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o g ł o s z e n i a
Rodzina z Wilanowa poszukuje uczciwej
niani z doświadczeniem do opieki nad 5-
miesięcznym synkiem na dłuższą współ-
pracę (ok. 3 lat). Prosimy
o kontakt pod numerem
tel.:  504 217 208".

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

* * * * * * *

k o m u n i k a t y
duszpasterskie
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 poleca-
nych w wypominkach rocznych.

Jego Eminencja Ks. Kard. Józef Glemp,
Prymas senior. Z racji swoich imienin od-
prawi dziś Mszę św. o godz. 13.00. Zapra-
szamy wszystkich parafian do licznego
udziału we Mszy św. w czasie, której bę-
dziemy mogli złożyć życzenia czcigodnemu
solenizantowi.

Spotkanie członków Kół Żywego Ró-
żańca odbędzie się dziś o godz. 17.00.

Nabożeństwo Drogi Krzyżowej, w na-
szym kościele odprawiane jest w każdy pią-
tek 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 mło-
dzieży pracującej.

Spotkanie rodziców i dzieci przygotowu-
jących się do I Komunii Świętej odbędzie
się dziś, po Mszy św. o godz. 11.30.

Siostry Pasjonistki zapraszają do wspól-
nej nieustannej modlitwy różańcowej
(Jerycho) w intencjach: o duchowe owoce
beatyfikacji Ojca Świętego Jana Pawła II i
bezpieczeństwo podczas uroczystości bea-
tyfikacyjnych. Modlitwa różańcowa rozpo-
częła się już 18 marca i będzie trwała do
piątku, 25 marca. Swój udział w modlitwie
można zgłaszać się w zakrystii lub dzwo-
niąc do Domu Sióstr pod numer telefonu 22
858 87 61. Kaplica sióstr jest otwarta od go-
dziny 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 na-
rażeniem życia, głoszą Ewangelię.

W Uroczystość Zwiastowania Pańskiego
Kościół w Polsce po raz kolejny będzie
obchodził Dzień Świętości Życia. Cen-
tralna 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 prze-
wodniczyć Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup
Tadeusz Pikus. Duszpasterstwo Rodzin Ar-
chidiecezji 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 pro-
szą uczestników marszu o zabranie ze
sobą zniczy lub świec.

Duszpasterstwo Rodzin Archidiecezji War-
szawskiej oraz Siostry Franciszkanki Ro-
dziny Maryi zapraszają wszystkich
zaangażowanych w obronę życia na mod-
litwę przy „Oknie Życia". Msza św. w kaplicy
Sióstr przy ul. Hożej 53 zostanie odpra-
wiona 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.

.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 czu-
wanie modlitewne przed 6. rocznicą śmierci
Sługi Bożego Jana Pawła II. Każdego dnia
od 25 marca do 2 kwietnia modlić się bę-
dziemy po Mszy św. o godz. 18.00. 

Rekolekcje wielkopostne dla dzieci ze szkół
podstawowych i młodzieży licealnej prze-
prowadzone będą w dniach 11 – 13 kwiet-
nia br. Rekolekcje dla gimnazjum
przeprowadzone będą w dniach 18 – 20
kwietnia.

Rekolekcje parafialne rozpoczną się w nie-
dzielę 10 kwietnia. 

Wydział Duszpasterstwa Ogólnego Kurii
Metropolitalnej Warszawskiej informuje, że
w kinach w całej Polsce, od 11 marca emi-
towany 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

duchowe do beatyfikacji naszego wielkiego
Rodaka.

W bieżącym roku pragniemy rozpocząć re-
mont kopuły naszego kościoła, dlatego
poza innym formami wsparcia prac remon-
towych zachęcamy, aby 1% naszego po-
datku 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 Villa-
nowensis. Na stoliku przy wyjściu z kościoła
zostały wyłożone ulotki z informacjami o
możliwości odpisania 1% na rzecz Funda-
cji. Więcej informacji na temat Fundacji i jej
działalności możemy znaleźć na stronie in-
ternetowej www.fundacja-wilanow.pl.

Pragniemy zorganizować przy naszej para-
fii warsztaty muzyczne, teatralne, fotogra-
ficzne i operatorsko-filmowe dla dzieci i
młodzieży. Osoby zainteresowane wzię-
ciem udziału, w którychkolwiek z zajęć pro-
simy o zgłaszanie się do ks. Mikołaja.
Szczegółowe informacje o warsztatach
można znaleźć na stronie internetowej pa-
rafii i w gablocie przed kościołem.

