PRZEWODNIKI NASZEJ WIARY

Przewodnik
po Eucharystii

Część II - Odkryj Eucharystię krok po kroku
Odcinek 3: PRZYGOTOWANIE (cd.)
– Intencje

Wartość i cel Mszy św.
„Jedyną formą towarzyszenia Panu (na Kalwarii) jest uczestniczenie we Mszy św., ponieważ w niej odnawia się i staje się obecna Ofiara
Kalwarii. Iść na Mszę, to znaczy iść na Kalwarię, by zanurzyć się w Krwi Chrystusa, gdyż
poprzez Ofiarę eucharystyczną udzielona jest
nam odkupiająca łaska Krzyża. (…) Powinniśmy
przychodzić na świętą Ofiarę z pragnieniem
zjednoczenia się z Chrystusem ukrzyżowanym,
który otacza nas swoimi zasługami, aby razem
ze sobą ofiarować nas Ojcu. (…) Powinniśmy
ofiarować się wraz z Chrystusem, by stało się
z nami to, co dzieje się z chlebem i winem, które
przemieniają się w Ciało i Krew Chrystusa. Za
każdym razem powinniśmy czynić to z postanowieniem zmiany życia. (…) Nie kocha Chrystusa,
kto nie kocha Mszy św., kto nie czyni wysiłków,
aby przeżywać ją radośnie i spokojnie, pobożnie i z miłością. Miłość sprawia, że kochani stają
się delikatni; aby strzec swej miłości, zwracają
uwagę nawet na bardzo drobne szczegóły, co
świadczy o rozkochanym sercu. W ten właśnie
sposób powinniśmy uczestniczyć we Mszy św.”
/Francisco Luna, „Co to jest Msza Święta?”,
Biblioteczka synodalna, nr 7, str. 15-20/
Ofiara Mszy św. jest dziełem Bożym i posiada
wartość nieskończoną. Ta tajemnica zawiera w sobie
przeobfity zapas zbawienia nie tylko dla poszczególnych osób, ale i dla wszystkich ludzi.
Pierwszorzędnym i ostatecznym celem naszego udziału we Mszy św. jest uwielbienie Trójcy
Przenajświętszej i oddanie Bogu należnej czci.
Tylko dzięki ofierze Chrystusa w Mszy św. jesteśmy
w stanie oddać chwałę Bogu Ojcu w Duchu Świętym
najpełniej, najmilej i najgodniej.
„Nie może bowiem być nic godniejszego
Boga i przyjemniejszego Bogu, niż ten Sakrament, w którym składana jest Boska ofiara.
Przez nią więc oddajemy Trójcy Świętej tyle
czci, ile tego wymaga Jej nieskończona godność. Oddajemy Ojcu dar nieskończony co do
wartości i godności, bo jest nim Jego jednorodzony Syn.”
/Leon XIII/
Drugim, nie mniej istotnym celem naszego udziału we Mszy św. jest dziękczynienie winne Bogu za
wszelkie, niezliczone dobrodziejstwa i łaski otrzymane darmo od Niego. Mamy za co dziękować: za dzieło stworzenia, zesłanie na ziemię Jedynego Syna-Odkupiciela, ustanowienie Eucharystii oraz wszelkie dary doczesne i duchowe. Kimkolwiek jesteśmy
i cokolwiek posiadamy, zawsze musimy pamiętać, że
wszystko otrzymaliśmy dzięki Bożej hojności. Dlatego ze strony człowieka należy się Bogu najwyższa
wdzięczność. Z powodu naszej niedoskonałości nigdy nie bylibyśmy w stanie należycie odwdzięczyć
się za udzieloną łaskę, za najmniejsze nawet, przez
Boga okazane nam dobrodziejstwo. Dopiero Eucharystia wypełnia ów obowiązek.

