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Trzeba żyć nadzieją!
Drodzy Bracia i Siostry Parafianie, Goście i Czytelnicy Świętomarcińskiego Słowa.
Jeszcze kilka tygodni temu, kiedy rozpoczynaliśmy czas Wielkiego Postu przygotowujący nas do
Świąt Wielkiej Nocy Zmartwychwstania Pańskiego, nikt z nas nie przypuszczał, że będziemy je
przeżywali w tak niespodziewanych okolicznościach pandemii. Z dnia na dzień, a nawet z godziny
na godziny zwolniliśmy. Przerzuciliśmy nasze życie z „biegu 7” na „2”, a nawet na wsteczny.
Spójność
I tak już żyjemy od kilku tygodni. Przyglądamy się życiu społecznemu, gospodarczemu
i religijnemu. Ulice naszych miast, miasteczek i wsi przeobraziły się niemal w klasztorną ciszę.
Daje ona niewątpliwą okazję do głębszej refleksji nad naszymi relacjami do siebie, drugich i do
Boga. Cisza wyzwala tęsknotę i pragnienie bliskości. Nie izoluje, ale zbliża. Jest dobrym
środowiskiem do porządkowania powołania chrześcijańskiego. I dałby Bóg, abyśmy lepiej
przemyśleli swoją wiarę. Tak, aby nasza wierność była spójna, co oznacza: żyć zgodnie z tym w co
wierzę. Wymagać to będzie od nas niejednokrotnie zgody na „bycie niezrozumianym
i prześladowanym, ale nie możemy pozwolić, żeby powstał rozdźwięk między życiem a wiarą”
(św. Jan Paweł II). Czy jestem gotowy na taką konsekwencję czyli spójność? Jeśli tak, to jesteś
świadkiem nadziei! Gdyż żyjesz w świetle powołania chrześcijańskiego w każdej chwili swojego
życia, bez żadnych przerw w wierności.
Miłość Chrystusa Zmartwychwstałego do nas
Kochani! Chrystus umarł i zmartwychwstał bo nas kocha! A miłość oczekuje traktowania na
serio. „Jak Mnie umiłował Ojciec, tak Ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej” (J 15,9).
Jesteśmy kochani przez Jezusa bez żadnych przerw. Nie odwrócił się od nas, kiedy my przez grzech
odwróciliśmy się od Niego. O czym przypomina nam św. Paweł w liście do Rzymian: „Bóg zaś
okazuje nam swoją miłość do nas przez to, że Chrystus umarł za nas, kiedy byliśmy jeszcze
grzesznikami” (w. 8). Jest Bogiem z nami. Na dobre i nas złe. Również wtedy, kiedy przychodzi
nam się mierzyć z cierpieniem, chorobą i trudnościami.
Św. Jan Paweł II w homilii podczas Mszy św. na zakończenie Światowych Dni Młodzieży
w Toronto (28.07.2002 r.) mówił do młodych: „widziałem dość przykładów pozytywnych, aby
żywić niewzruszone przekonanie, że żadna trudność, żaden lęk nie są tak wielkie, aby całkowicie
zdusić nadzieję, która jest wiecznie żywa w sercach młodych ludzi. Wy jesteście naszą nadzieją,
młodzi są naszą nadzieją. Nie pozwólcie umrzeć tej nadziei! Oprzyjcie na niej swoje życie! Nie
jesteśmy sumą naszych słabości i błędów; jesteśmy sumą miłości Ojca do nas i naszej realnej
zdolności stania się obrazem Jego Syna”.
Papież skierował wówczas te słowa do młodzieży, ale one odnoszą się do wszystkich
chrześcijan, którzy starają się zachować serce młode młodością żyjącego Boga.

