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WSTĘP

Eucharystia — Najświętszy Sakrament, największy, bezcenny
skarb — jest sercem Boga, Maryi i Kościoła. Pan Jezus jest rzeczy-
wiście obecny z Ciałem i Krwią, Duszą i Bóstwem oraz z całą swoją
wszechmocą i przeogromną miłością w Hostii Św. Słowa Pana Je-
zusa do hiszpańskiej zakonnicy siostry Józefy Menendez (1890—
1923), koadiutorki Zgromadzenia Najświętszego Serca Jezusa (Sa-
cré Coeur): „28 maja 1923 roku siostra Józefa pisze: Po Komunii Św.
zdawało mi się, że niebo jest w mojej duszy! Ukazał mi się nagle Pan
Jezus, taki piękny! Serce Jego jaśniało jak słońce, a nad Nim był krzyż
ognisty. Powiedział do mnie: «Dusza, która spożywa moje Ciało, posia-
da Boga, sprawcę życia i życia wiecznego. Dlatego jest ona moim nie-
bem. W piękności nic jej nie dorównuje. Podziwiają ją aniołowie, po-
nieważ jest w niej Bóg, uniżają się przed nią i wielbią. O, gdyby dusze
znały swoją wartość! Twoja dusza jest moim niebem i za każdym ra-
zem, kiedy przyjmujesz Mnie w Eucharystii, wzrasta w niej łaska moja
i zwiększa się jej wartość i piękność. Twoje grzechy? Zmazuję je! Twoja
nędza? Palę ją! Twoja słabość? Podtrzymuję ją! Trwajmy w zjednocze-
niu»”1.

1 T. Niewiadomski, Wezwanie do Miłości, Michalineum, Marki-Struga 1996,
s. 136.

Podczas Ostatniej Wieczerzy Pan Jezus nie chcą pozostawić nas
samych, a także aby być dla nas siłą, wsparciem, uświęceniem i ra-
tunkiem ustanowił Sakrament Eucharystii. Tak jak w czasie Ostat-
niej Wieczerzy, która była pierwszą Mszą Świętą, następnie przez
wieki, tak i obecnie w czasie Mszy Świętej przy Konsekracji, przez
ręce i słowa konsekracyjne Kapłana następuje Wcielenie, trwała
i nieodwracalna przemiana chleba i wina w Ciało i Krew Chrystusa.
Msza Święta jest rzeczywistym, prawdziwym ponowieniem Ofiary
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Krzyżowej, uobecnia się to, co się wydarzyło na Kalwarii. Tak mówił
św. Jan Paweł II o Mszy Św. 19 XI 1978r.: „Kochajcie Jezusa obecnego
w Eucharystii. Jest On obecny w sposób ofiarniczy we Mszy Św., która
ponawia Ofiarę Krzyża. Pójść na Mszę Św., to znaczy pójść na Kalwa-
rię, by spotkać się z Nim, naszym Odkupicielem”1.

1 Ks. Marcin z Kohem, Wykład o Mszy Świętej, Maria Vincit, Wrocław 2010,
(na tylnej okładce)

Pan Jezus pragnie przebywać w naszych sercach i człowiek po-
winien pragnąć częstego i gorliwego zjednoczenia z Jezusem Eu-
charystycznym jako pokarm dla swej duszy oraz aby razem z Nim
w sercu uczestniczyć w codziennych zmaganiach. Niedziela jest ko-
chanym obowiązkiem aby uczestniczyć we Mszy Św., ale również
w tygodniu powinniśmy uczestniczyć — o ile pozwalają na to obo-
wiązki stanu — w Ofierze Krzyżowej i Uczcie Eucharystycznej.

Dzienniczek św. siostry Faustyny (1905—1933) — „sekretarki”
Bożego Miłosierdzia, kanonizowana przez św. Jana Pawła II w 2000
r. — szczególnie daje świadectwo jak Pan Jezus pragnie być w nas
i jak Eucharystia jest siłą dla duszy i ciała w trudach życia: „19 XI
1937. Dziś po Komunii Św. powiedział mi Jezus, jak bardzo pragnie
przychodzić do serc ludzkich. — Pragnę jednoczyć się z duszami ludz-
kimi; rozkoszą moją jest łączyć się z duszami. Wiedz o tym, córko Moja,
że kiedy przychodzę w Komunii Św. do serca ludzkiego, mam ręce peł-
ne łask wszelkich i pragnę je oddać duszy, ale dusze nawet nie zwra-
cają uwagi na Mnie, pozostawiają Mnie samego, a zajmują się czym
innym. O, jak Mi smutno, że dusze nie poznały Miłości. Obchodzą się
ze Mną jak z czymś martwym (1385). 12 XII 1936. Dziś byłam tylko
u Komunii Św. i trochę na Mszy Św. Cała moc moja jest w Tobie, Chle-
bie żywy. Trudno by mi było przeżyć dzień, gdybym nie była u Komunii
Św. On jest tarczą moją; bez Ciebie, Jezu, nie umiem żyć (814). Czuję
nieraz po Komunii Św. obecność Bożą w szczególny sposób, odczuwal-
ny. Czuję, że jest Bóg w sercu moim. I to, że czuję Tego Boga w duszy,
nie przeszkadza mi nic do spełnienia obowiązków; nawet wtenczas,
kiedy załatwiam najważniejsze sprawy, wymagające uwagi, nie tracę
obecności Boga w duszy i jestem z Nim ściśle złączona.
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Z Nim idę do pracy, z Nim idę na rekreację, z Nim cierpię,
z Nim się cieszę, żyję w Nim, a On we mnie. Nigdy nie jestem sama,
bo On mi jest stałym towarzyszem, On mi jest przytomnym w każdym
momencie. Zażyłość nasza jest ścisła przez połączenie krwi i życia
(318)”1.

1 Bł. s. M. F. Kowalska, DZIENNICZEK. Miłosierdzie Boże w duszy mojej, Wy-
dawnictwo Księży Marianów, Warszawa 1995, s. 375, 248, 122.

Również nieocenionym skarbem jest Adoracja Najświętszego
Sakramentu wystawionego w Monstrancji. Bywają parafie w któ-
rych przez cały dzień Pan Jezus jest wystawiony w pobocznych ka-
pliczkach adoracyjnych. Ale gdy Pan Jezus nie jest wystawiony
w monstrancji to nie oznacza, że wtedy nie ma możliwości adora-
cji. Modlitwa przed Tabernakulum gdzie Pan Jezus żywy, prawdziwy
przebywa w zamknięciu jest także przeogromną wartością. „Dziś
adoracja nocna. Nie mogłam brać udziału w niej z powodu słabego
zdrowia, jednak nim zasnęłam łączyłam się z siostrami adorującymi.
[…] Kiedy się pogrążyłam w modlitwie, zostałam w duchu przeniesiona
do kaplicy i ujrzałam Pana Jezusa wystawionego w monstrancji;
na miejscu monstrancji widziałam chwalebne Oblicze Pana i powie-
dział mi Pan: Co ty widzisz w rzeczywistości, dusze te widzą przez
wiarę. O, jak bardzo Mi jest miła ich wielka wiara. Widzisz, że choć
na pozór nie ma we Mnie śladu życia, to jednak w rzeczywistości ono
jest w całej pełni i to w każdej Hostii zawarte; jednak abym mógł dzia-
łać w duszy, dusza musi mieć wiarę. O, jak miła Mi jest żywa wiara
(1419—1420)”2.

2 Tamże, s. 382.

Pan Jezus cierpiąc w Ogrójcu, pocąc się krwawym potem, wie-
dział, że pomimo Jego wielkiej, nieskończonej miłości oraz cierpie-
nia — jak również miłości i boleści Niepokalanego Serca Maryi,
Mamy Eucharystii — wiele dusz nie odwzajemni miłości Bożej i po-
przez odrzucenie lub obojętność, letniość pójdą na wieczne potę-
pienie. Wielkie cuda Eucharystyczne, które miały miejsce, takie
jak np. — najbardziej chyba znany — w parafii św. Longina w Lan-
ciano (Włochy) w VIII wieku, a w Polsce ostatnimi czasy w parafii
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św. Antoniego Padewskiego w Sokółce w 2008 r. oraz w parafii św.
Jacka w Legnicy w czasie Bożego Narodzenia 2013 r. Pan Jezus
oznajmia, że „Ja Jestem” ukryty w Eucharystii i równocześnie daje
ostrzeżenie dla ludzkości.

Jedną z wyjątkowych, dobitnych stwierdzeń o wielkości Eucha-
rystii jest wypowiedź św. Teresy z Lisieux: „Gdyby ludzie znali war-
tość Eucharystii, służby porządkowe musiałyby kierować ruchem
u wejścia do kościołów”1.

1 Kiedy „służby porządkowe musiałyby kierować ruchem u wejść do kościo-
łów”? , cyt. za: Polonia Christiana: pch24.pl

Wyjątkowymi książkami o Eucharystii oraz o Mszy Świętej jest
praca ks. Władysława Seweryna pt. „O Wielkiej Miłości Pana Jezusa
do nas w Najświętszym Sakramencie” oraz „Wykład o Mszy Świętej”
ks. Marcina z Kohem, szczegółowo opracowane na podstawie Pi-
sma Świętego.

Eucharystyczne Serce Jezusa — oby cała ludzkość Ciebie po-
znała, pokochała, adorowała i godnie przyjmowała! Święta Maryjo,
Mamo Eucharystii módl się za nami!

Mateusz Juszczyk
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ROZDZIAŁ 1
BÓG OJCIEC

ORĘDZIA BOGA OJCA
DO SIOSTRY EUGENII E. RAVASIO1 (1907—1990)

1 s. E. E. Ravasio, Bóg Ojciec mówi do Swoich dzieci, Vox Domini, Katowice
2013, s. 18—20, 42, 44—46.

„Przychodzę do was dwoma drogami:
poprzez Krzyż i Eucharystię!”

(1932 r.) O, jakże Moja miłość, miłość Ojcowska została przez
ludzi zapomniana! A przecież tak czule was kocham! Czegóż
nie uczyniłem w Moim Synu, to jest w Osobie Syna Mojego, który
stał się człowiekiem! Bóstwo ukryło się w tej ludzkiej naturze: ma-
łej, biednej, upokorzonej. Prowadziłem z Moim Synem Jezusem ży-
cie pełne wyrzeczeń i pracy. Przyjmowałem Jego modlitwy, aby wy-
tyczyć człowiekowi drogę, pozwalającą mu zawsze postępować
sprawiedliwie, a w końcu bezpiecznie dojść do Mnie!

Oczywiście, dobrze rozumiem słabość Moich dzieci! Dlatego
poleciłem Mojemu Synowi dać im środki, za pomocą których dźwi-
gną się ze swoich upadków. Te środki pomogą im oczyścić się
z grzechów, aby znów stali się dziećmi Mojej Miłości. To głównie
siedem Sakramentów. Jednak najdonioślejszym środkiem dla wa-
szego zbawienia — pomimo waszych upadków — jest Krzyż,
a na Nim Najdroższa Krew Mojego Syna, która — gdy tylko tego
pragniecie — w każdej chwili wylewa się na was, czy to w Sakra-
mencie Pokuty, czy podczas Najświętszej Ofiary Mszy. Moje drogie
dzieci, już od dwudziestu wieków napełniam was tymi dobrodziej-
stwami i specjalnymi łaskami, a rezultat jest bardzo mizerny!
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Ileż to Moich stworzeń — stawszy się przez Syna Mojego dzieć-
mi Mojej Miłości — bardzo szybko rzuciło się w wieczystą otchłań.
Zaprawdę, nie poznali Mojej nieskończonej Dobroci, a Ja tak bar-
dzo was kocham! Przynajmniej wy — którzy wiecie, iż Ja sam przy-
chodzę, aby z wami rozmawiać, aby dać wam poznać Moją Mi-
łość — nie rzucajcie się w otchłań przez litość nad sobą. Jestem
waszym Ojcem!

Gdybyście nazwali Mnie Ojcem i dalibyście Mi świadectwo wa-
szej miłości, czyż moglibyście znaleźć we Mnie serce tak zatwar-
działe i tak nieczułe, że pozwoliłoby wam zginąć? Nie, nie!
Nie wierzcie w to! Jestem najlepszym z ojców! Znam słabość Moich
stworzeń! Przyjdźcie do Mnie, przyjdźcie z ufnością i miłością, a Ja
po waszej skrusze przebaczę wam! Nawet gdyby wasze grzechy by-
ły tak odrażające jak bagno, wasza ufność i wasza miłość pozwoli
Mi o nich zapomnieć do tego stopnia, że nie zostaniecie osądzeni!
Jestem sprawiedliwy, to prawda, ale Miłość odpłaca za wszystko!

Posłuchajcie, dzieci Moje. Przy pomocy pewnego porównania
pragnę zapewnić was o Mojej Miłości. Dla Mnie wasze grzechy są
jak żelazo, a wasze akty miłości — jak złoto. Nawet gdybyście da-
li Mi tysiąc kilogramów żelaza, nie będzie ono znaczyć dla Mnie
tyle, ile dziesięć kilogramów złota, które Mi ofiarujecie! To znaczy,
że odrobiną miłości można odpokutować za ogromne niegodzi-
wości.

To tylko bardzo nikłe podobieństwo do Mojego sądu nad Mo-
imi dziećmi, ludźmi, wszystkimi bez wyjątku. Dlatego należy przy-
chodzić do Mnie. Jestem tak blisko was! Dlatego trzeba kochać
Mnie i czcić, abyście nie byli sądzeni albo co najwyżej — sądzeni
z nieskończenie miłosierną Miłością. Nie wątpcie! Gdyby Moje Ser-
ce nie było takie, zgładziłbym świat już dawno, gdy popełnił
grzech! Tymczasem jesteście świadkami, że Moja opieka obja-
wia się nieustannie poprzez łaski i różne dobrodziejstwa. Możecie
z tego wywnioskować, że istnieje Ojciec nad wszystkimi ojcami,
który kocha i nigdy nie przestanie was kochać, byle tylko byście te-
go pragnęli.
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PRZYCHODZĘ DO WAS DWOMA DROGAMI: POPRZEZ KRZYŻ
I EUCHARYSTIĘ!

Krzyż jest Moją drogą zstępowania ku Moim dzieciom. Sprawi-
łem, że przez niego Mój Syn was odkupił. Dla was Krzyż jest drogą
dojścia do Mego Syna, a przez Mojego Syna — do Mnie. Bez niego
nigdy nie moglibyście przyjść do Mnie, człowiek bowiem ściągnął
na siebie przez grzech karę rozłąki z Bogiem.

W Eucharystii przebywam między wami jak ojciec w swojej ro-
dzinie. Chciałem, żeby Mój Syn ustanowił Eucharystię, aby z każde-
go Tabernakulum uczynić skarbiec Moich Łask, Moich Bogactw
i Mojej Miłości, aby dać je ludziom, Moim dzieciom. Sprawiam,
że tymi dwiema drogami nieustannie zstępuje Moja Potęga oraz
Moje niezmierzone Miłosierdzie. Ukazałem wam, że Mój Syn Jezus
reprezentuje Mnie przed ludźmi i że przez Niego stale przebywam
między nimi. Teraz pragnę wam pokazać, że przychodzę do was
także przez Mojego Ducha Świętego, aby być wśród was.

Dzieło Trzeciej Osoby Mojego Bóstwa dokonuje się bez rozgło-
su i człowiek często Go nie dostrzega. Dla Mnie jednak jest to bar-
dzo odpowiedni sposób umożliwiający Mi przebywanie nie tylko
w Tabernakulum, ale również w duszach wszystkich, którzy znajdu-
ją się w stanie łaski. W nich ustawiam Mój Tron i tam zawsze prze-
bywam jak prawdziwy Ojciec, który kocha, chroni i pomaga swemu
dziecku. Nikt nie może pojąć radości, jaką odczuwam, kiedy jestem
sam na sam z duszą. Nikt jeszcze nie zrozumiał bezmiernych pra-
gnień Mego Serca Boga Ojca: pragnę być znanym, kochanym
i czczonym przez wszystkich ludzi, sprawiedliwych i grzeszników.
Są to trzy wyrazy hołdu, którego pragnę doznawać od każdego
człowieka, jestem bowiem zawsze miłosierny i dobry, nawet wobec
największych grzeszników. […]

Aby dać wam prawdziwe szczęście w tym i przyszłym życiu,
pragnę, byście czynili to, co wam proponuję w tym Świetle. Czas
jest sprzyjający, nie pozwólcie więc umknąć miłości ofiarowują-
cej się waszemu sercu w sposób tak namacalny! Jako środek zale-
cam wszystkim uczestniczenie w liturgii Mszy Świętej. Jest
to dla Mnie bardzo miłe… Istotne będzie uczczenie Mnie tak,
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jak wam powiedziałem, przez ustanowienie Święta ku Mej czci
i służenie Mi z prostotą prawdziwych dzieci Boga, waszego Ojca,
Stworzyciela i Zbawiciela rodzaju ludzkiego.

Oto inne świadectwo Mojej Miłości do ludzi: dzieci Moje,
nie będę mówił o całej wielkości Mojej nieskończonej Miłości. Wy-
starczy otworzyć Księgi święte, popatrzeć na Krucyfiks, Tabernaku-
lum i Najświętszy Sakrament, by zrozumieć, do jakiego stopnia was
umiłowałem! Pragnę wam jednak zasygnalizować przed zakończe-
niem tych niewielu słów, które są jedynie fundamentem Mego
Dzieła Miłości wśród ludzi, kilka z niezliczonych dowodów Mojej
Miłości do was. Robię to dla ukazania wam potrzeby wypełnia-
nia się na was Mojej woli i po to, abym był coraz lepiej znany i co-
raz bardziej kochany! […]

Chcecie osiągnąć zwycięstwo nad waszym nieprzyjacielem?
Wzywajcie Mnie, a zatriumfujecie nad nim zwycięsko. Przecież wie-
cie, że wszystko mogę Moją Potęgą. Zatem ofiarowuję wszystkim tę
Potęgę, abyście się nią posługiwali teraz i w wieczności. Ja zawsze
okażę się waszym Ojcem, obyście tylko wy dawali się poznać jako
Moje dzieci. Czego mógłbym pragnąć przez to Dzieło Miłości, jeśli
nie znalezienia serc mogących Mnie zrozumieć?

Jestem Świętością, którą posiadam doskonale i w pełni. Ofiaro-
wuję wam tę Świętość, której jestem Twórcą, przez Mego Ducha
Świętego, i przywracam ją waszym duszom przez zasługi Syna.
To właśnie przez Mego Syna i Ducha Świętego przychodzę ku wam,
do was i w was szukam Mojego wypoczynku. Słowa: „przychodzę
do was”, wydadzą się niektórym duszom tajemnicze, jednak nie ma
w nich żadnej tajemnicy. Po tym bowiem jak zleciłem Mojemu Syno-
wi ustanowienie Najświętszej Eucharystii, postanowiłem wchodzić
w was za każdym razem, gdy przyjmujecie Świętą Hostię. Oczywi-
ście, nic Mi nie przeszkadzało przychodzić do was także przed usta-
nowieniem Eucharystii, bo nie ma dla Mnie nic niemożliwego! Jed-
nak przyjmowanie tego Sakramentu jest działaniem łatwym do zro-
zumienia i wyjaśnia wam ono, w jaki sposób przychodzę do was.

Kiedy jestem w was, łatwiej wam daję to, co posiadam,
pod warunkiem że Mnie o to prosicie.
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Przez ten Sakrament łączycie się ze Mną ściśle i to w tej blisko-
ści wylanie Mojej Miłości sprawia, że w duszy waszej rozlewa się
Świętość, którą Ja posiadam. Zalewam was Moją Miłością, zatem
powinniście Mnie prosić o cnoty i doskonałość, których potrzebuje-
cie, a możecie być pewni, że w tych chwilach odpoczynku Boga
w sercu Jego stworzenia nic nie będzie wam odmówione. Ponieważ
posiadacie miejsce Mojego odpoczynku, czy więc nie zechcieliby-
ście Mi go dać? Jestem waszym Ojcem i waszym Bogiem,
czy ośmielicie się odmówić Mi tego? Ach, nie sprawiajcie Mi cier-
pienia waszym okrucieństwem wobec Ojca, który prosi was o tę je-
dyną łaskę dla Siebie.

Zanim skończę to Orędzie, pragnę wyrazić życzenie wobec
pewnej liczby dusz poświęconych Mojej służbie. Tymi duszami je-
steście wy, kapłani, zakonnicy i zakonnice. Jesteście poświęceni
Mojej służbie bądź w kontemplacji, bądź w dziełach miłosierdzia
i apostolatu. Z Mojej strony jest to przywilej Mojej Dobroci, z wa-
szej — wierność powołaniu dzięki waszej dobrej woli.

Oto i to życzenie: wy, którzy łatwiej pojmujecie to, czego ocze-
kuję od ludzkości, proście Mnie, abym mógł spełniać Dzieło Mojej
Miłości we wszystkich duszach. Wy znacie wszystkie trudności, któ-
re trzeba przezwyciężyć, aby zdobyć jedną duszę. Oto więc skutecz-
ny środek, który sprawi, że łatwo będzie wam pozyskać dla Mnie
ogromną liczbę dusz: środek ten polega właśnie na doprowadzeniu
do tego, że będę znany, kochany i czczony przez ludzi. Przede
wszystkim pragnę, abyście właśnie wy zaczęli jako pierwsi.
Co za radość dla Mnie zająć pierwsze miejsce w domach kapłanów,
zakonników i zakonnic!

Co za radość dla Mnie znaleźć się jako Ojciec wśród dzieci Mojej
Miłości! Z wami, Moi bliscy, rozmawiać będę jak z przyjaciółmi! Będę
dla was najdyskretniejszym z powierników! Będę dla was wszystkim,
tym, Kto wystarczy wam za wszystko. Będę przede wszystkim Ojcem,
który przyjmuje wasze pragnienia, napełniając was Swoją Miłością,
Swoimi dobrodziejstwami, Swoją wszechobejmującą czułością.

Nie odmawiajcie Mi tej radości, której pragnę zażywać wśród
was! Oddam wam ją stokrotnie i, skoro będziecie Mnie czcić, Ja
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też uczczę was, przygotowując wam wielką chwałę w Moim Króle-
stwie! Jestem Światłością światłości. Tam gdzie Ona wniknie, bę-
dzie życie, chleb i szczęście. Ta Światłość oświeci pielgrzyma, scep-
tyka, ignoranta. Oświeci was wszystkich, o ludzie, żyjący na tym
świecie pełnym ciemności i nałogów. Gdybyście nie mieli Mojej
Światłości, wpadalibyście w otchłań śmierci wiecznej!

Ta Światłość wreszcie oświecać będzie drogi — prowadzące
do prawdziwego Kościoła katolickiego — biednym dzieciom będą-
cym jeszcze ofiarami zabobonów. Okażę się Ojcem tych, którzy naj-
bardziej cierpią na tej ziemi, dla nieszczęsnych trędowatych. Oka-
żę się Ojcem tych wszystkich ludzi, którzy są opuszczeni, wyłączeni
z każdej ludzkiej społeczności. Okażę się Ojcem strapionych, Ojcem
chorych, a przede wszystkim konających. Okażę się Ojcem wszyst-
kich rodzin, sierot, wdów, więźniów, robotników, młodzieży. Oka-
żę się Ojcem we wszystkich potrzebach. W końcu okażę się Ojcem
królów, Ojcem ich narodu. Wszyscy odczujecie Moją Dobroć, wszy-
scy odczujecie Moją Opiekę i wszyscy ujrzycie Moją Potęgę!
Dla wszystkich Moje Ojcowskie i Boskie Błogosławieństwo.
Amen! […]
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ROZDZIAŁ 2
KONSEKRACJA

PAN JEZUS DO KS. OTTAVIO MICHELLINI
11.09.1975 r.
„W czasie Konsekracji… w tym momencie w ich rękach powta-

rza się cud nad cudami — dokonuje się Wcielenie Słowa Bożego.
[…] W rękach celebrującego kapłana, w chwili konsekracji, odna-
wia się rzeczywiście Tajemnica Wcielenia”1.

1 Ks. O. Michellini, Orędzia Pana Jezusa Chrystusa do Kapłanów, Maria Vin-
cit, Wrocław 2009, s. 21.

USTANOWIENIE NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU OŁTARZA2

2 Maria z Agredy, Mistyczne Miasto Boże, Michalineum, Warszawa-Struga
2011, s. 217—218.

MARIA Z AGREDY
Przez całe swoje życie Boski Zbawiciel objawiał nieograniczo-

ną miłość ku ludziom; wszystkie Jego czyny były dowodem takiej
miłości. W ostatnich godzinach życia Pan Jezus zapragnął okazać tę
miłość w jeszcze silniejszy sposób. Kiedy przybył do domu, w któ-
rym miał odbyć ze swymi uczniami Ostatnią Wieczerzę, w niewy-
słowionej pokorze umył nogi swoim apostołom, w tym nawet
zdrajcy Judaszowi. Maryja również przebywała w domu Wieczerzy,
ale w osobnym pomieszczeniu, skąd w duchu widziała wszystko,
co czyni Jej Boski Syn i brała w tym udział duchowy.

Po obrządku mycia nóg Zbawiciel usiadł z dwunastoma apo-
stołami do stołu i zażądał chleba i wina. Chleb położył na talerzu
a wino nalał w kielich. Następnie przemówił do apostołów, a Jego
słowa jak ogniste strzały miłości przenikały serca słuchających.
Pan Jezus objawił ponownie wzniosłe tajemnice swojego bóstwa
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i człowieczeństwa oraz dzieła Odkupienia. Polecił uczniom zjed-
noczenie się w miłości, co zapewni im miłość odwiecznego Ojca.
Pozwolił im zrozumieć, że wybrał ich aby założyli nowy Kościół
i ustanowili prawo łaski, a także odnowił w nich wewnętrzne
światło dotyczące wzniosłości i godności swej najczystszej dzie-
wiczej Matki.

Następnie Zbawiciel wziął z talerza chleb i modlił się w duchu
do Ojca niebiańskiego, aby na mocy słów, które wypowie, On, Je-
zus, po wsze czasy, dopóki istnieć będzie Kościół, był obecny w Ho-
stii. Wzniósł oczy do nieba i rzekł słowa konsekracji, czyli przemie-
nienia nad chlebem, przez co przemienił go w swoje prawdziwe
Ciało. Słowa konsekracyjne wyrzekł również nad kielichem, przez
co przemienił wino w swą prawdziwą Krew. W chwili gdy Jezus
Chrystus wymawiał słowa konsekracyjne, dał się słyszeć głos od-
wiecznego Ojca: „Ten jest mój Syn ukochany, którego sobie upodo-
bałem do końca świata. Będzie On przebywał pomiędzy ludźmi,
dopóki będzie trwać ich wygnanie”. To samo powiedziała też Osoba
Ducha Świętego. Najświętsze Człowieczeństwo Chrystusa połączo-
ne z Osobą Słowa oddało teraz największy pokłon Bóstwu ukryte-
mu w sakramencie swego Ciała i Krwi. Dziewicza Matka, upadłszy
twarzą na ziemię, oddała pełen czci i szacunku hołd swemu Syno-
wi obecnemu w Sakramencie. Potem hołd Panu Jezusowi oddali
wszyscy aniołowie.

Następnie Arcykapłan, Jezus Chrystus, podniósł swoje przemie-
nione Ciało i swoją przemienioną Krew, aby wszyscy obecni pod-
czas tej pierwszej Mszy Świętej oddali hołd Najświętszemu Sakra-
mentowi. Podczas tego aktu Najświętsza Panna i św. Jan doznali
szczególnego oświecenia. Poznali, jak pod postacią chleba i wina
obecny jest żywy i prawdziwy Jezus Chrystus, na mocy nierozdziel-
nego połączenia Jego Przenajświętszej Duszy z Jego Ciałem i Krwią.
Poznali również, że w Najświętszym Sakramencie obecne są
wszystkie trzy Osoby Bóstwa — Ojciec, Syn i Duch Święty. Najwyż-
sze oświecenie było udziałem Królowej niebios. Wszyscy obecni
poznali również skuteczność słów przemieniających, wymawianych
przez kapłana nad chlebem i winem — prędzej ziemia i niebo prze-
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miną aniżeli forma przemienienia utraci swą siłę. […] Boski Zbawi-
ciel podał przemieniony chleb apostołom, aby się nim podzielili.
Nadał im w ten sposób godność kapłańską, jako przyszłym założy-
cielom Kościoła chrześcijańskiego.

WE MSZY ŚWIĘTEJ PONAWIA PAN JEZUS SWOJE WCIELENIE1

1 Ks. Marcin z Kohem, Wykład o Mszy Świętej. . ., dz. cyt., s. 43—44, 46.

KS. MARCIN Z KOHEM
Nasza prawdziwa wiara uczy nas, że… kapłan przed Podniesie-

niem… trzyma tylko zwyczajny chleb; skoro zaś wymówi nad nim
słowa przemienienia, w tejże chwili, gdy ostatnie domówi słowo,
przeistoczona jest Hostia… w prawdziwe Ciało Chrystusa. Krew
Najświętsza zaś dlatego złączona jest z tym Ciałem, ponieważ ży-
we Ciało bez Krwi istnieć nie może. A wtedy kapłan, zamiast chle-
ba, ma w ręku Jezusa Chrystusa, prawdziwego Syna Bożego. O, za-
iste! Nader wielka to tajemnica, nieskończony i nieoszacowany
cud, zawierający nie jedną, ale wiele cudownych rzeczy.

Nie jestże to cudem nad cudami, że z chleba staje się prawdzi-
we Ciało Chrystusa i z naturalnego wina Krew Jego? Nie jestże
to cudem nad cudami, że ani chleba wtedy, ani wina już tam obec-
nego nie ma, chociaż postacie chleba i wina zostają — bo Hostia
Święta i wino zachowują swój kolor i smak. Czy to nie cud nad cu-
dami, że tu postacie zewnętrzne rzeczywiście pozostają i chociaż
do niczego nie przyczepione ani przylepione, trzymają się nadprzy-
rodzonym jedynie sposobem? Jest to cud równie wielki, jak gdyby
kto zniósł cały dom i tylko dach został zawieszony w powietrzu.
Czy to nie cud nad cudami, że Chrystus Pan, mający wspaniałe Cia-
ło, naturalne i połączone z Bóstwem, może je tak dalece zmniej-
szyć i wyniszczyć, że całe pomieści się w maleńkiej Hostii, a nawet
w jej najdrobniejszej cząsteczce prawdziwie i istotnie?

Przed Podniesieniem powinieneś rozmyślać, jak wielki cud czy-
ni Bóg na ołtarzu dla twego zbawienia i do serdecznego pobu-
dzić się pragnienia, żeby za twym współdziałaniem obecna Ofiara
posłużyła ku większej chwale Boga i ku zbawieniu wiernych. […]

17

EUCHARYSTIA — SERCE BOGA



Rozważmy dalej, jak wielką Chrystus moc nadał kapłanom,
że kilku słowami największy cud działając, chleb i wino przemie-
niają w Przenajświętsze Ciało i w Jego Najdroższą Krew. O tej mocy
kapłanów rzekł Chrystus do błogosławionego Alanusa de Rupe:
„Moc Ojca jest tak wielka, że z niczego stworzył Niebo i ziemię, moc
zaś kapłanów tak wielka, że samego Syna Bożego tworzą we Mszy
Świętej i dla ludzi są szafarzami skarbów, wysłużonych przez Zbawi-
ciela”! (Lib part. 4, c. 27.). I dodał jeszcze Chrystus: „To jest najprzed-
niejszą chwałą Majestatu Bożego, to największą radością dla Matki
Boskiej, to rozkoszą Wszystkich Świętych, to najlepszą pomocą dla ży-
jących i najdzielniejszą pomocą dla zmarłych”.

I tu mi znowu z Chrystusem zawołać trzeba: „Tak Bóg umiłował
świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, ażeby każdy, kto wierzy
weń, nie zginął, ale miał żywot wieczny!” Tę wielką miłość wyświad-
czył Bóg światu najpierw, kiedy Syna swego zesłał z Nieba,
aby przyjął naturę ludzką, a teraz ponownie zsyłając Syna swego
z Nieba, by ponowił Wcielenie swoje. Pierwszym Wcieleniem ura-
dował Chrystus Niebo i zdziałał zbawienie świata, to samo zaś
działa przy codziennym ponawianiu swego Wcielenia we Mszy
Świętej. Swym pierwszym Wcieleniem nabył Chrystus najkosztow-
niejsze skarby Łaski Bożej, a swym ponawianym Wcieleniem udzie-
la tych skarbów wszystkim, którzy Mszy Świętej nabożnie słuchają
albo ją odprawiają. […]

…poznaj, duszo Boga miłująca, jaka to rozkosz spływa z Nieba,
kiedy źródło wszelkiej rozkoszy niebieskiej zstępuje z Nieba na zie-
mię. A jak ją już niejedna skosztowała dusza, tak i ty byś zapewne
także jej dostąpiła, gdybyś tylko z większym nabożeństwem Mszy
Świętej słuchała. Bądźmy też wdzięczni Synowi Bożemu za ustano-
wienie Mszy Świętej, w której nie tylko Wcielenie swoje ponawia,
ale mękę i śmierć. A tej wdzięczności lepiej okazać nie zdołamy,
jak przez to, że ile razy tylko będzie to możliwe, słuchać będziemy
Mszy Świętej, ofiarując ją Trójcy Przenajświętszej z całego serca
naszego, za wszystkie otrzymane dobrodziejstwa.
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ROZDZIAŁ 3
USTANOWIENIE EUCHARYSTII

PAN JEZUS DO SIOSTRY JÓZEFY MENENDEZ1 (1890—1923)

1 T. Niewiadomski, Wezwanie do Miłości, Michalineum, Marki-Struga 1996,
s. 70—82.

„Ach, jakim szaleństwem miłości jest Eucharystia!”.

Zbliżała się godzina odkupienia rodzaju ludzkiego i wtedy Ser-
ce moje nie mogło opanować swej gorliwości, a nieskończona mo-
ja miłość nie mogła pozwolić na to, aby ludzi zostawić sierotami.
Chcąc więc dowieść im mej miłości i pozostać z nimi aż do skoń-
czenia świata, postanowiłem stać się ich pokarmem, ich podporą,
ich życiem i ich wszystkim. Ach, jakże pragnąłem, aby wszystkie
dusze poznały uczucia mojego Serca i przejęły się miłością, która
Mnie paliła, kiedy ustanowiłem w Wieczerniku Przenajświętszy Sa-
krament!

Widziałem w tej chwili te wszystkie dusze, które w biegu wie-
ków miały znaleźć w moim Ciele pokarm i zaspokoić swe pragnie-
nie moją Krwią. Oglądałem Boskie owoce, które dzięki temu
przyniosły. Ta Krew niepokalana stała się dla wielu dusz posiewem
czystości i dziewictwa!. W iluż innych duszach rozpaliła ona pło-
mień gorliwości i miłości! Iluż męczenników miłości stanęło w tej
chwili przed moim Sercem i oczyma! Ileż dusz, które popełniły licz-
ne i ciężkie grzechy, i osłabły wskutek silnych namiętności, a po-
tem odzyskały siłę, pożywając Chleb mocnych!

Któż przeniknie uczucia, które wtedy ogarnęły moje Serce?
Uczucia radości, miłości i czułości. Któż jednak równocześnie poj-
mie jego gorycz?
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EUCHARYSTIA
Jeśli bowiem radość moja była wielka na myśl o tych duszach,

dla których miałem się stać Pokarmem i Towarzyszem i od których
aż do końca wieków miałem otrzymywać akty uwielbienia, wyna-
grodzenia i miłości, to przecież nie mniejszy był mój smutek na wi-
dok tylu innych dusz, które miały Mnie opuścić, lub nawet
nie uwierzyć w moją rzeczywistą obecność. Do iluż serc, skalanych
grzechem, nie powinienem był wstępować, i ileż razy znieważone
Ciało i Krew miały się przyczynić jedynie do zguby tylu dusz!

Ach, jakże wyraźnie widziałem w tej chwili świętokradztwa,
zniewagi i niezliczone ohydne grzechy przeciwko Mnie popełnione.
Ileż godzin, ile nocy, miałem pozostać Sam ukryty w Tabernaku-
lum! Ileż dusz miało odepchnąć moje wezwania, pełne miłości,
które kierowałem do nich z tego przybytku! Ach, Józefo, daj się
przeniknąć uczuciom mojego Serca. Z miłości dla dusz jestem
więźniem w Eucharystii. Pozostaję tam, aby ludzie mogli przyjść
do Mnie z każdą przykrością i szukać pociechy w najczulszym
z serc, u najlepszego z ojców i Przyjaciela, który ich nigdy
nie opuszcza.

Eucharystia jest wynalazkiem miłości! A ta Miłość, która wy-
czerpuje się i wyniszcza dla dobra dusz, nie znajduje wzajemności!
Mieszkam z grzesznikami, aby się stać ich zbawieniem i życiem, ich
lekarzem, a równocześnie lekarstwem na wszelkie choroby, jakie
pociąga za sobą zepsuta natura. I oni w zamian za to oddalają się,
znieważają Mnie, i gardzą Mną. Ach, biedni grzesznicy! Nie odsu-
wajcie się ode Mnie. Dzień i noc oczekuję was w Tabernakulum.
Nie będę wam wypominał waszych zbrodni. Nie rzucę wam ich
w twarz. Ale obmyję je w Krwi moich Ran. Nie lękajcie się. Przyjdź-
cie do Mnie. Gdybyście wiedzieli jak Ja was miłuję! A wy znów, du-
sze drogie, dlaczego jesteście tak zimne i obojętne na moją miłość?.
Wiem, że wciąż zaprzątają was potrzeby waszej rodziny, waszego
domu, wymagania światowe. A jednak czyż nie znajdziecie chwilki
czasu, aby dać Mi dowód miłości i wdzięczności? Ach, nie dajcie się
pochłonąć tysiącznym błahostkom i znajdźcie wolny moment
na odwiedziny i przyjęcie Więźnia Miłości!
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Kiedy wasze ciało jest osłabione lub schorzałe, czy nie znajdu-
jecie czasu na to, aby pójść do lekarza, który ma was wyleczyć?.
Przyjdźcie więc do tego, który waszej duszy może wrócić siły
i zdrowie. Złóżcie jałmużnę miłości Boskiemu Więźniowi, który was
oczekuje, który was wzywa i pożąda. Wszystkie te uczucia opano-
wały Mnie, Józefo, w tej chwili Ostatniej Wieczerzy. Ale nie powie-
działem ci jeszcze, co czuło moje Serce, na myśl o moich duszach
wybranych: o moich oblubienicach i o moich kapłanach. Jeśli bo-
wiem ich niewierności ranią Mnie głęboko, to ich miłość do tego
stopnia pociesza i zachwyca moje Serce, że zapomina Ono niejako
o zniewagach wielu dusz.

W chwili ustanowienia Najświętszego Sakramentu widziałem
wszystkie uprzywilejowane dusze, które miały pożywać moje Ciało
i Krew, znajdując, jedne lekarstwo na swe słabości, inne zaś ogień,
trawiący ich nędzę i rozpalający w nich miłość. Jeden cel miał je
zjednoczyć, miały się one stać niejako ogrodem, w którym każda
miała wyhodować kwiat i sprawić Mi przyjemność jego zapachem.
Miałem ogrzać te, które by potrzebowały ciepła, a moje Święte Cia-
ło miało się dla nich stać ożywiającym słońcem. U jednych miałem
szukać pociechy, u drugich schronienia, u innych wreszcie wypo-
czynku. O, gdybyście wiedziały, wy dusze, tak bardzo umiłowane,
jak łatwo jest pocieszyć, ukryć i dać wypoczynek Bogu!

Ten Bóg, który was nieskończenie miłuje, wyzwoliwszy was
z niewoli grzechu, zasiał w was, jak ziarno, niezrównaną łaskę swe-
go powołania i w tajemniczy sposób pociągnął was do Ogrodu
Swoich Rozkoszy: ten Bóg, Zbawca wasz, stał się Oblubieńcem wa-
szym. On was żywi swym przeczystym Ciałem i poi swą Krwią. Jeśli
popadniecie w chorobę, On stanie się waszym lekarzem, przyjdźcie
do Niego, On was uleczy. Ogarnie was oziębłość, przyjdźcie do Nie-
go, On was rozgrzeje. W Nim znajdziecie odpoczynek i szczęście.
Nie oddalajcie się więc od Niego. On jest waszym życiem. A kiedy
prosi was o pociechę, nie rańcie Go odmową. Ach, co za gorycz
przeżywałem, kiedy ujrzałem, że tyle dusz, obdarzonych szczegól-
nymi łaskami, stało się przyczyną cierpienia dla mojego Serca!
Czyż nie jestem zawsze ten Sam?
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Czy zmieniłem się w stosunku do was? Nie, miłość moja jest
niezmienna i do końca wieków będę was miłował w sposób szcze-
gólny. Jeśli jesteście obarczone nędzą, co nie uchodzi mej wiedzy,
pamiętajcie, że moje czułe spojrzenie nie odwraca się od was.
Przeciwnie, gorąco was oczekuję, ażebyście przyszli do Mnie,
nie tylko ulżyć swej nędzy, ale doznać nowych łask — dobro-
dziejstw.

Jeśli was proszę o miłość, nie odmawiajcie Mi jej. Tak łatwo
jest kochać Tego, który jest samą miłością. Jeśli wymagam czegoś,
co kosztuje waszą naturę, to daję wam równocześnie łaskę i siłę,
aby się zwyciężyć. Wybrałem was, byście się stali moją pociechą.
Pozwólcie Mi więc wejść do swej duszy, a kiedy nie macie nic,
co by było godne Mnie, mówcie pokornie, ale z ufnością:

„Panie, Ty znasz kwiaty i owoce mojego ogrodu. Proszę Cię
przyjdź i pokaż mi, co mam czynić, aby na przyszłość rosły tu kwia-
ty, których pragniesz”.

Duszy, która pobudzona gorącym pragnieniem złożenia Mi do-
wodów swej miłości, mówi do Mnie w ten sposób, odpowiadam: Du-
szo ukochana, jeśli chcesz, aby twój ogród wydał kwiat, który lubię,
pozwól Mi samemu go uprawiać. Pozwól Mi zaorać tę ziemię. Po-
zwól Mi dziś wyrwać te korzenie, które Mi przeszkadzają, a których
sama nie masz siły usunąć. Jeśli wymagam od ciebie ofiary z twych
upodobań lub charakteru albo też z aktów miłości, cierpliwości i za-
parcia się, czy też tego lub innego dowodu gorliwości, posłuszeń-
stwa lub umartwienia, to dlatego, aby dać ziemi zaprawę, która ją
wzbogaci i pomoże do wydania kwiatów i owoców: zwycięstwo, któ-
re odniosłaś nad sobą, uzyska światło dla jakiegoś grzesznika, przy-
krość pokornie zniesiona, zagoi ranę którą Mi zadał, wynagrodzi
zniewagę, uczyni zadość za winę, uwaga, spokojnie, a nawet z rado-
ścią przyjęta, uzyska dla dusz zaślepionych pychą łaskę oświecenia,
skłaniając je do pokornej prośby o przebaczenie.

Tego wszystkiego dokonam w twej duszy, jeśli zostawisz Mi
swobodę działania. Wtedy szybko wyrosną kwiaty, a ty staniesz się
pociechą mego Serca. Szukam tej pociechy i chcę ją znaleźć w mo-
ich duszach wybranych.
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„Panie, Ty wiesz, że postanowiłam pozwolić Ci czynić w sobie,
co Ci się będzie podobało. Niestety! Upadłam i zasłużyłam na Two-
je niezadowolenie. Czy przebaczysz mi jeszcze, mnie, tak nędznej,
która na nic Ci się przydać nie może?”. Tak, duszo ukochana, nawet
twoje upadki mogą Mnie pocieszyć. Nie zniechęcaj się, ponieważ
ten akt pokory, do którego cię zmusza popełniona wina, więcej
Mnie pocieszył, niż gdybyś była nie upadła. Odwagi, idź naprzód
i pozwól Mi w sobie pracować.

Oto co widziałem w chwili ustanowienia Przenajświętszego
Sakramentu. Miłość rozpala we mnie pragnienie, aby stać się po-
karmem dla dusz, albowiem zostałem między ludźmi nie tylko
po to, aby żyć z doskonałymi, ale aby podtrzymywać słabych i ży-
wić maluczkich. Ja przyczynię się do ich wzrostu i Ja ich umocnię.
Ich dobre pragnienia będą moją pociechą, ich nędza miejscem me-
go wypoczynku. Niestety! Czy niektóre spośród tych dusz nie sta-
ną się powodem mego cierpienia? Czy wszystkie wytrwają? Oto
bolesny okrzyk, który wyrywa Mi się z serca. Jęk, który chcę dać po-
słyszeć duszom.

Zapisz, co wycierpiało moje Serce w tej godzinie, kiedy nie mo-
gąc powstrzymać trawiącego Mnie płomienia, wynalazłem ten cud
miłości, jakim jest Eucharystia. Patrząc na wszystkie dusze, które
miały pożywać ten Boski Chleb, widziałem równocześnie nie-
wdzięczność tylu dusz Mi poświęconych, tylu kapłanów. Co za cier-
pienie dla mojego Serca.! Widziałem, jak te dusze stygną, popadają
w rutynę, a nawet upadają coraz to niżej. Przychodzi znużenie,
zmęczenie, aż kończą na oziębłości. A przecież Ja jestem w Taber-
nakulum całą noc i czekam na tę duszę. Pragnę gorąco, aby Mnie
przyjęła. Aby mówiła do Mnie z zaufaniem oblubienicy. Aby przed-
stawiła Mi swe trudności, pokusy, cierpienia. Aby się Mnie radziła
i błagała o łaskę, której potrzebuje dla siebie i dla drugich. W swej
rodzinie lub wśród swych podwładnych może ma dusze, które są
z dala ode Mnie i którym grozi niebezpieczeństwo.

Przyjdź — mówię do niej — mów Mi o wszystkim w pełnym za-
ufaniu. Zatroszcz się o grzeszników. Ofiaruj się na wynagrodzenie.
Powiedz Mi, że dziś nie zostawisz Mnie Samego!
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A potem zapytaj mego Serca, czy nie pragnie od ciebie czegoś
więcej na pociechę. Oto, czego się spodziewałem od tej duszy tak,
jak i od wielu innych. A ona, kiedy Mnie przyjmuje, powie Mi zaled-
wie jedno słowo. Jest roztargniona, znużona, podrażniona, zajęta
swymi sprawami, niespokojna o rodzinę, myśli wciąż o swym zdro-
wiu. Nie wie, co Mi powiedzieć, jest zimna, znużona, spieszno jej
odejść. W taki to sposób przyjmujesz Mnie duszo wybrana. Ty, któ-
rej całą noc z upragnieniem oczekiwałem. Tak, czekałem na nią,
aby w niej wypocząć i ulżyć jej troskom. Przygotowałem dla niej
nowe łaski, a ona nawet ich nie pragnie, nie prosi Mnie o nie,
ani o radę, ani o siłę. Użala się tylko i to nawet, nie zwracając się
do Mnie. Wydaje się, że przyszła spełnić tylko pustą formalność,
lub ze zwyczaju, czy też dlatego, że nie ma na sumieniu ciężkiej
winy. Nie powoduje nią ani miłość, ani prawdziwe pragnienie, że-
by się ze Mną ściśle zjednoczyć. Nie, ta dusza nie okazuje Mi deli-
katności, której spodziewało się od niej moje Serce.

A ten kapłan? Ach, jakżeż wyrazić, czego oczekuję od każdego
z moich kapłanów. Wyposażyłem ich w moją moc, aby przebaczali
duszom. Oddałem się do ich rozporządzenia: na ich słowa schodzę
z nieba na ziemię. Oddaję się w ich ręce, aby Mnie zamknęli
w Tabernakulum albo podali w Komunii Św. Są oni przecież moimi
szafarzami. A wreszcie powierzam im dusze, aby przez swe nauki,
duchowe kierownictwo, a zwłaszcza przez swój przykład prowadzili
je po drogach cnoty.

Czy wszyscy odpowiadają temu wezwaniu? Czy wszyscy wyko-
nują tę misję miłości? Czy dziś przy ołtarzu, kapłan mój będzie Mi
polecał dusze, które mu powierzyłem? Czy wynagrodzi Mi zniewa-
gi, których doznałem, a których on posiadł tajemnicę? Czy poprosi
Mnie o siłę, aby święcie wykonać swe zadanie? Aby gorliwie za-
brać się do pracy nad zbawieniem dusz? Czy będzie umiał zaprzeć
siebie samego dzisiaj, więcej niż wczoraj? Czy okaże Mi miłość,
której oczekuję. Czy będę mógł w nim spocząć, jak w drogim
i umiłowanym Mi uczniu?