Trzecim celem głównym naszego udziału we
Mszy św. jest przebłaganie Boga za liczne winy własne oraz całego świata, wraz z prośbą o Boże Miłosierdzie. Każda Msza św. to ofiara przejednawcza
za grzechy całego świata, w szczególności zaś za
grzechy uczestniczących w niej wiernych. Nieustanna Ofiara Nowego Przymierza ma charakter przebłagalny i oczyszczający. Prośby zanoszone do Boga
o darowanie win żywym i umarłym to cel bezpośredni
Mszy św.
Dla nas, ludzi upadających w swoich słabościach,
codziennie obrażających Boga grzechami, za które
nie jesteśmy w stanie nigdy dostatecznie odpokutować, moc przebłagalna Ofiary ma przeogromne znaczenie. Składając siebie w ofierze, Jezus wstawia
się za nami u Ojca, okazując Jemu rany na swoim
ciele chwalebnym jako cenę naszego odkupienia,
upraszając Go o uśmierzenie słusznego gniewu
i przebaczenie za nasze godne kary występki. Żadna
krew cielców ani kozłów, żaden z ludzi, nikt oprócz
Chrystusa-Baranka nie może sprostać sprawiedliwości Boga wszechmocnego.
„Jedynie bowiem mocą zasług i śmierci
Chrystusa mogą ludzie całkowicie zadośćuczynić wymaganiom Bożej sprawiedliwości oraz
wyprosić pełnię przebaczenia Pańskiego. Tę
moc przebłagania i uproszenia pozostawił Chrystus całkowicie w Eucharystii, która nie jest tylko
prostą i pustą pamiątką Jego śmierci, lecz prawdziwym i cudownym jej powtórzeniem, chociaż
w sposób bezkrwawy i mistyczny.” /Leon XIII/
Czwartym celem Mszy św. jest uproszenie
u Boga, dla siebie i innych, potrzebnych dóbr.
O wszelkie dobra prosimy Ojca przez Syna w Duchu
Świętym. Ofiarujący się Zbawiciel wstawia się skutecznie za nami w różnych potrzebach, wypraszając
nam przede wszystkim dary duchowe, m.in. żal za
grzechy, siłę do przezwyciężania pokus, wytrwanie
w świętej wierze. Pomoc w pozbywaniu się naszych
ułomności i błędów, moc ku poprawie i wytrwaniu
w dobrym. Dobre myśli i postanowienia, które wykorzeniają naszą ospałość, a pobudzają do gorliwego
wykonywania codziennych obowiązków. Światły rozum, silniejszą wolę, czystsze intencje... Wszystko to,
co ważne i konieczne dla naszego i innych zbawienia.

We Mszy św. staramy się realizować cztery
wyżej wspomniane cele. Powinniśmy się modlić
razem ze Zbawicielem, który odprawiając Mszę
św., uwielbia Boga, dziękuje, śle błagania… To
samo powinien czynić chrześcijanin: wielbić,
dziękować, przepraszać i błagać. Uwielbiać,
a przy tym dostrzegać własną słabość i zależność od Boga. Dziękować – konkretnie, za
wszystkie łaski otrzymane w ciągu tygodnia
czy dnia. Zadośćuczynić – szczegółowo ofiarować Bogu dar jako wynagrodzenie za swoje
grzechy i upadki. Prosić, ale przede wszystkim
o obra duchowe, o te skarby, o których mówi
Pan Jezus, że ani mól, ani rdza ich nie zniszczy.
Prośmy o Boże miłosierdzie, o łaskę wytrwania
w dobrym do końca. Pan Bóg nie odmówi nam
niczego, co jest zgodne z Jego wolą, bo dla
swojego Syna wszystko spełni – o tym zapewnia nas sam Pan Jezus: „Proście, a otrzymacie”
(J 16,24).
Wierny, który współuczestniczy w celebracji
eucharystycznej poprzez nieustanną, ufną modlitwę, pokładając swą nadzieję w nieskończonym miłosierdziu Bożym, ma uzasadniony powód, aby wierzyć, że Bóg wysłucha jego próśb.
Pan Jezus składa ofiarę, a ja, jako uczestnik
w duchu Chrystusowym, zostałem wezwany, by
także ją składać i być współofiarnikiem. Mój czynny
udział we Mszy św. polega przede wszystkim na tym,
iż łączę się z modlitwami i ofiarą, którą Kościół przez
ręce kapłana zanosi Bogu. Pięknie wyraża tę myśl
jeden z kapłanów: „Zbawiciel chce mieć przy sobie
podczas Mszy św. nie tylko kapłana, chce, aby wszyscy, którzy Go kochają, razem z Nim współofiarowali
się. Jest trzech ofiarujących: na ołtarzu ukochany
nasz Jezus, przy ołtarzu – kapłan, naokoło ołtarza – lud wierny”. Msza św. oznacza wielki dramat
Boży, wobec którego wierni nie mogą pozostawać
tylko biernymi obserwatorami, lecz z woli Chrystusa
aktywnymi współuczestnikami Jego ofiary. Na miarę tego uczestnictwa otrzymują łaski wysłużone na
krzyżu, więcej – samego Pana, który daje siebie w
darze człowiekowi. W ten sposób Msza św. daje zadość najgłębszemu pragnieniu ludzkiej natury i całej
ludzkości, która pożąda zbliżenia się do Boga przez
akt ofiarny.

