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To szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie
człowiek dla szabatu (Mk 2,27). Słowa Jezusa z dzisiejszej
Ewangelii zdają się być oczywiste. Życie pokazuje jednak,
jak bardzo jesteśmy daleko od życia według nich. To tylko
jedno zdanie, ale jak wielkie stawia przed nami wyzwanie!
 Nosimy nieustannie w ciele naszym konanie Jezusa,
aby życie Jezusa objawiało się w naszym ciele
(2 Kor 4,10). Uświadomienie sobie, że takim samym ciałem,
jakim ja jestem, stał się także Syn Boży, pomaga mi spojrzeć
na siebie i na drugiego człowieka w całkiem inny sposób.
Fakt, że Odwieczne Słowo przyjęło ludzką naturę i prze-

prowadziło ją zwycięsko przez bramę śmierci, nadaje naszej
cielesności szczególny wymiar.
 Nie jesteśmy odtąd jedynie kawałkiem mięsa, nawet jeśli
uduchowionym, ale odkrywamy w sobie szczególną
godność Dzieci Bożych, czyli osób powołanych do życia
bez końca. Wszystko to, co dotyczy ziemskiego życia,
w Chrystusie nabiera nowego sensu - jest odtąd skierowa-
ne ku niebu: Zewsząd cierpienia znosimy, lecz nie pod-
dajemy się zwątpieniu; żyjemy w niedostatku, lecz nie
rozpaczamy; znosimy prześladowania, lecz nie czujemy
się osamotnieni, obalają nas na ziemię, lecz nie giniemy
(2 Kor 4,8-9).

 W Chrystusie możemy zyskać także nowe spojrzenie na
“prawo” - zarówno to religijne, jak i to regulujące życie
społeczne. Gdyby bowiem nie wydarzenie Wcielenia, to
dobro ogółu zostałoby zabsolutyzowane, a to oznaczałoby,
że nie liczy się konkretny człowiek, lecz bezwzględne
prawo jako gwarancja osiągnięcia tego dobra. Słowo
Wcielone przynosi jednak na świat inną logikę, w której
dobro ogółu osiąga się poprzez troskę o jednostkę - prawo
ma służyć człowiekowi, chronić jego godności. Módlmy
się o to, byśmy tę logikę miłości każdego dnia na nowo
odkrywali i według niej żyli - by nigdy Jezus nie spojrzał
na nas z gniewem, zasmucony z powodu zatwardziałości
naszych serc (por. Mk 3,5).

Skierowani ku niebu

ks. Mateusz Tarczyński

 Kształtowanie własnego losu jest nierozerwalnie połączone
z darem wolnej woli, którą człowiek otrzymał od Boga. To
my decydujemy o tym jak potoczy się nasze życie, czy
zostaniemy zbawieni czy potępieni. Dana nam wolność
wiąże się z ogromnym zbiorem możliwości, które proponuje
nam Bóg, lecz związana jest z nią także odpowiedzialność
za to, jak ją wykorzystamy. Spójrzmy na to z bliska, aby
jak najpiękniej wykorzystać ten Boży dar oraz nie dać go
sobie odebrać, myląc wolność z samowolą.
 Na początku chciałbym zastanowić się nad tym, co
myślimy o samym procesie podejmowania decyzji, czy
rzeczywiście robimy to świadomie i niezależnie, jak może
się to wydawać na pierwszy rzut oka? Do XIX wieku
uważano, że ludzka wola jest niczym nieskrępowana, że
człowiek w każdej chwili swojego życia ma tyle samo
"energii" do tego, aby dokonać wyboru, zgodnego z jego
wolą. Dodatkowo zakładano, że wszystkie decyzje
podejmujemy w pełni świadomie, tzn. mamy wpływ na

każdy etap podejmowania decyzji, który rozgrywa się
w nas samych. Oczywistym było, że nie możemy mieć
wpływu na "czynniki zewnętrzne" jak np. naszych
przełożonych, współmałżonka czy znajomych. Tak mniej
więcej mógł myśleć Stanisław Wokulski, główny bohater
dobrze znanej maturzystom "Lalki" B. Prusa. Wokulski to
przykład człowieka czynu, który swe bogactwo zawdzięcza
ciężkiej pracy i własnemu uporowi w dążeniu do celu.
Uważał, że każdy kto ciężko pracuje może dojść do tego,
co on sam posiada.
 W rzeczywistości okazuje się jednak, że ludzka wolna
wola nie jest niczym nieobciążoną siłą sprawczą, jakby
chcieli tego pozytywiści. Jesteśmy znacznie bardziej
wrażliwi i łatwo tracimy "energię" do podejmowania
decyzji. Jakiś czas temu w "Tygodniku Powszechnym"
przeczytałem artykuł mówiący o tym, że w mózgu
człowieka kluczowe reakcje elektrochemiczne związane
z podjęciem decyzji zachodzą kilka minut przed