Pozwólcie zatem Drodzy Parafianie i Goście
oraz Czytelnicy Świętomarcińskiego Słowa,
aby tegoroczne życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych,
uwzględniając ich okoliczności,
dawały nam odwagę do praktykowania nadziei
opartej na naszej wierności Chrystusowi,
który dla niej i dla nas zmartwychwstał!
Ksiądz prob. Antoni Klupczyński
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O Godności Sakramentu Ołtarza i Stanu Kapłańskiego
GŁOS UMIŁOWANEGO:
Nawet gdybyś odznaczał się czystością anielską i świętością Jana Chrzciciela, nie byłbyś
godny przyjmować ani sprawować tego Sakramentu, bo nie mocą własnych zasług człowiek
konsekruje hostię i przyjmuje za pokarm Chleb aniołów. Doniosła to posługa i wielka godność
kapłanów, którym dane jest czynić to, czego nie wolno aniołom, gdyż tylko kapłan wyświęcony
przez Kościół ma władzę sprawowania Ofiary i konsekrowania Ciała Chrystusa.
Kapłan jest więc na ziemi pomocnikiem Boga i zgodnie z Jego rozkazem i ustanowieniem
głosi Słowo Boże, jednak w Sakramencie to przede wszystkim Bóg niewidzialnie działa – Jego woli
wszystko się poddaje, Jego rozkazów wszystko słucha.
Dlatego sprawując ten najświętszy Sakrament, bardziej ufaj Bogu wszechmogącemu niż
własnym zmysłom lub jakimkolwiek znakom widzialnym, i wszystko czyń ze czcią i bojaźnią.
I zawsze miej na uwadze, komu służysz od święceń, któreś otrzymał z rąk biskupa.
Oto zostałeś kapłanem, władnym sprawować Najświętszy Sakrament! Pilnuj teraz, abyś
o czasie wiernie i pobożnie składał Bogu ofiarę, w niczym nie uchybiając swemu powołaniu. Twoje
brzemię nie stało się przez to lżejsze, przeciwnie, wiążą cie teraz jeszcze ściślejsze więzy
posłuszeństwa, ciąży na tobie zobowiązanie do jeszcze większej świętości.
Ozdobą kapłana powinny być jego cnoty, jego życie niech będzie dla innych przykładem.
Jego drogi nie są bowiem zwykłymi drogami ludzi, lecz drogami świętych na ziemi lub aniołów
w niebie. Odziany w święte szaty, działa w zastępstwie Chrystusa, zanosząc do Boga pokorne
błagania w imieniu swoim i całego ludu. Z przodu i z tyłu jego ornatu widnieje znak Krzyża
Pańskiego, który ma stale przypominać o męce Chrystusa.
Z przodu – aby kapłan z zapałem szukał śladów Chrystusa i zawsze starał się iść za Nim.
Z tyłu – aby dla Chrystusa cierpliwie znosił przykrości, których doznaje od bliźnich.
Z przodu – aby za własne grzechy żałował; z tyłu – aby cudze winy ze współczuciem
opłakiwał, pamiętając, że został ustanowiony pośrednikiem między Bogiem a grzesznikami i że musi
wytrwać w modlitwach i sprawowaniu Ofiary, aż wybłaga dla nich Bożą łaskę i miłosierdzie.
Kiedy kapłan sprawuje ten Sakrament, czci Boga, rozwesela aniołów, buduje Kościół,
pomaga żyjącym, uzyskuje wieczny odpoczynek dla zmarłych i sam w dobru udział zdobywa.
Tomasz á Kempis , „O naśladowaniu Chrystusa”

Z okazji Wielkiego Czwartku
pragniemy wyrazić wdzięczność naszym duszpasterzom za obecność,
troskę i posługę, szczególnie w tym trudnym czasie.
Życzymy nieustannie darów Ducha Świętego,
odkrywania na nowo swojego kapłaństwa
oraz zdrowia i radości.
Szczęść Boże
Parafianie
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Zapiski więzienne Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego
Stoczek Warmiński
7 IV 1955, czwartek
„Wielki Czwartek – dzień Ostatniej
Wieczerzy, dzień ustanowienia Eucharystii,
pierwszej Mszy świętej, pierwszej Komunii świętej
i pierwszych święceń kapłańskich – najbardziej
kapłański dzień, całą duszę kapłańską bierze
w swoje ramiona i upomina się o czyny, do
których jestem powołany. Chrystus chciał być
dzisiaj z uczniami swoimi: pożądaniem wielkim
pożądał tej Paschy. Z tego pożądania Chrystusowego tak wiele pozostało w każdej duszy, która
swoje kapłaństwo bierze z Chrystusa. Jak wielką
męką dla biskupa jest być z dala od swoich
kapłanów, od swej katedry i diecezji. Żaden z tych
dni niewoli nie udręczy tak, jak ten dzień. Jak
wielkiego wysiłku pokory i uległości potrzeba, by
przeżyć ten dzień w duchu, jakiego Ojciec ode
mnie ma prawo oczekiwać. Jak bardzo niegodny
się czuję tej łaski ołtarza, do którego tak śmiało
przystępowałem… Dziś to czuję.

