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Jezus powiedział do Żydów: «Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli
ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje Ciało,
wydane za życie świata». Sprzeczali się więc między sobą Żydzi, mówiąc: «Jak On
może nam dać swoje ciało do jedzenia?» Rzekł do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę,
powiadam wam: Jeżeli nie będziecie jedli Ciała Syna Człowieczego ani 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».
Jezus powtarza ją wyraźnie zdumionym Żydom, dla których słowa te brzmią jak
bluźnierstwo: Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili
Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Jego Ciało i Krew to prawdziwy, konkretny
pokarm, nie metafora ani pobożny obraz. Ilekroć je przyjmujemy, Jezus, Syn Boży znajduje
w nas swoje prawdziwe mieszkanie, a my zanurzamy się w Nim. Ewangelista Jan używa
na określenie tego przenikania Boga do ludzkiego życia i odwrotnie greckiego słowa
menein, które oznacza trwałe przebywanie, pozostawanie w jakimś miejscu. Innymi
słowy, przyjmowanie ciała i krwi Chrystusa sprawia, że On rzeczywiście mieszka we mnie,
a ja znajduję w nim swój dom i przystań.
ZADANIE NA TYDZIEŃ:

Do przemyślenia: Jaki jest mój stosunek do częstej Komunii świętej? Czy mam
świadomość, że życie Boże będzie się rozwijało we mnie tylko wtedy, gdy mój
kontakt z Chrystusem Eucharystycznym będzie częsty i żywy?
Do wykonania: Przy każdej okazji wstąpię do kościoła, by spotkać się z Chrystusem w
Najświętszym Sakramencie i będę często przystępować do Komunii świętej.
W KALENDARZU LITURGICZNYM:

20.08 (poniedziałek) Wspomnienie św. Bernarda, opata i doktora Kościoła
Bernard ur. się w 1090 r. koło Dijon we Francji. Otrzymał staranne
wychowanie chrześcijańskie. W roku 1111 wstąpił so opactwa cystersów
w Citeaux. Wkrótce został opatem nowego klasztoru w Claivaux. Słowem i
pismami przyczyniał się do pogłębienie Ŝycia duchowego i utwierdzenia
wiary. Wywarł olbrzymi wpływ na Europę. Zmarł 20 sierpnia 1153 r.
21.08 (wtorek) Wspomnienie św. Piusa X, papieża
Józef Sarto urodził się w Riese w 1835 r. Wyświęcony na kapłana z wielka
gorliwością spełniał obowiązki pasterskie. W roku 1884 został biskupem

Mantui a w roku 1893 patriarchą Wenecji i kardynałem. W roku 1903 został
wybrany papieŜem i wybrał imię Pius X. oŜywił w Kościele Ŝycie
eucharystyczne i rozpoczął reformę liturgii. Zmarł w roku 1914. Polacy
powinni szczególnie faworyzować tego świętego papieŜa, bo to jemu właśnie
zawdzięczamy wezwanie w litanii loretańskiej „Królowo Polski, módl się za
nami”. W 1906 roku ustanowił święto Matki Boskiej Częstochowskiej
(przypadające 26 sierpnia) i wyniósł do godności bazyliki kościół na Jasnej
Górze. A cztery lata później dodał jeszcze jedno święto do polskiego
kalendarza liturgicznego – Matki Boskiej Królowej Polski (w tamtych latach
było ustanowione dla dwóch diecezji: lwowskiej i przemyskiej).
22.08 (środa) Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny, Królowej
Tytuł "Królowa" podkreśla stan Maryi w czasach ostatecznych jako Tej,
która zasiada obok swego Syna, Króla chwały. W ten sposób wypełniły się
słowa Magnificat: "Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie
pokolenia, gdyŜ wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny". Maryja ma
uczestnictwo w chwale zmartwychwstałego Chrystusa, gdyŜ miała udział
w Jego dziele zbawczym. Jest Jego Matką, nosiła Go w swoim łonie,
urodziła Go, zadbała o Jego wychowanie, towarzyszyła Mu nieustannie
podczas Jego nauczania - aŜ do krzyŜa, a potem Wieczernika w dniu
Pięćdziesiątnicy. Maryja nie jest Królową absolutną, najwyŜszą i jedyną.
Jest nad Nią Bóg i tylko On ma najpełniejsze prawo do tego tytułu. Jeśli
więc Maryję nazywamy Królową, to jedynie ze względu na Jej Syna.
Godność Jej Boskiego Macierzyństwa wynosi Ją ponad wszystkie
stworzenia, czyni Ją Królową aniołów i wszystkich Świętych, Królową
nieba i ziemi. Królewskość Maryi jest więc pośrednia. Tylko Pan Bóg jest
władcą najwyŜszym i jedynym. Maryja ma władzę jedynie honorową
i zleconą, pełni na ziemi rolę "Regentki".
24.08 (piątek) Święto św. Bartłomieja, Apostoła
Tradycja chrześcijańska ma niewiele do powiedzenia o św. Bartłomieju.
Zainteresowanie innymi Apostołami jest znacznie większe, postać św.
Bartłomieja jest raczej w cieniu. Pierwszy historyk Kościoła, św. Euzebiusz,
pisze, Ŝe ok. roku 200 Pantenus znalazł w Indiach Ewangelię św. Mateusza. Z
apokryfów o św. Bartłomieju zachowały się Ewangelia Bartłomieja i
Apokalipsa Bartłomieja. Znamy je jednak w dość drobnych fragmentach.
Zachował się równieŜ obszerniejszy apokryf Męka Bartłomieja Apostoła.
Według niego Bartłomiej miał głosić Ewangelię w Armenii. Tam miał nawet
nawrócić brata królewskiego - Polimniusza. Na rozkaz króla Armenii,
Astiagesa, został pojmany w mieście Albanopolis, ukrzyŜowany, a w końcu
ścięty. Od św. Izydora (+ 636), biskupa Sewilli, rozpowszechniła się pogłoska,
Ŝe św. Bartłomiej został odarty ze skóry. Jako przypuszczalną datę śmierci
Apostoła podaje się rok 70.
WARTO WIEDZIEĆ

Jak przygotować się do dobrego uczestnictwa we Mszu o uzdrowienie?
 Oczyść swoje serce – spowiedź
 Wzbudź w sobie pragnienie wybaczenia. Przebacz. Módl się za nich. Poproś
równieŜ dla nich o uzdrowienie i przebaczenie i potrzebne łaski
 Poczytaj Słowo BoŜe – a na Mszy św. skup sie na słuchaniu.
 Przystąp do Komuni - powiedz Jezusowi w swoim sercu, Ŝe Go kochasz .
 Adoruj Jezusa - w czasie adoracji patrz na Niego i ufaj Jemu, On Cię uzdrawia.

