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„Godzien jesteś Panie 

i Boże Nasz odebrać 
chwałę i cześć, i moc” 

 
Ap 4, 11 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

O milcząca Hostio biała... 
ks. Krzysztof Wons SDS 

               Pewnego wieczoru zapukałem do klasztornych drzwi Małych Sióstr Jezusa. "Przyszliśmy 

podarować Pana Jezusa" – "Proszę wejść" - odpowiedziała życzliwie nowicjuszka. Weszliśmy do 

kaplicy. Była pusta. Urzekała ciszą i prostotą. W kącie kaplicy, na macie, klęczała siostra z Pi-

smem Świętym na kolanach. Otwarte tabernakulum, wewnątrz skromna monstrancja w kształcie 

kielicha, a w niej biała Hostia. 

              W wigilię swego nawrócenia Charles de Foucauld modlił się przed tabernakulum: "Mój 

Boże, jeśli istniejesz, daj mi się poznać". Po czasie napisał w swoim dzienniku: "Poprzez obec-

ność naszego Pana w świętej Hostii, ludzie którzy nas otaczają zostają w sposób cudowny uświę-

ceni"....W kilka dni po jego śmierci w Algierii, w tym samym miejscu gdzie znaleziono jego ciało, 

znaleziono także naczyńko z Hostią – Ciałem Boga. Nosił je zawieszone na swojej piersi. 

               Uderzająca jest cichość i pokora "Boga z nami". Ileż jest takich miejsc, w których adoru-

je Go jeden samotny człowiek, jak Ch. de Foucauld, jak klęcząca w kaplicy siostra. Zawsze tak 

samo obecny, niezależnie od tego czy kościoły są pełne czy puste. Każde tabernakulum, każda 

Hostia na ołtarzu, każde wystawienie Najświętszego Sakramentu jest wystarczającym świadec-

twem, że umiłował nas "aż do końca" (J 13, 1). Świat, od dnia Wielkiego Czwartku, stał się "mon-

strancją" Boga ukrytego w białym Chlebie. Katechizm Kościoła Katolickiego uczy, że w Euchary-

stii Jezus "pozostaje w tajemniczy sposób pośród nas jako Ten, który nas umiłował i wydał za nas 

siebie samego" (n. 1380) . Jest dla nas tajemnicą nie tylko to, że ukrył się w kruchej Hostii, ale 

również to, że zgodził się pozostać milczący i ukryty dla świata. Jest nieustannie obecny w świe-

cie, choć często nie zauważany i nie odwiedzany. 

               Karl Rahner SJ, znany współczesny teolog, w rozważaniu "Adoracja Eucharystyczna" 

zauważa: "Jeśli bez uprzedzeń obserwujemy dzisiejsze życie Kościoła w naszych krajach, nie 

możemy zaprzeczyć, że pobożność eucharystyczna przeżywa wśród wiernych pewien zanik. Czy 

adoracja w ciszy przed tabernakulum z wieczną lampką jest jeszcze tak samo praktykowana jak 

kiedyś?" Rahner dodaje: "Trwać na klęczkach i adorować Pana obecnego w Eucharystii jest 

czymś, co wielu osobom nawet przez myśl nie przechodzi – zwyczaj dziękczynienia po Komunii i 

po zakończeniu Mszy wydaje się mniej lub bardziej zapomniany". Obserwacja zdaje się pokrywać 

z rzeczywistością. Chociaż w wielu wspólnotach odnowy wierni ponownie odkrywają Eucharystię 

i adorację, to jednak faktem pozostaje, że Bóg ukryty w białej Hostii jest dzisiaj coraz rzadziej 

adorowany. Tak jakby w człowieku słabły oczy wiary i już nie potrafił dostrzec rzeczywistej 

obecności Boga w białej Hostii. 

               Przypomina mi się scena z Ewangelii św. Jana, w której Chrystus wskazując na siebie 

powiedział ludziom, że jest Chlebem żywym. Nie wierzyli. Zbyt prosty i zbyt "widzialny" wyda-

wał się im Bóg w Jezusie Chrystusie. Był dla nich "zanadto bliski". Żyli z Nim przecież na co 

dzień i dotykali Go. W ludzkim ciele, nie potrafili dostrzec Osoby Boga. Dlatego odchodzili. "Czy 

i wy chcecie odejść?", zapytał pozostałych… 

               Należymy do owych "pozostałych", którzy wierzą, że Bóg stał się Chlebem żywym. A 

jednak adoracja Najświętszego Sakramentu wydaje się sprawiać nam trudności. Dlaczego? Często 

zbyt szybko rezygnujemy z adoracji, ponieważ nasz codzienny styl życia oduczył nas cierpliwego 

i spokojnego trwania "przy jednym". Żyjemy bardzo roztargnieni. Na co dzień nie jesteśmy przy-

zwyczajeni do zatrzymania się, do ciszy i skupienia. I dlatego mamy często kłopoty z trwaniem 

przed tabernakulum. Kiedy idziemy na adorację dostrzegamy, że niełatwo jest pozostać w "ukry-

ciu", skupić uwagę serca na Jedynym najważniejszym. Trudno jest trwać przed milczącym Bo-

giem "bez działania", gdy tyle jest "do zrobienia". Trudno jest wyciszyć się wewnętrznie, gdy 

mnóstwo w nas niepokoju z powodu niezałatwionych spraw, wiele negatywnych uczuć czy hałasu. 



