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Z NAUCZANIA ŚW. JANA PAWŁA II: 
SERCE JEZUSA,  

ŹRÓDŁO ŻYCIA I ŚWIĘTOŚCI 

Serce Jezusa, źródło życia i świętości, zmiłuj się 
nad nami. Tak wołamy w Litanii. Wszystko, co Bóg 
chciał nam powiedzieć o sobie, o swojej miłości, to 
wszystko złożył w jakiś sposób w swym Sercu, w Sercu 
Swego Syna i przez to Serce wyraził. Stoimy wobec nie-
zgłębionej tajemnicy. Poprzez Serce Jezusa odczytujemy 
cały odwieczny Boży plan zbawienia świata. A jest to 
plan miłości. Litania, którą śpiewaliśmy w sposób prze-
dziwny zawiera całą tę prawdę. 

Przyszliśmy tu, aby poprzez to nabożeństwo kon-
templować miłość Pana Jezusa. Jego współczującą do-
broć dla każdego człowieka. Kontemplować Jego Serce 
gorejące miłością do Ojca, w pełności Ducha Świętego. 
Chrystus, który nas miłuje, ukazuje nam swe Serce jako 
źródło życia i świętości, jako źródło naszego odkupienia. 
Aby zrozumieć głębiej to wezwanie, trzeba może wrócić 
do spotkania Jezusa z Samarytanką w miasteczku Sychar, 
przy źródle, które było tam już od czasów patriarchy Ja-
kuba. Przyszła ona, aby zaczerpnąć wody. Wówczas Je-
zus rzekł do niej: Daj Mi pić, a ona zwróciła się do Nie-
go: Jakżeż Ty będąc Żydem prosisz mnie, Samarytankę, 
bym Ci dała się napić? Dodaje Ewangelista, że Żydzi nie 
współżyją dobrze z Samarytanami. Otrzymała wówczas 
od Jezusa odpowiedź: O, gdybyś znała dar Boży i wie-
działa, kim jest Ten, kto ci mówi: „Daj Mi się napić” – 
prosiłabyś Go wówczas, a dałby ci wody żywej. Woda, 
którą Ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytry-
skującej ku życiu wiecznemu (por. J 4, 1-14). Przedziwne 
słowa.  

Jezus jest źródłem; z Niego bierze początek życie 
Boże w człowieku. Trzeba tylko przybliżyć się do Niego, 
trwać w Nim, by mieć udział w tym życiu. A czymże jest 
to życie, jak nie początkiem świętości człowieka! Święto-
ści, która jest w Bogu i którą człowiek może osiągnąć 
przy pomocy łaski. Wszyscy pragniemy pić z Boskiego 
Serca, które jest źródłem życia i świętości. 

Szczęśliwi, którzy strzegą przykazań, w każdym 
czasie czynią to, co sprawiedliwe (Ps 106, 3).  
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siejszej rzeczywistości, w której wielu ludzi żyje tak, 
jakby Boga nie było. Pokusa urządzenia świata i swego 
życia bez Boga albo wbrew Bogu, bez Jego przykazań i 
bez Ewangelii, istnieje i zagraża również nam. A życie 
ludzkie i świat zbudowany bez Boga, w końcu obróci się 
przeciw człowiekowi. Mieliśmy na to liczne dowody w 
tym kończącym się stuleciu, dwudziestym wieku. Łama-
nie Bożych przykazań, zejście z drogi wytyczonej przez 
Boga, jest niczym innym, jak popadnięciem w niewolę 
grzechu, a zapłatą za grzech jest śmierć (Rz 6, 23). 

Stajemy wobec rzeczywistości grzechu. Grzech 
jest obrazą Boga, jest nieposłuszeństwem wobec Boga, 
wobec Jego prawa, wobec normy moralnej, którą dał 
człowiekowi, wpisując ją w ludzkie serce, i potwierdza-
jąc oraz udoskonalając przez Objawienie. Grzech prze-
ciwstawia się miłości Boga do nas i odwraca od Niego 
nasze serca. Grzech jest miłością siebie, posuniętą aż 
do pogardy Boga, jak mówi Święty Augustyn (De Civi-
tate Dei, 14, 28). Grzech jest wielkim złem w całym 
swoim wielorakim wymiarze, poczynając od pierwo-
rodnego, poprzez wszystkie grzechy osobiste każdego 
człowieka, poprzez grzechy społeczne, grzechy, które 
obciążają dzieje całej ludzkości.  

Trzeba, abyśmy sobie ciągle uświadamiali to 
wielkie zło, zdobywali subtelną wrażliwość i wyraźne 
poznanie zawartego w grzechu zarzewia śmierci. Cho-
dzi tu o to, co zwykło się nazywać poczuciem grzechu. 
Ma ono swoje źródło w świadomości moralnej czło-
wieka, związane jest z uznaniem Boga, poczuciem 
łączności ze Stwórcą, Panem i Ojcem. Im głębsza bę-
dzie świadomość łączności z Bogiem, którą umacnia 
życie sakramentalne człowieka i szczera modlitwa, tym 
bardziej wyraziste będzie poczucie grzechu. Rzeczywi-
stość Boga odsłania i rozjaśnia tajemnicę człowieka. 
Czyńmy wszystko, aby uwrażliwiać nasze sumienia, i 
strzec ich przed wypaczeniem czy znieczuleniem. […] 

Wynagradzajmy Sercu Bożemu za grzechy po-
pełnione przez nas i przez naszych bliźnich. Wynagra-
dzajmy za odrzucanie dobroci i miłości Boga. Przybli-
żajmy się każdego dnia do tego źródła, z którego płyną 
zdroje wody żywej. Wołajmy za samarytańską kobie-
tą: daj nam tej wody, bo ona daje życie wieczne. 

Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości, 
Serce Jezusa, źródło życia i świętości, 
Serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze –  
zmiłuj się nad nami. Amen. 

Z homilii podczas VII pielgrzymki  
Jana Pawła II do Polski,  

Elbląg, dnia 6 czerwca 1999 roku 

Bracia i Siostry, rozważanie miłości Boga, która 
objawiła się w Sercu Jego Syna, domaga się od czło-
wieka konsekwentnej odpowiedzi. Nie zostaliśmy tylko 
wezwani do kontemplowania tajemnicy miłości Chry-
stusa, ale do uczestniczenia w niej. Chrystus mó-
wi: Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje 
przykazania (J 14, 15). Stawia w ten sposób przed nami 
ogromne wezwanie, a zarazem warunek: chcesz Mnie 
miłować, zachowuj moje nakazy, przestrzegaj świętego 
prawa Bożego, chodź ścieżkami, które Bóg ci wskazu-
je, które ja ci wskazałem przykładem mojego życia. 

Wolą Bożą jest, abyśmy zachowywali przykaza-
nia, czyli prawo Boże dane Izraelowi za pośrednictwem 
Mojżesza na Górze Synaj. Dane wszystkim ludziom. 
Znamy te przykazania. Wielu z was powtarza je co-
dziennie w modlitwie. Jest to bardzo piękny i pobożny 
zwyczaj. […] 

Przykazania zostały dane dla dobra człowieka, 
dla jego dobra osobistego, rodzinnego i społecznego. 
One są naprawdę drogą dla człowieka. Sam porządek 
materialny nie wystarczy. Musi być uzupełniony i ubo-
gacony przez nadprzyrodzony. Dzięki niemu życie 
nabiera nowego sensu, a człowiek staje się doskonal-
szy. Życie bowiem potrzebuje mocy i wartości Bożych, 
nadprzyrodzonych, wtedy dopiero nabiera pełnego 
blasku.  

Chrystus to prawo Starego Przymierza potwier-
dził. W Kazaniu na Górze mówi wyraźnie do tych, co 
Go słuchali: Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo 
albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypeł-
nić (Mt 5, 17). Chrystus przyszedł wypełnić prawo, 
przede wszystkim wypełnić je w jego treści i w znacze-
niu, a przez to ukazać pełny jego sens i całą jego głębię. 
Prawo jest doskonałe wówczas, kiedy jest przeniknięte 
miłością Boga i bliźniego. Miłość jest tym, co stanowi 
o doskonałości moralnej człowieka, o jego podobień-
stwie do Boga. Kto ma przykazania moje i zachowuje je 
– mówi Chrystus – ten Mnie miłuje. Kto zaś Mnie miłu-
je, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również 
Ja będę go miłował i objawię mu siebie (J 14, 21).  

Dzisiejsze nabożeństwo poświęcone Najświęt-
szemu Sercu Pana Jezusa przypomina nam o tej miłości 
Boga, której człowiek usilnie pragnie, i wskazuje, że 
konkretną odpowiedzią na tę miłość jest zachowywanie 
Bożych przykazań w codziennym życiu. Bóg chciał, 
aby one nie zatarły się w pamięci, ale zostały wyryte na 
zawsze w ludzkich sumieniach, aby człowiek znając i 
zachowując przykazania, miał życie wieczne. 

Szczęśliwi, którzy strzegą przykazań. Tak Psal-
mista nazywa tych, którzy chodzą drogą przykazań i 
strzegą ich do końca (por. Ps 119, 32-33). Zachowy-
wanie bowiem prawa Bożego jest podstawą dostąpienia 
daru wiecznego życia, czyli szczęścia, które nigdy się 
nie kończy. Na pytanie bogatego młodzieńca: Nauczy-
cielu, co dobrego mam czynić, aby otrzymać życie 
wieczne? (Mt 19, 16), Jezus odpowiedział: Jeśli chcesz 
osiągnąć życie, zachowaj przykazania (Mt 19, 17). To 
Jezusowe wezwanie jest szczególnie aktualne w dzi-

NABOŻEŃSTWO CZERWCOWE DO  
NAJŚW. SERCA PANA JEZUSA  

CODZIENNIE O GODZINIE 18.00 
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drugiej. Cała ta organizacja pozwalała doktorowi prze-
prowadzać 35 operacji okulistycznych dziennie. 
Wśród nich było 800 operacji zaćmy rocznie. W 1934 
roku, we wszystkich podległych placówkach, udzielono 
ponad 154 tysięcy porad i zabiegów okulistycznych. 
Lekarstwa dla szpitala dosyłano w dużej mierze z Po-
znania, gdzie Centrala Misyjna współpracowała z prof. 
Adamem Wrzoskiem z Uniwersytetu Poznańskiego. W 
dowód uznania ks. Szuniewicz został mianowany dy-
rektorem generalnym wszystkich szpitali katolickich w 
północnych Chinach.  

