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W pierwszy dzień Przaśników, kiedy ofiarowywano Paschę, zapytali Jezusa Jego
uczniowie: «Gdzie chcesz, żebyśmy przygotowali Ci spożywanie Paschy?» I posłał
dwóch spośród swoich uczniów z tym poleceniem: «Idźcie do miasta, a spotka was
człowiek niosący dzban wody. Idźcie za nim i tam, gdzie wejdzie, powiedzcie
gospodarzowi: Nauczyciel pyta: Gdzie jest dla Mnie izba, w której mógłbym spożyć
Paschę z moimi uczniami? On wskaże wam na górze salę dużą, usłaną i gotową. Tam
przygotujecie dla nas». Uczniowie wybrali się i przyszli do miasta, a tam znaleźli
wszystko, tak jak im powiedział, i przygotowali Paschę. A gdy jedli, wziął chleb,
odmówił błogosławieństwo, połamał i dał im, mówiąc: «Bierzcie, to jest Ciało
moje». Potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im, i pili z niego
wszyscy. I rzekł do nich: «To jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie
wylana. Zaprawdę, powiadam wam: Odtąd nie będę już pił napoju z owocu winnego
krzewu aż do owego dnia, kiedy pić będę go nowy w królestwie Bożym». Po
odśpiewaniu hymnu wyszli w stronę Góry Oliwnej.
Kiedy Jezus zapowiadał wydarzenie opisane w dzisiejszej Ewangelii, słuchający Go pytali ze
zdziwieniem: "Jak On może nam dać swoje Ciało na pożywienie?". Dziś mamy odpowiedź.
Okazało się to takie proste! Spożywanie Ciała Chrystusa nie polega jednak tylko na
przyjmowaniu Chleba Eucharystycznego. Eucharystia to Pascha, czyli Przejście. Spożywać
Ciało Chrystusa to przechodzić od śmierci do życia, to przekraczać "Morze Czerwone" ludzkiej
ograniczoności, to zwyciężać grzech. W tym tkwi istota Eucharystii, nie w obrzędzie. Obrzęd
jest tylko formą. Treścią jest owo Przejście.
ZADANIE NA TYDZIEŃ
Do przemyślenia: Jak często przyjmuję Chrystusa w Komunii świętej? Czy częste
przyjmowanie Ciała Chrystusa przemienia moje życie?
Do wykonania: Podziękuję Jezusowi za to, że został z nami i że możemy Go przyjmować
w Komunii świętej.
W KALENDARZU LITURGICZNYM:

07.06 (poniedziałek) – Wsp. bł. Michała Tomaszka i Zbigniewa Strzałkowskiego
Zbigniew Strzałkowski urodził się w Tarnowie w roku 1958. Pierwsze śluby w Zakonie Braci
Mniejszych Konwentualnych złożył w roku 1980, a w roku 1986 przyjął święcenia kapłańskie; po
okresie pracy wychowawczej w Niższym Seminarium Duchownym w Legnicy, wyjechał na misję do
Peru. Michał Tomaszek urodził się w Łękawicy w roku 1960. Pierwsze śluby w Zakonie Braci
Mniejszych Konwentualnych złożył w roku 1981, a w roku 1987 przyjął święcenia kapłańskie. Po
okresie pracy duszpasterskiej w Pieńsku wyjechał na misję do Peru. W rozległej parafii Pariacoto
(diecezja Chimbote) pracowali obydwaj 2 lata, budując wspólnotę franciszkańską i służąc ludowi.
Odwiedzając andyjskie wioski, oddawali się ofiarnie posłudze pastoralnej i charytatywnej. 9 sierpnia

1991 roku, wieczorem, zostali zamordowani przez członków komunistycznej partyzantki Świetlisty
Szlak. Ich beatyfikacja miała miejsce 5 grudnia 2015 roku w Chimbote w Peru.

