komunikaty
duszpaster skie
Gorzkie Żale wraz z kazaniem pasyjnym
dziś o godz. 17.00. Za udział w Gorzkich
Żalach można uzyskać odpust zupełny pod
zwykłymi warunkami. Po nabożeństwie
modlić się będziemy za zmarłych polecanych w wypominkach rocznych.
Jego Eminencja Ks. Kard. Józef Glemp,
Prymas senior. Z racji swoich imienin odprawi dziś Mszę św. o godz. 13.00. Zapraszamy wszystkich parafian do licznego
udziału we Mszy św. w czasie, której będziemy mogli złożyć życzenia czcigodnemu
solenizantowi.
Spotkanie członków Kół Żywego Różańca odbędzie się dziś o godz. 17.00.
Nabożeństwo Drogi Krzyżowej, w naszym kościele odprawiane jest w każdy piątek Wielkiego Postu w następujących
godzinach: o godz. 12.30 – dla dorosłych,
o godz. 16.30 – dla dzieci oraz o 18.30 –
dla dorosłych, młodzieży, studentów i młodzieży pracującej.
Spotkanie rodziców i dzieci przygotowujących się do I Komunii Świętej odbędzie
się dziś, po Mszy św. o godz. 11.30.
Siostry Pasjonistki zapraszają do wspólnej nieustannej modlitwy różańcowej
(Jerycho) w intencjach: o duchowe owoce
beatyfikacji Ojca Świętego Jana Pawła II i
bezpieczeństwo podczas uroczystości beatyfikacyjnych. Modlitwa różańcowa rozpoczęła się już 18 marca i będzie trwała do
piątku, 25 marca. Swój udział w modlitwie
można zgłaszać się w zakrystii lub dzwoniąc do Domu Sióstr pod numer telefonu 22
858 87 61. Kaplica sióstr jest otwarta od godziny 6.00. do 21.00.
Przed kościołem przeprowadzamy
zbiórkę ofiar na pomoc Kościołowi w
świecie. W ten sposób chcemy wyrazić
naszą jedność z misjonarzami świeckimi i
duchownymi, którzy, z dala od ojczyzny
często w bardzo trudnych warunkach z narażeniem życia, głoszą Ewangelię.
W Uroczystość Zwiastowania Pańskiego
Kościół w Polsce po raz kolejny będzie
obchodził Dzień Świętości Życia. Centralna uroczystość diecezjalna odbędzie się

25 marca br. o godz. 18.00 w Sanktuarium
Matki Bożej Łaskawej na Starym Mieście,
ul. Świętojańska 10. Mszy św. będzie przewodniczyć Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup
Tadeusz Pikus. Duszpasterstwo Rodzin Archidiecezji Warszawskiej zaprasza młode
małżeństwa oczekujące narodzin dziecka,
ruchy rodzinne oraz ruchy obrony życia, a
także wszystkich wiernych do udziału w tej
uroczystości. Po Mszy św. o godz. 19.00
spod Archikatedry wyruszy, organizowany
wspólnie z Diecezją Warszawsko – Praską,
marsz „Światło dla Życia", który przejdzie
na Plac J. Piłsudskiego, gdzie młodzież z
Duszpasterstwa Akademickiego przedstawi
widowisko plenerowe. Organizatorzy proszą uczestników marszu o zabranie ze
sobą zniczy lub świec.

duchowe do beatyfikacji naszego wielkiego
Rodaka.

Duszpasterstwo Rodzin Archidiecezji Warszawskiej oraz Siostry Franciszkanki Rodziny Maryi zapraszają wszystkich
zaangażowanych w obronę życia na modlitwę przy „Oknie Życia". Msza św. w kaplicy
Sióstr przy ul. Hożej 53 zostanie odprawiona w środę, 24 marca 2011 r., o godz.
18.00. Po Mszy św. uczestnicy liturgii
przejdą pod „Okno Życia", aby w modlitwie
podziękować Bogu za każde ocalone w nim
życie ludzkie.

Pragniemy zorganizować przy naszej parafii warsztaty muzyczne, teatralne, fotograficzne i operatorsko-filmowe dla dzieci i
młodzieży. Osoby zainteresowane wzięciem udziału, w którychkolwiek z zajęć prosimy o zgłaszanie się do ks. Mikołaja.
Szczegółowe informacje o warsztatach
można znaleźć na stronie internetowej parafii i w gablocie przed kościołem.