Owoce Mszy św.
Teolodzy zgodnie twierdzą, że głównym celem Mszy św. jest cześć Boga i prośba o łaskę,
zaś głównym jej owocem – obsypywanie wiernych wszelakimi błogosławieństwami.
Msza św. działa jak słońce, ogrzewa nasze serca, topi złości i nienawiści, pozwala, by kwiat wiary
zakwitł w piękny i rzeczywisty owoc. Skutków Mszy
św. doświadczamy świadomie i nieświadomie, odpowiednio do swojego zaangażowania czerpiemy ze
skarbnicy łask Bożych. Eucharystia to „złoty klucz
Nieba do skarbnicy wszelkich łask”.
Dzięki ofierze Syna Ojciec zsyła na nas
deszcz łask: Ducha Świętego, uzdrowienie, zbawienie, wszelkie dary niebios. Msza św. jest największym zdrojem łask, jaki możemy otworzyć
dla całego świata. Wyobraźmy sobie tamę na
rzece. Jej zadaniem jest zatrzymywanie wody,
by nie została zalana cała okolica. Tu zaś chodzi
o t , by otworzyć tamę. Poprzez kapłana Jezus
otwiera tamę, aby wszyscy ludzie – nie tylko ci,
którzy dziś żyją na ziemi, ale także ci, co odeszli,
i ci, co się narodzą, a więc cała ludzkość wszystkich czasów – zostali skąpani w morzu łask.
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Poprzez owoce Mszy św. rozumiemy duchowe
i doczesne łaski, błogosławieństwa i dobrodziejstwa,
wyjednane u Boga przez ofiarę Mszy św. jako ofiary
dziękczynnej, błagalnej i pojednawczej. Bóg udziela dóbr duchowych, które podtrzymują w człowieku
życie wewnętrzne, życie duchowe. Dóbr, które pomagają żyć nadzieją nawet pośród największych
zewnętrznych przeciwności. Dóbr, które pozwalają
zachować pokój serca pośród największych trosk.
Takich dóbr, które pomagają wszelkie problemy pokonać, przebrnąć przez nie w duchu miłości i mocy
Bożej, umożliwiając zwyciężanie zła dobrem (zob.
Rz 12,21). Właściwie przyjmowana i przeżywana
Eucharystia przynosi pokarm pomagający trwać na
drogach wiary i żyć duchem wiary.
„Kto pobożnie słucha Mszy Świętej, otrzyma
przebaczenie wszystkich grzechów do tej chwili popełnionych oraz siłę, aby się wyzwolić od
grzechów śmiertelnych.”
/św. Augustyn/
Msza św. stanowi także źródło darów doczesnych,
o i e tylko przyczyniają się one do zbawienia, np.
wyjednuje nam zdrowie, pokój, obfite plony, chroni
przed ciężkimi chorobami, skutkami trzęsienia ziemi,
wojnami, głodem, prześladowaniami, niezgodą. Słowem, zachowuje nas od wszelkich nieszczęść. Miłosierny Bóg-Ojciec lituje się nad nami, wysłuchując
zanoszonych próśb za wstawiennictwem swojego
umiłowanego Syna.
Msza św. wyprasza nam dobrą śmierć.
„Wiedz, Matyldo, że kto ma zwyczaj słuchać
Mszy św., będzie w chwili śmierci pocieszony
obecnością Aniołów i Świętych jego obrońców,
którzy go dzielnie będą bronić przed wszelkimi
sidłami diabelskimi, tak że w pokoju odda Bogu
duszę swoją” – zwrócił się do św. Matyldy sam
Pan Jezus, aby uspokoić jej lęki przed śmiercią.

Kto ma udział w owocach Mszy św.?