Ach, co za ból przeszywa me Serce, kiedy muszę wyznać, że:
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„Dusze ludzi światowych ranią moje ręce i nogi i kalają moje
oblicze, lecz moje dusze wybrane, więc moje oblubienice, moi ka-
płani, przeszywają i rozdzierają moje Serce. Iluż jest kapłanów, któ-
rzy wielu duszom przywrócili łaskę, a sami trwają w stanie grze-
chu! Iluż z nich odprawi Mszę Św. w tym stanie, przyjmie Mnie
w Komunii Św., żyje i umiera w ten sposób!” To był ten ból, który
Mnie przeniknął w chwili Ostatniej Wieczerzy, kiedy ujrzałem
wśród moich dwunastu pierwszego niewiernego apostoła,
a po nim tylu innych w ciągu przyszłych wieków!

Eucharystia jest wynalazkiem miłości. Jest życiem i mocą dusz,
lekarstwem na wszelkie słabości, wiatykiem na drogę wieczności.
W niej grzesznicy odzyskują życie duszy. Oziębli znajdują prawdzi-
we ciepło. Gorliwi spoczynek i zaspokojenie swych pragnień.
Doskonali skrzydła, którymi wznieść się mogą ku coraz wyższej
świętości. Dusze czyste, słodycz, która stanowi dla nich najdelikat-
niejszy pokarm.

Eucharystia jest dla dusz Bogu poświęconych mieszkaniem,
przedmiotem miłości i życiem. W niej znajdują obraz swych ślubów
zakonnych, tych błogosławionych i świętych więzów, które je łączą
nierozdzielnie z Boskim Oblubieńcem. Tak, o dusze Bogu poświę-
cone, w tej małej Hostii okrągłej i cienkiej, gładkiej i lekkiej, znaj-
dziecie doskonały symbol waszego ślubu ubóstwa.

Taką powinna być dusza, która wiąże się ubóstwem: nie ma
w niej skrzywień, to znaczy drobnych przywiązań naturalnych
do rzeczy, których używa, ani do zajęcia, które wykonuje,
ani do rodziny, ani do ojczyzny. Jest ona gotowa zawsze wszystko
opuścić, zostawić, zmienić. Nie ma w niej nic ziemskiego, serce
ma wolne od tajemnych przywiązań. Nie znaczy to, że jej serce
ma być nieczułe, nie! Im bardziej kocha, tym lepiej będzie umiała
zachować ślub ubóstwa, nie naruszając go. Zasadniczą rzeczą
dla duszy zakonnej jest, po pierwsze, niczego nie posiadać
bez pozwolenia lub upoważnienia przełożonych; po drugie, być
zawsze gotową na pierwsze skinienie opuścić i pozostawić to,
co się ma i kocha.
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W tej małej, białej Hostii znajdą doskonały obraz swego ślubu
czystości. Tu pod postaciami chleba i wina kryje się rzeczywista
obecność Boga. Pod tą osłoną jestem zawsze cały z Ciałem, Krwią,
Duszą i Bóstwem. Dusza poświęcona Chrystusowi Panu przez ślub
dziewictwa powinna się osłonić w podobny sposób skromnością
i prostotą tak, by pod postacią ludzką kryć się mogła prawie aniel-
ska czystość. I pamiętajcie wy, o dusze, które stanowicie dwór Ba-
ranka bez zmazy, że chwała, którą Mi przez to przynosicie, prze-
wyższa w niezrównany sposób tę, którą Mi oddają duchy anielskie.
One bowiem nie doznały słabości natury ludzkiej. A na to, by zo-
stać czystymi, nie musiały ani walczyć ani zwyciężać.

Upodabniacie się także do mojej Matki, która, choć stworzenie
śmiertelne, odznacza się przecież czystością bez zmazy, choć pod-
legła całej nędzy natury ludzkiej, jednak pozostała niepokalaną
w każdej chwili życia. Ona jedna przyniosła Mi więcej chwały
niż wszystkie duchy niebieskie, a Bóg sam, pociągnięty tą czysto-
ścią, w Niej utworzył sobie ciało i zamieszkał w swym stworzeniu.
I więcej jeszcze, dusza, która Mi się poświęciła przez ślub czystości,
staje się podobna do Mnie, Stworzyciela, w stopniu możliwym
dla stworzenia. Bo i Ja, chociaż przyodziałem naturę ludzką nie wy-
kluczając jej nędzy, żyłem bez cienia najmniejszej zmazy. W ten
sposób przez ślub czystości staje się dusza Hostią białą i czystą,
która bez przerwy przynosi chwałę majestatowi Bożemu.

I wreszcie, o dusze zakonne, w Eucharystii znajdziecie wzór
dla waszego ślubu posłuszeństwa. Tu jest ukryta i unicestwiona
wielkość i moc Bóstwa. Jestem tu niejako bez życia, Ja, który du-
szom życie daję i podtrzymuję świat. Tu już nie ode Mnie zależy
odejść lub zginąć, żyć w samotności lub w towarzystwie: mądrość,
moc, swoboda znika pod tą Hostią. Postacie chleba przykuwają
Mnie jak więzy, osłaniają jak welon. W ten sposób ślub posłuszeń-
stwa jest dla duszy zakonnej łańcuchem, który ją wiąże, zasłoną,
pod którą ma ona zniknąć tak, że jej wola, sąd, wybór i swoboda
pozostają w zależności od życzenia Boga, wyrażonego przez wolę
przełożonych.
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Na uwagę siostry Józefy: „Dziś rano była Pierwsza Komunia
Święta dzieci, więc wielką pociechę musiał Jezus znaleźć w tych
duszach czystych i niewinnych” — odpowiada z dobrocią: „Tak,
chronię się do tych dusz i do dusz moich oblubienic, aby zapo-
mnieć o zniewagach świata. Dzieci są dla mojego Serca jak pączki
kwiatów, w których szukam schronienia. W duszach zaś moich ob-
lubienic ukrywam się i wypoczywam, są one bowiem jak róże roz-
winięte, które bronią Mnie swymi kolcami i pocieszają miłością”.

ŚW. JAN PAWEŁ II
EUCHARYSTIA — TRWAŁY ZNAK MIŁOŚCI BOGA1

1 opoka.org.pl: https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/homi-
lie/wczwartek_wp_12042001.html
Źródło: Copyright © by L’Osservatore Romano (wydanie polskie, 6/2001)

Msza Święta Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek
12.IV.2001 r.

W Wielki Czwartek po południu Św. Jan Paweł II udał się
do swojej katedry biskupiej — bazyliki św. Jana na Lateranie, gdzie
o godz. 17.30 przewodniczył Mszy Świętej Wieczerzy Pańskiej.
Po homilii dokonał obrzędu umycia nóg 12 kapłanom, którzy razem
z nim sprawowali Eucharystię. Pieniądze zebrane podczas liturgii
Papież przeznaczył dla ofiar trzęsienia ziemi w Salwadorze.
Po Mszy Świętej Najświętszy Sakrament został przeniesiony do ka-
plicy adoracji, gdzie Św. Jan Paweł II przez dłuższą chwilę mo-
dlił się w milczeniu.

1. „In supremae nocte Cenae / recumbens cum fratribus… —
W noc ostatnią przy wieczerzy, / z tymi, których braćmi zwał, / sam
Dwunastu się powierzył / i za pokarm z rąk swych dał”.

Tymi słowami przejmujący hymn Pange lingua opisuje Ostatnią
Wieczerzę, podczas której Jezus powierzył nam przedziwny sakra-
ment swego Ciała i Krwi. Czytania, których przed chwilą wysłucha-
liśmy, wyjaśniają ich głęboki sens.
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Tworzą jak gdyby swoisty tryptyk: ukazują ustanowienie Eucha-
rystii, jej prefigurację w symbolu Baranka paschalnego, jej egzy-
stencjalne odzwierciedlenie w braterskiej miłości i służbie.

Apostoł Paweł przypomina nam w Pierwszym Liście do Koryn-
tian, co Jezus uczynił „tej nocy, której został wydany”. Do relacji
o historycznym wydarzeniu Paweł dodał własny komentarz: „Ile-
kroć bowiem spożywacie ten chleb i pijecie kielich, śmierć Pana
głosicie, aż przyjdzie” (1 Kor 11, 26). Myśl, jaką chce tu przekazać
Apostoł, jest jasna: wspólnota celebrująca Wieczerzę Pańską urze-
czywistnia Paschę. Eucharystia nie jest jedynie pamiątką dawnego
obrzędu, ale żywym odtworzeniem największego czynu Zbawiciela.

To doświadczenie musi przynaglać chrześcijańską wspólnotę,
aby stawała się proroctwem nowego świata, któremu początek da-
ła Pascha. Rozważając dzisiejszego wieczoru tajemnicę miłości,
którą przypomina nam Ostatnia Wieczerza, my także adorujmy ją
w ciszy i skupieniu.

2. „Verbum caro, / panem verum verbo carnem efficit — Sło-
wem więc Wcielone Słowo / chleb zamienia w ciało swe”.

My, kapłani, sprawując każdego dnia Mszę Świętą, dotykamy
tego cudu własnymi rękoma! Kościół nieustannie powtarza te sło-
wa Jezusa i wie, że ma obowiązek czynić to aż do końca świata.
Za sprawą tych słów dokonuje się przedziwna przemiana: eucha-
rystyczne postaci pozostają, ale chleb i wino stają się — wedle
trafnego wyrażenia Soboru Trydenckiego — „prawdziwie, rzeczy-
wiście i istotowo” Ciałem i Krwią Pana. Umysł czuje się bezradny
w obliczu tak wzniosłej tajemnicy. Wiele pytań pojawia się w ser-
cu wierzącego, które znajduje wszakże ukojenie w słowie Chry-
stusa.

„Et si sensus deficit / ad firmandum cor sincerum sola fides suf-
ficit — Tylko wiara Bożą mową pewność o tym w serca śle”.

Umocnieni tą wiarą, tym światłem, które rozjaśnia naszą drogę
nawet pośród mroków zwątpienia i utrapień, możemy głosić: „Tan-
tum ergo Sacramentum / veneremur cernui — Przed tak wielkim
Sakramentem upadajmy wszyscy wraz”.
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3. Ustanowienie Eucharystii związane jest z paschalnym obrzę-
dem pierwszego Przymierza, który został opisany w odczytanym
przed chwilą fragmencie Księgi Wyjścia: jest tam mowa o baranku
„bez skazy, samcu, jednorocznym” (por. 12, 5), którego ofiara miała
uwolnić lud od zagłady: „Krew posłuży wam do oznaczenia domów,
w których będziecie przebywać. Gdy ujrzę krew, przejdę
obok i nie będzie pośród was plagi niszczycielskiej” (12, 13).

Tak to komentuje hymn św. Tomasza: „Et antiquum documen-
tum / novo cedat ritui — Niech przed Nowym Testamentem starych
praw ustąpi czas”. Słusznie zatem biblijne teksty z liturgii dzisiej-
szego wieczoru kierują nasz wzrok ku nowemu Barankowi, który
mocą krwi dobrowolnie przelanej na krzyżu ustanowił nowe i osta-
teczne Przymierze.

To jest właśnie Eucharystia — sakramentalna obecność Ciała
złożonego w ofierze i przelanej Krwi nowego Baranka. W niej zo-
staje ofiarowane całej ludzkości zbawienie i miłość. Czyż można
nie ulec urokowi tej tajemnicy? Powtórzmy za św. Tomaszem
z Akwinu: „Praestet fides supplementum sensuum defectui —
Co dla zmysłów niepojęte, niech dopełni wiara w nas”.

Tak, wiara budzi w nas zachwyt i skłania do adoracji! […]
5. „Do końca ich umiłował” (J 13, 1). Eucharystia jest trwałym

znakiem miłości Boga, wspomagającej nas w drodze do pełnej
jedności z Ojcem, przez Syna w Duchu. Ta miłość przerasta serce
człowieka. Gdy dzisiejszego wieczoru adorujemy Najświętszy Sa-
krament i rozważamy tajemnicę Ostatniej Wieczerzy, czujemy się
zanurzeni w oceanie miłości, która wypływa z Serca Bożego.

Z wdzięcznym sercem wznieśmy zatem hymn dziękczynny ludu
odkupionych: „Genitori Genitoque / laus et iubilatio… — Bogu Ojcu
i Synowi / hołd po wszystkie nieśmy dni. / Niech podaje wiek wie-
kowi / hymn triumfu, dzięki, czci. / A równemu Im Duchowi / nie-
chaj wieczna chwała brzmi!” Amen!
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ROZDZIAŁ 4
JEZUS W EUCHARYSTII

ORĘDZIA NMP DO KS. STEFANO GOBBI (1930—2011)1

1 Ks. S. Gobbi, Do Kapłanów, umiłowanych synów Matki Bożej, Vox Domini,
Katowice 2010

„W Eucharystii Jezus jest tak samo prawdziwie obecny na ziemi
jak w Niebie: ze swoim Ciałem, Krwią, Duszą i Bóstwem”!

JEZUS W EUCHARYSTII2 (176)

2 Tamże, s. 215—217.

Garabandal (Hiszpania), 14.06.1979r.
Uroczystość Bożego Ciała
Najmilsi synowie, kroczcie dalej ufnie drogą, po której was

prowadzi wasza Niebieska Mama. Wkrótce przez was, którzy odpo-
wiedzieliście na Moje matczyne zaproszenie. Mój plan spełni się.
Wspierajcie Moje przemieniające działanie, które uczyni was
wszystkich Kapłanami według Eucharystycznego Serca Jezusa. Mo-
je Niepokalane Serce może odnieść tryumf jedynie wtedy, kiedy za-
tryumfuje Mój Syn Jezus. Zakróluje On ponownie w sercach, du-
szach i w życiu poszczególnych ludzi i narodów całej ludzkości.

W Eucharystii Jezus jest tak samo prawdziwie obecny na ziemi
jak w Niebie: ze Swoim Ciałem, Krwią, Duszą i Bóstwem. Jego
Chwalebne Królestwo zajaśnieje przede wszystkim w tryumfie eu-
charystycznym, gdyż Eucharystia stanie się ponownie sercem i cen-
trum całego życia Kościoła.

Jezus w Eucharystii stanie się szczytem każdej waszej modli-
twy, która powinna być modlitwą adoracji, dziękczynienia, uwiel-
bienia i przebłagania. Jezus w Eucharystii stanie się ponownie cen-
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trum całej działalności liturgicznej, która rozwinie się — jak hymn
na cześć Trójcy Przenajświętszej — dzięki nieustannej funkcji ka-
płańskiej Chrystusa, aktualizującej się w misterium eucharystycz-
nym. Jezus w Eucharystii stanie się ponownie centrum waszych ko-
ścielnych zgromadzeń, ponieważ kościół jest Jego świątynią, Jego
domem — zbudowanym przede wszystkim po to, by mogła jaśnieć
pośród was Jego Boska obecność.

Synowie najmilsi, dziś ciemność ogarnęła nawet Tabernaku-
lum. Wokół niego istnieje tak wielka pustka, tak wielka obojętność,
tak wielkie lekceważenie! Z każdym dniem wzrastają wątpliwości,
zaprzeczenia i świętokradztwa. Eucharystyczne Serce Jezusa jest
na nowo ranione przez swoich we własnym domu: w miejscu,
w którym ustanowił Swoją Boską siedzibę wśród was. Stańcie się
na nowo doskonałymi czcicielami i gorliwymi sługami Jezusa Eu-
charystycznego, który za waszym pośrednictwem staje się znów
obecny, składa Siebie w ofierze i oddaje duszom.

Prowadźcie wszystkich do Jezusa w Eucharystii, prowadźcie
wszystkich na adorację, do Komunii Świętej, do coraz większej mi-
łości! Pomagajcie wszystkim, aby zbliżali się w sposób godny
do Jezusa w Eucharystii. W tym celu wyrabiajcie u wiernych świa-
domość grzechu, proście ich, by przystępowali do Komunii sakra-
mentalnej w stanie łaski. Uczcie ich częstej spowiedzi. Dla duszy
znajdującej się w stanie grzechu śmiertelnego jest ona konieczna
do przyjęcia Komunii świętej.

Najmilsi synowie, powstrzymajcie wzrost świętokradztw! Nigdy
tak często jak dziś nie przystępowano do Komunii Św. w sposób
tak niegodny. Kościół doznaje głębokich ran przez mnożenie się
świętokradzkich Komunii!

Nadszedł czas, kiedy wasza Niebieska Mama mówi: „Dosyć
już tego!” Ja sama wypełnię wielką pustkę otaczającą Mego Syna
Jezusa obecnego w Eucharystii. Zbuduję barierę miłości wokół Jego
Boskiej obecności. Wzniosę ją przy waszej pomocy, umiłowani sy-
nowie. Pragnę was postawić jako straż miłości przy wszystkich Ta-
bernakulach ziemi.
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NIE SAMYM CHLEBEM1 (443)

1 Tamże, s. 602, 604—605.

Brasilia (Brazylia), 26.02.1991r., Rekolekcje w formie Wieczer-
nika dla Biskupów i Kapłanów należących do K. R. M. w Brazylii

[…] Nie samym chlebem żyje człowiek. Człowiek żyje również
Chlebem życia zstępującym z Nieba dla nasycenia głodu serca. Iluż
żyje dziś w straszliwej niewoli pychy, niepohamowanego egoizmu,
chciwości, nienawiści, przemocy, wielkiej niezdolności miłowania.
Jedyną drogą wiodącą was do Zbawienia jest komunia i miłość.
W tym celu Jezus udzielił wam nieocenionego daru Przenajświęt-
szej Eucharystii.

Jezus jest obecny w Eucharystii, aby być pokarmem dla wasze-
go duchowego życia i aby kształtować w was prawdziwą zdolność
miłowania. Jezus udziela się wam w Eucharystii, aby kochać w was,
z wami i poprzez was. Jezus Eucharystyczny jest żywym Chlebem
zstępującym z Nieba. Jest pokarmem usuwającym głód i Napojem,
którego picie gasi pragnienie.

Jezus Eucharystyczny pragnie dziś stać się Dobrym Samarytani-
nem dla waszego Kościoła, tak podzielonego i tak bardzo cierpią-
cego, oraz dla waszej ojczyzny — tak chorej i zagrożonej. Jezus Eu-
charystyczny pragnie wprowadzić was wszystkich na drogę miłości,
pojednania, wspólnoty, pokoju, miłosierdzia i zbawienia. Uczcie się
od Jezusa, który jest cichy i pokornego serca, a znajdziecie odpo-
czynek dla waszych dusz. […]

Dlatego proszę was w tym nadzwyczajnym roku o doprowa-
dzenie wszędzie do rozkwitu kultu Przenajświętszej Eucharystii,
polegającego na adoracji, wynagradzaniu i miłości do niej. Wysta-
wiajcie znowu w waszych kościołach Przenajświętszy Sakrament
w czasie uroczystych godzin publicznej adoracji.

Niech Eucharystia stanie się centrum waszej modlitwy, wasze-
go życia, waszego kultu i waszych kościelnych zgromadzeń. Dzięki
temu już dziś Jezus Eucharystyczny zaspokoi Swoim Słowem głód
umysłów. Głód dusz nasyci Swoją łaską, a głód waszych serc —
Swoją Miłością.
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Jezus w Eucharystii udzieli wam wielkiego daru prawdziwego
wyzwolenia z wszelkiej formy niewolnictwa fizycznego, duchowe-
go i moralnego. Wtedy zabłyśnie w was wszystkich wielka godność
dzieci Bożych, stworzonych przez Boga, przez Niego kochanych,
odkupionych, uświęconych i zbawionych.

Wyjdźcie teraz z tego Wieczernika i stańcie się apostołami no-
wej Ewangelizacji w całej Brazylii. Towarzyszę wam Moją niepoka-
laną miłością i podtrzymuję Moim matczynym błogosławieństwem.

RÓWNIEŻ I WY RODZICIE MOJEGO SYNA1 (141)

1 Tamże, s. 174—176.

Święta Noc, 24.12.1977r
Synowie Moi najmilsi, pochylcie się wraz ze Mną nad żłobem,

w którym Mój Syn, właśnie narodzony, jeszcze drży z zimna i kwili
płacząc.

Adorujmy Go wspólnie, bo jest prawdziwym Synem Bożym! Ko-
cham was szczególną miłością, ponieważ jesteście Jego Kapłanami.
Otrzymaliście władzę, która tak bardzo was upodabnia do waszej
Niebieskiej Mamy.

Kiedy celebrujecie Mszę świętą, również i wy rodzicie Mojego
Syna. Staje się On rzeczywiście obecny w Hostii konsekrowanej
przez słowa Kapłanów.

Gdyby nie było was, Moi najmilsi synowie, Mój Syn nie mógłby
stawać się obecny w Sakramencie Eucharystii.

W Eucharystii Jezus jest prawdziwie obecny ze Swoim Ciałem,
Krwią, Duszą i Bóstwem. Wy, Kapłani, odnawiacie rzeczywistość Je-
go narodzenia w czasie.

Również dziś — jak wtedy — to przyjście odbywa się w ukryciu.
Wtedy przyjęła go grota, dziś — kamień ołtarza.

W przeszłości delikatne ciało małego Dziecka zakrywało Jego
Bóstwo, dziś ukrywa Je biała postać chleba. Jednak jak wtedy
w małym Dziecku, tak teraz w konsekrowanej Hostii jest rzeczywi-
ście obecny Syn Boży. […]
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MATKA ADORACJI I WYNAGRODZENIA1 (360)

1 Tamże, s. 472—477.

Rubbio (Vicenza), 21.08.1987 r. Wspomnienie św. Piusa X
[…] Jestem Matką adoracji i wynagrodzenia. Obok każdego Ta-

bernakulum na ziemi jestem zawsze obecna jako Matka. Wznoszę
nowe Tabernakulum miłości dla Mego Syna Jezusa, otoczonego
dziś samotnością. Buduję ogród niebiańskiej miłości, który ogarnia
Go całym zachwytem Raju w adorujących chórach anielskich,
w błogosławionej modlitwie Świętych, w bolesnym pragnieniu
wielu dusz oczyszczających się jeszcze w Czyśćcu. W Moim Niepo-
kalanym Sercu wszyscy uczestniczą w koncercie nieustannej adora-
cji, stałej modlitwy i głębokiej miłości do Jezusa rzeczywiście obec-
nego w każdym Tabernakulum na ziemi. Moje matczyne Serce jest
dziś zasmucone i głęboko zranione. Widzę bowiem wokół Boskiej
Obecności Jezusa w Eucharystii taką pustkę, tyle opuszczenia, za-
niedbania i milczenia!

Kościele pielgrzymujący i cierpiący, którego jestem Matką, Ko-
ściele, rodzino wszystkich Moich dzieci, arko Nowego Przymierza,
ludu Boży, musisz zrozumieć, że to Tabernakulum jest centrum
twego życia, zdrojem łaski, źródłem twego światła i zasadą działal-
ności apostolskiej. W nim prawdziwie jest obecny Jezus, by uczyć
cię wzrastania i pomagać ci chodzić, by udzielać ci siły do dawania
świadectwa i odwagi — do ewangelizowania, by podtrzymywać cię
we wszystkich twych cierpieniach.

Kościele pielgrzymujący i cierpiący w obecnych czasach, we-
zwany do przeżywania konania w Getsemani i krwawej godziny
swej Kalwarii, chcę cię tu dziś przynieść. Pragnę, abyś ze Mną —
upadającą na twarz przed każdym Tabernakulum w akcie nieprze-
rwanej adoracji i wynagrodzenia — mógł powtórzyć gest wykony-
wany ciągle przez twoją Niebieską Mamę.

Jestem Matką adoracji i wynagrodzenia. W Eucharystii Jezus jest
rzeczywiście obecny, ze Swoim Ciałem, Krwią, Duszą i Bóstwem.
W Eucharystii jest rzeczywiście obecny Jezus Chrystus, Syn tego
Boga, którego zawsze w Nim dostrzegałam, w każdej chwili Jego
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ziemskiego życia, chociaż był ukryty pod osłoną kruchej i słabej
natury, rozwijającej się w rytmie jej ludzkiego wzrostu. Ustawicz-
nym aktem wiary zawsze widziałam Boga w Moim Synu Jezusie
i adorowałam Go z głęboką miłością.

Adorowałam Go, gdy był jeszcze ukryty w Moim dziewiczym ło-
nie jak mały pączek. Kochałam Go, żywiłam Go, pomagałam Mu
wzrastać, dając Mu Moje własne ciało i Moją własną krew. Adoro-
wałam Go po narodzeniu, kontemplując Go w żłobie biednej i po-
zbawionej wszystkiego groty. Adorowałam Mego Boga we wzrasta-
jącym Dzieciątku Jezus, w rozwijającym się Młodzieńcu, w młodym
Człowieku, pochylonym nad codzienną pracą, w Mesjaszu, wypeł-
niającym publiczną misję. Adorowałam Go odrzuconego i ode-
pchniętego, gdy został zdradzony, opuszczony i gdy bliscy się Go
wyparli. Adorowałam Go skazanego i wyśmianego, ubiczowanego
i ukoronowanego cierniem, prowadzonego na śmierć i ukrzyżowa-
nego. Adorowałam Go na Krzyżu w Jego niewypowiedzianym cier-
pieniu oraz niesionego do grobu i złożonego w nim. Adorowałam
Go po Jego Zmartwychwstaniu, gdy Mnie pierwszej ukazał się
w blasku Swego uwielbionego Ciała i w świetle Swego Bóstwa.

Najmilsi synowie, przez cud miłości, który będziecie mogli zro-
zumieć dopiero w Raju, Jezus dał wam skarb Swej nieustannej
obecności wśród was w Eucharystii. W Tabernakulum pod postacią
konsekrowanego chleba przebywa ten sam Jezus, którego Ja pierw-
sza ujrzałam po Jego Zmartwychwstaniu; ten sam Jezus, który
w chwale Swego Bóstwa ukazał się jedenastu Apostołom, wielu
uczniom, zapłakanej Magdalenie i świętym niewiastom, które po-
szły do Grobu.

W Tabernakulum — ukryty pod eucharystyczną zasłoną —
obecny jest ten sam Jezus Zmartwychwstały, który ukazał się po-
nownie przeszło pięciuset uczniom i który poraził prześladowcę,
Szawła, na drodze do Damaszku. To ten sam Jezus, który siedzi
po prawicy Ojca w chwale Swego uwielbionego Ciała i Swego Bó-
stwa. On z miłości ku wam ukrywa się pod białą postacią konse-
krowanego chleba.
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Najmilsi synowie, musicie dziś bardziej wierzyć w Jego obec-
ność pomiędzy wami. Odważnie i z mocą musicie szerzyć wasze
kapłańskie zaproszenie do powrotu wszystkich do jednej, silnej
i potwierdzanej świadectwem wiary w rzeczywistą obecność Jezusa
Chrystusa w Eucharystii. Musicie tak kierować całym Kościołem,
aby — wraz z waszą Niebieską Mamą — znalazł się przed Taberna-
kulum, w akcie wynagrodzenia, stałej adoracji i nieustannej modli-
twy. Wasza kapłańska modlitwa musi stać się modlitwą całkowicie
Eucharystyczną.

Proszę, żeby powrócono wszędzie do organizowania godzin
adoracji przed Jezusem wystawionym w Najświętszym Sakramen-
cie. Pragnę, żeby wzrósł hołd miłości wobec Eucharystii i aby ujaw-
nił się w dostrzegalnych i wymownych znakach waszej pobożności.
Otaczajcie kwiatami i światłami Jezusa Eucharystycznego. Poświęć-
cie Mu pełną czułości uwagę. Podchodźcie do Niego z głęboką
czcią, przyklękając i adorując Go. Gdybyście wiedzieli, jak Jezus Eu-
charystyczny was kocha, jak mały gest waszej miłości napełnia Go
radością i pociechą! Wobec jednej kropli czystej miłości kapłań-
skiej — którą wkładacie do kielicha Jego Eucharystycznego Serca —
Jezus przebacza bardzo wiele świętokradztw i zapomina o całym
bezmiarze niewdzięczności.

Kapłani i wierni należący do Mojego Ruchu, przychodźcie czę-
sto przed Tabernakulum, módlcie się przed Tabernakulum. Niech
wasza modlitwa stanie się nieustanną adoracją i wstawiennic-
twem, dziękczynieniem i wynagradzaniem! Niech będzie modlitwą
jednoczącą się z niebiańskim śpiewem Aniołów i Świętych, z żarli-
wym błaganiem dusz oczyszczających się jeszcze w Czyśćcu. Niech
stanie się modlitwą gromadzącą głosy całej ludzkości, która po-
winna upadać na twarz przed każdym Tabernakulum na ziemi —
w akcie nieprzerwanej wdzięczności i codziennego dziękczynienia.
W Eucharystii Jezus jest rzeczywiście obecny. Pozostaje zawsze
z wami i ta obecność będzie coraz mocniejsza, zajaśnieje
nad światem jak słońce i zaznaczy początek nowej epoki. Przyjście
chwalebnego Królestwa Chrystusa zbiegnie się z największą wspa-
niałością Eucharystii.
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Chrystus urzeczywistni Swe wspaniałe Królestwo w powszech-
nym tryumfie Jego Królestwa Eucharystycznego, które rozwinie się
z całą mocą i będzie miało możność zmieniać serca, dusze, osoby,
rodziny, społeczeństwo i nawet strukturę świata.

Po przywróceniu Swego Eucharystycznego Królestwa Jezus do-
prowadzi was do cieszenia się Jego stałą obecnością: odczujecie ją
w nowy i nadzwyczajny sposób. Doprowadzi was do przeżywania
drugiego, odnowionego i piękniejszego ziemskiego Raju. Niech
wasza obecność przed Tabernakulum nie będzie jedynie obecno-
ścią modlitewną, lecz również wspólnotą życia z Jezusem.

Jezus jest prawdziwie obecny w Eucharystii, ponieważ chce
wejść w stałą wspólnotę życia z wami. Kiedy przychodzicie do Nie-
go, On was widzi. Kiedy mówicie do Niego, słucha was. Kiedy Mu
coś powierzacie, przyjmuje do Swego Serca każde wasze słowo.
Kiedy Go prosicie, zawsze was wysłuchuje. Idźcie przed Tabernaku-
lum, by utworzyć z Jezusem wspólnotę życia: życia zwykłego i co-
dziennego.

Przychodźcie przed Tabernakulum, aby szukać Jezusa z taką sa-
mą naturalnością, z jaką poszukujecie przyjaciela, z jaką idziecie
zwierzyć się drogim wam osobom. Jak potrzebujecie pomagających
wam przyjaciół, tak odczuwajcie potrzebę Jego. Niech stanie się
dla was najdroższym Przyjacielem, Osobą, najbardziej upragnioną
i najbardziej kochaną, której okażecie największą wierność. Po-
wiedzcie Jezusowi o waszej miłości. Powtarzajcie Mu to często,
bo to jedyna rzecz, która czyni Go niezmiernie szczęśliwym, pocie-
sza Go za liczne niewdzięczności i wynagradza Mu za wiele zdrad:

„Jezu, Ty jesteś naszą miłością. Jezu, jedynie Ty jesteś naszym
wielkim Przyjacielem. Jezu, kochamy Ciebie. Jezu, jesteśmy zako-
chani w Tobie”.

Obecność Chrystusa w Eucharystii ma sprawić, że wzrośnie
w was doświadczenie prawdziwej wspólnoty miłości z Nim, tak by-
ście już nigdy nie czuli się sami. On po to pozostał na ziemi,
aby zawsze być z wami. Powinniście przychodzić przed Tabernaku-
lum, by zbierać owoce modlitwy i wspólnoty życia z Jezusem, która
rozwija się i dojrzewa w waszej świętości.
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Najmilsi synowie, im bardziej wasze życie toczy się całe u stóp
Tabernakulum — w głębokiej jedności z Jezusem w Eucharystii —
tym bardziej wzrasta w was świętość. Jezus Eucharystyczny sta-
je się wzorem i formą waszej świętości. On prowadzi was do czy-
stości serca, do poszukiwanej i upragnionej pokory, do życia w uf-
ności, do miłosnego synowskiego oddania. Jezus Eucharystyczny
staje się nowym wzorem waszej kapłańskiej świętości. Osiągniecie
ją przez codzienną i ukrytą ofiarę, przez stałą, pełną miłości obec-
ność przy waszych braciach, przez zdolność przyjmowania na sie-
bie cierpień i krzyży wszystkich ludzi, przez możliwość przemienia-
nia zła w dobro i przez głębokie działanie dla doprowadzenia dusz
wam powierzonych do zbawienia.

Mówię wam: w obecnych czasach pragnę was wszystkich mieć
przed Tabernakulum. Chcę tam widzieć przede wszystkim was, naj-
milszych synów Matki, trwającej zawsze w akcie nieprzerwanej ad-
oracji i nieustannego wynagrodzenia. Pragnę, by przez was kult
Eucharystii na nowo i coraz silniej zakwitał w całym Kościele. Mu-
si się obecnie zakończyć głęboki kryzys pobożności eucharystycz-
nej, który zaraził cały Kościół i stał się korzeniem bardzo wielkiej
niewierności i szerzenia się ogromnego odstępstwa. Wraz
ze wszystkimi Moimi umiłowanymi oraz z poświęconymi Mi dzieć-
mi, stanowiącymi część Mojego Ruchu, umieszczam was przed każ-
dym Tabernakulum świata, by was złożyć w hołdzie Jezusowi — ja-
ko najdroższe klejnoty i najpiękniejsze, najwonniejsze kwiaty.

Mama Niebieska chce odtąd przynosić Jezusowi obecnemu
w Eucharystii coraz większą liczbę Swych dzieci. Są to bowiem
czasy, kiedy Jezus Eucharystyczny powinien być przez wszystkich
adorowany, kochany, otoczony wdzięcznością i uwielbieniem. Moi
synowie bardzo umiłowani, razem z Jezusem, który w każdym Ta-
bernakulum znajduje się w stanie nieustannej ofiary za was, bło-
gosławię was w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
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ROZDZIAŁ 5
NAUKI NAJŚWIĘTSZEJ KRÓLOWEJ
NIEBIOS

NMP DO MARII Z AGREDY (1602—1665)

USTANOWIENIE NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU OŁTARZA1

1 Maria z Agredy, Mistyczne Miasto Boże…, dz. cyt. s. 219—221.

Moja córko! O, gdyby wyznawcy świętej wiary katolickiej chcie-
li otworzyć swoje twarde i napełnione ziemskimi myślami serca,
aby przyjąć prawdziwą wiedzę o Najświętszym Sakramencie Ołta-
rza! Gdyby chcieli się pozbyć kajdan swych ziemskich skłonności
i ujarzmić swe namiętności, aby w Boskim świetle żywej wiary zro-
zumieć własne szczęście, że w Najświętszym Sakramencie mają
wśród siebie odwiecznego Boga! Gdybyż poznali wielkość tego da-
ru, czcili i szanowali ten skarb, gdybyż chcieli kosztować słodyczy
tego Sakramentu i korzystać z siły w Nim ukrytej! Nie mieliby się
wtedy czego obawiać w swym doczesnym wygnaniu.

Śmiertelnicy, którzy żyją w szczęśliwym okresie prawa łaski
nie powinni się uskarżać na swoje słabości i namiętności, albo-
wiem w Chlebie niebiańskim mają środek pokrzepienia i zbawie-
nia. Nie powinni skarżyć się na to, że kusi i niepokoi ich szatan,
albowiem przez częste i godne przyjmowanie tego Sakramentu
zwyciężą szatana. Wina leży po stronie tych, którzy zapominają
w potrzebie uciekać się do pomocy tego Sakramentu, który mój
Syn ustanowił jako zbawczy środek.

Lucyfer i jego złe duchy tak obawiają się obecności Najświęt-
szego Sakramentu Ołtarza, że przebywanie w jego pobliżu sprawia
im większe cierpienie niż pobyt w piekle. Ich nienawiść do Boga
jest jednak tak wielka, że niekiedy wchodzą do kościołów, aby ku-
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sić tam wiernych; ponoszą tak straszne męczarnie, bo najwięcej ra-
dości sprawia im skuszenie kogoś do grzechu w tym świętym miej-
scu, w obecności Najświętszego Sakramentu. Podczas procesji złe
duchy uciekają jak najspieszniej, wiedzą jednak z doświadczenia,
że nawet wtedy może się im udać skusić pojedyncze dusze i dopro-
wadzić je do tego, że zapomną o czci i szacunku, jakie są winne Je-
zusowi obecnemu w Najświętszym Sakramencie.

Z tego co powiedziałam możesz wywnioskować, jaką moc
przeciw szatanowi daje godne spożywanie Anielskiego Chleba
i jak bezradny byłby szatan, gdyby ludzie z nabożeństwem przyj-
mowali Najświętszy Sakrament i starali się od jednej Komunii
do drugiej zachować czystość serca. Niewielu jest jednak takich,
którzy się o to starają, a zły duch gorliwie pracuje nad tym,
aby po Komunii Świętej znowu popadli w obojętność. Zapisz te na-
uki głęboko w twoim sercu, a ponieważ Najwyższy przez usta
twych przełożonych zarządził, abyś codziennie przyjmowała ten
Najświętszy Sakrament, staraj się o gorliwość, z jaką przygotu-
jesz się do jednej Komunii, zatrzymać do następnej.

Jest wolą mego Pana i moją, abyś tym mieczem walczyła w bi-
twach Pańskich; w imieniu świętego Kościoła masz walczyć prze-
ciwko jego niewidzialnym wrogom. Płacz nad tym, że katolicy
gniewają Boską sprawiedliwość nieustannymi grzechami i nie znaj-
dzie się ani jeden człowiek, który by się zastanowił nad tym nie-
szczęściem i pomyślał nad środkiem zaradczym. A przecież ludzie
mogliby znaleźć taki środek w odpowiednim korzystaniu z Naj-
świętszego Sakramentu Ołtarza, gdyby za moim pośrednictwem
zbliżali się do Niego z pokornym i skruszonym sercem.

Jeżeli nieuszanowanie wobec Najświętszego Sakramentu jest
ciężkim grzechem dla wszystkich dzieci Kościoła, to na tym więk-
szą karę zasługują niegodni słudzy ołtarza. Z nieuszanowania bo-
wiem, z jakim obchodzili się z Najświętszym Sakramentem, po-
chodzi lekceważenie Go przez innych katolików. Gdyby ludzie
wiedzieli, że kapłani zbliżają się do tych świętych tajemnic z na-
leżytą czcią i nabożeństwem to zrozumieliby wówczas, że sami
powinni tak postępować. Ci, którzy czczą Boga w Najświętszym
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Sakramencie, będą jaśnieli w niebie jak słońce między gwiazda-
mi, albowiem spływać będzie na nich blask chwały z przemienio-
nego Człowieczeństwa mego Boskiego Syna. Ich przemienione
ciała będą miały na piersiach cudownie piękne odznaki, na świa-
dectwo, że byli godnymi cyboriami Najświętszego Sakramentu.
Otrzymają również tę nagrodę, że pojmą sposób, w jaki Boski Syn
przebywał w Najświętszym Sakramencie i zrozumieją wszystkie
cuda tego Sakramentu. Wielka będzie radość tych, którzy przyj-
mowali Najświętszy Sakrament z należytym nabożeństwem, a ich
niebiańska chwała dorówna chwale niejednego męczennika.

Teraz, moja córko, dowiedz się z moich ust, co myślałam
gdy przyjmowałam mego Boga i Pana w Najświętszym Sakramen-
cie. Aby to lepiej zrozumieć przywołaj w pamięci to wszystko co ci
już objawiłam, abyś należycie wszystko zapisała. Od chwili mego
poczęcia byłam wolna od grzechu pierworodnego i dostąpiłam po-
znania i oglądania Boga. W poznaniu Boga przewyższyłam wszyst-
kich świętych, w miłości, wszystkich serafinów. Nigdy nie popełni-
łam grzechu; zawsze ćwiczyłam się w cnotach przewyższając
w tym względzie wszystkich świętych. Intencje mych czynów były
wzniosłe, wrodzone cnoty i dary mej duszy były bez miary i granic.
Naśladowałam mego Najświętszego Syna, pracowałam wiernie,
cierpiałam odważnie i współdziałałam przy wszystkich dziełach
Odkupienia na tyle, na ile było mi to dane.

Ani na chwilę nie przestałam miłować Boga i pomnażać chwa-
ły niebiańskiej. Za wszystkie te zasługi uznałam się dostatecznie
wynagrodzona przez jednorazowe przyjęcie najświętszego Ciała
mego Syna w Najświętszym Sakramencie, a nawet uważałam sie-
bie za niegodną tej łaski. Rozważ teraz, moja córko, cóż ty powin-
naś, co reszta ludzi powinna myśleć przy przyjmowaniu tego cu-
downego Sakramentu. Jeżeli jedna Komunia może być nadmierną
nagrodą nawet dla największego świętego, co powinni myśleć
i czynić kapłani i ci wierni, którzy ją często przyjmują? Otwórz oczy
pośród gęstej ciemności i ślepoty ludzi i podnieś je ku światłu nie-
biańskiemu aby zrozumieć te tajemnice. Uważaj twoje czyny
za małe, zasługi za drobne, trudy za lekkie, wdzięczność za zbyt
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małą w porównaniu do tego niezmiernego dobrodziejstwa, że Ko-
ściół Święty posiada Chrystusa w Najświętszym Sakramencie.

Jeżeli uznasz się za zbyt słabą, aby odwdzięczyć się za te i inne
dobrodziejstwa, to przynajmniej upokórz się i z całą otwartością
wyznaj twą niegodność. Chwal i wysławiaj Pana i w każdej chwili
bądź gotowa do przyjęcia Go z największą gorliwością i najczul-
szym nabożeństwem; bądź gotowa do poniesienia wszelkich cier-
pień aby móc dostąpić tego wielkiego szczęścia.

CHRZEST NOWO NAWRÓCONYCH. PIERWSZA MSZA ŚWIĘTA.
USTAWICZNA OBECNOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU
W SERCU MARYI1

1 Tamże, s. 287—288.

Moja córko! Wprawdzie w swym życiu śmiertelnym nie zdołasz
nigdy zrozumieć, jaką miłością obdarzam ludzi, oświadczam ci jed-
nak: gdy Najwyższy nadał mi w niebie miano Matki i Mistrzyni
w Kościele Świętym, udzielił mi równocześnie niewysłowionego
udziału w nieskończonej miłości i miłosierdziu, które Pan miał
dla dzieci Adama. Ponieważ byłam tylko stworzeniem, a łaska mi
udzielona była tak niezmierna, więc tylko moc Boża uchroniła
mnie przed utratą życia.

Podobny skutek wywoływała we mnie radość, jaką odczuwałam
gdy dusze ludzkie wstępowały do Kościoła, a później do nieba. Tylko
ja mogłam w pełni ocenić wielkość tego szczęścia, w głębokiej po-
korze dziękowałam za to Bogu. Szczególnie wielka była moja miłość
do ludzi gdy modliłam się o nawrócenie grzeszników lub gdy kto
z wiernych szedł na zatracenie. W radości i boleści wycierpiałam
o wiele więcej, niż męczennicy we wszystkich swych katuszach.
O każdą duszę starałam się z niewysłowionym i nadprzyrodzonym
natężeniem sił. Wiele zawdzięczają mi dzieci Adama, bowiem czę-
sto ofiarowałam za nie swoje życie. Teraz wprawdzie nie mogę ofia-
rować życia za ludzi, ale miłość z jaką modlę się o ich wieczne zba-
wienie jest jeszcze większa i doskonalsza.
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Jeżeli moja miłość ku bliźnim była tak wielka, to możesz sobie
wyobrazić jak wielki był żar mej miłości ku Panu, gdy przyjmowa-
łam Go w Najświętszym Sakramencie. Chcę ci wyjawić tajemnicę,
związaną z przyjmowaniem przeze mnie Komunii Świętej z rąk św.
Piotra. Najwyższy przydał wtedy mej miłości takiej siły, że moje
serce dosłownie się otworzyło dla mego Syna w Najświętszym Sa-
kramencie, aby zasiadł w nim jako król na przynależnym Mu tronie.
Gdybym w chwale, której teraz zażywam, była zdolna jeszcze
do ponoszenia cierpień, to jedną z największych przyczyn mojego
bólu byłaby obojętność i zuchwałość, z jaką ludzie odważają się
przyjmować Przenajświętsze Ciało mego Boskiego Syna: jedni czy-
nią to skalani grzechem, inni bez uszanowania i świętej bojaźni,
prawie wszyscy bez zastanowienia się nad tym, czym jest ów kęs
chleba sam w sobie i czym jest dla nich — a nie jest on niczym in-
nym jak tylko Bogiem samym i jest dla nich zarodkiem żywota
wiecznego albo wiecznej śmierci.

Smuć się i płacz na myśl o tym, że tak wiele dzieci Kościoła
postępuje z moim Synem w Najświętszym Sakramencie bez czci
i uszanowania; płacz nad tym nieszczęściem i nad tym, że tak nie-
wielu nad tym płacze. Płacz, że tak wielu udaremnia zamiary, jakie
mój Syn pragnie osiągnąć z niezmierzonej miłości. Oznajmiam ci,
że w nowo założonym Kościele tylu było zbawionych, ilu teraz
idzie na potępienie. Gdybyś dokładnie wiedziała co się pod tym
względem dzieje, to posiadając prawdziwą miłość umarłabyś z bó-
lu. Nieszczęście to bierze się stąd, że dzieci wiary idą za ciemno-
ścią, miłują próżność, pożądają bogactw i niemal wszyscy zabiega-
ją o zmysłowe i zwodnicze uciechy. Wszystko to tak zaciemnia ich
rozum, że nie poznają już światła, nie rozróżniają co dobre i złe,
nie mogą zrozumieć nauki Ewangelii.

JAK NAJŚWIĘTSZA MARYJA PANNA ROZWAŻAŁA MĘKĘ PANA
JEZUSA. JEJ PEŁNE POKORY USZANOWANIE PRZY PRZYJMOWANIU
KOMUNII ŚWIĘTEJ1

1 Tamże, s. 315—316.

43

EUCHARYSTIA — SERCE BOGA



Moja córko! Chciałam ci pokazać całe nabożeństwo, jakim ota-
czałam mękę i śmierć mego Najświętszego Syna, aby zganić i za-
wstydzić niezmierną obojętność, jaką ludzie okazują wobec tego
niewysłowionego dobrodziejstwa Odkupienia. Jakże wstrętna i nie-
bezpieczna jest niewdzięczność i obojętność ze strony ludzi! Obo-
jętność jest oznaką pogardy, bo człowiek nie zapomina tego co ce-
ni. Jakże ludzie mogą pogardzać tym nieskończonym dobrem, które
przypadło im w udziale; jakże mogą zapomnieć o miłości, z jaką
odwieczny Ojciec wydał na śmierć swego Jednorodzonego Syna;
jakże mogą zapomnieć o owej miłości, z jaką Syn przyjął tę śmierć?
Martwa ziemia jest wdzięczna temu, kto ją uprawia i pielęgnuje.
Dzikie zwierzęta oswajają się i stają się łagodne, aby okazać
wdzięczność za doznane dobrodziejstwa. Także ludzie pomiędzy
sobą są wdzięczni swym dobrodziejom. Jeżeli ktoś wobec nich oka-
zuje niewdzięczność czują się dotknięci, uważają to za obrazę i po-
tępiają takie zachowanie.

Skąd więc bierze się ta niewdzięczność ludzka wobec Boga
i Odkupiciela, dlaczego ludzie zapominają ile wycierpiał, aby ocalić
ich od wiecznego potępienia? Mało tego, ze swej strony uskarża-
ją się, że Bóg nie spełnia jak najprędzej ich życzeń! Aby śmiertelni-
cy dowiedzieli się, jaką odpowiedzialność ściągają na swoją głowę
przez taką niewdzięczność, oznajmiam ci: gdy Lucyfer i jego złe du-
chy spostrzegają w jakieś duszy taką niewdzięczność, wtedy są
pewni, że należy ona do nich.

Jeżeli ktoś nie zważa na dobrodziejstwa wyświadczone przez
Boga, nie pozna się także na diabelskich sztuczkach i oszukań-
stwach. Próbują wtedy kusić i doprowadzać do upadku takie dusze,
które nie posiadają najskuteczniejszej broni przeciwko nim. Ponie-
waż złe duchy wiedzą o tym wszystkim, więc dokładają wszelkich
wysiłków, aby zatrzeć w duszy człowieka pamięć o dziele Odkupie-
nia, a zwłaszcza o męce i śmierci Pana Jezusa. Osiągają ten cel
w przypadku wielu ludzi i szerzą spustoszenie pomiędzy duszami.