.Z racji przypadającej w piątek uroczystości
Zwiastowania Pańskiego, zgodnie z kan
1251 KPK, nie obowiązuje post i można
spożywać pokarmy mięsne.
Koła Żywego Różańca zapraszają na czuwanie modlitewne przed 6. rocznicą śmierci
Sługi Bożego Jana Pawła II. Każdego dnia
od 25 marca do 2 kwietnia modlić się będziemy po Mszy św. o godz. 18.00.
Rekolekcje wielkopostne dla dzieci ze szkół
podstawowych i młodzieży licealnej przeprowadzone będą w dniach 11 – 13 kwietnia br. Rekolekcje dla gimnazjum
przeprowadzone będą w dniach 18 – 20
kwietnia.
Rekolekcje parafialne rozpoczną się w niedzielę 10 kwietnia.
Wydział Duszpasterstwa Ogólnego Kurii
Metropolitalnej Warszawskiej informuje, że
w kinach w całej Polsce, od 11 marca emitowany jest film pt.: Jan Paweł II. Szukałem
Was. Polecamy ten film nie tylko ze
względu na jego wartości artystyczne i
etyczne ale również dlatego, że wpisuje się
w tematykę wielkiego postu i przygotowanie

Rzymskokatolicka Parafia p.w. św. Anny w Wilanowie
ul. Kolegiacka 1, 02-946 Warszawa;
tel./fax: 22-842-18-01

(tel. czynny od pn. do pt. w godz. pracy kancelarii)
Kancelaria czynna: pn., śr., pt - godz. 16.00 - 19.00
wt., czw. - godz. 8.00 - 11.00
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W ramach wypoczynku letniego pragniemy
zorganizować w dniach 30 czerwca – 11
lipca br. „Spływ kajakowy” dla młodzieży szlakiem Bł. Jana Pawła II.
Wszystkie osoby chętne prosimy o zgłaszanie się do ks. Mikołaja. Liczba miejsc jest
ograniczona.
W najbliższym czasie sakramentalny związek małżeński zawrą:
Paweł Władysław Szywacz, kawaler z parafii tutejsze ji
Regina Celina Kazubek, panna z parafii Dubiecko – zapowiedź I.
Tomasz Zbigniew Gałązka, wolnego stanu
z parafii Nawiady i
Kinga Anna Cielemięcka, wolnego stanu z
parafii tutejszej – zapowiedź I.
Każdy, kto by wiedział o przeszkodach zachodzących między narzeczonymi, zobowiązany jest powiadomić kancelarię
parafialną. Narzeczonych polecamy modlitwie parafian.

ogłoszenia
Rodzina z Wilanowa poszukuje uczciwej
niani z doświadczeniem do opieki nad 5miesięcznym synkiem na dłuższą współpracę (ok. 3 lat). Prosimy
o kontakt pod numerem
tel.: 504 217 208".

*******

Rodzina poszukuje uczciwej i ciepłej opiekunki do
rocznego chłopca na cały etat (Zawady).
Tel.: 888 022 066.

Kredyt Bank SA Filia nr 2 w Warszawie - V O/Warszawa,
ul. Kosiarzy 37, 02-953 Warszawa
Nr rachunku: 62 1500 1272 1212 7002 4425 0000
www: parafiawilanow.pl
e-mail: parafiawilanow@warszawa.opoka.org.pl

W bieżącym roku pragniemy rozpocząć remont kopuły naszego kościoła, dlatego
poza innym formami wsparcia prac remontowych zachęcamy, aby 1% naszego podatku przeznaczyć na ten cel, przekazując
go na rzecz fundacji parafialnej. W rocznym
zeznaniu podatkowym PIT, w rubryce „Inne
informacje” – wpisujemy, że 1 % podatku
przekazujemy na Fundację Ecclesia Villanowensis. Na stoliku przy wyjściu z kościoła
zostały wyłożone ulotki z informacjami o
możliwości odpisania 1% na rzecz Fundacji. Więcej informacji na temat Fundacji i jej
działalności możemy znaleźć na stronie internetowej www.fundacja-wilanow.pl.
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PRZEWODNIKI NASZEJ WIARY

Przewodnik
po Eucharystii

Część I – Odkryj tajemnice Eucharystii
„Jezus zstępuje co dzień z nieba nie po to, żeby pozostawać
w złotej puszce, ale po to, by znaleźć inne niebo, nieskończenie bardziej Mu drogie od tamtego: niebo naszej duszy,
uczynionej na Jego obraz. Gdyby ludzie znali prawdziwą
wartość Eucharystii, służby porządkowe musiałyby kierować ruchem u wejścia do kościołów.” /św. Tereska z Lisieux/