 
 

Spotkania Wspólnoty 
odbywają się we 
wtorki o 18.30 
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Barbara K.  
lider  
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v-ce lider 

 
Jacek F.  
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Animatorzy Diakonii  
 

Barbara K.  
diakonia adoracyjna  

 
Marta F.  

diakonia prorocka  
 

Jacek F.  
diakonia modlitwy wsta-
wienniczej i uwolnienia  

 
Agnieszka R.  

diakonia nauczania  
 

Jola S.  
diakonia uwielbienia  

 
Barbara S.  

diakonia miłosierdzia  
 

Ania O.  
diakonia wprowadzająca 

dla kobiet  
 

Paweł K.  
diakonia wprowadzająca 

dla mężczyzn  
 

Wiesia M.  
diakonia organizacyjna  

 
Daniel Ch.  

diakonia porządkowa 

Tymczasem właśnie adorowanie cichego i pokornego Boga w białej Hostii może przywrócić nam 

powoli upragniony spokój serca. Świadomość żywej obecności Boga i Jego bliskości może stać 

się "lekarstwem" na nasze lęki i niepokoje. Wystarczy niewiele. Wystarczy ofiarować Mu swoje 

trwanie, swój trud skupienia, swoje roztargnione myśli. Próbować oddać Mu siebie całego takim, 

jakim jestem w danej chwili. Bóg nie tylko jest obecny przy adorującym, ale przenika Go całego, 

jego życie, spotkania z ludźmi, pracę. Przenika i uświęca. Z pewnością kiedyś w wieczności do-

wiemy się, ile znaczyła dla świata i każdego pojedynczego człowieka adoracja klęczącej siostry w 

nieznanej kaplicy; dowiemy się ile dla naszych rodzin znaczyły wieczne adoracje w klauzurowych 

klasztorach, w naszych kościołach parafialnych, ile wreszcie znaczą dla świata i dla nas samych 

nasze osobiste adoracje. 

Słowo Boże do medytacji 

 śr – Mt 11, 25-27 Tajemnice królestwa objawione prostaczkom 

 cz – Mt 11, 28-30 Jezus cichy i pokorny sercem  

 pt – Mt 12, 1-8 Syn Człowieczy jest Panem szabatu 

 so – Mt 12, 14-21 Jezus cichy i pokorny sercem 

 n – Mk 6, 30-34 Jezus dobry pasterz 

 pn – J 15, 1-8 Kto trwa w Chrystusie, przynosi obfity owoc 

 wt – Mt 12, 46-50 Prawdziwa rodzina Jezusa 

Intencje do modlitwy 
 W intencji Ojca Świętego Benedykta XVI o światło Ducha Świętego i siły fizyczne po-

trzebne do prowadzenia Kościoła. 

 O rozpalenie charyzmatów we Wspólnocie, chęć do służby i ochronę przed zniechęce-

niem.O rozbudzenie daru proroctwa i umocnienie diakonii prorockiej. O rozbudzenie daru 

tłumaczenia języków, o dar rozeznawania proroctw, o dar jedności we Wspólnocie, o to, 

aby Duch Święty prowadził spotkania modlitewne. 

 O dobre owoce ewangelizacji prowadzonej przez Wspólnotę (katechezy audiowizualne, 

portal Żywa Wiara i inne).  

 O błogosławieństwo w procesie tworzenia fundacji. 

 O błogosławieństwo w posłudze modlitwą uwolnienia. 

 W intencji małżeństw przeżywających kryzysy. 

 O ochronę przed działaniem złych duchów dla członków Wspólnoty, ich rodzin  

i bliskich. 

 We wszystkich intencjach powierzanych modlitwom naszej Wspólnoty. 

Ogłoszenia 
1. Msza Święta dla Odnowy Diecezji Rzeszowskiej odbędzie się 25 lipca o godz. 19 w Ko-

ściele Matki Bożej Saletyńskiej. 

2. 3-4 listopada odbędzie się Podkarpackie Forum Charyzmatyczne. Koszt 20 zł. (uczestnic-

two) lub 40 zł. (uczestnictwo i wyżywienie w sobotę) plus transport. Szczegóły na stro-

nie: http://odnowa.jezuici.pl/index.php?page=krosno_. Zainteresowanych prosimy o kon-

takt z animatorką diakonii organizacyjnej Wiesią. 

3. Zapraszamy do odwiedzin naszego portalu www.zywawiara.pl, gdzie są umieszczone cie-

kawe artykuły, świadectwa czy homilie, ale również rekolekcje i kursy. Na szczególną 

uwagę zasługuje kurs organizowany w dniach 29-30 września 2012 roku przez Akademię 

Liderów Nowej Ewangelizacji skierowany do liderów, animatorów oraz osób kierujących 

innymi ludźmi. Szczegóły na stronie http://www.zywawiara.pl/rekolekcje/art-889.html 

4. Na naszej stronie internetowej www.odnowa.bernardyni.rzeszow.pl zostały umieszczone 

zdjęcia z naszych rekolekcji oraz z kursu Eliasz. Zapraszamy do oglądania. 

5. W czasie wakacji spotkania Wspólnoty odbywają się tak jak zwykle. Na 17:00 zaprasza-

my do kaplicy Matki Bożej Rzeszowskiej na Adorację Najświętszego Sakramentu, a po-

tem na Mszę świętą o 18:30. Po Mszy spotkanie modlitewne w auli bł. Jana Pawła II. 
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