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Panie Jezu. Da³e� nam najwspanialsz¹ modlitwê � mszê �wiêt¹ oraz ado-
racjê Ciebie. Niestety nie zawsze rozumiemy dobrze Tajemnicê Twojego ukry-
cia w chlebie, nie rozumiemy dobrze, ¿e Ty, Bóg jeste� przed nami w tej bia³ej
Hostii.

Mój Bo¿e, wszechmocny jeste�, a jednak nie móg³by� nic wiêcej dla nas
uczyniæ nad to, co uczyni³e�. O mój Bo¿e, jeste� nieskoñczenie m¹dry, a jednak
nie móg³by� nam daæ daru cenniejszego. Nie móg³by� nam wiêkszej okazaæ
mi³o�ci. Tyle razy zastanawiam siê dlaczego a¿ takie uni¿enie? Dlaczego Ty,
Pan wszechrzeczy, jeste� pos³uszny cz³owiekowi? A na dodatek � pos³uszny we
wszystkim!  Nie masz ju¿ swej w³asnej woli. Wiêzami sakramentu sku³e� niejako
sw¹ wolno�æ. Odda³e� siê ca³y, czyni¹ z Tob¹, co chc¹. Idziesz, gdzie Ciê nios¹.
Sk³adaj¹ Ciê w kielichu, zamykaj¹ w tabernakulum, to znowu wystawiaj¹ w mon-
strancji, przenosz¹ z o³tarza na o³tarz, podaj¹ Ciê wiernym, ka¿¹ Ci b³ogos³awiæ
zebranych. Jezu, jak to mo¿liwe, ¿e Ty na wszystko pozwalasz? Powiesz z pew-
no�ci¹: Syn cz³owieczy nie przyszed³ po to, aby mu s³u¿ono, ale aby s³u¿yæ. Jest
pos³uszny wszystkim, bo by³ pos³uszny wszystkim. W Nazarecie by³ pos³uszny
swej Matce i �w. Józefowi, ca³e ¿ycie by³ pos³uszny swojemu Ojcu.

Czasem my�lê, dlaczego zdecydowa³e� siê akurat na chleb? Mia³e� prze-
cie¿ znacznie wiêkszy wybór, mog³e� wymy�lIæ co� niezwyk³ego, poza prawem
grawitacji, aby daæ mi wiêksz¹ moc wiary � a Ty wybra³e� pokarm biedaków �
chleb.

Jezu, pragnê Ciê czêsto przyjmowaæ do serca, bo chcê siê nauczyæ robiæ
to dobrze. Wiem, ¿e nie mo¿na czyniæ czego� dobrze, nie czyni¹c tego czêsto.
Chcê oddaæ Ci cze�æ przyjmuj¹c Ciê do serca, inaczej nie potrafiê, inaczej
chyba nie mo¿na. Nie po to przecie¿ przychodzisz na ziemiê, by byæ zamkniê-
tym w z³otym tabernakulum.

Na koniec, Jezu, proszê Ciê, bym  Ciê kocha³, ile mi pozwolisz, a ja zdo³am.
Z pewno�ci¹ zdo³am mniej, ni¿ na to zas³ugujesz, ale nie mniej ni¿ potrafiê.
Chocia¿ nie tak bardzo jak zas³ugujesz, nie jestem jednak w stanie przekroczyæ
moich mo¿liwo�ci. Móg³bym wiêcej, gdyby� mi udzieli³ wiêcej ³aski, nigdy jednak
tyle, ile jeste� godzien. Amen. R.R.SJ
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BO¯E CIA£O W NASZEJ PARAFII -
PRZE¯YJMY TO JESZCZE RAZPozdrawianie i oddawanie czci

Naj�wiêtszemu Sakramentowi obecne-
mu w �wi¹tyni by³o kiedy� w Polsce bar-
dzo powszechne. Przechodz¹c przed
ko�cio³em, mê¿czy�ni zdejmowali czap-
ki, kobiety czyni³y znak krzy¿a. Dzisiaj
tego przestrzegaj¹ chyba ju¿ tylko nie-
liczni, i to przewa¿nie ludzie starsi. Inni
mo¿e o tym zwyczaju zapomnieli, albo
- co bardziej prawdopodobne - powstrzy-
muje ich ta natrêtna my�l - co sobie inni
o mnie pomy�l¹.