 

Ks. wizytator Kryspin Banko CM podjął decyzję, 
aby każdemu miesiącowi Jubileuszu 400-lecia Win-
centyńskiego Charyzmatu patronował kapłan (albo 
brat) polskiej prowincji, który w sposób szczególny 
zasłużył się dla Zgromadzenia i dla naszej Ojczyzny. 
Na miesiąc czerwiec 2017 roku jako „patron miesiąca” 
został wyznaczony ks. Wacław Szuniewicz CM 
(1892-1963) – doktor nauk medycznych, okulista i 
pediatra, misjonarz w Chinach, USA i Brazylii. Naj-
większy dziś szpital okulistyczny w Chinach został 
założony przez ks. Wacława Szuniewicza. Chińczycy 
mówili o nim „cudotwórca”. Lecząc oczy ciała, otwie-
rał oczy duszy na światło Ewangelii. W 2017 roku 
przypada 125. rocznica jego urodzin. 

============= 

Urodził się 28 grudnia 1892 roku w Głębokiem 
w ówczesnej guberni wileńskiej. Wywodził się ze szla-
checkiej rodziny Szuniewiczów, od XVI wieku licznie 
osiadłej na terenach pomiędzy Wilnem a Połockiem. 
Był siódmym, najmłodszym dzieckiem rzemieślnika 
Romualda Szuniewicza i Pauliny z Cybulskich. Wy-
chowywał się w rodzinie, w której żywe były wspo-
mnienia powstania styczniowego. Wielu jego krewnych 
utraciło majątki i zostało zesłanych na Syberię. Wśród 
nich był stryj Alojzy Szuniewicz. W 1898 roku rodzina 
Romualda opuściła powiat dziśnieński i zamieszkała w 
Smoleńsku. Tam Wacław ukończył gimnazjum. Na 
wyższe studia udał się do Moskwy, gdzie na Państwo-
wym Uniwersytecie Medycznym im. Sieczenowa w 
roku 1917 otrzymał dyplom lekarza. Niedługo potem 
został wcielony do armii carskiej. Służył na froncie 
mińskim. Przez krótki czas był lekarzem w szpitalu 
Czerwonego Krzyża w Smoleńsku, a później w szpitalu 
publicznym w Woroneżu. Po zakończeniu I wojny 
światowej wrócił do odrodzonej Polski. W latach 1922 
-1926 pracował w Klinice Pediatrii Uniwersytetu im. 
Stefana Batorego w Wilnie. Początkowo jako młodszy 
asystent (1922-24) a od roku 1924/25 jako asystent 
starszy i nadetatowy. 

W dniu 23 kwietnia 1927 roku wstąpił w Krako-
wie do Zgromadzenia Księży Misjonarzy. Święcenia 
kapłańskie przyjął 8 września 1930 roku i jeszcze w 
tym samym roku wyjechał do Chin. Pracę zaczął od 
małego, 19-łóżkowego szpitala w Xingtai. Po paru 
latach powiększył ten szpital do 100 miejsc i otworzył 
kolejnych 18 przychodni położonych 30-70 kilometrów 
od Xingtai. Systematycznie kontrolował podległe mu 
jednostki, jeżdżąc na rowerze od jednej przychodni do 

JUBILEUSZ 400-LECIA WINCENTYŃSKIEGO CHARYZMATU 

PATRON CZERWCA:  
KS. WACŁAW SZUNIEWICZ 

Ksiądz 
Wacław 

Szuniewicz 

CM 

Sława polskiego lekarza-misjonarza rozeszła się 
po całych Chinach. Szpital w Xingtai stał się celem 
pielgrzymek osób chorych z najodleglejszych miejsco-
wości. Przybywali tu także chińscy lekarze okuliści, 
aby pod kierunkiem Szuniewicza dokształcić się i na-
brać doświadczenia. Nazywano go Xuan Weiren 
(宣尉仁) – „człowiek ze srebrną brodą”. Jego dzia-
łalność nie ograniczała się tylko do okolic Xingtai. W 
1938 roku wyjechał do Pekinu, gdzie w trzy miesiące 
uruchomił oddział okulistyczny w Szpitalu Głównym 
na Uniwersytecie Katolickim. Od grudnia 1946 roku do 
lutego 1949 roku pracował we Francuskim Prowincjo-
nalnym Szpitalu Sióstr Miłosierdzia w Tiencinie. Póź-
niej przeniósł się do Francuskiego Szpitala w Pekinie. 
Następnie pracował jednocześnie w dwóch szpitalach 
w Szanghaju.  

Po dojściu komunistów do władzy misja ks. Szu-
niewicza została zamknięta. Zdecydował się wyjechać 
do Ameryki. W USA początkowo mieszkał u polskich 
kapłanów w Derby, potem przeniósł się do New 
Haven w stanie Connecticut, gdzie mieści się Uniwer-
sytet Yale. Na tym Uniwersytecie przeprowadzał do-
świadczenia, a także prowadził wykłady na temat swo-
jej pracy w Chinach.  
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 Cały czas powtarzał, że praca naukowa jest tylko 
dodatkiem do pracy duszpasterskiej. Z pobytu w Ame-
ryce nie był zadowolony. W jednym z listów do swoich 
sióstr mieszkających w Polsce napisał: Za wysoka stopa 
życiowa nie usposabia do duchowych wzlotów, a mate-
rializm życia codziennego nie da się wyplenić.  