Jeżeli natomiast człowiek pobożnie rozpamiętuje mękę Chry-
stusa, wtedy szatani tracą odwagę i boją się nawet wystawiać
na pokusy taką duszę.
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Wiedzą bowiem, że z rozpamiętywania męki Pańskiej pochodzi
siła, która uniemożliwia im zbliżenie się do takiego człowieka. Je-
żeli chodzi o przygotowanie do przyjęcia Komunii Świętej, to roz-
waż sobie: jeśli Ja, która jestem Matką Tego, którego miałam przy-
jąć do mego serca, uważałam się za niegodną przyjęcia Komunii
i używałam tylu środków, by uzyskać czystość odpowiednią
do przyjęcia tego Sakramentu, cóż powinnaś czynić ty, która jesteś
tak marna, podlegasz tylu błędom i niedoskonałościom! Oczyść
świątynię twego serca; zbadaj ją w świetle Bożym i przyozdób cno-
tami, albowiem przyjmujesz do swego serca odwiecznego Boga.
Tylko On był dostatecznie godny przyjąć siebie w Sakramencie. Po-
proś o pośrednictwo aniołów i świętych, aby wyjednali ci łaskę Ma-
jestatu Bożego.

Przede wszystkim jednak upominam cię, abyś udawała się
do Mnie i Mnie o tę łaskę prosiła, albowiem jestem szczególną Pa-
tronką i Opiekunką tych, którzy pragną z należytą czystością przy-
jąć Komunię Świętą. Jeżeli wzywają Mnie w tym celu, staję wtedy
przed tronem Najwyższego i proszę Pana o łaskę i miłosierdzie
dla tych, którzy godnie chcą przyjąć Go w Najświętszym Sakramen-
cie. Wiem bowiem, jak powinno wyglądać miejsce, do którego Pan
ma wstąpić. Teraz, gdy jestem w niebie, nie zaniechałam gorliwo-
ści z jaką na ziemi usiłowałam przyczynić się do pomnażania
chwały Bożej. Proś także o pomoc aniołów, którzy również stara-
ją się o to, aby dusze z największą czystością i nabożeństwem
przyjmowały Komunię Świętą.
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ROZDZIAŁ 6
O SAKRAMENCIE OŁTARZA

ORĘDZIA PANA JEZUSA DO TOMASZA à KEMPISA (1380—1471)
Fragmenty z Księgi IV

O DOSTOJEŃSTWIE NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU
I O GODNOŚCI STANU KAPŁAŃSKIEGO1

1 Tomasz à Kempis, O Naśladowaniu Chrystusa, Wydawnictwo Apostolstwa
Modlitwy, Kraków 1985, s. 319—322.

1. Głos Chrystusa. Gdybyś miał czystość aniołów i świętość Jana
Chrzciciela, jeszcze nie byłbyś godzien ani przyjmować, ani spra-
wować tego Sakramentu. Nie jest dziełem ludzkiej zasługi, że czło-
wiek poświęca i sprawuje Sakrament Chrystusa i pożywa Chleb
aniołów. Kapłaństwo — to wzniosła tajemnica i wielka godność.
Kapłani otrzymali to, czego nie dano aniołom. Jedynie kapłani, na-
leżycie w Kościele wyświęceni, mają władzę składania w ofierze
i poświęcania Ciała Chrystusa. Kapłan jest wprawdzie ofiarnikiem
Bożym, z rozkazu i ustanowienia Boga posługującym się Jego sło-
wami, lecz głównym i niewidzialnie działającym sprawcą Sakra-
mentu jest sam Bóg, którego woli wszystko służy i podlega.

2. Stąd w tym Najświętszym Sakramencie winieneś więcej wie-
rzyć wszechmocnemu Bogu niż własnym zmysłom czy widzialnym
znakom. Do sprawowania Sakramentu należy więc przystąpić
ze czcią i bojaźnią. Bacz na siebie i pamiętaj, czyją władzę i posłu-
gę zlecono ci przez włożenie rąk biskupich. Zostałeś kapłanem. Wy-
święcono cię do sprawowania Sakramentu, staraj się więc wiernie,
nabożnie i w swoim czasie składać Bogu ofiarę i zachowywać się
nienagannie. Nie umniejszyłeś sobie ciężaru; przeciwnie, zostałeś
skrępowany ściślejszym węzłem karności i jesteś zobowiązany dą-
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żyć do większej doskonałości i świętości. Kapłan powinien posia-
dać wszystkie cnoty i dawać innym przykład dobrego życia. Cały
tryb jego postępowania ma być wzorowany nie na pospolitym po-
stępowaniu ogółu ludzi, lecz na postępowaniu aniołów w niebie
albo ludzi doskonałych na ziemi.

3. Ubrany w święte szaty zastępuje Chrystusa, aby ze czcią
i pokorą błagać Boga za siebie i cały lud. Przed sobą i za sobą ma
znak krzyża Pańskiego dla nieustannej pamięci o męce Pana.
Z przodu na ornacie nosi krzyż, by się pilnie wpatrywał w ślady
Chrystusa i żarliwie w nie wstępował. Ma krzyż wyszyty za sobą,
aby umiał cierpliwie i dla Boga znosić wszelkie wyrządzone mu
przykrości; krzyż przed sobą, aby opłakiwał swoje grzechy; za sobą,
by przez współczucie opłakiwał upadki innych, pomny że jest usta-
nowiony pośrednikiem między Bogiem, a grzesznikami. Niech więc
nie ustaje w modlitwie i sprawowaniu ofiary, aż uprosi łaskę i Boże
zmiłowanie. Kiedy kapłan odprawia Mszę Świętą — Boga uwielbia,
uwesela aniołów, buduje wiernych, wspiera żywych, uprasza pokój
zmarłym, a sam staje się uczestnikiem wszelkiego dobra.

KOMUNII ŚWIĘTEJ NIE NALEŻY ŁATWO OPUSZCZAĆ1

1 Tamże, s. 331—335.

1. Głos Chrystusa. Przychodź często do źródła łaski i miłosier-
dzia Bożego, do źródła wszelkiej dobroci i czystości, abyś mógł ule-
czyć swe namiętności i wady i stał się mocniejszym i czujniejszym
na wszelkie pokusy i zdrady szatańskie. Nieprzyjaciel wiedząc,
jak skuteczne owoce i lekarstwo znajduje się w Komunii Świętej,
stara się wszelkimi sposobami i przy każdej sposobności, jak tylko
może, odciągać od niej wiernych i pobożnych i zrażać ich przeszko-
dami.

2. Gdy bowiem niektórzy starają się przygotować do Komunii
Świętej, właśnie wtedy doznają silniejszych pokus szatańskich.
Duch ten nikczemny, jak napisano w księdze Joba, przychodzi
do dzieci Bożych, aby je gnębić zwykłą swą niegodziwością, wznie-
cać w ich duszach nadmierną lękliwość czy zamieszanie, a przez
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to zmniejszyć ich gorliwość, osłabić wiarę i doprowadzić do ozię-
błego przyjęcia Komunii Świętej lub poniechania jej zupełnie.
Nie należy jednak wcale zważać na jego przewrotne podstępy,
na podsuwane przez niego wyobrażenia, choćby najgorsze i bezec-
ne, ale wszystkie te mamidła obrócić przeciw niemu. Trzeba tym
nędznikiem wzgardzić, zadrwić sobie z niego i dla niepokojów i za-
mieszania, jakie powoduje, nie opuszczać nigdy Komunii Świętej.

3. Często przeszkodą do Komunii Świętej bywa przesadna tro-
ska o gorącość nabożeństwa i niepokojący lęk, czy nie trzeba
przedtem pójść do spowiedzi. Uczyń to według rady roztropnych
kierowników, porzuć ciasną lękliwość i skrupuły, gdyż one prze-
szkadzają działaniu łaski i niweczą pobożność ducha. Nie opusz-
czaj Komunii Świętej dla jakiegoś błahego niepokoju lub przygnę-
bienia, lecz idź co prędzej do spowiedzi i chętnie przebacz innym
urazy. Jeżeli sam kogo obraziłeś, poproś pokornie o przebaczenie,
a Bóg ci odpuści.

4. Na co się przyda długie zwlekanie ze spowiedzią albo odkła-
danie Komunii Świętej? Oczyść się jak najprędzej, wyrzuć ze siebie
truciznę, pospiesz przyjąć lekarstwo, a poczujesz się lepszy,
niż gdybyś długo je odkładał. Jeżeli dzisiaj ociągasz się dla tej
czy owej przyczyny, jutro być może znajdzie się inna, ważniejsza.
W ten sposób możesz się długo uchylać od Komunii Świętej i być
coraz mniej do niej zdolny. Otrząśnij się jak najprędzej z obecnej
ociężałości i gnuśności. Na nic się nie przyda długie i lękliwe wa-
hanie, trwożenie i pozbawienie się świętych sakramentów dla co-
dziennych przeszkód. Szkodzi sobie bardzo, kto Komunię Świętą
odkłada, gdyż doprowadza siebie zwykle do ciężkiej oziębłości.
Niestety, niektórzy oziębli i lekkomyślni czepiają się lada pozoru,
by odwlec spowiedź i Komunię Świętą i nie czuć obowiązku więk-
szego czuwania nad sobą.

5. Jak mało miłości i pobożności mają ci, co ją lekkomyślnie za-
niedbują. Szczęśliwy i Bogu przyjemny człowiek, który tak żyje
i strzeże czystości swego sumienia, iż jest co dzień gotowy i dobrze
usposobiony do przyjęcia Komunii Świętej, gdyby mu wolno było
i gdyby mógł to uczynić bez zwracania na siebie uwagi”
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(dopiero Pius X w roku 1905 przywrócił w Kościele zwyczaj co-
dziennej Komunii Świętej, praktykowany w pierwszych wiekach
chrześcijaństwa, a nie znany już autorowi „Naśladowania” —
przyp.). Jeżeli kto czasem z pokory lub rozumnej przyczyny wstrzy-
muje się od Komunii Świętej, to taka cześć jest godna pochwały.
Gdy jednak wkradnie się gnuśność, należy się ocknąć i czynić
co można dla ożywienia pobożności; Bóg wesprze te wysiłki wi-
dząc dobrą wolę, o którą szczególnie mu chodzi.

6. Komu przeszkodzi słuszna przyczyna, a będzie miał dobrą
wolę i pobożne pragnienie przyjęcia Komunii Świętej, ten nie zo-
stanie pozbawiony owocu tego Sakramentu. […] Jednakże w pew-
nych dniach, w czasie nakazanym, powinien z serdecznym uszano-
waniem przyjąć sakramentalnie Ciało naszego Zbawcy, mając
na oku raczej cześć i chwałę Bożą niż własną pociechę. Komuniku-
je się duchowo i wzmacnia niewidzialnie duszę, gdy się rozważa
tajemnicę wcielenia i mękę Chrystusa, rozpalając się ku Niemu mi-
łością.

7. Kto przygotowuje się do Komunii Świętej tylko wtedy, kiedy
nadchodzą święta albo przynagla zwyczaj, ten będzie raczej źle
przygotowany. Błogosławiony, kto oddaje się Panu w całopalnej
ofierze, ilekroć odprawia Mszę Świętą albo przystępuje do stołu
Pańskiego. […]

DO KOMUNII ŚWIĘTEJ NALEŻY SIĘ STARANNIE PRZYGOTO-
WAĆ1

1 Tamże, s. 341, 343—344.

…Głos Chrystusa […] 3. Gdy ci udzielam łaski nabożeństwa,
dziękuj Bogu i nie myśl, żeś tego godzien; to Ja zmiłowałem się
nad tobą. Pozbawiony nabożeństwa, gdy jesteś oziębły i oschły,
módl się usilnie, proś i błagaj, nie ustępuj, dopóki nie dostąpisz
choć odrobiny, chociażby kropli tej zbawiennej łaski. To ty Mnie
potrzebujesz, nie Ja ciebie. Nie ty przychodzisz Mnie uświęcać, lecz
Ja przychodzę, aby cię uświęcić i udoskonalić. Przychodzisz, by się
przeze Mnie uświęcić i ze Mną zjednoczyć, by otrzymać nową łaskę
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i rozpalić się nową gorliwością. Nie zaniedbuj tej łaski, ale staran-
nie przygotuj serce i wprowadź twego Ukochanego.

4. Potrzeba zaś, abyś nie tylko przed Komunią Świętą przygoto-
wał się w duchu pobożności, lecz także gorliwie trwał w tym duchu
po Komunii Świętej. I nie mniejszej czujności potrzeba po Komunii
Świętej niż w pobożnym przygotowaniu się do niej. Albowiem ta
czujność staranna jest znów najlepszym przygotowaniem się
do otrzymania coraz większej łaski. Dlatego bardzo nie przygoto-
wany do Komunii Świętej staje się ten, kto wnet po niej oddaje się
zewnętrznym uciechom. Wystrzegaj się wielomówstwa, pozostań
w samotności, ciesz się twym Bogiem. Posiadasz Go w sobie
i świat cały odebrać ci Go nie może. Jam jest, któremu całego sie-
bie powinieneś oddać tak, iżbyś potem żył już nie w sobie,
ale bez żadnej troski — we Mnie.

Z JAK WIELKĄ CZCIĄ NALEŻY PRZYJMOWAĆ CHRYSTUSA1

1 Tamże, s. 300—307.

1. Oto są słowa Twoje, o Chryste, odwieczna Prawdo, choć
nie w jednym czasie wyrzeczone i nie w jednym miejscu zapisane.
Dlatego, że są Twoje i prawdziwe, powinienem je wszystkie przyjąć
z wdzięcznością i wiarą. Twoje są, Tyś je powiedział, lecz zarazem
są moje, boś je wyrzekł dla mojego zbawienia. Z radością przyjmu-
ję je z ust Twoich, prosząc, aby jak najbardziej zapadły w me serce.
Wzruszają mnie te słowa wielkiej dobroci, pełne słodyczy i miłości;
lecz trwożą mnie grzechy moje, a nieczyste sumienie wstrzymuje
mnie od uczestnictwa w tak wielkiej tajemnicy. Zachęca mnie sło-
dycz Twoich słów, lecz niepokoi mnie wiele przewinień.

2. Rozkazujesz, abym z ufnością przystąpił do Ciebie, jeżeli
chcę mieć cząstkę z Tobą, i abym przyjmował pokarm nieśmiertel-
ności, jeśli pragnę mieć życie wieczne i chwałę. Ty mówisz:
„Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście,
a Ja was pokrzepię” (Mt 11, 28 — przyp.). O słodkie to i przyjazne
słowa dla uszu grzesznika, że Ty, Panie Boże mój, nędznego i ubo-
giego zapraszasz do pożywania Twego najświętszego Ciała!
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Lecz kimże ja jestem, Panie, abym śmiał do Ciebie przystąpić?
„Przecież niebo i niebiosa najwyższe nie mogą Cię objąć, a Ty mó-
wisz: pójdźcie do Mnie wszyscy” (3 Krl 8, 27 — przyp.).

3. Co ma oznaczać ta najtkliwsza łaskawość i zaproszenie
tak przyjacielskie? Jakże odważę się przystąpić do Ciebie, skoro je-
stem świadom, że nie posiadam nic dobrego, co by mnie mogło
ośmielić? Jak Cię wprowadzę do mego domu, ja, który tak często
obrażałem najłaskawsze Twoje oblicze? Korną cześć Ci oddają
aniołowie i archaniołowie; święci i sprawiedliwi lękają się Ciebie,
a ty mówisz: „przyjdźcie do Mnie wszyscy!”. Gdybyś Ty sam tego
nie powiedział, Panie, któż by uwierzył, że to prawda? I gdybyś Ty
sam nie rozkazał, któż by się ośmielił do Ciebie przystąpić?

4. Oto Noe, mąż sprawiedliwy, sto lat pracował nad budową
korabia, aby ocaleć z małą garstką ludzi, a ja jak zdołam przygoto-
wać się w jednej godzinie na godne przyjęcie Stworzyciela świata?
Mojżesz, sługa Twój wielki i szczególnie miły, sporządził skrzynię
z niepróchniejącego drzewa i złotem najczystszym ją powlókł,
aby złożyć w niej tablice prawa; a ja, stworzenie podległe zepsuciu,
ośmielę się tak łatwo przyjąć Ciebie, Dawcę prawa i życia? Salo-
mon, najmędrszy z królów Izraela, przez siedem lat budował wspa-
niałą świątynię ku chwale imienia Twojego i przez osiem dni ob-
chodził uroczystość jej poświęcenia; złożył tysiąc ofiar błagalnych
i przy dźwięku trąb i radosnych okrzyków postawił uroczyście
na przygotowanym miejscu arkę przymierza. A ja, nędzny i najbied-
niejszy z ludzi, jakże Cię wprowadzę, Panie, do mego domu, skoro
zaledwie pół godziny umiem się skupić pobożnie? Obym choć raz
te pół godziny mógł podarować Ci godnie!

5. O mój Boże! Ileż tamci zadali sobie trudu, aby się Tobie
podobać! Niestety, jak bardzo mało czynię dla Ciebie, jak niewiele
poświęcam czasu na przygotowanie się do Komunii Świętej.
Rzadko jestem zupełnie skupiony, a jeszcze rzadziej wolny od roz-
targnień. Zaprawdę, w zbawiennej obecności Twego Bóstwa
nie powinna by się nasuwać żadna myśl niegodna Ciebie, żadne
stworzenie nie powinno mnie zajmować; nie anioła bowiem,
ale samego Pana aniołów mam przyjąć do mego serca.
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6. Istnieje przecież ogromna różnica pomiędzy arką przymierza
wraz z jej świętościami, a Twym Przenajświętszym Ciałem z jego
niewysłowioną mocą i doskonałością, pomiędzy ofiarami Starego
Zakonu, będącymi tylko wyobrażeniem i zapowiedzią przyszłej
ofiary, a tą prawdziwą ofiarą Twego Ciała, która jest ich wypełnie-
niem.

7. Dlaczego więc nie płonę gorącej w Twej świętej obecności?
Dlaczego nie przygotowuję się staranniej na Twe przyjęcie, skoro
święci patriarchowie i prorocy, królowie, książęta wraz z całym lu-
dem tak gorące okazywali nabożeństwo w służbie Bożej.

8. Pobożny król Dawid, wspominając dobrodziejstwa, których
Bóg udzielił jego ojcom, pląsał Panu przed arką ze wszystkich sił
swoich: kazał zrobić różne instrumenty muzyczne, ułożył psalmy
i polecił je śpiewać z weselem; sam też łaską Ducha Świętego na-
tchniony śpiewał często przy dźwięku cytry; uczył lud izraelski,
jak chwalić Boga z całego serca, jak Go zgodnymi głosy co dzień
błogosławić i wielbić. Jeżeli wtedy tak wielka była pobożność i pa-
mięć o chwale Bożej w obecności arki przymierza, jak wielka cześć
i pobożność powinna ogarniać mnie i cały lud chrześcijański dziś
w obecności Najświętszego Sakramentu i w przyjmowaniu najdo-
stojniejszego Ciała Chrystusa?

9. […] A oto tu, przy mnie na ołtarzu obecny jesteś Ty, Boże
mój, święty nad świętymi, Stwórca ludzi i Pan aniołów. […] Tu…
w Przenajświętszym Sakramencie jesteś cały obecny, Bóg mój
i człowiek, Jezus Chrystus; tu też każdy otrzymuje obfity owoc
na wieczne zbawienie, ilekroć przyjmie Cię godnie i pobożnie. Tu
nie kieruje nikim lekkomyślność, ciekawość czy zmysłowość, lecz
silna wiara, pobożna nadzieja i szczera miłość.

10. O niewidzialny Stwórco świata, Boże! Jakże przedziwnie
z nami postępujesz! Jak słodko i łaskawie troszczysz się o wybra-
nych, dając im siebie samego na pokarm. To właśnie przechodzi
wszelkie pojęcie, to pociąga oddane Ci serce i rozpala je miłością.
Albowiem tylko prawdziwi wierni Twoi, którzy przez całe swe życie
dążą do poprawy, czerpią często z tego najdostojniejszego Sakra-
mentu wielką łaskę pobożności i umiłowania cnoty.
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11. O przedziwna i ukryta łasko Sakramentu, znana jedynie
tym, co są wierni Chrystusowi, a niedostępna dla niewiernych
i sług grzechu! Ten Sakrament daje duszy łaskę Ducha Świętego,
przywraca jej utraconą cnotę i odnawia piękno zeszpecone grze-
chem. Moc tej łaski bywa niekiedy tak wielka, że z pełni pobożno-
ści udzielonej duszy czerpie nie tylko duch, ale i wątłe ciało.

12. Należy więc bardzo ubolewać i żalić się na oziębłość
i niedbalstwo nasze w przyjmowaniu Chrystusa, w którym jest ca-
ła nasza nadzieja i cała zasługa zbawienia. On bowiem jest
uświęceniem i odkupieniem naszym, On pocieszycielem w ziem-
skiej pielgrzymce i wiecznym szczęściem swych świętych, a wielu
tak mało zwraca uwagę na tę zbawienną tajemnicę, która niebo
radością napełnia i cały świat zachowuje.

13. Gdyby ten Najświętszy Sakrament sprawowano tylko w jed-
nym miejscu i na całym świecie tylko jeden kapłan mógł Go konse-
krować, z jakim nabożeństwem cisnęliby się ludzie do tego miejsca
i tego sługi bożego, aby być świadkami spełniania się Boskich ta-
jemnic. Mamy wielu kapłanów i w wielu miejscach uobecnia się
ofiara Chrystusa, aby tym jaśniej okazała się miłość Boga do ludzi,
im więcej Komunia Św. rozpowszechnia się po świecie. Dzięki Ci,
Jezu dobry, odwieczny Pasterzu, że raczysz nas biednych wygnań-
ców karmić swym Ciałem i Krwią najświętszą i do przyjmowania
tych świętych tajemnic sam nas zapraszasz, wzywając: „Przyjdźcie
do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was
pokrzepię” (Mt 11, 28 — przyp.).

W SAKRAMENCIE CIAŁA I KRWI PAŃSKIEJ OBJAWIA SIĘ
CZŁOWIEKOWI WIELKA DOBROĆ I MIŁOŚĆ BOGA1

1 Tamże, s. 307—311.

1. Głos ucznia: Panie! Ufając twej dobroci i twemu wielkiemu
miłosierdziu, przychodzę chory do Zbawiciela, głodny i spragniony
do Źródła życia, ubogi do Króla niebios, sługa do Pana, stworzenie
do Stwórcy, opuszczony do miłościwego Pocieszyciela mego.
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Lecz skądże mi to, abyś Ty przychodził do mnie? Kimże ja je-
stem, żebyś się mi oddawał? Czy odważy się grzesznik stanąć przed
Tobą? A Ty, Panie, jakże raczysz przyjść do grzesznika? Znasz sługę
swego i wiesz, że nie ma w nim nic dobrego, abyś go aż tak obda-
rzał. Wyznaję więc nicość moją, wielbię Twą dobroć i miłosierdzie
i składam dzięki za Twą wielką miłość. Albowiem sam z siebie
to czynisz, a nie dla mych zasług, abym głębiej poznał Twą dobroć,
rozpalił się gorętszą miłością i stał się bardziej pokorny. Ponieważ
Tobie tak się podoba i tak nakazałeś czynić, więc i mnie się podoba
Twoja łaskawość: oby tylko złość moja nie stała się tu przeszkodą!

2. Jezu najsłodszy i najłaskawszy! Jaka cześć, dzięki i uwiel-
bienie należą się Tobie po wieczne czasy, że pozwalasz nam
przyjmować Twoje Święte Ciało, którego dostojeństwa nikt
nie zdoła wysławić. Lecz o czym będę myślał przystępując
do mego Pana w Komunii Świętej? Uczcić Go godnie nie zdołam,
a jednak pragnę Go przyjąć pobożnie. Co wymyślę lepszego
i zbawienniejszego nad to, że się zupełnie przed Tobą upokorzę
i będę wysławiać Twoją nieskończoną dobroć dla mnie.

3. Wielbię Cię, mój Boże, i wysławiam na wieki. Gardzę sobą
i oddaję się Tobie aż do głębi mojej nicości. Oto Tyś Święty
nad świętymi — ja skalany grzechami. Skłaniasz się ku mnie, choć
nie jestem godzien wznieść ku Tobie oczu. Oto przychodzisz
do mnie, chcesz ze mną być, wzywasz mnie do Twego stołu. Pra-
gniesz mi dać do pożywania pokarm niebieski, „Chleb aniołów” (Ps
77, 25 — przyp.), będący Tobą samym, Chlebem Bożym, „który
z nieba zstępuje i życie daje światu” (J 6, 33 — przyp.).

4. Oto źródło miłości! Tutaj jaśnieje Twoje zmiłowanie, za które
jak Ci dziękować, jak uwielbić, Boże? Jakże zbawienne było dla nas
Twoje ustanowienie Najświętszego Sakramentu. Jak słodka i rado-
sna uczta, w której siebie samego dałeś nam na pokarm. Cudowne
są sprawy Twoje, Panie, wszechmocna Twoja potęga i niepojęta
prawda! Rzekłeś i stało się; stało się to, co sam rozkazałeś.

5. Rzecz to dziwna i godna wiary, a ludzki rozum przewyższa-
jąca, że Ty, Panie i Boże mój, prawdziwy Bóg i człowiek, mie-
ścisz się cały pod najmniejszą cząstką postaci chleba i wina
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i choć spożywany, zostajesz żywy. Ty, Panie wszechrzeczy, który
niczego nie potrzebujesz, chciałeś u nas zamieszkać przez swój
Sakrament; zachowaj więc bez skazy moje serce i ciało, abym
ze spokojnym i czystym sumieniem mógł częściej uczestniczyć
w Twoich tajemnicach i przyjmować je dla zbawienia wiecznego.
Tyś je uświęcił i ustanowił ku swojej chwale jako wieczne uobec-
nienie Twej miłości.

6. Wesel się, duszo moja, i dziękuj Bogu za dar tak wspaniały
i pociechę szczególną, jaką ci Bóg zostawił na tym łez padole. Al-
bowiem ilekroć rozpamiętywasz tę tajemnicę i przyjmujesz Ciało
Chrystusa, tylekroć spełniasz dzieło swego odkupienia i stajesz się
uczestnikiem Chrystusowych zasług. Jego miłość bowiem nigdy
nie maleje, a skarby Jego miłosierdzia nigdy się nie wyczerpują.
Dlatego z ciągle nową świeżością ducha powinieneś przygotowy-
wać się na przyjęcie tego Sakramentu i z pilną uwagą rozważać
wielką tajemnicę zbawienia. Msza Święta, kiedy ją odprawiasz
lub w niej uczestniczysz, powinna być dla ciebie tak wielka, nowa
i radosna, jak gdyby dziś Chrystus po raz pierwszy zstąpił do łona
Dziewicy i stał się człowiekiem albo wisząc na krzyżu, cierpiał
i umierał dla zbawienia ludzi.

O POŻYTKU CZĘSTEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ1

1 Tamże, s. 311—315.

1. Oto przychodzę do Ciebie, Panie, aby z Twego daru spły-
nęło na mnie dobro i abym się uweselił Twoją świętą ucztą,
którąś „w swej dobroci zgotował biednemu” (Ps 67, 11 — przyp.).
W Tobie jest wszystko, czego mogę i winienem pragnąć. Tyś
mym zbawieniem i odkupieniem, nadzieją i mocą, ozdobą
i chwałą. Dzisiaj, Jezu, „rozwesel duszę sługi swego, bo ku To-
bie, Panie, duszę mą podnoszę” (Ps 85, 4 — przyp.). Pragnę Cię
przyjąć ze czcią i nabożnie, chcę Cię wprowadzić do mojego do-
mu, abym jak Zacheusz zasłużył na Twe błogosławieństwo
i stał się godnym należeć do synów mających wiarę Abrahama.
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Dusza moja tęskni za Twoim Ciałem, serce me pożąda zjedno-
czenia z Tobą.

2. Daj mi, Panie, siebie, to mi wystarczy, bo poza Tobą niczym
jest wszelka pociecha. Nie umiem żyć bez Ciebie i Twoich nawie-
dzin. Stąd często muszę do Ciebie przychodzić i przyjmować po-
karm zbawienia mojego, ażebym głodny nie ustał w drodze. Albo-
wiem nauczając rzesze i uzdrawiając je z różnych niemocy, sam
rzekłeś niegdyś, Jezu miłosierny: „nie chcę ich puścić zgłodniałych,
ażeby kto nie został w drodze” (Mt 15, 32 — przyp.). Postąp więc
ze mną podobnie, Panie, gdyż dla pociechy swych wiernych pozo-
stałeś w Najświętszym Sakramencie. Ty bowiem jesteś słodkim po-
karmem duszy, a kto Ciebie godnie pożywa, stanie się dziedzicem
i uczestnikiem wiekuistej chwały. Mnie właśnie, który tak często
upadam i grzeszę, tak łatwo ostygam i słabnę, mnie przede wszyst-
kim potrzeba odnawiać się, oczyszczać i zapalać przez częstą mo-
dlitwę, spowiedź i przyjmowanie Twego Najświętszego Ciała, abym
nie ustał w świętym bojowniku, nie przyjmując Ciebie czas dłuższy.

3. „Usposobienie bowiem człowieka jest złe już od młodo-
ści” (Rdz 8, 21 — przyp.) i jeśli Boże lekarstwo nie przyjdzie mu
w pomoc, wpada on w coraz gorsze grzechy. Otóż Komunia Świę-
ta powstrzymuje od złego i umacnia w dobrym. Jeżeli więc teraz
bywam tak często niedbały i oziębły, choć przystępuję do stołu
Pańskiego i odprawiam Najświętszą Ofiarę, co by było, gdybym
nie przyjmował Twojego lekarstwa ani nie pragnął tak możnej po-
mocy? I choć nie każdego dnia jestem dobrze usposobiony i przy-
gotowany do sprawowania świętych tajemnic, jednakże będę usi-
łował przyjmować Ciało i Krew Pańską w czasie stosownym
i uczestniczyć w tak wielkiej łasce. Albowiem największą pocie-
chą wiernej duszy — „jak długo pozostajemy w ciele i jesteśmy
pielgrzymami z daleka od Pana” (2 Kor 5, 6 — przyp.) — jest czę-
sta pamięć na Boga i pobożne przyjmowanie Umiłowanego.

4. O jak przedziwna łaskawość Twej dobroci dla nas, że Ty, Pa-
nie Boże, Stwórco i Ożywicielu wszystkich duchów, raczysz zstępo-
wać do ubożuchnej duszy i sycić jej głód całym swym Bóstwem
i Człowieczeństwem. O jak szczęśliwe serce i błogosławiona dusza,
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która ze czcią przyjmuje Ciebie, Pana i Boga swojego, a w tym
przyjęciu napełnia się weselem ducha. O, jak wielkiego Pana przyj-
muje! Jak ukochanego wprowadza gościa! Jak miłego zyskuje towa-
rzysza i wiernego przyjaciela! Zaślubia oblubieńca piękniejszego
i szlachetniejszego nad wszystko, co upragnione i godne kochania.
O najsłodszy Oblubieńcze mój! Niech zamilkną przed obliczem
Twoim niebo i ziemia z całą swą pięknością: wszelka ich chwała
i urok jest darem Twojej hojności i nic nigdy nie dorówna czarowi
Twojej osoby, której mądrość nie posiada granic.
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ROZDZIAŁ 7
MOWA EUCHARYSTYCZNA

„Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne,
a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym” (J 6, 54)

MOWA EUCHARYSTYCZNA1 ( J 6, 22—71)

1 Biblia Tysiąclecia, Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, wyd. III,
Pallottinum, Poznań-Warszawa 1998.

Nazajutrz lud, stojąc po drugiej stronie jeziora, spostrzegł,
że poza jedną łodzią nie było tam żadnej innej oraz że Jezus
nie wsiadł do łodzi razem ze swymi uczniami, lecz że Jego ucznio-
wie odpłynęli sami. Tymczasem w pobliże tego miejsca, gdzie spo-
żyto chleb po modlitwie dziękczynnej Pana, przypłynęły od Tybe-
riady inne łodzie. A kiedy ludzie z tłumu zauważyli, że nie ma tam
Jezusa, a także Jego uczniów, wsiedli do łodzi, przybyli do Kafar-
naum i tam szukali Jezusa. Gdy zaś odnaleźli Go na przeciwległym
brzegu, rzekli do Niego: „Rabbi, kiedy tu przybyłeś?”

W odpowiedzi rzekł im Jezus: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam
wam: Szukacie Mnie nie dlatego, żeście widzieli znaki, ale dlatego,
żeście jedli chleb do sytości. Troszczcie się nie o ten pokarm, który
ginie, ale o ten, który trwa na wieki, a który da wam Syn Człowie-
czy; Jego to bowiem pieczęcią swą naznaczył Bóg Ojciec”.

Oni zaś rzekli do Niego: „Cóż mamy czynić, abyśmy wykonywali
dzieła Boże?”

Jezus odpowiadając rzekł do nich: „Na tym polega dzieło za-
mierzone przez Boga, abyście uwierzyli w Tego, którego On posłał”.

Rzekli do Niego: „Jakiego więc dokonasz znaku, abyśmy go wi-
dzieli i Tobie uwierzyli? Cóż zdziałasz? Ojcowie nasi jedli mannę
na pustyni, jak napisano: Dał im do jedzenia chleb z nieba”.
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Rzekł do nich Jezus: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam:
Nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale dopiero Ojciec mój da
wam prawdziwy chleb z nieba. Albowiem chlebem Bożym jest Ten,
który z nieba zstępuje i życie daje światu”.

Rzekli więc do Niego: „Panie, dawaj nam zawsze tego chleba!
Odpowiedział im Jezus: „Jam jest chleb życia. Kto do Mnie przy-

chodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć
nie będzie. Powiedziałem wam jednak: Widzieliście Mnie, a prze-
cież nie wierzycie. Wszystko, co Mi daje Ojciec, do Mnie przyjdzie,
a tego, który do Mnie przychodzi, precz nie odrzucę, ponieważ
z nieba zstąpiłem nie po to, aby pełnić swoją wolę, ale wolę Tego,
który Mnie posłał. Jest wolą Tego, który Mię posłał, abym
ze wszystkiego, co Mi dał, niczego nie stracił, ale żebym to wskrze-
sił w dniu ostatecznym. To bowiem jest wolą Ojca mego, aby każdy,
kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał życie wieczne. A ja go
wskrzeszę w dniu ostatecznym”.

Ale Żydzi szemrali przeciwko Niemu, dlatego że powiedział:
„Jam jest chleb, który z nieba zstąpił”. I mówili: „Czyż to nie jest Je-
zus, syn Józefa, którego ojca i matkę my znamy? Jakżeż może On
teraz mówić: „Z nieba zstąpiłem”.

Jezus rzekł im w odpowiedzi: „Nie szemrajcie między sobą!
Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec,
który Mnie posłał; Ja zaś wskrzeszę go w dniu ostatecznym. Na-
pisane jest u Proroków: Oni wszyscy będą uczniami Boga. Każdy,
kto od Ojca usłyszał i nauczył się, przyjdzie do Mnie. Nie znaczy
to, aby ktokolwiek widział Ojca; jedynie Ten, który jest od Boga,
widział Ojca. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie
wierzy, ma życie wieczne. Jam jest chleb życia. Ojcowie wasi je-
dli mannę na pustyni i pomarli. To jest chleb, który z nieba
zstępuje: kto go spożywa, nie umrze. Ja jestem chlebem żywym,
który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył
na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świa-
ta”.

Sprzeczali się więc między sobą Żydzi mówiąc: „Jak On może
nam dać Swoje ciało do spożycia?”
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Rzekł do nich Jezus: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Je-
żeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będzie-
cie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa
moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę
w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem,
a Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje Ciało
i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim. Jak Mnie posłał żyjący
Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył
przeze Mnie. To jest chleb, który z nieba zstąpił — nie jest on taki
jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten
chleb, będzie żył na wieki”.

To powiedział ucząc w synagodze w Kafarnaum. A spośród Je-
go uczniów, którzy to usłyszeli, wielu mówiło: „Trudna jest ta mo-
wa. Któż jej może słuchać?”

Jezus jednak świadom tego, że uczniowie Jego na to szemrali,
rzekł do nich:

„To was gorszy? A gdy ujrzycie Syna Człowieczego, jak będzie
wstępował tam, gdzie był przedtem? Duch daje życie; ciało
na nic się nie przyda. Słowa, które Ja wam powiedziałem, są du-
chem i są życiem. Lecz pośród was są tacy, którzy nie wierzą”.

Jezus bowiem na początku wiedział, którzy to są, co nie wierzą,
i kto miał Go wydać. Rzekł więc: „Oto dlaczego wam powiedziałem:
Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli mu to nie zostało dane przez
Ojca”.

Odtąd wielu uczniów Jego się wycofało i już z Nim nie cho-
dziło.

Rzekł więc Jezus do Dwunastu: „Czyż i wy chcecie odejść?”
Odpowiedział Mu Szymon Piotr: „Panie, do kogóż pójdziemy?

Ty masz słowa życia wiecznego. A myśmy uwierzyli i poznali, że Ty
jesteś Świętym Boga”.

Na to rzekł do nich Jezus: „Czyż nie wybrałem was dwunastu?
A jeden z was jest diabłem”.

Mówił zaś o Judaszu, synu Szymona Iskarioty. Ten bowiem —
jeden z Dwunastu — miał Go wydać.
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BENEDYKT XVI
W EUCHARYSTII CHRYSTUS ŻYJE WŚRÓD NAS I DLA NAS1

1 opoka.org.pl: https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/homi-
lie/kongrese_29052005.html
Źródło: Copyright © by L’Osservatore Romano (wydanie polskie, 9/2005)

Wizyta apostolska Benedykta XVI w Bari 29 maja 2005 r., Msza
Św. na zakończenie XXIV Kongresu Eucharystycznego we Włoszech

Drodzy Bracia i Siostry! „Chwal, Jerozolimo, Pana, wysławiaj
Twego Boga, Syjonie” (Psalm resp.). Wezwanie Psalmisty, które po-
wraca echem także w Sekwencji, bardzo trafnie wyraża sens dzi-
siejszej Liturgii Eucharystycznej: przybyliśmy tu, aby wielbić i bło-
gosławić Pana. […]

NIEDZIELA W ŻYCIU CHRZEŚCIJANINA
Celem obecnego Kongresu Eucharystycznego, który dziś dobiega

końca, było ponowne ukazanie niedzieli jako „Paschy tygodnia”, jako
wyrazu tożsamości chrześcijańskiej wspólnoty oraz jako centrum jej
życia i misji. Temat Kongresu: „Nie możemy żyć bez niedzieli”, odsyła
nas do r. 304, kiedy to cesarz Dioklecjan zabronił chrześcijanom,
pod karą śmierci, posiadania Pisma Świętego, gromadzenia się
w niedziele, by sprawować Eucharystię, i budowania miejsc kultu.
W Abitenie, niewielkiej miejscowości na terenie dzisiejszej Tunezji,
pewnej niedzieli ujęto 49 chrześcijan, którzy zgromadzili się w domu
Oktawiusza Feliksa, aby sprawować Eucharystię wbrew zakazowi ce-
sarza. Zostali aresztowani i doprowadzeni do Kartaginy, gdzie prze-
słuchiwał ich prokonsul Anulinus. Znamienna jest m.in. odpowiedź,
jakiej udzielił niejaki Emeritus, gdy prokonsul zapytał go, dlaczego
złamali surowe rozporządzenie cesarskie: „Sine dominico non possu-
mus”, co znaczy — nie możemy żyć, nie gromadząc się w niedzielę
na Eucharystii. Zabrakłoby nam sił, aby zmagać się z codziennymi
przeciwnościami i nie ulec. Po okrutnych torturach 49 męczenników
z Abiteny zostało zabitych. Przelewając własną krew, potwierdzili
swą wiarę. Umarli, ale zwyciężyli: teraz wspominamy ich w chwale
zmartwychwstałego Chrystusa.
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Także my, chrześcijanie XXI w., powinniśmy zastanowić się
nad doświadczeniem męczenników z Abiteny. Nam także niełatwo
jest żyć po chrześcijańsku, chociaż nie istnieją cesarskie zakazy.
Jednak z duchowego punktu widzenia świat, w którym żyjemy, cha-
rakteryzujący się często niepohamowanym konsumpcjonizmem,
obojętnością religijną, laicyzmem zamkniętym na transcendencję,
może się jawić jako pustynia nie mniej jałowa niż owa „wielka
i straszna” pustynia (Pwt 8, 15), o której słyszeliśmy w pierwszym
czytaniu z Księgi Powtórzonego Prawa. Bóg pospieszył z pomocą
narodowi żydowskiemu, zmagającemu się z trudami życia na pu-
styni, obdarowując go manną, aby zrozumiał, że „nie samym tylko
chlebem żyje człowiek, ale człowiek żyje wszystkim, co pochodzi
z ust Pana” (Pwt 8, 3).

W dzisiejszej Ewangelii Jezus wyjaśnił nam, jaki chleb Bóg
chciał przygotować ludowi Nowego Przymierza przez dar manny.
Mając na myśli Eucharystię, powiedział: „To jest chleb, który z nieba
zstąpił — nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a po-
umierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki” (J 6, 58).
Gdy Syn Boży przyjął ciało z Maryi Panny, mógł stać się Chlebem,
i tym samym pożywieniem dla swojego ludu — dla nas, którzy wę-
drujemy przez ten świat ku ziemi obiecanej — niebu. Potrzebujemy
tego chleba, aby sprostać trudom wędrówki i stawić czoło zmęcze-
niu. Niedziela, dzień Pański, to dobra sposobność, aby zaczerpnąć
sił od Tego, który jest Panem życia. Nakaz świętowania niedzieli
nie jest zatem obowiązkiem narzuconym z zewnątrz, brzemieniem
nałożonym na nasze ramiona. Przeciwnie, uczestniczenie w nie-
dzielnej liturgii, karmienie się Chlebem Eucharystycznym, przeży-
wanie jedności braci i sióstr w Chrystusie — tego wszystkiego
chrześcijanin potrzebuje, z tego czerpie radość i niezbędną energię,
aby pokonać drogę, jaką jest dla niego każdy tydzień. Drogę, która
zresztą nie jest dowolna: drogę, którą Bóg nam wskazuje w swoim
słowie, zmierzającą w kierunku wpisanym w samą istotę człowieka.
Słowo Boże i rozum idą w parze. Dla człowieka iść za słowem Bo-
żym, iść z Chrystusem znaczy realizować samego siebie; zagubienie
go jest równoznaczne z zagubieniem samego siebie.
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BÓG BLISKI CZŁOWIEKOWI
Pan nie pozostawia nas na tej drodze samych. Jest z nami, wię-

cej — pragnie dzielić nasz los do tego stopnia, że utożsamia się
z nami. W rozmowie zapisanej w Ewangelii, której wysłuchaliśmy
przed chwilą, Jezus mówi: „Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pi-
je, trwa we Mnie, a Ja w nim” (J 6, 56). Jakże nie radować się taką
obietnicą? Słyszeliśmy jednak, że po tej pierwszej zapowiedzi lu-
dzie, zamiast się cieszyć, zaczęli dyskutować i protestować: „Jak on
może nam dać swoje ciało do jedzenia?” (J 6, 52).

Prawdę mówiąc, taka postawa pojawiała się wielokrotnie
w ciągu dziejów. Można by powiedzieć, że w gruncie rzeczy ludzie
nie chcą mieć Boga tak bliskiego, tak przystępnego, tak zaangażo-
wanego w ich sprawy. Ludzie chcą Boga wielkiego, i także my
w sumie wolimy często, aby raczej był z dala od nas. Wynajdujemy
zatem problemy, które ostatecznie mają wykazać, że taka bliskość
jest niemożliwa. Jednakże wypowiedziane wówczas słowa Chrystu-
sa zachowują całą swoją jasność: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam
wam: Jeżeli nie będziecie jedli Ciała Syna Człowieczego ani pili
Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie” (J 6, 53).

W rzeczywistości potrzebujemy Boga bliskiego. Słysząc po-
mruk protestu, Jezus mógł się wycofać i powiedzieć coś uspokaja-
jącego. Mógł powiedzieć: „Przyjaciele, nie martwcie się! Mówiłem
o ciele, ale to tylko symbol. Mam na myśli jedynie głęboką więź
uczuciową”. Ale nie — Jezus nie uciekł się do takich sposobów,
aby złagodzić swoje słowa. Podtrzymał to, co powiedział, zacho-
wał cały realizm tej wypowiedzi, nie bacząc na to, że wielu
uczniów Go opuściło (J 6, 66).

Pokazał wręcz, że gotów jest pogodzić się nawet z odejściem
samych apostołów, byle tylko nie umniejszyć w niczym konkret-
ności swojego przesłania: „Czyż i wy chcecie odejść?” (J 6, 67) —
zapytał. Dzięki Bogu Piotr udzielił wówczas odpowiedzi, którą
również my powtarzamy dzisiaj z całą świadomością: „Panie,
do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego” (J 6, 68).
Potrzebujemy Boga bliskiego, Boga, który oddaje się w nasze ręce
i który nas kocha.
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SAKRAMENT JEDNOŚCI
W Eucharystii Chrystus jest prawdziwie obecny wśród nas. Jego

obecność nie jest statyczna. Jest to obecność dynamiczna, która
nas pociąga, aby nas do siebie upodobnić. Chrystus przyciąga nas
do siebie, każe nam wyjść z siebie, abyśmy wszyscy stali się jed-
nym z Nim. W ten sposób włącza nas też we wspólnotę braci,
tak że Komunia z Chrystusem jest też zawsze komunią z siostrami
i braćmi. I widzimy piękno tej Komunii, którą obdarza nas Święta
Eucharystia. […]

Drodzy przyjaciele, którzy przybyliście do Bari z różnych części
Włoch, aby uczestniczyć w tym Kongresie Eucharystycznym: musi-
my na nowo odkryć radość chrześcijańskiej niedzieli. Musimy znów
uświadomić sobie z dumą, jakim przywilejem jest udział w Eucha-
rystii, która jest sakramentem odnowionego świata. Zmartwych-
wstanie Chrystusa dokonało się w pierwszym dniu tygodnia, który
w Piśmie Świętym jest dniem stworzenia świata. Właśnie dlatego
przez pierwotną wspólnotę chrześcijańską niedziela uważana była
za początek nowego świata — tego świata, w którym przez zwycię-
stwo Chrystusa nad śmiercią rozpoczęło się nowe stworzenie. Gro-
madząc się wokół eucharystycznego stołu, wspólnota stawała się
jakby nowym Ludem Bożym.

Św. Ignacy Antiocheński określał chrześcijan jako „tych, którzy
uzyskali nową nadzieję”, i przedstawiał ich jako ludzi „żyjących we-
dle niedzieli” (iuxta dominicam viventes). W tej perspektywie bi-
skup Antiochii zapytywał: „Jak moglibyśmy żyć bez Tego, którego
oczekiwali także prorocy?” (List do Magnezjan, 9, 1—2). „Jak mogli-
byśmy żyć bez Niego?” W tych słowach Ignacego słyszymy echo
świadectwa męczenników z Abiteny: „Sine dominico non possu-
mus”.

Stąd właśnie wypływa nasza modlitwa: abyśmy również my,
dzisiejsi chrześcijanie, na nowo uświadomili sobie, jak decydujące
znaczenie ma niedzielna liturgia, oraz byśmy potrafili czerpać
z udziału w Eucharystii zapał potrzebny do głoszenia światu z no-
wym rozmachem Chrystusa, który jest „naszym pokojem” (Ef 2, 14).
Amen!
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ROZDZIAŁ 8
EUCHARYSTIA JEST SERCEM BOGA

ORĘDZIA PANA JEZUSA DO KS. OTTAVIO MICHELLINI (1906—
1979)1

1 Ks. O. Michellini, Orędzia Pana Jezusa Chrystusa do Kapłanów. . .

„Eucharystia jest nieustannym cudem, nie mniejszym
od stworzenia wszechświata…”.

Wszystkie tajemnice streszczają się tutaj: Eucharystia jest Ser-
cem Boga, jest Sercem Maryi, jest Sercem Kościoła. Stąd płyną
wszystkie łaski, tu przychodzą wszystkie modlitwy i ofiary. Zako-
chać się w Eucharystii, to znaczy odważyć się na całkowite odda-
nie się cudownej Miłości Bożej, by przeżywać całą jej wielkość, sło-
dycz i oddanie się jej najzupełniejsze. W Kościele, by mógł być
prawdziwym, powinna mieć miejsce wielka i święta miłość ku Je-
zusowi - Eucharystii.