Jak być kowalem własnego losu? (cz.1)



uświadomieniem sobie, że dokonaliśmy już wyboru.
Dotyczy to przede wszystkim drobnych decyzji: co kupić?
co ugotować? który film obejrzeć? W pierwszej chwili,
można odnieść wrażenie, że to odkrycie jest umiarkowanie
interesujące, gdyż dotyczy mało istotnych aspektów naszej
codzienności. Wydawałoby się małe i "niepokaźne" decyzje
nie mają znaczenia dla naszego życia, jednak w dalszej
części wspomnianego artykułu autor pisze, że nawet małe
decyzje zostawiają w naszych mózgach ślad, który wyko-

rzystywany jest podczas kolejnego wyboru. Jeśli dokona-
liśmy tego samego wyboru już kilka razy to "zapach"
związany ze śladem będzie bardziej intensywny i naj-
prawdopodobniej mózg pójdzie tym samym tropem co
poprzednio. Również przy decyzjach dotyczących ważnych
spraw może się okazać, że mózg pójdzie za pewnym silnym
zapachem wywołanym przez wcześniejsze wybory.
Mówiąc wprost, jeśli masz skłonność do odkładania rzeczy
na później to prawdopodobnie następną rzecz też odłożysz,
jeśli często zdarza się komuś mijać z prawdą to
prawdopodobnie przy kolejnej okazji też się z nią nie spotka.
Te przykłady dobrze ilustrują to, że małe wybory kształtują
duże wybory. Ze względu na to trudno jest wydostać się
z kolein wcześniejszych nawyków, bo łatwiej nam jest
wybrać już "wyćwiczony" scenariusz, dlatego tak ważne
jest żeby dbać o swoją wolną wolę. Trzeba pielęgnować
ją poprzez dokonywanie wyborów zgodnych z Bożym
prawem, bo nie jest ona dana nam raz na zawsze w nie-
zmiennej formie. Nasza przeszłość ma ogromny wpływ
na teraźniejszość i co za tym idzie - na przyszłość. Jezus
w Ewangelii mówi o tym w następujący sposób: Kto jest
wierny w małej rzeczy, jest wierny i w wielkiej; a kto
w małej rzeczy jest nieuczciwy, jest nieuczciwy
i w wielkiej (Łk 16,10). ciąg dalszy za tydzień

Jacek Kupiec

CUDA EUCHARYSTYCZNE (II)

 W minionym tygodniu pisaliśmy o zdarzeniach, kiedy to
w różnych epokach i w różnych krajach konsekrowana
Hostia zamieniała się w widzialny fragment ludzkiego ciała
lub pojawiały się na niej krople krwi. Były to cuda
eucharystyczne we właściwym znaczeniu. Ale pojęcie to
można rozumieć jeszcze szerzej - jako każdą naukowo
niewytłumaczalną sytuację, w której centralne miejsce
zajmuje Najświętszy Sakrament. Takie cuda były udziałem
świętych i mistyków.
 Dla przykładu, żyjąca w XIV w. św. Katarzyna ze Sieny
dostała od Boga pewien szczególny dar. Potrafiła
wyczuwać obecność Chrystusa w Hostii i odróżniać kon-
sekrowane Ciało od zwykłego opłatka, choć przecież
wyglądały one identycznie. Gdy Katarzyna leżała chora,
pewien roztargniony kapłan przyniósł jej niekonsekrowaną
hostię. Katarzyna natychmiast to wyczula i skarciła
księdza. Podobnie zachowała się św. Ludwina z Schiedam,
od 15. roku życia przykuta do łóżka i zmagająca się
z cierpieniami. Gdy ksiądz, który nie wierzył w jej dar,
zamiast Komunii św. przyniósł jej opłatek, ona rozpoznała,
że coś jest nie tak. Obecność Chrystusa pod postacią
chleba i wina nie podlegały dla Katarzyny i Ludwiny żadnej
wątpliwości.
 Biografowie świętych Kościoła piszą także o przy-
padkach, gdy Komunii św. udzielali wybranym aniołowie,
a nawet sam Chrystus. Tak Komunię św. przyjęła
wspomniana już św. Katarzyna ze Sieny, gdy pewnego
dnia nie mogła udać się na Mszę Świętą. Podobne
doświadczenie miał św. Stanisław Kostka, gdy zachorował