W Kościele, ze względu na osoby uczestniczące
w celebracji, rozróżnia się cztery rodzaje owoców
Mszy Świętej:
1. Wspólny – wypływa z Ofiary kapłana, celebrowanej w imieniu Chrystusa i Kościoła, w której
kapłan zawsze modli się za całą wspólnotę, czyli za
cały Kościół, tj. żywych i zmarłych. Z tą Ofiarą jednoczą się nie tylko wierni żyjący na ziemi, lecz także ci,
którzy już są w chwale nieba (KKK,1370).
Łaska ogólna Mszy św. jest jak deszcz, który spada na wszystkich ludzi: na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Nie wszyscy jednak w równej mierze
otrzymują ten owoc Mszy św. Otóż najwięcej korzystają z tych owoców wierni będący w stanie łaski.
Grzesznikom zaś, pozbawionym łaski Bożej, Msza
św. pomaga przede wszystkim w pojednaniu się
z Panem Bogiem, wyrzeczeniu się grzechów, nawróceniu i odzyskaniu życia łaski. Skuteczność Mszy św.
wiąże się z potęgą dzieła Chrystusa, ale zależy także od naszej otwartości i zaangażowania. Dusze
w czyśćcu cierpiące biorą dla siebie 100% łaski.
Żyjący na ziemi wezmą tyle, na ile są otwarci.
2. Szczegółowy – dostaje się on w udziale tym,
którzy we Mszy św. bezpośrednio uczestniczą. Kto
jest obecny na Mszy św., wchodzi w najściślejszy
stosunek z Ofiarą, jest niejako współofiarnikiem wraz
z kapłanem. Kapłan we Mszy św. poleca łaskawości Bożej tych, którzy są na niej obecni i słuchają jej
z nabożeństwem. Gorliwość każdego z obecnych nie
pozostaje też bez znaczenia. Na każdego z nas Pan
Jezus kieruje swoje spojrzenie, oczekując od nas
pełnego udziału w liturgii, zaangażowania w czytania, śpiew, modlitwę.
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Chciejmy więc cenić tę błogą chwilę. Ceńmy ją
tak, jak cenili ją pierwsi chrześcijanie, którzy udawali się za miasto, by z narażeniem własnego życia
w czasie prześladowania uczestniczyć przy sprawowaniu tej Ofiary.
3. Szczególny-specjalny – jest to owoc, który
spływa z Mszy św. wskutek wyraźnej aplikacji kapłana celebrującego. Spływa na tego, za kogo Msza św.
jest celebrowana. Owoc ten albo uprasza łaskę, albo
ma charakter przebłagalny lub zadośćuczynny. Osoba, której celebrans przeznacza ten owoc, osiąga go
w sposób zapewniony, jeśli tylko nie stawia przeszkody do jego osiągnięcia. To właśnie ten rodzaj owocu
Eucharystii mają na uwadze wierni, gdy zamawiają
u kapłanów Msze św.
Kiedy w czasie Mszy słyszymy zapowiedź, w jakiej
intencji jest ona sprawowana, oznacza to, że kapłan
aplikuje szczególny-specjalny owoc sprawowanej
Eucharystii w ogłoszonej intencji. Nie oznacza to, że
wszyscy uczestnicy tej liturgii mają obowiązek przedstawiania Bogu tej intencji. Każdy wierny zazwyczaj
przychodzi z własną intencją.
4. Osobisty – ten owoc przysługuje wyłącznie
samemu celebransowi z racji godnie złożonej Ofiary. Ten owoc może mieć również charakter błagalny,
przebłagalny i zadośćuczynny. Powoduje on wzrost
osobistej świętości kapłana. Celebrans więc nie
może go w całości przekazać innym, co jednak nie
oznacza, że nie może modlić się w osobistych intencjach w tej samej Mszy św., której owoce szczególne
aplikuje w intencji wskazanej przez wiernych.
„Kiedy kapłan sprawuje Ofiarę, Boga czci,
Aniołów rozwesela, Kościół buduje, żywych
wspiera, zmarłym odpocznienie wyjednywa
i sam staje się uczestnikiem łask wszelakich.”
/„O naśladowaniu Chrystusa”, IV, 5/
Wielka to łaska należeć do Kościoła, który dysponuje tak skutecznym środkiem niesienia pomocy nam
i duszom w czyśćcu cierpiącym. Każdego dnia możemy być uczestnikami przynajmniej dwóch owoców
Mszy św.: ogólnego, jako członkowie Kościoła św.,
i szczególnego, bo codziennie możemy być na niej
obecni. Tym zaś obficiej będziemy z niej czerpać, im
lepsze będzie nasze usposobienie. Starajmy się więc
o s an łaski, o większą gorliwość. „Nielitościwy dla
siebie ten, kto słuchając Mszy św., nie płonie miłością ku Panu Bogu, nie przedkłada Mu próśb swoich,
nie prosi o przebaczenie grzechów.”
Aby móc uczestniczyć w Ofierze Mszy z pożytkiem, tj. należycie oddać Bogu cześć i uzyskać skutecznie łaski, nieodzownie potrzeba
dobrego, godnego usposobienia naszej duszy,
w tym ducha ofiarnego. Już przed rozpoczęciem
Eucharystii należy wzbudzić intencję dobrego
w niej uczestniczenia, ofiarowania owoców Mszy
za kogoś lub w jakiejś sprawie, a do tego rzeczywiście pragnąć korzyści, jakie tylko można
z niej odnieść dla siebie i drugich, tak żywych, jak
i umarłych. W trakcie nabożeństwa niezbędne
są: wyciszenie, skoncentrowanie, nabożny szacunek, skrucha, pokora i duch modlitwy.

Intencja Mszy św.
Modlitewne nakierowanie owoców, łask płynących z Eucharystii na określony obiekt nazywamy intencją. Intencja Eucharystii oznacza w praktyce postawienie jakiejś osoby
czy sprawy w strumieniu Bożej łaski. Każdy
z nas może wzbudzić w sobie intencję, żeby
z deszczu łask płynących w danym sakramencie
Bóg zechciał dać szczególnie dużo określonej