Mój Wielki Czwartek. – Jakże ksiądz się
czuje dzisiaj dobrze czy źle? Tak się Ksiądz wziął
do roboty w ogrodzie? – pyta komendant obozu.
– Nie pozwalacie mi ani spowiadać, ani nauczać
więc robię, co mogę!
– To dobrze, będzie się ksiądz lepiej czuł.
– Każdy się czuje najlepiej w tym, do czego został
powołany – odpowiadam.
– To prawda – przyświadcza uśmiechnięty
wizytator.
Mandatum novum do … - Najdroższy
Nauczycielu i Wodzu, gdy nie mogę spełnić
powinności mojej, gdy nie mogę Cię naśladować,
by na klęczkach omywać nogi tych dzieci moich,
które mi dałeś, przyjm moje najgorętsze pragnienia
ucałowania nóg wszystkich, których powierzyłeś
mej biskupiej pieczy …

Całuję ze czcią te nogi braci, dla których Ojciec ciało ci przysposobił.
Całuję ze czcią te nogi, dla których powiedziałeś Ojcu «Oto idę abym czynił , Boże wolę Twoją».
Całuję ze czcią te nogi, dla których nie wzgardziłeś łonem Dziewicy.
Całuję ze czcią te nogi, dla których sam pragnąłeś ludzkimi posługiwać się nogami.
Całuję ze czcią te nogi, dla których sam przebiegałeś Ziemię Świętą.
Całuję ze czcią te nogi, dla których nie cofnąłeś się przed męką biczowania.
Całuję ze czcią te nogi, przed którymi sam uklęknąłeś w Wieczerniku.
Całuję ze czcią te nogi, dla których pozwoliłeś przybić do krzyża Twoje święte Nogi.
Całuję ze czcią te nogi, dla których wysłałeś na cały świat speciosi pedes evangelizantium pacem.
Całuję ze czcią te nogi, dla których zbawienia ustanowiłeś Głowę Widzialną i pozwalasz nam,
biskupom, w jego osobie ucałować Twoje święte Nogi.
Całuję ze czcią te nogi, dla których ustanowiłeś mnie Pasterzem owiec i kazałeś im służyć w miłości.
Całuję ze czcią nogi wszystkich owiec moich; wszystkich którzy Cię kochają i którzy Cię nienawidzą,
wszystkich którzy są w łasce i którzy są w grzechu, wszystkich, którzy chodzą Twoimi drogami i którzy
zbaczają na złe drogi, wszystkich którzy z nienawiści ku Tobie stali się moimi nieprzyjaciółmi, wszystkich,
którym każesz okazać miłość, by ratować ich dusze…
Wszystkich – bez wyjątku.
Pozwól mi przejść na kolanach przez Krakowskie Przedmieście, a uczynię to bez zwłoki.
8 IV 1955, piątek
Wielki Piątek - «W boleściach rodzić
będziesz»… Ominęły Cię, Matko, bóle gdyś
rodziła Najczystszego Syna swego Pierworodnego
w Betlejem. Ale jak bardzo rozmnożyły się, gdyś
na Kalwarii zostawała Matką całego grzesznego,
choć odkupionego, rodzaju ludzkiego. Zrodziłaś
nas w boleściach – patrz na nas z tą miłością, jaką
matka każda żywi do owocu męki swojej. Matko
Bolesna – jakże jesteś dla nas Matką Radosną.
Miałbyś pełne prawo, Nauczycielu i Wodzu,
użyć przeciwko mnie wszystkich ludzi,
najgorszych nawet, by stało się zadość chwale
Ojca. Wszak Ojciec – Miłość użył przeciwko
Tobie Judasza, Annasza i Kaifasza, Piłata, Heroda,

kohorty żołnierzy, sług i służebnic, motłochu
ulicznego, fałszywych świadków – by się
wypełniły Pisma. A Tyś to przyjął uległością,
z zaufaniem. Za wszystko zapłaciłeś milczącą
miłością. Ty «Święty, Niewinny, Niezmazany,
oddzielony od grzeszników». – Cóż miałbym do
powiedzenia w mojej sprawie? Gdybyś mnie
wydał policzkującym mnie, plwającym i bijącym,
kopiącym i oczerniającym – musiałbym uznać, że
masz do tego prawo. Czyż mógłbym bronić się
przeciwko Tobie? Musiałbym uznać we wszystkim
znaki Twojej woli. A w nich – powolne narzędzia,
które mam uczcić, jak całuje się krzyż Twój
i gwoździe.