Chciał wrócić do Chin, lecz było to niemożliwe. 
W listopadzie 1951 roku otrzymał wizę do Brazylii, 
dokąd przyjechał już w pod koniec stycznia 1952 ro-
ku. Najpierw przez kilka lat pracował w Mafra. Tu w 
1955 roku obchodził srebrny jubileusz kapłaństwa. W 
czerwcu 1956 roku opuścił Mafra i przeniósł się do 
Irati. Wciąż był aktywny jako okulista. Przewodniczył 
wielu organizacjom społecznym. Z myślą o miejscowej 
Polonii tworzył biblioteki działające zarówno w samym 
mieście jak i w okolicy. Z wielkim entuzjazmem działał 
wśród dzieci i młodzieży. Zaskarbił tym ich wielką 
sympatię i wdzięczność rodziców. Znał biegle siedem 
języków. Oprócz polskiego: rosyjski, łacinę, chiński, 
angielski, francuski i portugalski. Nigdy nie zapomniał 
o swoich polskich korzeniach. W jednym ze swoich 
listów pisał: moja ojczyzna Polska pozostanie opiekun-
ką mojej duszy, poglądów i języka. Zmarł w Irati 16 
października 1963 roku. Tam też został pochowany. 

Ks. doktor Wacław Szuniewicz był prekurso-
rem chirurgicznego leczenia astygmatyzmu rogówko-
wego. Badania nad tą metodą rozpoczął w Chinach, 
zintensyfikował je na Uniwersytecie Yale, a część z 
nich kontynuował także w Mafra. Rękopisy zawierają-
ce wyniki jego badań zostały przekazane do publikacji 
w styczniu 1952 i we wrześniu 1954 roku. Żaden z nich 
nie został wydany. Badania ks. Szuniewicza zostały 
utrwalone dzięki doktorowi Rocko M. Fasanelli z New 
Haven. Pracę autorstwa ks. Szuniewicza i dr Fasanelli 
wydano w 1981 roku. Pół roku później, w Yale, ukaza-
ła się inna praca na temat chirurgii refrakcyjnej autor-
stwa dr Fasanelli. Zawiera ona podsumowanie pracy 
naukowej dr Szuniewicza. Jego badania zostały nieza-
leżnie powtórzone i potwierdzone w Europie w 1976 
roku. Wspomnienia dr Fasanelli zostały opublikowane 
w książce poświęconej ks. Szuniewiczowi. W dniu po-
grzebu zebrani w Kurytybie brazylijscy posłowie ucz-
cili jego pamięć wspomnieniem zapisanym w aktach 
zgromadzenia plenarnego. W uznaniu zasług ks. Wa-
cława Szuniewicza Rada Miejska w Irati nazwała jego 
imieniem jedną z ulic i szkołę w Villa Rio Bonito. W 
szpitalu w Xingtai otwarto poświęcone mu muzeum, a 
przed szpitalem postawiono jego pomnik. 

 (zaczerpnięto m.in. ze strony: misjonarze.pl) 

W środę 10 maja br. odbyło się kolejne zebra-
nie Duszpasterskiej Rady Parafialnej, któremu prze-
wodniczył ks. proboszcz Jacek Kuziel. 

Członkowie Rady bardzo dobrze ocenili przebieg 
ubiegłorocznych Światowych Dni Młodzieży w parafii, 
która stała się w tym czasie miejscem wielu pięknych i 
podniosłych spotkań młodzieży z różnych krajów, tak 
w czasie sprawowania liturgii, jak i poza liturgią.  

Przez cały 2017 rok obchodzimy Jubileusz 400-
lecia Charyzmatu św. Wincentego a Paulo. Oprócz 
udekorowania kościoła portretami znaczących postaci 
związanych z tym charyzmatem – w piśmie naszej pa-
rafii co miesiąc ukazują się artykuły przedstawiające 
ważne postaci w historii Zgromadzenia Księży Misjo-
narzy w Polsce i ich działalność. Centralne uroczysto-
ści Jubileuszu 400-lecia Charyzmatu mają odbyć się w 
Bydgoszczy w niedzielę 24 września. 

W najbliższym czasie będzie prowadzona reno-
wacja nie poddanej jeszcze remontowi części prezbite-
rium. Na ten cel SKOZK przyznał naszej parafii 50.000 
złotych, miasto Kraków wesprze prace kwotą 40.000 
złotych, zaś pozostałe 36.000 złotych musi zgromadzić 
parafia odwołując się do ofiarności wiernych.  

Inne prace planowane w parafii – to zainstalo-
wanie nowego oświetlenia w prezbiterium i remont 
drzwi wejściowych do kancelarii parafialnej i domu 
księży. 

Ks. Proboszcz poinformował, że w najbliższym 
czasie będzie prowadzona rozbiórka dawnego Szpitala 
Kolejowego, na którego miejscu mają powstać dwa 
bloki mieszkalne. Brak jeszcze ostatecznych decyzji, 
wobec których parafia będzie musiała zająć stanowisko 
i ewentualnie zgłosić zastrzeżenia.   

Rok 2017 jest ostatnim rokiem działania Duszpa-
sterskiej Rady Parafialnej w obecnym składzie i w lu-
tym 2018 roku powinny odbyć się kolejne wybory do 
Rady.   

Sekretarz Rady przypomniał, że 1 czerwca 2017 
roku mija 40 lat od powstania naszej Rady Parafialnej. 
Była ona pierwszą Radą Duszpasterską w archidiecezji 
krakowskiej. 

Zebranie zakończyło się modlitwą i błogosła-
wieństwem ks. Proboszcza. 

Adam Markowski (sekretarz Rady)                

MYŚL MIESIĄCA 
Czy może być coś ważniejszego od nauki i religii? 
Nauka daje nam Wiedzę, a religia daje nam Sens. 
Zarówno Wiedza jak i Sens są niezbędnymi warun-
kami godnego życia.  

ks. Michał Heller 

WYDARZYŁO SIĘ:  
ZEBRANIE  

RADY PARAFIALNEJ 

W następnym numerze: 
Chór Mariański we Włoszech 
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Lękam się mówić o Eucharystii, bo zaiste: jest ona 
wielką tajemnicą naszej wiary. Rozważając misterium 
Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, wyjdziemy od 
tego, co widzialne i przechodząc przez istotę tajemnicy 
skrywanej pod osłoną chleba i wina, podążymy ku działa-
niu tego największego z sakramentów. 