JEZUS — JESTEM WIĘŹNIEM MIŁOŚCI2

2 Tamże, s. 268.

28.5.1978 r.
Eucharystia jest nieustannym cudem, nie mniejszym od stwo-

rzenia wszechświata, odkupienia i wszystkich cudów, dokonanych
w czasie Mojego życia na ziemi. Jest to Źródło życia, do którego lu-
dzie w swej krótkiej drodze na ziemi mogą przybliżać się do Niego,
czerpać pokarm. Hebrajczycy na pustyni żywili się manną, która pa-
dała na jałową pustynię, aby nie pomarli z głodu. Kto pożywa ten
Chleb nie umrze na wieki. Kto nie chce Go pożywać, lub przyjmuje
niegodnie, zginie na wieki.
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Don Ottavio: Drogi Jezu, wiedziałeś przecież zawsze co Cię cze-
ka w Tajemnicy Miłości z powodu niewdzięczności i złości ludzkiej,
jak mogłeś nie przeszkodzić temu?

Jezus: Synu, Miłość która Mnie zaprowadziła na Krzyż, jest tą
samą Miłością, która Mnie więzi w Eucharystii. Miłość Moja ku lu-
dziom jest nieskończona i przewyższa złość i niewdzięczność ludz-
ką. Synu mój, nie brak dowodów wiary w tę wielką Tajemnicę, są
one obfite, a jeśli są chrześcijanie nie chcący wierzyć, to tylko z po-
wodu ich zawinionej nieświadomości religijnej. Jeśli chrześcijanie
znieważają tę Tajemnicę Miłości, to dlatego, że oddali się duszą
i ciałem diabłu. On zaś tak głęboko przeniknął do ich serc,
że stał się absolutnym władcą.

JESTEM POŚRODKU WAS — AŻ DO KOŃCA CZASÓW1

1 Tamże, s. 27.

18.09.1975 r.
Synu, w Moich poprzednich rozmowach nie brakowało wspo-

mnień o Mojej obecności wśród was. Dzisiaj znowu chcę zwrócić
uwagę na tę Boską Rzeczywistość, z której można czerpać dary nie-
ocenione dla życia duchowego i wiecznego, jak też materialnego
i ziemskiego. Ja, Jezus, Słowo Przedwieczne Boga, od wieków zro-
dzony przez Ojca, w pełni czasów stałem się Ciałem z dziewiczego
łona Maryi, Mojej i waszej Najświętszej Matki Miłosierdzia. Obec-
nie przebywam chwalebnie po prawicy Ojca w chwale niebieskiej.
Jestem też rzeczywiście obecny Ciałem i Krwią, Duszą i Bóstwem
we wszystkich Konsekrowanych Hostiach świata. Jestem więc i bę-
dę pośrodku was aż do dokonania wieków, aż do końca czasów.

Dlaczego więc wielu nie pyta o powód mojej obecności
wśród ludzi? Dlaczego więc chciałem być wśród was, wiedząc
od początku, jak się ze Mną obejdą ludzie? Nienawiść, obrazy,
zniewagi, obojętność — choć nie brakowało i nie brakuje,
jak również nie zabraknie dusz ofiarnych, które wynagradzają Mi
za bezbożnych. Przyczyna Mojej obecności na świecie ma tylko
jedną odpowiedź: MIŁOŚĆ!
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TESTAMENT EUCHARYSTII — TAJEMNICA MIŁOŚCI I WIARY1

1 Tamże, s. 28.

Jestem również obecny w Kościele w Tajemnicy Miłości i Wiary,
czyli w Tajemnicy Eucharystii. Jestem rzeczywiście obecny Ciałem,
Duszą i Bóstwem. Ta obecność, jeśliby się w nią wierzyło, odczu-
wało i przeżywało w całej wspaniałości rzeczywistości Bożej, przez
wszystkich Moich kapłanów, przemieniałaby się ona w potok
oczyszczenia nadprzyrodzonego, że kapłani mogliby szybko prze-
mienić oblicze Kościoła i uzyskać od Mego Miłosiernego Serca wie-
le łask a nawet nieoczekiwanych cudów. Lecz niestety, mało jest
takich, którzy tak mocno wierzą. Większość wierzy słabo, a są i tacy
kapłani, którzy nie wierzą zupełnie w Moją obecność w Eucharystii.
Słusznie Mój Wikary na ziemi mówił wielokrotnie o kryzysie wiary,
która jest przyczyną i źródłem wielorakiego zła. […]

SERCE KOSMICZNE JEZUSA2

2 Tamże, s. 361—362.

29.11.1978 r.
Pisz, to jestem Ja, Jezus. W poprzednich orędziach mówiłem

o różnych sposobach mojej rzeczywistej obecności w Kościele. Je-
stem w moim Wikarym, Biskupie Rzymskim. Jestem w moim Słowie
Boskim, jako Słowo Przedwieczne Boga. Gdzie są dwie, trzy
lub więcej osób zebranych w moim Imieniu, jestem tam rzeczywi-
ście obecny, gdyż będąc Miłością czuję potrzebę wylania jej na cały
świat widzialny i niewidzialny. Jestem też, rzeczywiście obecny
osobiście w Tajemnicy Wiary i Miłości, czyli w Eucharystii. Stąd
nieskończona potęga mego Serca Najświętszego przenika, ożywia
i porusza wszystkie rzeczy widzialne i niewidzialne, kierując je
do celu dla którego były i są stworzone.

Dlatego moje Serce Eucharystyczne jest prawdziwie kosmicz-
ne, bo opromienia i szerzy Światło, Życie i Miłość. W Nim, z Niego
i przez Niego zostaje przywrócona równowaga, naruszona przez
bunt aniołów i ludzi, który spowodował stworzenie piekła, do któ-
rego zostaną wrzuceni wszyscy nieprzyjaciele Boga, a obrażona
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Sprawiedliwość zostaje zrównoważona — karząc winowajców. Ta-
jemnica Zbawienia jest prawdziwie w Sercu Syna Bożego, którą
chciał Ojciec, ożywił Duch Święty, a przez Miłość przyjął On ciało
z Najczystszego Łona Dziewicy Maryi. Poczęła Ona z Ducha Święte-
go, i Słowo Ciałem się stało.

Serce Moje Słowa Przedwiecznego Boga zrodzonego od wie-
ków z Ojca, zaczęło pulsować razem z Sercem Niepokalanym Matki
Mojej i waszej. Stało się wtedy Sercem Kosmicznym, które swą
Nieskończoną Miłością przenika wszystko i wszystkich, świat oży-
wiony i nieożywiony.

TAK, JEZU — WIERZĘ1

1 Tamże, s. 231—232.

9.05.1977 r.
Jezus: Pisz, synu mój: Czy wierzysz że Ja, Jezus, Słowo Przed-

wieczne Boga, które stało się Ciałem, jestem rzeczywiście obecny
w Tabernakulum?

Don Ottavio: Tak, Jezu, wierzę w to mocno.
Jezus: Czy wierzysz w Tajemnicę Wcielenia, Męki i Śmierci,

czy wierzysz w Moje Zmartwychwstanie i Wniebowstąpienie?
Don Ottavio: Tak, wierzę w to.
Jezus: Czy wierzysz, synu mój, że Kościół jest tajemnicą, w któ-

rej pierwiastek ludzki i boski spotykają się i tworzą jedność,
tak jak Moje Bóstwo i Moje Człowieczeństwo spotyka się w Mojej
Osobie Boskiej?

Don Ottavio: Ależ tak, Panie, wierzę i chcę wierzyć.
Jezus: Czy wierzysz jeszcze, że Kościół, to Moje Ciało Mistyczne,

które wyszło z Mego otwartego Serca?
Don Ottavio: Tak, Jezu mój, wierzę.
Jezus: Czy wierzysz, że Kościół, który powołałem do życia, jest

sakramentem zbawienia?
Don Ottavio: Wierzę.
Jezus: Czy wierzysz, synu mój, że Ja, Jezus, jestem rzeczywiście

obecny w Moim Kościele, rzeczywiście obecny w sakramencie

68

WYBÓR: MATEUSZ JUSZCZYK



Eucharystii, w Moim Słowie, bo Jestem Słowem Bożym i jestem
również obecny w Moim Wikarym?

Don Ottavio: Wierzę w to.
Jezus: Szczęśliwy jesteś, że wierzysz. Błogosławiony jesteś, sy-

nu, bo wiara żyje w tobie, daje ci poznać, czego wielu nie widzi.
A nie widząc, nie kochają, a nie kochając są w śmierci. Czy może
być na świecie większe nieszczęście od tego?

Don Ottavio: Nie, Panie.
Jezus: Czy wierzysz, synu mój, w posłannictwo jakie powierzył

Mi Mój Ojciec Niebieski?
Don Ottavio: Tak, wierzę w to.

PIERWSI RODZICE — ODMOWA SŁUŻENIA BOGU1

1 Tamże, s. 13.

6.08.1975 r.
[…] Okropnością tego przewrotnego pokolenia jest to,

że nie zna i nie chce znać cudownej tajemnicy Zbawienia, która
jest wyrazem nieskończonej miłości Boga do ludzkości. Synu Mój,
czy mogłem dać większe dowody miłości do człowieka dla jego
zbawienia nad te, jakie dokonałem — przez Moje Wcielenie, Moją
śmierć i Moje Zmartwychwstanie? Czy mogłem dać większe świa-
dectwo nad urzeczywistnienie tajemnicy Krzyża poprzez Najświęt-
szą Ofiarę Mszy Świętej? Czy można znaleźć coś analogicznego
w całej historii narodów na ziemi? Czy potrzebne są inne dowody
wiary? Dałem ich bardzo wiele, ale nikt ich nie szuka. Ile to cudów
Eucharystycznych dokonałem w czasach przeszłych i obecnych! Lu-
dzie nie chcą wierzyć. Oni boją się być przymuszonymi do wiary —
w Boga.

SPRAWIEDLIWY ŻYJE Z WIARY2

2 Tamże, s. 268.

28.5.1978 r.
Pisz, synu mój, jestem Jezus. „Sprawiedliwy żyje z wiary”,

a wiara jest we Mnie, wiecznym Słowie Boga Żywego.
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Jestem Prawdą i udowodniłem ludziom, że Jestem Drogą,
Prawdą i Życiem. Synu, ty chcesz zawsze wiedzieć wszystko
o wszystkim. Już cię upomniałem za to, wiara twa była doskonała
i nauczyła cię zupełnego zdania się na Moje Miłosierne Serce.

Dziś jest święto Mego Ciała i Krwi. Tajemnica ta powinna być
przyjęta i przeżyta w oparciu o Me Słowo. Wiele razy było to zapo-
wiedziane w Piśmie Świętym, oznajmione przeze Mnie, a potem
ustanowione podczas ostatniej wieczerzy. Jest to największy dar,
jaki Bóg mógł uczynić ludzkości, ale zwłaszcza Kościołowi dla jego
życia. Tajemnica ta jest w centrum dowodów żądanych od Ojca
dla wejścia do Nieba. Jest też przedmiotem tych dowodów, tworzy
ich duszę, która przemienia się w życiu przez nadzieję i miłość.

O, gdyby ludzie umieli zachować owe serce czyste i wolne
od grzechu, ileż mocy i światła znaleźliby w tajemnicy miłości. Ta-
jemnica Mego Ciała i Krwi jest to dar nieskończonej hojności Bożej,
jaki Bóg chciał ofiarować ludzkości na dowód swej nieskończonej
miłości ku niej.

WRÓG JEST PEWIEN ZWYCIĘSTWA1

1 Tamże, s. 364—365.

29.11.1978 r.
Po oczyszczeniu pasterze będą musieli dokonać dzieła odnowy

dyscypliny dotyczącej Sakramentów, zwłaszcza przywracając im
właściwy stan rzeczy. Mówiłem już, że Mój Kościół jest atakowany
z zewnątrz przez moce piekielne, a wewnątrz przez współpracują-
cych z nimi, czyli przez tylu nowych Judaszów, którzy zdradzają Go
pod pretekstem odnowy licznych struktur doktrynalnych, w zakre-
sie sakramentów i liturgii. Olbrzymim manewrem, jaki szatan przy-
gotowuje — jest skupienie wokół siebie wszystkich wrogich sił
i nowych Judaszów i uderzenie w Kościół, aby Go zniszczyć. Już jest
pewny zwycięstwa.

Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ zatraciło się wiarę w Moje
Bóstwo? Jak wielkie będzie przerażenie kapłanów, gdy zmuszeni
będą uznać, że Ja Jezus nie jestem tylko zwykłym człowiekiem,
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jak tylu innych żyjących przed 2 tysiącami lat! Jestem Bogiem, któ-
ry wszystko może. Jestem obecny na ziemi bardziej niż kiedykol-
wiek i działam tak, jak uważam. Zobaczą, że Moje Słowa są inne,
niż ich. Słowa moje są wieczne, nigdy nie przemijają. Dałem Memu
Kościołowi skarby nieocenione, które przewyższają skarby ludzkie.
Dałem wam skarby żywe, życia wiecznego, są one gorącymi wyra-
zami miłości i promieniami światła niebieskiego! Wielu, nawet
z moich konsekrowanych nie potrafi zrozumieć, dojrzeć, uznać
i pokochać. Uprzedziłem was jednak w słowach: „nie rzucajcie pe-
reł przed wieprze”. Lecz kto jest zatopiony w sprawach ziemskich,
nigdy nie ujrzy rzeczywistości niebieskich. Synu, na dzisiaj dosyć.
Błogosławię cię, a z tobą wszystkich, którzy są ci drodzy. Kochaj
Mnie zawsze!

MODLITWA ŚW. IGNACEGO LOYOLI PO PRZYJĘCIU KOMUNII
ŚWIĘTEJ1

1 R. Szaffer, Armia Najdroższej Krwi Jezusa Chrystusa, Wrocław 2012,
s. 81.

(Odpust cząstkowy za każdorazowe odmówienie)

Duszo Chrystusowa, uświęć mnie. Ciało Chrystusowe, zbaw
mnie. Krwi Chrystusowa, napój mnie. Wodo z boku Chrystusowego,
obmyj mnie. Męko Chrystusowa, wzmocnij mnie. O dobry Jezu, wy-
słuchaj mnie. W Ranach Twoich ukryj mnie. Nie daj mi z Tobą roz-
łączyć się. Od złego, wroga, obroń mnie. W godzinę śmierci wezwij
mnie. I każ do Siebie zbliżyć się, abym z Świętymi Twymi chwalił
Cię na wieki wieków. Amen.

(Jezus zapewnia, że jeśli się recytuje tę modlitwę to deszcz
łaski wypełni dusze i nawodni ziemię z taką siłą, że grzeszny

świat łatwiej powróci do Boga2).

2 s. Maria Natalia, Maryja Zwycięska Królowa Świata, Maria Vincit, Wrocław
2009, s. 178.
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ROZDZIAŁ 9
CUD W LANCIANO

CUD EUCHARYSTYCZNY W LANCIANO1

1 B. Günther CCD, Szatan istnieje naprawdę, Wers, Poznań 1999, s. 236—238.

Rzeczywista obecność Chrystusa w Najświętszym Sakramencie
została w cudowny sposób potwierdzona w małym kościółku
pod wezwaniem Św. Longina w miasteczku Lanciano we Włoszech.

Było to w VIII wieku podczas Mszy Świętej którą odprawiał
mnich bazylianin. Po Przeistoczeniu opadły go wątpliwości
co do istotnej obecności Ciała i Krwi Pańskiej w konsekrowanych
postaciach chleba i wina. Nagle przed oczyma dręczonego pokusą
przeciw wierze kapłana biała Hostia przemieniła się w cząstkę ży-
wego ciała, w kielichu zaś ujrzał prawdziwą krew, która zakrzepła,
tworząc pięć cząstek różnej wielkości i kształtu.

To Ciało i Krew Pańską, cudem uwidocznione oczom człowieka,
przechowano aż do naszych czasów. W ciągu wieków dokonywano
kilkakrotnie badań ze strony władz kościelnych. We współczesnych
nam czasach OO. Franciszkanie, którzy obsługują kościół gdzie do-
konał się cud, za zgodą Rzymu powierzyli ekspertom przechowy-
wane przez 12 wieków cząsteczki dla dokonania analizy naukowej.
Badania zostały przeprowadzone w laboratorium pod ścisłym nad-
zorem dwóch profesorów uniwersytetu (Linoli i Bertelli).

Uczeni ogłosili następujące końcowe wnioski:
— Ciało jest prawdziwym ciałem, Krew jest prawdziwą krwią,
— jedno i drugie jest ciałem i krwią ludzką,
— Ciało i Krew mają tę samą grupę krwi (AB),
— Ciało i Krew są krwią i ciałem osoby ŻYJĄCEJ,
— diagram tej Krwi odpowiada krwi ludzkiej, pobranej z ciała

człowieka w dniu dokonywanego badania,
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— Ciało jest złożone z mięśniowych tkanek SERCA.
— relikwie te zachowane w stanie naturalnym przez tyle wie-

ków będąc wystawione na działania fizyczne, atmosferyczne i bio-
logiczne, są nadzwyczajnym fenomenem.

Eksperci przesłali do OO. Franciszkanów telegram o następują-
cej treści:

„ET VERBUM CARO FACTUM EST”
A SŁOWO CIAŁEM SIĘ STAŁO!
Jeszcze jeden uderzający szczegół: Gdy zważono oddzielnie po-

szczególne cząsteczki zakrzepłej Krwi (są różnej wielkości), każda
z nich ważyła dokładnie tyle, co wszystkie pięć razem wzięte. Mi-
łość Boga do człowieka nie zna wagi ani miary! Przypomnijmy so-
bie tu prawdę wiary, że w każdej konsekrowanej cząstce chleba
i wina jest obecny cały Bóg-Człowiek z Duszą, Ciałem i Bóstwem.
[...] Od czasu ogłoszenia wyniku ostatniego badania naukowego,
ze wszystkich stron ciągną pielgrzymi do Lanciano, by uczcić Ho-
stię, która stała się Ciałem i konsekrowane wino, które stało się
Krwią. Wzruszający jest fakt, że Ciało to pochodzi z serca. Jezus od-
dający się nam w Eucharystii, daje nam prawdziwe Serce-Miłość,
z którą się łączymy; Miłość cichą i pokorną, potężną i mocną, która
broni nasze dusze od śmierci.

„Umiłowawszy swoich, do końca ich umiłował” (J 13, 1).
„Moje Serce płonie miłością ku ludziom” — powiedział Pan Je-

zus do Św. Małgorzaty Marii, Wizytki, objawiając jej Swoje Serce.
Miłość zaprowadziła Go na Krzyż, uwięziła w Tabernakulum

i karmi nas Ciałem i Krwią własną.
Wierzę, Panie! Wzmocnij wiarę moją i braci moich, zachwia-

nych w wierze. Przywróć światło wiary tym, którzy ją utracili i sza-
mocą się w udręce, pogrążeni w pustce życia. Niech wrócą do Cie-
bie i odnajdą prawdziwe wartości bytu ziemskiego w powiązaniu
ich z celem wiecznym, w głębokim zakotwiczeniu życia w Tobie,
który jeden możesz zaspokoić serce człowiecze.

„JA JESTEM CHLEBEM ŻYWYM... KTO BĘDZIE SPOŻYWAŁ TEN
CHLEB, ŻYĆ BĘDZIE NA WIEKI”
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ROZDZIAŁ 10
ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO
SAKRAMENTU

„Przez Najświętszy Sakrament Polska będzie ocalona”. — Bł.
Pius IX, Papież1.

1 T. Lipiecka, Najświętszy Sakrament światłem dla narodu polskiego, Maria
Vincit, Wrocław 2004, s. 1.

ORĘDZIE PANA JEZUSA DO WANDY MALCZEWSKIEJ (1822—
1896)2

2 Ks. Władysław Seweryn, O Wielkiej Miłości Pana Jezusa do nas w Najświęt-
szym Sakramencie, Maria Vincit, Wrocław 2010, s. 162—163.

Sam Pan Jezus bardzo zachęcająco przygotowuje ludzi do sta-
łego brania udziału w adoracjach. Gdy Wanda Malczewska była
na adoracji, Pan Jezus ukazał się jej, przemówił i polecił podać
na piśmie swoje słowa Księdzu proboszczowi Olkowiczowi.

Potem Wanda przyniosła następujące pismo: „Jezus jakby
w świetle słonecznym stał z promieniejącą na piersiach Hostią
i tak przemówił: Godzina adoracji odprawionej dla uczczenia Mnie
utajonego w Najświętszym Sakramencie i dla oddania czci Matce
mojej jest niewypowiedzianie radosna. Dusze to nabożeństwo
praktykujące są milsze dla Mnie niżeli Jan Apostoł, mój ulubieniec,
co na Ostatniej Wieczerzy położył swą głowę na moim Sercu,
by przeniknąć głębię Jego miłości. Jan widział Mnie osobiście, roz-
mawiał ze Mną osobiście, nic dziwnego, że Mnie kochał i tulił się
do Mnie. Dusze zaś adorujące Mnie zamkniętego w cyborium widzą
tylko przybytek, gdzie mieszkam w postaciach sakramentalnych
i słyszą tylko mój głos wewnątrz duszy, a jednak wierzą, że tu je-
stem żywy, że im wszystko dać mogę i miłują Mnie miłością wyż-
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szą… przytulają się do stopni ołtarza mego z taką wiarą jak Jan
do moich piersi i zatapiają się w głębi mojej miłości — odchodzą
stąd pocieszeni w smutkach, rozłzawieni z radości i umocnieni
do wszelkich walk życiowych”.

„Szczęśliwe te dusze…, szczęśliwsze od aniołów w Niebie… Ja
też je więcej kocham niż całe zastępy mieszkańców Nieba… Wy-
trwajcie w tym nabożeństwie, a ubogacę was cnotami przeciwnymi
grzechom głównym… dam wam moc do zwyciężenia wszelkich po-
kus… i cierpliwość do znoszenia wszelkich bied i prześladowań”.

„Nabożeństwo adoracyjne rozkrzewiajcie w rodzinach i gdzie
tylko możecie. Niech ono stanie się codzienną żywotną potrzebą
waszą… Obudziwszy się w nocy przenieście się myślą do kościoła
i odwiedźcie Mnie w Świętym Tabernakulum, które aniołowie
we dnie i w nocy otaczają. W ciągu dnia zajęci pracą nie możecie
pójść do kościoła, idźcie tam myślą… odwiedźcie Mnie. W drodze
jesteście, spotkacie kościół, wstąpcie, jeśli otwarty, a jeśli zamknię-
ty, wejdźcie tam myślą i serdeczny uczyńcie Mi pokłon… nawiedź-
cie Mnie. Takie nawiedzenie każdy, nawet chory może spełnić”.

„Gdy się to nabożeństwo rozpowszechni wśród wszystkich klas
społeczeństwa w świecie, świat się odrodzi, nastąpi braterstwo na-
rodów, uświęcenie rodzin… Królestwo Boże zbliży się do was,
o które prosicie: Przyjdź Królestwo Twoje”.

„Po tych słowach — pisze panna Wanda — Pan Jezus kazał mi
na piśmie to podać ks. proboszczowi, a gdy odpowiedziałam: Panie,
zrobię to — Pan Jezus wzniósł się wyżej nad ołtarz, przeżegnał nas
i zamienił się w Hostię wielkiego słońca z napisem: Tu jestem żywy.
W końcu i Hostia zniknęła, widziałam tylko główki Aniołków i sły-
szałam śpiew: Święty, Święty, Święty…” („Miłość Boga i Ojczyzny”,
wyd. 2, s. 31).

Ludziom adorującym obiecuje Pan Jezus dać cnoty przeciwne
grzechom głównym, a więc wyleczyć z wad. Nie byle jaka zachę-
ta. Ale i społeczne obietnice daje Jezus przez Wandę: „Pocie-
szam się tym, że w ostatnich czasach zaczęły się tworzyć wśród
was stowarzyszenia eucharystyczne mające na celu adoracje
i częste Komunie Święte, lecz niestety, należą do tego prawie sa-
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me starsze niewiasty. A gdzie młodzież?… Gdzie mężczyźni?…
Gdzie inteligencja?… Czy im niepotrzebna wiara i praktyki religij-
ne? Mów, komu tylko możesz, że odrodzenie waszej Ojczyzny, jej
rozkwit i utrzymanie się w niezależności, zależy od zjednocze-
nia się ze Mną przez życie eucharystyczne” („Wanda Malczewska”,
s. 184).

Słowa te powinny pamiętać Polacy i prawdziwej wolności szu-
kać przez życie eucharystyczne oraz Różaniec w rodzinach.

WYNAGRADZAĆ PRZED NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENTEM1

1 M. Valtorta, Kto przychodzi do Mnie, nie będzie pragnął…, Vox Domini, Ka-
towice 2005, s. 77—79.

Orędzie Pana Jezusa do Marii Valtorty, 12.07.1943 r.
Czy wiesz, dlaczego żądam jeszcze mocniejszych aktów za-

dośćuczynienia i powszechnych modlitw przed Najświętszym Sa-
kramentem? Dla sprawiedliwości. Bóg jest sprawiedliwy nawet
w najmniejszych znaczących sprawach. Pomyśl, czy miałby nie być
sprawiedliwy w odniesieniu do oddawania Mu czci?

Ten Sakrament zawiera Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo twego
Jezusa. Dlatego ten, kto modli się w duchu zadośćuczynienia
do Mnie w Eucharystii, modli się nie tylko do mojego Ciała,
ale i do mojej Krwi, a przez to i do Duszy, i do Bóstwa. Wynagro-
dzenia dla mojej Krwi mieszczą się w tych, które się daje Eucha-
rystii, w której Ja jestem cały obecny. Proszę, aby i moją Krew mi-
łować i posługiwać się nią dla niezliczonych potrzeb dusz.
Nie pozostawiajcie bezowocnym tego oceanu mocy, którego fale
dała wam moja Krew. Lecz choć byłoby dobrze, gdyby okazywa-
ło się Krwi Odkupiciela o wiele większy kult niż obecnie,
to prawdą jest też i to, że ze względu na jej świętość, powierzam
ten kult i tę służbę duszom bardziej obdarzonym duchowymi da-
rami. […]

Inny powód, dla którego wymagam większego zadośćuczynie-
nia względem Mnie-Eucharystii, to bluźniercze przekleństwa skie-
rowane przeciw temu Sakramentowi. Krwi zaś jest to oszczędzone.
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Zapomnienie, które ją otacza, chroni ją. Lepiej być zapominanym,
niż — przeklinanym. Dlatego właśnie, zgodnie ze sprawiedliwością,
powiadam ci, że wiele trzeba wynagradzać w odniesieniu do Eu-
charystii: powszechne zadośćuczynienie dla Sakramentu, lecz
i szczególny kult mojej Krwi ze strony najdroższych uczniów.

Powierzam to moim przyjaciołom spośród przyjaciół. Jak woj-
sko w czasie bitwy strzeże chorągwi w czworoboku najbardziej od-
danych, tak i Ja stawiam moją Krew pośród tych, o których wiem,
że są najbardziej zaufani, zdolni do każdej ofiary z miłości do swe-
go Króla. Daję im rozkaz, aby szli pośród tłumu z sercami napełnio-
nymi moją Krwią, ażeby Ona zstąpiła na biednych ludzi i ocaliła
ich. Kto się będzie wylewał dla sprawy swego Pana, otrzyma od Pa-
na wielką nagrodę w moim Królestwie — tak wam mówi Pan,
tak wam powiada Odkupiciel, tak wam mówi Miłość i tak będzie.
Bóg bowiem jest wierny i prawdziwy, a oddaje stokrotnie.

ORĘDZIA NMP DO KS. STEFANO GOBBI
DO KOŃCA ICH UMIŁOWAŁ1. 421

1 Ks. S. Gobbi, Do Kapłanów, umiłowanych synów Matki Bożej…, s. 574—575.

Rubbio (Vicenza), Wielki Czwartek. 12.04.1990r.
[…] Otaczajcie światłami i kwiatami Tabernakulum, w którym

przechowywany jest Jezus Eucharystyczny. Przychodźcie często
przed Tabernakulum na wasze osobiste, pełne miłości spotkania
z czekającym na was Jezusem. Niech On stanie się dla was jedy-
nym i najcenniejszym skarbem, który jak magnes przyciągnie wa-
sze kapłańskie serca. Wystawiajcie Jezusa Eucharystycznego
na ołtarzu w czasie uroczystych, publicznych godzin adoracji
i wynagrodzenia.

Nadejście nowej epoki spowoduje rozkwit kultu eucharystycz-
nego w całym Kościele. Nadejście chwalebnego Królestwa Chry-
stusa zbiegnie się z największą wspaniałością Jego Eucharystycz-
nego Królowania pomiędzy wami. Jezus Eucharystyczny ujawni
całą Swoją moc miłości, która przemieni dusze, Kościół i całą
ludzkość.
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Eucharystia jest znakiem Jezusa, który również dziś miłuje was
aż do końca. On prowadzi was do końca czasów, w których żyjecie,
aby was wprowadzić w nową epokę świętości i łaski. Ku tej epoce
właśnie kroczycie, a rozpocznie się ona, gdy Jezus ustanowi Swoje
Chwalebne Królestwo pośród was.

UPADNIJCIE ZE MNĄ NA TWARZ1. 463

1 Tamże, s. 630—631.

Rubbio (Vicenza) Ostatnia noc roku. 31.12.1991r.
Najmilsi synowie, czuwajcie ze Mną na modlitwie i w skupie-

niu. Spędźcie w taki sposób ostatnie godziny roku naznaczonego
wydarzeniami ważnymi dla losu całej ludzkości. Wraz ze Mną
upadnijcie na twarz w akcie głębokiej adoracji przed Jezusem Eu-
charystycznym. Jego rzeczywista obecność wśród was w Euchary-
stii — przechowywanej z miłością we wszystkich Tabernakulach
świata — jest światłem na waszej drodze.

Jezus w Eucharystii jest umocnieniem we wszystkich waszych
trudach. On jest balsamem na wszelką ranę i radością w każdym
bólu. On jest Pokojem uśmierzającym wszelki niepokój i jutrzenką
znaczącą początek każdego nowego dnia waszego ludzkiego życia.
Upadnijcie ze Mną na twarz w akcie wielkiego dziękczynienia
za wszystkie dobrodziejstwa, które zostały wam udzielone — dzięki
miłości i Opatrzności waszego Niebieskiego Ojca.

To Ojciec przygotowuje dla was każdą minutę waszego życia
jako wyraz Swej miłości i Boskiego miłosierdzia. Żyjecie w tym cza-
sie, by wypełnić Jego wielki plan miłości. Nawet jeśli się od Niego
oddalacie, On was nigdy nie opuszcza, lecz przygotowuje, czeka,
doprowadza do waszego powrotu. Jego Boskie miłosierdzie jest
niebieską rosą sprawiającą, że wielka jałowość tego świata sta-
je się płodną ziemią, a na pustyni, na której żyjecie, wyrasta świę-
tość i życie. […]

PRZYJDŹCIE DO MNIE WSZYSCY PRZED NAJŚWIĘTSZY SAKRA-
MENT
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Pan Jezus: Niech Najświętszy Sakrament będzie światłem
dla narodu polskiego, niech będzie źródłem łask wszelkich na dzi-
siejsze czasy, w których przyszło wam żyć. A pomogę wam. Udzielę
Swoich łask. I będziecie tym Narodem, o którym powiedziałem Mo-
jej umiłowanej córce, Św. Faustynie: „Polskę szczególnie umiłowa-
łem. Jeśli będzie posłuszna mojej Woli, wywyższę Ją w potędze
i świętości. Z Niej wyjdzie iskra, która przygotuje świat na ostatecz-
ne Moje przyjście”1.

1 T. Lipiecka, Najświętszy Sakrament światłem dla narodu polskiego…, dz.
cyt., s. 261.

Św. Maksymilian Kolbe: „Bóg przebywa wśród nas w Przenaj-
świętszym Sakramencie Ołtarza. On jest dla nas wszystkim. Tam
szukaj światła i mocy. Gdy klękasz przed ołtarzem ma być widocz-
ne, że wiesz przed KIM klękasz”2.

2 Tamże, s. 187.

PAN JEZUS DO TERESY LIPIECKIEJ I ELŻBIETY
Adoracja nocna nr 5- czwartek 4.09.1980 r.3

3 Tamże, s. 25—26.

[…] Powołałem dwie moje córki: Elżbietę i Teresę. Pragnę, że-
by przez Teresę rozwijało się jak najszybciej i jak najszerzej Ry-
cerstwo Niepokalanej w waszej parafii: a przez Elżbietę adoracje
nocne w każdym tygodniu z soboty na niedzielę, w coraz więk-
szych grupach ludzi i osobiste ich adoracje w czwartki. Pragnę
jeszcze wyjawić dalszą tajemnicę swojemu synowi, że przez
nie obydwie dokonam jak najszybciej Swoich zamiarów prowa-
dzenia adoracji w każdym kościele w Polsce raz w tygodniu
i na całym świecie. Również pragnę jak najszybciej rozszerzenia
Rycerstwa Niepokalanej w Polsce i na całym świecie. Nie mam
już za wiele czasu na ratowanie ludzkości. Pragnę, żeby na każdej
adoracji grupowej odprawiane były: Droga Krzyżowa, odmówienie
trzech części Różańca Świętego, śpiewanie pieśni religijnych,
w dwóch intencjach:
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1) Wynagradzanie Mnie, Bogu Najwyższemu za wszystkie grze-
chy i zniewagi całego świata mojemu Najświętszemu Sercu wyrzą-
dzone.

2) Błaganie Mnie o przybliżenie i zbawienie wszystkich dusz
oddalonych ode Mnie na całym świecie.

Adoracja nocna nr 23- czwartek 13 — 14.11.1980 r.1

1 Tamże, s. 35—36.

Moje ukochane córeczki, mówcie ludziom na adoracjach
i wszędzie o tym, jak jestem dobry. Mówcie wszystkim o Mojej
wielkiej miłości do każdego człowieka. Przez słowa wasze do ludzi
wypowiadane o Mojej miłości do każdego człowieka zapalicie co-
raz większy krąg ludzi Moją wielką miłością do nich. I tak płomień
Mojej najgorętszej miłości będzie rozpalał się na cały świat. Módl-
cie się od dzisiaj na adoracjach waszych, tych czwartkowych i tych
sobotnich, żeby wszyscy ludzie na całym świecie zrozumieli, jak Ja
Bóg Wszechmogący kocham ich. A dam tę łaskę wszystkim ludziom
przez wasze modlitwy tak czułe i gorące do Mnie w tych inten-
cjach.

Pragnę całym Sercem Swoim zbawić ten biedny świat, który
chce się zgubić na całą wieczność, dlatego proszę was, módlcie się
codziennie i na każdej adoracji nocnej w tych intencjach, które
wam poleciłem. Pomóżcie Mi, Moje najdroższe córki, tak wielką mi-
łością kochające Mnie. Przy waszej pomocy pragnę jak najszybciej
stworzyć Moje Królestwo na ziemi. Ja Bóg Wielki, daruję im wszyst-
kie grzechy, niech tylko ukochają Mnie. Ja pragnę, pragnę, pragnę
ludzkiej miłości.

Córki moje kochane, powiem wam na pożegnanie o żalu Moje-
go Najświętszego Serca nad zagubioną ludzkością. Pomagajcie Mi
w ratowaniu ich. Zrozumcie Mnie dobrze, Mnie Boga waszego.
Mnie jest ich tak żal, ich wszystkich, tych którzy nie chcą być mo-
imi dziećmi, a Ja życie Swoje za nich oddałem i nie chcę wydać ich
na potępienie wieczne. Co Ja mam z nimi zrobić? Co Ja mam z nimi
zrobić? Co Ja mam z nimi zrobić? Tak wielka liczba ludzi wiszących
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nad straszną przepaścią pogrąża Mnie w wielkim smutku, a Ja pra-
gnę jedynie szczęścia dla nich. Pomóżcie Mi ratować ich. Proszę
was o to ze łzami w oczach. Płaczę, bo kocham ich i żal mi jest ich
ogromnie. Ja pragnę całym Sercem Swoim zbawić ich. Pomagajcie
Mi, moje wybrane, ukochane małe córeczki. Kocham was wielką
miłością i będę was nieustannie wspierał Moją Boską mocą w wa-
szym apostolstwie, żebyście pomagały Mi do końca życia waszego
w przybliżaniu i zbawianiu jak największej liczby ludzi oddalonych
ode Mnie, na całym świecie w tych ostatecznych już czasach.

Adoracja nocna nr 47 — czwartek. 29 — 30.01.1981r.1

1 Tamże, s. 43—44.

Oto Moja wielka tajemnica, którą z wielką radością pragnę
wam dzisiaj oznajmić. Wy obydwie tego lata bardzo przyczyniły-
ście się waszymi nocnymi adoracjami Najświętszego Sakramentu
do uśmierzenia Mojego Gniewu spowodowanego grzeszną ludz-
kością. Gdyby nie wasze pokorne i skuteczne modlitwy i modlitwy
innych Moich dusz wybranych w Polsce, wybuchłaby tego lata
wojna pustosząca waszą Ojczyznę i przynosząca katastrofę dla ca-
łego świata. Pragnę, żeby wszyscy ludzie, którzy wiedzieć będą
o objawieniach waszych wiedzieli o tym, jak wielką siłę ma mo-
dlitwa wynagradzająca Mnie Boga Wszechmogącego za grzechy
upadłej ludzkości, połączona z pokutą na adoracjach nocnych.
Ze względu na was obydwie wznoszące swe westchnienia i proś-
by błagalne do Mnie na waszych adoracjach nocnych powstrzy-
małem swoją karzącą rękę od ukarania ludzkości, która tak bar-
dzo na karę zasłużyła.

Ja jestem taki czuły i dobry. Jestem tak bardzo wrażliwy na bła-
ganie dusz moich umiłowanych, które wołają do Mnie za innych —
tych którzy żyją beze Mnie i przez to Mnie tak bardzo zasmucają
sprowadzając Gniew na Moje Przenajświętsze Oblicze, niech ludzie
wiedzą o tym, że tylko modlitwa i pokuta może przemienić ten
upadły świat na Moje Królestwo na ziemi. Kara, jaką Polska obec-
nie przeżywa w sytuacji materialnej i gospodarczej, jest nieznaczna
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w porównaniu do tej, jaka jej groziła. Ale to Ja, Bóg Miłosierny,
przy pomocy ofiarnych dla Mnie dusz ją ocaliłem. Ja Bóg Wszech-
mogący zlituję się nad waszym narodem. Dam Moją łaskę waszej
Ojczyźnie, Polsce, że ukocha Mnie wielką, wielką, wielką miłością.
Adoracje Najświętszego Sakramentu już niedługo będą się odby-
wały w każdym kościele parafialnym w Polsce, a w niedługim cza-
sie i na świecie.

PIUS XII
FRAGMENT Z ENCYKLIKI „MEDIATOR DEI ET HOMINUM”1

1 opoka.org.pl: http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/pius_xii/ency-
kliki/mediator_dei_20111947.html#m10 Źródło: A.A.S., XXXIX (1947), p.
521 ss., Wiadomości Diecezjalne, Katowice 28 (1960) 14 -207.

20.11.1947r.
IV. ADORACJA EUCHARYSTII
PODSTAWA TEOLOGICZNA
Pokarm Eucharystyczny zawiera, jak wszyscy wiedzą, „prawdzi-

wie, rzeczywiście i istotnie Ciało i Krew wraz z duszą i bóstwem
Pana naszego Jezusa Chrystusa” (Sob. Tryd. Sess. 22, kan. 1 —
przyp.); nic więc dziwnego, że Kościół od początku adorował Ciało
Chrystusowe pod postacią chleba, jak to widać ze samych obrzę-
dów świętej Ofiary, które nakazuje sługom ołtarza czcić Najświęt-
szy Sakrament przez klękanie lub głębokie skłony głowy.

Uczą święte Sobory, że jest tradycją Kościoła, od początku jego
istnienia, czcić „w jednej adoracji Boga, Słowo Wcielone wraz z je-
go ciałem” (Sob. Konstant. II anath. de tribus Capit. kan. 9; Por. Sob.
Efez. Anath. Cyrill. kan. 8 oraz Sob. Tryd. Sess. XIII kan. 6; Pius VI,
Konst Auctorem fidei n 61 — przyp.); a święty Augustyn twierdzi:
„Nikt nie spożywa tego Ciała bez uprzedniej adoracji”, przydając,
że nie tylko nie grzeszymy adorując, lecz grzeszymy, nie adoru-
jąc” (Enarr. in Ps 98, 9 — przyp.).

Z tych zasad nauki powstał i krok za krokiem rozszerzył się eu-
charystyczny kult adoracji, wyodrębniony od odprawiania Boskiej
Tajemnicy. Przechowywanie świętych Postaci dla chorych
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i dla wszystkich, którym zagraża niebezpieczeństwo śmierci, wy-
tworzyło chwalebny zwyczaj adorowania tego niebiańskiego posił-
ku, przechowywanego w świątyniach. Ten kult adoracji opiera się
na mocnej i pewnej podstawie. Eucharystia jest bowiem i Ofiarą
i Sakramentem; ten zaś tym się różni od innych Sakramentów,
że nie tylko rodzi łaskę, lecz zawiera w sposób trwały samego
Dawcę łaski.

Gdy więc Kościół rozkazuje nam adorować Chrystusa ukrytego
pod eucharystycznymi zasłonami i prosić Go o dary nadprzyrodzo-
ne i doczesne, których ustawicznie potrzebujemy, objawia żywą
wiarę, z jaką wyznaje, że Boski Oblubieniec jest obecny pod tymi
zasłonami, oświadcza mu swą ochotną służbę i korzysta z serdecz-
nej z Nim zażyłości.

ROZWÓJ HISTORYCZNY ADORACJI
Z biegiem czasu Kościół nadał temu kultowi różne kształty, co-

raz piękniejsze i zbawienniejsze, jak na przykład pobożne i co-
dzienne odwiedziny Boskiego Tabernakulum, święte obrzędy bło-
gosławieństwa Najświętszym Sakramentem, uroczyste procesje
szczególnie podczas kongresów eucharystycznych idące przez mia-
sta i wioski, i adoracje publicznie wystawionego Najświętszego Sa-
kramentu. Takie publiczne adoracje trwają niekiedy krótko, czasem
zaś godzinami, a nawet przez 40 godzin; gdzieniegdzie odbywa-
ją się w poszczególnych świątyniach przez cały rok na zmianę,
gdzie indziej zaś, za staraniem zgromadzeń zakonnych, nie ustają
we dnie i w nocy, a uczestniczą w nich często także i wierni.

APROBATA I ZALECENIE KOŚCIOŁA
Te pobożne ćwiczenia przyczyniły się w podziwu godny sposób

do wiary i nadprzyrodzonego życia Kościoła wojującego, który
przez takie czynności jakby wtóruje Kościołowi triumfującemu,
wiecznie wznoszącemu hymn chwały Bogu i Barankowi, „który zo-
stał zabity” (Obj. 5, 12, Obj. 7, 10 — przyp.). Dlatego te pobożne
ćwiczenia, rozpowszechnione z biegiem wieków po wszystkich zie-
miach, nie tylko zostały przez Kościół uznane, lecz Kościół przyjął
je jakby za swoje i swoją powagą je zalecił (Sob. Tryd. Sess. 13, c. 5
i can. 6 — przyp.). Powstają one z natchnieniem liturgii świętej; to-
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też, jeżeli odbywają się z należytą godnością, wiarą i pobożnością,
jak tego wymagają święte obrzędy i przepisy kościelne, bez wąt-
pienia wielce przyczyniają się do ożywienia życia liturgicznego.

NIE MA POMIESZANIA CHRYSTUSA HISTORYCZNEGO, EUCHA-
RYSTYCZNEGO I CHWALEBNEGO

Nie godzi się mówić, że taki kult eucharystyczny, w błędny
sposób nie odróżnia Chrystusa — jak mówią — historycznego, który
niegdyś żył na tej ziemi, od Chrystusa obecnego w Najświętszym
Sakramencie ołtarza, i od Chrystusa, który triumfuje chwalebnie
w niebie i udziela łask nadprzyrodzonych. Owszem, raczej twier-
dzić należy, że w ten sposób wierni świadczą o wierze Kościoła
i uroczyście ją okazują, mianowicie wiarę, że ten sam jest Słowem
Bożym i Synem Maryi Panny, który cierpiał na krzyżu, który ukry-
wa się obecny w Eucharystii i który króluje na niebieskiej stolicy.
Oto słowa świętego Jana Złotoustego: „Gdy je (Ciało Chrystusa) wi-
dzisz wystawione, powiedz sobie: dzięki temu Ciału nie jestem
już więcej gliną i popiołem, nie jestem już niewolnikiem, lecz wol-
nym; toteż mam nadzieję na niebo i ufam, że osiągnę dobra tam
będące, żywot nieśmiertelny, dziedzictwo Aniołów, obcowanie
z Chrystusem. Śmierć nie zagarnęła tego ciała przebitego gwoź-
dziami, biczami chłostanego… oto jest owo Ciało, które krew wyla-
ło, włócznią przebite, z którego trysnęły dla świata dwa źródła zba-
wienne, jedno krwi, a drugie wody… To Ciało dał nam, abyśmy je
mieli i spożywali, dla ogromnej miłości swojej” (In I ad Kor. 24, 4 —
przyp.).

POCHWAŁA BŁOGOSŁAWIEŃSTW EUCHARYSTYCZNYCH
PO NABOŻEŃSTWACH

W szczególniejszy zaś sposób należy bardzo pochwalić zwy-
czaj, według którego wiele nabożeństw zakorzenionych wśród ludu
chrześcijańskiego kończy się obrzędem błogosławieństwa euchary-
stycznego. Dzieje się bowiem bardzo właściwie i nie bez obfitych
owoców, gdy kapłan wśród pochylonych głów tłumów chrześcijań-
skich wznosi do nieba Chleb Anielski, krzyż Nim według przepisu
zakreśla i błaga Ojca Niebieskiego, aby łaskawie zwrócił oczy
na Syna swego, z miłości dla nas na krzyżu wiszącego,
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i by ze względu na Niego i przez Niego, który zechciał zostać Zba-
wicielem i bratem naszym, raczył wylać nadprzyrodzone łaski
na tych, których odkupiła Krew Baranka bez zmazy (1 Piotr 1, 19 —
przyp.).

POLECENIE TRZYMANIA OTWARTYCH ŚWIĄTYŃ DLA NAWIE-
DZEŃ EUCHARYSTYCZNYCH

Starajcie się więc z najwyższą pilnością, jaką zwykliście okazy-
wać, Bracia Czcigodni, aby świątynie, które wzniosła w ciągu wie-
ków wiara i pobożność chrześcijańskich ludów po to, by w nich
śpiewać nieustanny hymn chwały Bogu Wszechmogącemu, a Od-
kupicielowi naszemu, ukrywającemu się pod postaciami euchary-
stycznymi, dać godną siedzibę, stały otworem jeszcze częstszym
odwiedzinom wiernych. Niech zwołani do stóp Zbawcy naszego
usłyszą najsłodsze Jego wezwanie: „Przyjdźcie do mnie wszyscy,
którzy pracujecie i obciążeni jesteście, a ja was ochłodzę” (Mat. 11,
28 — przyp.). Niech te świątynie będą domami Bożymi, w których
by ci, którzy tam wejdą prosić o dobrodziejstwa radowali się,
że wszystko uzyskali (Mszał Rzym. Msza na ur. Pośw. Kościoła —
przyp.) i w których by dostępowali niebiańskiej pociechy. Tylko tą
drogą cała rodzina ludzka znajdzie wreszcie pokój po ułożeniu sto-
sunków oraz zgodną myślą i sercem śpiewać będzie ową pieśń na-
dziei i miłości: „Pasterzu dobry, prawdziwy Chlebie — Jezu nad na-
mi zmiłuj się — Ty nas prowadź i strzeż — Ty dobra ukazać chciej
nam — żyjącym na ziemskim padole” (Mszał Rzym. Sekw. Lauda
Sion — na Boże Ciało — przyp.).