osobie czy wspólnocie osób. Wyjątkową możliwość ukierunkowania owoców Eucharystii posiada sprawujący ją celebrans.
„Zawsze gdy bierzemy udział w Ofierze Mszy
św., winniśmy niezależnie od innych intencji
ofiarować ją ku czci świętego danego dnia.”
Z jaką intencją przychodzę na Eucharystię, czy
zawsze ją w sobie wzbudzam, czy tylko wtedy,
kiedy mam jakąś „pilną” sprawę?
Dla wielu Msza św. to „intencja”, zwykle „za kogoś”, przeważnie za zmarłych. Jednakże każda
Msza św. jest najpierw za mnie i za ciebie. Najpierw każdy kapłan sprawuje codzienną ofiarę za
swoje grzechy, a potem za grzechy ludu. To jest
pierwsza intencja każdej Mszy św. Moje własne
życie. Warto się za każdym razem zastanowić,
z jaką intencją idę na Mszę św. Nad tym zastanawia się każdy kapłan, kiedy wychodzi z zakrystii
do ołtarza. Intencja spotkania Chrystusa, swego
Mistrza i Zbawiciela, intencja całkowitego zjednoczenia się z Jego ofiarą i Jego życiem. Ta sama
intencja powinna przyświecać każdemu uczestnikowi Najświętszej Eucharystii.
Za kogo i o co można się modlić w intencji
mszalnej?
„Im więcej uczynisz intencji na Mszy św., tym
więcej zyskasz.”
Ofiara Chrystusa dotyka każdego człowieka. Intencją mszalną można więc objąć żywych – naszych
bliskich, przyjaciół, kapłanów, z okazji urodzin, jubileuszy czy ważnych wydarzeń w ich życiu. Możemy
się też modlić za naszych zmarłych, aby jak najszybciej mogli uczestniczyć w chwale nieba. Niezwykłym
darem są tu Msze św. gregoriańskie, ofiarowane
codziennie przez 30 kolejnych dni w intencji jednego
zmarłego. Możemy się również modlić w intencjach
ogólnych – za Kościół, o powołania, za Ojczyznę,
o pokój, za wszystkie rodziny.
Istnieje piękny zwyczaj zamawiania Mszy św. za
zmarłych z okazji pogrzebu. To najlepszy sposób wyrażenia swojej wiary w Boga i miłości do zmarłego.
Niektórzy wierni zamiast kwiatów zamawiają Mszę
św. Bardzo często zamawiane są Msze św. w 7 i 30
dniu po śmierci.
Bezcenne są Msze św. i Komunie ofiarowane za
zmarłych. Każda Msza św. w intencji zmarłych to
wielkie święto dla nich, święto, w którym oni uczestniczą. Przyjmując Komunię św. w intencji zmarłego,
zbliżam się do Chrystusa, a jednocześnie na to spotkanie zabieram również tę zmarłą osobę.
Trzeba też pamiętać o tych, którzy już bardzo
dawno temu opuścili życie ziemskie, bo nigdy nie
wiadomo, kto z nich dojrzał już do nieba, a kto jeszcze nie. Można z całą ufnością i wiarą w „świętych
obcowanie” zwracać się o pomoc do naszych bliskich
„po tamtej stronie”. Co będzie zgodne z wolą Bożą, to
nam wyproszą. Cząstką ich szczęścia w niebie jest
móc nam pomagać.
Świadectwo Cataliny Rivas: „Przed ołtarzem
zaczęły się pojawiać jakieś ciemne postacie,
szare, które wznosiły ręce do góry. Najświętsza
Dziewica powiedziała, że to błogosławione dusze czyśćcowe, które czekają na wasze modlitwy, aby doznać ochłody. Nie przestawajcie się
modlić za nie. One modlą się za was, jednak nie
mogą prosić same za siebie”.
Szczególnie ważna wydaje się nasza rola wobec
tych, którzy wyrządzili nam zło, skrzywdzili nas, nie
okazali pomocy czy zrozumienia. Jeżeli z serca się

im wybaczy, dokonuje się dla nich wielkiego dobrodziejstwa, a samemu rośnie się w miłości, tej najtrudniejszej, bo do nieprzyjaciół. Przebaczenie ma wielką
siłę otwierania ludzkich serc i skarbów Bożego miłosierdzia. Warto więc nie pamiętać o wadach i grzechach zmarłego, zapomnieć o chwilach złych, wracać myślą do dobra, zasług, dowodów życzliwości.
Warto zamówić Mszę św. w intencji zmarłej osoby,
której trudno jest przebaczyć i prosić Boga o złagodzenie kar.
Msza św. stanowi największą pomoc,
jaką możemy ofiarować duszom czyśćcowym. Żadne modlitwy, żadne umartwienia nie mogą tak dopomóc cierpiącym
w czyśćcu jak Msza św.
Po co zamawiać Mszę św.?
W Kościele istnieje bardzo wielka różnorodność
nabożeństw i modlitw. Każde i każda z nich ustępuje
jednak co do wartości Mszy św. W Eucharystii bowiem uobecnia się jedyna ofiara Chrystusa – Jezus
umiera za nas, spłacając dług naszych grzechów,
i przywraca nam nowe życie. Jest to więc źródło,
z którego wypływają wszystkie łaski. Ofiarowanie
Mszy św. w jakiejś intencji to bez wątpienia największy dar duchowy, jakim możemy kogokolwiek obdarzyć.
Potrzeba zamawiania Mszy św. wyraża szukanie
Bożej pomocy, duchowego wsparcia czy dążenie
do skrócenia mąk czyśćcowych naszym zmarłym.
Możemy zamawiać Msze św. za bliskie nam osoby.
Są one zawsze najlepszym prezentem i darem serca,
jaki możemy ofiarować drugiej osobie.
Wierni, którzy proszą o Mszę św. w danej
intencji, i kapłani aplikujący jej owoce w danej
intencji, niejako „ukierunkowują” łaski zbawienia, które Chrystus przez swoją Ofiarę rozlewa
na Kościół.
Czasem bywa tak, że nie bardzo potrafimy sformułować swoją intencję. Nie musimy pisać wielu
słów. Pan Bóg doskonale wie, czego nam potrzeba. Należy jednak określić swoje pragnienie choćby w jednym zdaniu. Przykładowo podajemy wzory
takich intencji.