podczas podróży i zatrzymał się w domu pewnego
luteranina, który nie zgodził się na przyjście katolickiego
księdza, a także bł. Joanna Bonnomo, której nie pozwolono
przyjąć Komunii św. podejrzewając czy aby jej wizje nie
są dziełem demona.
 Historia zna przypadki ludzi, którzy przez wiele lat nie
przyjmowali żadnych pokarmów, w tym nawet wody i nie
miało to wpływu na ich zdrowie, nie umierali z wycień-
czenia. Jedynym ich pokarmem przez te wszystkie lata
była Komunia św. Wśród takich osób żyjących w XX w.
można wymienić: Teresę Neumann, Alexandrinę da Costa
i Martę Robin.
 Teresa Neumann z Niemiec od 1926 roku, przez
kilkadziesiąt lat przyjmowała tylko Chrystusa. By wykryć
ewentualne oszustwo, przeprowadzono pod okiem
naukowców, często sceptyków religijnych, specjalne
badania. Mistyczki nie odstępowano na krok przez wiele
tygodni. Po tych próbach badaczom pozostawało tylko
bezradnie rozłożyć ręce i uznać niewytłumaczalny charakter
zjawiska.
 Przez wiele lat jedynie Eucharystią żywiła się także
Alexandrina da Costa, Portugalka zmarła w 1955 roku.
Także ona poddana została badaniom medycznym.
W raporcie z tych badań stwierdzono, że przez czterdzieści
dni badana nie przyjmowała żadnych pokarmów ani wody.
Mimo to waga jej ciała pozostawała bez zmian tak, jak
i temperatura, ciśnienie, puls, itd. W jednej z wizji, jakich
doznała Alexandrina, Jezus obiecał jej, że od tej pory nie
będzie odżywiać się pokarmem ziemskim, ale Ciałem



Papież Franciszek

Cieszcie się i radujcie - adhortacja Papieża (cz. 4)

Twoja misja w Chrystusie
 Chrześcijanin nie może myśleć o swojej misji na ziemi,
nie pojmując jej jako drogi świętości, ponieważ „wolą Bożą
jest wasze uświęcenie” (1Tes 4,3). Każdy święty jest misją;
jest planem Ojca, by odzwierciedlać, ucieleśniać w danym
momencie dziejów, pewien aspekt Ewangelii.
 Misja ta znajduje pełny sens w Chrystusie i można ją
zrozumieć jedynie rozpoczynając od Niego. W swej istocie
świętość, to przeżywanie w zjednoczeniu z Nim tajemnic
swojego życia. Polega ona na złączeniu się ze śmiercią
i zmartwychwstaniem Pana w sposób wyjątkowy i osobisty,
w nieustannym umieraniu i powstawaniu z martwych wraz
z Nim. Może ona jednak oznaczać również odtwarzanie
w swoim życiu różnych aspektów ziemskiego życia Jezusa:
Jego życia ukrytego, życia wspólnotowego, Jego bliskości
względem ostatnich, Jego ubóstwa oraz innych przejawów
Jego dawania siebie ze względu na miłość. Kontemplacja
tych tajemnic, zaproponowana przez św. Ignacego z Loyoli,
prowadzi nas do tego, aby je ucieleśniać także w naszych
wyborach i postawach. Ponieważ „wszystko w życiu
Jezusa jest znakiem Jego misterium”, „całe życie Chrystusa
jest objawieniem Ojca”, „całe życie Chrystusa jest miste-
rium Odkupienia”, „całe życie Chrystusa jest misterium
«rekapitulacji»”, i „wszystko, co Chrystus przeżył, czynił
po to, abyśmy mogli przeżywać to w Nim i aby On
przeżywał to w nas”.
 Planem Ojca jest Chrystus, a my w Nim. Ostatecznie, to
Chrystusa miłuje w nas, ponieważ „świętość chrześci-
jańska to nic innego, jak życie pełnią miłości”. Dlatego
„miarą świętości jest to, jak wiele jest w naszym życiu
z Chrystusa, oraz na ile, mocą Ducha Świętego, kształtu-
jemy nasze życie na podobieństwo Jego życia”. W ten

