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(…) Bierzcie i jedzcie,
to jest Ciało moje
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Komunia Święta
Ks. Mieczysław Piotrowski TChr

Mt 26, 26 Eucharystia przyjęta z czystym sercem przemienia nas i wprowadza w rzeczywistość nieba, gdyż

Spotkania Wspólnoty
odbywają się
we wtorki o 18.00
w Domu Diecezjalnym
„Tabor”
ul. Połonińska 25

17.00 adoracja Najśw.
Sakramentu (kaplica)
18.00 Eucharystia (kaplica)
i spotkanie modlitewne
(aula pod kaplicą)

Telefon Wspólnoty
 884.31.51.51

Struktura Wspólnoty
ks. Marcin Szopiński
pasterz
Marta Fortuniak, lider
Jacek Fura, v-ce lider
Wiesława Mac, v-ce lider
Piotr Bilo, v-ce lider

dostępujemy udziału w życiu Trójcy Świętej i stajemy się członkami Bożej Rodziny. Pójście na
Mszę św. jest wejściem do nieba, gdzie sam „Bóg (...) ociera wszelką łzę” (Ap 21, 3-4). Nic na niebie ani na ziemi nie może nam dać więcej od tego, co otrzymujemy we Mszy św., gdyż przyjmujemy życie i miłość samego Boga. To nie jest metafora, przedsmak czy symbol, lecz prawdziwa
rzeczywistość. Powinniśmy więc uczestniczyć we Mszy św. z otwartymi oczami, uszami, umysłem
oraz sercem i z wielką wdzięcznością przyjmować dar Komunii św. – zmartwychwstałego Jezusa –
w Jego uwielbionym, przebóstwionym człowieczeństwie. Pisze mistyczka Catalina Rivas: „Ludzie
zaczęli opuszczać ławki, aby przystąpić do Komunii św. Nastąpił wielki moment spotkania. Pan
powiedział do mnie: »Poczekaj chwilę, chcę, abyś coś zobaczyła«. Wewnętrzny impuls kazał mi
skierować wzrok na pewną osobę, która wyspowiadała się przed Mszą św. Kiedy ksiądz umieścił
Świętą Hostię na jej języku, blask światła, podobnego do czystego złota, ogarnął tę osobę… Pan
powiedział: »Oto jak się raduję, obejmując duszę, która przychodzi z czystym sercem, aby Mnie
przyjąć…«. Inna rzecz, o której Pan mi powiedział z bólem, dotyczyła ludzi, którzy spotykają się z
Nim z przyzwyczajenia. Ta rutyna sprawia, że niektórzy ludzie są tak obojętni, iż nie mają nic do
powiedzenia Jezusowi, kiedy przyjmują Go w Komunii św.”. „Ach, jak mnie to boli, że dusze tak
mało się łączą ze mną w Komunii św.” – skarżył się Jezus św. Faustynie. „Czekam na dusze, a one
są dla mnie obojętne. Kocham je tak czule i szczerze, a one mi nie dowierzają. Chcę je obsypać
łaskami – one przyjąć ich nie chcą. Obchodzą się ze mną jak [z] czymś martwym (…)” (Dz. 1447);
„na wszystko mają czas, tylko nie mają czasu na to, aby przyjść do mnie po łaski (…) tyle zastrzeżeń, tyle niedowierzań, tyle ostrożności” (Dz. 367). Bóg daje nam w Komunii św. samego siebie,
ale niegodne przyjęcie Eucharystii – w stanie grzechu ciężkiego – prowadzi do tragicznych konsekwencji: „Kto spożywa chleb lub pije kielich Pański niegodnie, winny będzie Ciała i Krwi Pańskiej.
(…) Kto bowiem spożywa i pije, nie zważając na Ciało [Pańskie], wyrok sobie spożywa i pije” (1 Kor
11, 27. 29). Człowiek niegodnie przyjmujący Komunię św. staje się winny bluźnierstwa! „Dlatego
to właśnie wielu wśród was słabych i chorych i wielu też umarło” (1 Kor 11, 30). To ostrzeżenie
trzeba potraktować bardzo poważnie – jako wskazanie na fakt, że Hostia przyjęta w grzechu ciężkim jest wydaniem wyroku na siebie. Każdy, kto ma świadomość grzechu ciężkiego, przed przyjęciem Komunii św. powinien przystąpić do sakramentu pojednania. Jeżeli zaś jest się obciążonym
tylko grzechami powszednimi, wystarczy żal wyrażony na początku Mszy św. Przyjęcie Komunii
św. z czystym sercem oznacza bowiem przyjęcie nieba, natomiast uczynienie tego w grzechu
ciężkim – poddanie się bardzo surowej karze. Komunia św. to najważniejsze spotkanie z Jezusem,
wyjątkowy moment, w którym powinniśmy powierzyć Panu swoje problemy, podziękować Mu za
wszystko i poprosić Go o duchowe uzdrowienie. Po przyjęciu Komunii św. potrzebne jest przynajmniej 5 minut bycia sam na sam z Jezusem, w ciszy własnego serca. W tej najintymniejszej
jedności z Bogiem oddajmy Mu siebie na Jego wyłączną własność słowami modlitwy: „Przyjmij,
Panie, całą moją wolność; przyjmij pamięć, rozum i całą wolę. Cokolwiek mam, Tyś mi to dał.
Wszystko to zwracam Tobie i całkowicie poddaję panowaniu Twojej woli. Daj mi tylko miłość ku
Tobie i Twoją łaskę, a będę dość bogaty; niczego więcej nie pragnę”. Z jaką wiarą przyjmujemy
Chrystusa w Komunii św., dar Bożego życia, Jego wszechmoc, która jest potężniejsza od największych światowych sił? Ogień może ogrzać lub spalić. To jest tylko bardzo daleki przykład na to,
czym jest nadprzyrodzona moc Boga, który stworzył z niczego cały wszechświat. Z jak wielką od-
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powiedzialnością powinniśmy traktować ten dar z nieba, który otrzymujemy w każdej Komunii
św. Po skończonej Mszy św. powinniśmy żyć, pracować i odpoczywać w jedności z Jezusem, tak
jak to czyniła św. Faustyna: „Jezu, który przychodzisz do mnie w Komunii św. – Ty, który raczyłeś
zamieszkać z Ojcem i Duchem Świętym w małym niebie serca mojego. Staram się przez dzień cały
Ci towarzyszyć, nie pozostawiam Cię samego ani na chwilę; chociaż jestem w towarzystwie ludzi
czy razem z wychowankami, serce moje jest zawsze złączone z Nim. Kiedy zasypiam, ofiaruję Mu
każde uderzenie serca swego; kiedy się przebudzę – pogrążam się w Nim bez słowa mówienia.
Kiedy się przebudzę, chwilę wielbię Trójcę Świętą i dziękuję, że raczyła mi darować jeszcze jeden
dzień, że jeszcze raz się powtórzy we mnie tajemnica wcielenia Syna Bożego, że jeszcze raz na
oczach moich powtórzy się bolesna męka Jego – wtenczas staram się ułatwić Jezusowi, aby przeszedł przeze mnie do dusz innych. Z Jezusem idę wszędzie, obecność Jego towarzyszy mi wszędzie” (Dz. 486).