ŚWIĘTOMARCIŃSKIE SŁOWO

Propio Filio suo non pepercit. – Gdy
Abrahamowi przebaczył, licząc się z uczuciem
wiernego serca „Ojca wiary”, własnemu Synowi
nie przebaczył, gdyż z uczuciem własnego Serca
nie liczył się. Bóg ma prawo zażądać od
Najwyższego Kapłana całkowitej ze siebie ofiary
za lud, nawet ofiary z życia. Stało się to na
Kalwarii, podczas pierwszej ofiary z życia. Stało
się to na Kalwarii, podczas pierwszej Ofiary
Nowego Zakonu. Dziś Chrystus przyzwał na
pomoc sobie sługi ołtarza, których wyposażył we
władzę ofiarowania. Ukazując nas Ojcu mówi:
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sacerdos alter Christus. Czego zażądał Bóg od
Najwyższego Kapłana, ma prawo oczekiwać i od
Jego ministrów. Własnemu Synowi nie przebaczył
i nam ma prawo nie przebaczyć, żądać ofiary
z życia, gdy tego potrzeba dla dobra ludzi.
Wypadnie nam przyjąć na siebie winy powierzonego nam ludu, wypad niego osłonić, wypadnie
ofiarować za lud wszystko – nawet własne życie.
Takie jest prawo dziedziczenia kapłaństwa z
Chrystusa, któremu Bóg nie przebaczył. Nie
możemy wymagać dla siebie więcej względów od
Ojca, niż miał ich dla swojego Syna.”

Katecheza – co to takiego?
Odc. 2 Studia teologiczne – kerygmat ks. Y
Zaraz po maturze, we wrześniu 1997,
pełen zapału, ideałów i fascynacji Kościołem,
wstąpiłem do Arcybiskupiego Seminarium
Duchownego w Poznaniu. Pierwsze dni
i tygodnie w tym Domu Formacyjnym były po
prostu
„sielanką”.
Nareszcie
mogłem
całkowicie poświęcić się temu co mnie
fascynowało: teologii czyli nauce o Bogu.
Jednak już po pierwszych zajęciach zaczęło się
pojawiać jakieś dziwne przeczucie – „ta
teologia nie jest aż tak fascynująca,
przeładowana abstrakcyjnymi rozważaniami,
bez odniesienia do życia”. Brakowało w niej
tego, co mnie tak bardzo zafascynowało
jeszcze w czasach licealnych, kiedy przeczytałem pierwszą prawie teologiczną książkę
autorstwa V. Messoriego pt.: Opinie o Jezusie.
Polecił mi ją ksiądz katecheta widząc moje
duchowe poszukiwania. Książka wciągnęła
mnie i pokazała, że o Jezusie Chrystusie
można mówić językiem nauki, oraz
udowodnić większość faktów z Jego życia.
Jednak w Seminarium, podczas studiów
teologicznych zaczynałem się coraz bardziej
…. nudzić. Uczyłem się, zdawałem egzaminy,
bo wiedziałem, że jest to potrzebne do święceń
kapłańskich, ale nie czułem wewnętrznego
porywu serca. Sytuacja zmieniła się gdy
nadeszły ćwiczenia z ks. Y. Nie ujawniam
jego nazwiska bo jeszcze żyje w dobrym
zdrowiu, a nie wszystko co tu napiszę
przyjąłby z radością. Niemniej jednak był to
jeden z najważniejszych wykładowców
w trakcie 6 lat studiów teologicznych. Ks. Y
nas kleryków …. przerażał. Wchodził do sali
zdecydowanym krokiem oficera wojskowego,
rzucał czarną, skórzaną teczkę na katedrę
i jakby strzelając z karabinu wywoływał do
odpowiedzi: Ty… Ty… Ty, Nie wiesz? Dwója!

Padały kolejne ofiary nieprzygotowane do
zajęć. Zdaje mi się, że ja uniknąłem
śmiertelnego strzału ale drżałem w ławce
podobnie jak inni. I właśnie podczas tych zajęć
po raz pierwszy usłyszałem o ….
KERYGMACIE. Słowo znałem już z lekcji
religii w liceum i wiedziałem, że oznaczało
ono ogłaszanie Dobrej Nowiny, czyli
Ewangelii. Ks. Y. opowiedział nam kerygmat
na podstawie Ewangelii o chorym na uschłą
rękę uzdrowionym przez Jezusa. Po zapisaniu
tego, co powiedział wykładowca w notatkach
(byłem bardzo pilnym studentem), w mojej
głowie zapaliło się światło! To jest to!
Nareszcie usłyszałem słowo, które porusza
moje serce, jest odpowiedzią na moje pytania
i wątpliwości, czuję, że niesie moc zdolną
zmienić moje życie. To jest właśnie
KERYGMAT. Kerygmat jest najbardziej
pierwotną formą katechezy i można by go
zamknąć w jednym zdaniu: Jezus Chrystus
umarł i zmartwychwstał. Jednak kerygmatycznie możemy i powinniśmy interpretować
całą Ewangelię, a także nasze życie. Kerygmat
pomaga mi zobaczyć, że wszystko co jest
trudne i bolesne, jeśli jest przyjęte z wiarą,
prowadzi do nowej jakości życia. To czego
każdy człowiek w głębi duszy najbardziej
pragnie jest na wyciągnięcie ręki i wcale nie
potrzeba do tego władzy, pieniędzy,
zdrowia…. Potrzeba tylko tego aby zgodzić
się na swój życiowy krzyż, bo w krzyżu jest
zbawienie, czyli szczęście, spełnienie, pokój,
zwycięstwo. Te słowa tak bardzo mnie
wewnętrznie podniosły i umocniły, że
stwierdziłem: Jeśli tak ma wyglądać katecheza
to ja bardzo chcę być katechetą i głosić
kerygmat. (C.D.N.)
Ks. Jacek Zjawin