W ramach wypoczynku letniego pragniemy
zorganizować w dniach 30 czerwca – 11
lipca br. „Spływ kajakowy” dla mło-
dzieży szlakiem Bł. Jana Pawła II.
Wszystkie osoby chętne prosimy o zgłasza-
nie się do ks. Mikołaja. Liczba miejsc jest
ograniczona.

W najbliższym czasie sakramentalny zwią-
zek małżeński zawrą:
Paweł Władysław Szywacz, kawaler z pa-
rafii tutejsze ji
Regina Celina Kazubek, panna z parafii Du-
biecko – 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 za-
chodzących między narzeczonymi, zobo-
wiązany jest powiadomić kancelarię
parafialną. Narzeczonych polecamy modli-
twie parafian.
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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, nieskoń-
czenie bardziej Mu drogie od tamtego: niebo naszej duszy, 
uczynionej na Jego obraz. Gdyby ludzie znali prawdziwą 
wartość Eucharystii, służby porządkowe musiałyby kiero-
wać ruchem u wejścia do kościołów.” /św. Tereska z Lisieux/

Odsłona 2:
Eucharystia 

jest żywa
Msza św. to ofi ara złożona przez 

Chrystusa na Kalwarii, uobecniająca się 
w czasie i w miejscu, w którym się znaj-
dujemy. W Eucharystii Jezus jest rzeczy-
wiście 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 królu-
je w chwale. W Eucharystii uobecnia się 
przede wszystkim pod postaciami chleba 
i wina, jest również obecny w słowie Bo-
żym, które się głosi, jest obecny w oso-
bie 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”. Eu-
charystia to także „dar Jego dzieła 
zbawienia”. Eucharystia stanowi zatem 
największy dar i cud. Tajemnica tego 
cudu polega na działaniu Ducha Święte-
go, którego kapłan przyzywa, wyciągając 
ręce nad darami chleba i wina: „Uświęć 
te dary mocą Twojego Ducha, aby się 
stały Ciałem i Krwią naszego Pana Jezu-
sa 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 uczest-
niczymy we Mszy św., „kiedy w Komunii 
przyjmujemy Ciało i Krew Pana”. Jedno-
czymy się wtedy wewnętrznie z Chrystu-

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 mi-
łości 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 sza-
cunek i miłość, bo Jezus prawdziwie ro-
dzi 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 Je-
zus przelał na Kalwarii, znajduje się 
w kielichu i że razem z kapłanem ofi a-
rowujemy ją na chwałę Bożą oraz w na-
szych własnych intencjach.

Składajmy w tej ofi erze nas samych, 
naszą słabość i grzechy, wszystkie na-
sze zamierzenia, naszych bliskich, dusze 
w czyśćcu cierpiące – łączmy to we wszyst-
kich kielichach ofi arowywanych Bogu 
w tym momencie w każdym zakątku świata.

Wierząc, że w Eucharystii jest żywy 
Chrystus, czekając w procesji, aby przy-
jąć Chrystusa, pomyślmy o tym, jak bar-
dzo 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 spo-
sób. Odrzućmy wszelkie rozproszenia, 
myśli o bieżących wydarzeniach naszej 
codzienności. Całą swoją uwagę skie-
rujmy 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 po-
maga pamiętać o tym, jak powinniśmy 
traktować Eucharystię. W 1916 r. Anioł 
Pokoju, przygotowując dzieci do obja-
wień Matki Bożej w Fatimie, ukazał się 
trzy razy Łucji, Hiacyncie i Franciszko-
wi. Najbardziej zasadniczym spotkaniem 
okazała się trzecia wizyta, gdy Anioł 
przybył z Eucharystią i udzielił dzieciom 
mistycznej Komunii Świętej.

sem, „otrzymujemy Tego, który ofi arował 
się za nas, otrzymujemy Jego Ciało, które 
złożył za nas na Krzyżu, oraz Jego Krew, 
którą przelał za wielu (...) na odpuszcze-
nie grzechów” (Mt 26, 28).

