Czy idziemy droga, którą wyznaczył nam Jezus?
Jezus mu odpowiedział: "Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca
inaczej, jak tylko przeze mnie". J 14,6
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Ilu potrzebujemy cudów eucharystycznych, aby uwierzyć?
Jednym z apostołów, który nie potrafił uwierzyć w zmartwychwstanie Chrystusa był
apostoł Tomasz, zwany też niewiernym.
Czy jest to postać odosobniona? Czy
praktykujący katolicy wierzą, że w czasie Mszy chleb i wino przemieniają się
w rzeczywistą Krew i Ciało naszego Pana (zgodnie z dogmatem Kościoła Katolickiego
spisanego podczas soboru laterańskiego IV w 1215 r). Okazuje się, że ta niewiara jest
powszechna. Wielu kapłanów i świeckich powątpiewa w przemianę eucharystyczną.
Współczesne cuda eucharystyczne
Jezus, który pozwolił apostołowi Tomaszowi włożyć
ręce w rany, aby uwierzył i nam zostawił dowód na
to, że chleb i wino podawane w czasie Mszy Świętej
to jego Ciało i Krew. Do tej pory kościół uznał 133
cuda eucharystyczne. Objawiały się one tym, że
hostia zaczęła krwawić krwią grupy AB, a jej część
zamieniła się w mięsień serca
w agonii.
Pierwsze takie świadectwo miało miejsce w
włoskim Lanciano w 700 roku. Cuda trwają
i zdarzają się cały czas. W Polsce w 2008 r.
w Sokółce i w 2013 r. w Legnicy miały miejsce
zdarzenia o znamionach cudu eucharystycznego. W
dziejach Kościoła znane są historie ludzi

obdarzonych szczególnymi charyzmatami, którzy
przez wiele lat żywili się tylko opłatkiem, np.
Tertesa Neuman, Alexandrina da Costa, Marta
Robin. Te wszystkie przykłady cudów ukazują
prawdziwość przemiany, która dokonuje się na
ołtarzu i Jego żywą obecność pod postacią opłatka.
Jezus, objawiając się w taki sposób, pozwala nam
dzisiaj włożyć ręce w Jego rany (tak jak niewiernemu
Tomaszowi). Mimo to nadal bardzo aktualne
pozostaje pytanie Jezusa z Ewangelii – czy znajdzie
wiarę na ziemi nasz Pan i Zbawiciel, gdy przyjdzie
ponownie?
A jaka jest twoja wiara bracie/siostro? Niech będzie
uwielbiony nasz kochany Jezus Chrystus!
Marek Dybowski