Jak sformułować swoją intencję?
Oto niektóre przykłady sformułowania intencji
mszalnych:
• Msza św. dziękczynna za otrzymane łaski
• sza św. dziękczynno-błagalna o dalsze zdrowie
i błogosławieństwo Boże
• W rocznicę ślubu o dalsze błogosławieństwo i zdrowie
• W intencjach Kościoła, Ojca Świętego i Ojczyzny
• Błagalna o nawrócenie z nałogu
• O uzdrowienie z ciężkiej choroby
• O nawrócenie i przemianę życia
• Przebłagalna o darowanie win i o szczęśliwą śmierć
• Msza św. wynagradzająca
• O zdrowie i pokój w rodzinie
• O nawrócenie i dobrą spowiedź
• O omoc w nauce, o dary Ducha Świętego, o zdanie
egzaminu
• O szczęśliwe rozwiązanie i zdrowie dla matki i dziecka
• O Bożą pomoc i opiekę Matki Najświętszej
• O rozwiązanie trudnej sprawy
• O powołania kapłańskie, zakonne i misyjne
• O szczęśliwą operację i zdrowie dla ............
• O dobry wybór drogi życiowej
• Za zmarłego śp. .......................
• Za zmarłych z rodziny ............
• Za dusze w czyśćcu cierpiące
Przed rozpoczęciem Mszy św. wzbudźmy
w sobie intencję, w której pragniemy ofiarować
tę Eucharystię. Wzbudźmy też pragnienie pozyskania wszystkich korzyści, jakie tylko możemy
z niej odnieść dla siebie i innych, tak żywych,
jak i umarłych.
Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci
Najdrogocenniejszą Krew Boskiego Syna Twego,
Pana naszego, Jezusa Chrystusa, w połączeniu ze
wszystkimi Mszami Świętymi na całym świecie dzisiaj odprawianymi, za dusze w czyśćcu cierpiące, za
umierających, za grzeszników na świecie, w Kościele powszechnym, za grzeszników w mojej rodzinie,
a także w moim domu. Amen.
Ania i Zbyszek Kozikowscy
Konsultacja:
ks. dr Waldemar R. Macko

Panie, gdy jestem głodna, przyślij mi
kogoś, kto potrzebuje pożywienia;
gdy chce mi się pić, przyślij mi kogoś
spragnionego;
gdy jest mi zimno, przyślij mi kogoś
do ogrzania;
gdy odczuwam przykrości, ofiaruj mi
kogoś do pocieszania;
gdy mój krzyż staje się ciężki,
pozwól mi dzielić krzyż innej osoby;
gdy jestem biedna, skieruj mnie
do kogoś, kto jest w potrzebie;
gdy nie mam czasu, daj mi kogoś, kogo
mogłabym wesprzeć przez chwilę;
gdy jestem upokorzona, spraw, bym
miała kogoś, kogo mogłabym pochwalić;
gdy jestem zniechęcona, przyślij mi
kogoś, komu mogłabym dodać otuchy;
gdy potrzebuję zrozumienia u innych,
daj mi kogoś, kto czeka na moją
wyrozumiałość;
gdy potrzebuję, by ktoś zajął się mną,
przyślij mi kogoś, kim ja mogłabym się
zająć;
gdy myślę tylko o sobie samej, zwróć
moją uwagę na kogoś innego.
(bł. Matka Teresa)
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Moje
doświadczenie
Eucharystii
Jezus Chrystus jest moim Bogiem. Jest
moim najlepszym Przyjacielem. Do Niego
zwracam się ze wszystkim. Przy Nim czuję się bezpiecznie. Otrzymałam tę łaskę,
że mój mąż również trwa w żywej relacji
z Jezusem i w klimacie przyjaźni z Bogiem wzrastają nasze dzieci.
To one budzą nas wczesnym rankiem, byśmy
zabrali je ze sobą na poranną Eucharystię, bez
względu na to, czy to rok szkolny, czy wakacje;
dzień powszedni czy święto. Z uwagą przyglądam się, jak odpowiadają ich szczere, niewinne
serca na spotkania z Bogiem w Eucharystii.
Pewnego dnia na pytanie: „Dlaczego tak
wcześnie przyszliście do przedszkola?” chłopcy odpowiedzieli: „My już byliśmy na Mszy św.
o .00, w naszym kościele”. „A co tam robiliście?” „Ja dzwoniłem dzwonkami, a ja gongiem.” „A Ty, czterolatku?” „A ja byłem skoncentrowany na Panu Jezusie.”
Może to się wydać komuś dziwne, ale w naszej rodzinie to właśnie dzieci uczą nas często,
jak powinniśmy otwierać się na Boga, jakie intencje składać w Jego Święte Ręce. Wczoraj
nasz 4-letni syn wymienił m.in. taką intencję:
„Panie Jezu, naucz nas, jak być zdrowym”.
Intencje to w ostatnich miesiącach przewodni
„temat” moich własnych rekolekcji w życiu codziennym, które prowadzi sam Jezus. I tym właśnie doświadczeniem pragnę się tu podzielić.
Kilka lat temu, gdy pojawił się poważny problem – umierała moja mama – buntowałam się,
nie rozumiałam Boga. Rozpaczliwie szukałam
pomocy. W tym czasie ktoś wskazał mi, abym
poszła na Mszę św. z modlitwą o uzdrowienie.
„Trafiłam” do oo. dominikanów na Mszę św. celebrowaną przez o. Antonello i o. Enrique. „Na
własne oczy” zobaczyłam, że Pan Bóg ma moc,
że może czynić cuda. Świadectwa uzdrowionych tam osób bardzo ożywiły moją wiarę. Moje
błaganie o powrót do zdrowia mamy zostało
wzmocnione o niezbędny element – zaufanie.
Przyszłam do kościoła i poprosiłam o odprawienie Mszy św. w intencji, która żyła w moim sercu:
o uzd owienie mamy z choroby nowotworowej.
Jezus dotknął mamę. Wróciła do zdrowia, a ja…
dostałam nowe życie. Z perspektywy czasu widzę, że choroba mojej mamy poprowadziła mnie
do nawrócenia, do żywej wiary. Od tamtej chwili
Jezus stale uzdrawia coś we mnie, zmienia moje
życie na wielu płaszczyznach. On nie tylko jest
OBECNY w moim życiu, ale JEST moim życiem.
W czerwcu br., po prawie 6 latach, choroba
mamy powróciła. Jakże inna była już moja reakcja. Już się nie buntowałam, ale zastanawiałam
się: co Bóg chce nam przez to doświadczenie
powiedzieć, jaki jest cel tego doświadczenia?
Pełna zaufania do Boga wiem, że wszystko, co
On czyni, jest dla naszego największego dobra.
Bóg, w swej Mądrości, ma najlepszy możliwy
plan dla każdego z nas. On, patrząc z góry,

