
 
 

Cud Eucharystii
         Eucharystia to w języku greckim „dziękczynienie” składane Bogu.  

Eucharystia  w   Katechizmie  Kościoła
Katolickiego 
 W Katechizmie Kościoła Katolickiego (1322-1327)
czytamy,  że:  „Najświętsza  Eucharystia  dopełnia
wtajemniczenie  chrześcijańskie,  że  jest  źródłem
i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego.
To sakrament miłosierdzia,  znak jedności,  węzeł
miłości,  uczta  paschalna,  w  której  spożywamy
Chrystusa  i  w  której  dusza  napełnia  się  łaską
i  otrzymuje  zadatek  przyszłej  chwały.  Oznacza
i urzeczywistnia komunię życia z Bogiem i jedność
Ludu Bożego. Jest ona szczytem działania, przez
które  Bóg  w  Chrystusie  uświęca  świat.  Przez
celebrację  Eucharystii  jednoczymy  się  już  teraz
z liturgią  niebieską i  uprzedzamy życie  wieczne,
gdy Bóg będzie wszystkim we wszystkich”. 

Eucharystia  jest  więc  streszczeniem
i podsumowaniem całej naszej wiary.
Jest  Sakramentem  ustanowionym  przez  Jezusa
podczas  Ostatniej  Wieczerzy.  Pamiątką  ofiary
Jezusa złożonej Ojcu na krzyżu.

Następnie wziął chleb, odmówił
modlitwę dziękczynną, połamał
i dał  im mówiąc:”To jest  moje
ciało,  za was wydane. Czyńcie
to  na  moją  pamiątkę”.
Podobnie  po  wieczerzy  wziął
kielich  mówiąc:  ”Ten  kielich
jest  nowym  przymierzem
w  mojej  krwi,  która  jest
wylewana za was.

Łk 22, 19-20

A czym jest Eucharystia dla ciebie?
Tradycją?  Przyzwyczajeniem?
Obowiązkiem?
Czy  rozumiesz  jej  znaczenie?  Jak  w  niej
uczestniczysz?
Kręcisz  się  i  z  niecierpliwością  zerkasz,
co  chwilę  na  zegarek,  drzemiesz,  rozmyślasz
o  problemach  czy  snujesz  plany  na  najbliższy
czas w trakcie kazania?
                                                                       

Kiedyś  mój  syn  marudził,  że  znów  musi  iść  do
Kościoła. Zapytałam go wtedy czy gdyby miał iść do
najlepszego przyjaciela, który na niego czeka, to też
tak by się ociągał? Wytłumaczyłam, że dla mnie
Eucharystia jest właśnie jak spotkanie z najlepszym
przyjacielem. Przyjacielem, który nakarmi,
wysłucha, przytuli i pocieszy. Przy Nim nie muszę
niczego udawać ani udowadniać. Przyjacielem,
który  na  drogę  spakuje  mi  wszystko,  czego
potrzebuję i  bez czego nie będę się mogła  obejść.
Dlatego nie mogę doczekać się kolejnego spotkania,
bo  tęsknię  za  Nim  i  najzwyczajniej  w  świecie
brakuje mi Jezusa, mojego Przyjaciela.

Dlaczego  Eucharystia  jest  tak  ważna
i  dlaczego  powinniśmy  uczestniczyć
w niej jak najczęściej?

Bo  to  właśnie  wtedy  Jezus  bierze  cię  na
kolana  i  przytula  do  serca  jak  najlepszy
ojciec.

Bo to wtedy zabiera cierpienie, ociera łzy,
pociesza, przynosi ukojenie.

Bo  to  właśnie  wtedy,  daje  nowe  siły  do
przezwyciężania  codziennych  trudów,
niesie pokój i radość.

Bo  to  wtedy  ożywia  naszą  duszę
i  prowadzi  do  pełnego  zjednoczenia
z Bogiem.
Oczywiście  powodów  można  by  mnożyć,
a  rozważania  o  istotności  i  ważności  Eucharystii
mogłyby  zająć  jeszcze  dużo  czasu.  Ważne  jest
jednak to, czy chcesz skorzystać z zaproszenia
i  uczestniczyć  w  cudzie  jaki  dokonuje  się
podczas  każdej  Mszy  Świętej?  Czy  chcesz
usiąść na Jego kolanach, położyć głowę na
Jego piersi i usłyszeć bicie Jego serca? Czy
każdego dnia chcesz być bliżej                    i
bliżej,  aby  ostatecznie  zamieszkać
w  domu,  który  Jezus  poszedł  dla  nas
przygotować?           

       Dorota Sowa
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Błogosławcie, a nie złorzeczcie! 