Słowo Boże do medytacji








śr. – Łk 2, 36-40 Anna mówiła o Jezusie wszystkim, którzy oczekiwali Mesjasza
czw. – J 1, 1-18 Słowo stało się ciałem
pt .– Łk 2, 16-21 Nadano Mu imię Jezus
sob. – J 1, 19-28 Świadectwo Jana Chrzciciela o Chrystusie
niedz. – J 1, 1-18 Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami
pn. – J 1, 35-42 Znaleźliśmy Mesjasza
wt. – J 1, 43-51 Chrystus jest Synem Bożym

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 Jana Wątroby. W intencji wszystkich kapłanów posługujących
w Odnowie w naszej Diecezji. O moc Ducha Świętego i światłe oczy serca.
 O błogosławieństwo Boże i ochronę przed działaniem złych duchów dla ks. Marcina 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 Charismata (katechezy audiowizualne, portal Żywa Wiara, Wieczory Charyzmatyczne, Światowe Dni Młodzieży, Projekt „Jezus jest Panem”, Seminarium Odnowy Wiary).
 We wszystkich intencjach powierzanych modlitwom naszej Wspólnoty.

Ogłoszenia
Modlitwy wstawiennicze
odbywają się we wtorki
o 17.15 – zgłoszenia
e-mailem, telefonicznie lub
przez stronę
www.miriam.rzeszow.pl

1. 31 grudnia 2015 r. godz. 18.00 w kaplicy na Taborze będzie odprawiona Msza
Święta dziękczynna za rok 2015.
2. 5 stycznia 2016 r. po modlitwie odbędzie się spotkanie Rady Wspólnoty w nowej
sali Charismaty. Prosimy wszystkich animatorów i liderów o obecność.
3. Zapraszamy do wypożyczania książek z biblioteki wspólnotowej.
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