widzi pełen obraz. Ja widzę tylko niewielki jego
wycinek. Po ludzku pragnęłam, by mama wróciła do pełni sił i zdrowia, jednak całym sercem
błagałam Boga o to, aby dał mamie wszystko
to, co jest dla jej zbawienia niezbędne. Bogu zawierzyłam mamę i jej chorobę. Uwolniłam swoje
serce od niepokojów związanych z jej chorobą,
od lęku o jej zdrowie i życie. Poczułam ulgę,
uznając, że jest pod opieką najlepszego lekarza
– ezusa.
Zdałam się w pełni na Świętą Wolę Boga:
„Ojcze, oddal od mamy ten kielich, ale nie moja,
nie jej, ale Twoja Wola niech się stanie”. Prosiłam
Boga o siłę dla mamy i dla siebie, by towarzyszyć
jej na tej drodze, jakakolwiek ona będzie. Prosiłam Jezusa, aby przez cały czas szedł z nami.
Stan mamy pogarszał się z dnia na dzień. Po
tygodniu przestała się poruszać i miała zaburzenia mowy. Pan Jezus tak pokierował wydarzeniami, że badanie, na które miała czekać półtora
miesiąca, odbyło się „następnego dnia” – dla
Boga nie ma nic niemożliwego. Dla mnie był to
„widzialny” znak Jego niewidzialnej obecności,
ogromnej miłości i troski. W chwili, gdy mama,
w asyście męża, cierpiąc na klaustrofobię, pełna lęku oczekiwała pod gabinetem na rezonans
magnetyczny, poszłam do kaplicy. Ku memu
zaskoczeniu Jezus „czekał” na mnie w Najświętszym Sakramencie, na ołtarzu. Szczerze oddałam Mu moją troskę: „Mój Jezu, dziś proszę Cię
tylko o jedno: zabierz od mamy tę klaustrofobię,
przynajmniej na czas tego badania”. Gdy wyszłam z kaplicy, zadzwonił telefon. W słuchawce
usłyszałam głos mojej mamy: „Aniu, modliłaś
się przed samym ołtarzem, prawda? Jestem już
po badaniu, a to badanie było dla mnie bardzo
przyjemne”. Przyjemne? Ten, kto wie, czym jest
klaustrofobia, doskonale zrozumie, jak wielka
była otrzymana od Pana łaska.
Tak się zaczęło. Pan Jezus wielokrotnie objawiał swą obecność na drodze, na której towarzyszę mamie w chorobie. Droga to trudna. Wynik
rezonansu: „rozległy naciek mózgu ze strefą
obrzęku wokół oraz wodociąg mózgu”. Wykonano „biopsję stereotaktyczną w głębokich strukturach prawej półkuli mózgu” – uszkodzono układ
nerwowy: „niedowład lewostronny”. Mama staje
się osobą niepełnosprawną, całkowicie zależną
od drugiego człowieka. Do powikłań dołącza
wynik biopsji: „niediagnostyczny” – biopsję trzeba powtórzyć. Mama coraz bardziej przerażona.
Ja spokojnie ufam Bogu, że ze wszystkiego, co
On dopuszcza, On też może wyprowadzić dobro. Z codziennej Eucharystii czerpię Jego Miłość i Jego Pokój i… zanoszę je mamie do szpitala. Sama nie mogę się nadziwić, że w takich
okolicznościach moje serce jest tak spokojne
i jeszcze ta Boża radość, która mnie rozpiera,
ten ogrom sił, które dostaję, by służyć i mamie,
i rodzinie. Miłość Boga jest przeobfita. Chłonę
ją i przekazuję mamie, jak potrafię. Rehabilitacja
daje pierwsze sukcesy. Druga biopsja bez powi-