BENEDYKT XVI
FRAGMENT Z POSYNODALNEJ ADHORTACJI APOSTOLSKIEJ

„SACRAMENTUM CARITATIS”1

1 opoka.org.pl: http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/
adhortacje/sacramentum_caritatis_22022007.html
Źródło: Copyright © by L’Osservatore Romano (wydanie polskie, 4/2007)

W Rzymie, u Świętego Piotra, dnia 22 lutego 2007 roku, w świę-
to Katedry św. Piotra Apostoła, w drugim roku mego Pontyfikatu.
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ADORACJA I POBOŻNOŚĆ EUCHARYSTYCZNA
WEWNĘTRZNY ZWIĄZEK POMIĘDZY CELEBRACJĄ I ADORACJĄ
66. Kulminacyjnym momentem Synodu była wspólna, wraz

z licznymi wiernymi, adoracja eucharystyczna w Bazylice św. Pio-
tra. Biorąc udział w tej modlitwie, zgromadzenie biskupów zwróci-
ło uwagę, nie tylko słowami, na znaczenie wewnętrznej relacji po-
między celebracją eucharystyczną a adoracją. W tym ważnym
aspekcie wiary Kościoła znajduje się jeden z elementów decydują-
cych o jego drodze, podjętej po odnowie liturgicznej zgodnej z wo-
lą Soboru Watykańskigo II. W początkach reformy liturgicznej, we-
wnętrzny związek pomiędzy Mszą św. a adoracją nie był niekiedy
postrzegany wystarczająco jasno. Rozprzestrzeniane wówczas za-
rzuty miały źródło w założeniu, że Chleb eucharystyczny miał być
nam dany nie dla kontemplacji, ale dla spożywania.

W rzeczywistości, w świetle doświadczenia modlitwy Kościoła
okazuje się, że takie przeciwstawienie jest pozbawione jakiego-
kolwiek fundamentu. Już św. Augustyn powiedział: «nemo autem
illam carnem manducat, nisi prius adoraverit; (…) peccemus non ado-
rando — Niech nikt nie spożywa tego Ciała, jeśli Go najpierw
nie adorował; (…) grzeszylibyśmy, gdybyśmy Go nie adorowa-
li» (Enarrationes in Psalmos 98, 9: CCL XXXIX, 1385; por. Benedykt
XVI, Przemówienie do Kurii Rzymskiej (22 grudnia 2005): AAS 98
(2006), 44—45; «L’Osservatore Romano», wyd. polskie, n. 2/2006,
s. 16 — przyp.).

W Eucharystii naprawdę Syn Boży wychodzi nam naprzeciw
i pragnie się z nami zjednoczyć; adoracja eucharystyczna nie jest
niczym innym jak tylko oczywistym rozwinięciem celebracji eucha-
rystycznej, która sama w sobie jest największym aktem adoracji
Kościoła (Por. Propositio 6 — przyp.).

Przyjęcie Eucharystii oznacza postawę adoracji wobec Tego,
którego przyjmujemy. Właśnie dlatego i tylko dlatego stajemy się
jedno z Nim i w pewien sposób kosztujemy zadatku piękna liturgii
niebieskiej. Akt adoracji poza Mszą św. przedłuża i intensyfikuje to,
co się dokonało podczas samej celebracji liturgicznej. W rzeczywi-
stości «tylko przez adorację można dojrzeć do głębokiego i auten-
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tycznego przyjęcia Chrystusa. I właśnie w tym akcie osobowego
spotkania z Panem dojrzewa także posłannictwo społeczne, zawar-
te w Eucharystii, które ma na celu przełamanie barier nie tylko
między Panem a nami, ale także i przede wszystkim barier odgra-
dzających nas od siebie nawzajem» (Benedykt XVI, Przemówienie
do Kurii Rzymskiej (22 grudnia 2005): AAS 98 (2006), 45; «L’Osse-
rvatore Romano», wyd. polskie, n. 2/2006, s. 16 — przyp.).

PRAKTYKA ADORACJI EUCHARYSTYCZNEJ
67. Dlatego wraz ze zgromadzeniem synodalnym żywo pole-

cam pasterzom Kościoła oraz Ludowi Bożemu praktykę adoracji
eucharystycznej, czy to osobistej, czy wspólnotowej (Por. Proposi-
tio 6; Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów,
Dyrektorium o pobożności ludowej i liturgii (17 grudnia 2001), nn.
164—165, Watykan 2002, ss. 137—139; Święta Kongregacja Ob-
rzędów, Instr. Eucharisticum mysterium (25 maja 1967): AAS 59
(1967), 539—573 — przyp.). Wielką korzyścią będzie tu odpowied-
nia katecheza, która wyjaśni wiernym znaczenie tego aktu kultu.
Pozwala on głębiej i z większą korzyścią przeżywać samą celebra-
cję liturgiczną.

Następnie, na tyle, na ile to jest możliwe, w ośrodkach najbar-
dziej zaludnionych byłoby stosowne wyznaczenie kościołów oraz
oratoriów przeznaczonych właśnie dla wieczystej adoracji. Ponadto
polecam, by w formacji katechetycznej dzieci, w szczególności
w ramach przygotowania do pierwszej Komunii św., były one wpro-
wadzane w znaczenie i piękno dotrzymywania towarzystwa Jezuso-
wi i by było kultywowane ich zdumienie wobec Jego obecności
w Eucharystii.

Chciałbym wyrazić mój głęboki szacunek oraz poparcie
dla tych wszystkich instytutów życia konsekrowanego, których
członkowie poświęcają znaczną część swego czasu na adorację eu-
charystyczną. W ten sposób dla wszystkich są przykładem tych,
którzy pozwalają się kształtować przez realną obecność Pana.
Tak samo pragnę dodać otuchy stowarzyszeniom wiernych,
jak również bractwom, które podejmują tę praktykę jako swoje
szczególne zadanie, stając się zaczynem kontemplacji dla całego
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Kościoła i przypominając o centralnym miejscu Chrystusa w życiu
poszczególnych ludzi oraz wspólnot.

FORMY POBOŻNOŚCI EUCHARYSTYCZNEJ
68. Osobista łączność, jaką konkretny wierny nawiązuje z Jezu-

sem obecnym w Eucharystii, zawsze odsyła go ponownie
do wspólnoty kościelnej, uświadamiając mu jego przynależność
do Ciała Chrystusa. Dlatego poza zaproszeniem poszczególnych
wiernych, by osobiście znajdowali czas na przebywanie na modli-
twie przed sakramentem Ołtarza, uważam, iż moim obowiązkiem
jest zachęcenie parafii i różnych grup kościelnych, by praktykowały
wspólnotową adorację. Oczywiście, zachowują całą swoją wartość
istniejące już formy pobożności eucharystycznej. Mam na myśli,
na przykład, procesje eucharystyczne, a nade wszystko tradycyjną
procesję w uroczystość Bożego Ciała, pobożną praktykę nabożeń-
stwa czterdziestogodzinnego, kongresy eucharystyczne lokalne,
narodowe i międzynarodowe oraz inne analogiczne inicjatywy. Ta-
kie formy pobożności, dostosowane odpowiednio do współczesno-
ści i do różnych okoliczności, zasługują na praktykowanie również
dzisiaj (Por. Relatio post disceptationem, 11: «L’Osservatore Roma-
no», wyd. codzienne, 14 października 2005, s. 5 — przyp.).
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ROZDZIAŁ 11
MSZA ŚWIĘTA — RZECZYWISTE
ODNOWIENIE OFIARY KRZYŻOWEJ

«ŚW. OJCIEC PIO — „Byłoby łatwiej istnieć Ziemi bez Słońca,
niż bez Mszy Świętej”.

PAPIEŻ PIUS XII — „Ołtarz Golgoty nie różni się od ołtarzy
w naszych kościołach; również ołtarze te są wzgórzami, na których
wznosi się krzyż z Ukrzyżowanym, gdzie dokonuje się pojednanie
między Bogiem, a człowiekiem”.

ŚW. TOMASZ Z AKWINU — „Taką wartość ma sprawowanie
Mszy Świętej, jaką ma śmierć Jezusa na krzyżu”»1.

1 Ks. Marcin z Kohem, Wykład o Mszy Świętej…, dz. cyt., s. 7, 6.

ORĘDZIA PANA JEZUSA DO KS. OTTAVIO MICHELLINI2

2 Ks. O. Michellini, Orędzia Pana Jezusa Chrystusa do Kapłanów…

Jaki cel miała i ma Ofiara Krzyżowa zawsze uobecniona w każ-
dej Mszy Świętej, jeśli nie triumf miłości, prawdy, sprawiedliwości
i zwycięstwo nad złem, które piekło wylewa nieustannie na całą
ludzkość i na indywidualne dusze? Pytasz Mnie, synu, co Ja uczynię
by zbawić Mój Kościół? Przelewam nadal Moją Krew, nawet jeśli ją
znieważają świętokradzko. Czekam i kocham. Ciągle wylewam Swą
Przenajdroższą Krew za każdego — we Mszy Świętej.

Co uczyniłem i co uczynię jeszcze w Ofierze Krzyżowej i Mszy
Świętej? Jaka była Moja prośba do Ojca? „Ojcze, jeśli można, to niech
ten kielich oddali się ode Mnie, lecz nie Moja, ale Twoja wola
niech się spełni”. Nie należy zapominać — jak to wielu czyni — Ofiara
Mszy Świętej jest rzeczywistym odnowieniem Ofiary Krzyżowej.

W Ofierze na Krzyżu była Moja modlitwa do Ojca, połączona
z całkowitym wyniszczeniem Mej woli i Mnie Samego wraz z aktem
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miłości nieskończonej i nieskończonym cierpieniem. Była to Moja
Ofiara za dusze.

MSZA ŚW. I RÓŻANIEC — MOC I ZWYCIĘSTWO
NAD SZATANEM1 14.03.1977 r.

1 Tamże, s. 222.

Synu, czy Msza Św. nie jest najskuteczniejszym egzorcyzmem?
A czy Różaniec nie jest po Mszy Św. orężem najbardziej doskona-
łym w zwalczaniu i odrzucaniu Moich nieprzyjaciół, nieprzyjaciół
Kościoła i waszych dusz? Przecież Różaniec był zawsze pewnym
środkiem przeciw wszelkim brakom ducha i ciała, brakom osobi-
stym i społecznym. Czy nie potwierdziła tego Moja Matka w ciągu
wieków wydarzeniami niezaprzeczalnymi, które zawstydziły głupo-
tę ludzką oraz odwróciły bieg historii i przeznaczenie ludów i naro-
dów? Wszystkie te sprawy nie mogły i nie powinny być nieznane
pasterzom i kapłanom, którzy mają obowiązek przypominania tego
chrześcijanom! Liczni pasterze są tak ślepi, że nie wierzą już nawet
wyraźnym faktom i przekreślają przeszłość, której historia nie bę-
dzie mogła nigdy zaprzeczyć.

Gdyby jednak wszyscy duszpasterze i kapłani w pokorze ducha,
z żywą wiarą, współofiarowali się razem ze Mną, Najwyższym
i Wiekuistym Arcypasterzem, i w zjednoczeniu z Moją Najświętszą
Matką, Królową Apostołów, Matką Kościoła i Królową Różańca Św.
mogliby mieć taką moc, że pokonaliby ciemne moce zła, zmuszając
je do ucieczki. Gdyby wszyscy stanęli przy Mnie z żywą wiarą
w rzeczywistą, fizyczną obecność w Tajemnicy Eucharystii — wokół
Mnie, prawdziwego Boga i prawdziwego Człowieka, przepełnione-
go nieskończoną miłością i nieskończoną potęgą, ujrzeliby jak nik-
ną zgubne działania złych duchów. Gdyby następnie miłość, gorli-
wość i wiara Moich sług ołtarza stały się prawdziwym zaczynem
życia nadprzyrodzonego i zakwitłoby w parafiach prawdziwe życie
chrześcijańskie, Kościół w swojej historii stałby się świadkiem naj-
większych przemian.
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OBECNOŚĆ MATKI NAJŚWIĘTSZEJ W CZASIE MSZY ŚW.1

1 Tamże, s. 71.

19.11.1975 r.
Tajemnica Krzyża odnawia się i uwiecznia w tajemnicy Mszy

Św. Stąd obecność Mojej Matki na Mszy Św. jest rzeczywista tak,
jak była nią na Kalwarii. Jednak nie jest Ona obecna w Hostii, lecz
obok Hostii konsekrowanej, jak była przy Mnie pod Krzyżem.
Obok Mojej Matki na Kalwarii był Jan, a ta jego obecność uwieczni-
ła się w Mszy Św. obecnością kapłana celebrującego.

Jedyną i rzeczywistą była, jest i będzie obecność Mojej Matki
na Mszy Św. Rzeczywistą jest i będzie obecność kapłana na Mszy
Św. Ale ta obecność kapłana może być różna, bo różne są usposo-
bienia celebransów! Są kapłani (nieliczni, ale są), którzy są obecni
jak Jan, ze świętym i czynnym uczestnictwem. Oddają się oni Ojcu
wyraźnie, ofiarnie i odważnie w zjednoczeniu ze Mną.

Pomyśl, mój synu, o tych świętych Mszach! Jakaż tam wzniosła,
wspaniała i cudowna jedność w miłości i cierpieniu, która jest du-
szą miłości i tworzy wzniosłą Trójcę. Gdy złoży się taki dar Ojcu
Memu, przebacza On ludzkości za pośrednictwem nowego Adama,
nowej Ewy i ludu Bożego w osobie Jana, czyli kapłana.

MARYJA ZRODZIŁA WAS DO ŻYCIA BOŻEGO2

2 Tamże, s. 365.

5.12.1978
Najświętsza Maryja Panna: Synu mój, jest w Niebie Matka, która

jest zawsze obecna na ziemi i kocha swe dzieci miłością tak wielką
i głęboką, że nie można jej opisać, ani pojąć. Kocha je miłością, któ-
ra po nieskończonej miłości do Boga — zajmuje pierwsze miejsce.
Kocha swe dzieci miłością przewyższającą miłość wszystkich matek,
które były, są i będą. Tą Matką, wiesz dobrze, jestem Ja, Maryja,
Dziewica Niepokalana, która zrodziła was do Życia Bożego w Bole-
ści i z Miłością — z Jezusem, ofiarowanym za was Ojcu na Krzyżu.

Kocham was tak, że nie potraficie tej miłości nigdy pojąć. Ko-
cham was do takiego stopnia, że w dalszym ciągu ofiaruję Mego
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Jezusa i składam Go Ojcu za wasze zbawienie w Tajemnicy Krzyża,
co odnawia się i uwiecznia prawdziwie w Tajemnicy Mszy Świętej!

Synowie moi, znacie cenę waszego Odkupienia, którą Jezus
płaci ciągle Ojcu Niebieskiemu, a z Nim razem płacę i Ja, bo jestem
przecież Współodkupicielką! Miłość Jego ku wam jest nieskończo-
na, jak również nieskończonym jest cierpienie złączone z tą miło-
ścią. A Ja jestem złączona z Nim w sposób jedyny i niepowtarzalny
w rodzaju ludzkim. Ja żyję Nim i Jego Boską Naturą, a On żyje Mną
i moją ludzką naturą, dlatego wszystko co jest Jego, jest również
Moje, a wszystko co jest Moje jest Jego!

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ1

1 Św. Ludwik Maria Grignion de Montfort, Przedziwny sekret Różańca Świę-
tego, Arka, Wrocław 2011, s. 102.

Ojcze Niebieski, ofiaruję Tobie — przez Niepokalane Serce Ma-
ryi — Jezusa, Twojego umiłowanego Syna, który ofiarował się nie-
gdyś na Krzyżu i nadal bez przerwy ofiarowuje się na ołtarzach.
Przez Niepokalane Serce Maryi przyjmij łaskawie tę ofiarę nieskala-
ną, czystą i świętą, i zmiłuj się nad nami. Nie pozwól, aby Krew
Twego Syna na próżno była rozlewana na ołtarzach, nie dozwól,
by błagania Serca Maryi o zbawienie świata pozostały daremne.
Przez tę ofiarę i to błaganie wzywam Twoją Ojcowską dobroć.
Udziel przebaczenia grzesznikom, ostatnich łask zbawczych umie-
rającym, pokoju narodom i jedności oraz triumfu Twojemu Kościo-
łowi. Amen.

KAPŁAŃSKIE SZATY MSZALNE2

2 Ks. Marcin z Kohem, Wykład o Mszy Świętej. . ., dz. cyt., s. 22—23.

Humerał, czyli biała lniana chusta, którą kapłan okrywa sobie
szyję i ramiona, przypomina tę chustę, którą siepacze zasłonili Zba-
wicielowi Najświętsze Oblicze, kiedy Go lżyli i policzkowali.

Alba, biała spodnia szata liturgiczna, okrywająca kapłana
od szyi do nóg, przypomina białą szatę, w której Zbawiciela wyszy-
dzano w domu Heroda.
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Cingulum, czyli pasek, którym kapłan przewiązuje ujętą w pa-
sie albę, oznacza powrozy, którymi związano Jezusowi Ręce
przy pojmaniu Go w Ogrójcu.

Manipularz, czyli króciutka stuła, zawieszona na lewym ręku
kapłana, znaczy chustę podaną przez Weronikę Jezusowi do otarcia
potu, kiedy szedł na Górę Kalwaryjską i zwrócił jej takową z odbi-
ciem swego Świętego Oblicza.

Stuła, którą kapłan zawiesza na szyi i przepasuje się nią, przy-
pomina więzy, którymi Zbawiciel pozwolił się skrępować Żydom,
by rozwiązać więzy grzechów naszych.

Ornat jest to szata, którą kapłan wkłada na albę, okrywa ona
z przodu piersi aż do kolan, a z tyłu całe plecy w odpowiedniej dłu-
gości. Ornat ten jest z różnych materii jedwabnych, atlasowych
lub aksamitnych zrobiony i w rozmaitych kolorach, zastosowanych
do świąt właściwych.

W uroczyste dnie, kiedy Msza Święta odprawia się na cześć
Trójcy Świętej, Pana Jezusa i Najświętszej Panny, używa się ornatu
w kolorze białym lub złocistym; na cześć Ducha Świętego i mę-
czenników w kolorze czerwonym; na cześć św. wyznawców i św.
niewiast w kolorze białym. W Adwencie i Wielkim Poście używa
Kościół ornatów w kolorze fioletowym, we Mszach zaś w okresie
od Trzech Króli aż do Popielca i w niedziele po Świątkach, na które
nie przypada żadna uroczystość — koloru zielonego; do Mszy ża-
łobnej i w Wielki Piątek — koloru czarnego.
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ROZDZIAŁ 12
KREW PRZENAJŚWIĘTSZA MSZY
ŚWIĘTEJ

KS. MARCIN Z KOHEM
WE MSZY ŚWIĘTEJ PAN JEZUS WZNAWIA PRZELANIE SWOJEJ

PRZENAJŚWIĘTSZEJ KRWI1

1 Ks. Marcin z Kohem, Wykład o Mszy Świętej…,, s. 85—87, 90.

Św. Paweł pisze w Starym Zakonie o obrządku pokropienia lu-
du krwią zabijanych na ofiarę bydląt w celu oczyszczenia i poświę-
cenia go, tymi słowy: „Gdy bowiem Mojżesz ogłosił całemu ludowi
wszystkie przepisy Prawa, wziął krew cielców i kozłów z wodą, wełną
szkarłatną oraz hizopem i pokropił tak samą księgę, jak i cały lud, mó-
wiąc: To /jest/ krew Przymierza, które Bóg wam polecił. Podobnie tak-
że skropił krwią przybytek i wszystkie naczynia przeznaczone do służ-
by Bożej. I prawie wszystko oczyszcza się krwią według Prawa,
a bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia /grzechów/" (Hbr 9, 19—22).

To rozlanie krwi i to pokropienie były wyobrażeniem rozlania
i pokropienia Krwią Boską Chrystusową, przez którą dużo lepiej
oczyszczamy się z grzechów niż Żydzi, albowiem tak mówi św.
Paweł na tymże miejscu: „Jeśli bowiem krew kozłów i cielców oraz
popiół z krowy, którymi skrapia się zanieczyszczonych, sprawiają
oczyszczenie ciała, to o ile bardziej krew Chrystusa, który przez Du-
cha wiecznego złożył Bogu samego siebie jako nieskalaną ofiarę,
oczyści wasze sumienia z martwych uczynków, abyście służyć mogli
Bogu żywemu” (Hbr 9, 13—14).

Tu może powiesz: „Pan Jezus Krew swą Najświętszą przelał
w Męce swojej i pokropił nią żyjących wówczas wiernych; myśmy
jednak wtedy nie żyli jeszcze na świecie, dlatego pozbawieni jeste-
śmy tej wielkiej Łaski”. Lecz o to się nie frasuj, mój drogi, gdyż Naj-
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świętsza Krew Chrystusowa wówczas się przelała tak samo za nas,
jak za ówczesnych wiernych. Obmyślił nadto Pan Jezus inny jeszcze
sposób, mocą którego co dzień jeszcze przelewa Krew swoją Świę-
tą, pokrapiając nią i oczyszczając dusze nasze; a chcesz wiedzieć,
kiedy i gdzie się to dzieje, to ci powiem, że dzieje się we wszyst-
kich Mszach Świętych.

Św. Augustyn, tak mówi: „We Mszy Świętej przelewa się Krew
Chrystusa za grzechy świata”. Są to jasne słowa, żadnego nie potrze-
bujące tłumaczenia, a świadek ten tak jest wiarygodny, że nikt mu
nie zaprzeczy.

Za drugiego świadka stawiam św. Jana Złotoustego, tak na-
uczającego: „Baranek Boży zabity bywa dla ciebie; Krew płynie du-
chownie z ołtarza; Krew w kielichu będąca, dla twego oczyszczenia
czerpie się z niepokalanego Boku” (De Eucharistia — przyp.). Ojciec
Kisseli tłumaczy te słowa św. Jana, mówiąc: „Chrystus raz Krew swo-
ją przelał widzialnie, przy czym obecni być nie mogliśmy; we Mszy
Świętej zaś powtarza się to przelanie Krwi codziennie niewidzialnie.
Albowiem niewidzialnie bywają Jego Ręce zranione, Jego Nogi przebi-
te, Jego Bok otworzony i Jego Krew przelana. Niezliczone Jego zasługi
przywłaszczać sobie możemy skruchą, żalem i Komunią Świętą, przede
wszystkim zaś słuchaniem Mszy Świętej”.

Pomnij na te słowa, są bowiem bardzo ważne, gdyż ten światły
ojciec uczy, że osobliwie słuchaniem Mszy Świętej przywłaszczyć
sobie możemy zasługi Chrystusowe. Wreszcie dodaje jeszcze te
godne uwagi słowa: „We Mszy Świętej czerpie kapłan mocą słów kon-
sekracji Krew Boską, jakoby z boku Chrystusa, żeby płynęła ku twemu
oczyszczeniu, uświęceniu i na zgładzenie twych grzechów”.

Wiele jeszcze świadków mógłbyś przywieść na dowód mego
twierdzenia, poprzestanę jednakże na następujących słowach
sławnego teologa, ojca Herweja Natalisa: „Ta sama Krew, która pły-
nęła z boku Chrystusowego, jest w kielichu i duchownie przelewana
bywa za nas na odpuszczenie grzechów, co wynika ze słów konsekra-
cji: „Ten jest bowiem kielich Krwi mojej, nowego i wiecznego przymie-
rza, tajemnica wiary, która (krew) za was i za wielu będzie wylana
na odpuszczenie grzechów” (Hervei Theologia lib. 2. C. 6. — przyp.).
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Te słowa Pan Jezus wymówiwszy, przemienił nimi wino w swą
Krew Najświętszą. Te słowa wymawiają także kapłani z rozkazu
Chrystusa, stwierdzając, że tak jest prawdziwie, czyli że to ma
stać się prawdą; co też rzeczywiście staje się prawdą, gdyż wino
przemienia się w prawdziwą Krew Chrystusa Pana.

Ale kapłan mówi nie tylko: „Ten jest kielich Krwi mojej”, lecz
mówi jeszcze: „która za was i za wielu będzie wylana na odpusz-
czenie grzechów”. Jak więc słowa pierwsze sprawdzają się nieomyl-
nie, tak też następne słowa sprawdzić się muszą. Stąd wynika,
że Przenajświętsza Krew Chrystusowa przelana bywa prawdziwie
we Mszy Świętej. „Za was i za wielu”, mówi kapłan, to jest: za was
obecnych i za wielu nieobecnych, którzy Mszę Świętą zamówili,
i za tych, którzy radzi słuchać Mszy Świętej, gdyby tylko mogli,
i za tych, którzy dla choroby, uwięzienia, dla spraw ważnych,
gdy odprawia się Msza Święta, być na niej nie mogą, a w domu
swą intencję Bogu ofiarują. Za tych wielu przelewa się także krew
Chrystusowa we Mszy Świętej na odpuszczenie ich grzechów.

Ten dowód przewyższa wszystkie inne, gdyż jego prawdziwość
opiera się na słowach, które wyszły z ust samego Boga. O! Nie jest-
że to tajemnica cudowna? Nie jestże niezmienna ta Miłość Pana Je-
zusa ku nam, nędznym grzesznikom. Prawie trudno uwierzyć,
że ukochany Jezus, który drogą Krew swą przelał za nas do ostat-
niej kropli, przelewa ją ponownie co dzień i co godzinę,
a to na przebaczenie naszych grzechów, dla naszego wiecznego
zbawienia! O! Co za wielka to Łaska. O! Zaiste, wielkiego szczęścia
dostępują, którzy pobożnie słuchają Mszy Świętej, albowiem Krew
Chrystusowa przelewa się nie tylko za nich, ale i na przebaczenie
ich grzechów. „Ilekroć bowiem przelana bywa Krew Chrystusowa, tyle-
kroć przelana jest na przebaczenie grzechów”, mówi św. Ambroży.

Któż by przeto nie chciał uczęszczać na Mszę Świętą, przeko-
nawszy się, że tam dostępuje odpuszczenia swych grzechów. […]
jak wielkiej Łaski dostępujemy, że we Mszy Świętej uwielbiać mo-
żemy Przenajświętszą Krew Pana Jezusa. Nie ma nad nią większej
i kosztowniejszej świętości w Kościele katolickim, ponieważ jedna
kropelka Krwi Chrystusowej, która z Bóstwem jest złączona, więcej
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waży niż wszystkie skarby całego świata, a nawet całego Nieba.
Przenajdroższą Krew mamy we Mszy Świętej nie tylko obecną,
ale także jako własność naszą i tak samo do nas należy, jak ofiaro-
wany komuś podarunek należy do niego. Ponieważ bowiem,
jak wyżej powiedziano, Pan Jezus staje się we Mszy Świętej naszą
własnością, to także i Jego Krew Najświętsza jest naszą własnością,
a jako naszą własność ofiarować ją możemy Panu Bogu.

JAKIM SPOSOBEM SKRAPIANI BYWAMY KRWIĄ NAJŚWIĘTSZĄ
PANA JEZUSA WE MSZY ŚWIĘTEJ1

1 Tamże, s. 90—92, 94—95.

[…] Wyraźne tego przedstawienie mamy w Starym Testamen-
cie, jak św. Paweł przytacza i tłumaczy, to jest, że Mojżesz przelaną
krew cielców i kozłów wylał na wszystek lud mówiąc: „To /jest/
krew Przymierza, którą Bóg zawarł z wami” (Hbr 9, 20). Te same pra-
wie słowa wyrzekł Pan Jezus przy Ostatniej Wieczerzy nad kieli-
chem, mówiąc: „Ten kielich to Nowe Przymierze we Krwi mojej, która
za was będzie wylana” (Łk 22, 20), a św. Paweł dodaje jeszcze: „Prze-
to obrazy rzeczy niebieskich w taki sposób musiały być oczyszczone,
same zaś rzeczy niebieskie potrzebowały o wiele doskonalszych ofiar
od tamtych” (Hbr 9, 23). Chciał przez to powiedzieć: Bożnicę żydow-
ską, która była figurą Kościoła katolickiego, oczyszczono pokrapia-
niem krwi cieląt i kozłów; Kościół katolicki zaś oczyszczony bywa
Krwią zabitego Baranka Bożego. A ponieważ niczego ani krwią,
ani wodą oczyścić nie można, jeżeli wprzódy krwią ani wodą
nie były zmyte, zmaczane lub skropione, to także dusze nasze,
Krwią Chrystusową we Mszy Świętej oczyszczone, muszą nią być
skrapiane.

Dowód na to podaje św. Jan Złotousty, pisząc: „Kiedy Pana Jezu-
sa widzisz ofiarowanego, na ołtarzu leżącego, kapłana nad Ofiarą
schylonego i modlącego się, i ludzi obecnych tam, Krwią Chrystusową
skropionych, czy mniemasz, że wtedy zostajesz jeszcze między ludźmi
i stoisz jeszcze na ziemi? Albo czy raczej nie czujesz się natychmiast
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przeniesiony do Nieba, że wolny od wszelkiej żądzy cielesnej oglądasz
wolną duszą i czystym duchem, co się dzieje w Niebie?” (De Sacerdot.
III, c. 4. — przyp.). Tu więc twierdzi ten światły doktor Kościoła,
że lud podczas Mszy Świętej bywa Krwią Chrystusa skrapiany.

Stąd wynika, że Krew Najświętsza we Mszy Świętej nie tyl-
ko się przelewa za nas, ale i na nas. Zgodnie z nim mówi Marchan-
cjusz: „Krew najkosztowniejsza przelewa się we Mszy Świętej jako
Święta Ofiara i obecni tam wierni tą krwią duchowo bywają pokrapia-
ni”. Czy to nie jasne? Tak też św. Jan Ewangelista wyraźnie to samo
wypowiada: „Jezus Chrystus, który nas umiłował i obmył nas z grze-
chów naszych we Krwi swojej” (Ap 1, 4—5).

Patrz, tu mówi św. Jan, że Pan Jezus nie tylko nas pokropił
Krwią swoją, ale nawet obmył. Jedno jeszcze przytoczę świadectwo
św. Pawła: „Wy natomiast przystąpiliście do Pośrednika Nowego Testa-
mentu — Jezusa, do pokropienia krwią, która przemawia mocniej
niż [krew] Abla” (Hbr 12, 24). Tu pytam się: Dlaczego przystępujemy
do Jezusa, naszego Pośrednika? Odpowiedź: W Komunii Świętej
przystępujemy bliziuchno do Niego i przyjmujemy Go do serc na-
szych. Lecz wtedy nie przystępujemy do Niego jako naszego po-
średnika, ale Go przyjmujemy tylko jako pokarm naszej duszy.

We Mszy Świętej zaś przystępujemy do Niego jako do prawdzi-
wego Pośrednika i Orędownika; w niej bowiem zastępuje On urząd
i osobę kapłana, a nawet najwyższego kapłana, któremu z urzędu
służy prawo wstawienia się za swoim ludem. Skoro więc zbliża-
my się do Niego, jako do naszego pośrednika, zbliżamy się zara-
zem do odebrania pokropienia Krwią, jak powiada św. Paweł. To się
dzieje we Mszach Świętych nie cieleśnie, ale duchowo; to znaczy,
że nie ciała nasze pokrapiane bywają, ale dusze nasze. Podczas
Męki swojej przelał Pan Jezus Krew swoją; ona zaś spływała na rę-
ce i na suknie Jego katów, a nawet na kamienie i ziemię.

We Mszy Świętej przelewa Pan Jezus tę samą Krew, lecz
nie spływającą ani na ziemię, ani na ciała, ale na dusze obecnych
wiernych; i podobnie jak Mojżesz pokrapiał Żydów krwią bydląt,
a kapłan chrześcijanin katolików święconą wodą, tak też Chrystus
dusze pokrapia swą Najświętszą Krwią, którą za nich przelewa
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we Mszy Świętej. To pokropienie duszy dużo więcej nam jest po-
żyteczne aniżeli pokropienie ciała; stąd wynika, że kaci wraz
z Żydami stojącymi pod Krzyżem, choć pokropieni tą Krwią Boską
na rękach i na twarzach, jednak przez nią nie zostali oczyszczeni
ani nawróceni, ale raczej zatwardziałość ich i zawziętość stała się
jeszcze większa. Gdyby zaś cierpiący Jezus pokropił nią ich dusze,
zostałyby niewątpliwie przez to zmiękczone, nawrócone i oczysz-
czone. Przeto też i nam na niewiele by się zdało, gdyby we Mszy
Świętej pokropione były Krwią Chrystusową nasze ciała, ale wiel-
ce nam jest pożyteczne, gdy nią pokropione są nasze dusze, po-
nieważ przez to biorą uświęcenie.

Słuchaj co mówi o tym św. Magdalena de Pazzis: „Kiedy dusza
otrzymuje tę Krew, dostępuje takiej godności, jakby się odziała kosz-
towną szatą, a nawet tak cudnie jaśnieje i świeci, że gdybyś blask du-
szy pokropionej Krwią Najświętszą mógł zobaczyć, uwielbiałbyś ją ja-
koby Bóstwo” (In monitis Vita annexis c. 14. — przyp.). O, szczęśliwa
dusza, taką pięknością obdarzona! O, szczęśliwe oko, godne oglą-
dać tę cudną piękność! Czytelnicy drodzy, uczęszczajcie na Mszę
Świętą, abyście w niej pokropieni Krwią Chrystusową i przyodziani
w kosztowne szaty, w wiecznej chwale jaśnieli z wszystkimi Anio-
łami i Świętymi. […]

Kiedy kapłani najwznioślejsze odprawiają tajemnice, podnoszą
Najświętszą Hostię i Kielich Święty, spływa wtedy Krew Boska
z obu, jakoby żyzny deszcz z obłoków, nie na ziemię ani na głowy
ludzi, ale na serca, na dusze i na umysły obecnych, nie tylko na po-
bożnych, ale nawet na bezbożnych; pobożnych oczyszcza, upiększa
i ozdabia, czyniąc ich płodnymi w dobre uczynki, pokrzepiając
w słabościach, ochładzając w ciężkich pokusach, wiele działa
w nich dobrego, w miarę usposobienia każdego człowieka; dusze
zaś bezbożne usiłuje przerobić na pobożne, serca zatwardziałe
zmiękczyć, umysły grzesznych nawrócić, a wszystkim nieprzyjacio-
łom Łaskę i przyjaźń Boską ofiaruje. Choćby grzesznik tak był za-
twardziały, że Łaski Boskiej przyjąć nie chce, Krew Najświętsza wo-
ła jeszcze za nim do Boga i odwraca sprawiedliwą pomstę Bożą
od niego.
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Widzisz więc, ile to dobrego Krew Najświętsza sprawuje w do-
brych ludziach i w złych. Poznajże przeto, jak pożyteczne jest
dla dobrych i złych, ażeby pilnie uczęszczali na Mszę Świętą. Ona
bowiem oczyszcza ich z grzechów, jak św. Jan mówi: „Jeżeli zaś cho-
dzimy w światłości, tak jak On sam trwa w światłości, wtedy mamy
jedni z drugimi współuczestnictwo, a Krew Jezusa, Syna Jego, oczysz-
cza nas z wszelkiego grzechu” ( 1 J, 1, 7). Złych chciałaby także oczy-
ścić, a że oczyszczeni być nie chcą, z wolna przysposabia ich do ta-
kiego oczyszczenia. Rozważ zatem pilnie, duszo Boga miłująca,
jak wielkich dostępujesz Łask, gdy w każdej Mszy Świętej prawdzi-
wą Krwią Jezusa Chrystusa bywasz pokropiona, oczyszczona i ozdo-
biona. O, gdybyś sama oglądać się mogła w tej ozdobie i piękności,
jakżebyś się wielce ucieszyła, jakże serdecznie dziękowałabyś Bogu
i jak pilnie słuchałabyś zawsze Mszy Świętej!

Gdybyś był obecny na Górze Kalwaryjskiej i stojąc pod Krzy-
żem, Krwią Chrystusa Pana był pokropiony, nie poczytywałbyś tego
sobie za największą Łaskę Bożą? Bez wątpienia ubiegałbyś się
o nią bardzo pilnie i słusznie. A pewną jest rzeczą, że kiedy słu-
chasz Mszy Świętej, stoisz duchowo prawdziwie pod Krzyżem
Świętym albo przy nim, a twoja dusza tą samą Krwią Najświętszą
Chrystusa bywa pokropiona, którą pokropione byłoby twe ciało,
gdybyś stał pod Krzyżem. Jeżeli więc podczas Mszy Świętej masz
to samo usposobienie serca, jakim byłbyś przejęty pod Krzyżem, ty-
le odniesiesz pożytku z pokropienia Krwią Najświętszą we Mszy
Świętej, ile byś odniósł pożytku na górze Kalwarii.

JAK KREW PRZENAJŚWIĘTSZA WOŁA ZA NAMI DO NIEBA1

1 Tamże, s. 95—99.

Do różnych Łask i dobrodziejstw spływających na tych, co słu-
chają Mszy Świętej, zaliczyć przede wszystkim tę należy, że Krew
Boska Chrystusa, przelana na ołtarzu, woła za nimi do Boga i upra-
sza im miłosierdzie. O jakże pożytecznie i zbawiennie działa
na grzeszników to wołanie, jak potężnie wstrzymuje od nich ciężką
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pomstę Boską! Każdy bowiem grzech ciężki woła do Boga o po-
mstę i gniew Jego wznieca. Albowiem w Księdze Rodzaju Pan Bóg
rzekł: „Skarga na Sodomę i Gomorę głośno się rozlega, bo występki
ich [mieszkańców] są bardzo ciężkie. Chcę więc iść i zobaczyć, czy po-
stępują tak, jak głosi oskarżenie, które do Mnie doszło, czy nie; do-
wiem się” ( Rdz 18, 20—21).

Te słowa tak rozumiemy, że ciężkie grzechy, wołające do Boga
przeciwko grzesznikom, pomsty się od Niego dopominają.
Tak też mówi św. Jakub: „Oto woła zapłata robotników, żniwiarzy
pól waszych, którą zatrzymaliście, a krzyk ich doszedł do uszu Pana
Zastępów” (Jk 5, 4). U proroka Izajasza nazywa Bóg każdy grzech
krzykiem, wołaniem: „Otóż winnicą Pana Zastępów jest dom Izraela,
a ludzie z Judy szczepem Jego wybranym. Oczekiwał On tam spra-
wiedliwości, a oto rozlew krwi, i prawowierności, a oto krzyk gro-
zy” (Iz 5, 7). Z tego widzimy, że niezmierne wołanie grzechów
wzbija się nieustannie do Boga, razi Jego Boskie uszy i gniew je-
go sprawiedliwy wyzywa przeciw światu.

Któż tedy jest tym, który łagodzi ten gniew nieskończony, kiedy
bez końca grzeszą, i któż odwraca od nich straszną pomstę Bożą?
Nie ma nikogo na Niebie i na ziemi, tylko Jezus Chrystus, Bóg-Czło-
wiek, którego Krew Najświętsza woła o zmiłowanie nad ludźmi. Al-
bowiem, chociaż wołanie rozlicznych grzechów jest tak wielkie,
że się przedziera aż do Nieba samego, głos jednak Krwi przelanej
jest daleko potężniejszy, bo wszechmocny jest nieskończony,
i nie tylko powietrze napełnia, lecz także szerokie i głębokie Niebo
i ojcowskie Boga Serce przenika. Chociaż ogromne i szkaradne wo-
łanie tylu występków okropnych i niegodziwości niezmiernie rozją-
trza Serce Boskie, wszelako głos przelanej Krwi Chrystusowej jest
tak miły i dźwięczny, że wszelkie uciski i urazy z Boskiego Serca
oddali i bardziej je zmiękczy i ułagodzi, niż je wołanie grzechów
zasmuciło.

Ale zapytasz; Jakże Krew Najświętsza wołać może do Nieba,
kiedy przecież tego wołania nie słyszymy? A ja się pytam: Jakże
Abla krew przelana wołać mogła do Nieba, kiedy Abel już nie żył
i jego krew wyciekła z ran mu zadanych?
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A przecież rzekł Bóg do Kaina: „Cóżeś uczynił? Krew brata twego
głośno woła ku mnie z ziemi” (Rdz 4, 10). Nie był to głos cielesny,
ale duchowy, jednak tak potężny, że z ziemi wzbił się aż do Nieba,
ugodził Serce Ojca Niebieskiego, żądając pomszczenia na Kainie.
Tak samo i głos przelanej Krwi Chrystusowej we Mszy Świętej du-
chowym jest głosem, lecz tak potężnym, że zagniewanego Boga
zniewala do Miłosierdzia.

Ilekroć Najdroższa Krew Jezusa przelewa się we Mszy Świętej,
tylekroć woła do Wszechmocnego Boga głosem potężnym i przeni-
kliwym:

„Patrz i rozważ, Boże sprawiedliwy, jakom ja, Krew Najdroższa
Twego Syna Jednorodzonego przelana była sromotnie, boleśnie, obficie
i z miłości nieskończonej; patrz i uwzględnij, jak niegdyś szyderczo
i okrutnie byłam znieważona, oplwana, naigrawana i nogami podepta-
na. To wszystko wycierpiałam z największą cierpliwością, dlatego
że grzesznicy przeze mnie się oczyścili. Ty zaś, Boże sprawiedliwy,
chciałżebyś ich potępić za grzechy i strącić do Piekła? A któż mi wtedy
wynagrodzi zniewagi i szyderstwa poniesione? Przecież potępieńcy te-
go nie uczynią, ale z szatańską nienawiścią złorzeczyć mi będą: skoro
zaś się zbawią, wiecznie mnie sławić i wdzięczność okazywać mi będą.
Wysłuchaj zatem, Boże Miłosierny, słusznego mego wołania i dla mnie
udziel grzesznikom Łaski nawrócenia i poprawy życia, a sprawiedli-
wym przymnóż Łask do wytrwania w dobrym”.

Jeżeli Krew Najświętsza Chrystusa Pana w taki sposób woła
do Boga, czyliż podobna, aby Bóg nie wysłuchał takiego wołania?
Skoro bowiem krew pobożnego Abla niewinnie przelana tak potęż-
nie wołała do Nieba, że pomstę Bożą ściągnęła na Kaina bratobój-
cę, jak sam Bóg zapewnił, czegóż nie dokaże Chrystusa Krew nie-
winnie przelana, kiedy codziennie ponownie przelewa się we Mszy
Świętej.

Krew Boska wołała do Boga przy obrzezaniu, w Ogrójcu,
przy biczowaniu, koronowaniu i ukrzyżowaniu Chrystusa, o przeba-
czenie dla świata i uzyskała je, jak mówi św. Paweł: „Albowiem
w Chrystusie Bóg jednał z sobą świat, nie poczytując ludziom ich grze-
chów, nam zaś przekazując słowo jednania” ( 2 Kor 5, 19).
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Ta sama też Krew Boża woła także we Mszy Świętej, nie jed-
nym tylko głosem, ale tylu głosami, ile było kropli Krwi wylanej.
I nie sama woła, ale z nią razem wołają wszystkie Rany Chrystusa
Pana i Jego Serce tylu prośbami, ile w nim było poruszeń i Jego
Usta wszystkimi westchnieniami. Czyż więc być może, żeby tak po-
tężne wołanie Krwi Chrystusowej i Serca, i Ust, i Ran, i Duszy Jego
nie przenikły Serca Boga Ojca? Choćby Bóg istotnie był postanowił,
że nie okaże grzesznikom miłosierdzia, lecz że ich ukarze podług
sprawiedliwości swojej, to przecież Krew Boża taką ma Moc
i wpływ, że przed nią wszystko musi ustąpić w Niebie i na ziemi,
a Boska Sprawiedliwość żadnej jej słusznej prośbie odmówić
nie może. […]

Oprócz wszechmocnego wołania Boskiej Krwi Chrystusowej,
uwagi godne jest, że ta Krew Święta odznacza się inną jeszcze
właściwością, to jest przecudną wonnością z ołtarza unoszącą się
ku Niebu. O żydowskich całopaleniach rzekł Pan Bóg do Mojżesza:
„Oznajmij Izraelitom następujące rozporządzenie: Czuwajcie nad tym,
by składać Mi w określonym czasie dary ofiarne, moje pokarmy jako
ofiary spalane, na miłą woń dla Mnie. Takie ofiary macie składać co-
dziennie przez siedem dni jako pokarm, jako ofiary spalane, jako miłą
woń dla Pana: winny być składane oprócz codziennej ofiary całopale-
nia i należącej do niej ofiary z płynów” (Lb 28, 1—2, 24). Woń z mię-
sa spalonego i z krwi bydląt przelanej ulatująca, była Wszechmoc-
nemu Bogu wonnością przyjemną, łagodzącą gniew Jego. O mój
Boże! Czegóż tedy nie dokaże najsłodsza i najsilniejsza woń Krwi
Jezusowej, która przelana i ofiarowana bywa na naszych ołtarzach,
jako całopalenie najgodniejsze Boga Najwyższego.

Kapłan kielich ofiarując, mówi: „Ofiarujemy, Panie, kielich zba-
wienia, błagając Twej łaskawości, ażeby przed obliczem Boskiego
Twego Majestatu, jako wonny zapach był przyjęty na nasze i całego
świata zbawienie”. Tymi go słowy ofiaruje, ponieważ wino w nim
ma być przemienione w najsłodszą i najprzedniejszą Krew Chry-
stusową. Św. Paweł powiada: „Chrystus was umiłował i samego sie-
bie wydał za nas w ofierze i dani na wdzięczną wonność Bogu” (Ef
5, 2).
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Gdy najdroższa krwawa Ofiara na Krzyżu była spełniona i jej
Krew boleśnie przelana, woń tak cudna wzbijała się do Nieba,
że zgładziła wszystkie brzydkie wyziewy, które z sromotnych ofiar
pogańskich tudzież z tak wielu szkaradnych grzechów ludzkich
wzbiły się w górę. Bo Bóg z bolesnej śmierci i z przelanej Krwi
więcej miał upodobania, aniżeli wstrętu ze wszystkich grzechów
świata. Kiedy podczas Mszy Świętej do żalu się przeto pobudzisz,
ofiaruj Bogu najsłodszą Krew Jezusową, wtedy przyjemną jej wo-
nią niweczysz nie tylko wyziewy twych grzechów, ale sprawiasz
Panu Bogu daleko większą przyjemność, niżeli była przykrość,
którą Mu uczyniłeś wyziewem swoich nieprawości.

Opowiada nam Pismo Święte o sędziwym niewidomym patriar-
sze Izaaku, chcącym pocałować swego syna Jakuba, ubranego
w szaty Ezawa: „Zbliż się i pocałuj mnie, mój synu! Jakub zbliżył się
i pocałował go. Gdy Izaak poczuł woń jego szat, dając mu błogosła-
wieństwo mówił: Oto woń mego syna jak woń pola, które pobłogosła-
wił Pan!” (Rdz 27, 26—27). Tak też najsłodsza woń Krwi Boskiej
przelanej taki ma skutek, że Pan Bóg sprzyjając w sposób szczegól-
ny człowiekowi pobożnemu, który mu ją we Mszy Świętej ofiaruje,
daje mu swe Boskie błogosławieństwo. Także i Świętych Pańskich
taka Msza szczególnie uwesela, bo przyjemna woń Krwi Chrystuso-
wej tak się unosi z ołtarza, że napełnia całe Niebo i wszyscy jego
mieszkańcy czują się nią nasyceni i uweseleni. Starajże się przeto,
chrześcijaninie, abyś w każdej Mszy Świętej nabożnie Krew Naj-
świętszą uwielbiał, serdecznie jej wzywał i najżarliwiej ją ofiaro-
wał.
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ROZDZIAŁ 13
ZANIK MIŁOŚCI
NADPRZYRODZONEJ

ŚW. LEON XIII
FRAGMENTY Z ENCYKLIKI „MIRAE CARITATIS” O SAKRAMEN-

CIE EUCHARYSTII1.

1 opoka.org.pl: http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/leon_xiii/ency-
kliki/mirae_caritatis_28051902.html#p15
Źródło: Eucharystia w nauczaniu Papieży XX w. Zebrał ks. R. Rak, wyd. Veri-
tas, Londyn

Wydano w Rzymie, u św. Piotra, 28 maja, w wigilię uroczystości
Bożego Ciała roku 1902, w 25-tym roku Naszego Pontyfikatu

III. ZWIĄZEK EUCHARYSTII Z ŻYCIEM MORALNYM I ŻYCIEM
SPOŁECZNYM

14. PRZYCZYNY UPADKU WIARY I MORALNOŚCI
Do osłabienia wiary w rzeczy Boże przyczynia się nie tylko py-

cha, o czym wspomnieliśmy wyżej, ale także zepsucie duchowe. Al-
bowiem jest rzeczą zwyczajną, że im ktoś jest moralniejszy, to tym
bardziej jest zdolniejszy umysłowo i odwrotnie — rozkosze zmysło-
we przytępiają umysł. Dowodów na to dostarcza nawet etyka po-
gańska a przed nią ostrzegająca mądrość Boża (Mdr 1, 4 — przyp.).
Jeżeli zaś chodzi o rzeczy Boże, to namiętności zmysłowe, za spra-
wiedliwym dopuszczeniem Bożym, przyćmiewają światło wiary,
a nawet niekiedy zupełnie je gaszą. Nienasycona żądza tych na-
miętności płonie dziś mocno i na podobieństwo zaraźliwej choroby
plami wszystkich od lat dziecięcych.