6

ŚWIĘTOMARCIŃSKIE SŁOWO

Wspomnienia z pobytu w Ziemi Świętej
Grób Chrystusa
Po wykonaniu wyroku Golgota powoli
opustoszała. Pewnie tu i ówdzie zbliżyła się
postać ukryta dotąd mroku, może nadbiegli
Apostołowie, by na własne oczy ujrzeć swego
Pana bez życia, bezwładnie wiszącego na
zakrwawionych gwoździach. Trzeba było
pomyśleć o pogrzebie, zwłaszcza, że zbliżało
się rozpoczęcie uroczystego święta, gdy nie
wolno było dokonywać takich czynności.
Tylko – gdzie pochować Jezusa. Na miejscu,
gdzie Go ukrzyżowano, był ogród, w ogrodzie
zaś nowy grób, w którym jeszcze nie złożono
nikogo. Tam to więc (…) złożono Jezusa, bo
grób znajdował się w pobliżu ( J 19,41-42).
Grób ten należał do Józefa z Arymatei, bodaj
jedynego uczciwego szlachetnego członka
Najwyższej Rady. Tuż więc przy miejscu
ukrzyżowania, na stoku góry Gareb, w cudzym
grobie, złożono ciało Jezusa. Oblały je
obfitymi łzami święte niewiasty i zbolała
Matka. I tak oto Ten, który przyszedłszy na
świat nie miał własnego mieszkania, po
śmierci został złożony w cudzym grobie. Nie
przypuszczał zapewne zacny Józef z Arymatei,
że jego grób będzie świadkiem największego
cudu – cudu Zmartwychwstania.
Bazylika Grobu Pańskiego

Po prawej stronie od wejścia znajdują się
podwójne, stare schody, którymi wchodzi się
na Kalwarię. Duża kaplica upamiętnia trzy
ważne wydarzenia, które miały tu miejsce:
przybicie do krzyża, Golgotę i Tajemnicę
Matki Bożej Bolesnej. Obecna kaplica
w niczym nie przypomina kaplicy pierwotnej.
Widoczne są późniejsze wpływy zarówno
orientalne, jak i zachodnie – łacińskie.
Sklepienie zrekonstruowano w 1937 r.
z zachowaniem
jego
średniowiecznego