Jak¿e inaczej wygl¹da to w Bo¿e
Cia³o. Jak Polska d³uga i szeroka, przed
Naj�wiêtszym Sakramentem klêkaæ
bêd¹ na ulicach i drogach: starzy i m³o-
dzi, kobiety i mê¿czy�ni. Co tak bardzo
zmieni nasze postêpowanie? Sk¹d przy-
bêdzie nam tyle odwagi? Odpowied� jest
prosta - bêdziemy to czyniæ wspólnie.
Niejeden cz³owiek sam nigdy by siê na
to nie zdoby³, ale z wspó³mieszkañca-
mi wioski, osiedla, miasteczka, zrobi to
nawet z wielk¹ gorliwo�ci¹. Mo¿e w
dzieñ powszedni, przechodz¹c obok
ksiêdza spiesz¹cego z Naj�wiêtszym
Sakramentem, kto� wstydliwie udawa³
¿e tego nie dostrzega. A w Bo¿e Cia³o
idzie t¹ sam¹ ulic¹, przyklêka, ¿egna
siê, a nawet �piewa pobo¿ne pie�ni. Ale
tak zachowujemy siê tylko wtedy, gdy
jeste�my razem. Gdy otaczamy Naj-
�wiêtszy Sakrament Jako wspólnota Ko-
�cio³a. Si³¹ Ko�cio³a jest oczywi�cie
moc Ducha �wiêtego, ale jest ni¹ te¿
niew¹tpliwie pochodz¹ce od Boga po-
czucie jedno�ci. I dlatego na Ostatniej
Wieczerzy Chrystus zgromadzi³
uczniów i kaza³ im po wsze czasy jed-
noczyæ siê na ³amaniu chleba. Dla mi-
strzów ¿ycia duchowego nie jest tajem-
nic¹, ¿e szatan chc¹c pokonaæ cz³owie-
ka, najpierw wyprowadza go na bezdro-
¿a, meandry duchowej samotno�ci.
Cz³owiek grzeszy sam, upada, kiedy ni-
kogo nie ma obok, kiedy brak kogo�,
kto wesprze, pomo¿e, doradzi. Mo¿na
¿yæ w t³umie, ale tak¿e swoj¹ wiarê prze-
¿ywaæ samotnie. Sam ze swoimi pogl¹-
dami w pracy, sam ze swoj¹ postaw¹ w
�rodowisku. A wtedy zaczyna siê cz³o-
wiekowi wydawaæ, ¿e ju¿ tylko on, je-
den na tym �wiecie, pozosta³ takim dzi-
wakiem, przejmuj¹cym siê Bogiem i
Jego przykazaniami. To dlatego tak wielu
ludziom zale¿y, by nasza wiara by³a je-
dynie nasz¹ prywatn¹ spraw¹ i ograni-
cza³a siê tylko do wymiaru serca. Bo
doskonale wiedz¹, jak wiele mo¿e uczy-

niæ choæby najmniejsza wspólnota.
Ostatnie miesi¹ce, nawet tygodnie po-
kaza³y nam si³ê ludzi podobnie my�l¹-
cych � i nie my�lê tu bynajmniej o za-
kodowanych, propagandowych pocho-
dach, ale mam na my�li wielotysiêczne
manifestacje we krajach Europy w obro-
nie tradycyjnych warto�ci � ale i u nas
� przez kilka niedziel tak liczne rzesze
uczestników organizowanych w 140
miastach Marszów dla ¿ycia i rodziny.
We wspólnocie nie jeste�my sami. Czu-
jemy siê silni.

W zesz³e wakacje pozna³em gru-
pê studentów z Czech, którzy tworz¹
niedaleko za nasz¹ granic¹ wspólnotê
m³odych ludzi, którzy chc¹ siê regular-
nie spotykaæ, modliæ, dzieliæ swoj¹ wiar¹
� wiar¹ dziadków, pradziadków Polaków,
która gdzie� im zosta³a przekazana, a
w ateistycznym otoczeniu jednostkowo
przetrwa³a. Mówili, ¿e swoj¹ przysz³o�æ
wi¹¿¹ z Polsk¹, drugiej po³ówki bêdzie-
my szukaæ u was, bo te nasze dziew-
czyny to�

Trudno ¿yæ, wierzyæ, gdy wokó³ nie
ma nikogo, kto my�li jak ja. My�lê, ¿e
w Polsce wielu ludzi dobrej woli dlatego
w³a�nie przegrywa swoj¹ bitwê o rato-
wanie rodziny, o uczciwo�æ, trze�wo�æ,
o czysto�æ, poniewa¿ s¹ samotni w ota-
czaj¹cym ich t³umie. �wiat promuje pew-
ne wzorce, jako standardy ¿ycia zacho-
wania, moralno�ci. Czêsto ohydne
i k³amliwe � za którymi czêsto zw³asz-
cza m³odzi id¹. Kultura mówi - dzisiaj

trzeba krêciæ, ¿eby godnie ¿yæ, baw siê
dobrze, bo ¿yje siê tylko raz, pij bo
wszyscy pij¹. Kto dzi� przestrzega po-
stu, zachowuje czysto�æ do �lubu? -
Prze¿ytek! I kto�, kto s³yszy takie opi-
nie - mo¿e sobie pomy�leæ � chyba je-
stem jaki� inny. I  poddajemy siê, i prze-
grywamy. Dlatego tak wa¿nym wyzwa-
niem dla Ko�cio³a staje siê sprawa gro-
madzenia we wspólnocie ludzi wyzna-
j¹cych te same warto�ci, zasady, tê
sam¹ wiarê. A to od wieków dokonuje
siê w³a�nie na Eucharystii i przez Eu-
charystiê.

To bardzo pilny postulat, ponie-
wa¿, kiedy sprz¹tniemy sypane w Bo¿e
Cia³o kwiaty z ulicy, kiedy rozbierzemy
procesyjne o³tarze, w normalny powsze-
dni dzieñ � rozpocznie siê znowu, mo¿e
nie procesja eucharystyczna, a zwyk³e
wêdrowanie Chrystusa po naszych uli-
cach i drogach. Ju¿ bez �piewów, fere-
tronów i kadzide³, ale nie mniej realniej.
I mo¿e spotkamy Zbawiciela w cz³owie-
ku chorym. Mo¿e w takim, którego
wszyscy wokó³ nazywaj¹ g³upim, w³a-
�nie On bêdzie potrzebowa³ naszej po-
mocy. Mo¿e w wy�mianym koledze
z pracy, bêdzie czekaæ na nasze naj-
prostsze: nie martw siê, jestem z tob¹.
Co wiêcej - Pan Jezus sam bêdzie
chcia³ w nas wyj�æ na ulice i drogi, ka¿-
dego dnia my bêdziemy dla niego mon-
strancj¹ � bo przyjêli�my go do serca.
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Jezus bêdzie chcia³ przez nas pocieszaæ,
pomagaæ, a je�li trzeba to i sprzeciwiaæ
siê z³u � co jest czym� trudnym.

Pamiêtam, kilka lat temu, jakim
echem odbi³ siê list biskupa pomorskiego
odno�nie zbierania przed ko�cio³ami pod-
pisów na Pomorzu o refundacjê procedury
In vitro w ich województwie. Jak dla mnie
jeden z najlepszych listów biskupów jakie
czyta³em � krótki, merytoryczny i na te-
mat. Mo¿na wy³uskaæ z niego klika my�li.
I pisa³ tak: "Gdyby jednak kto� z katoli-
ków �wiadomie podpisa³ siê lub g³osowa³
za dopuszczalno�ci¹ in vitro, niech pamiê-
ta, ¿e wystêpuje przeciwko godno�ci oso-
by ludzkiej i przeciwko prawu Bo¿emu. Ni-
komu bowiem nie wolno bawiæ siê ludz-
kim ¿yciem. Sam siê wtedy od³¹cza od
pe³nej wspólnoty z Ko�cio³em katolickim,
póki nastêpnie sprawy nie przemy�li, nie
przemodli i nie zmieni publicznie swojego
stanowiska. Do tego czasu niech pamiê-
ta, by nie prosi³ te¿ Ko�cio³a o dar Komu-
nii �wiêtej. Bo burzy jedno�æ wspólnoty,
niszczy warto�ci wspólnoty" � to ostatnie
zdanie oburzy³o wielu. Rozpoczê³a siê na-
gonka na biskupa, ¿e zastrasza wiernych.
� Nikt was nie potêpia, to tylko konsekwen-
cja waszego wyboru � tym samym przy-
pomnia³ on tylko praktykê, normê prawn¹
stosowan¹ od pocz¹tku chrze�cijañstwa
� kto z uporem trwa w grzechu, ciê¿kim,
tego nie mo¿na dopuszczaæ do Komunii
�wiêtej.

¯yj¹cy w II w. mêczennik �w. Justyn
pisa³, ¿e nikt nie mo¿e braæ udzia³u w Ko-
munii �w, je�li nie wierzy w nauczanie Ko-
�cio³a, oraz nie zachowuj¹c nakazów
Chrystusa. Je�li tak czynisz -  to nie siê-
gaj po Bo¿e Cia³o. Bo kiedy kap³an trzy-
ma Hostiê przed naszymi oczyma, mówi¹c
"Cia³o Chrystusa" � to jednocze�nie wte-
dy kierowane jest do nas pytanie � czy
jeste� Cia³em Chrystusa, to znaczy czy
¿yjesz w Komunii, zgodzie, jednomy�lno-
�ci z Chrystusem, Ko�cio³em, siostrami
i braæmi? Kiedy tak jest, mo¿esz odpowie-
dzieæ: amen i przyj¹æ Cia³o Chrystusa.