Dlatego w Boskiej Eucharystii znajduje się zawsze gotowy
i przedziwny środek przeciw temu złu. Przede wszystkim bowiem,
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(Eucharystia) wzmacniając miłość, powstrzymuje żywioł zmysłów
według słów św. Augustyna: „pokarmem tej (miłości) jest zmniej-
szenie pożądliwości; uwieńczeniem zaś — zupełny brak namiętno-
ści” (Św. Augustyn, O różnych (83) zagadnieniach LXXXIII, zagadn.
XXXVI — przyp.).

15. CZYSTOŚĆ A NAJŚWIĘTSZY SAKRAMENT
Ponadto najczystsze ciało Chrystusa poskramia wyniosłość na-

szego ciała, jak przestrzegał Cyryl Aleksandryjski: „Chrystus bo-
wiem w nas przebywający poskramia szalejące w naszych człon-
kach prawo ciała” (Św. Cyryl Aleksandryjski, Księga IV r. 2 do Ew.
Św. Jana, 6, 37 — przyp.). Szczególne i najsłodsze są owoce Eucha-
rystii jak to już zawarte zostało w proroctwie: „bo cóż lepszego
i cudniejszego znajdziemy u (Chrystusa), jak nie zboże wybranych
i wino, które rodzi dziewice” (Za 9, 17; tłum. z Wulg. — przyp.).

Z Eucharystii bowiem płynie silne i niewzruszone dążenie
do świętej dziewiczości, które w Kościele katolickim rozwija się
z dnia na dzień szerzej i obficiej, wśród świata opływającego
w miękkość używania. Wszędzie jest to zresztą dobrze znane, jaki
z tego płynie pożytek i ozdoba dla religii i społeczeństwa.

16. EUCHARYSTIA ZADATKIEM DÓBR PRZYSZŁYCH
Dodać jeszcze należy, że tym Sakramentem jest przedziwnie

wzmacniana nadzieja dóbr nieśmiertelnych i ufność w Bożą po-
moc. Wszczepione i wrodzone wszystkim ludziom pragnienie zba-
wienia coraz częściej jest budzone przez poczucie znikomości dóbr
doczesnych oraz przez świadomość przemocy ludzi przewrotnych
oraz przykrości natury zmysłowej i różne cierpienia duchowe.
A właśnie czcigodny Sakrament Eucharystii jest zarazem sprawcą
i zadatkiem zbawienia i chwały nie tylko dla duszy, lecz również
i dla ciała. Wówczas gdy pełnia darów niebiańskich wzbogaci du-
szę, wtedy również można przeżyć radość i przewyższającą nie-
zmiernie wszelkie ludzkie oczekiwania w tym względzie.

Eucharystia podtrzymuje w przeciwnościach, umacnia w walce
o zwycięstwo cnoty, strzeże człowieka dla życia wiecznego
i do niego prowadzi, będąc niejako pokarmem. Najświętsza Hostia
w ludzkim ciele, słabym i ograniczonym, zaszczepia też przyszłe
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zmartwychwstanie, albowiem nieśmiertelne Ciało Chrystusowe za-
siewa w ciele ludzkim ziarno nieśmiertelności, które zakiełkuje
w przyszłym życiu. O tych dwu dobrach dla duszy i ciała, płynących
z Eucharystii, Kościół od wieków naucza będąc posłusznym naka-
zowi Chrystusa: „kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie
wieczne, a Ja go wskrzeszę w dzień ostateczny” (J 6, 54 — przyp.).

17. POKUTA A NAJŚWIĘTSZY SAKRAMENT
W tym miejscu jest także rzeczą właściwą i niezmiernej wagi

rozważyć to, że Eucharystia ustanowiona przez Chrystusa na nie-
ustanną pamiątkę Jego męki, wdraża chrześcijaninowi myśl o ko-
nieczności zbawiennej pokuty (Św. Tomasz z Akw. Dzieło LVII Ofi-
cjum na Święto Bożego Ciała — przyp.). I rzeczywiście już do swych
pierwszych kapłanów rzekł Chrystus: „to czyńcie na moją pamiąt-
kę” (Łk 12, 19 — przyp.). Słowa te zaś znaczą: to czyńcie na pamiąt-
kę mego smutku, mego cierpienia i bólu, mojej śmierci krzyżowej.
Stąd to sakrament ten jest zarazem ofiarą i wezwaniem do pokuty,
w każdym czasie jest wezwaniem do rozmaitych umartwień. Rów-
nocześnie jest też ciężkim i poważnym potępieniem wszelkiego
hedonizmu, tak bardzo wychwalanego i zalecanego przez ludzi
nie mających poczucia wstydu: „albowiem ilekroć spożywacie ten
chleb, albo pijecie kielich, śmierć Pańską głosicie, aż przyjdzie” (1
Kor 11, 26 — przyp.).

18. ZANIK MIŁOŚCI NADPRZYRODZONEJ
Badając pilnie przyczyny współczesnych nieszczęść i klęsk,

przekonamy się o tym, że pochodzą one z obojętności, osłabienia
miłości Boga, z czym konsekwentnie łączy się zanik miłości między
ludźmi. Ludzie zapomnieli o tym, że są dziećmi Bożymi oraz braćmi
w Jezusie Chrystusie. Każdy zabiega tylko o rzeczy własne a upraw-
nienia i własność innych nie tylko się lekceważy, ale i zwalcza,
wkraczając w granice i kompetencje innych. Stąd to między różny-
mi warstwami obywateli powstają często spory i nieporozumienia.
Dlatego to wśród silniejszych panuje pycha, surowość, przemoc,
zaś wśród słabych szerzy się nędza, nienawiść i spiski. W takiej sy-
tuacji jest rzeczą próżną szukanie ratunku w przezorności praw,
w budzeniu lęku przed karą — słowem, w ludzkich środkach zarad-
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czych. W tym wypadku, jak to już wielokrotnie zaznaczaliśmy, ko-
nieczne jest to, aby różne warstwy społeczne zbliżały się do siebie
na drodze wzajemnych usług, które byłyby nastawione na Boga
i wydawały owoce właściwe prawdziwemu duchowi i miłości Chry-
stusa Pana.

19. MIŁOŚĆ BRATERSKA LUDZI A EUCHARYSTIA
Chrystus przyniósł na ziemię miłość i pragnął, żeby przez nią

wszystko było opromienione, gdyż ona jedna jest w stanie dać
już na ziemi niejako zadatek szczęścia nie tylko dla duszy, lecz
również i dla ciała. Ona to, uśmierzając w człowieku wybujałą mi-
łość własną, powstrzymuje chciwość, która jest korzeniem wszel-
kiego zła (1 Tm 6, 10 — przyp.). Konieczną jest rzeczą,
aby wszystkim warstwom odpowiednio były zabezpieczone zasady
sprawiedliwości. Możliwe to jednak będzie do osiągnięcia jedynie
pod sterem i kierunkiem miłości tak, aby w społeczności ludzkiej
zapanowała i została utwierdzona ta „równość”, którą zalecał św.
Paweł (2 Kor 8, 14 — przyp.).

Chrystus pragnął w ustanowieniu tego czcigodnego Sakramen-
tu właśnie tego, aby po obudzeniu miłości ku Bogu, była pielęgno-
wana wzajemna miłość między ludźmi. Jak to jest widoczne, jedna
miłość z drugiej naturalnie powstaje i z niej niejako samodzielnie
tryska.

W tej sytuacji miłość ta nigdy, pod żadnym względem nie zma-
leje, lecz wprost przeciwnie, z konieczności musi się rozwijać
i wzmocnić. Można mówić o tej konieczności, jeżeli ma się na uwa-
dze miłość Chrystusa Pana ku ludziom, który przebywając w tym
Sakramencie wspaniale okazał swą potęgę i mądrość „wysypując
niejako skarby swej miłości ku ludziom” (Sobór Trydencki, sesja
XIII, O Euchar. r. II.).

Po tym niezwykłym przykładzie Chrystusa, który nas obdarza
tym wszystkim co posiada, również i my winniśmy miłować się
wzajemnie i pomagać sobie nawzajem, każdego dnia coraz silniej
zespoleni w braterskim współżyciu.

[…]
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VI. SKUTKI I OWOCE MSZY ŚWIĘTEJ
29. NIESKOŃCZONA WARTOŚĆ MSZY ŚWIĘTEJ
Ta najdostojniejsza tajemnica jako ofiara, zawiera w sobie

przeobfity zapas zbawienia przygotowany nie tylko dla poszczegól-
nych osób, ale i dla wszystkich ludzi. Dlatego to Kościół zwykł ją
gorliwie składać „za zbawienie całego świata”. Właściwą jest rze-
czą, aby dla rozbudzenia pobożności i czci tej tajemnicy połączyli
swe starania wszyscy ludzie dobrej woli, ponieważ w naszych cza-
sach to połączenie jest szczególnie konieczne. Gorąco też pragnęli-
byśmy, aby wielka moc i skuteczność Mszy św. była szerzej znana
i coraz bardziej doceniana.

30. UWIELBIENIE I DZIĘKCZYNIENIE WE MSZY ŚW.
Wśród zasad łatwo zrozumiałych dla samego rozumu znajdu-

je się i ta, że Bóg, stwórca i zachowawca, ma do ludzi najwyższe
i absolutne prawo, tak w życiu prywatnym jak i publicznym. I tak —
kimkolwiek jesteśmy, cokolwiek posiadamy dobrego czy to prywat-
nie czy publicznie, to zawsze musimy pamiętać o tym, że wszystko
to mamy z hojności Bożej. Ze strony człowieka zaś należy się Bogu,
jako Panu i najhojniejszemu Dawcy, cześć i najwyższa wdzięczność.
Jednak ilu dziś jest ludzi, należycie oceniających i spełniających
ten obowiązek? Nasza epoka jak żadna inna daje przykład buntu
przeciw Bogu, ponieważ dziś odnawia się głos, głos przeciw Chry-
stusowi: „nie chcemy, aby ten królował nad nami” (Jr 11, 19 —
przyp.). Z tym łączy się to smutne wezwanie: „zgładzimy go (z zie-
mi żyjących)”.

Wielu dąży z niezwykłą starannością do wyrugowania Boga
ze stosunków społecznych i ze wszelkich ludzkich poczynań, spraw
i zajęć. Jakkolwiek dotąd Bóg dopuszcza ten zbrodniczy obłęd,
to jest rzeczą smutną patrzeć, jak ludzie żyją w zapomnieniu Boże-
go Majestatu, Bożych dobrodziejstw, a przede wszystkim w zapo-
mnieniu zbawienia dokonanego przez Jezusa Chrystusa. Nic
też dziwnego, że ta wielka krzywda i obojętność winna być wyrów-
nana i naprawiana zwiększeniem żarliwości w nabożeństwie
ku czci Sakramentu eucharystycznego. Nie może bowiem być nic
godniejszego Boga i przyjemniejszego Bogu, niż ten Sakrament,
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w którym składana jest Boska ofiara. Przez nią więc oddajemy Trój-
cy Świętej tyle czci, ile tego wymaga jej nieskończona godność.
Oddajemy Ojcu dar nieskończony co do wartości i godności, bo jest
nim jego Jednorodzony Syn. Przez to nie tylko dzięki czynimy jego
dobroci, ale ją zupełnie równoważymy.

31. BŁAGALNY I PRZEBŁAGALNY CHARAKTER NAJŚWIĘTSZEJ
OFIARY

Z takiej ofiary można i należy zbierać jeszcze inny podwójny
owoc. Bólem napawa nasze serca myśl o szerzącej się fali zepsucia
moralnego wskutek zapomnienia obecności Boskiego majestatu.
Ogromna część rodzaju ludzkiego chce chyba ściągnąć na siebie
gniew sprawiedliwości Bożej, ponieważ już same klęski żywiołowe,
które nawiedzają ludzkość dobitnie dowodzą tego, że słuszna kara
Boga powoli dojrzewa. Należy więc pobudzić wiernych do tego,
aby się starali przebłagać Boga słusznie karzącego, oraz prosić go
o skuteczną pomoc i ratunek w tych nieszczęśliwych czasach. O te
dwie rzeczy, oczywiście, należy się starać przede wszystkim przez
sprawowanie świętej Ofiary. Jedynie bowiem mocą zasług i śmierci
Chrystusa, mogą ludzie całkowicie zadośćuczynić wymaganiom Bo-
żej sprawiedliwości oraz wyprosić pełnię przebaczenia Pańskiego.
Tę moc przebłagania i uproszenia pozostawił Chrystus całkowicie
w Eucharystii, która nie jest tylko prostą i pustą pamiątką Jego
śmierci, lecz prawdziwym i cudownym jej powtórzeniem chociaż
w sposób bezkrwawy i mistyczny.
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ROZDZIAŁ 14
NAPAŚCI HERETYKÓW

KS. MARCIN Z KOHEM — NAPAŚCI HERETYKÓW WYMIERZONE
PRZECIWKO MSZY ŚWIĘTEJ1

1 Ks. Marcin z Kohem, Wykład o Mszy Świętej…, s. 14—16.

Gwałtowne napaści w rozmaitych czasach, wymierzone prze-
ciwko Mszy Świętej, świadczą najlepiej o jej znaczeniu i świętości,
jak również i nienawiści, z jaką ją szatan prześladuje. W ciągu dzie-
sięciu pierwszych wieków, gdy różne sekty heretyckie zasmucały
Kościół, żadna z nich nie ośmieliła się wystąpić przeciwko Mszy
Świętej; potrzeba było na to wielkiego postępu w przewrotności,
śmiałości naprawdę piekielnej.

Berengariusz z Tours, żyjący w jedenastym wieku, ośmielił się
wystąpić przeciwko Najświętszemu Sakramentowi Ołtarza i Mszy
Świętej, zaledwie jednak to uczynił, wszyscy ze wstrętem odsunę-
li się od niego, wyrzucając mu ohydne bluźnierstwo i zgorszenie,
jakie sprawił w Kościele Chrystusowym. Na pięciu soborach potę-
piono kacerstwo Berengariusza. Cudem Miłosierdzia Bożego tknię-
ty, odwołał on swe błędy, pokutował za nie i umarł w jedności
z Kościołem w 1088 r., wyznając prawdziwą naukę.

Niestety, herezja Berengariusza przeżyła go i kilka lat póź-
niej głoszona była przez albigensów, sektę prawdziwie szatań-
ską, nie uznającą małżeństwa, uprawiającą wszeteczeństwo. Wy-
stępowali oni szczególniej przeciwko tak zwanej Mszy Świętej
cichej (prywatnej), odprawianej w dnie powszednie. Wszyscy,
którzy brali udział w tych nabożeństwach, skazywani byli na roz-
maite doraźne kary, które jednak nie dorównywały ciężkim ka-
rom, wymierzanym kapłanom, którzy ośmielili się odprawiać te
święte tajemnice.
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Po albigensach najbardziej zawziętymi nieprzyjaciółmi Mszy
Świętej byli tzw. reformatorzy szesnastego wieku. Luter sam przy-
znaje, że był pobudzony przez szatana do odrzucenia Mszy Świę-
tej jako dzieła bałwochwalczego, chociaż dobrze wiedział,
że czart wszelkie dobro ma w nienawiści; że wszelkie jego pod-
szepty były kłamstwem. Gdyby ciemności piekielne nie opanowa-
ły w zupełności umysłu Lutra, czyż nie powinien był on rozumo-
wać w ten sposób: szatan uważa, że Msza Święta jest czynem
bałwochwalczym, gdyby tak było rzeczywiście, po cóż więc chce
ją skasować, zamiast ją chwalić i bardziej rozszerzać, dla większej
zniewagi Najwyższego?

Otóż szatan wykradł Najświętszą Ofiarę Mszy Świętej wszyst-
kim sektom luterańskim i niepowetowaną wyrządził im szkodę.
Tak omotał ich własną nienawiścią przeciwko tej Świętej Tajemni-
cy, że wyszczekali oni to straszne bluźnierstwo: „Msza jest ohyd-
nym bałwochwalstwem… w niej zaprzecza się Krwawej Ofierze
Chrystusa!” Tak się wyraża katechizm kalwinów z Heidelbergu.

Biedni zaślepieńcy! Jakżeż więc mogą przypuścić, aby choć
jedna dusza od czasu Chrystusa Pana mogła być zbawiona?
Wszyscy apostołowie, wszyscy kapłani sprawowali Najświętszą
Ofiarę Mszy Świętej, męczennicy, wyznawcy brali w niej udział
z największą pobożnością. Czyż więc oskarżą całą tę armię Chry-
stusową o bałwochwalstwo, zasługujące następnie na Piekło?
Zwyczajny zdrowy rozum się temu sprzeciwia. Ach! Jakże słodko
jest posłuchać św. Fulgencjusza, gdy mówi: „Wierz, nie wątpiąc,
że jednorodzony Syn Boży stał się dla nas człowiekiem, oddał się
w ofierze Bogu. Temu to Bogu Najwyższemu — Kościół katolicki ofia-
ruje bezustannie w wierze i miłości ofiarę chleba i wina”.

Strzeżmy się, aby się nam nie przytrafiło to, co spotkało herety-
ków, którym szatan odebrał Msze Święte. Nie mogąc nas pozbawić
jej całkowicie, wysila się przynajmniej, aby oślepić nas co do nie-
skończonej wartości tej Świętej Ofiary, abyśmy jej dostatecznie
nie cenili, zaniedbywali jej słuchać i tracili w ten sposób obfite
owoce Łask, jakie powinniśmy z niej odnosić.
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BISKUP GEORGE F. DILLON
FRAGMENTY WYKŁADU W EDYNBURGU, W SZKOCJI, PAŹDZIER-

NIK 1884 ROK1

1 Ks. Bp dr G. F. Dillon, Masoneria zdemaskowana, wyd. III, Wers, Poznań
2007, s. 24-25, 27-35, 60.

Ekselencjo, Wielebni Księża, Panie i Panowie!
W swojej słynnej encyklice Humanum Genus ogłoszonej

w obecnym (1884) roku, Papież Leon XIII napisał o klasie robotni-
czej: „Pracą rąk własnych broniący się przed ubóstwem, zasługują
najbardziej na miłość i współczucie, a nadto najwięcej są wysta-
wieni na wpływ złudnych ponęt ludzi, działających kłamliwie
i podstępnie. Dlatego należy im pomagać z największą gotowością
i zachęcać do stowarzyszeń dobrych, aby ich odciągnąć od występ-
nych”. […]

Pisze on w cytowanej wyżej encyklice: „Ponieważ jednak —
stosownie do ważności naszego urzędu — właściwą jest rzeczą,
abyśmy sami wskazywali najodpowiedniejszy sposób postępowa-
nia, więc tak działajcie, żeby przede wszystkim po zdarciu maski,
ukazać właściwą masonów postać; pouczajcie ludy ustnie i za po-
mocą listów pasterskich, w tym celu wydanych, jakimi sztukami te-
go rodzaju stowarzyszenia schlebiają i przywabiają ludzi, jaką
w zasadach kierują się przewrotnością, jak ohydne ich działanie.”

We fragmencie tym Ojciec Święty wspomina szczególnie ma-
sonerię, pamiętajmy jednak, że nie tylko masonerię. Mówi o „tego
rodzaju organizacjach”. Te inne tajne organizacje są identyczne
z masonerią, niezależnie od tego pod jaką funkcjonują nazwą. Czę-
sto są to najbardziej zdeprawowane formy masonerii. [...] Prawdą
jest, że każda tajna organizacja jest uformowana i przystosowana
do tego, by czynić z ludzi wrogów Boga i Jego Kościoła, by podko-
pywać wiarę, i nie ma żadnej, niezależnie od tego pod jakim pre-
tekstem powstała, która by nie podlegała najwyższemu zarządowi
wszystkich tajnych organizacji na świecie. Jedynym celem tego za-
rządu jest wykorzenienie chrześcijaństwa i chrześcijańskiego po-
rządku społecznego, jak również usunięcie Kościoła z tego świata.

113

EUCHARYSTIA — SERCE BOGA



A więc usunięcie imienia Chrystusa i wszelkiej myśli chrześcijań-
skiej z umysłów i serc ludzkich. To pragnie on osiągnąć przy pomo-
cy wszelkich sposobów a w szczególności przy pomocy fałszu i siły.
A więc wpierw poprzez stosowanie podstępu i zdrady aż spisek
ateistyczny zdobędzie wystarczającą siłę by zastosować bez skru-
pułów metody gwałtowne we wszystkich krajach, takie jakie zasto-
sowano w jednym, podczas pierwszej Rewolucji Francuskiej.

Uważam, że ta tajna ateistyczna organizacja jest niczym innym
jak złem wcielonym, przed którym ostrzegał nas sam Pan Jezus.
Oto najwyższe starcie między Kościołem a zwolennikami szatana.
Jest to początek starcia, które musi nastąpić między Chrystusem
i Antychrystem. Nie ma więc dziś rzeczy ważniejszej niż to by wy-
brani przez Pana byli uświadomieni o naturze i celach tej organiza-
cji. […]

WZROST ATEIZMU W EUROPIE
Aby więc w pełni pojąć naturę konspiracji, o której mówię, ko-

nieczne będzie cofnąć się do początku zeszłego (XVIII) stulecia
i rozważyć wzrost i postęp ateizmu i antychrystianizmu, które ta
konspiracja gwałtownie rozprzestrzenia po całym świecie.
Gdy wiek ten się rozpoczął, świat cierpiał z powodu wielu postaci
zła. Tak zwana Reformacja, która powstała i postępowała przez
dwa poprzednie wieki, dotarła do swego logicznego kresu.

Zasada osobistego osądu, wprowadzona z przekonaniem w imię
Chrystusowej chwały i nauki, zakończyła się kwestionowaniem
wszystkich nauk Chrystusa. Pojawiła się niewiara w Jego Bóstwo,
a nawet w samo Jego istnienie, wśród tych, którzy nadal uważali się
za Jego wyznawców. Socjusz i jego bratanek zdołali połączyć różne
grupy polskich i niemieckich protestantów w ligę, w ramach której
jedynym wymogiem była niegasnąca nienawiść i opozycja wobec
Kościoła Katolickiego. Bayle podawał w wątpliwość wszystko, a Spi-
noza zniszczył wszelki respekt jaki pozostał dla Boga w systemie
Socjusza przez wprowadzenie panteizmu. W rezultacie, zarówno
deiści jak i panteiści owego okresu byli w rzeczywistości ateuszami.

Czy sądzili, że wszystko jest Bogiem (panteiści), czy też sądzi-
li, że Bóg jest (deiści) ale nie takim za jakiego mają Go chrześci-
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janie, odrzucali oni wiarę w prawdziwego Boga i wprowadzali
w Jego miejsce byt nieprawdziwy, będący ich wymysłem. W życiu,
w zachowaniu i w stosunku do Boga w praktyce byli ateistami
i wkrótce nienawiść, którą każdy ateusz niewątpliwie posiada wo-
bec prawdy, zaczęła się ujawniać. Ich teorie przeorały Europę
Środkową i Anglię na początku stulecia. Bolingbroke, Shaftesbury
i cała elita wśród mężów stanu i literackiej arystokracji za pano-
wania królowej Anny (1665—1714) była niewierząca. Tindal, Col-
lins, Wolston, Toland i Chubbs byli tak daleko posunięci w ateiza-
cji jak później Tom Payne.

Niezależnie jednak od tego jak daleko protestantyzm w Anglii
i Niemczech posunął się na drodze wolnomyślicielstwa, oba te kra-
je miały wkrótce być prześcignięte w tym smutnym wyścigu przez
katolicką i monarchistyczną Francję. Francja zawdzięcza to złowro-
gie pierwszeństwo jednemu osobnikowi, który choć wspomagany
na tej drodze do ruiny przez Bayle’a i dalej przez związki z angiel-
skimi ateuszami, sam w sobie posiadał tyle wrodzonej podłości,
że prześcignął ich wszystkich. Osobnikiem tym był Voltaire.

VOLTAIRE
Muszę teraz przez chwilę zająć uwagę Państwa karierą tego

opuszczonego, nieszczęśliwego i niezwykłego człowieka. To za je-
go czasów i dzięki jego wysiłkom ateizm, którym zajmujemy się
dzisiejszego wieczoru, został udoskonalony, uogólniony i zorgani-
zowany w celu zniszczenia chrześcijaństwa, chrześcijańskiej cywi-
lizacji i wszelkiej religii. Był pierwszym, i nadal pozostaje naj-
większym apostołem ateizmu. Nie ma ani jednej złowieszczej za-
sady ateizmu, której nie byłby nauczycielem i propagatorem.
Z jego pism się wywodzi i przy ich pomocy jest prowadzona
wszelka intelektualna i każda inna walka z Kościołem Katolickim
i misją Chrystusa, do dnia dzisiejszego, i tak będzie do końca.
Nazywał się Franciszek Maria Arouet, ale z jakichś powodów, któ-
rych nie udało się ustalić, uznał za celowe nazywać siebie Volta-
ire. Był synem dobrych rodziców i, według urodzenia i wykształ-
cenia, powinien był być wspaniałym katolikiem. Kształcony był
przez Jezuitów, których później tak nienawidził i prześladował.
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Miał zostać prawnikiem i czynił dobre postępy w studiach huma-
nistycznych.

Niestety, zepsucie wieku, w którym żył, wkrótce dopadło go,
opanowało go i poniosło w nurcie, który w jego przypadku nie za-
kończył się jedynie rozpustą, ale poszukiwaniem usprawiedliwienia
dla swojej niewierności. Od samego początku głupiec ten powie-
dział sobie w sercu „nie ma Boga”, a w czasach Voltaire’a takich
głupców było mnóstwo. Nigdy przedtem zło nie rozpanoszyło się
tak bardzo w krajach uważających się za chrześcijańskie. Jeżeli
w ogóle nauczano Ewangelię w owym czasie to jedynie biednych.
Większość bogatych, choć na szczęście było tu sporo wyjątków,
tak była unurzana w podłości, że nie wierzyła w Ewangelię ani tro-
chę. Dwory europejskie były zepsute dogłębnie, a dwór „Najbardziej
Chrześcijańskiego Króla” czyli francuski, stoczył się chyba najniżej.
Dwór carycy Katarzyny w Rosji był areną bezwstydnej rozpusty.
Dwór pruski Fryderyka Wielkiego był tak zepsuty, że nie sposób go
opisać bez naruszania przyzwoitości i człowieczeństwa. Regent or-
leański i Ludwik XV uprawiali niemoralność do tego stopnia,
że dwór w Wersalu stał się siedliskiem diabelskim. Grzechy monar-
chów były naśladowane przez arystokrację i tych wszystkich, którzy
mieli nieszczęście być dopuszczeni do dworów. Grzech był w modzie
i wielu ze wszystkich klas, nie wyłączając najbiedniejszych, nurza-
ło się w nim.

W rezultacie libertyni owego wieku nienawidzili Kościoła, któ-
ry jako jedyny, w obliczu uniwersalnej nieprawości, podnosił głos
w obronie czystości. Podchwytywali z radością wszelkie prądy, po-
wstające gdziekolwiek, które by mogły zaszkodzić Kościołowi.
Z bezbłędną intuicją stawali po stronie gallikanizmu i jansenizmu
oraz z radością witali wszelką niewierność płynącą z Anglii
czy Niemiec.

Voltaire pojawił się we Francji w tym nieszczęśliwym momen-
cie podatności na błędne poglądy. Dowcipny, sarkastyczny, wesoły,
pełen radości życia, wkrótce znalazł dla siebie miejsce wśród roz-
pustników wypełniających Paryż. Jego zachowanie się i obyczaj wy-
śmiewania religii i monarchii spowodowały jednak, że znalazł się
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w niełasce, i rząd ulokował go, w wieku 27 lat, w Bastylii. Uwolnio-
ny w roku 1727, pod warunkiem wszakże emigracji, pojechał
do Anglii, gdzie ostatecznie dopracował te ateistyczne i anty-
chrześcijańskie zasady, które uczyniły go przez następne pół wieku
jego życia „najdoskonalszym wcieleniem szatana, jakie świat kie-
dykolwiek widział”, jak go określił Cretineau Joly (J. Cretineau-Joly,
L’Eglise Romaine en face de Revolution. Ouvrage compose sur des do-
cuments inedits et orne des portraits de Leurs Saintetes Les Papes Pie
VII et Pie IX dessines par Stall. Paris: Herni Plon, Libraire-editeur,
Rue Garanciere, 8. - r. 1861).

Stowarzyszenie masońskie właśnie wtedy się ukształtowało
w Londynie i Voltaire, za sprawą jednego ze swoich ateistycznych
przyjaciół, przystał do jednej z lóż. W Anglii był w latach 1726—27
i 1728. Opuścił ją jako adept nie tylko ateizmu, ale i masonerii. Po-
wrócił na kontynent z nienawiścią w sercu wobec rządu monarchi-
stycznego, który go uwięził i zesłał na wygnanie, wobec Bastylii,
w której był zamknięty, a przede wszystkim wobec Kościoła Kato-
lickiego i jego Boskiego Założyciela. Jego ekscesy były potępiane
przez Chrystusa i Jego Kościół, a więc zaprzysiągł sobie obalić jed-
no i drugie, i przystąpił do dzieła z zapałem i podłością podobniej-
szymi diabłu niż człowiekowi.

Będąc niezrównanym mistrzem francuskiej prozy oraz całkiem
poprawnym rymotwórcą, jego pisma przeciwko moralności i religii
znajdowały licznych czytelników wśród rozpustnej publiki owych
czasów. Doskonale operował kpiną, i używał jej, bez skrupułów
i z profanacją przeciwko wszystkiemu co czyste i święte. Miał rów-
nie mało respektu dla honoru i dobra swego kraju jak i dla święto-
ści religii. Jego bandyckie pióro atakowało piękną pamięć o Dzie-
wicy Orleańskiej z podobnym tupetem, z jakim rzucał obelgi
na stan duchowny. Wobec Chrystusa miał tylko jedno uczucie, bez-
graniczną, pogardliwą nienawiść. Jego hasłem, zawartym w końco-
wych wierszach wszystkich jego listów do ateistycznych przyjaciół,
przez 50 lat było ecrasons nous l’infame (zgniećmy nędznika), czyli
Chrystusa i Jego sprawę. To określał jako swoje delenda est Cartha-
go (Kartaginę trzeba zniszczyć). I sądził, że mu się uda.
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Mawiał: „Zmęczony jestem twierdzeniem, że wystarczyło 12 lu-
dzi, by ustanowić chrześcijaństwo i pragnę udowodnić, że wystar-
czy jeden, by je obalić”. Kiedyś powiedział do niego porucznik poli-
cji, że niezależnie od tego co napisał, nie będzie w stanie zniszczyć
chrześcijaństwa. „To właśnie zobaczymy” brzmiała odpowiedź. Vol-
taire nigdy nie zaniechał używania swego podłego hasła.

Gdy usłyszał wiadomość o kasacie zakonu Jezuitów, zawołał:
„Widzicie! Jedna głowa hydry już ucięta! Podnoszę oczy do nieba
i wołam — zgniećmy nędznika”. On sam zostawił nam wyjaśnienie
dlaczego używał tych bluźnierczych słów. „Kończę wszystkie moje
listy słowami ‘Ecrasons l’infame, ecrasez l’infame’ — zgniećmy nędz-
nika, zgniećcie nędznika — tak jak Cato zwykł był mówić Delenda
est Carthago — Kartagina musi być zniszczona”. Nawet wtedy
gdy ten heretyk protestował, że dwór rzymski okazuje szacunek re-
ligii, to pisał do Damilaville: „Kochamy filozofów i błagamy ich,
by wzbudzali wszelki gniew przeciwko nędznikowi. Rzućmy się
skutecznie na nędznika. Zależy mi na szerzeniu wiary w prawdę
i na spodleniu nędznika, Delenda est Carthago”.

Niewątpliwie w tych zamierzeniach miał wiele determinacji,
i nie pominął żadnej okazji, by je realizować. Był niesamowicie
przedsiębiorczy i choć jego próżność powodowała, że kłócił się
z wieloma swymi wspólnikami, to jednak całe życie miał duże gro-
no uczniów, które wzrastało również po jego śmierci. Naszkicował
dla nich cały tok postępowania przeciwko Kościołowi. Strategią je-
go nie było prowokowanie bezpośredniego prześladowania Kościo-
ła, ale działanie stopniowe, co ukazuje jego korespondencja z Fry-
derykiem II i z innymi.

Najpierw doprowadzić do kasaty Jezuitów i wszystkich innych
zakonów. Potem do sekularyzacji ich dóbr. Dalej do pozbawienia
Papieża władzy doczesnej. Do pozbawienia Kościoła własności
i uznania państwowego. Do wprowadzenia podstawowego i wyż-
szego nauczania na zasadach świeckich i heretyckich. Do uznania
rozwodów. Do obniżenia szacunku dla duchowieństwa, aż do zu-
pełnego zniszczenia go. Gdy wreszcie cała struktura Kościoła bę-
dzie wystarczająco osłabiona, a ateizm wystarczająco silny, zadany
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będzie ostateczny cios przy pomocy miecza, otwartego i bez-
względnego prześladowania. Muszą nastąpić rządy terroru na całej
ziemi, i trwać tak długo, póki choć jeden chrześcijanin uparcie ob-
staje przy chrześcijaństwie. Potem oczywiście ma nastąpić czas
uniwersalnego braterstwa, bez małżeństwa, bez rodziny, bez wła-
sności prywatnej, bez Boga, bez prawa, w którym ludzie osiągną
taki poziom degradacji społecznej do jakiego dążyli uczniowie Sa-
int Simon’a, starający się go wprowadzić kiedy tylko było to możli-
we, jak na przykład próbowano w czasie Komuny Paryskiej.

By przeprowadzić swe diabelskie plany przeciwko religii i spo-
łeczeństwu, Voltaire bez skrupułów posługiwał się kłamstwem i hi-
pokryzją godnymi samego szatana. W swych atakach na religię fał-
szował historię i rzeczywistość. Kłamstwo było dla niego zasadą,
której wymagał od swoich zwolenników. Pisze on do swego ucznia
Theriot („Oeuvres”, t. 52, str. 326): „Kłamstwo jest wadą gdy czyni
zło. Jest wielką cnotą gdy czyni dobrze. Bądź więc bardziej cnotli-
wym niż kiedykolwiek. Trzeba kłamać jak diabeł, nie nieśmiało
i czasowo, ale odważnie i zawsze”.

Był on zawsze hipokrytą jak i szkoła, którą po sobie pozostawił.
Ateista do szpiku kości, potrafił, gdy to mu było potrzebne, zarów-
no praktykować jak i udawać gorliwość religijną. Spodziewając się
pensji od króla, pisał do swego ucznia M. Argentala, który zarzucał
mu hipokryzję i niekonsekwencję: „Gdybym miał tysiąc ludzi, któ-
rych dobrze bym znał, wiedziałbym, co z nimi zrobić. Ale skoro ich
nie posiadam, pójdę do Komunii na Wielkanoc, a ty możesz mnie
nazywać hipokrytą”. I rzeczywiście po otrzymaniu pensji, Voltaire
przystąpił do Komunii następnego roku.

Nie trzeba dodawać, że zarówno w swych pismach
jak i w swoim życiu był w najwyższym stopniu niemoralny. Żył
bez wstydu, ostentacyjnie w jawnym cudzołóstwie. Śmiał się
ze wszelkich ograniczeń moralnych. Głosił libertynizm i praktyko-
wał go. Był gościem i bywalcem dworu Fryderyka Pruskiego,
gdzie przestępstwo osiągało niebywałe szczyty. Wreszcie, tchórz,
kłamca, hipokryta i smakosz najniższych ludzkich instynktów, był
w ostateczności, jak szatan, mordercą gdy tylko mógł nim być.
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W liście do Damilaville pisze on: „Wyznanie chrześcijańskie jest
religią haniebną, podłą hydrą, która musi być zniszczona przez
setki niewidzialnych rąk. Konieczne jest, by filozofowie wyszli
na ulicę, by ją zniszczyć, tak jak misjonarze krążą po lądach i mo-
rzach, by ją głosić. Winni się odważyć na wszystko, zaryzykować
wszystko, nawet dać się spalić, byle ją zniszczyć. Zgniećmy nędz-
nika! Zgniećcie nędznika!”

Doktryna tak sprecyzowana przez niego, znalazła tragiczne
urzeczywistnienie we Francuskiej Rewolucji, i będzie urzeczywist-
niana, kiedy tylko jego uczniowie będą posiadać dość sił i możli-
wości do działania. Nie mam wątpliwości, że jego nauki doprowa-
dziły do wszystkich rewolucji obecnego (XIX) wieku, i doprowadzą
do ostatecznego ataku ateizmu na Kościół. Jego nienawiść
nie ograniczała się do katolicyzmu. Chrześcijanie wszelkich wy-
znań wyznaczeni byli przez niego do zniszczenia. Warto, by nasi
chrześcijańscy bracia odłączeni, których raduje widok tryumfu jego
uczniów nad Kościołem, rozważyli te oto jego słowa: „Chrześcijanie
wszelkiego typu i zawodu to bardzo szkodliwe istoty, fanatycy, zło-
dzieje, durnie, samozwańcy. Kłamią razem ze swoimi ewangeliami.
To wrogowie rasy ludzkiej”. O samym systemie chrześcijańskim pi-
sze on: „Religia chrześcijańska w sposób ewidentny jest fałszywa.
Jest to sekta, która winna przerażać każdego dobrego człowieka.
Nie powinna być popierana nawet przez tych, którym daje władzę
i zaszczyty.” W istocie od jego czasów było szczególnym elemen-
tem polityki jego uczniów, by eksploatować nieszczęsne różnice
między sektami chrześcijańskimi po świecie, a Kościołem,
po to aby zrujnować jednych i drugich. Zniszczenie wszelkich form
chrześcijaństwa jak i katolicyzmu to główny cel Voltaire’a, który
pozostaje głównym celem jego następców. Oczywiście stawiają Ko-
ściół i Namiestnika Chrystusowego na pierwszej linii ataku dobrze
wiedząc, że jeżeli uda się zniszczyć katolicyzm, wyniszczenie każ-
dej innej formy chrześcijaństwa odłączonego będzie łatwe.

Mając więc do czynienia z takim wrogiem jak dzisiejszy ateizm,
doskonale zorganizowany, co niebawem ukażę, zarówno protestan-
ci jak i katolicy winni się strzec jego przewrotności i fałszów.
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Przynajmniej w takich sprawach jak nauczanie nowego pokole-
nia religii, jak próby sekularyzacji dnia świętego i chrześcijańskich
instytucji, jak obecność wyznania państwowego, chrześcijanie po-
winni stanowić wspólny nierozerwalny front wobec dzisiejszych
dążeń światowego ateizmu. Inaczej nic nie uchroni nawet prote-
stantyzmu i narodowego chrześcijańskiego charakteru Wielkiej
Brytanii i jej kolonii od ostatecznej ruiny.

Chociaż Voltaire był najbardziej zdecydowanym i nienawist-
nym wrogiem Chrystusa i chrześcijaństwa jaki kiedykolwiek istniał,
od czasu do czasu sam ujawniał, że nie wierzy w głoszone przez
siebie pogańskie zasady. Zdrowy czy chory głosił swoje bluźnier-
cze: „zgniećmy nędznika!” Ale gdy czas przyszedł, by stawić przed
sądem tego „nędznika”, jego wiara się ujawniła, i jego obnoszona
odwaga zawiodła go.

Niedowiarek ten zawsze działał wbrew swemu własnemu roze-
znaniu. Jego życie ukazuje nam wiele na to przykładów. Zreferuję je-
den. Gdy pewnego razu miał krwotok, prosił służbę, by pośpieszono
po księdza. Wyspowiadał się, podpisał własną ręką Wyznanie Wiary,
i prosił Boga i Kościół o wybaczenie grzechów. Ponadto polecił, by je-
go nawrócenie się zostało ogłoszone publicznie w prasie. Jednak
gdy tylko wyzdrowiał, powrócił do wojny z Bogiem, i umierał odma-
wiając jakiejkolwiek posługi duchowej. Wołał wtedy z furią despera-
cji i agonii, „Jestem opuszczony przez Boga i ludzi”. Dr. Fruchen, który
był świadkiem jego strasznej śmierci powiedział do przyjaciół: „Gdy-
by wszyscy, których uwiódł Voltaire swymi pismami byli świadkami
jego śmierci, nie byliby w stanie trwać przy jego nauce, tak straszne
było to widowisko” (Patrz książka Bp. Grenoble Amand Joseph Fava
„Le Secret dela Franc-Maconnerie”, Lille, 1883, str. 38).

Widowisko to jednak uległo zapomnieniu i, w rezultacie nim
minęło 10 lat, świat zobaczył owoce jego dzieła.

Pisząc o Rewolucji Francuskiej Condorcet w swojej książce
Życie Voltaire’a powiada: „Nie zobaczył wszystkiego co osiągnął,
ale to wszystko co my oglądamy jest jego dziełem. Wnikliwa obser-
wacja ukazuje tym, którzy potrafią myśleć, że autorem Rewolucji
Francuskiej był, bez wątpienia, Voltaire”. […]
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Nigdy nie było zamiarem tego człowieka pozwolić, by jego na-
uki umarły, by skończyły się na przysłowiowym biciu piany pusto-
słowiem. Był zdecydowany zadbać, by jego złowieszcza ewangelia
trwała i przyniosła jak najrychlej śmiertelne owoce. Nawet za jego
życia mamy dowody na to, że spiskował ze wspólnikami w tym ce-
lu oraz że tajnie wypracował z nimi metody, przy pomocy których
jego nauki mają dotrzeć do wszystkich warstw społecznych Europy
oraz metody na zniszczenie ładu społecznego i chrześcijaństwa.
Jak pisze o nim i o jego ludziach St. Beauve w Journal des Debats
dnia 8 listopada 1852: „Wszelka korespondencja Voltairea i D’Alem-
bert jest obrzydliwa. Cuchnie sektą, bractwem spiskowym, tajnym
stowarzyszeniem. Z jakiego by nie spojrzeć punktu widzenia, niko-
mu nie przynosi honoru zasada kłamania, jak również pogarda
dla tych, których się chce oświecić. ‘Oświecić i nienawidzić rodzaj
ludzki’. Oto niewątpliwie ich dewiza. ‘Idźmy naprzód, bracia, szy-
dząc z prawdy’. Oto ich stały refren”. Nie tylko on i jego ludzie spi-
skowali w sposób, który mógłby naturalnie się wyłonić ze wspól-
nych poglądów i celów, ale ponadto, i to miało nieskończenie
większe konsekwencje, jak tylko jego nauka była gotowa do roz-
propagowania, demon powołał do życia najskuteczniejsze narzę-
dzie z możliwych, by rozprowadzać te idee wśród ludzi i by nisz-
czyć Kościół, cywilizację chrześcijańską i każdą istniejącą formę
chrześcijaństwa. Było nim propagowanie wolnomularstwa wśród
zdemoralizowanych nauką Voltaire’a oraz całego powiązanego
z nim systemu tajnych ateistycznych organizacji. […]

…już w 1797 roku dobrze rozumiano powiązania Rewolucji
Francuskiej z wolnomularstwem. Od tego czasu Louis Blanc i inni
pisarze masońscy szczycili się tym. „Naszym celem” twierdzi Alta
Vendita, „jest cel Voltairea i Francuskiej Rewolucji”. W rzeczywisto-
ści, to co wolnomularstwo dokonało we Francji, służy teraz
by stopniowo, ostrożnie, wprowadzić na całym świecie. Wówczas
podporządkowali się potulnie wielkiemu przywódcy wojskowemu,
który powstał z jej dzieła i zasad. Podobnie inny przywódca w koń-
cu poprowadzi ostateczne wysiłki wolnomularstwa przeciwko Bogu
i człowiekowi. Tym przywódcą będzie Antychryst.
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LIBERALIZM A WOLNOMYŚLICIELSTWO1

1 Ks. dr F. S. y Salvany, Liberalizm jest grzechem, Wers, Poznań 2010, s. 73
—75.

Ks. Dr Félix Sardá y Salvany (21.05.1841- 2.01.1916)
W naszych czasach świat katolicki, tyleż sprawiedliwie co ro-

zumnie, uznaje bezbożność za jedną z cech wolnomyślicielstwa.
„Wolnomyśliciel” jest odstręczającym epitetem, który niewielu lu-
dzi chciałby zaakceptować, lecz który wielu słusznie nosi wbrew
swoim protestom. Gniewają się oni na dźwięk tego słowa, lecz
nie dostrzegają niczego niestosownego w byciu wszystkim tym
co słowo to oznacza. Liberalne są osoby, towarzystwa, książki i rządy
odrzucające jedyne i wyłączne kryteria w sprawach wiary i moralno-
ści — kryteria Kościoła Katolickiego. Sami oni uważają się za libera-
łów. Czują się zaszczyceni, z wyjątkiem nas — tych okropnych „nie-
przejednanych”.

Zmieńmy teraz wyrażenie; zamiast liberałami, nazwijmy ich
wolnomyślicielami. Będą oni urażeni tym epitetem jako kalumnią
i oburzą się na tę napaść, jak to określają. Skądże jednak to prze-
czulenie i ta delikatna wrażliwość z powodu modyfikacji prostego
terminu?

Czyż nie wygnaliście, drodzy bracia, z waszego sumienia,
z waszych książek, z waszych pism i z waszego społeczeństwa
wszelkiego uznania dla najwyższego autorytetu Kościoła? Czyż
nie wynieśliście swojego nieskrępowanego umysłu do rangi jedy-
nego i fundamentalnego kryterium waszego postępowania i wa-
szego myślenia?

Bardzo słusznie więc powiadacie, że jesteście liberałami i nikt
nie będzie spierał się z wami o ten tytuł. Powinniście jednak pa-
miętać, że ta sama zasada, która czyni z was liberałów, stanowi,
że jesteście wolnomyślicielami. Każdy liberał, nieważne jakiego
stopnia czy maści, jest na mocy tegoż faktu wolnomyślicielem, a każdy
wolnomyśliciel, jak odstręczający nie wydawałby się ten tytuł w świe-
tle społecznych konwencji, jest tylko logicznie postępującym liberałem.
Jest on po prostu liberałem postępującym za swoimi przesłankami
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aż do wniosków końcowych. Doktryna ta jest tak ścisła i precyzyjna
jak twierdzenie matematyczne. Opiera się ona na prawach najbar-
dziej rygorystycznej logiki. Jest to prosty sylogizm, którego prze-
słankę stanowi liberalizm, a wnioskiem końcowym jest wolnomy-
ślicielstwo.

Zilustrujmy to przykładem. Jesteś katolikiem mniej lub bardziej
ulegającym fałszywym przynętom i w karze za swoje grzechy nale-
żysz do liberalnego towarzystwa, powiedzmy o charakterze literac-
kim. Zastanów się przez chwilę i odpowiedz sobie na następujące
pytania: czy należałbym nadal do tego ateneum, gdyby jutro ogło-
siło się ono publicznie i zuchwale towarzystwem wolnomyśliciel-
skim? Jaką odpowiedź podyktowałyby ci twoje sumienie i twoja
wstydliwość? Czy nie wycofałbyś natychmiast swojego członko-
stwa? Jako katolik nie mógłbyś brać udziału w jego działalności.

Inny przykład — prenumerujesz pismo i czytujesz je bez skru-
pułów, choć nosi ono liberalny tytuł, odpowiednio do tego wypo-
wiadając się i rozumując. Czy prenumerowałbyś je nadal, gdyby
nagle na swojej stronie tytułowej umieściło ono następujący na-
główek: „Pismo wolnomyślicielskie”? Cóż, owo umiarkowanie
czy gwałtownie liberalne pismo nie było latami niczym innym
jak pismem wolnomyślicielskim, a ty chłonąłeś jego truciznę, ule-
gając fałszywemu wrażeniu słowa.

Ileż przesądów wyśmiewalibyśmy w sobie, gdybyśmy tylko za-
stanowili się trochę nad znaczeniem słów! Każde towarzystwo,
czy to naukowe, literackie czy filantropijne, stojące na pozycjach libe-
ralnych, ma charakter wolnomyślicielski. Każdy rząd zorganizowany
w sposób liberalny ma charakter wolnomyślicielski.

Odrzucanie z odrazą tej nazwy, lecz nie istoty rzeczy, to ślepo-
ta. Każda instytucja, nieważne jaki byłby jej charakter, ustanowiona
w zupełnej niezależności od magisterium Wiary, jest instytucją wolno-
myślicielską. Katolicy nie mogą do nich należeć i pozostawać
w zgodzie ze swoją wiarą. Członkostwo w nich oznacza bunt prze-
ciwko Kościołowi.