Dlaczego chleb i wino? 

Chleb w Starym i Nowym Testamencie był sym-
bolem tego wszystkiego, co niezbędne do życia, to pod-
stawowy pokarm również w naszej kulturze. W niejed-
nym polskim domu można usłyszeć słowa rodziców: 
bogactw nie mamy, ale chleba i naszej miłości u nas nigdy 
Ci nie zabraknie. 

Wino było nieodzowne przy każdym uroczystym 
posiłku, używano go także jako środka leczniczego. Jak 
czytamy na kartach Pisma Świętego: rozweselało serce 
człowieka, było darem Boga, a jego obfitość – znakiem 
błogosławieństwa i mesjańskiego czasu zbawienia.  

Te dwa dary pojawiają się na początku historii 
Izraela, o czym czytamy w 14 rozdziale Księgi Rodzaju. 
Oto król Szalemu – Melchizedek, kapłan Boga Najwyż-
szego, wychodząc na spotkanie Abrahama, wynosi chleb i 
wino. Powołując się na to zdarzenie oraz na Psalm 110 – 

autor Listu do Hebrajczyków udowadnia, iż to właśnie 
Chrystus jest zapowiadanym królem i kapłanem w jednej 
osobie. Jego kapłaństwo różni się jednak od aronowego 
nie tylko pochodzeniem i rangą, ale także samą ofiarą, 
którą jest ciało i krew Bożego Syna (zob. Hbr 5, 5nn). 

Dlaczego dwie postaci? 

Podczas Ostatniej Wieczerzy Chrystus przemienił 
chleb w swoje ciało, wino w swoją krew. W nauczaniu 
apostolskim „ciało” oznacza rzeczywistą osobę, zaś jego 
ofiarowanie wskazuje na Sługę Pańskiego, zapowiadane-
go przez proroka Izajasza. Krew zaś określa istotę życia, 
wskazuje też na gwałtowną śmierć Sługi Bożego.  

Od tamtego zdarzenia, chleb i wino przeistoczone 
w Ciało i Krew Chrystusa przestają być zwykłym pokar-
mem, a stają się Tym, co Kościół ma najświętszego – 
samym Chrystusem. W modlitwie po Komunii odmawia-
nej w 30. niedzielę zwykłą kapłan wypowiada słowa: 
Boże, nasz Ojcze, niech Twój Sakrament dokona w nas 
tego, co oznacza, abyśmy osiągnęli zjednoczenie z Chry-
stusem, którego przyjmujemy pod osłoną chleba i wina. 
Przyjmując Ciało i Krew Chrystusa przyjmujemy Osobę 
z całym Jej życiem. 

Dlaczego pokarm konieczny? 

W potocznym rozumieniu pokarm spożywamy po 
to, aby żyć, mieć siłę do działania, być zdrowym. Jak 
czytamy w Ewangelii wg św. Jana, po rozmnożeniu chle-
ba Chrystus wzywał wszystkich do karmienia się Jego 
Ciałem, wypowiadając m.in. następujące słowa: Jeżeli nie 
będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie bę-
dziecie pili Krwi Jego – nie będziecie mieli życia w sobie 
(J 6, 53). Eucharystia jest zatem pokarmem niezbędnym, 
by mieć życie. Chodzi tu przede wszystkim o życie, jakie 
otrzymuje człowiek zjednoczony z Chrystusem, życie, w 
którym na mocy sakramentu możemy mieć udział już tu 
na ziemi. 

Kto jednak nie przyjmuje Eucharystii – jak mówi 
Chrystus – nie będzie miał życia w sobie. Nie wystarczy 
zatem być tzw. „dobrym człowiekiem” czy „ochrzczonym 
poganinem”. Trzeba karmić się Ciałem Pańskim, czyli 
wstępować w komunię z Chrystusem i przy pomocy łaski 
Bożej dokonywać tego, co ta komunia czyli wspólnota 
oznacza.  

Dlaczego centrum naszej wiary? 

Podkreślmy jednak od razu, iż przyjmowanie Eu-
charystii nie jest działaniem magicznym. Samo jej przyj-
mowanie niewiele zdziała – tak jak samo posiadanie ta-
lentu nie uczyni z nikogo wielkiego pianisty. Karmienie 
się Ciałem Pańskim daje możliwość, otwiera zdroje łask, 
daje siłę i moc, z której możemy skorzystać, by dokonać 
przemiany naszego życia. A chodzi tu o przemianę fun-
damentalną. O jej istocie mówi modlitwa po Komunii 
odczytywana w 27. niedzielę okresu zwykłego. W ten 
dzień kapłan modli się: Wszechmogący Boże, spraw, aby 
udział w tym Sakramencie zaspokoił głód i pragnienie 
naszej duszy i przemienił nas w Chrystusa, którego przyję-
liśmy.  

 

NA BOŻE CIAŁO: 
DLACZEGO TAK? 

DLACZEGO AŻ TYLE? 

