oraz wszystkich uczestników modlitwy
o uzdrow ienie.
Czwartek
2.06. 2016
6.30
W intencji Powołań kapłańskich i zakonnych.
8.15
Do Opatrzności Bożej przez w staw iennictwo Matki Bożej Częstochow skiej z podziękowaniem za odebrane
łaski z prośbą o opiekę i zdrow ie dla rodziny Kowalczyk, dzieci i wnuków .
16.30
Za + żonę Stefanię W arych oraz + + z rodziny Warych i Get.
18.00
1) W intencji Kościoła D omowego.
2) Z a + + Janinę i J ana Gajewskich, Z dzisława Urbaniaka, + + z pokrewieństwa z obu stron.
Piąte k Uroc zystość Na jświęt szego Serca Pana Jezusa
3.06. 2016
6.30
W intencji Czcicieli Najśw iętszego S erca Pana Jezusa.
8.15
1) Za ++ męża Floriana w 15-tą rocznicę śmierci, jego rodziców Tadeusza i Marię Michalskich, + + z rodzin
Michalski i Manchman.
2) Za ++ rodziców Józefę i W ojciecha S łaboń, braci Jerzego i Stanisław a, siostrę Cecylię S iejko, teściów
Tadeusza i Aleksandrę Gil, ich córki Kornelię i K rystynę, ++ z rodzin S łaboń i Gil.
18.00
1) Do Naj świętszego Serca Pana Jezusa, za w stawiennictw em Niepokalanego Serca Maryi w intencji
członków Straży Honorow ej Najświętszego Serca Pana Jezusa, ich rodzin, Ojca Ś więtego Franciszka,
kapłanów, kleryków naszej parafii, o pokój na św iecie i w ojczyźnie.
2) Z a + + Eugeniusza Sęka w kolejną rocz. śm., jego rodziców i Danutę Wójcik
3) W intencji sąsiadów z ul. Szarych S zeregów o błog. B oże i potrzebne łaski z podziękowaniem od ks. Adriana
19.00
W intencji młodzieży parafii.
Sobo ta W sp omnie nie Niepo kala neg o Serc a NMP
4.06.2016
6.30
Za ++ Stanisława Biszkow ieckiego w 26-tą rocznicę śmierci, jego żonę S tefanię, córkę Bernadetę, rodziców
R ozalię i Kajetana, teściów Z of ię i Jana Mazur.
8.15
1) W intencji członków Żywego różańca.
2) Z a + + Marię O szust w rocznicę śmierci, j ej mężów Władysława i Kazimierza, syna Władysław a.
12.00
Msza ślubna: S zafran - B ukowski
17.00
Adoracja Najświętszego Sakramentu
18.00
1) Z a ++ męża C zesław a Duszyńskiego w rocznicę śmierci, jego matkę Agnieszkę Chęcińską, + + teściów ,
+ + z pokrew ieństw a.
2) Z a + + Eugeniusza Barszcz, Stanisław a Krawczyk, Wandę Kubica, dziadków z obu stron, dusze w czyśćcu
Nied zi ela X Niedziela Zwyk ła
5.06. 2016
6.00
Za + + męża Adama Majchrzak w 5- tą rocznicę śmierci, rodziców i rodzeństw o z obu stron.
7.30
Za + Kazimierza Organek w 22- gą rocznicę śmierci, + + rodziców i rodzeństwo.
9.00
Do Opatrzności Bożej przez w staw iennictwo Matki Bożej Częstochow skiej z podziękowaniem za odebrane
łaski z prośbą o opiekę, zdrow ie, dary D ucha Ś więtego dla Justyny Żyła z okazj i 50-tej rocznicy urodzin,
oraz o błogosław ieństw o Boże dla męża, córek, zięcia i całej rodziny.( Te Deum)
10.30
Do Opatrzności Bożej przez w staw iennictwo Matki Bożej Częstochow skiej z podziękowaniem za odebrane
łaski z prośbą o opiekę, zdrowie na dalsze lata dla Małgorzaty i Grzegorza z okazji 20-tej rocznicy ślubu,
oraz o błogosław ieństw o Boże dla całej rodziny. (Te Deum)
12.00
1) Do Opatrzności B ożej przez w staw iennictw o Matki B ożej Częstochow skiej z podziękow aniem za odebrane
łaski z prośbą o opiekę, zdrow ie na dalsze lata życia m ałżeńskiego z okazji 35 r. ślubu dla K amili
i B ogdana Mikuckich oraz światło i Dary D ucha Św iętego dla dzieci z rodzinami, w nuków oraz o szczęśliwe
rozwiązanie dla synow ej (TD)
2) Do Opatrzności B ożej przez w staw iennictw o Matki B ożej Częstochow skiej z podziękow aniem za odebrane
łaski z prośbą o opiekę, zdrowie na dalsze lata z okazji 40-tej rocznicy ślubu Elżbiety i Zdzisław a K ratus,
oraz o błogosław ieństw o Boże dla całej rodziny. (TD)
15.00
Za + + syna Zbigniew a, męża R omualda, ++ z rodziny Zaborow skich, rodziców Natalię i A lf onsa Milewskich,
brata Edmunda Milewskiego.
16.30
Nieszpory niedzielne.
17.00
Za + + męża i ojca Kazimierza Adamiak w 4-tą rocznicę śmierci, rodziców, teściów i rodzeństwo.
20.15
Za + + rodziców Stefanię i Edwarda S zczepanek, brata Mariana j ego żonę i bratanka Pawła

PROCESJA BOŻEGO CIAŁA

Mały kącik liturgiczny
Chleb żywy

CIEMNICA

Zdjęcia Marek Krysiuk
Bóg zapła ć wszy stkim zaag ażowany m
w budowanie ołtarzy, pocztom sztandarowym,
niosącym baldachim i dzieciom w bieli, sy piącym kwiaty, wszystkim uczestnikom procesji
i tym, którzy na trasie udekorowali okna.
Niech błogosławieństwo Jezusa
z Wami pozostanie!