Odsłona 2:
Eucharystia
jest żywa
Msza św. to ofiara złożona przez
Chrystusa na Kalwarii, uobecniająca się
w czasie i w miejscu, w którym się znajdujemy. W Eucharystii Jezus jest rzeczywiście obecny. Ten, który narodził się
z Dziewicy, który wszedł pośród nas,
cierpiał, umarł i powstał z martwych i jest
teraz w pełni żywy w niebie, gdzie króluje w chwale. W Eucharystii uobecnia się
przede wszystkim pod postaciami chleba
i wina, jest również obecny w słowie Bożym, które się głosi, jest obecny w osobie kapłana, który przewodniczy liturgii,
w zgromadzeniu liturgicznym – zgodnie
z tym, co mówił: „Gdzie są dwaj albo trzej
zebrani w imię moje, tam jestem pośród
nich” (Mt 18, 20).
W Eucharystii Chrystus uczynił „dar
z samego siebie, z własnej Osoby w
Jej świętym człowieczeństwie”. Eucharystia to także „dar Jego dzieła
zbawienia”. Eucharystia stanowi zatem
największy dar i cud. Tajemnica tego
cudu polega na działaniu Ducha Świętego, którego kapłan przyzywa, wyciągając
ręce nad darami chleba i wina: „Uświęć
te dary mocą Twojego Ducha, aby się
stały Ciałem i Krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa”. „To Duch Święty sprawia,
że te wydarzenia urzeczywistniają się na
ołtarzu przez posługę kapłana. Kapłan
prawdziwie działa in persona Christi [w
osobie Chrystusa]”.
Wiadomo, że w pełni i owocnie uczestniczymy we Mszy św., „kiedy w Komunii
przyjmujemy Ciało i Krew Pana”. Jednoczymy się wtedy wewnętrznie z Chrystu-

sem, „otrzymujemy Tego, który ofiarował
się za nas, otrzymujemy Jego Ciało, które
złożył za nas na Krzyżu, oraz Jego Krew,
którą przelał za wielu (...) na odpuszczenie grzechów” (Mt 26, 28).
Marta Robin, mistyczka i stygmatyczka, wyznała: „Kiedy przyjmuję
Komunię Świętą, to dzieje się tak,
jak gdyby żywa osoba wchodziła we
mnie... Za każdym razem wlewa się
we mnie nowe życie. Jezus jest w całym moim ciele, jakbym zmartwychwstała, Komunia Święta jest czymś
więcej niż zjednoczeniem: jest stopieniem się w jedno...”
Każdy, „kto się karmi Chrystusem
w Eucharystii, nie potrzebuje wyczekiwać
zaświatów, żeby otrzymać życie wieczne:
posiada je już na ziemi, jako przedsmak
przyszłej pełni, która obejmie człowieka do końca” (Jan Paweł II, „Ecclesia de
Eucharistia”). Przyjmując Go świadomie,
stajemy się bardziej w pełni żywi… tak,
że możemy powiedzieć za św. Pawłem:
„Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we
mnie Chrystus”.
Kiedy jednak podchodzimy do Komunii Świętej, to czy widać, że wierzymy,
iż mamy przyjąć do naszych serc żywą
osobę, Jezusa Chrystusa, prawdziwego
Boga i prawdziwego człowieka? Hostia,
którą przyjmujemy, nie jest opłatkiem! Nie
jest chlebem! To jest Osoba – i Ona żyje!
„Kiedy przychodzę w Komunii
Świętej do serca ludzkiego, mam
ręce pełne łask wszelkich i pragnę
je oddać duszy, ale dusze nawet nie
zwracają uwagi na mnie, pozostawiają mnie samego, a zajmują się czym
innym. (...) Obchodzą się ze mną jak
z czymś martwym.”
/Święta Faustyna, „Dzienniczek”, 1385/
Zdecydowanie zbyt często podchodzimy do Komunii i przyjmujemy Ją tak,
jakbyśmy brali zwykły kawałek chleba
i wracali do swoich zwyczajnych spraw,
codziennych obowiązków, myśląc, co będziemy robić po Mszy św. – bez żadnej

