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W ostatnich latach Kościół w Polsce na nowo rozpoznaje wartość sakramen-
tów wtajemniczenia chrześcijańskiego: chrztu, bierzmowania i Eucharystii. Stąd 
wspólnie podejmowaliśmy rozważania na temat dwóch pierwszych sakramen-
tów. Od tego roku skupimy się na temacie Eucharystii, jako tajemnicy wyznawa-
nej, celebrowanej i kształtującej nasze życie. Podejmiemy refleksję nad misterium 
wiary, które wyznajemy i celebrujemy we mszy świętej. 

W niedzielę 6 października 2019 roku będziemy przeżywać pierwsze wydarze-
nie, które stanie się okazją do przypomnienia sobie, że Eucharystia jest tajemnicą 
Bożej obecności i miłości, ukrytej w sakramentalnych znakach. Uczestnictwo w niej 
wprost prowadzi do rozbudzenia w nas wiary w Boga w Trójcy Jedynego oraz 
poczucia bycia Kościołem – Ludem Bożym. 

W tym dniu wejdziemy do wnętrza katedry przez udekorowane drzwi, zaś na 
zakończenie mszy świętej otrzymamy indywidualne, kapłańskie błogosławieństwo 
oraz symboliczną „bramę” wprowadzającą w drogę rocznego programu pracy. 

 
Za przygotowanie Liturgii odpowiadają rejony:

godz. 7.00  – rejon I
godz. 8.30  – rejon II
godz. 10.00  – rejon IV
godz. 11.30  – rejon III
godz. 13.00  – rejon V
godz. 17.00  – rejon VI
godz. 19.00  – rejon VII

Spotkania sąsiedzkie
Zachęcamy do organizowania spotkań sąsiedzkich. Są one dobrą okazją do 

głębszego zrozumienia przeżywanych podczas wydarzeń treści oraz do budowania 
wzajemnych relacji.

  
 w Tajemnicę  
                 wiary
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Niby pospolita  
a jednak niezwykła

Cel drogi
W tym roku po raz kolejny uczestni-

czyłam w pielgrzymce parafii realizują-
cych program odnowy. Tym razem spo-
tkanie miało miejsce w Dysie – parafii 
Św. Jana Chrzciciela. Uczestnicząc w tym 
wydarzeniu miałam okazję doświadczyć 
ogromnej życzliwości i gościnności. Poza 
tym, dość mocno zapamiętałam słowa 
ks. Mirosława, który mówił, żeby nie sku-
piać uwagi na trudnościach, lecz patrzeć 
na cel drogi. Myśląc o parafii, w której 
mieszkam i żyję, oraz patrząc na ludzi 
przepełnionych Duchem Świętym, łatwiej 
jest mi służyć i ufać, że każdy trud przy-
bliża mnie do celu drogi. 

M.

„W mocy Ducha  
Świętego”

Tegoroczna 41. Lubelska piesza piel-
grzymka na Jasną Górę, w której uczest-
niczyłem, odbyła się pod hasłem 
W mocy Ducha Świętego. Był to dla 
mnie czas szczególny: codzienne uczest-
nictwo we mszy świętej, słuchanie kon-
ferencji, dotyczących dziesięciu przyka-
zań Bożych, lub rozważania tekstu 
ewangelii. Był to czas modlitwy, skupie-
nia, czas na własne rozważania oraz 
czas na śpiewanie pieśni pielgrzymko-
wych. Podążając za krzyżem niesionym 
na czele grupy prosiłem o łaski Boże, 
o wstawiennictwo Maryi, a też dzięko-
wałem za już otrzymane. Słuchałem 
świadectw powołań księży i sióstr 
zakonnych oraz osób świeckich. Modli-
łem się z idącymi obok oraz dzieliłem się 
swoim doświadczeniem. Spotykałem 
w drodze ludzi pozdrawiających, witają-
cych, dzielących się posiłkiem i z dobro-
ci serca udostępniających miejsca na 
odpoczynek i nocleg. Bogu dziękuję za 
świadectwo tych osób, mających ducha 
miłości chrześcijańskiej.

W.

Dziękuję
Najlepszemu Bogu chcę podziękować 

za dar życia, za rodzinę, którą mi dał, 
w której spełniam moje powołanie. Dzię-
kuję za mądrość w podejmowaniu róż-
nych decyzji, czasem bardzo trudnych. 
Dziękuję za Eucharystię, bez której nie 
miałabym sił duchowych do życia. Dzię-
kuję za moje upadki, czasem bardzo bole-
sne, porażki, bez których nie doświadcza-
łabym radości z podnoszenia się z nich. 
Dziękuję za ludzi, których stawia na mojej 
drodze wiary. To w nich mogę dostrzec 
Boga w drugim człowieku. Dziękuję za 
pustkę, której czasem w życiu doświad-
czam, bo On sam wypełnia ją swoją miło-
ścią. On jest sensem i celem mojego 
życia. Bez Niego moje serce umiera. 
Panie – dziękuję Ci.

E.