Mocne to s³owa, ale warto je przy-
wo³aæ w uroczysto�æ Bo¿ego Cia³a, bo one
oczyszczaj¹ nam oklepany zwrot: co to
znaczy "i�æ do Komunii", czy "przyjmujê
Komuniê". I dlatego w Bo¿e Cia³o dobrze
siê sobie przyjrzyjmy. Jako wspólnota je-
ste�my tacy piêkni, gdy otaczamy Naj�w.
Sakrament, tacy prawdziwi. A nastêpnego
dnia my - ci sami ludzie, wyjdziemy na te
same ulice i bêdziemy staæ, czekaj¹c na
autobus, czy rozmawiaj¹c ze znajomym
tam, gdzie klêczeli�my, �piewali�my. Czy
nadal bêdziemy gotowi �wiadczyæ o Jezu-
sie tak, jak to czynimy w �wiêto?

Niech przestrog¹ dla nas bêd¹ wydarzenia sprzed 2 tys. lat - przecie¿ ten
sam t³um, który krzycza³ "Hosanna", gdy Zbawiciel wje¿d¿a³ do Jerozolimy, ju¿
za klika dni wo³a³ z ca³ych si³ � "Ukrzy¿uj!". Aby tak siê nie sta³o z nami, musi-
my mocno zakorzeniæ siê we wspólnocie Ludu Bo¿ego, ludzi wierz¹cych, ludzi,
którzy my�l¹, tak jak my i walcz¹ o Boga i Jego warto�ci. A do tego prowadzi
w³a�nie msza �w, Eucharystia. I rozejrzyjmy siê, bo naprawdê nie jeste�my
sami � ludzi podobnie my�l¹cych jak my, ¿yj¹cych podobnymi warto�ciami �
wokó³ nas -  jest naprawdê wielu.

kazanie ks. Tomasza Karpety z Uroczysto�ci Bo¿ego Cia³a 2016 r.
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PONIEDZIA£EK  06.06.16
  8.00   + Marian Sawiñski (greg)
18.00 + Stefan Pra¿mowski w 2 rocz.

�mierci
WTOREK  07.06.2016

  8.00 + Weronika Zahajko
18.00 1) + Marian Sawiñski (greg)

2) + Romuald Bielecki (od rodziny
Kot z O�wiêcimia)

�RODA 08.06.2016
  8.00  + Marian Sawiñski (greg)
18.00  Nowenna do MB Nieust. Pomocy

CZWARTEK 09.06.2016
  8.00 ++ Maria i W³adys³aw Szpil
18.00 1) + Maria w 12 rocz. �mierci

2) + Helena £opatka w 47 rocz.
�mierci
3) ++ Eligiusz Cichopek, Teofil,
Helena, Józef

PI¥TEK 10.06.2016
  8.00 + Romuald Bielecki
15.00 Msza �w. w Godzinie Mi³osierdzia
18.00 + Marian Sawiñski (greg)

SOBOTA 11.06.2016
  8.00 1) + Marian Sawiñski (greg)

2) + Micha³ Owca (od Justyny
Tokarczyk)

18.00  ++ Antoni £yko, Wojciech £yko
NIEDZIELA 12.06.2016

  8.00 + Franciszka Kosek (greg)
  9.30 ++ Jan w 52 rocz. �mierci, Janina,

Andrzej, Danuta Skowroñscy
11.00 1) + Marian Sawiñski (greg)

2) + Janusz Dzianott w 11 rocz.
�mierci

12.00 O b³. Bo¿e dla Micha³a w 13 rocz.
urodzin

13.00 1) + Wanda Szmyr z okazji
rocznicy urodzin
2) ++ Zofia w 3 rocz. �mierci,
Ryszard, Krzysztof, Stefan, Jan

18.00 + Jerzy Skar¿yñski w rocz. �mierci

INTENCJE MSZY �W.
06.06.2016 - 12.06.2016

VIII Rok Wielkiej Nowenny Fatimskiej
BÓG JEST MI£OSIERNY.

OSTATNIE S£OWO NALE¯Y
DO BOGA, KTÓRY JEST MI£O�CI¥
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PRZE¯YJMY TO JESZCZE RAZ...