kłań. Rozpoznanie: „nawrót nowotworu złośliwego”. Rozpoczęto leczenie. Pierwszy (z planowanych 6) kursów chemioterapii: gorączka – antybiotyki szerokospektralne. Drugi kurs przerwano
– n ewydolność oddechowa, zagrożenie życia.
Stan ciężki. Zapalenie płuc – kolejne antybiotyki
szerokospektralne. Kolejne powikłania…
Nie rozumiem tych komplikacji, ale ufam, że
Bóg wie, co robi. Wielokrotnie daje znaki swojej
obecności. Ufam Bogu i dziękuję za każdy darowany dzień, który z Jego łaski mogę przeżyć
razem z mamą. Dziękuję Mu, że pozwala mi jej
towarzyszyć, wspierać ją. Dziękuję Mu za każde
trudne doświadczenie i za to, że On jest z nami
w tym cierpieniu, w tych przykrościach, tych
upokorzeniach...
Nie ustajemy w wytrwałej modlitwie. Każdego dnia rano, jadąc na Eucharystię, na pytanie: „Jaką intencję będziesz polecać dziś Panu
Bogu?” nasze dzieci odpowiadają jednogłośnie:
„Uzdrowienie babci Wiesi”. Polecamy mamę
modlitwom Maryi, różnych świętych, naszych
przyjaciół, wszystkich osób, o których wiemy,
że modlą się do Boga. Na duchowych noszach
„zawozimy” mamę do Łagiewnik, Częstochowy,
Sokółki... Msze św. z modlitwą o uzdrowienie.
Płynie do nieba ocean modlitwy i… nic.
Zaczyna się piąty miesiąc pobytu mamy
w szpitalu. Rokowania są już bardzo złe. Lekarz
prowadzący przygotowuje nas na najgorsze.
Uprzedza, że podanie kolejnej chemii grozi
skutkiem śmiertelnym. Rezygnacja z leczenia
to „wyrok śmierci”. Daje nam 4 dni na decyzję.
„Panie Jezu, w tej naszej ludzkiej bezradności prosimy Cię o cud, bo cudem będzie, jeśli
mama dostanie chemię i przeżyje. Cudem też
będzie, jeśli mama zaniecha leczenia i przeżyje.”
W tym czasie lekarz niespodziewanie zleca
kolejny rezonans. Uprzedza nas jednak, że od
pierwszego kursu chemii minęły prawie 2 miesiące, drugi kurs został przerwany, więc nie możemy spodziewać się jeszcze efektów leczenia.
Jezu, ufam Tobie! Ufam, że ta sytuacja należy do Ciebie. W chwili najbardziej dramatycznej,
kiedy przekonuję mamę, aby kontynuowała leczenie, Pan Jezus odsłania przed nami zupełnie nowy scenariusz. Otrzymujemy przełomowy
wynik rezonansu: „Obecnie widoczne są zmiany
resztkowe”. Lekarz zaskoczony rezultatem badania przyznaje: „To spektakularny wynik. Cud
medyczny”. Mama została uzdrowiona! Ojcze
nasz, któryś jest w niebie, bądź uwielbiony!
Chwała Tobie, Boże Ojcze! Z radością dziękuję
Bogu! Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne…
Dziś daję to świadectwo działania Boga w naszym życiu, aby przede wszystkim oddać Bogu
chwałę. Moje doświadczenie jest takie, że każdy
z nas może otrzymać szczególne łaski, jeśli tylko
zechce otworzyć swoje serce na Boga i Jemu
zawierzyć swoje życie. Świadomość, że wszystko jest darem Bożej miłości, oczyszcza i pozwala trwać w ufnej cierpliwości w czasie cierpienia
i kryzysów.
Każdemu życzę radości odkrywania obecności Boga Żywego oraz tego ducha entuzjazmu,
który ogarnął uczniów Jezusa po Jego zmartwychwstaniu. Podobnie jak św. Maria Magdalena pragnę wszystkim wokół głosić, że Jezus
Chrystus prawdziwie zmartwychwstał, On żyje
i działa! Chwała Bogu!
A.K. (XI.2012)