charakteru i centralnego medalionu przedstawiającego
Wniebowstąpienie
Chrystusa.
U stóp ołtarza zaznaczono miejsce, gdzie stał
Krzyż Jezusa. Poniżej znajduje się Święty
Grób. Dziś wygląda jak relikwiarz, utrzymany
od zeszłego wieku w stylu cerkiewnym
z elementami grobu rzymskiego. Przypominam sobie pewnego pielgrzyma z Niemiec,
który upewniwszy się, że w tym miejscu stał
krzyż Męki Jezusa, runął jak długi na
posadzkę, wyciągnął ręce jak krzyż i zaczął
rozpaczliwie szlochać. Słyszałam słowa
wdzięczności, że go ta łaska spotkała, że może
być w tym miejscu, w którym Chrystus nas
zbawił. Dał mi potężną lekcję wiary. Uklękłam
razem z nim i długo dziękowaliśmy w milczeniu za łaskę obecności w tym miejscu. Szukam
w myślach grobów pańskich w ojczyźnie.
Nietrudno jest przypomnieć sobie obecność
Jezusa w monstrancji okrytej białym welonem.
Wiem, że Grób Pański w Bazylice Jerozolimskiej jest matką wszystkich grobów,
w których spoczęli wierni czekający na
zmartwychwstanie. W takich chwilach myślę
zawsze o Matce Jezusa i mojej.
Kaplica Grobu
W tej kaplicy od wielu, wielu lat
odprawiana jest w dniu 3 maja o godz. 600
Msza św. w intencji Polski i Polaków. Jest to
intencja wieczysta Fundacji Radziwiłłów.
Kaplica Grobu podzielona jest na dwie
części: przedsionek zwany Kaplicą Anioła
oraz właściwy grób. Prawo do Kaplicy Grobu
mają Grecy, Ormianie i Łacinnicy. Z tyłu
kaplicy mają ołtarz Koptowie, pod którym
można zobaczyć i dotknąć wyciągniętą ręką
fragment skały Bożego Grobu. Wrażenia,
które niemal każdy wynosi z bytności
w bazylice, są mówiąc oględnie, mieszane.
Radość z zobaczenia miejsca, tak drogiego
każdemu wierzącemu, miesza się ze
zgorszeniem z powodu stanu, w jakim
bazylika się znajduje. Wzruszenie mącą
kakofonie chórów, które prześcigają się
w coraz głośniejszym oddawaniu chwały
Bogu. Kaplica Grobu odraża swym wyglądem,
a jednak budzi zachwyt myśl, że stąd rozbłysło
światło Zmartwychwstania. Odczuwa się ból,
że i ta bazylika jest podzielona, jak całe
chrześcijaństwo. Z bólu tego wyrasta jednak
nadzieja, że miłość wszystko zwycięża.
BG
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Trochę historii … 50 lat stacji Drogi Krzyżowej
11 lutego 2020 roku minęło 50 lat od
umieszczenia w naszym kościele nowych
stacji Drogi Krzyżowej. W Kronice
Parafialnej, prowadzonej wówczas przez
Księdza Proboszcza Mariana Peika czytamy:
Nowe stacje Drogi Krzyżowej otrzymał
kościół w 1970 r. Przyczyniły się do dalszego
upiększenia naszej zabytkowej świątyni.
Zaprojektował stacje i wykonał mgr
artysta rzeźbiarz Józef Stasiński z Poznania.
Stacje
artystycznie
wykonane
na
modrzewiowym drzewie z inkrustowanymi
figurami z brązu.
Poświęcenia
nowych
stacji
Drogi
Krzyżowej dokonał w środę popielcową Ksiądz
Arcybiskup Metropolita dr Antoni Baraniak
i odprawił Drogę Krzyżową (11 lutego 1970).

Stacja III Pan Jezus pierwszy raz upada

Poświęcenie nowych stacji Drogi Krzyżowej przez śp. Ks. Abpa Antoniego Baraniaka
w dniu 11 II 1970 r.
Fot. Archiwum
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Kilka ważnych słów o Komunii Świętej
Okoliczności pandemii spowodowały, że
udział w Eucharystii i przyjmowanie
Komunii sakramentalnej stały się sytuacją
poniekąd nadzwyczajną. W związku z tym
przekazujemy kilka ogólnych informacji
o przystępowaniu do Stołu Pańskiego,
znaczeniu Komunii duchowej w czasie
i poza Eucharystią.
Co oznacza „komunia”?
Słowo „komunia” pochodzi od łacińskiego
słowa „communio”, które oznacza jedność.
Celem przyjmowani Komunii Świętej, czyli
Ciała i Krwi Chrystusa, jest osiągniecie
komunii, czy jedności z Bogiem, ale także
między chrześcijanami.
Komunię
możemy
przyjmować
w sakramencie Komunii, czyli pod postaciami
Chleba i Wina podczas Eucharystii, ale także
poza Eucharystią, na przykład przy okazji
nabożeństw, czy po spowiedzi. Ale można
przyjmować ją także na sposób duchowy.
Praktykę Komunii Świętej duchowej
zalecali święci, przypominali o niej także
papieże : Jan Paweł II i Benedykt XVI. Papież
Jan Paweł II przypomina zachętę św. Teresy
od Jezusa: Kiedy nie przystępujecie do
Komunii i nie uczestniczycie we Mszy św.,
najbardziej korzystną rzeczą jest praktyka
Komunii duchowej (…) Dzięki niej obficie
jesteście naznaczeni miłością naszego Pana
(Ecclesia de Eucharistia 34).
Czym jest Komunia Święta duchowa?
Jest przede wszystkim wyznaniem wiary
w realną obecność Jezusa w Eucharystii, jest
aktem miłości do Jezusa w Eucharystii
i głębokim pragnieniem, by Jezus chciał wejść
i przemieniać życie i historię konkretnego
człowieka. Zarówno Komunia duchowa, jak
i Komunia sakramentalna mają na celu
pogłębić więź z Jezusem i pomagają walczyć
z pokusami, uwrażliwia na innych ludzi. Są
zatem to dwie formy przeżywania jedności
z Bogiem. Nie oznacza to jednak, że nie ma
między nimi różnicy w sensie doświadczenia.
Różnicę tę można wyjaśnić pewnym
przykładem z relacji międzyludzkich. Np.
w obecnej sytuacji pandemii dziadkowie mogą
spotkać się z wnukami na odległość