realnej przemiany, bez żadnej głębszej
jedności z Chrystusem, bez żadnej nowej
świadomości Jego życia wewnątrz nas.
Zasmucamy Jezusa, przyjmując Jego
Ciało i Krew do swojego serca bez miłości do Niego i bez pamiętania o Jego
miłości do nas. Ileż to razy obchodziliśmy
się z Nim, jak z czymś martwym?
Kiedy idziemy na Mszę św., powinno
zawsze odżywać w nas zdumienie nad
darem Eucharystii. Podczas podniesienia
powinien nas przepełniać najgłębszy szacunek i miłość, bo Jezus prawdziwie rodzi się na dłoniach kapłana, podobnie
jak narodził się w Betlejem. Gdy kapłan
podnosi Najświętszą Hostię, powinniśmy
patrzeć na naszego Boga w radosnym
uniesieniu, podobnie jak aniołowie patrzą
na Niego w niebie. Podczas konsekracji
Najdroższej Krwi powinniśmy wiedzieć,
że cała Drogocenna Krew, którą Jezus przelał na Kalwarii, znajduje się
w kielichu i że razem z kapłanem ofiarowujemy ją na chwałę Bożą oraz w naszych własnych intencjach.
Składajmy w tej ofierze nas samych,
naszą słabość i grzechy, wszystkie nasze zamierzenia, naszych bliskich, dusze
w czyśćcu cierpiące – łączmy to we wszystkich kielichach ofiarowywanych Bogu
w tym momencie w każdym zakątku świata.
Wierząc, że w Eucharystii jest żywy
Chrystus, czekając w procesji, aby przyjąć Chrystusa, pomyślmy o tym, jak bardzo On pragnie zjednoczyć się z nami.
Popatrzmy na Jego ręce pełne łask,
które chce nam dać. Niech wypełni nas
podziw i wdzięczność, bo On kocha nas
tak bardzo, że naprawdę chce przyjść
do nas w ten niesamowicie intymny sposób. Odrzućmy wszelkie rozproszenia,
myśli o bieżących wydarzeniach naszej
codzienności. Całą swoją uwagę skierujmy na Niego i w swoim sercu, umyśle
i duszy pochylmy się z uwielbieniem
przed żywym Bogiem w Eucharystii.
Pozwólmy ogarnąć się Jego miłości
i działać cuda w naszym życiu.
Warto przywołać zdarzenie, które pomaga pamiętać o tym, jak powinniśmy
traktować Eucharystię. W 1916 r. Anioł
Pokoju, przygotowując dzieci do objawień Matki Bożej w Fatimie, ukazał się
trzy razy Łucji, Hiacyncie i Franciszkowi. Najbardziej zasadniczym spotkaniem
okazała się trzecia wizyta, gdy Anioł
przybył z Eucharystią i udzielił dzieciom
mistycznej Komunii Świętej.
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W swoich wspomnieniach siostra
Łucja pisze: „(…) wtedy ukazał się
nam Anioł po raz trzeci. Trzymał
w ręce kielich, nad którym unosiła
się święta Hostia, z której spływały
krople Krwi do kielicha. Nagle kielich z Hostią zawisł w powietrzu,
a Anioł uklęknął na ziemi i powtórzył
trzy razy modlitwę: <<Trójco Przenajświętsza, Ojcze, Synu, Duchu
Święty, uwielbiam Cię ze czcią najgłębszą. Ofiaruję Ci Przenajdroższe
Ciało, Krew, Duszę i Bóstwo Pana
naszego Jezusa Chrystusa, obecnego na wszystkich ołtarzach świata,
na przebłaganie za zniewagi, świętokradztwa i zaniedbania, które Go
obrażają. Przez niezmierzone zasługi Jego Najświętszego Serca i Niepokalanego Serca Maryi proszę Was
o na rócenie biednych grzeszników>>. Następnie podnosząc się
z klęczek, wziął znowu w rękę kielich i Hostię. Hostię podał mnie,
a zawartość kielicha podał Hiacyncie
i Franciszkowi do wypicia, mówiąc
równocześnie: <<Przyjmijcie Ciało
i Krew Jezusa Chrystusa, okropnie
znieważanego przez niewdzięcznych
ludzi. Wynagrodźcie ich grzechy i pocieszajcie waszego Boga>>”.