sposób każdy święty jest orędziem, które Duch Święty
bierze z bogactwa Jezusa Chrystusa i przekazuje Jego
ludowi.
 Aby rozpoznać, jak brzmi to słowo, które Pan pragnie
wypowiedzieć poprzez danego świętego, nie należy
rozwodzić się nad szczegółami, ponieważ również w nich
mogą występować błędy i upadki. Nie wszystko, co święty
mówi, jest w pełni wierne Ewangelii, nie wszystko, co czyni,
jest autentyczne i doskonałe. Tym, co należy podziwiać,
jest całe jego życie, cała jego droga uświęcenia, ta jego
postać, która odzwierciedla coś z Jezusa Chrystusa i która
odsłania się, kiedy udaje się pojąć znaczenie jego osoby
jako całości.
 Jest to mocne wezwanie dla nas wszystkich. Także ty
powinieneś pojmować całe swe życie jako misję. Spróbuj
tego, słuchając Boga na modlitwie i rozpoznając znaki, jakie
On ci daje. Zawsze pytaj Ducha Świętego, czego Jezus
oczekuje od ciebie w każdej chwili twojego życia i w każdej
decyzji, którą musisz podjąć, aby rozeznać miejsce, jakie
zajmuje dana kwestia w twojej własnej misji. I pozwól Mu
ukształtować w tobie tę osobistą tajemnicę, która
odzwierciedla Jezusa Chrystusa we współczesnym
świecie.
 Niech Bóg da, abyś umiał rozpoznać, jakie jest to słowo,
to orędzie Jezusa, które Bóg chce powiedzieć światu
poprzez twoje życie. Daj się przemienić, daj się odnowić
Duchowi, aby to było możliwe, i aby w ten sposób twoja
cenna misja nie została utracona. Pan ją dopełni również
pośród twych błędów i złych chwil, pod warunkiem, że nie
porzucisz drogi miłości i zawsze będziesz otwarty na Jego
nadprzyrodzone działanie, które oczyszcza i oświeca.

Damian Zelewski

na podstawie: adonai.pl/cuda;

i Krwią Chrystusa.
 Marta Robin z Francji w wyniku choroby, na
którą zapadła w młodości, ponad 50 lat
spędziła przykuta do łóżka, unieruchomiona
w jednej pozycji! Uświęcało ją cierpienie
ofiarowywane za grzeszników. Przez te pół
wieku męki Marta nie jadła żadnych
pokarmów. Przyjmowała tylko Komunię
świętą. "Mam ochotę - mówiła - krzyczeć do
tych, którzy zapytują mnie, czy spożywam
pokarmy, mówiąc im, że jem więcej niż oni,
bo żywi mnie Eucharystia Krwi i Ciała Pana
Jezusa. Mam ochotę powiedzieć im, że oni

wstrzymują w sobie efekty tego Pokarmu".
Opisanych w tym i ubiegłym tygodniu
przypadków nie należy traktować jako sensacji
naukowych. To ukazanie siły Eucharystii, w
której prawdziwie obecny jest Chrystus, dla
którego nie ma rzeczy niemożliwych. Czy
cuda eucharystyczne budują moją wiarę, kiedy
trudno jest mi przyjąć, że w Najświętszym
Sakramencie jest obecny prawdziwy
Chrystus?