Marta Robin, mistyczka i stygma-
tyczka, 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 ca-
łym moim ciele, jakbym zmartwych-
wstała, Komunia Święta jest czymś 
więcej niż zjednoczeniem: jest sto-
pieniem 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 człowie-
ka 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 Komu-
nii 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, pozostawia-
ją mnie samego, a zajmują się czym 
innym. (...) Obchodzą się ze mną jak 
z czymś martwym.”     
/Święta Faustyna, „Dzienniczek”, 1385/

Zdecydowanie zbyt często podcho-
dzimy do Komunii i przyjmujemy Ją tak, 
jakbyśmy brali zwykły kawałek chleba 
i wracali do swoich zwyczajnych spraw, 
codziennych obowiązków, myśląc, co bę-
dziemy robić po Mszy św. – bez żadnej 
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Anioł ukazał tajemnicę obecnego w Eu-
charystii Pana Jezusa, Jego Ciała, Krwi i 
Jego Bóstwa. Pokazując Hostię, z której 
spływały krople Krwi do kielicha, odsło-
nił charakter ofi arny Eucharystii. Pokazał, 
że Eucharystia jest uobecnieniem Ofi ary 
Jezusa Chrystusa dokonanej na Krzyżu, 
gdzie wylał całą swoją Krew jako zadość-
uczynienie, na odpuszczenie grzechów i 
za nawrócenie grzeszników.

Anioł, czysty duch, który nieustannie 
przebywa w bliskiej obecności Boga, z 
uwielbieniem padł na twarz przed Eu-
charystią! Było to tak silne przesłanie, że 
mały Franciszek przeżył resztę swojego 
krótkiego życia, próbując pocieszyć Boga 
w Eucharystii. Każdą wolną chwilę spę-
dzał przed Najświętszym Sakramentem, 
starając się pocieszyć Boga z powodu 
obojętności, jaką ludzie okazywali Eu-
charystii.

„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 rów-
nież do nas, bo mamy przed sobą ży-
wego 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 rze-
czywistej obecności Chrystusa”, powinni-
śmy dbać o to, by „dawać jej świadectwo
tonem głosu, gestami, sposobem poru-
szania się, całym zachowaniem”.

               Ania i Zbyszek Kozikowscy
Konsultacja: 

               ks. dr Waldemar R. Macko

Bibliografi a:
- „Dzienniczek”, św. Faustyna
- „7 tajemnic Eucharystii”, Vinny Flynn
- Katechizm Kościoła Katolickiego
- Encyklika „Ecclesia de Eucharistia”, ogło-
szona 17 kwietnia 2003 r. i poświęcona Eu-
charystii w życiu Kościoła, Jan Paweł II

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 kie-
lich z Hostią zawisł w powietrzu, 
a Anioł uklęknął na ziemi i powtórzył 
trzy razy modlitwę: <<Trójco Prze-
najświętsza, Ojcze, Synu, Duchu 
Święty, uwielbiam Cię ze czcią naj-
głębszą. Ofi aruję Ci Przenajdroższe
Ciało, Krew, Duszę i Bóstwo Pana 
naszego Jezusa Chrystusa, obecne-
go na wszystkich ołtarzach świata,
na przebłaganie za zniewagi, świę-
tokradztwa i zaniedbania, które Go 
obrażają. Przez niezmierzone zasłu-
gi Jego Najświętszego Serca i Nie-
pokalanego Serca Maryi proszę Was 
o na rócenie biednych grzeszni-
ków>>. Następnie podnosząc się 
z klęczek, wziął znowu w rękę kie-
lich 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 po-
cieszajcie waszego Boga>>”. 

CUDA EUCHARYSTYCZNE

Cud w Ferrarze
- Włochy, rok 1171

W niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego, 28 marca 1171 r., w kościół-
ku Santa Maria del Vado, uroczystą Mszę św. koncelebrowało czterech oj-
ców ze Zgromadzenia Kanoników Regularnych z Portuensi. W momencie, 
gdy konsekrowana Hostia została przełamana na dwie części, wytrysnął 
z niej strumień krwi tak gwałtowny i obfi ty, 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 Ghe-
rardo z Revenny pośpieszyli natychmiast
do miejsca cudu. Ujrzawszy na własne 
oczy krew i Hostię przemienioną w ciało, 
stwierdzili jednomyślnie, że była to „praw-
dziwie cudowna Krew Naszego Pana”. 

W 1500 r. podjęto prace nad przebudo-
wą kościoła w imponującą bazylikę, która 
przetrwała do naszych czasów. Podczas 
prac marmurowa krypta – niezmiennie 
pokryta cudownymi, purpurowymi kropla-
mi Krwi – przeniesiona została znad ołta-
rza 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.