08.06 (wtorek) Wspomnienie św. Jadwigi, królowej
Jadwiga Andegaweńska urodziła się w roku 1374 jako córka króla Węgier i Polski, Ludwika (13261382). Po ojcu odziedziczyła tron Polski i w roku 1384 została ukoronowana. W 1386 poślubiła
wielkiego księcia Litwy, Władysława Jagiełłę (zm. 1434), dając początek panowania dynastii
Jagiellonów na polskim tronie. Przyczyniła się do nawrócenia tego kraju na chrześcijaństwo. Dzięki jej
staraniom powstał w Krakowie Wydział Teologiczny na odnowionej Akademii. Przez całe życie
odznaczała się hojnością dla ubogich. Zmarła w Krakowie 17 lipca 1399 roku. Jan Paweł II
kanonizował ją 8 czerwca 1997 roku.

09.06 (środa) Wspomnienie św. Efrema, diakona i doktora Kościoła
Święty Efrem Syryjczyk, diakon, doktor Kościoła, urodził się około 306 roku w Nisibis (Mezopotamia).
Jako nauczyciel przyjął święcenia diakonatu. Gdy w roku 363 miasto zdobyli Persowie, wyemigrował
do Edessy. Był wybitnym egzegetą, kaznodzieją. Jego spuścizna literacka - pieśni, poematy, hymny,
komentarze - wskazująca na rozległą kulturę teologiczną, jest ogromna. W wielu tekstach wyraża
przywiązanie i cześć do Matki Bożej. Nazwano go "harfą Ducha Świętego". Z utworów pełnych
żarliwości i poetyckiego natchnienia wyłania się osobowość wrażliwa, ciepła, o urzekającej
pobożności. Jest największym poetą syryjskim, jednym z największych poetów chrześcijańskich.
Zaliczany jest do wielkich Ojców Kościoła. Zmarł 9 czerwca 373 roku.

10.06 (czwartek) Wspomnienie bł. Bogumiła, biskupa
Bogumił urodził się we wsi Koźmin w początkach XII w. W roku 1167 został mianowany
arcybiskupem gnieźnieńskim. Związany był z misją wśród Prusów. W roku 1170 zrezygnował z
arcybiskupstwa i osiadł jako pustelnik w rozlewiskach Warty i Neru pod Dobrowem. Zasłynął darem
modlitwy i nauczania ubogiej ludności. Zmarł 10 czerwca 1182 r., pochowany w Dobrowie. Kult
Bogumiła występuje już w średniowieczu. Ogłoszony przez Stolicę Apostolską 27 maja 1925 r.
błogosławionym.

11.06 (piątek) Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa
Kult Serca Jezusowego wywodzi się z czasów średniowiecza; początkowo miał charakter prywatny,
z czasem ogarnął szerokie rzesze społeczeństwa. Mistyka średniowiecza łączyła kult Serca
Jezusowego z bardzo żywym nabożeństwem do Najświętszej Rany boku Jezusa. Od XVII wieku
nabożeństwo do Serca Pana Jezusa staje się powszechne w całym Kościele, przyczyniło się do tego
dwoje świętych żyjących w wieku XVII: św. Jan Eudes (1601-1680) i św. Małgorzata Maria Alacoque
(1647-1690). Pierwszy działał bardziej z własnej inicjatywy, natomiast św. Małgorzata – pod
wpływem objawień, jakie otrzymała.

12.06 (sobota) Wspomnienie Niepokalanego Serca Maryi Panny
O Sercu Maryi jako pierwszy pisze św. Łukasz (Łk 2,19.51). Pierwsze ślady kultu Serca Maryi
napotykamy już w XII w. Samo święto zapoczątkował w 1643 roku św. Jan Eudes (zwany "twórcą
liturgicznego kultu Serca Jezusa i Maryi") rozpoczynając na wielką skalę kult Serca Maryi. W wieku
XIX rozpowszechniło się nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi dla podkreślenia Jej przywileju
niepokalanego poczęcia. Początek temu nabożeństwu dało ogłoszenie dogmatu o Niepokalanym
Poczęciu Maryi przez papieża Piusa IX w roku 1854, jak też objawienia Matki Bożej w Lourdes (1858).
Najbardziej jednak przyczyniły się głośne objawienia Matki Bożej w Fatimie w roku 1917. 13
października 1942 roku w 15-lecie objawień fatimskich papież Pius XII drogą radiową ogłosił całemu
światu, że poświęcił rodzaj ludzki Niepokalanemu Sercu Maryi. Na cały Kościół wprowadził święto
Niepokalanego Serca Maryi papież Pius XII dnia 4 maja 1944 roku.

