
I oto jesteśmy ...
Moi  Drodzy!  Co  tydzień  poprzez  stronę  internetową  naszej  Parafii

będziemy się spotykać i poznawać ciekawe biblijne postacie, wydarzenia, czytać
fragmenty  Pisma świętego,  a  także  czynić  różne  zadania  –  po ich  odesłaniu
najciekawsze nagrodzimy. Zapraszam więc na spotkanie szóste.

W tym tygodniu  :   

SPOTKANIE Z .... EUCHARYSTIĄ
W tym tygodniu Boże Ciało, a więc warto i należy w naszym spotkaniu spotkać się

z Eucharystią, która  tak mocno jest obecna w naszym życiu – każdej niedzieli i nie tylko...  

Jej wielkie znaczenia podkreśla też Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Jezusa,
którą przeżywamy w tym tygodniu – w czwartek. 

1. Na początek bardzo krótko o Eucharys i... 

Cofnijmy  się  do  początku...   Dzień przed  swoją śmiercią  Pan  Jezus  spotkał  się  na
uczcie ze swoimi uczniami w Wieczerniku. To spotkanie  dziś nazywamy Ostatnią Wieczerzą
–  podczas  niej  Chrystus  ustanowił  nam sakrament  miłości,  sakrament  Jego pozostania  z
nami – jakim jest właśnie Eucharys a. A oto co zapisał Ewangelista Łukasz o tym spotkaniu:

Z Ewangelii wg św. Łukasza 22, 14 – 15

„A gdy nadeszła pora, zajął miejsce u stołu i Apostołowie z Nim. Wtedy rzekł do
nich: Gorąco pragnąłem spożyć tę Paschę z wami, zanim będę cierpiał”.

Z Ewangelii wg św. Łukasza 22, 19 – 20

„Następnie wziął chleb, odmówiwszy dziękczynienie, połamał go i podał im, mówiąc:
To jest Ciało moje, które za was będzie wydane: to czyńcie na moją pamiątkę! Tak samo
i kielich [wziął] po wieczerzy, mówiąc:  Ten kielich to Nowe Przymierze we Krwi mojej,
która za was będzie wylana”.

Było to  ważne  wydarzenie,  ponieważ  Jezus  zapowiedział  pozostanie  z  Apostołami
i innymi Jego wyznawcami, już nie co inaczej niż bywało do tej pory. On zawsze będzie



obecny w chlebie  i  winie,  które  mocą słów, które  On przekazał...  staną się Jego Ciałem
i Krwią! 

Podczas  każdej Eucharystii  jesteśmy karmieni  Bożym Ciałem – On przychodzi  do
naszych serc podczas komunii świętej i umacnia nas. 

Pozostaje  w nas,  abyśmy z Nim zbliżali  się  do Jego i  naszego Ojca,  który  jest w
niebie. 

EUCHARYSTIA –  to wielki dar, z którego musimy korzystać jak najczęściej. Ona zbliża nas do
Pana Boga ale także we wspólnocie z innymi jej uczestnikami tworzymy wielką wspólnotę
wiary i miłości!

2. Ciekawostka

Czy wiecie,   że  Eucharys a  pierwszych  chrześcijan  była nie  co inna niż  ta nasza
dzisiejsza. 

Spotykali  się  oni  na  modlitwie  i  łamaniu  chleba.  Ważnym  elementem  była
wspólnota braterska i modlitwa wznoszona do Boga, której nauczył nas Jezus Chrystus –
„Ojcze Nasz”. 

Dzisiaj mamy Eucharys ę pięknie rozbudowaną i dlatego warto jak najczęściej  w
niej uczestniczyć, aby być blisko Jezusa i zaprosić Jezusa do naszego życia.

3. Finał:

Proponuje dziś na finał  posłuchanie jednej z Piosenek eucharystycznych /kliknij na link/

h ps://www.youtube.com/watch?v=Dprtw2 pqA

A jako  zadanie: Przyjdź z rodzicami na Eucharys ę w tygodniu wieczorną o godz. 18.00.
Pamiętaj! Pan Jezus bardzo Cię zaprasza...