Na zdjęciu: 

autor rozważania w czasie procesji Bożego Ciała 
w dniu 26 maja 2016 roku 
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Wielu jednak osobom brak wiary. Także wierzą-
cym zdarza się przyjmować Ciało Pańskie niegodnie, bez 
świadomości wyjątkowej natury tego Daru. Nie można 
bowiem traktować Eucharystii jak zwykłego pożywienia. 
Nie można jej przyjmować niegodnie. Ona nie jest zwy-
kłym chlebkiem, ciasteczkiem, opłatkiem. Przestrzega 
przed tym św. Paweł w Liście do Koryntian: Kto spożywa 
chleb lub pije kielich Pański niegodnie, winny będzie Cia-
ła i Krwi Pańskiej […] Kto spożywa ten chleb i pije z tego 
kielicha nie zważając na Ciało Pańskie – wyrok sobie 
spożywa i pije (1 Kor 11, 27 i 29). 

Przyjmując Chrystusa pod postaciami chleba i wi-
na, na moment – mamy szansę przekroczyć granice na-
szego poznania, zniwelować ramy czasu i wejść w nie-
skończone misterium naszej wiary. Jeśli zwrócimy uwagę 
na rzeczywistość ukazaną w szóstym wierszu piątego 
rozdziału Apokalipsy św. Jana, a wyrażoną także w III 
Prefacji Wielkanocnej, wówczas może dojść do naszej 
świadomości prawda, że Eucharystia zawiera w sobie 
wszystko: Wcielenie Chrystusa, Jego Narodzenie, Życie, 
Mękę i Śmierć, chwalebne Zmartwychwstanie i Wniebo-
wstąpienie. Całe dzieło zbawcze jest obecne w Chrystusie 
ukrytym pod postaciami chleba i wina.  

Więcej: oniemieć ze zdziwienia.  

Zbawienie jest dziełem Ojca przez Syna w Duchu 
Świętym. Sam Chrystus uczył: kto mnie zobaczył, zoba-
czył również i Ojca, [bowiem] ja i Ojciec – Jedno jeste-
śmy (zob. J 14, 9; 10, 30). Przyjmując Eucharystię, przez 
Chrystusa z Chrystusem i w Chrystusie mamy szansę 
wejść w jedność z całą Trójcą Świętą.  

Kiedy zdamy sobie z tego sprawę, kiedy dojdzie do 
naszej świadomości prawda o tym, jak ogromną święto-
ścią jest Eucharystia – wtedy możemy oniemieć ze zdzi-
wienia: oto Bóg w całej swej tajemnicy jest dostępny dla 
każdego; mimo swego nieskończonego majestatu staje się 
dla człowieka zwykłym pokarmem, zamkniętym w drobi-
nie chleba. 

Tę niepojętą tajemnicę delikatnie rozjaśnia logika 
następstw świąt w ciągu roku liturgicznego, poczynając 
od Adwentu, przez Boże Narodzenie, Wielki Post, Wiel-
kanoc, Zesłanie Ducha Świętego, Uroczystość Trójcy 
Świętej, aż do Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi 
Chrystusa (Bożego Ciała), w których te tajemnice są 
obecne. Kolejność następowania tych świąt nie jest przy-
padkowa.  

Dlaczego aż tyle? 

Tydzień później uzyskamy jeszcze odpowiedź na 
pytanie: dlaczego tak wiele Bóg dla nas zrobił: dlaczego 
nas stworzył, potem mimo upadku odkupił, uświęcił i w 
Chrystusie wywyższył ponad całe stworzenie? Obcho-
dzona w piątek po oktawie Bożego Ciała Uroczystość 
Najświętszego Serca Pana Jezusa wskazuje na istotę Bo-
żego działania, która jest także zadaniem wszystkich 
chrześcijan – serce bowiem wskazuje na miłość, która jest 
źródłem i celem istnienia świata. 

ks. Wojciech Kałamarz CM 

  

Chleba naszego powszedniego daj nam dzi-
siaj… Codziennie prosimy o chleb. To znaczy – o co? 
Prosimy o to, co jest najbardziej potrzebne: o pokarm. 
Jaki pokarm? W tekście greckim czytamy: επιουσιον 
– co oznacza: codzienny, powszedni. Tak też jest w 
tłumaczeniu na łacinę: panem nostrum cotidianum da 
nobis hodie. Ale Ojcowie Kościoła – czyli nauczyciele 
wiary i pisarze kościelni pierwszych wieków rozumieli 
to trochę inaczej. Św. Hieronim 1.600 lat temu w swo-
im tłumaczeniu na język łaciński napisał: panem no-
strum supersubstantialem da nobis hodie. Co można 
przetłumaczyć: Chleba naszego nadprzyrodzonego daj 
nam dzisiaj. Uważali oni, że Chleb z nieba, który spo-
żywamy w czasie Mszy św. – też jest chlebem powsze-
dnim, też jest pokarmem codziennie nam potrzebnym, i 
o ten Pokarm też codziennie powinniśmy prosić. 

Świadkiem takiego przekonania jest św. Cy-
prian, biskup i męczennik (200—258), który w trakta-
cie «O Modlitwie Pańskiej» pisał: Słowa te można ro-
zumieć zwyczajnie, a także na sposób duchowy. Jedno i 
drugie rozumienie w zamiarze Bożym odnosi się do 
zbawienia. Chrystus bowiem jest chlebem życia, a 
chleb ten nie jest chlebem wszystkich, ale naszym. 
Podobnie więc jak mówimy „Ojcze nasz”, ponieważ 
Bóg jest Ojcem tych, którzy Go znają i wierzą, tak też 
wołamy: „chleba naszego”, ponieważ Chrystus jest 
chlebem tych, którzy należą do Jego Ciała, to jest nas 
wszystkich.  

 

TYLKO CHLEB? 