O mocy wypowiadanych słów
Język, którym  się posługujemy,  ma ogromne znaczenie. Stanowi narzędzie do
szerzenia  Bożego  Królestwa.  Za  jego  pomocą  można  jednak  nie  tylko
błogosławić, zachęcać, pokrzepiać, ale także, przeklinać, złorzeczyć, narzekać.
Powinniśmy zatem bardzo uważać na to, co mówimy, gdyż „żaden dźwięk nie
jest bez znaczenia” (por. 1 Kor 1,10).

„Życie  i  śmierć  są  w  mocy   języka,
[jak]  kto  go  lubi  [używać],
tak  i  spożyje  zeń  owoc”  (Prz  18,  21).
Jeśli chcesz, aby Twoje życie było pełne mocy
Bożej, musisz pracować nad swoim językiem.
W tej kwestii trzeba współdziałać z Duchem
Świętym,  gdyż   jak  mówi  Słowo  Boże:
„Języka  natomiast  nikt  z  ludzi  nie  potrafi
okiełznać,  to  zło  niestateczne,  pełne
zabójczego  jadu”  (Jk  3,8).  Słowa,  które
wychodzą  z  naszych  ust,  są  niezwykle
istotne.  Kiedy  mówimy  źle  o  sobie  lub
innych, nie możemy w pełni przyjąć Bożych
łask i doświadczyć „życia w obfitości” (por J
10,10).  Czyniąc  tak,  nie  tylko  zasmucamy
Ducha Świętego, ale także otwieramy się na
zło.  Kiedy  Bóg  wybrał  Mojżesza,  żeby
wyprowadził  Izraelitów  z  Egiptu,  oni
strasznie narzekali (choć doświadczali wielu
cudów,  np.  manny  spadającej  z  nieba,
przejścia  przez  Morze  Czerwone,  wody
wypływającej ze skały). W efekcie dotarcie do
Ziemi Obiecanej zajęło im aż 40 lat.  

Uwielbiaj  Boga  i  pokładaj  w  Nim
nadzieję

Pismo  Święte  wielokrotnie  podkreśla
wartość  uwielbiania.  Możemy  przeczytać
m.in.  o  Dawidzie,  który  tańczył  i  śpiewał
przed  Bogiem.  Do  poruszających
fragmentów  zalicza  się  też  opis  wtrącenia
Pawła  i  Sylasa  do  więzienia.  Apostołowie,
zamiast  się  załamywać,   modlili  się
i śpiewali hymny na cześć Boga. W pewnym
momencie  nastąpiło  trzęsienie  ziemi,
zachwiały się fundamenty budynku, otwarły
wszystkie drzwi, a z ich rąk spadły kajdany
(por Dz 16, 16-40). 

Bóg jest żywy i obecny również dziś, dlatego
powinniśmy  brać  przykład  z  historii

opisanych  w  Biblii.  Bardzo  poruszyło  mnie
świadectwo,  które powiedziała Maria Vadia,
katolicka  ewangelizatorka  i  misjonarka,
podczas jednej z konferencji opublikowanych
na  YouTube.  Przywołała  ona  przykład
małżeństwa  z  21-letnią  córką  alkoholiczką,
która  każdy  weekend  spędzała  na  piciu
drinków. Kiedy para wróciła z rekolekcji, ich
córka powiedziała,  że  ubiera  się  i  wychodzi
na  imprezę.  Wówczas  jej  rodzice  zaczęli
wielbić  Boga  i  dziękowali  za  życie  swojego
dziecka.  Po  skończeniu  modlitwy
spostrzegali,  że  młoda  kobieta  zasnęła
i nigdzie nie wyszła, a rano oświadczyła im,
że zamierza wstąpić do kościelnego chóru. 

Bóg  ma  moc  przemieniać  również
Twoje  życie

Ty  również  możesz  doświadczyć  Bożego
działania  w  swoim  życiu,  niezależnie,
w  jakim  położeniu  się  znajdujesz.  Kiedy
u  mojego  syna  zdiagnozowano  ciężką
i  przewlekłą  chorobą,  starałam  się  ze
wszystkich sił zawierzyć Bogu. Dziękowałam
Mu za dar życia i za to, że jest obecny w tym
trudnym momencie. Wierzę, że Bóg otaczał
nas wtedy swoją łaską.  Spowodowało to, że
objawy  choroby  w  żaden  sposób  nie
wpłynęły  na  rozwój  mojego  dziecka,  co
wywołało ogromne zdziwienie u lekarzy. Co
więcej,  okazało  się,  że  leki,  które  nam
przepisano,  mogę  podawać  w  stosunkowo
niewielkich dawkach,  a neurolog,  do której
chodzimy,  powiedziała,  że  taka  sytuacja
zdarza się bardzo  rzadko.