Trwa oktawa Bożego Ciała. Z pewnością wielu z nas było na procesji. Pamiętamy zapewne z lekcji religiiczym jest lub też czy m powinien by ć
dla nas Najświętszy Sakrament. Jednak są prawdy wiary, których przy pominania nigdy dość, które można rozważać na wiele różny ch sposobów i zawsze odkry jemy coś czego żeśmy nie wiedzieli albo sobie nie
uświadamiali.
Po rozmnożeniu chleba, kiedy Chrystus nakarmił rzesze głodnych ludzi
tłum chciał obwołać Go królem. Jednak raczej nie po to aby Go słuchać
i wypełniać przy kazania, ale z czy stej wy gody. Fajnie byłoby mieć takiego
króla, który za darmo daje jeść. Bez wy siłku i bez starania. Jezus poznając
ich zamiary usuwa się do innego miasta. Ludzie nie dają jednak za wy graną. Szukają Go całą noc. W odpowiedzi na to słyszą, że On da im inny
chleb. Taki którego spożywanie daje ży cie wieczne. Krzy czą: "Panie dawaj nam zawsze ten chleb!" (J 6, 34) Ale potem zaczyna się problem bo
słyszą "Ja jestem chlebem żywym (…)chlebem, który ja dam jest mojeCiało
wydane za życie świata" (J 6, 51) i dalej "Jeżeli nie będziecie jedli Ciała Syna
Człowieczego ani pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie" (J 6, 53)
"Jak on może dać nam do spoży wania swoje Ciało?"(J 6, 52) I co? Ludzie
którzy całą noc szukali Jezusa, którzy chwilę przedtem chcieli obwołać Go
królem nagle… odchodzą, bo "Trudna jest ta mowa". Apostołowie, choć
pewnie też jeszcze nic z tego nie rozumieją dają świadectwo wiary "Panie
do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa ży cia wiecznego". (J 6, 68)
Dopiero w Wielki Czwartek, dzień przed męką i śmiercią, podczas Ostatniej Wieczerzy Jezus uchyla następną część owej wielkiej tajemnicy wiary. Gdy "wziął chleb odmówiwszy dziękczy nienie połamał i podał im mówiąc: To jest Ciało moje, które za was będzie wy dane, to czy ńcie na moją
pamiątkę tak samo i kielich wziął po wieczerzy mówiąc: Ten kielich to nowe
przy mierze we Krwi mojej, która za was będzie wy lana" (Łk 22 19 - 20).
Ostatnia Wieczerza Pana Jezusa by ła zarazem pierwszą Mszą Świętą.
Od tamtego czasu we wszy stkich kościołach na wszy stkich ołtarzach
świata na słowa kapłana "Bierzcie i jedzcie z tego wszy scy to jest bowiem
Ciało moje, które za was będzie wy dane" wierzy my, że ten sam Jezus,
Sy n Boży, który stał się człowiekiem staje obecny wśród nas. Nie możemy
zobaczyć Go oczami. Biały opłatek dalej wygląda jak opłatek, pachnie jak
opłatek i smakuje jak opłatek. Także wino po przeistoczeniu wy gląda jak
wino, pachnie jak wino i smakuje jak wino. Ale wierzy my, że nie jest to już
ty lko o płatek i wino ale,że nap rawdę zstąpił do nas Bóg, chociaż
w sposób niewidzialny, niemożliwy do rozpoznania żadny mi zmy słami.
To dlatego na słowa przeistoczenia, a potem podniesienia wszy scy klęczy my by oddać hołd Panu obecnemu wśród nas.
Chleb jest pokarmem codzienny m. Pokarmem biednych i bogaty ch. Znany na wszystkich kontynentach świata. Nigdy się nie znudzi, nigdy nie
zbrzy dnie, jest podstawą poży wienia. Tak samo Jezus obecny w Najświętszym Sakramencie chce by ć dla nas wszystkich pokarmem na ży cie
wieczne, by śmy Go przyjmowali często jak ty lko się da. To on umacnia nas
w dobrych postanowieniach, daje siłę przezwy ciężania złych pokus, przy nosi uspokojenie w trudach ży cia. I tak jak ciało nie może prawidłowo
f unkcjon ować bez poży wie nia i umiera, ta k też i dusza po zbawiona
Euchary stii staje się coraz bardziej słaba i podatna na ciężki grzech.
"Oto stoję u drzwi i kołaczę: Jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi
otworzy wejdę do niego i będę z nim wieczerzał a o n ze mną
(Ap 3, 20). Przyjdź Panie Jezu!
Renata Gontarz
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