Jednostka  
Terenowa 

Stowarzyszenia  
Miłosierdzia  

św. Wincentego  
a Paulo 

przy parafii NMP 
z Lourdes 

w Krakowie 

zaprasza nowych chętnych do współpracy 
w dziele świadczenia miłosierdzia 

najbardziej potrzebującym w oparciu o naukę 
Świętego Wincentego a Paulo. 

CZEKAMY NA CIEBIE! 

Dyżury i kontakt: Dom Katolicki, ul. Lea 55; 
poniedziałki, w godz. 15.30—18.00: 

Zarząd AIC Lourdes; 
czwartki, w godz. 9.00—12.00: 

Siostra Beata Woźniak SM; 
tel: (12) 636 12 18 
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Warto przytoczyć ciąg dalszy jego rozważania: 
Prosimy codziennie o udzielanie tego chleba, abyśmy 
należąc do Chrystusa i przyjmując codziennie jako 
pokarm zbawienia Jego Eucharystię, nie zostali odłą-
czeni od Chrystusa na skutek popełnienia ciężkiej 
przewiny zabraniającej przyjmowania niebieskiego 
chleba. Sam bowiem powiedział: „Ja jestem chlebem 
żywym, który z nieba zstąpił. Jeśli kto pożywa ten chleb, 
będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest Ciało 
moje za życie świata”.  

I dalej: Kiedy więc powiada, iż ktokolwiek poży-
wa Jego chleb, będzie żył na wieki, to jest rzeczą jasną, 
iż w ten sposób żyją ci, którzy należą do Jego Ciała i 
mocą tej przynależności przyjmują Eucharystię. A 
przeciwnie, lękać się trzeba i modlić, abyśmy na sku-
tek powstrzymywania się od tego chleba nie odłączyli 
się od Ciała Chrystusa i nie oddalili się od zbawienia, 
przed czym ostrzega sam Chrystus w słowach: „Jeśli 
nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie 
będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w 
sobie”. Dlatego właśnie prosimy o codzienne udziela-
nie chleba naszego, to jest Chrystusa, abyśmy żyjąc już 
i trwając w Chrystusie, nie oddalili się od Jego uświę-
cającego wpływu i Jego Ciała (podkreślenia: ks. B.M.). 

Jaki chleb? Widzimy już, że odpowiedź jest 
bardziej złożona – bogatsza – aniżeli nam się zdawało. 
Ale trzeba jeszcze zapytać: dlaczego tylko chleb?    

W Ewangelii św. Jana czytamy o cudownym 
rozmnożeniu chleba: Jeden z uczniów Jezusa, Andrzej, 
brat Szymona Piotra, rzekł do Niego: Jest tu jeden 
chłopiec, który ma pięć chlebów jęczmiennych i dwie 
ryby, lecz cóż to jest dla tak wielu? […] Jezus więc 
wziął chleby i odmówiwszy dziękczynienie, rozdał sie-
dzącym; podobnie uczynił z rybami, rozdając tyle, ile 
kto chciał (zob. J 6, 8-11). W tekście uderza obfitość 
chleba. Owszem, są i pomnożone ryby – Jezus nie 
uważa, że Jego słuchacze mają jeść suchy chleb. Wodę 
do picia mają pewnie ze sobą, nie musi więc rozmnażać 
wody albo przemieniać ją w wino. Ale też nie otrzymu-
ją nic więcej. Otrzymują tylko to co konieczne: po-
karm dla ciała. Wcześniej otrzymali pokarm ducho-
wy: to obecność, bliskość Jezusa i Jego nauka. I nic 
więcej. Dlaczego? Dlaczego tylko tyle? Dlaczego w 
codziennej modlitwie prosimy tylko o tyle: Chleba 
naszego powszedniego daj nam dzisiaj? 

Bo mamy skłonność dawać innym rzeczy nie-
przydatne – ile to niepotrzebnych prezentów daje się 
innym przy okazji imienin, urodzin albo chociażby św. 
Mikołaja! – i mamy skłonność szukać i kupować rze-
czy tak naprawdę niepotrzebne (jak buty, to takie za 
500 złotych, bo muszą być droższe niż koleżanki). Dla-
tego już przed wieloma laty mówił Bóg do Izraelitów 
przez proroka Izajasza: Czemu wydajecie pieniądza na 
to, co nie jest chlebem? I waszą pracę – na to, co nie 
nasyci? Słuchajcie Mnie, a jeść będziecie przysmaki i 
dusza wasza zakosztuje tłustych potraw. Nakłońcie 
wasze ucho i przyjdźcie do Mnie, posłuchajcie Mnie, a 
dusza wasza żyć będzie (Iz 55, 2-3). Bóg wie, czego 

naprawdę potrzebujemy. I tak naprawdę potrzebujemy 
mniej, niż nam się wydaje. A Bóg mówi nam, czego 
potrzebujemy, chce, abyśmy o to prosili, i daruje to 
nam, jeżeli tylko przyjdziemy do Niego – zamiast szu-
kać nie wiadomo gdzie i nie wiadomo czego.   