A jednak warto...
W sierpniu odbyły się rekolekcje 

w Dysie. Było to spotkanie łączników 
z różnych stron Polski. Zostaliśmy podzie-
leni na grupy, w których każdy miał moż-
liwość opowiedzieć o swojej działalności 
w parafii i kościele. Okazało się, że 
w naszych wspólnotach borykamy się 
z łączącym nas problemem – mała ilość 
łączników i spotkań sąsiedzkich. Pocie-
szeniem jest jednak fakt, że list dostar-
czony przez łączników do parafian, a zwłasz-
cza do ludzi starszych, spotyka się 
z wdzięcznością, uśmiechem i jest okazją 
do rozmowy. Z czasu rekolekcji pozostały 
w mojej pamięci także wspólna Msza 
św., śpiew, modlitwa oraz błogosławień-
stwo ks. Arcybiskupa Stanisława na dal-
szą posługę ku nowemu obliczu parafii. 

B.

Tradycja, obowiązek, nudny spektakl, 
okazja do rodzinnego wyjścia, szukanie 
ciekawego kazania, churching – czyż nie 
tak właśnie patrzymy na mszę świętą? 
A może inaczej, głębiej? A czymże ta 
Eucharystia jest?

Eucharystia jest w całym tego słowa 
znaczeniu tajemnicą wiary, streszcze-
niem i podsumowaniem całej naszej wia-
ry (Benedykt XVI). To sakrament miłości 
– w niej skupia się cała historia zbawie-
nia i życie Jezusa. W Eucharystii obja-
wia i uobecnia się poprzez znaki liturgicz-
ne Miłość Trójcy Świętej.

Jednak wydaje się, że łatwo umyka 
nam wielkie Misterium, które dokonuje 
się w sakramentalnych znakach podczas 
mszy świętej. Jakże wielu z nas nie 
w pełni rozumie sens gestów, postaw, 
słów. Niekiedy prowadzi to do znudze-
nia, zniechęcenia czy wręcz odejścia od 
udziału we mszy świętej. Mało osób 
włącza się czynnie w dialog i śpiew. Cza-
sem wygląda to tak, jakby Eucharystia 
niczego nie zmieniała w nas (nawet gdy 
przystępujemy do komunii świętej). 

Czemu tak się dzieje? Przecież w niej 
zawiera się źródło i szczyt życia Kościo-
ła, przecież Jezus żyje i działa przez 
sakramenty. Święte znaki liturgii – 
widzialne, dostrzegalne dla naszych 
zmysłów – prowadzą do rzeczywistości 
niewidzialnej, boskiej. Poprzez te znaki 
jakby dotykamy samego Boga. Za ich 
pomocą On sam dotyka całej naszej 
istoty, naszego wnętrza, przemieniając 
swą miłością. Liturgia mszy świętej sta-
nowi zespół znaków, które trzeba zauwa-
żyć, odczytać i osobiście przeżyć. Ale 
żeby tak się stało, potrzeba wiary. 

Na tym polega dzieło zamierzone 
przez Boga, abyście wierzyli w Tego, któ-
rego On posłał (J 6,29). Abyście wierzy-

li… Co to znaczy? Zrobić Mu miejsce 
(otworzyć się, pozbyć się samowystar-
czalności), zaufać (Jego miłości, gdyż 
do końca nas umiłował; On chce nam 
ofiarować życie) i powierzyć się Jemu 
(to Bóg zbawia, włącza nas w Siebie 
samego).

Żywy Bóg – obecny naprawdę dla 
mnie, dla nas, dla świata – jest Gospo-
darzem, wychodzi z inicjatywą, zapra-
sza i czeka, by dać Siebie samego, by 
dać życie. Jeśli wierzę i uświadamiam 
sobie ten dar, moją odpowiedzią wiary 
jest obecność i aktywny udział we mszy 
świętej. Idę na spotkanie z Osobą, któ-
ra mnie kocha. Dlatego przychodzę 
i wchodzę przez BRAMĘ (do świątyni, 
domu Boga) oraz czynnie uczestniczę – 
patrzę ze skupieniem, słucham, odpo-
wiadam, tak jak w spotkaniu u kogoś bli-
skiego i ważnego dla mnie w jego domu. 
Brama kościoła wprowadza nas 
w świętą przestrzeń, w której Pan two-
rzy z nas lud Boży zgromadzony wokół 
Niego. Zewnętrznym wyrazem tej 
wspólnoty jest znak krzyża, który wszy-
scy czynimy na początku mszy świętej. 
On wprowadza nas w dialog z Bogiem 
i między sobą. To prowadzi do wyznania 
wiary w obecnego tu i teraz Chrystusa, 
który w Eucharystii dla nas rodzi się, 
umiera i zmartwychwstaje. Tę tajemnicę 
wiary wypowiadamy w słowach: Głosi-
my śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznaje-
my Twoje zmartwychwstanie i oczekuje-
my Twego przyjścia w chwale. 

Cóż większego Jezus mógł uczynić 
dla nas? Prawdziwie, w Eucharystii obja-
wia nam miłość, która posuwa się aż do 
końca, miłość, która nie zna miary. Oto 
drzwi przed Tobą otwarte pozostawi-
łem w darze, których nikt nie może 
zamknąć (Ap 3,8).