We wszystkich takich instytucjach króluje liberalizm i w konse-
kwencji — wolnomyślicielstwo. Żaden katolik nie może pozostać
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katolikiem wiążąc się z nimi. Jesteśmy katolikami we wszystkim
(ang. „all-in-all”), a nie w ogóle (ang. „at all”). Nie możemy żyć
w atmosferze, w której nie ma Boga. Nie ma prawdziwego życia
duchowego tam gdzie nie ma Jezusa Chrystusa, a On obiecał nam
być ze swoim Kościołem na zawsze. Kto nie mieszka w Nim, ten ży-
je w ciemnościach na zewnątrz.

Jakże dalece służą diabłu przewrotni katolicy uparcie lgnący
do takich stowarzyszeń i uczestniczący w ich działalności! W głu-
pocie swojej ignoracji, którą przeciwstawiają mądrości Kościoła,
zatwardzają oni swoje serca przeciwko praktycznemu przewodnic-
twu Stolicy Świętej i ślepo zapisują się na służbę u nieprzyjaciela,
który chytrze zwodzi ich ku niewolnictwu Piekła — w przebraniu
wolności! Zapominają, że tylko Prawda wyzwala. Znać Boga i służyć
Mu — to jedyna wolność, a liberalizm zupełnie zrywa więź łączącą
człowieka z Bogiem. Ze słuszną i rozumną odrazą patrzy dobry ka-
tolik na liberalizm. Ultramontanizm nigdy nie spowoduje, że zgu-
bisz swoją duszę; liberalizm natomiast to szeroka droga do piekiel-
nej otchłani.
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ROZDZIAŁ 15
POSTAWA ZEWNĘTRZNA
PRZYJMOWANIA KOMUNII ŚW.

Szatan — jak to zostało przedstawione w poprzednim rozdzia-
le — przez wieki krążył i wraz ze swoją armią próbował siłą, prze-
śladowaniem, kłamstwem zniszczyć Kościół Katolicki od zewnątrz,
ale i tak był nie do zdobycia, i wiedzieli, że podobne działanie za-
jęłoby jeszcze dużo czasu. Postanowili zniszczyć go od wewnątrz,
wtargnąć do Kościoła — wrogowie „którzy przychodzą… w owczej
skórze, a wewnątrz są drapieżnymi wilkami” (Mt 7, 15) —
aby pod płaszczykiem „ubogaceń”, „zjednoczenia”, „otwarcia się”
doprowadzić go do ruiny. Zaplanowana masowa infiltracja Kościoła
w XIX i XX wieku pozwoliła już tak przedostać się modernistycz-
nym, masońskim, komunistycznym biskupom i kardynałom do naj-
wyższych władz hierarchii kościelnej, dając im możliwość wprowa-
dzenia negatywnych, destrukcyjnych zmian m.in. w Liturgii Mszy
Św. jakie zaszły po Soborze Watykańskim II (1962—1965).

Trzeba przeciwstawić się modernistyczno-masońskim katastro-
falnym założeniom, protestantyzacji Kościoła Rzymskokatolickiego,
które już wszechobecnie zapanowało. Słowa dwóch kardynałów
za pontyfikatu Benedykta XVI: wypowiedź kard. Joachima Meisne-
r’a dla Die Tagespost „Po Soborze tak bardzo dopasowaliśmy się do du-
cha czasu, że utraciliśmy gdzieś zmysł świętości. Karygodnie zaniedba-
liśmy katechezę o sakramentach i całkowicie wykreśliliśmy zewnętrzne
oznaki bojaźni Bożej. Takie oznaki — balaski, post eucharystyczny, klę-
kanie czy Komunia do ust — były jak mur ochronny otaczający świętą
Eucharystię. […] Przestaliśmy chronić Misterium i teraz przeżywamy to-
talną profanację świętości. […] To fatalna sytuacja, która wymaga pilnej
naprawy”1, oraz kard. Antonio Canizares Llovera „Jeśli strywializuje-
my Komunię św., strywializujemy wszystko”2.
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1 Niemiecki ksiądz: Komunia święta tylko na klęcząco i do ust. Zakończmy
plagę profanacji! cyt. za: Polonia Christiana (pch24.pl)
Źródło: communioveritatis.de
2 Komunia św. na klęcząco, cyt. za: niedziela.pl.
Źródło: Niedziela Ogólnopolska 33/2011, s. 33.

Widać to po Soborze Watykańskim II jak zmieniona jest Litur-
gia obecnej Mszy Św. [pomimo, że dalej jest to (jeszcze) wielkie,
rzeczywiste ponowienie Ofiary Krzyżowej] w porównaniu do Mszy
Św. Trydenckiej: Kapłan sprawujący Mszę Św. jest odwrócony ple-
cami do Tabernakulum. Komunia Św. przyjmowana jest na stojąco,
do ręki, od szafarzy świeckich. Balaski, klęczniki pousuwane bądź
nieużywane. W czasie Mszy Św. więcej stania niż klęczenia oraz ak-
tywizacja wiernych, szczególnie kobiet do służby przy Ołtarzu.
Wprowadzenie gitar, bębnów, perkusji zamiast kościelnej muzyki
organowej. Niby mało znacząco zewnętrzne rzeczy, ale jednak ma-
jące swój wpływ. Wynikiem tego jest zanik sacrum wobec Euchary-
stii, masowe odejście ludzi od kościoła, utrata wiary oraz spadek
powołań kapłańskich i zakonnych. We Mszy Św. Trydenckiej (tzw.
również przedsoborowej, Wszechczasów) Kapłan był zawsze usta-
wiony przodem do Tabernakulum, Krzyża. W założeniach masoń-
skich można przeczytać, że poprzez odwrócenie Kapłana w stronę
wiernych powoduje to, że wtedy człowiek staje się „najważniejszy”,
a nie Bóg. Argumentowano to też jako z „szacunku do wiernych”.

MASONERIA w obecnym czasie wykorzystuje „pandemie” — li-
cząc na jeszcze większą nieroztropność duchowieństwa, nieświado-
mość wiernych i powołując się na (fałszywe) posłuszeństwo —
do szerzenia banalizacji i desakralizacji Najświętszego Sakramentu.
Obecna sytuacja, upadek związany z zachęcaniem, a w niektórych
miejscach z przymuszaniem do Komunii Św. na rękę — z powodu
tzw. „pandemii” — przyczynia się do zrealizowania celu masonerii
jakim jest upowszechnienie tej formy we wszystkich Kościołach
Rzymskokatolickich: „Francuskie czasopismo VERS DEMAIN opubliko-
wało w r. 1970 następującą wiadomość: są trzy fazy masońsko-diabel-
skiego planu:
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1. Wszystkimi środkami należy osiągnąć, żeby w rzymsko-katolic-
kich kościołach przyjmowano Komunię na stojąco.

2. Należy osiągnąć, by „chleb” był kładziony komunikującym do rę-
ki, żeby powoli zanikała wiara i pobożność, i tak dążyć do trzeciego
etapu.

3. Tak przygotowani wierni zostaną doprowadzeni do wiary, że Eu-
charystia jest tylko symbolem posiłku i w końcu symbolem powszech-
nego braterstwa”1.

1 Ks. D. J. Olewiński, W obronie Mszy Świętej i Tradycji Katolickiej, Wydaw-
nictwo Antyk Marcin Dybowski, Komorów 1997.

Obecnie mamy kolejne „ubogacenie”, ponieważ na początku
2021r. dopuszczono już formalnie kobiety do służby przy Ołtarzu
i rozdawania Komunii Św. czyli to co na celu m.in. miał w dwóch
punktach „Lucyferyczny plan zniszczenia Kościoła Świętego”:

„5. Zachęcać kobiety… niech żądają one prawa do bycia kapłana-
mi, lektorami i diakonami… […] 30. Pozwolić kobietom i osobom
świeckim na rozdawanie Komunii Świętej. Argumentować, iż mamy te-
raz czas świeckich. Zacząć podawać Komunię Świętą na rękę i na sto-
jąco lub siedząco jak protestanci, zamiast na klęcząco”2.

2 B. Günther CCD, Szatan istnieje naprawdę…, dz. cyt., s. 321, 324.

Kult, sacrum, miłość do Eucharystii — oprócz silnej wiary, czy-
stego, gorliwego serca, żarliwej modlitwy — odnosi się również
do postawy zewnętrznej. Stan łaski uświęcającej i żal za grzechy
pozwala nam przyjąć Komunie Św., a ku czci i chwale Najświętsze-
go Sakramentu powinniśmy przyjmować tylko na klęcząco (jeśli
stan zdrowia to umożliwia), tylko do ust ( bo nie mamy konsekro-
wanych rąk oraz okruszki Hostii Św. które zawsze pozostają na dło-
niach ulegają rozproszeniu i sponiewieraniu), tylko z rąk Kapłana
( nie od szafarza świeckiego, to Kapłan jest szafarzem Eucharystii)
przy Stole Pańskim czyli przy balaskach bądź klęcznikach.

A jeżeli ktoś — w obecnym czasie tzw. „pandemii” — dalej
nie chce przyjmować Komunii Św. do ust to zamiast na rękę powi-
nien przyjmować Komunie Św. duchowo, która ma taką samą war-
tość sakramentalną jak forma tradycyjna.
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Forma Komunii Św. na rękę nie jest wcale higieniczna (wręcz
przeciwnie jak stwierdzili liczni lekarze) i na pewno jest to profa-
nacją Najświętszego Sakramentu! Miejmy na uwadze świadectwo
Marii Simmy, która miała wyjątkowe „przeżycia” z duszami czyśćco-
wymi: „Zmarła niedawno pewna kobieta, która rozdawała Komunię
i inspirowała wiele innych kobiet, by czyniły podobnie. Znałam ją nie-
długo, ale dużo o niej słyszałam. Przed pochówkiem trumna została
otwarta, aby rodzina i przyjaciele mogli się pożegnać. Potem, w usta-
lonym wcześniej czasie, trumnę zamknięto. Jednakże przed upływem
godziny jakiś bliski krewny przybył z opóźnieniem i uprosił kapłana,
który sprawował obrzędy, aby ponownie otworzył trumnę na krótką
chwilę, tak by ukochany krewny mógł ujrzeć zmarłą, jak inni mogli
to zrobić przedtem. Kapłan się zgodził i w obecności jednego
lub dwóch innych świadków uniósł wieko trumny i zaglądnął do środ-
ka. Ta mała grupka ujrzała coś, co nie było widoczne jeszcze chwilę
wcześniej: ręce kobiety stały się czarne jak smoła. Dla mnie,
jak i dla innych był to znak, który potwierdzał, że niekonsekrowane rę-
ce nie mogą rozdawać Jezusa w Komunii. […] Tak, przyjmowanie Ko-
munii Świętej na stojąco i na rękę jest sprawką Szatana i jest
na to wiele dowodów! Ten, kto nie jest w stanie tego zobaczyć, jest za-
ślepiony. […] Dopóki Komunia na rękę na stojąco nie zostanie surowo
zabroniona w naszym Kościele katolickim, dopóty ludzie nie pogłębią
wiary, ponieważ bardzo na tym cierpi postawa szacunku do Świętej
Eucharystii. Gdy wykorzenia się szacunek wobec Najświętszego Sa-
crum, miłość do Boga i miłość bliźniego również na tym cierpią”1.

1 Powinno się odejść od rozdawania Komunii na stojąco i na rękę. Dusze czyść-
cowe do Marii Simmy. cyt. za: vicona.pl. Źródło: Uwolnijcie nas stąd! O du-
szach czyśćcowych z Marią Simmą rozmawia Nicky Eltz, wyd. M, Kraków 2015.

Dla odrodzenia się w pełni kultu Najświętszego Sakramentu
należałoby się odnieść do zastrzeżeń kard. Wyszyńskiego — wiel-
kiego wojownika Maryi, dzięki któremu w Polsce m.in. nie było ra-
dykalnych zmian liturgicznych jakie miały miejsce na Zachodzie
po II Soborze Watykańskim, a które przyniosły katastrofalny sku-
tek — co do postawy przyjmowania Komunii Św. i przywrócić zale-
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cenia 177 Konferencji Episkopatu Polski z 1980r.: „Zgodnie
z Uchwałą Konferencji Plenarnej Episkopatu, w diecezjach Polski
przyjmuje się Komunię Świętą z rąk celebransa do ust w postawie klę-
czącej. […] Nie można wymagać klękania od ludzi obciążonych kalec-
twem lub chorobą”1.

1 B. Günther CCD, Szatan istnieje naprawdę…, dz. cyt., s. 347—348.

Wielkim błogosławieństwem byłoby również gdyby Kapłan
przed podaniem Komunii Św. wiernemu czynił jeszcze znak Krzyża
Hostią Św. tak jak to miało miejsce powszechnie we Mszy Św.
"przedsoborowej".

Ostatecznym ciosem, celem masonerii jest zmiana słów konse-
kracji co unieważni, unicestwi Msze Św. jako realną, rzeczywistą
Ofiarę Krzyżową doprowadzając ją do obrzędu protestanckiego.
To już będzie tylko końcowy owoc tych wszystkich destrukcyjnych
zmian i „ubogaceń” jakie zaszły po Soborze Watykańskim II. Ko-
ścioły pozamykane czy zniszczone, powszechna niewiara, aposta-
zja, profanacja czyli „Ohyda Spustoszenia”. Msza Św. (i Różaniec)
podtrzymuje świat, a więc gdy dojdzie do unieważnienia Mszy Św.
będzie to również w ogromnym stopniu „Wielki Ucisk”. Słowa św.
Ojca Pio: "...gdyby nie było Mszy Św., to w chwili obecnej świat upadł-
by pod ciężarem swych nieprawości. Msza Św. jest jego mocną podpo-
rą, która go podtrzymuje”2. Ale po wielkim oczyszczeniu nastąpi po-
wrót do piękna, sacrum, pełni łask Mszy Św., tak jak to zostało
przekazane m. in. w orędziach Pana Jezusa do ks. Ottavio Michelli-
ni oraz NMP do ks. Stefano Gobbi. [Mateusz Juszczyk]

2 Ks. Marcin z Kohem, Wykład o Mszy Świętej…, dz. cyt., s. 5.

FRAGMENTY Z „MISTRZOWSKIEGO I LUCYFERYCZNEGO PLANU
ZNISZCZENIA KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO”3

3 B. Günther CCD, Szatan istnieje naprawdę…, dz. cyt., s. 315—324.

Wstrzymać praktykę odprawiania Mszy przed Eucharystią w Ta-
bernakulum. […] Niech ksiądz będzie odwrócony twarzą do ludzi.
To musi być zaakceptowane. Ksiądz nie może być odwrócony
do parafian plecami. To jakby ich obraża. Ta prosta rzecz spowodu-
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je, że Bóg już nie będzie czymś najważniejszym we Mszy, ale czło-
wiek. […] Niech ludzie nie klęczą, otrzymując Komunię, ponieważ
jest to tylko rodzaj posiłku niewymagający jakiegoś specjalnego
zachowania. Wzięcie Komunii do ręki także pomoże odrzucić ten
mistyczny sens, święty sens Eucharystii. Może tylko dzieci niech
biorą Komunię Świętą do ust. […]

Angażować pastorów protestanckich dla deformacji i desakra-
lizacji Mszy Świętej. Prowokować wątpliwości, że Eucharystia jest
bliższa wierze protestanckiej i że jest to tylko chleb i symbol.
Usunąć całą łacinę z liturgii Mszy Świętej, modlitw i pieśni. Wno-
si ona poczucie tajemnicy i szacunku. Ukazywać to jako zaklęcia
wróżbitów. Ludzie wkrótce przestaną myśleć, że kapłani posiadają
szczególną mądrość Bożą przewyższającą każdą inną. Zachęcać
kobiety… niech żądają one prawa do bycia kapłanami, lektorami
i diakonami…

Zastopować przyjmowanie Komunii Świętej na kolanach. Przy-
kazać zakonnicom, aby nie pozwalały dzieciom trzymać złożonych
rąk przed i po Komunii Świętej. Mówić im, że Bóg kocha je takimi,
jakie są i pragnie je widzieć całkowicie zrelaksowane. Spowoduje
to z czasem całkowity zanik poczucia sacrum. Zlikwidować kościel-
ną muzykę organową i na jej miejsce wprowadzić gitary, lutnie,
perkusje i przytupywanie. […]

Nigdy nie pozwolić księżom klęczeć podczas Mszy Świętej,
jak również ludziom podczas podawania Komunii Świętej. […] Po-
zwolić kobietom i osobom świeckim na rozdawanie Komunii Świę-
tej. Argumentować, iż mamy teraz czas świeckich. Zacząć podawać
Komunię Świętą na rękę i na stojąco lub siedząco jak protestanci,
zamiast na klęcząco; mówiąc, iż w ten sposób czynił sam Chrystus.
Zgromadzić opłatki dla mszy szatańskich. Następnie zamienić indy-
widualne przyjmowanie Hostii, stawiając naczynie z opłatkami,
które będą zbierane podczas opuszczania Kościoła. Mówić, że będą
one przynosić dary Boga w życiu codziennym. Zainstalować maszy-
ny automatyczne do wydawania Komunii, nazywając je tabernaku-
lum.
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177. KONFERENCJA PLENARNA EPISKOPATU POLSKI1

1 Tamże, s. 347—348.

Na początku swego pontyfikatu, 3 kwietnia 1980 r., Ojciec
Święty Jan Paweł II skierował do biskupów list o tajemnicy i kulcie
Eucharystii, gdzie zwrócił uwagę na nadużycia, które się wkradły
do kultu Eucharystycznego i polecił przygotować instrukcję, która
pomogłaby je usunąć. Święta Kongregacja ds. Sakramentów i Kultu
Bożego ogłosiła w Wielki Czwartek, 3.04.1980 r. Instrukcję w spra-
wie niektórych norm Kultu Eucharystycznego i poleciła Konferen-
cjom Biskupów wprowadzić ją w życie.

177. Konferencja Plenarna Episkopatu Polski obradująca
w Warszawie w dniach 10—12.12.1980 r., mając na uwadze wska-
zania Stolicy Apostolskiej oraz stan odnowy liturgii w naszym kra-
ju, wydała niniejsze przepisy wykonawcze, które obowiązują du-
chowieństwo diecezjalne i zakonne.

Oto, do dzisiaj obowiązujący Kościół w Polsce, tekst tego doku-
mentu.

Przepisy ogólne
I. Wszyscy kapłani powinni zapoznać się z listem Ojca Święte-

go Jana Pawła II o tajemnicy i kulcie Eucharystii oraz Instrukcją
Kongregacji ds. Sakramentów i Kultu Bożego z dnia 3.04.1980 r.
Dokumenty te należy ogłosić w organach diecezjalnych. Powin-
ny się one stać przedmiotem refleksji na kongregacjach ducho-
wieństwa…

Przepisy szczegółowe
Przyjmowanie Komunii Świętej
Zgodnie z Uchwałą Konferencji Plenarnej Episkopatu, w diece-

zjach Polski przyjmuje się Komunię Świętą z rąk celebransa do ust
w postawie klęczącej. […] Nie można wymagać klękania od ludzi
obciążonych kalectwem lub chorobą. […]

177. Konferencja Plenarna Episkopatu Polski Warszawa, dnia
11.12.1980 r.

Ks. Kard. St. Wyszyński Prymas Polski
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WYPOWIEDŹ KS. ROBERTA J. FOX’A
ZA PONTYFIKATU BENEDYKTA XVI
JAK PRZYJMOWAĆ EUCHARYSTIĘ1

1 Dwumiesięcznik, MICHAEL. Dla Tryumfu Niepokalanej, Edycja Polska, nr
55, styczeń-luty 2010, s. 4., https://www.michaeljournal.org/stronaglow-
na.htm, michael.org.pl

Ks. Robert J. Fox
(stały gość programu telewizyjnego EWTN Matki Andżeliki)

[…] Ci, którzy uczęszczają na Msze papieskie i przyjmują Komu-
nię Świętą z rąk papieża Benedykta XVI muszą klęczeć i przyjmo-
wać Najświętszą Hostię na język. Dlaczego? Dlaczego ręce księdza
są konsekrowane w czasie jego święceń, kiedy przyjmuje on Sakra-
ment Kapłaństwa? Ksiądz będzie dotykał Ciała i Krwi, Duszy i Bó-
stwa Jezusa Chrystusa w Eucharystii. Także wiele łask i błogosła-
wieństw będzie przechodziło przez jego ręce: Sakramenty, których
będzie dotykał i udzielał, bezgraniczny akt Przeistoczenia, który
będzie celebrował podczas świętej Ofiary Mszy, uwieczniający Ofia-
rę Krzyża — wszystko to wiąże się z użyciem jego konsekrowanych
dłoni.

Dobrze pamiętam w czasie wielu lat przygotowań do święceń,
kiedy czułem wówczas tak jak i teraz respekt przed tym, że moje
ręce będą konsekrowane przez biskupa w tych celach. Czułem re-
spekt wobec tego, że Kościół Eucharystii uczyni mnie Strażnikiem
Eucharystii, z obowiązkiem dotykania moimi własnymi rękami i po-
czuciem wielkiej czci i adoracji w mojej duszy, Ciała Jezusa Chry-
stusa, Drugiej Osoby Trójcy Przenajświętszej. Moim obowiązkiem
będzie nadzorowanie, żeby Przenajświętszy Sakrament nie doznał
żadnego braku szacunku. Jest on „Przenajświętszy”, ponieważ jest
największym Sakramentem ze stałą, niewzruszoną obecnością
wcielonego Syna Bożego. Jezus powiedział, że Eucharystia jest ko-
nieczna, jeśli mamy mieć Jego życie w sobie. Tak, On to powiedział.
Przeczytajcie Ewangelię, cały rozdział Jana 6 pobożnie i dojdziecie
do tej wiary z pomocą Ducha Świętego.
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Eucharystia, Kapłaństwo, Kościół idą razem. Wszystkie są za-
sadnicze w życiu własnego Ciała Mistycznego Chrystusa, który On
(Kościół katolicki) założył i ustanowił jako Najwyższy Kapłan.
Bez obecności wszystkich trzech, kiedy Jezus ustanowił Swój Ko-
ściół, nie istnieje pełny wyraz i życie jednego prawdziwego Kościo-
ła. Bez Eucharystii nie ma środków, by przedstawić nieskończoną
cześć Boga Ojca dla Jezusa Chrystusa przez moc Ducha Świętego.
Jeśli ręce księdza katolickiego są konsekrowane z powodów o któ-
rych mówiliśmy, a są, jak to możliwe, że dziś prawie każdy może
wyciągnąć ręce, żeby dotykać i trzymać Eucharystię, Najświętszy
i Boski Sakrament, zawierający nieskończoną Osobę Boską, która
stała się człowiekiem? Pomyślcie jeszcze raz, zanim wyciągnięcie
swoje ręce po Eucharystię. Dlaczego ksiądz przy ołtarzu myje swo-
je ręce na początku modlitwy Eucharystycznej? Co to symbolizuje?
Lecz Eucharystia nie jest symbolem; jest boską realnością RZECZY-
WISTEJ OBECNOŚCI.

Dzisiejsze częste, nonszalanckie dotykanie Eucharystii przez
wielu przyczyniło się w wielkim stopniu do osłabienia i utraty
wiary. To właśnie miała na myśli błogosławiona Matka Teresa,
kiedy mówiła o swoim smutku i nadużyciach wynikających
z przyjmowania Komunii św. na rękę. Nie ma cienia wątpliwości,
co ma na myśli dzisiaj papież Benedykt XVI, kiedy wymaga posta-
wy klęczącej i przyjmowania z jego rąk Eucharystii, Ciała Chrystu-
sa, na język. […]

BALASKI, KLĘCZNIKI
Balaski zazwyczaj nie są uwzględniane przy budowie nowych

Kościołów, a tam gdzie są to Kapłani często ustawiają się
tak przy udzielaniu Komunii Św., że nie można na nich uklęknąć
(również dotyczy to klęczników). Kapłani powinni zawsze stać
za balaskami i klęcznikami, a nie przed, nie blokować. Aby przeciw-
stawić się desakralizacji Liturgii Eucharystycznej należałoby wsta-
wić balaski, a tam gdzie warunki architektoniczne na to (ponoć)
nie pozwalają można postawić klęczniki: na środku dwa (tuż
za stopniami) oraz przynajmniej po jednym po lewej i prawej stro-
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nie Kościoła, czyli w tych miejscach gdzie zazwyczaj stoją Kapłani
przy podawaniu Komunii Św.

Kard. Malcolm Ranjith: „Chcę przypomnieć raz jeszcze,
że we wszystkich kościołach i kaplicach archidiecezji Komunię
Świętą należy podawać tylko do ust i na klęcząco. […] Jest to naj-
właściwszy sposób wyrażania naszej wiary w rzeczywistą Obecność
naszego Pana Jezusa Chrystusa w Eucharystii. Trzeba też podjąć
kroki, by w kościołach i kaplicach przywrócić balaski, tak, by każdy,
kto przyjmuje Komunię Świętą mógł na ten moment uklęknąć i ad-
orować Pana”1.

1 Wiosna Kościoła w Azji: Komunia św. tylko na klęcząco, cyt. za: Centrum
Kultury i Tradycji Wiedeń 1683: http://wieden1683.pl
Źródło: archdioceseofcolombo.com

„Przyjęcie Komunii Świętej na klęcząco przy balaskach, w prze-
ciwieństwie do postawy stojącej, jest nie tylko nieporównanie
większą oznaką czci i szacunku do Boga i samego ołtarza (a także
i kapłana!)… Lepiej przysposabia na przygotowanie się do przyjęcia
Pana nieba i ziemi. Nadaje też dużo więcej powagi i majestatu Li-
turgii Eucharystycznej, bardziej skłaniając innych do myślenia
o Bogu. […] Widać jak głęboki jest kryzys wiary, przy tym prowa-
dzony w sposób zorganizowany i ze znajomością rzeczy. Jest to nie-
zbitym dowodem, że jego kierownikiem nie jest człowiek, ale sam
szatan. Ten arcymistrz kłamstwa i „ojciec chrzestny” wszelkich spi-
sków i intryg robi dziś wszystko, aby doprowadzić katolików
do nieposłuszeństwa wobec wszelkiej Tradycji w imię posłuszeń-
stwa! […] Na pewno podawanie Komunii Świętej na klęcząco
i przy balaskach wymaga minimalnie większego wysiłku od kapła-
na, który zamiast wygodnie i komfortowo stać w jednym miejscu
musiałby zrobić kilkadziesiąt kroków więcej, pochylając się
przy tym nieco bardziej… jednak dla chwały Bożej”2.

2 B. Günther CCD, Szatan istnieje naprawdę…, dz. cyt., s. 368, 371.

Ks. Tomasz Jochemczyk, który odprawia Msze Św. w rycie Try-
denckim we Włoszech wyjaśnia: „Komunię Świętą należy przyjmo-
wać do ust i na klęcząco. To jest jedyna właściwa forma.
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W naszych kościołach tutaj, z czego jestem dumny, wszędzie są
balaski. To jest miejsce, gdzie wierni przyjmują Komunię Świętą.
Przykrywa się je specjalnym obrusem. […] Komunia Święta przyj-
mowana na stojąco i do ręki sprzyja, tutaj we Włoszech na przy-
kład, temu że ludzie tracą wiarę w realną obecność Chrystusa
w Eucharystii. […] Postawa stojąca i do ręki to jest postawa wyni-
kająca z pychy, ze stawiania się na równi z Panem Bogiem”1.

1 Ks. T. Jochemczyk, Pomiędzy modernizmem i Tradycją, Wydawca: Agencja
SGK, Warszawa 2013, s. 59.

Kolejne słowa uwagi Metropolity Szczecińsko-Kamieńskiego
Abp Andrzeja Dzięgi z października 2020r.: „Po raz kolejny proszę
też wszystkich Was Drodzy Księża, nie promujcie Komunii Świętej
na rękę. Wszędzie, gdzie to możliwe niech będą przygotowane od-
powiednie stabilne klęczniki (balaski), aby każdy wierny mógł
w pełni bezpiecznie i adoracyjnie przyjmować prawdziwe Ciało Pa-
na. Główną naszą odpowiedzią na zniewagi i bluźnierstwa wobec
Pana Boga ma być bowiem pełne, także zewnętrzne, oddanie
chwały Panu. Odpowiednia postawa przy Komunii Świętej też jest
tego znakiem”2. Oczekujemy takiego świadectwa również od po-
zostałych biskupów ku czci Najświętszego Sakramentu!

2 Abp Dzięga do kapłanów: na profanacje - więcej modlitwy. Nie promujcie
Komunii Św. na rękę, cyt. za: Polonia Christiana (pch24.pl).
Źródło: kuria.pl
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ROZDZIAŁ 16
PRZYWRÓCIĆ I ZACHOWAĆ
TRADYCJĘ

PAPIEŻ JAN PAWEŁ II CAŁKOWICIE PRZECIWNY WPROWADZE-
NIU „SZAFARZY ŚWIECKICH” KOMUNII ŚW. ORAZ DOPUSZCZENIU
KOBIET DO SŁUŻBY OŁTARZA1

1 B. Günther CCD, Szatan istnieje naprawdę…, dz. cyt., s. 404—408, 410—
417, 400—401,

[…] Dla jasności przypominamy, że żaden dokument Soboru
nie zezwalał na wprowadzenie kobiet do służby ołtarza, a także
na podawanie Komunii Św. przez świeckich, w tym także na sto-
jąco czy do ręki. Narzucili to Kościołowi z inspiracji masonerii,
pod pretekstem „odnowy” i „ekumenizmu” niektórzy bardzo
wpływowi kardynałowie, biskupi i różni teolodzy „katoliccy”
z najbliższego otoczenia Pawła VI oraz sprzyjający im kardynało-
wie i biskupi w krajach zachodnich i Ameryce, przy bardzo sil-
nym wsparciu masonerii z zewnątrz. […]

Dlatego chcąc zapobiec lub przynajmniej powstrzymać dalsze
tego rodzaju nadużycia, Stolica Apostolska wydaje z inicjatywy Pa-
pieża Instrukcję „Indestimabile donum” z 3.IV.1980r., która wyraź-
nie stwierdza: „Zabrania się kobietom (dziewczętom, zamężnym,
zakonnicom) posługiwać przy ołtarzu tak w kościołach, jak w do-
mach, konwentach, kolegiach, instytutach żeńskich” (nr 7). Wg tej
Instrukcji „Kobiety nie mogą być dopuszczone do pełnienia funkcji
akolitów ani posługi przy Ołtarzu” (nr 18).

Jednak, mimo tych jednoznacznie brzmiących postanowień
Stolicy Apostolskiej i wbrew obowiązującemu prawu Kościoła Po-
wszechnego, biskupi w krajach Zachodnich nadal samowolnie
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wprowadzali kobiety do służby Ołtarza. Informację o tym nieposłu-
szeństwie biskupów względem Ojca Św. zamieścił także Tygodnik
Katolicki „Niedziela” (10/95 str. 9). Identyczną taktykę zastosowano
tam z „szafarzami świeckimi”, z podawaniem Komunii Św. na stoją-
co i do ręki, nie mówiąc o innych jeszcze straszniejszych wypacze-
niach, jak zmiana rytu Mszy Św. i Sakramentów Św.

Mamy tutaj niezbity dowód przerażającej samowoli i tworzenia
faktów dokonanych, co stawia Papieża w bardzo trudnej sytuacji,
narażając go na niezrozumienie ze strony wielu duchownych
i wiernych. Widać tu coraz głębszą różnicę i przepaść między Tra-
dycją Kościoła i aktualnym Magisterium Papieża, a tym, co czyni
i mówi ogromna część duchowieństwa wraz z różnymi „teologami”.
Są to niewątpliwe owoce nie tylko dywersyjnej działalności maso-
nerii kościelnej, ale i głębokiego kryzysu wiary.

W związku z upowszechnieniem się tych nadużyć, aby uniknąć
dalszego zgorszenia i rozdźwięku między Stolicą Apostolską, a bi-
skupami i wiernymi oraz dla stworzenia honorowych warunków za-
niechania tych poniżających… praktyk, Kongregacja Kultu Bożego
i Dyscypliny Sakramentów wydała 15 marca 1994 r. „List okólny
do Przewodniczących Konferencji Biskupów na temat posługi
świeckich w Liturgii”.

Według tego listu biskupi po konsultacji z Konferencją Episko-
patu mogą w swoich diecezjach — na podstawie KPK kan 230 §2
(kanon ten do tej pory nie dawał podstaw biskupom do wprowa-
dzania kobiet do służby przy Ołtarzu, nawet w sytuacjach wyjątko-
wych), zezwolić w wyjątkowych sytuacjach na posługę przy Ołtarzu
kobietom (dziewczętom). Jednocześnie Kongregacja zaznacza,
że wskazane jest zachowanie wierności Tradycji Kościoła, według
której zabrania się dopuszczenia kobiet do służby przy Ołtarzu,
uzasadniając to tym, że praktyka posługi przy Ołtarzu chłopców
przyczynia się do budzenia powołań kapłańskich.

Jak widzimy w liście tym nie ma ze strony Stolicy Apostolskiej
najmniejszej zachęty aby dalej kontynuować praktykę wprowadza-
nia dziewcząt do służby przy Ołtarzu, nawet w sytuacjach wyjątko-
wych, ale… zostało to tylko dopuszczone przez Stolicę Apostolską,
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czyli jest to tylko zezwolenie, aby otworzyć furtkę dla delikatnego
i bezkonfliktowego wycofania się z tych błędów. Biskupi, którzy ze-
chcą z tego indultu (odstąpienia od zasady w pewnych szczegól-
nych przypadkach) skorzystać, biorą na siebie wielką odpowie-
dzialność, ponieważ nie mają na to błogosławieństwa papieskiego,
gdyż jest to całkowicie sprzeczne z Tradycją Apostolską, czyli uni-
wersalnym prawem zabraniającym dopuszczania kobiet do służby
przy Ołtarzu.

W Polsce bardzo silne tendencje wprowadzenia ministrantek
do służby Ołtarza zauważa się ostatnio w oazach, neokatechume-
nacie i odnowie w Duchu Świętym. Warto tu przytoczyć wypowiedź
ks. prof. Marka Starowiejskiego, patrologa i wykładowcy na KUL:
„…wrzaski i przepychanki w zakrystii, gadanie w kościele, żucie gu-
my są niedopuszczalne. Niestety w tej dziedzinie dorośli, a nawet
księża dają ministrantom fatalny przykład. Na różnego rodzaju
obozo-oazach zaczyna się wprowadzać służbę ministrantek, które
powróciwszy do parafii hałaśliwie dopominają się o prawo służenia
do Mszy Św. Wydaje się, że jest to nieporozumieniem” („Msza Świę-
ta, 556/93, Wyd. Tow. Chryst. Hlondianum, str. 49.).

W świetle aktualnego Magisterium Ojca Św. Jana Pawła II, ja-
kikolwiek udział kobiety w służbie Ołtarza jest absolutnie nie-
możliwy, gdyż nie ma żadnego uzasadnienia doktrynalnego,
a przy tym sprzeciwia się jej wielkiej godności, powołaniu i misji
w Kościele i świecie. Papież nie uznaje w tym przypadku żadnych
kompromisów, dochowując wierności Tradycji Apostolskiej, której
niezmienność często publicznie podkreśla (por. „L’Osservatore Ro-
mano”, 11/167/1994r., str. 31). Dał temu również wyraz w liście
apostolskim „Mulieris dignitatem” (15 sierpnia 1988r.) oraz w ad-
hortacji apostolskiej „Christifideles laici” (30 grudnia 1988r.) gdzie
w sposób pełny, we wszystkich możliwych aspektach ukazał misję
i powołanie kobiety w Kościele i w świecie, udowadniając,
że w najmniejszym stopniu nie ustępuje ona misji i powołaniu
mężczyzny. Żaden z tych dokumentów nawet nie wspomina
o udziale kobiet w służbie Ołtarza, a także o ich obecności
w prezbiterium, czy pełnieniu chociażby funkcji lektorki, czy ko-
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mentatora Pisma Św., nawet poza prezbiterium. Wszystko to jest
całkowicie obce Papieżowi!

Ważne jest uświadomienie sobie, że zarówno w Mojżeszowej
jak i w katolickiej Tradycji liturgicznej miejsce sprawowania Ofia-
ry... zawsze było zastrzeżone dla kapłana. W pouczającej monogra-
fii, w oparciu o Tradycję, Pismo Św. oraz orzeczenia Papieży, o. Mi-
chel Sinoir (M. Sinoir, „Le question de l’admission des femmes au
service de l’autel”, Paris: Tequi, 1994, s. 17, 26—28.) w sposób na-
ukowy, nie budzący żadnych wątpliwości, udokumentował i udo-
wodnił fakt, że tradycyjnie wszystkie inne osoby, które miały zwy-
czaj przebywać przy Ołtarzu, przebywały tam wyłącznie w związku
z wyrażonym lub potencjalnym powołaniem do kapłaństwa.
I tak diakon lub subdiakon przebywali tam jako osoby będące
na drodze do zostania wyświęconymi księżmi. Młodzi chłopcy byli
przyjmowani po części z powodu potrzeby służby, ale również,
a być może głównie dlatego, że była to droga do wzmocnienia po-
wołania kapłańskiego u tych, u których wybór stanu świeckiego
nie był jeszcze przesądzony. Tak to, chłopcy ci byli w potencjalny
sposób na drodze do kapłaństwa. Kobiety natomiast w żadnym wy-
padku nie mogą być na drodze do kapłaństwa...

Dlatego wprowadzenie kobiet do służby Ołtarza i prezbiterium,
w charakterze lektorek oraz rozdających Komunię Św. itp., nie tylko
niszczy i wypacza cały obraz sanktuarium wokół Ołtarza, ale i jest
dowodem niezrozumienia celu jaki się przez to chce osiągnąć.
Nie bierze się w ogóle pod uwagę powodów dla których sanktu-
arium wokół Ołtarza zostało pierwotnie stworzone oraz tak długo
(2000 lat) chronione przed obecnością kobiet. Ołtarz zgodnie z wo-
lą Bożą jest miejscem, gdzie wstępuje wyłącznie kapłan — mężczy-
zna, aby złożyć Bogu ofiarę (podkreślił to bardzo mocno Jan Paweł
II — o czym będzie mowa dalej). Kościół Św. zawsze rozumiał i na-
uczał, że obecność kobiety przy Ołtarzu, czy prezbiterium, w czasie
ofiary Mszy Św. jest całkowicie sprzeczna z zamysłem Bożym. […]

Jest to o tyle szokujące i gorszące, że wielu kardynałów i bisku-
pów będąc pod silnym wpływem przywódców ruchów feministycz-
nych na Zachodzie, działających z inspiracji masonerii, żądało
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od Papieża wyrażenia zgody na wprowadzenie kobiet do kapłań-
stwa służebnego, które z woli Chrystusa może spełniać tylko męż-
czyzna. Wskazuje to nie tylko na świadome działanie, ale także
na niezwykle głęboki kryzys wiary wśród znacznej części ducho-
wieństwa, gdzie nie odróżnia się już w wielu wypadkach elemen-
tarnych prawd z Objawienia Bożego.

Na audiencji ogólnej, 27 lipca 1994r. (por. „L’Osservatore Ro-
mano” 11/94, str. 32) Papież po raz któryś z rzędu przestrzegając
przed wprowadzeniem kobiet do kapłaństwa służebnego (domaga-
ło się tego natarczywie od Papieża wielu kardynałów i biskupów
katolickich), tego, które spełnia kapłan — mężczyzna, jako następca
Apostołów, powiedział między innymi: „Pan Jezus przy Ostatniej
Wieczerzy zaprosił tylko samych Apostołów do uczestnictwa w tym
sakramencie, sakramencie swojej Ofiary, sakramencie Komunii, sa-
kramencie Ołtarza. Nie poprosił ani swojej Matki, chociaż była naj-
godniejsza, ani żadnej z tych niewiast, które mu towarzyszyły.
I to jest wystarczający wyraz Jego woli w tej dziedzinie i Kościół
chce być temu posłuszny”. Czyli, jak widzimy, w czasie ustanowie-
nia pierwszej Ofiary Mszy Św. sam Chrystus wykluczył całkowicie
i po wsze czasy jakikolwiek udział kobiet w służbie przy Ołtarzu
i prezbiterium, nie mówiąc już o ich kapłaństwie. I tę niezmienną
do końca świata naukę w słowach bezwzględnych przypomina Oj-
ciec Św. Jan Paweł II.

W świetle tej wypowiedzi, nie można mieć dalej jakichkol-
wiek wątpliwości co do intencji i stanowiska Papieża, które jest
absolutnie wiążące. Dlatego nadużyciem jest nauczanie, czytanie
lub komentowanie Pisma Św. przez niewiasty w czasie ofiary
Mszy Św., co tak jednoznacznie potwierdza św. Paweł mówiąc:
„że niewiasta nie będzie przemawiała przed zgromadzeniem” (1
Kor 14,35). Tę niezmienną prawdę, po raz któryś z kolei, tak do-
bitnie i z całą mocą ponownie przypomniał i potwierdził Jan Pa-
weł II. Oto jego słowa: „I tak, z Ewangelii wynika, że Jezus nigdy
nie wysłał kobiet z misją przepowiadania, powierzył ją natomiast
grupie Dwunastu, złożonej wyłącznie z mężczyzn (por. Łk 9, 1—6)
oraz grupie siedemdziesięciu dwóch, wśród których nie zostaje
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wymieniona żadna kobieta (por. Łk 10, 1—20)” („L’Osservatore Ro-
mano”, 11/94, str. 31.). Matka Boża, która mądrością i pokorą
przewyższała wszystkich ludzi i aniołów, doskonale rozumiejąc
wielką misję i powołanie kobiety, nigdy nie odważyła się publicz-
nie nauczać, bo wiedziała, że Urząd Nauczycielski, czyli publiczne
nauczanie i przepowiadanie zostało zastrzeżone przez Jej Boskie-
go Syna wyłącznie Papieżowi i złączonym z Nim biskupom i ka-
płanom. […]

Już sam fakt, że Papież jest zmuszony tolerować omawiane
tu nadużycia, dowodzi, że są one złe, przeciwne zamysłowi Boże-
mu. Natomiast obowiązkiem pasterzy jest ich unikać, a nie prze-
wrotnie wykorzystywać do tworzenia nowych zasad pustoszących
życie Boże. Każdy kapłan (szczególnie proboszcz) ma prawo
i obowiązek odmówić posłuszeństwa biskupowi, który zechciałby
mu narzucić kobiety do posługi przy Ołtarzu, „szafarzy świeckich”,
Komunię Św. na rękę i na stojąco. W takiej sytuacji trzeba być
bardziej posłusznym Bogu niż człowiekowi.[…] Dotyczy to rów-
nież osób świeckich. Dlatego nieprzypadkowo żąda się dzisiaj
bardziej niż kiedykolwiek w historii Kościoła ślepego i fałszywe-
go posłuszeństwa, nie dopuszczając do żadnej zdrowej krytyki
i argumentacji. Wprowadzenie tych nadużyć do KPK jako wyjąt-
ków od zasady zostało wymuszone na Papieżu, gdyż zostały one
dużo wcześniej samowolnie wprowadzone prawie w całym Ko-
ściele na Zachodzie. Stąd się biorą te nieustanne nawoływania
Papieża do zachowania wierności całej ciągłości Tradycji Kościo-
ła.[…]

Te i inne nadużycia nigdy nie wyszły od Papieża…, cała odpo-
wiedzialność spada na kardynałów i biskupów nadużywających
swojej władzy. Nie mogą oni nie wiedzieć, że skoro nie ma
to błogosławieństwa Papieża i jest sprzeczne z jego aktualnym
nauczaniem oraz z Tradycją Apostolską, to i tak te praktyki, nawet
gdyby były tylko w tych wyjątkowych sytuacjach stosowane,
nie przyniosą żadnego błogosławieństwa! Chętne korzystanie
z tych niedozwolonych i niszczących Kościół praktyk dowodzi tyl-
ko, jak dalece duchowni odeszli od zrozumienia istoty swojego
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powołania, a zarazem od ducha ofiary, bez którego wiara gubi
i traci to co nadprzyrodzone, święte i wzniosłe. […]

Te wszystkie w/w nadużycia i błędy choć z wielką siłą narzuca-
ne przez masonerię kościelną, nie bez pomocy wielu czasopism ka-
tolickich, stały się też możliwe dzięki ogromnemu kryzysowi wiary
wśród ogromnej części duchowieństwa… Jest to niewątpliwie do-
pust Boży i wielka apokaliptyczna i oczyszczająca próba dla Ko-
ścioła, dawno zresztą zapowiedziana i potwierdzona wielokrotnie
przez samego Ojca Św. Jana Pawła II. Dlatego przejawem przewrot-
ności lub nieświadomości sytuacji jest mówienie, że gdyby np. Ko-
munia Św. na stojąco była złem, to Papież by na to nie zezwolił
i sam by tak nie podawał. Gdyby tak było, to dlaczego Papież był
bezsilny, gdy Episkopat angielski na rozkaz Henryka VIII, króla An-
glii, odłączył się od Stolicy Apostolskiej. Przecież było to tysiąckroć
większe zło, gdyż miliony wiernych, wraz z biskupami i kapłanami,
stało się w krótkim czasie heretykami!

Przecież, wprowadzony w Kościele na Zachodzie katechizm ho-
lenderski czy francuski z punktu widzenia doktryny katolickiej jest
stokroć większym złem, a jednak Papież nie jest w stanie go w tej
chwili wycofać. Powodem jest tu nie tylko ogromny kryzys wiary
wśród duchowieństwa, ale także świadome działanie przeciwko
Papieżowi i Kościołowi wielu kardynałów, biskupów, kapłanów
i osób świeckich w ścisłej współpracy z masonerią. […]

Innym przejawem kryzysu wiary lub świadomego niszczenia
Kościoła od wewnątrz jest wprowadzenie gitary do nabożeństw li-
turgicznych. Instrument ten w przeciwieństwie do organów […]
Ogromnie pomniejsza on także piękno, świętość i Majestat ofiary
Mszy Św. stwarzając poniekąd atmosferę rozrywki, odwracając
w ten sposób uwagę od tego co jest tajemnicą, co na pewno obra-
ża Boga. Z tych tylko powodów wprowadzenie tego instrumentu
do liturgii Mszy Św. nie może pochodzić od Boga. Gitara będąca
urąganiem świętości liturgii, stanowi nade wszystko całkowite za-
przeczenie jakiejkolwiek muzyki sakralnej, o czym coraz częściej
mówią profesjonaliści z tej dziedziny. Jak wiadomo, „Vaticanum II”
nie szczędząc słów uznania pod adresem tradycyjnej muzyki sa-
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kralnej, zachęcał nie tylko do jej ocalenia i zachowania, ale i do jej
pomnażania „z największą starannością” jako „skarbu Kościoła”,
a zatem skarbu całej ludzkości. «Kardynał Ratzinger (por. Vittorio
Messori „Raport o stanie wiary”, str. 109—111, Michalineum 1986)
broniąc Kościół przed „prostacką muzyką” powiedział między inny-
mi: „Tymczasem wielu liturgistów odłożyło na bok ten skarb… z za-
tem w miejsce muzyki sakralnej usuniętej z katedr weszła muzyka
„użytkowa”: pioseneczki łatwe i modne». Kardynał dalej mówi,
że „porzucenie tego co piękne” stało się powodem „porażki pasto-
ralnej”, dodając, że „wszędzie tam, skąd wyrzucono piękno i gdzie
ceni się tylko rzeczy użyteczne, coraz wyraźniej widać przerażające
zubożenie”. „Postępowanie wg zasady, zrozumiałe dla wszystkich —
nie uczyniło liturgii bardziej zrozumiałą, bardziej otwartą, nato-
miast wyraźnie ją zubożyło”. „Kościół ograniczający się do grania
muzyki modnej, popularnej, popada w nieudolność i staje się nie-
przydatny”. Kardynał mówi też, że: „wrażliwość młodych ludzi zo-
stała bardzo ograniczona i zubożona przez muzykę rockową i po-
dobnego typu produkcję”. […]

Dodatkową zniewagą Boga i strasznym zgorszeniem dla bar-
dzo wielu wiernych, jako kolejny owoc nowej Mszy Św. jest fakt,
gdy naprzeciw… Tabernakulum w głównym Ołtarzu, ustawia się
przodem do ludzi fotele, na których zasiadają biskupi i kapłani!
Tak więc miejsce Boga zajmuje człowiek! — cóż za niepojęta
okropność i przerażające zaślepienie! […] Jak sobie pasterze wy-
obrażają królowanie Pana Jezusa w naszym narodzie, skoro Go
sami tak publicznie znieważają i poniżają! Jest świętym prawi-
dłem, że autorytet biskupa i kapłana pochodzi tylko i wyłącznie
od autorytetu Chrystusa. Jak będą się z Nim obchodzili
tak też będą sami traktowani, zarówno przez wiernych jak i wro-
gów Kościoła. Wielką naiwnością byłoby sądzenie, że w tej sytu-
acji ateizm i szatan będą kiedykolwiek pokonani! Fałszywa teolo-
gia… przyczyniła się w wielu wypadkach do zniszczenia pięknych
Ołtarzy i Tabernakulów i stawiania na ich miejscu lub przed nimi
ogołoconych najczęściej z wszelkich... oznak świętości, wolno sto-
jących stołów — jako „Ołtarzy”, co zostało potępione przez Piusa
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XII (encyklika „Mediator Dei”). Rozdzielenie Ołtarza od Tabernaku-
lum tworzy rozdział pomiędzy Chrystusem w Jego kapłaństwie —
Poświęceniu na Ołtarzu — od Chrystusa w Jego Rzeczywistej
Obecności w Tabernakulum; „dwie rzeczy, które ze względu
na swoją naturę muszą pozostawać razem” (tamże).

