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Kto spożywa moje 
Ciało i pije moją Krew, 

ma życie wieczne,  
a Ja go wskrzeszę w 

dniu ostatecznym 
 

J 6, 54  

Eucharystia – dar największy 

Ks. Mieczysław Piotrowski TChr 
 
„Kościół otrzymał Eucharystię od Chrystusa, swojego Pana, nie jako jeden z wielu cennych da-
rów, ale jako dar największy, ponieważ jest to dar z samego siebie, z własnej osoby w jej świę-
tym człowieczeństwie, jak też dar Jego dzieła zbawienia...” 
(Jan Paweł II: Ecclesia de Eucharistia, 11). 
 
Dramatyczna batalia z siłami zła 
W czasie ziemskiego życia jesteśmy skazani na nieustanną walkę z mocami zła. To pełne napięcia 
zmaganie się dobra ze złem, wiary z niewiarą rozgrywa się w sercu każdego człowieka. Nie odnie-
siemy zwycięstwa, nie zdobędziemy nieba, jeżeli ulegniemy zniechęceniu i się poddamy. Czasami 
można mieć wrażenie, że siły zła dominują w otaczającym nas świecie, jednak św. Jan w Apoka-
lipsie przekazuje nam bardzo pocieszającą wiadomość: dzięki zjednoczeniu z Chrystusem na pew-
no odniesiemy zwycięstwo. W ostatniej księdze Pisma św. apostoł opisuje dramatyczną batalię 
dobra ze złem z perspektywy wieczności i dlatego przedstawia cały jej przebieg, z ofiarami i osta-
tecznym zwycięstwem. Jeżeli zaciekłość i siły nieprzyjaciela mogą przerażać swoim ogromem, to 
jednak aniołowie, którzy nas strzegą, i święci, którzy się za nami wstawiają, są liczniejsi, a 
wszechmocna miłość Boga zwycięża ostatecznie wszelkie zło. Cała księga Apokalipsy przedstawia 
zacięte, ale zwycięskie zmagania z szatanem, grzechem i śmiercią. Walka ta rozegrała się w Męce, 
Śmierci oraz Zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa i jest nieustannie obecna w tajemnicy Euchary-
stii, aby ludzie wszystkich pokoleń mogli w niej uczestniczyć i odnosić zwycięstwo w swoim życiu. 
Rozsądny żołnierz 
Rozsądny żołnierz nie pójdzie do bitwy bez przygotowania. Tak samo nie pokonamy demonów, 
jeśli nie będziemy przygotowani, jeżeli nasza wiara będzie słaba i nieugruntowana. Musimy pod-
dać się rygorowi samodyscypliny i treningu, takiego rozplanowania codziennych zajęć, aby był 
czas na uczciwą pracę, odpoczynek i modlitwę, na czytanie Pisma św., katolickiej prasy, dobrych, 
religijnych książek, a szczególnie Katechizmu Kościoła Katolickiego. Samodyscyplina w realizowa-
niu planu zajęć każdego dnia to obowiązek i zadanie na całe życie. Duchowa walka trwa, a Jezus 
wzywa nas do zdecydowanego działania, do uporządkowania domu naszego serca, gdyż najwięk-
szych nieprzyjaciół znajdujemy we własnej duszy, a są nimi: egoizm, lenistwo, pycha, zazdrość, 
nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, chciwość, złość, pożądliwość, brak przebaczenia itd. Trzeba 
najpierw zidentyfikować swoje własne grzechy, złe pragnienia, nałogi i zacząć je wykorzeniać 
mocą Jezusa Chrystusa. Konieczne jest postanowienie, że po grzechu ciężkim będzie natychmia-
stowa spowiedź, bez odkładania jej na później. Sprawą pierwszorzędnej wagi jest troska o to, aby 
zawsze być w stanie łaski uświęcającej, z serca przebaczać wszystko wszystkim i nie pielęgnować 
w sobie do nikogo uraz i pretensji. Regularna spowiedź, ze szczerze przeprowadzanym rachun-
kiem sumienia, stała formacja duchowa, dojrzewanie w wierze, pogłębianie życia modlitwy, prak-
tykowanie elementarnych zasad pracy nad sobą oraz zdobywanie wiedzy religijnej – są niezwykle 
istotnym przygotowaniem do owocnego uczestniczenia we Mszy św.  
Bezpośrednie przygotowanie 
Na Mszę św. trzeba przychodzić odpowiednio wcześniej, tak aby można było się do niej przygo-
tować przez modlitwę w skupieniu i ciszy. Matka Boża, poprzez mistyczkę Catalinę Rivas, apeluje 
do nas: „Dlaczego przychodzicie na ostatnią chwilę? Powinniście przychodzić wcześniej, ażeby się 
pomodlić i poprosić Pana o zesłanie Ducha Świętego, by Ten mógł obdarzyć was pokojem i oczy-
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ścić od ducha tego świata, od waszych niepokojów, problemów i rozproszenia. On uczyni was 
zdolnymi przeżyć ten tak święty moment. Przecież to jest największy z cudów. Przyszliście prze-
żywać moment, kiedy Najwyższy Bóg daje swój największy dar, a nie umiecie tego docenić”. 
Im lepiej jesteśmy do Mszy św. przygotowani, tym więcej łask przyjmiemy, kiedy będziemy w niej 
uczestniczyć. Łaski, które możemy otrzymać w czasie Mszy św., mają nieskończoną Boską moc. 
Jedynym ograniczeniem jest nasza zdolność do ich przyjęcia. Łaska to czysta Boska moc, która 
uzupełnia wszelkie braki i słabości naszej ludzkiej natury. Dzięki łasce Bożej jesteśmy w stanie 
czynić to, czego nigdy nie moglibyśmy uczynić własnymi siłami: kochać czystym sercem, przeba-
czać wszystko wszystkim, całkowicie oddawać swoje życie w służbie innym, nie przywiązywać się 
do niczego na ziemi, lecz ze wszystkich sił dążyć do nieba. (część 1/3) 
 