Bracie  i  siostro,  zachęcam  Cię,  by
trwać w Bogu i ufać Mu, bez względu
na okoliczności.  On bowiem ma moc,
aby przemienić Twoje życie!

                                    Magdalena Ślaska



WYWIAD MIESIĄCA

                        5 PYTAŃ DO....
                                                      Anny Moś 
Kiedy się nawróciłeś i co było tego 
przyczyną?

 Moje życie różnie się układało. Przechodziłam
bardzo trudny czas  związany z  utratą  pracy.
Pewnego wieczoru rozpłakałam się. 
Zaczęłam się modlić  i  prosić  Boga o pomoc.
Niedługo  potem  trafiłam  na  kurs
umożliwiający  mi  zdanie  prawo  jazdy  oraz
otrzymałam  wsparcie  doradcy  zawodowego.
Intensywnie szukałam pracy. 
Kiedy  przechodziłam  obok  ośrodka
prowadzonego  przez  Kamilianów,
pomyślałam,  że  mogę spróbować złożyć  tam
aplikację. W końcu Kościół św. Kamila był mi
zawsze bliski. Przed wejściem pomodliłam się.
W  ciągu  kilku  minut  otrzymałam  angaż  na
warunkach, które mi odpowiadały. 
Później  koleżanka  z  pracy  namówiła  mnie,
żebym  zaczęła  przychodzić  na  spotkania
wspólnoty  SNE  (przy  par.  św.  Kamila  w
Zabrzu – przyp. red.).  Choć na początku nie
byłam  przekonana  do  tego  pomysłu,
pomyślałam,  że  zrobię  sobie  prezent  na
urodziny.  W lipcu 2017 zaczęłam chodzić na
spotkanie wspólnoty i nawracać się.  Od tego
czasu  inaczej  patrzę  na  siebie,  wszystko
przewartościowałam.  Uważam,  że  to,  co
obecnie mam, zawdzięczam Bogu.

Jak odczuwasz  Bożą obecność                 
na co dzień?

   Wiem, że Pan Bóg jest koło mnie na co dzień,
że wysłuchuje moich modlitw.  Często myślę o
Bogu  i  wierzę,  że  On działa.  Jakiś  czas  temu
dostałam w prezencie książkę „Jezus mówi do
Ciebie”.  Powiem  szczerze,  że  jest  ona
niesamowita. Codziennie czytam słowa i czuję,
że On (Jezus – przy. red.) do mnie mówi. Kiedy
zdarzają mi się ciężkie chwile, ta książka bardzo
mi pomaga. Działa na mnie kojąco. Dodatkowo
codziennie  staram  się  czytać  swoim  dzieciom
Pismo Święte i zauważyłam, że Słowo Boże cały
czas we mnie „pracuje”. 

Czy  doświadczyłeś uzdrowienia        

fizycznego bądź duchowego?

Cały  czas  doświadczam  uzdrowienia
duchowego.  Inaczej  patrzę  na  świat
i przeżywam to, co dzieje się na ołtarzu podczas
Mszy świętej.  Kwestie wiary stały się dla mnie
bardzo istotne. Dostrzegam w nich samo dobro. 

Co daje Ci uczestnictwo                             
we wspólnocie?

 Wspólnota  to  miejsce,  w  którym  czuję  się
doceniona.  To  mój  drugi  dom.  Wiem,  że  inni
mnie rozumieją i są wobec mnie szczerzy. Tego
mi  zawsze  brakowało  w  życiu.  Kiedy  nie
chodziłam do wspólnoty, moje praktyki religijne
ograniczały  się  do  Mszy  św.  Dziś  zupełnie
inaczej  patrzę  na  świat.  Wiem,  że  Jezus  jest
zawsze przy mnie. 

Jaki fragment Pisma Świętego jest dla
Ciebie ważny?

Bardzo  ważny  jest  dla  mnie  fragment
z  Ewangelii  Św.  Mateusza:  „Wstańcie,  nie
lękajcie  się!”  (Mt  17,7B).  Wiem,  że  obojętnie,
co stanie, Pan Jezus będzie zawsze przy mnie. 