pozdrowienia tzn. wnuki wychylają się z okna,
albo z balkonu a dziadkowie z samochodu
mogą ich zobaczyć. Ograniczenie to sprawia,
że nie są w pełni usatysfakcjonowani
i z pewnością wyzwala się po obu stronach
tęsknota za spotkaniem pełnym, które pozwala
na uścisk, zbliżenie bardziej realne.
Kto może przyjąć Komunię Świętą?
Kongregacja Nauki Wiary w dokumencie
z 1983 r. przypomina, że chrześcijanin może
otrzymać owoce sakramentu za pośrednictwem pragnienia Eucharystii (Kongregacja
Nauki Wiary, Sacerdotium ministeriale,
6.08.1983, 4.). Dotyczy to zwłaszcza
chrześcijan cierpiących z powodu prześladowań czy braku kapłanów. Ale zaleca się ją
także
wszystkim,
którzy
nie
mogą
uczestniczyć we Mszy Świętej, na przykład
chorym, uwięzionym, tym, którzy nie są
w stanie dotrzeć do kościoła.
Mogą ją przyjmować wszyscy, także ci,
którzy przyjęli Komunię Świętą sakramentalną
w danym dniu. Co więcej, można ją
praktykować wielokrotnie w ciągu jednego
dnia. W końcu celem życia chrześcijańskiej
jest życie w nieustannej komunii z Bogiem.
Nawet wtedy, kiedy nie jest możliwe
przystąpienie do sakramentalnej Komunii,
uczestnictwo we mszy św. pozostaje konieczne,
ważne, znaczące i owocne. W tej sytuacji
dobrze jest żywić pragnienie pełnego
zjednoczenia z Chrystusem, za pomocą, na
przykład,
praktyki
komunii
duchowej,
przypomnianej przez Jana Pawła II i polecanej
przez świętych mistrzów życia duchowego
(Benedykt XVI, posynodalna adhortacja
apostolska Sacramentum caritatis, 55).
Komunia duchowa wiąże się z cierpieniem
z powodu nieprzystąpienia do Stołu Pańskiego.
Ale równocześnie tęsknota, pragnienie otwiera
miejsce dla działania Boga, który przychodzi
pocieszać, oświecać, umacniać i wynagradzać
(Kardynał
J. Ratzinger,
„Sól
ziemi.
Chrześcijaństwo i Kościół katolicki na
przełomie tysiącleci”, Kraków 2005, s. 178).
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Komunii

Zjednoczenie z Bogiem to cel życia
każdego chrześcijanina, to przedsmak nieba.
Dlatego Komunia jest tak cenna.

Pierwszym krokiem jest wzbudzenie
pragnienia przyjęcia Komunii duchowej. Nie
chodzi o to, by wygenerować w sobie jakieś
płomienne uczucia czy wielkie emocje, ale
o akt wiary i woli. Czasami uczucia się
pojawiają i nie należy ich odrzucać, tylko
przyjąć jako pewien fakt, ale wcale nie muszą
się pojawiać.
Drugi krok, to samo przyjęcie takiej
Komunii duchowej. Można temu wydarzeniu
nadać formę osobistej „liturgii”. Wtedy
należy:
• wzbudzić akt żalu (zakończony choćby
„spowiedzią powszechną” lub „Panie, zmiłuj
się”),
• przeczytać fragment Ewangelii (na
przykład ten przypadający na dany dzień),
• pomodlić się Modlitwą Pańską,
• odmówić „Baranku Boży…”
• zaprosić Jezusa do swojego serca.
Ale może ono mieć bardzo prostą formę
krótkiej
modlitwy,
zwłaszcza
kiedy
w niesprzyjających okolicznościach chcemy
się zjednoczyć ze Zbawicielem. Przykładowo:

Jak przyjmować Komunię Świętą – do
ust czy na rękę?

Przygotowanie
duchowej?

się

do

Wierzę, Jezu, że jesteś rzeczywiście
obecny w Eucharystii. Kocham Cię! Żałuję za
grzechy, którymi Cię obraziłem. Przyjdź do
mojego serca, oddaję Ci się cały! Nie pozwól
mi nigdy odłączyć się od Ciebie!
albo
O mój Jezu, wierzę, że jesteś prawdziwie
obecny w Najświętszym Sakramencie.
Kocham Cię nade wszystko i pragnę Cię
posiadać w mej duszy.
Warto jednak zadbać, by dokonywało się
to w skupieniu i w spokoju. By okazać
szacunek temu, co wówczas następuje. Nie
będzie przesadą, jeśli osoba przyjmująca
Komunię Świętą duchową uklęknie (jeśli stan
zdrowia na to pozwala), by także ciałem
podkreślić wagę tego wydarzenia.

