ÅšWIAT POTRZEBUJE EUCHARYSTII
Niech nas Eucharystia jednoczy ze sobÄ… i z Bogiem

EUCHARYSTIA CHLEBEM Å•AMANYM ZA Å»YCIE ÅšWIATA
W EUCHARYSTII Jezus Chrystus daje nam samego Siebie, abyÅ›my juÅź tu na ziemi doÅ›wiadczali
rzeczywistoÅ›ci nieba. Dzisiaj teÅź posyÅ‚a nam kapÅ‚anÃłw aby sprawowali NajÅ›wiÄ™tszÄ…
OfiarÄ™ abyÅ›my nie tylko usÅ‚yszeli SÅ•OWO BOÅ»E, ale teÅź przyjÄ™li zaproszenie na Jego UcztÄ™ UcztÄ™ Baranka.. z ktÃłrej pÅ‚ynie wyzwalajÄ…ca moc, radoÅ›Ä‡ i nadzieja. Jezus dajÄ…cy nam
Siebie za pokarm w Komunii Å›w. i przychodzÄ…cy do nas ze Swoimi Darami jest najwiÄ™kszym
skarbem KoÅ›cioÅ‚a.
Skosztujcie jak dobry jest nasz Pan ( por. Å›w. PaweÅ‚)
PokÃłj wewnÄ™trzny, wiarÄ™ i umocnienie siÅ‚ tak widoczne w skutkach moÅźe daÄ‡ tylko On jako
Dar - Chrystus Eucharystyczny, aby iÅ›Ä‡ dalej, aby siÄ™ nie zaÅ‚amaÄ‡ w wierze, aby
Å›wiadczyÄ‡ o Nim.
NadziejÄ™ pokÅ‚adamy w Nim, Jezusie Chrystusie

Åšwiat potrzebuje przede wszystkim Eucharystii

Nasza sytuacja religijna jest komfortowa. Niestety wydaje nam siÄ™, Åźe jest to coÅ› normalnego,
naturalnego i powszechnego. My mamy ten skarb, jakim jest Eucharystia na wyciÄ…gniÄ™cie rÄ™ki. O
kaÅźdej porze dnia i nocy mamy do Niej dostÄ™p. Bez trudu â€“ w zasiÄ™gu rÄ™ki â€“ moÅźemy
znaleÅºÄ‡ koÅ›ciÃłÅ‚, w ktÃłrym odprawiana jest msza Å›w., nie mÃłwiÄ…c juÅź o niedzieli â€“ w
kaÅźdym koÅ›ciele parafialnym co godzina, co pÃłÅ‚torej godziny msza Å›w.! Do wyboru, do koloru,
dostosowana do rozkÅ‚adu jazdy autobusÃłw i pociÄ…gÃłw, do weekendowych wyjazdÃłw i do innych
potrzeb. Czy potrafimy to doceniÄ‡? Czy potrafimy tym bogactwem siÄ™ podzieliÄ‡?

ÅšWIADECTWO

â€žKiedy spoÅźywasz EucharystiÄ™, dzieje siÄ™ coÅ› odwrotnego niÅź zwykle. JedzÄ…c inny chleb
przyswajasz go i po czÄ™Å›ci za kaÅźdym razem chleb zamienia siÄ™ w ciebie. Natomiast ten drugi
Chleb jest silniejszy niÅź ty. Nie bÄ™dziesz wiÄ™c w stanie przemieniÄ‡ go, za to On przemieni ciebie;
za kaÅźdym razem bÄ™dziesz w czÄ™Å›ci tym, czym jest ten Chleb.â€•
Å›w. Augustyn
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CzÄ™sto mÃłwimy o podzieleniu siÄ™ z bliÅºnimi przysÅ‚owiowÄ… kromkÄ… chleba. Czy potrafimy
podzieliÄ‡ siÄ™ innym â€“ cudownym, niebieskim Chlebem â€“ Chrystusem? Czy potrafimy i czy
chcemy podzieliÄ‡ siÄ™ EucharystiÄ…?