                                                                         

ŻYWY OGIEŃ

Żywy ogień w sercu Twoim Boże
Nadziejo wszystkich dni
Palącą łzę osuszyć możesz

         Do Ciebie – otwarte drzwi

Dobry, wiekuisty Panie
    Spraw, by gdzieś, głęboko na dnie
    Niezniszczalna zakwitła nadzieja
    Że obdarzysz serce – czego pragnie

    Nad szczytami, gdzie człowiek nie sięga
    Dzień, jak co dzień budzi się o świcie
    Niezniszczalna jest Twoja potęga
    W rękach Twoich – nasze życie 

Janina Kowalik       



Marsz dla Życia i Rodziny i koncert
„niemaGotu”  już w czerwcu!

 16 czerwca z placu Wolności w Zabrzu ruszy Marsz dla
Życia i Rodziny. 
Przedsięwzięcie  ma  charakter  ogólnopolski  i  odbywa  się
w kilkudziesięciu miastach w kraju, w tym Zabrzu. Patronat nad
zabrzańskim  wydarzeniem  objęli  m.in.  biskup  diecezjalny  Jan
Kopiec oraz biskup pomocniczy Andrzej Iwanecki. 
Organizatorami  tegorocznej  imprezy  są  przedstawiciele
zabrzańskich wspólnot  i  stowarzyszeń,  w tym Wspólnota Maryi
Królowej Aniołów SNE Zabrze przy kościele p.w. św. Kamila.
   Wydarzenie jest wyjątkowe również ze względu na rocznicę 20-
lecia wizyty papieża Jana Pawła II w Gliwicach. 
Akcja  ma  na  celu  przede  wszystkim  promowanie  wartości
rodzinnych  i  życia.  –  Marsze  (…)  organizowane  są  w celu
publicznego  świadectwa  o podstawowej  wartości  ludzkiego
życia  od poczęcia  oraz rodziny  opartej  na małżeństwie  kobiety
i mężczyzny,  otwartym  na przyjęcie  i wychowanie  dzieci –
napisano  w  komunikacie  na  oficjalnej  stronie  poświęconej
Marszom dla Życia i Rodziny (https://marsz.org). Jak podkreśla
abp. Grzegorz Ryś – w materiale promującym przedsięwzięcie –
przejście  w  tym  marszu  nie  powinno  odbywać  się  na  zasadzie
jednorazowego  wydarzenia,  ale  powinno  stanowić  deklarację
zobowiązującą nas do opowiadania się za życiem. 

Marsz  zostanie   zakończony  koncertem  –  poznaj  plan
wydarzeń
Uczestnicy  spotkają  się  na  Placu  Wolności  o  godz.  13.30,  by
wspólnie dotrzeć do kościoła pw. św. Wojciecha. Na godz. 15:30
zaplanowano  uroczystą  Mszę  św.  Zwieńczeniem  wydarzenia
będzie  koncert  znanego  chrześcijańskiego  zespołu  „niemaGotu”,
który rozpocznie się o godz. 17 przy Krzyżu Papieskim.  W trakcie
imprezy  będzie  można  nabyć  materiały  audio  poświęcone
papieżowi Janowi Pawłowi II. 
Organizacja tak dużego projektu wiąże się z ogromnymi kosztami,
dlatego  zapraszamy  chętnych  do  wspierania  inicjatywy
i przekazywania wpłat na konto bankowe:
o Diecezja Gliwicka
ul. Łużycka 1
Bank PEKAO S. A. 
60 1240 1343 1111 0000 2337 5479
z dopiskiem: na cele kultu religijnego – marsz dla życia.

                               Magdalena Ślaska

Z  CYKLU BOŻE OBIETNICE

Kto bowiem chce cieszyć się życiem
i doczekać dni szczęśliwych,

niech powstrzyma język od zła, 
a wargi od obłudnej mowy!

                                                1 P  3, 10

Modlitwa do w. Michałaś
Archanioła

Święty  Michale  Archaniele,
wspomagaj  nas  w  walce,
a przeciw niegodziwości
i  zasadzkom  złego  ducha  bądź
naszą  obroną.  Niech  go  Bóg
pogromić  raczy,  pokornie  o  to
prosimy, a Ty, Wodzu zastępów
anielskich,  szatana    i  inne  złe
duchy,  które  na  zgubę  dusz
ludzkich  po tym świecie krążą,
mocą  Bożą  strąć  do  piekła.
Amen.

Jeżeli  chcesz  doświadczyć
miłości  Boga  i  bliźniego,
zapraszamy  Cię  w  każdy
czwartek  o  godz.19.00,
na  spotkanie  modlitewne
wspólnoty  Szkoły  Nowej
Ewangelizacji  Maryi
Królowej Aniołów,

do kościoła p.w. św. Kamila
w Zabrzu.
W  każdy  trzeci  czwartek
miesiąca  Msza  Święta
z modlitwą o uzdrowienie.
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