Opracowali: A. i Z. Kozikowscy

MODLITWA
SERCA
Panie, proszę Cię, 
abyś zawsze przypominał mi, 
że to Ty żyjesz w Eucharystii.
Gdy czekam w procesji, 
aby Cię przyjąć, 
chcę myśleć o tym,
jak bardzo pragniesz
zjednoczyć się ze mną. 
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. 
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.

Zapraszamy do księgarenki parafi alnej

EFFATY
która mieści się 
w prawym przedsionku 
świątyni.

Oprócz książek można tu zakupić:
● kalendarze ● świece ●

● okolicznościowe kartki ●
● różańce ● medaliki ●

i inne dewocjonalia.
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Anioł ukazał tajemnicę obecnego w Eu-
charystii Pana Jezusa, Jego Ciała, Krwi i 
Jego Bóstwa. Pokazując Hostię, z której 
spływały krople Krwi do kielicha, odsło-
nił charakter ofi arny Eucharystii. Pokazał, 
że Eucharystia jest uobecnieniem Ofi ary 
Jezusa Chrystusa dokonanej na Krzyżu, 
gdzie wylał całą swoją Krew jako zadość-
uczynienie, na odpuszczenie grzechów i 
za nawrócenie grzeszników. 

Anioł, czysty duch, który nieustannie 
przebywa w bliskiej obecności Boga, z 
uwielbieniem padł na twarz przed Eu-
charystią! Było to tak silne przesłanie, że 
mały Franciszek przeżył resztę swojego 
krótkiego życia, próbując pocieszyć Boga 
w Eucharystii. Każdą wolną chwilę spę-
dzał przed Najświętszym Sakramentem, 
starając się pocieszyć Boga z powodu 
obojętności, jaką ludzie okazywali Eu-
charystii.

„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 rów-
nież do nas, bo mamy przed sobą ży-
wego 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 rze-
czywistej obecności Chrystusa”, powinni-
śmy dbać o to, by „dawać jej świadectwo 
tonem głosu, gestami, sposobem poru-
szania się, całym zachowaniem”.

               Anna i Zbigniew Kozikowscy 
Konsultacja: 

               ks. dr Waldemar R. Macko

Bibliografi a:
- „Dzienniczek”, św. Faustyna
- „7 tajemnic Eucharystii”, Vinny Flynn
- Katechizm Kościoła Katolickiego
- Encyklika „Ecclesia de Eucharistia”, ogło-
szona 17 kwietnia 2003 r. i poświęcona Eu-
charystii w życiu Kościoła, Jan Paweł II

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 kie-
lich z Hostią zawisł w powietrzu, 
a Anioł uklęknął na ziemi i powtórzył 
trzy razy modlitwę: <<Trójco Prze-
najświętsza, Ojcze, Synu, Duchu 
Święty, uwielbiam Cię ze czcią naj-
głębszą. Ofi aruję Ci Przenajdroższe 
Ciało, Krew, Duszę i Bóstwo Pana 
naszego Jezusa Chrystusa, obecne-
go na wszystkich ołtarzach świata, 
na przebłaganie za zniewagi, świę-
tokradztwa i zaniedbania, które Go 
obrażają. Przez niezmierzone zasłu-
gi Jego Najświętszego Serca i Nie-
pokalanego Serca Maryi proszę Was 
o na rócenie biednych grzeszni-
ków>>. Następnie podnosząc się 
z klęczek, wziął znowu w rękę kie-
lich 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 po-
cieszajcie waszego Boga>>”. 

CUDA EUCHARYSTYCZNE

Cud w Ferrarze
- Włochy, rok 1171

W niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego, 28 marca 1171 r., w kościół-
ku Santa Maria del Vado, uroczystą Mszę św. koncelebrowało czterech oj-
ców ze Zgromadzenia Kanoników Regularnych z Portuensi. W momencie, 
gdy konsekrowana Hostia została przełamana na dwie części, wytrysnął 
z niej strumień krwi tak gwałtowny i obfi ty, 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 Ghe-
rardo z Revenny pośpieszyli natychmiast 
do miejsca cudu. Ujrzawszy na własne 
oczy krew i Hostię przemienioną w ciało, 
stwierdzili jednomyślnie, że była to „praw-
dziwie cudowna Krew Naszego Pana”. 

W 1500 r. podjęto prace nad przebudo-
wą kościoła w imponującą bazylikę, która 
przetrwała do naszych czasów. Podczas 
prac marmurowa krypta – niezmiennie 
pokryta cudownymi, purpurowymi kropla-
mi Krwi – przeniesiona została znad ołta-
rza 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.

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

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

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. 

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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