
W poniedziałek rano – wyruszam  

ku świętości w codzienności! (31) 

 

Eucharystia 

Kochani, 

Święty w życiu codziennym podczas  
Mszy świętej przeżywa nie tylko ofiarowanie  
i przeistoczenie, lecz również komunię świętą. Dlatego 
jego zasadą jest: jeśli uczestnictwo we Mszy św.,  
to z przyjęciem Komunii świętej! Święty ten i w ciągu dnia 
chętnie odwiedza swego Boskiego Przyjaciela w kościele. 
Wie, że tu znajdzie najwięcej zrozumienia i otrzyma 
najskuteczniejszą pomoc, aby skierować myśl ku Ojcu 
Niebieskiemu i Jego sprawom. 

Św. Proboszcz z Ars (1786-1859) miał kiedyś powiedzieć, że powinniśmy więcej 
wrzawy robić przed tabernakulum, niż w mediach i w przestrzeni publicznej.  
Św. Klemens Dworzak (1751-1820) radził, aby rozmawiać nie tylko z ludźmi o Bogu, ale 
też z Bogiem o ludziach. Obaj święci byli szczególnymi czcicielami świętej Eucharystii 
i często przebywali przed tabernakulum.  

Św. Franciszek Borgiasz (1510-1572) odczuwał tak żarliwą miłość do Sakramentu 
Ołtarza, że czuł się przynaglony do nawiedzania kościoła siedem razy dziennie, żeby 
tam otwierać swoją duszę i napełniać się Bogiem. Specjalnie mieszkał w pobliżu 
kościoła, ponieważ miłość popychała go do nawiedzania kościoła tak, jak syna 
przyciąga dom ojca. 

Święty Wincenty Pallotti ze względu na swoją apostolską działalność nie zawsze 
mógł przebywać przed Najświętszym Sakramentem, dlatego nosił przy sobie obrazek 
przedstawiający monstrancję. Często brał go do ręki, by go ucałować. Pewnego razu 
napisał: „Oby Jezus obecny w Najświętszym Sakramencie w naszych domach czynił 
wszystko, wszystko, wszystko! Teraz i zawsze”. 

Kardynał Faulhaber (1869-1952) zauważył, że: „Pierwsi Apostołowie wyszli 
z Wieczernika, a współcześni od stopnia ołtarza”. Toteż Ojciec św. Pius XI  
(1857-1939) niestrudzenie nawoływał cały świat chrześcijański do odrodzenia się  
w duchu eucharystyczno-liturgicznym:  

„Każdemu wiadomo, jak zbawienny pożytek zarówno dla jednostek, jak  
i dla całego społeczeństwa płynie z głębszego poznania Eucharystii św.  
i z pogłębienia życia eucharystycznego wszystkich wiernych. Eucharystia jest źródłem 

i ośrodkiem życia. Nauka o Boskiej Tajemnicy i liturgia eucharystyczna winny tak 
głęboko przeniknąć umysły i serca wiernych, aby odtąd uczestniczyli  
w Przenajświętszej Ofierze nie ozięble i obojętnie, lecz z głębokim zrozumieniem  
i żarliwą miłością, żeby posilani i wzmacniani Chlebem Anielskim wzrastali  



w doskonałości, promienieli blaskiem cnót chrześcijańskich i płonęli zapałem 
apostolskim” (15 VIII 1927). 

„Patrząc, jak młodzież katolicka męska i żeńska, katoliccy mężowie  
i niewiasty, chrześcijańscy ojcowie i matki, a za nimi i wszystkie stowarzyszenia 
katolickie zwracają się do Eucharystii św. i poddają się jej działaniu, można śmiało 
twierdzić, że należy się po nich spodziewać wszelkiego dobra i błogosławieństwa”  
(12 II 1925). 

,,Pójdźcie, umiłowani synowie, zanurzcie lilię waszej czystości w Krwi Boskiego 
Baranka, w winie Eucharystycznym. Z Niego bowiem wyrasta i rozwija się w całej swej 
krasie wszelka czystość dziewicza, której przedziwnym blaskiem tak jaśnieje św. 
Kościół Boży, królestwo Jezusa Chrystusa. Pójdźcie, zbliżcie swe młode, gorące serca 
do wiekuiście młodego, rozpłomienionego nieskończoną miłością Serca Boskiego 
Mistrza, który was wzywa” (7 II 1926). 

Przykład żywej wiary w działanie Chrystusa Eucharystycznego zawierają 
wspomnienia pośmiertne o wielkim naszym rodaku Jacku Malczewskim  
(1854-1929): ,,W towarzystwie kilku osób z sąsiedztwa siedzieliśmy na ganku  
i gawędziliśmy. Wtem pięknym powozem zajechał p. X, zamożny, zdrowy, opływający 
we wszystko, i wniósł z sobą nastrój pesymistyczny. Narzekał na wszystko: na pogodę, 
na drogi polskie, na podatki, na brak gotówki. W końcu oświadczył, że jedzie do 
Karlsbadu, bo nie znosi polskich zdrojowisk... Malczewski siedział cichutko i nie brał 
udziału w tej rozmowie... W końcu... popatrzył na mnie rozszerzonymi oczyma i 
szepnął: „Widzisz, gdyby on sobie choć raz pomyślał, że tu, obok nas, w zakliczyńskim 
kościele, w tabernakulum jest Pan Jezus, to nie martwiłby się tak byle czym”. 

„Eucharystia wraz z chrztem i bierzmowaniem znajduje się w centrum 
«wtajemniczenia chrześcijańskiego» i stanowi źródło życia Kościoła. Z tego 
sakramentu miłości wypływa w istocie wszelka autentyczna droga wiary, komunii 
 i świadectwa. (...) Uczestnicząc w Eucharystii, odczuwamy przynależność do Kościoła, 
do Ludu Bożego, do Ciała Pańskiego, do Jezusa Chrystusa. I nigdy nie pojmiemy w pełni 
jego wartości i bogactwa. Prośmy Go więc, aby ten sakrament mógł nadal 

utrzymywać w Kościele żywą Jego obecność i kształtować nasze wspólnoty  

w miłości i jedności, według serca Ojca” (papież Franciszek, 5.02.2014).  
(Por. ś.w.ż.c. str.80 i dalej. Zdjęcia - Archiwum Apostolatu)  

 

KOCHANI! Czy to nie jest wspaniałe, że dzisiejszy impuls na temat 

Eucharystii przypadł na czas Wielkiego Tygodnia? Wielki Czwartek 

przypomina nam o ustanowieniu Eucharystii. Może powinniśmy brać 

przykład ze świętych, którzy siłę do walki z przeciwnościami czerpali  

z Eucharystii, w z codziennego trwania przed Najświętszym 

Sakramentem. Może powinniśmy robić więcej wrzawy przed 

tabernakulum? I rozmawiać więcej z Bogiem o ludziach? Uczyńmy 

Eucharystię źródłem i ośrodkiem naszego życia.                                                        Tabernakulum  

                                                                                                                              z okienkiem dla Pana Jezusa. 

 

S. M. Antonia, Szensztat, 11.04.2022.    



 

 
 