Chleb, chleb i chleb… Tylko chleb. Ale czy słu-
chacze Pana Jezusa byli nieszczęśliwi z tego powodu? 
Nic podobnego: chcieli przyjść i porwać Go, aby Go 
obwołać królem. Gdy więc mówimy: Chleba naszego 
powszedniego daj nam dzisiaj – codziennie uczymy 
się, że tylko tego tak naprawdę potrzebujemy: z ręki 
Jezusa pokarmu dla ciała i dla duszy. Co świetnie 
skomentował św. Paweł w Pierwszym Liście do Tymo-
teusza: Wielkim zaś zyskiem jest pobożność wraz z 
poprzestawaniem na tym, co wystarczy. Nic bowiem 
nie przynieśliśmy na ten świat; nic też nie możemy [z 
niego] wynieść. Mając natomiast żywność i odzienie, i 
dach nad głową, bądźmy z tego zadowoleni! A ci, któ-
rzy chcą się bogacić, wpadają w pokusę i w zasadzkę 
oraz w liczne nierozumne i szkodliwe pożądania. […] 
Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest chciwość 
pieniędzy… (1 Tm 6, 6-10). 

ks. Bogdan Markowski CM  

 

Na zdjęciu: 

autor przy tekście Modlitwy Pańskiej w języku 
polskim w Kościele Pater Noster w Jerozolimie 
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Druk: Firma PLATAN, Kryspinów 256, 32-060 Liszki, tel.: (12) 429-96-60; www.wydawnictwoplatan.pl 

MSZE ŚW. W NIEDZIELE: 

6.30, 8.00, 9.30, 11.00 (dzieci), 
12.30, 15.00, 16.30, 18.30, 
20.00 (studenci); 
w kaplicy akademickiej: 
11.00 – dzieci przedszkolne 
(do 11 czerwca) 

MSZE ŚW. W TYGODNIU: 

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 18.30, 
20.00 (z wyjątkiem sobót) 

SPOWIEDŹ ŚWIĘTA 
w tygodniu:  
w g. 6.00÷9.00; 18.00÷19.00;  
19.30÷20.00 (z wyjątkiem sobót)  

w niedziele: 
pół godziny przed Mszą św. 

KANCELARIA PARAFIALNA 
czynna od poniedziałku do piątku  
tylko w godz. 16.00÷18.00 

Kursy Przedmałżeńskie: 
poniedziałki, godz. 19.00 

Katolicka Poradnia Rodzinna: 
poniedziałki, godz. 18.00÷19.00; 

środy, godz. 18.15÷19.15 

Warsztaty komunikacji małżeńskiej: 
każda czwarta sobota miesiąca,  
w godz. 9.00÷15.00 

Biblioteka Żywego Różańca: 
środy, godz. 17.00÷18.00 

Klub Parafialny 
czynny od poniedziałku do piątku,  
w godz. 14.00÷18.00 

Świetlica dla dzieci 
czynna od poniedziałku do piątku,  
w godz. 14.00÷18.00 

Dyżur Stowarzyszenia Miłosierdzia: 
poniedziałki, w godz. 15.00÷18.00 
czwartki, w godz. 9.00÷12.00 

NUMERY TELEFONÓW 
dyżurny:        12-622-59-19 
kancelaria:   12-622-59-21 
zakrystia:     12-622-59-27 

CZERWIEC 
1 (czwartek): pierwszy czwartek miesiąca. 

Inauguracja nabożeństw czerwcowych ku czci Najśw. Serca 
Pana Jezusa o godz. 18.00. 

2 (piątek): pierwszy piątek miesiąca.  
  Odwiedziny kapłanów w domach chorych z posługą sakra-

mentalną – od godz. 9.00; dodatkowa Msza św. – o godz. 
16.30. 

3 (sobota): pierwsza sobota miesiąca.  
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP o godz. 7.40 i 
Msza św. o Niepokalanym Sercu NMP o godz. 8.00 oraz 
nabożeństwo wynagradzające. 

4 (niedziela): Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. 
Msza św. dziękczynna z racji Srebrnego Jubileuszu Kapłań-
stwa ks. Pawła  Dobroszka – o godz. 9.30.  

5 (poniedziałek): Święto Najśw. Maryi Panny, Matki Kościoła. 
Msze św. o g. 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 16.30, 18.30 i 20.00. 

7 (środa):  pierwsza środa miesiąca.  
Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 
18.30, a po niej Msza św. wotywna o NMP z Lourdes. 

8 (czwartek): Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Ka-
płana. 

11 (niedziela): Uroczystość Najświętszej Trójcy. 
 Składka będzie przeznaczona na renowację prezbiterium. 
 Kończy się okres spowiedzi i Komunii św. wielkanocnej. 
14 (środa): Msza św. na zakończenie roku formacji służby liturgicznej 

– o godz. 18.30. 
15 (czwartek): Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa 

(Bożego Ciała): porządek Mszy św. – jak w niedziele. 
Po uroczystej Mszy św. o godz. 16.30 – procesja do czte-
rech ołtarzy (do kościoła Bł. Anieli Salawy). 

18 (niedziela): 11. niedziela zwykła. 
Składka na Fundację «SOS w obronie życia». 

22 (czwartek): Msza św. na zakończenie roku szkolnego dla uczniów 
ZSOI nr 1 – o godz. 10.00;      
Msza św. na zakończenie roku szkolnego dla uczniów ZSO 
nr 51 – o godz. 11.00. 
Zakończenie uroczystości oktawy Bożego Ciała. 

23 (piątek): Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa.  
Nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.  
Msza św. na zakończenie roku szkolnego dla VII LO – o 
godz. 9.00. 

24 (sobota): Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela. 
25 (niedziela): 12. niedziela zwykła. 
29 (czwartek): Uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła. 

 Składka przeznaczona jest na wsparcie działalności Stolicy 
Apostolskiej (tzw. świętopietrze). 
Dzień imienin ks. Pawła Dobroszka i ks. Piotra Klimczaka. 

Kalendarium duszpasterskie IINNFFOORRMMAACCJJEE    
PPAARRAAFFIIAALLNNEE  