Nie ustawajmy w modlitwach, by kapÅ‚ani chÄ™tnie odpowiedzieli na to woÅ‚anie Å›wiata,
zwÅ‚aszcza Å›wiata misyjnego i by zechcieli zostawiÄ‡ wszystko â€“ nawet nas i zaangaÅźowaÄ‡
siÄ™ w misyjnÄ… sÅ‚uÅźbÄ™. Nie ustawajmy w wysiÅ‚kach, by nie zabrakÅ‚o im z naszej strony
wsparcia duchowego i materialnego. Nie ustawajmy w wysiÅ‚kach, by Chrystus â€“ obecny w
Eucharystii, ofiarujÄ…cy i dzisiaj siebie samego za Åźycie Å›wiata mÃłgÅ‚ zamieszkaÄ‡ w najdalszych
jego zakamarkach, by dotarÅ‚ do wszystkich stÄ™sknionych, wyczekujÄ…cych zbawienia i gÅ‚odnych
ludzi. -wiÄ™cej

GDY TWE SERCE ZAPRAGNIE MNIE - BOGA POD POSTACIÄ„ CHLEBA,
GDY PRZYJDÄ„ BLIÅ¹NI W POTRZEBIE,
GDY ODPOWIESZ MIÅ•OÅšCIÄ„ DO TEGO, KTÃ“RY ZÅ•ORZECZY TOBIE,
GDY PRZEBACZYSZ NIE NOSZÄ„C URAZY W SERCU SWOIM,
GDY BÄ˜DZIESZ WZYWAÅ• MOJEGO IMIENIA
ZMARTWYCHWSTAWAÄ† BÄ˜DZIESZ W SÅ•ABOÅšCIACH SWOICH DNIA KAÅ»DEGO.
W SERCU SWOIM ZOBACZYSZ MNIE
I SWOJE PODOBIEÅƒSTWO DO MNIE - BOGA.
ZA CIEBIE UMARÅ•EM BYÅš BYÅ• SZCZÄ˜ÅšLIWY TERAZ I WIECZNOÅšÄ† CAÅ•Ä„
Niewiasta Eucharystii

Mysterium fidei! JeÅ›li Eucharystia jest tajemnicÄ… wiary, ktÃłra przewyÅźsza nasz intelekt, a przez to
zmusza nas do jak najpeÅ‚niejszej ulegÅ‚oÅ›ci SÅ‚owu BoÅźemu, nikt tak jak Maryja nie moÅźe byÄ‡
wsparciem i przewodnikiem w takiej postawie. Nasze powtarzanie dzieÅ‚a Chrystusa z Ostatniej
Wieczerzy, ktÃłre jest wypeÅ‚nianiem Jego nakazu: "To czyÅ„cie na mojÄ… pamiÄ…tkÄ™!", staje siÄ™
jednoczeÅ›nie przyjÄ™ciem zaproszenia Maryi do okazywania Mu posÅ‚uszeÅ„stwa bez wahania:
ZrÃłbcie wszystko, cokolwiek wam powie (J 2,5). Z matczynÄ… troskÄ…, poÅ›wiadczonÄ… podczas
wesela w Kanie, Maryja wydaje siÄ™ nam mÃłwiÄ‡: "Nie wahajcie siÄ™, zaufajcie sÅ‚owu mojego
Syna. On, ktÃłry mÃłgÅ‚ przemieniÄ‡ wodÄ™ w wino, ma moc uczyniÄ‡ z chleba i wina swoje CiaÅ‚o i
swojÄ… Krew, ofiarujÄ…c wierzÄ…cym w tej tajemnicy ÅźywÄ… pamiÄ…tkÄ™ swej Paschy, aby w ten
sposÃłb uczyniÄ‡ z siebie chleb Åźycia". wiÄ™cej
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PRZEZ MARYJÄ˜ PRZYSZÅ•O ZBAWIENIE ÅšWIATA, WCIELONY SYN BOÅ»Y

Arb Z.Sz.FeliÅ„ski

PotÄ™Åźna Niebios KrÃłlowo i Pani AnioÅ‚Ãłw, Ty, ktÃłraÅ› otrzymaÅ‚a od Boga posÅ‚annictwo i
wÅ‚adzÄ™, by zetrzeÄ‡ gÅ‚owÄ™ szatana, prosimy CiÄ™ pokornie, rozkaÅź Hufcom Anielskim, aby
Å›cigaÅ‚y szatanÃłw, stÅ‚umiÅ‚y ich zuchwaÅ‚oÅ›Ä‡, a zwalczajÄ…c ich wszÄ™dzie, strÄ…ciÅ‚y
do PiekÅ‚a. Amen. Wszyscy ÅšwiÄ™ci, AnioÅ‚owie i ArchanioÅ‚owie broÅ„cie nas i strzeÅźcie nas.
Amen

Pod TwojÄ… obronÄ™ uciekamy siÄ™, Å›wiÄ™ta BoÅźa Rodzicielko,
naszymi proÅ›bami racz nie gardziÄ‡ w potrzebach naszych,
ale od wszelakich zÅ‚ych przygÃłd racz nas zawsze wybawiaÄ‡,
Panno chwalebna i bÅ‚ogosÅ‚awiona.

O Pani nasza, OrÄ™downiczko nasza,
PoÅ›redniczko nasza, Pocieszycielko nasza
z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
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