Anioł ukazał tajemnicę obecnego w Eucharystii Pana Jezusa, Jego Ciała, Krwi i
Jego Bóstwa. Pokazując Hostię, z której
spływały krople Krwi do kielicha, odsłonił charakter ofiarny Eucharystii. Pokazał,
że Eucharystia jest uobecnieniem Ofiary
Jezusa Chrystusa dokonanej na Krzyżu,
gdzie wylał całą swoją Krew jako zadośćuczynienie, na odpuszczenie grzechów i
za nawrócenie grzeszników.
Anioł, czysty duch, który nieustannie
przebywa w bliskiej obecności Boga, z
uwielbieniem padł na twarz przed Eucharystią! Było to tak silne przesłanie, że
mały Franciszek przeżył resztę swojego
krótkiego życia, próbując pocieszyć Boga
w Eucharystii. Każdą wolną chwilę spędzał przed Najświętszym Sakramentem,
starając się pocieszyć Boga z powodu
obojętności, jaką ludzie okazywali Eucharystii.
„O mój Boże, wierzę w Ciebie,
wielbię Cię, ufam Tobie i kocham Cię.
Błagam Cię o przebaczenie dla tych,
którzy w Ciebie nie wierzą,
nie wielbią Cię, nie ufają Tobie
i Cię nie kochają.”
To zaproszenie skierowane jest również do nas, bo mamy przed sobą żywego Boga, któremu winniśmy okazać

cześć, klękając przed przyjęciem Ciała
i Krwi Chrystusa, jak to czynił Anioł Pokoju
w przytoczonym wyżej objawieniu.
Jak zauważa bł. Jan Paweł II: „Trzeba
pielęgnować […] żywą świadomość rzeczywistej obecności Chrystusa”, powinniśmy dbać o to, by „dawać jej świadectwo
tonem głosu, gestami, sposobem poruszania się, całym zachowaniem”.
Anna i Zbigniew Kozikowscy
Konsultacja:
ks. dr Waldemar R. Macko
Bibliografia:
- „Dzienniczek”, św. Faustyna
- „7 tajemnic Eucharystii”, Vinny Flynn
- Katechizm Kościoła Katolickiego
- Encyklika „Ecclesia de Eucharistia”, ogłoszona 17 kwietnia 2003 r. i poświęcona Eucharystii w życiu Kościoła, Jan Paweł II

MODLITWA
SERCA

W swoich wspomnieniach siostra
Łucja pisze: „(…) wtedy ukazał się
nam Anioł po raz trzeci. Trzymał
w ręce kielich, nad którym unosiła
się święta Hostia, z której spływały
krople Krwi do kielicha. Nagle kielich z Hostią zawisł w powietrzu,
a Anioł uklęknął na ziemi i powtórzył
trzy razy modlitwę: <<Trójco Przenajświętsza, Ojcze, Synu, Duchu
Święty, uwielbiam Cię ze czcią najgłębszą. Ofiaruję Ci Przenajdroższe
Ciało, Krew, Duszę i Bóstwo Pana
naszego Jezusa Chrystusa, obecnego na wszystkich ołtarzach świata,
na przebłaganie za zniewagi, świętokradztwa i zaniedbania, które Go
obrażają. Przez niezmierzone zasługi Jego Najświętszego Serca i Niepokalanego Serca Maryi proszę Was
o na rócenie biednych grzeszników>>. Następnie podnosząc się
z klęczek, wziął znowu w rękę kielich i Hostię. Hostię podał mnie,
a zawartość kielicha podał Hiacyncie
i Franciszkowi do wypicia, mówiąc
równocześnie: <<Przyjmijcie Ciało
i Krew Jezusa Chrystusa, okropnie
znieważanego przez niewdzięcznych
ludzi. Wynagrodźcie ich grzechy i pocieszajcie waszego Boga>>”.

Anioł ukazał tajemnicę obecnego w Eucharystii Pana Jezusa, Jego Ciała, Krwi i
Jego Bóstwa. Pokazując Hostię, z której
spływały krople Krwi do kielicha, odsłonił charakter ofiarny Eucharystii. Pokazał,
że Eucharystia jest uobecnieniem Ofiary
Jezusa Chrystusa dokonanej na Krzyżu,
gdzie wylał całą swoją Krew jako zadośćuczynienie, na odpuszczenie grzechów i
za nawrócenie grzeszników.
Anioł, czysty duch, który nieustannie
przebywa w bliskiej obecności Boga, z
uwielbieniem padł na twarz przed Eucharystią! Było to tak silne przesłanie, że
mały Franciszek przeżył resztę swojego
krótkiego życia, próbując pocieszyć Boga
w Eucharystii. Każdą wolną chwilę spędzał przed Najświętszym Sakramentem,
starając się pocieszyć Boga z powodu
obojętności, jaką ludzie okazywali Eucharystii.
„O mój Boże, wierzę w Ciebie,
wielbię Cię, ufam Tobie i kocham Cię.
Błagam Cię o przebaczenie dla tych,
którzy w Ciebie nie wierzą,
nie wielbią Cię, nie ufają Tobie
i Cię nie kochają.”
To zaproszenie skierowane jest również do nas, bo mamy przed sobą żywego Boga, któremu winniśmy okazać