INTENCJE MSZALNE

Poniedziałek, 4 czerwca; 7.30 + Władysław Jańczak - intencja od chrześniaka Bartosza z rodziną;
18.00 - BIERZMOWANIE
Wtorek, 5 czerwca; 7.30 - wolna intencja; 18.00 - o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej Nieustającej Pomocy,
dary Ducha Świętego oraz zdrowie duchowe i fizyczne dla kapłana z Apostolatu Margaretek
Środa, 6 czerwca; 7.30 + Władysław Jańczak - intencja od brata Piotra z rodziną;
18.00 + Roman Gmiter w 1. rocznicę śmierci, teściowie, Wioletta
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OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. Dzisiaj, ostatni raz przed wakacjami, zapraszamy do niedzielnej kawiarenki po Mszach o 10.00 i 12.00. Można tam
zjeść dobre ciasto, wypić kawę, herbatę, spędzić miło czas.
2. Nabożeństwa czerwcowe ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa codziennie po wieczornej Mszy Świętej.
3. Dzisiaj w naszym kościele, ostatni przed wakacjami, Wieczór Chwały. Po wieczornej Mszy Świętej modlitwa
uwielbienia naszego Pana Jezusa Chrystusa. Serdecznie zapraszamy.
4. Uroczystość sakramentu bierzmowania odbędzie się jutro na Mszy Świętej o godz. 18.00. Serdecznie wszystkich
zapraszamy. Bądźmy jako wspólnota wiary z naszą młodzieżą w tej ważnej dla nich chwili. Szafarzem sakramentu
będzie ks. arcybiskup Sławoj Leszek Głódź. Nabożeństwo czerwcowe jutro o 17.30.
5. Wspólnota "Wieczernik" zaprasza na spotkanie modlitewno-formacyjne we wtorek o godz. 19.00 w domu parafialnym.
6. W czwartek zakończenie oktawy Bożego Ciała. Po Mszy Procesja Eucharystyczna wokół kościoła. Poświęcimy
również wianki oraz tegoroczne pierwociny ziemi. Po procesji adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy. Zakończenie
Nieszporami o godz. 19.15.
7. Spotkanie młodzieży w czwartek. Rozpoczęcie o godz. 19.15 w kościele.
8. Spotkanie Parafialnego Zespołu Caritas w czwartek, o godz. 19.00 na plebanii. Zachęcamy nowych członków do
włączenia się w tę parafialną grupę.
9. W piątek przypada uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Znosi ona piątkowy obowiązek wstrzemięźliwości
od potraw mięsnych. Msze święte o godz. 7.30 oraz 18.00. Po wieczornej Mszy Świętej nabożeństwo oraz Akt
wynagrodzenia Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.
10. Uroczystości odpustowe w parafii NSPJ we Wrzeszczu o godz. 19.00. Rozpoczęcie procesją o godz. 18.00
z kościoła Ojców Jezuitów.
11. W sobotę wspomnienie Niepokalanego Serca Maryi. Zapraszamy na Msze Świętą o godz. 7.30.
12. Zbiórka Liturgicznej Służby Ołtarza w sobotę o godz. 10.30 w kościele (wejście przez zakrystię). Na to spotkanie
zapraszamy również chłopców, którzy chcieliby dołączyć do grona ministrantów.
13. Festyn parafialny odbędzie się w przyszłą niedzielę na placu przykościelnym. Rozpoczniemy tradycyjnie o godz.
13.00 grochówką. W programie festynu: konkursy, tańce, gry, zabawy, kawa, herbata, ciasto i wiele innych atrakcji. Na
zakończenie, ok. godz. 15.00, na boisku szkolnym zostanie rozegrany mecz "Kawalerowie kontra Żonaci". Prosimy
o przynoszenie wartościowych fantów, które posłużą jako nagrody w konkursach. Można je składać w zakrystii lub
biurze parafialnym. Prosimy również o ciasto, które można przynieść do kuchni lub kapłanów. Dochód z festynu będzie
przeznaczony na działania duszpasterskie w parafii.
14. Spotkanie organizacyjne przed festynem w środę, o godz. 19.00 w domu parafialnym. Na to spotkanie zapraszamy
osoby odpowiedzialne za parafialne wspólnoty: Radę Duszpasterską, Wieczernik, Ucho Igielne, Semper Fidelis,
Liturgiczną Służbę Ołtarza.
15. W przyszłym tygodniu odbędzie się pielgrzymka wspólnoty młodzieżowej "Ucho Igielne" do Fatimy. Prosimy
o napisanie intencji modlitewnych, które zabierzemy ze sobą i powierzymy wstawiennictwu Matki Boskiej Fatimskiej.
Kartki z intencjami można przynosić do zakrystii.
16. Oszklony przedsionek naszego kościoła będzie otwarty również w niedzielne popołudnie. Codziennie w wolnej
chwili można przybyć do naszego kościoła na prywatną modlitwę. Jest wystawiony klęcznik oraz krzesła. Serdecznie
zapraszamy.
17. O posprzątanie kościoła prosimy członkinie IV Róży Różańcowej oraz osoby chętne w sobotę po porannej Mszy.

Czwartek, 7 czerwca - Błogosławionych Michała Tomaszka i Zbigniewa Strzałkowskiego, męczenników;
7.30 - w pewnej intencji; 18.00 + Małgorzata, Zygmunt i rodzice z obu stron
Piątek, 8 czerwca - Najświętszego Serca Pana Jezusa; 7.30 - wolna intencja; 18.00 - w intencji Moniki i Marcina
w 5. rocznicę ślubu
Sobota, 9 czerwca - Niepokalanego Serca Maryi; 7.30 + Tadeusz Walkowicz w 10. rocznicę śmierci, +z rodziny
18.00 - w intencji Lidii Żurawik z okazji 80-tych urodzin
10. Niedziela zwykła, 10 czerwca; 8.00 - dziękczynna z okazji urodzin Mirosławy; 10.00 + Jadwiga i Edmund;
12.00 + Władysław Milewicz w 10. rocznicę śmierci oraz rodzice Dorota i Ignacy; 18.30 + Kazimierz Pozorski