Słowo Boże do medytacji 
 śr. – Łk 14, 25-33 Kto nie wyrzeka się wszystkiego, nie może być uczniem Jezusa 

 czw. – Łk 15, 1-10 Przypowieści o zgubionej owcy i zgubionej drachmie 

 pt .– Łk 16, 1-8  Przypowieść o nieuczciwym rządcy 

 sob. –  Łk 16, 9-15 Nie można służyć Bogu i mamonie 

 niedz. – Mk 12, 38-44 Wdowi grosz 

 pn. – J 2, 13-22 Mówił o świątyni swego ciała 

 wt. – Łk 17, 7-10 Słudzy nieużyteczni jesteśmy 
 

Intencje do modlitwy 
 W intencji Ojca Świętego Franciszka o światło Ducha Świętego i siły fizyczne potrzebne do 

prowadzenia Kościoła, o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Benedykta XVI i ks. bpa Ja-
na Wątroby. W intencji wszystkich kapłanów posługujących w Odnowie w naszej Diecezji. 
O moc Ducha Świętego i światłe oczy serca. 

 W intencjach bpa Jana Wątroby, szczególnie za Synod o rodzinie. 
 O błogosławieństwo Boże i ochronę przed działaniem złych duchów dla ks. Marcina w je-

go posłudze egzorcysty i modlitwy uwolnienia, oraz dla posługujących członków Wspól-
noty, ich rodzin i bliskich. 

 O rozpalenie charyzmatów we Wspólnocie, o jedność, chęć służby i ochronę przed znie-
chęceniem. 

 W intencji małżeństw przeżywających kryzysy. 
 O dobre owoce ewangelizacji prowadzonej przez Wspólnotę i Fundację Charismata (ka-

techezy audiowizualne, portal Żywa Wiara, Wieczory Charyzmatyczne, Światowe Dni 
Młodzieży, Projekt „Jezus jest Panem”, Seminarium Odnowy Wiary). 

 We wszystkich intencjach powierzanych modlitwom naszej Wspólnoty. 
 

Ogłoszenia   

1. Zapraszamy do wypożyczania książek z biblioteki wspólnotowej. 
2. 12 listopada 2015 r. (czwartek) o godz. 19.00 zapraszamy na wspólne wyjście do kina Zo-

rza na film pt.: „Zakazany Bóg”. Zapisy i wpłata 10 zł u Małgosi Franczyk. 
3. 28 listopada 2015 r. o godz. 18.00 zapraszamy na Wieczór Charyzmatyczny (miejsce: aula 

DD Tabor). W programie: konferencja, Eucharystia, adoracja i uwielbienie Najświętszego 
Sakramentu oraz świadectwa. 

4. 31 grudnia 2015 r. w Winnicy Maria Anna w Wyżnem organizujemy wspólnotowego Syl-
westra. Cena: osoba dorosła -  90 zł, dziecko do lat 12 - 30 zł, dziecko do lat 5 – gratis. Za-
pisy u Wiesi Mac do 15 grudnia lub do wyczerpania miejsc. 
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