CUDA EUCHARYSTYCZNE

Panie, proszę Cię,
abyś zawsze przypominał mi,
że to Ty żyjesz w Eucharystii.

Cud w Ferrarze
- Włochy, rok 1171

Gdy czekam w procesji,
aby Cię przyjąć,
chcę myśleć o tym,
jak bardzo pragniesz
zjednoczyć się ze mną.

Cud w Ferrarze
- Włochy, rok 1171

Widzieć Twoje ręce pełne łask,
które chcesz mi dać.
Pragnę, by wypełniał mnie podziw
i wdzięczność,
bo kochasz mnie tak bardzo,
że chcesz przyjść do mnie
w ten niesamowicie intymny sposób.

W niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego, 28 marca 1171 r., w kościółku Santa Maria del Vado, uroczystą Mszę św. koncelebrowało czterech ojców ze Zgromadzenia Kanoników Regularnych z Portuensi. W momencie,
gdy konsekrowana Hostia została przełamana na dwie części, wytrysnął
z niej strumień krwi tak gwałtowny i obfity, że opryskane zostało półkoliste
sklepienie za i ponad ołtarzem. Zdumieni wierni ujrzeli nie tylko tryskającą
krew, ale też Hostię przemienioną w ciało.

W niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego, 28 marca 1171 r., w kościółku Santa Maria del Vado, uroczystą Mszę św. koncelebrowało czterech ojców ze Zgromadzenia Kanoników Regularnych z Portuensi. W momencie,
gdy konsekrowana Hostia została przełamana na dwie części, wytrysnął
z niej strumień krwi tak gwałtowny i obfity, że opryskane zostało półkoliste
sklepienie za i ponad ołtarzem. Zdumieni wierni ujrzeli nie tylko tryskającą
krew, ale też Hostię przemienioną w ciało.
Biskup Amato z Ferrary i biskup Gherardo z Revenny pośpieszyli natychmiast
do miejsca cudu. Ujrzawszy na własne
oczy krew i Hostię przemienioną w ciało,
stwierdzili jednomyślnie, że była to „prawdziwie cudowna Krew Naszego Pana”.
W 1500 r. podjęto prace nad przebudową kościoła w imponującą bazylikę, która
przetrwała do naszych czasów. Podczas
prac marmurowa krypta – niezmiennie
pokryta cudownymi, purpurowymi kroplami Krwi – przeniesiona została znad ołtarza do wspaniale udekorowanej bocznej
kaplicy, na drugim piętrze sanktuarium.

Świętą Krew można zobaczyć gołym
okiem. Jako niezwykłą relikwię otacza się
Ją należytym szacunkiem i czcią.

Proszę, uwolnij mnie od rozproszeń,
by moje myśli
były skupione na Tobie.
Przepraszam Cię Jezu,
jeśli zasmucałem Cię,
przyjmując Cię do swojego serca,
bez miłości do Ciebie
i bez pamiętania o Twojej miłości
do mnie.
Amen.
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Panie, proszę Cię,
abyś zawsze przypomin
że to Ty żyjesz w Eucha

Gdy czekam w procesji,
aby Cię przyjąć,
chcę myśleć o tym,
jak bardzo pragniesz
zjednoczyć się ze mną.

Widzieć Twoje ręce pełn
które chcesz mi dać.
Pragnę, by wypełniał m
i wdzięczność,
bo kochasz mnie tak bar
że chcesz przyjść do mn
w ten niesamowicie inty

Proszę, uwolnij mnie od
by moje myśli
były skupione na Tobie.

Przepraszam Cię Jezu,
jeśli zasmucałem Cię,
przyjmując Cię do swoje
bez miłości do Ciebie
i bez pamiętania o Twoje
do mnie.
Amen.
Zapraszamy do księgarenki parafialnej
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