W związku z zaistniałymi okolicznościami
epidemii koronawirusa pojawiło się wiele
pytań, a nawet wątpliwości o możliwości
przyjmowania Pana Jezusa na rękę. Otóż już
w 2005 r., Episkopat polski ogłosił dokument,
w którym znalazło się ogólne pozwolenie na
udzielenie Komunii świętej na rękę osobom,
które o to proszą.
W związku jednak z zagrożeniem
możliwości przenoszenie wirusa wieloma
drogami przypomina się i zaleca, aby przyjąć
Jezusa na dłoń. Warto przypomnieć piękne
katechezy na ten temat z IV wieku św. Cyryla
Jerozolimskiego. Są one wyrazem głębokiej
wiary w realną obecność Chrystusa
w Najświętszym Sakramencie. Oto fragment
jednej
z
nich,
dotyczącej
sposobu
przyjmowania Komunii świętej: „Przystępując
do ołtarze, nie wyciągaj gładko ręki i nie
rozłączaj palców. Podstaw lewą dłoń pod
prawą niby tron, gdyż masz przyjąć Króla.
Do wklęsłej dłoni przyjmij Ciało Chrystusa
i powiedz „Amen”. Uświęć też ostrożnie oczy
swoje przez zetknięcie ich ze świętym Ciałem,
bacząc, byś zeń nic nie uronił (…). Następnie
zatrzymaj się na modlitwie, dziękując Bogu za
to, że tak wielkimi zaszczycił cię
tajemnicami”. Wskazania św. Cyryla nie
pomijają najważniejszej sprawy: naszej
postawy duchowej, tego jak przygotowani
i sposobieni jesteśmy. „Bo godne przyjęcie
Ciała Pańskiego nie zależy od dłoni czy
języka, lecz od serca” (Fr. Kucharczak).
Warto przypomnieć również słowa Jezusa,
które z Hostii usłyszała św. Faustyna:
„Pragnąłem spocząć na rękach twoich, nie
tylko w sercu twoim”.
Ksiądz prob. Antoni Klupczyński

INFORMACJE

W lutym i marcu 2020 roku

Msze św. w naszym kościele
w okresie pandemii

Odeszli do Pana

niedziele i święta:
930, 1130, 1800
00

dni powszednie: 8 , 18

00

Codziennie na parafialnej stronie,
transmisje on-line
Msza św. 1800 i Różaniec 2030
Apel Jasnogórski przy Grocie
00

codziennie 21

Kancelaria parafialna
poniedziałek, środa
00
00
30
30
9 - 11 ,16 - 17

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Urszula Konieczna
Zbigniew Wiencek
Natalia Łuczak
Andrzej Podeszwa
Stanisław Kozłowski
Zygmunt Rypiński
Roman Barczak
Iwona Chojnacka
Józef Chojnacki
Jerzy Olsztyński
Andrzej Jóźwiak
Maria Plichcińska

lat 72
lat 92
lat 24
lat 63
lat 83
lat 92
lat 65
lat 67
lat 91
lat 81
lat 65
lat 97

Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie

Modlitwa o ustanie pandemii
Panie Jezu, Zbawicielu świata,
Nadziejo, która nigdy nas nie zawodzi,
zmiłuj się nad nami i wybaw nas od wszelkiego zła!
Prosimy Cię, abyś zdusił plagę choroby,
która się rozprzestrzenia,
przywrócił zdrowie chorym, zachował zdrowych,
wspierał pracujących dla zdrowia wszystkich.
Okaż nam Twoje miłosierne Oblicze
i wybaw nas w swojej wielkiej miłości.
Prosimy Cię o to przez wstawiennictwo Maryi,
Matki Twojej i naszej,
która wiernie trwa przy nas,
a także przez wstawiennictwo św. Józefa,
Twojego przybranego Ojca, a naszego Opiekuna.
Ty, który żyjesz i królujesz
przez wszystkie wieki wieków.
Amen.

OKŁADKA
Chrystus Zmartwychwstały z XV w. z klasztoru sióstr
dominikanek w Św. Annie.

◄ Siostry Urszulanki Serca Jezusowego Konającego
z domu przy ul. Taczaka podjęły akcję szycia
maseczek ochronnych dla poznańskich szpitali.
- Najważniejszym naszym darem jest jednak stała
modlitwa w intencji o ustanie epidemii oraz za całą
służbę zdrowia. Nie przestajemy również dożywiać
naszych ubogich.
Siostry Urszulanki SJK
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