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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 
 
Znak krzyża 
Od momentu przyjęcia chrztu św. nosimy w swoich sercach znak przynależności do nadprzyro-
dzonej rodziny. Tylko Pan Bóg ma w doskonałym stopniu wszystkie atrybuty rodziny: ojcostwo, 
synostwo i miłość. Bóg jest rodziną, a my do Niego należymy. Pierwsi chrześcijanie przypominali 
sobie o tej radosnej prawdzie przez znak krzyża św., który kreślili sobie na czole. My dzisiaj rów-
nież, kreśląc znak krzyża świętego, znaczymy nasze ciało imieniem naszej Boskiej Rodziny: Ojca, 
Syna i Ducha Świętego. Naszą rodziną jest Bóg. Jego właściwym imieniem jest: Ojciec, Syn i Duch 
Święty. Jan Paweł II stwierdził, że „Bóg w swojej najgłębszej tajemnicy nie jest samotnością, lecz 
rodziną, gdyż jest On w sobie samym ojcostwem, synostwem i miłością, która jest istotą rodziny”. 
Każde przeżegnanie się – a szczególnie to na początku Mszy św. – jest znakiem, przez który świa-
domie odnawiamy swoje przymierze z Bogiem zawarte na chrzcie św., wyrażamy swoją przyna-
leżność do Boskiej rodziny, wiarę w Trójcę Świętą oraz w zbawienie dokonane na krzyżu. Znak 
krzyża świętego wyraża również przyjęcie wszystkich prawd wiary wyznawanych w Credo, które 
w naszym imieniu wypowiedzieli rodzice na chrzcie św. W ten sposób na nowo potwierdzamy 
naszą decyzję wyrzeczenia się szatana, jego pychy oraz wszystkich grzechów. Czyniąc znak krzyża 
św., ponownie zobowiązujemy się do życia zgodnego z zasadami wiary chrześcijańskiej oraz przy-
rzekamy, że podczas Mszy św. zjednoczymy się z Chrystusem w Jego całkowitym oddaniu się Ojcu 
w Męce i Śmierci krzyżowej. Kreśląc znak krzyża św., należy także pamiętać o tym, co pisze św. 
Atanazy: że „przez znak krzyża cała magia jest zastopowana, wszystkie czary unieszkodliwione, 
a siły zła drżą ze strachu”.       
Akt pokuty i Chwała na wysokości Bogu 
Zanim rozpocznie się celebracja Eucharystii, trzeba wzbudzić w sobie żal za popełnione grzechy. 
„Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, to samych siebie oszukujemy i nie ma w nas prawdy. Jeżeli 
wyznajemy nasze grzechy, [Bóg] jako wierny i sprawiedliwy odpuści je nam i oczyści nas z wszel-
kiej nieprawości” (1 J 1, 8-9). Matka Boża kieruje do nas przez Catalinę Rivas następującą zachętę: 
„Z głębi serca proś Pana, aby przebaczył ci grzechy, którymi Go obraziłeś(-łaś). W ten sposób bę-
dziesz mógł (mogła) godnie uczestniczyć w tym przywileju, jakim jest Msza św.”. W niedzielę 
i w uroczystości po akcie pokuty odmawiamy hymn Chwała na wysokości Bogu. Jest to modlitwa 
radości i uwielbienia za ogromne zatroskanie Boga o każdą i każdego z nas. Oddajmy chwałę Bogu 
z taką radością, z jaką czynią to aniołowie w niebie (por. Ap 15, 3-4) i przy narodzeniu Jezusa (por. 
Łk 2, 14). 
Liturgia słowa 
„Przeto wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa” (Rz 10, 
17). Słowo Boże jest przygotowaniem do przyjęcia Jezusa w Komunii świętej. Orygenes i inni oj-
cowie Kościoła wzywali, by czcić Jezusa obecnego w słowie Bożym tak samo jak Jego obecność 
w Eucharystii (por. Dei verbum, 21). Abyśmy mogli owocnie uczestniczyć w liturgii słowa, Matka 
Boża proponuje nam odmówienie następującej modlitwy: „Panie, dzisiaj chcę słuchać Twojego 
Słowa i przynieść obfity owoc. Proszę, aby Twój Duch Święty oczyścił wnętrze mojego serca, aby 
Twoje Słowo wzrastało i rozwijało się w nim”. Za pośrednictwem mistyczki Cataliny Rivas Naj-
świętsza Panna zachęca nas do uważnego wsłuchiwania się w słowo Boże: „Chcę, abyś uważał(a) 
na czytaniach i na całej homilii. Pamiętaj o tym, co mówi Biblia – że słowo Boże nie wraca, dopóki 
nie wyda plonu. Jeśli będziesz pilnie słuchać, część z tego, co usłyszysz, pozostanie w tobie. Powi-
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nieneś (powinnaś) spróbować przywoływać przez cały dzień te słowa, które zrobiły na tobie wra-
żenie. Czasem mogą to być dwa wersy, czasem tylko jedno słowo, a innym razem lektura całej 
Ewangelii. Smakuj je przez resztę dnia, a staną się one częścią ciebie. Życie zmienia się, jeśli się 
pozwoli, aby słowo Boże przemieniało osobę”. (część 2/3) 
 

Słowo Boże do medytacji 
 śr. – Łk 17, 11-19 Niewdzięczność uzdrowionych z trądu 

 czw. – Łk 17, 20-25 Królestwo Boże jest pośród was 

 pt .– Łk 17, 26-37 Dzień Syna Człowieczego nadejdzie niespodziewanie 

 sob. –  Łk 18, 1-8 Wytrwałość w modlitwie 

 niedz. – Mk 13, 24-32 Sąd ostateczny 

 pn. – Łk 18, 35-43 Uzdrowienie niewidomego pod Jerychem 
 wt. – Łk 19, 1-10 Nawrócenie Zacheusza 
 

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

trzebne do prowadzenia Kościoła, o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Bene-
dykta XVI i ks. bpa Jana 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. Marci-

na w jego posłudze egzorcysty i modlitwy uwolnienia, oraz dla posługujących 
członków Wspólnoty, ich rodzin i bliskich. 

 O rozpalenie charyzmatów we Wspólnocie, o jedność, chęć służby i ochronę przed 
zniechęceniem. 

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

ta (katechezy audiowizualne, portal Żywa Wiara, Wieczory Charyzmatyczne, Świa-
towe 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 Zorza 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 (miej-

sce: aula DD Tabor). W programie: konferencja, Eucharystia, adoracja i uwielbie-
nie Najświętszego Sakramentu oraz świadectwa. 

4. 31 grudnia 2015 r. w Winnicy Maria Anna w Wyżnem organizujemy wspólnoto-
wego Sylwestra. Cena: osoba dorosła -  90 zł, dziecko do lat 12 - 30 zł, dziecko do 
lat 5 – gratis. Zapisy u Wiesi Mac do 15 grudnia lub do wyczerpania miejsc. 
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