Wszystkie te wyżej wymienione i nie wymienione błędy i nad-
użycia mają swoje źródło w błędnej koncepcji kapłaństwa i ofiary
Mszy Św. W pojęciu katolickim w ofierze Mszy Św. spełnia się wy-
jątkowa tajemnica, tajemnica realnej obecności naszego Pana Je-
zusa Chrystusa, kontynuującego swoją Ofiarę Krzyża. Natomiast
koncepcja protestancka jest martwa, ponieważ jest ona wyłącznie
historyczna, wspomina się rzeczy, które zdarzyły się w przeszłości.
W doktrynie katolickiej jest odwrotnie, Msza Św. jest prawdziwą
ofiarą, tą samą, która dokonała się na Kalwarii, z tą tylko różnicą,
że ofiara na Kalwarii była krwawa, a we Mszy Św. jest bezkrwawa;
lecz tak w jednej jak i w drugiej nasz Pan Jezus Chrystus jest jed-
nocześnie ofiarą i kapłanem. Obecni kapłani jako Jego słudzy dzia-
łają w osobie Chrystusa, ale prawdziwym kapłanem jest On sam.
Dlatego cała chrześcijańska cywilizacja mieści się w słowach kon-
sekracji wypowiadanych przez kapłana, ponieważ ofiara złożona
z chleba i wina jest chrześcijańską koncepcją życia. Katolik winien
złożyć się w ofierze z Panem Jezusem; kapłan czy zakonnik są ni-
czym innym jak ofiarami publicznie złożonymi przez Kościół; ka-
płan łączy się z ofiarą na Ołtarzu. O to co stanowi całą wielkość,
świętość i piękno kapłana. Lecz dla protestanta jest to rzeczą mar-
twą, ponieważ jego religia jest jedynie religią historyczną.

Jeżeli Eucharystia stanowi dla nich jedynie zgromadzenie
współwyznawców, a ksiądz jest tylko przewodniczącym wspólno-
ty, to jest normalną rzeczą, że odwraca się on twarzą do wier-
nych. Jeśli jest to posiłek, uczta to rzecz jasna, że nie odwraca się
twarzy od współbiesiadników, lecz zajmuje się miejsce naprzeciw-
ko nich. Podobnie również nie podaje się pożywienia na klęcząco
i do ust, co wyjaśnia podawanie Komunii Św. na rękę w postawie
siedzącej lub stojącej, bez rozróżnienia czy czyni to kapłan
czy osoba świecka. Lecz jeśli powróci się do pojęcia ofiary, to bę-
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dzie to zupełnie coś innego. Jeżeli ofiara, przyczyna obrzędu, jest
rzeczywiście obecna na ołtarzu i jeżeli Komunia Św. jest... owo-
cem ofiary, zatem spożywając ją uczestniczymy w ofierze. Tym sa-
mym, jest rzeczą oczywistą, iż kapłan sprawujący ofiarę Mszy Św.,
przez te tajemnice i Boskie słowa niejako oderwany od ziemi, od-
dala się od wiernych i pozostaje sam na sam z Bogiem, podobnie
jak najwyższy kapłan w Starym Testamencie, izolował się sam
na sam z Bogiem raz na rok za zasłoną Świątyni, a następnie
wracał, przynosząc błogosławieństwo wiernym. Jest rzeczą zrozu-
miałą, iż kapłan, aby spełnić to misterium, zwraca się w stronę
Krzyża i ku Bogu (w Tabernakulum — dop. M.J.), jak również to,
że następnie odwraca się twarzą do wiernych, aby im dać Ciało
i Krew naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Ponieważ jest to Bóg prawdziwie obecny, z bardzo wielkim
szacunkiem winniśmy klęknąć przed naszym Panem Jezusem Chry-
stusem, aby Go przyjąć; z tak wielkim uszanowaniem, iż nie ośmie-
lamy się Go dotknąć naszymi niepoświęconymi ani nieuświęcony-
mi rękoma, lecz przyjmujemy Go do ust! […]

SAM SZATAN WTARGNĄŁ DO ŚWIĄTYNI BOGA1

1 Tamże, s. 400—401, 338, 337—338, 420.

…Kongregacja ds. Sakramentów i Kultu Bożego, ale już wyraź-
nie na polecenie Papieża Jana Pawła II, jak wcześniej pisaliśmy,
wydała Instrukcję z dn. 3.04.1980r., która z kolei całkowicie wyklu-
cza posługę „szafarzy nadzwyczajnych” (czyli świeckich) Komunii
Św. Na podstawie tejże Instrukcji, jak już wiemy, 177 Konferencja
Episkopatu Polski podjęła uchwałę, że Komunię Św. przyjmuje się
z rąk celebransa do ust w postawie klęczącej. Jednoznacznie wy-
kluczono w ten sposób możliwość podawania Komunii Św. przez
„szafarzy świeckich”… że trzeba być wiernym Tradycji Apostolskiej
i Pismu Św.

Jak już wspominaliśmy, z Watykanu za pontyfikatu Pawła VI…
wychodziły dokumenty i różne wytyczne oraz zachęty, które
nie mogły mieć nic wspólnego z Papieżem.

146

WYBÓR: MATEUSZ JUSZCZYK



To były te dymy piekła, które weszły do Watykanu, a owoce ich
są przerażające, widać to na przykładzie Kościoła na Zachodzie
i w Ameryce. […] Wskazuje to wyraźnie, że przedstawiciele Kongre-
gacji działali na własną rękę, nie licząc się już z Pawłem VI. Dzisiaj
dla wielu bardziej światłych duchownych i wiernych, którym leży
na sercu dobro Kościoła — nie ulega wątpliwości, że od niektórych
bardzo wpływowych kardynałów z najbliższego otoczenia Pawła VI
wychodziły dyrektywy sprzeczne z Jego wolą. Tym bardziej zrozu-
miałą w tym kontekście jest bolesna skarga Papieża Pawła VI, który
w swym wystąpieniu w 1966r. powiedział: „Są dzisiaj w Kościele si-
ły, wśród nich także księża i osoby poświęcone Bogu, które spra-
wiają Mu więcej szkody niż najwięksi wrogowie zewnętrzni… Sam
szatan wtargnął do świątyni Boga” (Ks. Ryszard Ukleja, „Madonna
Płacząca”, Wyd. Salezjańskie, 1995). Potwierdziła to również Matka
Boża w La Salette, w Fatimie, a ostatnio w uznanych przez Kościół
objawieniach Matki Bożej w Akita, że szatan przeniknie do najwyż-
szych stanowisk w Kościele. […]

Nie ulega też żadnej wątpliwości, że powyższe fakty są kolej-
nym i niezbitym dowodem na istnienie masonerii kościelnej dzia-
łającej na wszystkich stopniach hierarchii kościelnej i rekrutują-
cej się wśród wielu kardynałów, biskupów i kapłanów, której celem
jest zniszczenie jedynej prawdziwej na świecie religii Rzymsko-Ka-
tolickiej. Dlatego to Ojciec Św. tak często przy różnych okazjach
wzywa biskupów i kapłanów do wierności Tradycji Apostolskiej
oraz do zachowania nauk Ojców i Doktorów Kościoła Św. jako wa-
runku zachowania tożsamości katolickiej.

Sprawa musi być niezwykle poważna, skoro Papież coraz czę-
ściej publicznie, ponad głowami hierarchii, przestrzega wiernych,
a także duchownych przed fałszowaniem prawdziwej doktryny
Kościoła przez różnych pasterzy i teologów. Oto jego słowa z dn.
2.VIII.1995r.: „Nic nie jest tak obce ekumenizmowi, jak fałszywy
irenizm (przyp. red.: jest to działanie mające na celu usunięcie
rozbicia chrześcijaństwa za cenę wzajemnych ustępstw doktrynal-
nych — wielokrotnie potępiane przez Sobory i Papieży), który
przynosi szkodę czystości nauki katolickiej i przyciemnia jej wła-
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ściwy i pewny sens”. „Teologowie katoliccy nie mogą wybierać
dróg sprzecznych z wiarą apostolską przekazaną przez Ojców
i potwierdzoną przez Sobory” („L’Osservatore Romano”, 10/95, str.
51). Dlatego Ojciec Św. podkreślił ostatnio ogromną rangę Soboru
Trydenckiego i innych Soborów dogmatycznych, w świetle których
powinno się interpretować „Vaticanum II”. Znamienną cechą zmo-
dernizowanej i zliberalizowanej prasy katolickiej (także w Polsce)
jest przemilczanie lub wyciszanie tego typu wystąpień publicz-
nych Papieża i nagłaśnianie innych jego wystąpień, co odwraca
uwagę od jego prawdziwej troski duszpasterskiej. Masoneria ko-
ścielna i moderniści aby zniszczyć wiarę katolicką robią wszystko
aby wymazać z pamięci wiernych orzeczenia tych Soborów i po-
przedników obecnego Papieża, aby dowolnie manipulować
uchwałami „Vaticanum II”. Sieją oni jedną z największych herezji
XX wieku jakoby Kościół zaczął się dopiero od „Vaticanum II”.

[…] Widać coraz wyraźniej, że im bardziej Kościół Święty odda-
la się od rytu Mszy Św. Trydenckiej, tym mamy coraz większy chaos
i zamieszanie w Kościele, słabnie wiara i coraz więcej ludzi odcho-
dzi od Kościoła. Duchowni wciąż nie dostrzegają, że to głównie ich
samowola oraz niezliczone błędy i kompromisy z Prawdą są przy-
czyną osłabienia Kościoła i wzmożonych na Niego ataków szatana.
O tych strasznych ciemnościach, które ogarną duchownych zara-
żonych racjonalizmem i masońskim liberalizmem, i szerzących licz-
ne i zgubne błędy wewnątrz Kościoła, mówiła już Matka Boża
w Fatimie, a ostatnio potwierdziła w Akita.

[…] W Polsce dzięki kard. St. Wyszyńskiemu reformy te nie po-
szły aż tak daleko jak na Zachodzie. Dopiero obecnie próbuje się te
„zaległości” nadrobić. […] Dzisiaj jak na dłoni widać, że natura no-
wej Mszy Św. ułatwia wszelkiego rodzaju profanacje, a szczególnie
Świętej Eucharystii, co ma miejsce z niesłychaną częstotliwością,
w przeciwieństwie do Mszy Św. Trydenckiej. Msza Św. jest najwięk-
szym skarbem Kościoła i ludzkości i najmniejsze jej zubożenie spo-
woduje zmniejszenie spływu łask, a zatem osłabienie Kościoła
i nasilenie się zła na świecie. Kościół nigdy się nie odnowi
ani nie odrodzi, a wręcz przeciwnie, będzie ulegał coraz większe-
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mu rozkładowi i osłabieniu, czego już jesteśmy świadkami, jeżeli
nie powróci do rytu Mszy Trydenckiej.

FRAGMENTY EGZORCYZMÓW Z LAT 1975—19771

1 B. Meyer, Ostrzeżenie z zaświatów, Wers, Poznań 2009, s. 183, 67—68,
161, 39.

E-Egzorcysta, A-Akabor, J-Judasz, B-Belzebub
B: Popatrzcie w końcu na Kościoły. Im więcej otwierają śluzy

na modernizm, tym mniej ludzi jest w Kościele. W ten sposób obni-
ża się życie religijne.[…]

KOBIETY W PREZBITERIUM I NA KAZALNICY
[…] E.: Mów prawdę z polecenia Matki Bożej, tylko prawdę!
J.: Najgorsze jest to, kiedy wyznacza się kobiety do rozdawania

Komunii Świętej. To nie przynosi wcale błogosławieństwa ani łask.
Nie są to poświęcone ręce, są to ręce kobiece. Ja myślę, że ręce ko-
biece jako takie są takie same, ale one nie są poświęcone. Chrystus
przeznaczył tylko i jedynie mężczyzn do kapłaństwa, a nie kobiety.
Ale to jest pycha, pycha, pierwszy główny grzech aniołów upa-
dłych.

E.: Mów dalej prawdę z polecenia i w Imię Matki Bożej!
J.: Tak jest, kobiety te pysznią się, chełpią się z tego, kiedy

mogą stać na przedzie i wykonywać funkcje posługi kapłańskiej…
Jednym z tych pomysłów jest wprowadzenie przez niektórych
duszpasterzy kobiet do służby ołtarza (do prezbiterium). Wtedy
mają jeszcze szansę (śmieje się z wielką uciechą), że ludzie przyjdą
znowu… ponieważ tylko jedna trzecia kościołów jest wypełniona,
(a trzeba ich przecież jakoś pociągnąć…).[…]

B: Matka Boża nie przyjmowała tego Sakramentu nigdy inaczej,
jak tylko na kolanach […]

A: Ona (NMP) chce, abym powiedział, gdyby Ona, ta wysoka
Pani, jeszcze żyła tu na ziemi, to przyjmowałaby Komunię Świętą
do ust, ale klęcząc i skłoniłaby się głęboko i to tak (pokazuje jak-
by się skłoniła).

.
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ROZDZIAŁ 17
POST EUCHARYSTYCZNY

Musimy także zważać na post eucharystyczny. Jeżeli uczest-
niczmy we Mszach Św. w godzinach porannych powinniśmy zacho-
wywać post od północy i przyjąć Komunie Św. na czczo. Obecnie
minimalnym wymogiem jest zachować przynajmniej godzinny post
eucharystyczny (norma po Soborze Watykańskim II), ale szczegól-
nie w Niedziele i Święta powinniśmy postarać się o 3 godzinny
post eucharystyczny. A w tygodniu wg możliwości codziennych
obowiązków stanu - godzinny, dwu lub trzygodzinny.

[Mateusz Juszczyk]

PIUS XII — KONSTYTUCJA APOSTOLSKA CHRISTUS DOMINUS1

w sprawie Postu Eucharystycznego. Nowe normy Stolicy Apostol-
skiej w sprawie postu Eucharystycznego.

1 opoka.org.pl: https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/pius_xii/konstytucje/
christus_dominus_06011953.html
Źródło: Wiadomości Diecezjalne, Stalinogród (Katowice) (1953) 1 — 9.

Dan w Rzymie, u św. Piotra, w roku 1953, dnia 6 stycznia,
w uroczystość Objawienia Pana, Pontyfikatu Naszego roku czterna-
stego

[…] już od najdawniejszych czasów był w Kościele zwyczaj
udzielania Eucharystii tym, którzy zachowali post (cfr. Ben. XIV, De
Synod. Dioec. L, 6, c. 8, n. 10). Pod koniec wieku czwartego na róż-
nych soborach wydawano nakazy zachowania postu tym, którzy
mieli składać Ofiarę Eucharystyczna. I tak w r. 393 Synod w Hippo-
nie postanowił: „Sakrament Ołtarza ma być sprawowany tylko
przez tych, którzy zachowali post” (Conc. Hipp., can. 28: Mansi, III,
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923), Nakaz ten wkrótce, bo w r. 397, tymi samymi niemal słowami
wyrażono na Sob. w Kartaginie (Conc. Cart. cap. I Mansi, III. 885).
W początkach wieku piątego zwyczaj zachowania postu Euchary-
stycznego staje się już prawie powszechnym i może być nazwany
„zwyczajem od czasów niepamiętnych”. Dlatego też św. Augustyn
głosi: „Eucharystię świętą przyjmuje się zawsze na czczo i taki zwy-
czaj zachowany jest na całym świecie” (cfr. S. Aug. Ep. 54 ad Jan.,
cap. 6; Migne PL 33, 203).

Taki sposób postępowania opierał się niewątpliwie na bardzo
ważnych powodach i przyczynach. Wspomnieć tu najpierw trzeba
tę przyczynę, o której z takim żalem pisze Apostoł Narodów,
gdy wspomina braterskie agapy pierwszych chrześcijan (cfr. 1 Kor.
11, 21). Dalej: Powinniśmy się powstrzymać od jedzenia i picia
dla okazania naszej najgrubszej czci dla majestatu Jezusa Chrystu-
sa w chwili, gdy Go przyjmujemy pod zasłona Eucharystyczną.
Gdy pożywamy Najdroższe Ciało i Krew Jego wpierw nim przyjmie-
my jakiś inny pokarm, okazujemy przez to dobitnie, że Eucharystia
to nasz pierwszy i najważniejszy pokarm, pokarm ożywiający dusze
naszą i pomnażający w nas świętość. Słusznie wiec św. Augustyn
głosi: „Podobało się Duchowi Świętemu, by na wyrażenie czci
dla tak wzniosłego Sakramentu najpierw do ust chrześcijan wcho-
dziło Ciało Pańskie, wpierw przed innym pokarmem” (S. Aug. 1. c.).

Post Eucharystyczny służy nie tylko do okazania należnej czci
Boskiemu Zbawicielowi, ale przyczynia się także do rozwoju po-
bożności, może powiększyć także owoce świętości, do których zdo-
bywania przy pomocy łaski Bożej nas tak bardzo zachęca sam
Chrystus, źródło świętości i jej twórca. Każdy zresztą wie o tym
z doświadczenia, że na podstawie samych praw natury umysł sta-
je się bardziej ruchliwy, gdy ciało nie jest obciążone pokarmem.
Wtedy umysł z większą siłą poświęca się rozważaniu tego wznio-
słego i wielkiego misterium, które dzieje się w naszym duchu, jak-
by w świątyni i które w nas powiększa Boża miłość.

Jak bardzo Kościół troszczył się o zachowanie postu Euchary-
stycznego, można i stąd poznać, że nakazywał zachowanie tego
postu i groził ciężkimi karami tym, którzy to prawo przekraczali.
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Sobór w Toledo VII w r. 646 groził ekskomuniką tym, którzy
by sprawowali Ofiarę świętą nie na czczo (Conc. Tol. VII, csp. 2:
Mansi 10, 768). Sobór w Braga w r. 572 (Conc. Brac. III: can. 10:
Mansi 9, 952) oraz sobór w Macon (Conc. Mat. II. can. 6: Mansi 9,
952) postanawiały, że kto będzie winien przekroczenia tego postu,
ten ma być pozbawiony urzędu i godności.

Jednak z biegiem lat wypadało starannie rozważyć i to,
że w pewnych wyjątkowych okolicznościach prawo nakazujące ten
post należało nieco rozluźnić w stosunku do pewnych wiernych.
Sobór w Konstancy w r. 1415 zatwierdza to prawo ponownie,
ale dodaje już pewne ulgi: „Powaga świętych kanonów, chwalebne
i uznane zwyczaje Kościoła ustanowiły i zachowują prawo, które
nakazuje, że tak wielki Sakrament nie może być sprawowany po je-
dzeniu, przyjmowany przez wiernych nie na czczo, chyba tylko
na wypadek choroby albo dla innej konieczności uznanej przez
prawo lub przez Kościół” (Conc. Const. Sess XIII: Mansi 27, 727).

Uważaliśmy, że to wszystko trzeba tu było przypomnieć
dla ważnej przyczyny, a mianowicie, by wszyscy dobrze zrozumieli,
że chociaż nowe czasy i zmienione warunki życia skłaniają Nas
do udzielenia licznych dyspens i ulg w sprawie postu, to jednak
przez tę Naszą Konstytucję Apostolską chcemy na nowo potwier-
dzić wielką wagę tego prawa i tego zwyczaju postu Eucharystycz-
nego. Wzywamy też tych wszystkich, którzy mogą to prawo zacho-
wywać, aby je dalej zachowywali z całą pilnością i aby tylko ci,
którzy są zmuszeni jakimiś poważnymi koniecznościami, korzystali
z ulg zależnie od konieczności. […]

Dla zapobieżenia więc tym wszystkim niedogodnościom oraz
dla usunięcia różnorodności dyspens, by nie było zamieszania
w ich stosowaniu, uważaliśmy za konieczne ustalić tak sprawy po-
stu Eucharystycznego, dyspens i ulg, by wszyscy wierni mieli moż-
ność zachować to prawo w sposób możliwie szeroki potraktowany
i dostosowany do szczególniejszych warunków czasów, miejsc
i osób. Ufamy, że przez to Nasze zarządzenie przyczynimy się wiele
do wzrostu kultu Eucharystycznego, że tak łatwiej będziemy mogli
wielu poruszyć i pobudzić do uczestniczenia w Uczcie Euchary-
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stycznej, a przez to wzrośnie niewątpliwie chwała Boża i świętość
Ciała Mistycznego Chrystusa.

Powagą Naszą Apostolską postanawiamy, więc i dekretujemy,
co następuje:

Norma I. Prawo, nakazujące zachowanie postu Eucharystyczne-
go od północy, nadal obowiązuje wszystkich, którzy nie znajdu-
ją się w warunkach wyjątkowych, przedstawionych w Naszym
obecnym Liście Apostolskim. Na przyszłość jednak dla wszystkich
zasadą ogólną i powszechną tak dla kapłanów, jak i dla wiernych
będzie to, że woda zwykła, naturalna, nie przerywa postu Euchary-
stycznego.

Norma II. Chorzy, także nie leżący, mogą na podstawie roztrop-
nej rady spowiednika spożyć coś w rodzaju płynu albo lekarstwa
z wykluczeniem jednak napojów alkoholowych. Tej samej ulgi
udziela się chorym kapłanom, którzy mogą odprawiać Mszę św.

Norma III. Kapłani, którzy maja odprawiać w godzinach póź-
niejszych albo po ciężkiej pracy kapłańskiej, albo po odbyciu dłuż-
szej drogi, mogą przyjąć pokarm płynny (coś w rodzaju napoju),
z wykluczeniem napojów alkoholowych. Powinni jednak zachować
post przynajmniej na godzinę przed celebrowaniem.

Norma IV. Kapłani, którzy binują albo trynują, mogą spożyć
pierwszą i drugą ablucję, ale powinny one być tylko z wody,
nie z winem.

Norma V. Również wierni, chociaż nie chorzy, ale którzy z wiel-
ką trudnością, np. wskutek wytężającej pracy, wskutek późniejszych
godzin, w których mają przyjmować Komunię św., albo z powodu
dalekiej drogi do kościoła, nie mogli by zachować postu przed Ko-
munią św., mogą przyjąć, spożyć, coś w rodzaju płynu, z wyklucze-
niem alkoholu, na podstawie roztropnej rady spowiednika. Powinni
jednak wstrzymać się od picia przynajmniej na godzinę przed przy-
jęciem Komunii św.

Norma VI. Udzielamy Ordynariuszom władzy zezwalania ka-
płanom na odprawianie Mszy świętej wieczornej, jeśli okoliczno-
ści tego wymagają z tym jednak, by Msze św. nie zaczynały się
przed godziną czwartą po południu. Msze wieczorne mogą być
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odprawiane w święta nakazane, w święta nakazane zniesione,
w pierwsze piątki miesiąca, także w uroczystości, gdy jest wielki
napływ wiernych, oraz raz w tygodniu poza dniami już wymienio-
nymi. Kapłan ma zachować post Eucharystyczny od pokarmów
stałych i napojów alkoholowych na trzy godziny przed Mszą świę-
tą, na jedną godzinę od spożycia innych napojów niealkoholo-
wych. Podczas tych Mszy świętych wieczornych wierni, którzy
chcą przyjąć Komunię św., mają zachować te same normy, co ka-
płan, ze zastrzeżeniami z kanonu 857 [nie wolno w tym samym
dniu przyjmować drugi raz Komunii świętej, z wyjątkiem kan. 858
§1 (niebezpieczeństwo-śmierci, konieczność uchronienia SS. mi
od zniewagi — dod. tłum.)]. Tym, którzy głoszą Ewangelię na tery-
toriach misyjnych, zważywszy szczególniejsze tamtejsze trudności,
gdyż kapłani muszą odwiedzać odległe od siebie placówki i rzad-
ko w nich bywają, Ordynariusze mogą ulgi co do Mszy św. wie-
czornych przyznawać na wszystkie dni tygodnia.

Ordynariusze pilnie niech czuwają, by unikano wszelkich ta-
kich interpretacji, które by poszerzały udzielone niniejszym ulgi,
oraz niech strzegą całą sprawę od wszelkiego rodzaju nadużyć
i nieuszanowań.

Udzieliliśmy tych ulg, wymaganych przez osobne trudne wa-
runki osób, miejsc i czasów, ale usilnie pragniemy, by ci, do których
to należy, głosili wszędzie i potwierdzali wielkie znaczenie zacho-
wania postu Eucharystycznego, ważność i wagę tego zobowiąza-
nia, dobre skutki zachowania tego prawa dla tych, którzy Boskiego
Zbawiciela przyjmują pod osłoną Eucharystyczną.

Gdy więc przez dyspensy pomniejszać się będą trudności
dla ciała, duch wedle możności powinien dopełniać zasługi albo
przez głębszą wewnętrzną pokutę, albo innymi sposobami, we-
dle tradycyjnych praktyk Kościoła. Kościół, gdy pomniejsza posty,
zwykle nakazuje wypełnianie innych dobrych uczynków. Wszyscy
więc, którzy z ulg tych korzystać będą, niech tym gorliwsze
do nieba zanoszą błagania, niech adorują Boga, dzięki Mu czy-
nią, pokutują za grzechy, o nowe niech błagają pomoce i łaski
z nieba.
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Wszyscy powinni dobrze to zrozumieć, że Chrystus Pan ustano-
wił Eucharystię „tamquam passionis suć memoriale perpetuum” jako
wieczną pamiątkę Męki swojej — (S. Thom., Opus. 57, Offic. do Fe-
sto Cor. Chr., lectio IV — Opera omnia, Romć 1570 vol. 17), Dlatego
wszyscy winni pobudzać w sobie głębokie uczucia chrześcijańskiej
pokory i chrześcijańskiej pokuty, a to przez rozmyślanie o Męce
i śmierci Chrystusa Pana. Temuż Zbawicielowi, który ciągle na ołta-
rzach za nas się ofiaruje i tak ciągle ponawia dowód największej
ku nam miłości, wszyscy niech okażą pomnożone i zwiększone
owoce swojej miłości ku bliźnim. Tak wszyscy przyczynią się do co-
raz lepszego osiągnięcia tej jedności, którą, głosił Apostoł: „Wielu
nas jednym jesteśmy chlebem i jednym ciałem, wszyscy, którzy
jednego chleba uczestnikami jesteśmy” (1 Kor. 10, 17).

Zawarte w tej Konstytucji Apostolskiej dekrety mają mieć moc
trwałą, uznaną, ważna, a wszystkie przeciwne zarządzenia nie mo-
gą się im przeciwstawiać i tracą swoją moc, nawet te, które
na szczególniejsza zasługiwałyby wzmiankę. Wszelkie inne przywi-
leje i ulgi, kiedykolwiek przyznane przez Stolice świętą, zostają
tym samym zniesione, a wszyscy i wszędzie mają jednolicie zacho-
wywać normy tu ogłoszone. Wszystkie tu podane zarządzenia na-
bierają mocy prawnej z dniem ogłoszenia w Acta Apostolicć Sedis
(AAS).
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ROZDZIAŁ 18 ANIOŁ POKOJU I NMP

GOŚCIE NIEBIAŃSCY…1

1 P. A. Fisher, Szatan jest ich Bogiem (Encykliki papieskie i wolnomularstwo),
Wers, Poznań 1995, s. 50—53.

Paul A. Fisher (1921—2007)
[…] W 1916 roku, w samym środku ciemnego okresu rewolucji

i wojny masońskiej przeciw Chrystusowi i Jego Kościołowi, „światło
bielsze od śniegu, o kształcie młodego mężczyzny, całkiem prze-
zroczyste i tak olśniewające jak kryształ w promieniach słońca”
ukazało się trojgu małym pasterzom w odległej górskiej wiosce
środkowej Portugalii, niedaleko miasta zwanego Fatima.

„Nie obawiajcie się”, spokojnie przemówił swym kojącym gło-
sem do zdumionych dzieci. „Jestem Aniołem Pokoju. Módlcie się
wraz ze mną”. Mówiąc to, ukląkł, skłonił czoło ku ziemi, i powie-
dział: „Boże mój, wierzę, wielbię Cię, ufam i kocham Ciebie. Bła-
gam o wybaczenie dla tych, którzy nie wierzą, ani nie uwielbiają,
ani nie ufają, ani też Cię nie kochają”. Powtórzywszy trzykrotnie
modlitwę, wstał i polecił dzieciom modlić się w taki właśnie spo-
sób. „Serce Jezusa i Maryi gotowe są aby was wysłuchać”. I wtedy
znikł.

Dzieci, osłupiałe, raz za razem powtarzały modlitwę.
Gdy w końcu zaczęły rozmawiać o tym, co się stało, uzgodniły
wspólnie, że nie powiedzą o zdarzeniu nikomu.

Relacja o anielskim nawiedzeniu została później przekazana
Ojcu Johnowi De Marchi, I.M.C., przez Łucję (Lucia) Abobora, jedno
z trojga dzieci, która wstąpiwszy do zakonu Sióstr Karmelitanek
przyjęła imię Maria (po Matce Bożej Bolesnej). Nawiedzenie zosta-
ło opisane w znanej książce Ojca Marchi „Fatima od początku” (Fa-
tima from the beginning).
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Kilka tygodni później, gdy te same dzieci bawiły się spokojnie
w cieniu drzew figowych, w pobliżu domu Łucji, posłaniec anielski
pojawił się po raz drugi i zachęcił dzieci do modlitwy i „złożenia
ofiary Panu, jako zadośćuczynienie za grzechy, którymi Go obrażają
i jako przebłaganie za grzechy innych. W ten sposób sprowadzicie
pokój na kraj nasz. Jestem jego Aniołem Stróżem, Aniołem Portu-
galii”. I znowu, dzieci zachowały milczenie na temat wydarzenia,
a następnie, w chwili gdy skończyły odmawiać Różaniec i modli-
twę, której nauczył ich Anioł Portugalii, ukazał się On po raz trzeci.
Tym razem trzymał w ręku kielich, a znad kielicha z białej Hostii
spłynęło kilka kropli krwi do świętego naczynia.

Anioł zostawił kielich i Hostię zawieszone w powietrzu i padł
twarzą do ziemi, trzykrotnie powtarzając następującą modlitwę:

„Przenajświętsza Trójco; Ojcze, Synu i Duchu Święty, uwielbiam
Cię głęboko i ofiaruję Ci najdroższe Ciało, Krew, Duszę i Boskość
Jezusa Chrystusa, obecne w każdym Tabernakulum świata, jako za-
dośćuczynienie za zniewagi, świętokradztwa i obojętność, którymi
Go obrażają. A za pośrednictwem nieskończonych przymiotów Jego
Przenajświętszego Serca oraz poprzez Niepokalane Serce Maryi,
błagam o nawrócenie biednych grzeszników”.

Potem wstał i podał Hostię Łucji, a zawartość kielicha… Hia-
cyncie i Franciszkowi, mówiąc: „Bierzcie i pijcie Ciało i Krew Jezusa
Chrystusa potwornie znieważanego przez niewdzięcznych ludzi.
Naprawcie ich winy i ukojcie waszego Boga”. I natychmiast Anioł
powtórnie padł na twarz i wraz z dziećmi powtórzył jeszcze trzy ra-
zy modlitwę „Przenajświętsza Trójco,…”. Po odmówieniu modlitwy,
zniknął. Raz jeszcze dzieci zachowały tajemnicę, nikomu nic
nie mówiąc o tych wydarzeniach przez kilka następnych lat.

Tak to Anioł zesłany przez Boga objawił się w Portugalii w cza-
sie gdy doznawała najcięższych zniewag zadawanych jej przez ma-
sonów i komunistów. Posłaniec Niebios odnalazł trójkę prostych,
ufnych dzieci i prosił, by modliły się za tych, którzy „nie wielbią,
nie ufają ani nie kochają” Boga. Prosił je również o modlitwę i ofia-
rę Panu „jako zadośćuczynienie za zniewagi, świętokradztwa i obo-
jętność, którymi Go obrażają”.
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Był to szczególny okres w historii Portugalii i historii świata.
Szalała Pierwsza Wojna Światowa, a Rosję ogarniał chaos buntów
i niepokojów społecznych. Kwestią przyszłości, co prawda, była
jeszcze rosyjska rewolucja z 7 listopada 1917 roku oraz Trzecia
Międzynarodówka (Komintern z 1919r.), która opracowała program
jednoczenia się wszystkich robotników świata by przygotować ich
do nadchodzącej ogólnoświatowej rewolucji.

I w takim to szczególnym okresie, 13 maja 1917 roku, te same
dzieci, pasąc owce na zboczu pagórka niedaleko Fatimy, ujrzały
błysk światła, a potem, na wierzchołku małego dębu ukazała im się
- jak to później opowiadała Łucja Ojcu DeMarchi - "Pani odziana w
biel, jaśniejsza niż słońce, promieniejąca światłem wyraźniejszym i
bardziej intensywnym niż kryształowy kielich wypełniony źródlaną
wodą i rozpromieniony rozżarzonym światłem słonecznym".

„Piękna Pani” uspokoiła dzieci i w odpowiedzi na ich zapytanie
powiedziała, że przybyła „z Nieba”. Poprosiła, by przychodziły
w to samo miejsce, o tej samej godzinie, trzynastego dnia miesią-
ca, przez kolejne sześć miesięcy. Prosiła ich również, by ofiarowali
siebie Bogu „i znosili wszelkie cierpienia jakie On ześle na was, ja-
ko zadośćuczynienie za grzechy, które Go ranią i jako błaganie
o nawrócenie grzeszników”. Pani z Niebios… poprosiła dzieci,
by codziennie odmawiały Różaniec aby „przywrócić światu pokój
i zakończyć wojnę”. […] Najświętsza Panna powiedziała również,
że I wojna światowa wkrótce się skończy [zakończyła się 11 listo-
pada następnego roku], „lecz jeśli ludzie nie przestaną obrażać Bo-
ga, zacznie się następna, jeszcze gorsza wojna”. […]

ATEISTYCZNY KOMUNIZM1

1 Tamże, s. 64.

Najbardziej jadowita latorośl wolnomularstwa — międzynaro-
dowy komunizm — skłoniła Papieża Piusa XI do wydania encykliki
„Divini Redemptoris” 19 marca 1937 roku. Zdaniem Jamesa Billing-
tona, aktualnego Bibliotekarza Kongresu, całkowicie poza dyskusją
pozostaje fakt, że „współczesna tradycja rewolucyjna… wyrosła
z tajemnego wolnomularstwa”. […]
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PRYMAS KARD. AUGUST HLOND (1881-1948) I NMP1

1 B. Günther CCD, Szatan istnieje naprawdę…, dz. cyt, s. 270—272.

Już w liście pasterskim „O życiu katolickim na Śląsku” z dnia
1.03.1924r. ks. kard. August Hlond (niedawno wszczęto proces be-
atyfikacyjny tego wielkiego Prymasa i Polaka) pisze, że fala wszel-
kiego rodzaju nowinkarstwa zabagni dziedzinę obyczajów. Podko-
puje ona nie tylko moralność chrześcijańską, ale godzi wprost
w etykę naturalną, szerzy nieobyczajność wśród młodzieży i doro-
słych. Celem tej propagandy jest zachwianie idei katolickiej aby za-
stąpić naukę chrześcijańską „masońskim naturalizmem” (Akta Hlon-
diana — t. II, cz. 2, str. 26). […] Z kolei dn. 31.03.1927r. ks. kard.
Aleksander Kakowski wydał list pasterski, w którym przypominał
o dekrecie Św. Oficjum z dnia 5.11.1920r. potępiającym masonerię
w Polsce. Dnia 17.01.1932r. na Ogólnopolskim Zjeździe Pisarzy Ka-
tolickich ks. kard. Kakowski wskazał pisarzom jedno z najdonioślej-
szych zadań: „obronę Kościoła oraz naszych tradycji i ideałów reli-
gijnych i narodowych przed napaściami i przewrotną działalnością
masonerii, wolnomyślicielstwa, radykalizmu i sekciarstwa, które
panoszą się w Polsce korzystając z wybujałej wolności”.

Stolica Apostolska przestrzegała również Polskę przed zakusa-
mi masońskimi. Papież Pius XI w przemówieniu do polskiej piel-
grzymki w dniu 4.12.1929r. nawoływał do działania i czujności
wobec niebezpieczeństwa zagrażającego Polsce ze strony wolno-
mularstwa. Nuncjusz papieski w Polsce, arcybiskup Francesco
Marmaggio dnia 1.01.1935r. oświadczył, że największym wrogiem
Kościoła i kultury polskiej jest wolnomularstwo, walka z którym
jest obowiązkiem każdego katolika. Publikacje historyczne dowo-
dziły, że koła lożowe były zawsze wrogie Polsce m.in. planując jej
rozbiory.

Nawet na łożu śmierci ks. kard. A. Hlond pamiętał o tym naj-
straszniejszym zagrożeniu Polski. Wojciech Skrodzki na łamach ty-
godnika „Niedziela” nr 50, z dn. 11.12.1988r. w artykule pt. „Pry-
mas Rzeczypospolitej” pisze: „Kiedy umierał… mówił: „Jeżeli mnie
nie będzie, wy walczcie, aby sprawa Boża zwyciężyła.
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Rozpętała się walka duchów ciemnych i duchów jasności. Jeżeli
zwycięstwo przyjdzie będzie to zwycięstwo Maryi Dziewicy. Ufał
opiece Maryi nad powierzonym Jej narodem”.

MATKA BOŻA (Z NOTATEK KARDYNAŁA AUGUSTA HLONDA)1

1 Tamże, s. 144—145.

1. „Przyjdą czasy, kiedy Bóg w ręce swej Matki na pewien czas
złoży atrybut swej Wszechpotęgi”.

2. „Obecne czasy oddał Bóg w opiekę Matce Najświętszej”.
3. „Dzięki wstawiennictwu Maryi zlituje się Bóg nad nieszczę-

śliwą ludzkością i zwiąże rozpętaną na ziemi moc szatańską”.
4. „Polska jest Narodem wybranym Najświętszej Maryi Panny”.
5. „Polska nie opuści sztandaru Królowej Nieba — spełni swe

zadania, będzie znowu Matką świętych”.
6. „Polska nie zwycięży bronią, ale modlitwą, pokutą, wielką

miłością bliźniego i Różańcem”.
7. „Polska ma stanąć na czele Maryjnego zjednoczenia narodów”.
8. „Polska będzie Przewodniczką Narodów”.
9. „Zachód oczyszczając się ze zgnilizny, z podziwem na nas

patrzeć będzie”.
10. „Trzeba ufać i modlić się. Jedyna broń, której Polska używa-

jąc odniesie zwycięstwo — jest Różaniec. On tylko uratuje Polskę
od tych strasznych chwil, jakimi może narody będą karane za swą
niewierność względem Boga. Polska będzie pierwsza, która dozna
opieki Matki Bożej. Maryja obroni świat od zagłady zupełnej. Pol-
ska nie opuści sztandaru Królowej Nieba. Całym sercem wszyscy
niech się zwracają z prośbą do Matki Najświętszej o pomoc i opie-
kę pod Jej płaszczem”.

11. „Nastąpi wielki triumf Serca Matki Bożej, po którym dopie-
ro zakróluje Zbawiciel nad światem przez Polskę”.

12. „Szliśmy z Różańcem, bo z Matką Boską idziemy w przy-
szłość”. (Jest to ostatnie zdanie Ks. Kardynała — napisane i pozo-
stawione na biurku z przemówienia z okazji przeniesienia relikwii
Bł. Władysława z Gielniowa). 20 X 1948r.

.
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ROZDZIAŁ 19
ŚW. MICHAŁ ARCHANIOŁ1

1 B. Günther CCD, Szatan istnieje naprawdę. . ., dz. cyt., s. 160-162.

…u progu dziejów miało miejsce potężne starcie między do-
brem a złem, które opisuje Św. Jan w Apokalipsie. Czytamy tam
słowa: „I nastała wielka walka na niebie: Michał i jego aniołowie mieli
walczyć ze Smokiem. I wystąpił do walki Smok i jego aniołowie,
ale nie przemogli i już się miejsce dla nich w niebie nie znalazło. I zo-
stał strącony wielki Smok, Wąż starodawny, który się zwie diabeł i sza-
tan, zwodzący całą zamieszkałą ziemię, został strącony na ziemię,
a z nim strąceni zostali jego aniołowie” (Ap 12,7—9).

I choć według pierwotnego planu ekonomia Boża wyznaczyła
Św. Michałowi inną rolę do spełnienia, to jednak wierność i pory-
wające męstwo uczyniły go Heroldem Bożej chwały i wyniosły go
na czołowy piedestał godności w miejsce zbuntowanego Lucyfera.

Ze względu na walkę jaką stoczył Św. Michał Archanioł ze smo-
kiem, o której mówi Św. Jan w Księdze Objawień, Św. Michał Archa-
nioł przedstawiany jest na obrazkach w postaci rycerza odzianego
w hełm, pancerz, kolczugę, uzbrojony we włócznię, czy dzidę
lub miecz, depczący pokonanego szatana-smoka. Ale nie wszystkie
obrazy tak go przedstawiają. Istnieją inne, nie mniej liczne, ukazu-
jące Św. Michała w roli rządcy nieba z wagą — symbolem sprawie-
dliwości w ręce. Waży dobre i złe uczynki duszy, która ma stanąć
przed Bogiem, ale jako sługa łagodnego choć sprawiedliwego Sę-
dziego Najwyższego co może uczyni, by tylko spowodować wyrok
jak najbardziej łaskawy.

Święci często mówią, że nawet w chwili śmierci Św. Michał
może przechylić szalę na naszą korzyść, może osłonić nas skrzydła-
mi i wziąć nas w obronę. Choć teologia ścisła, tłumaczyłaby to mo-
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że wstawiennictwem Archanioła jeszcze przed zgonem człowieka,
to jednak nikt nie zaprzeczy, że zarówno czcigodna tradycja, jak li-
turgia kościelna zgodnie głoszą, iż Św. Michał przywodzi dusze
na sąd Boży i przedstawia je Najwyższemu Sędziemu z jak najwięk-
szą dla nich przychylnością. We Mszy Św. za zmarłych Kościół Św.
błaga, by chorąży Krzyża, Św. Michał wprowadził dusze do wiecz-
nej światłości.

Wiele dusz, nim dojdzie do nieba, musi przejść przez czyściec.
Księciem i panem tych dusz oczyszczających się z wszelkiego pyłu
grzechowego jest Św. Michał Archanioł. Dobroczynna władza Św.
Michała nad duszami czyśćcowymi przejawia się w dwóch kierun-
kach. Jak Anioł, o którym mowa w Ewangelii, poruszał od czasu
do czasu zwierciadlaną taflę sadzawki Betsaidy, by uwolnić kogoś
z kalectwa czy choroby, tak. Św. Michał porusza ludzkie sumienia
i serca zobojętniałe i nieczułe na dotkliwe udręki tych dusz, spra-
gnionych wytchnienia, pokoju i miłości. W stosunku zaś do dusz
cierpiących, pociesza je w ponurym więzieniu, że niedługo skoń-
czy się ich męka i łagodzi żar ognia.

Gdy do pieca buchającego płomieniami, gdzie znajdowało się
trzech młodzieńców babilońskich, zstąpił anioł, „uczynił w nim jak-
by wiatr rosisty, przewiewający” (Dan 3, 49). Coś podobnego dzie-
je się w czyśćcu, kiedy tylko Św. Michał zstąpi do niego. Zstępuje
zaś, by duszom niektórym zwiastować koniec kary i wprowadzić
je w lśniącej szacie niewinności do nieba. Jak aniołów dobrych
Św. Michał ocalił, sprowadzając z drogi piekła, na którą wciągnął
swych stronników Lucyfer, tak samo nam pomaga w osiągnięciu
nieba. Ponieważ za jego sprawą opróżnione zostały trony niebie-
skie, dlatego usilnie stara się on o to, by ludzie dobrzy zajęli
miejsca zbuntowanych aniołów. Gdy to się stanie, gdy zastępy
wybranych posiądą królestwo niebieskie wówczas zwycięstwo Je-
go będzie pełne, triumf nad złem Archanioła będzie ostateczny.

Św. Michał Archanioł jest wzorem dusz dążących do doskona-
łości, dusz czystych i ofiarnych, zamiłowanych w modlitwie, zato-
pionych w Bogu. Nie bez znaczenia jest fakt, że właśnie podczas
rekolekcji, jakimi Św. Franciszek z Asyżu przygotowywał się do ob-

162

WYBÓR: MATEUSZ JUSZCZYK



chodu uroczystości ku czci Św. Michała, otrzymał Biedaczyna Boży,
ten wielki czciciel Św. Michała, stygmaty. Z cnót Archanioła najbar-
dziej urzekającą wydaje się cnota pokory. Lucyfer upadł przez py-
chę. Św. Michał triumfuje dzięki pokorze. Im wyższe dostojeństwo
pokornego, tym piękniejszym blaskiem jaśnieje ta cnota. W jednym
mgnieniu oka Najpiękniejszy z duchów niebieskich przejrzał całe
bogactwo swej natury, łaski i dostrzegł dno: nicość z której wywio-
dła Go wszechmoc i dobroć Boga. Uznał całkowitą zależność swą
od Boga i pokłonił się przed Nim głęboko. Hołdem uwielbienia
i wdzięczności dla Boga, aktem miłości i głębokiej pokory jest Jego
piękne hasło: „Któż jak Bóg!”.

Nie lada odwagi potrzeba było ze strony naszego Archanioła,
by przeciwstawić się mniemaniu największego, najświatlejszego,
najsławniejszego z aniołów, że nie godzi się aniołom korzyć
przed człowieczeństwem wcielonego Syna Bożego. Musiał się
oprzeć całej nawale duchów zbuntowanych. Musiał skupić
przy sobie duchy posłuszne i pokorne jak on sam, pociągnąć
za sobą wahających się, bo i tacy niewątpliwie byli. Zadanie
to wymagało dzielności, śmiałości, stanowczości, mocy ducha,
żarliwości oraz cierpliwości, słowem — odwagi. Otóż wydobywa
z siebie całą moc… zbiera swoich zwolenników i wydaje bitwę.
Bitwę, którą tylko z ogromnym trudem możemy sobie wyobrazić.
Bitwę, w jakiej duchy walczą z duchami, bez żadnej broni,
bez żadnych słów. Bitwa wydana i wygrana. Lucyfer ze swą hordą
zrzucony do przepaści. Michał Archanioł zajmuje jego miejsce.
Triumf i chwała.

Św. Paweł mówi o aniołach: „Czyż nie są oni wszyscy duchami
przeznaczonymi do usług, posłanymi na pomoc tym, którzy mają po-
siąść ziemię?”. (Hebr 1,14). I w tej dziedzinie świadczenia usług
zarówno jednostkom, jak całym społecznościom, Kościołowi, na-
rodom chrześcijańskim Św. Michał nie dał się nikomu z aniołów
wyprzedzić. Wszystkich prześciga swą potęgą, rozmiarami udziela-
nej pomocy. „Burzyło się morze i drżała ziemia, gdzie Św. Michał
zstępował z nieba” - mówi jedna z antyfon. A zstępował i zstępuje
wszędzie, gdzie szatan podnosi swój łeb.
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Jak słońce obejmuje promieniami cały świat, tak każdego ogar-
nia opieka i skuteczna pomoc Św. Michała. „Michale Archaniele
ustanowiłem cię księciem wszystkich dusz, co przyjęte zostaną w nie-
bie” — głosi inna antyfona. Jest to wielki dobroczyńca wszystkich,
toteż szczęśliwy każdy, kto się pod Jego skrzydła garnie, bo z Jego
pomocą wszystko przetrwa i zwycięży.

Święty Michale Archaniele! Wspomagaj nas w walce, a przeciw
niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby
go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy. A Ty, Wodzu niebie-
skich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludz-
kich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.
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