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CZERWIEC-LIPIEC 2014 

 

 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 

Po długiej przerwie wznawiamy Anioła. Muszę przyznać, że nie mam doświadczenia 

w pracy redaktorskiej, to moje pierwsze „zlecenie” tego typu. Proszę więc o wyrozumiałość.  

A także o cierpliwość, bo na razie nie mogę obiecać, że Anioł będzie się ukazywał co miesiąc 

(chociaż kto wie, może się uda). 

Mamy jeszcze czerwiec, w którym czcimy szczególnie Najświętsze Serce Jezusa. 

Obchodziliśmy Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej. Dlatego ten numer Anioła jest 

poświęcony tej tematyce. Jak bardzo te obchody się ze sobą łączą możemy zobaczyć na przykładzie 

cudu eucharystycznego w Sokółce, gdzie na małej, białej konsekrowanej Hostii pojawiły się 

komórki mięśnia serca ludzkiego w agonii. Tajemnica wiary! Największa z tajemnic! Nigdy jej 

rozum ludzki nie ogarnie. Muszę przyznać, że im częściej rozważam to, co dzieje się na 

Eucharystii, tym bardziej mój rozum się przed tym broni. Bóg wszechmocny w kawałku chleba 

nieustannie wydaje się w nasze ręce!  

Życzę zachwytu nad tajemnicą obecności Boga wśród nas i świadomości, że Serce Boga 

bije właśnie dla Ciebie. Zapraszam do lektury i refleksji. 

Z modlitwą 

s. Martyna

 

 

Panie dzień się nachyla 
Panie pozostań z nami 
On podniósł chleb i łamał 
Najświętszymi rękami. 
 
Nie w chmurach, nie w obłoku 
Lecz tu, gdzie ziemska glina 
Jasność wytrysła w mroku 
Z daru chleba i wina. 

Stań się, stało się światło 
Pójdźcie w światło wezwani 
Panie niech nas wypełni 
Obecność Twa bez granic 
 
Przybądź Słowo najcichsze 
daj się dotknąć wargami 
Przez zgiełk czasów je słyszę 
Oto Ja jestem z wami 

 

Anna Kamieńska
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Serce Jezusa spragnione naszej miłości 

 
Pragnienia Jezusa 

Stajemy pod krzyżem, by patrzeć na 

ukrzyżowanego Jezusa, który jest w agonii. Jego otwarty 

bok pokazuje, że nas do końca umiłował. Swoje uczucia 

Jezus wyraził w słowie: Pragnę! Sfera uczuć, emocji 

i pragnień jest związana z sercem, które w języku Biblii 

jest symbolem całego życia wewnętrznego człowieka. 

Serce stanowi duchowe centrum osoby. Zarówno 

w Starym, jak i w Nowym Testamencie Bóg objawia, że 

jest Miłością. W Sercu Jezusa ta Miłość objawia się jako 

pokorna, cierpliwa i zraniona. W Psalmie 22, którym 

modlił się ukrzyżowany Jezus, jest opis boleści Mesjasza: Jak wosk się staje moje serce, we wnętrzu 

moim topnieje (22, 15).  

Pod krzyżem, dostrzegamy dwa rodzaje ludzi. Jedni zawiedli się na Mesjaszu, bo 

oczekiwali kogoś, kto wybawi naród z rzymskiej niewoli. Nie byli zdolni do kontemplacji 

ukrzyżowanego Zbawcy. Drudzy w bezsilnym i ukrzyżowanym Jezusie odkrywają Mesjasza 

i wchodzą w kontemplację cierpiącego Pana, który w Ogrójcu pocił się krwawym potem. Spełnia 

się to, o czym mówi Psalm: Hańba złamała moje serce i sił mi zabrakło, na współczującego 

czekałem, ale go nie było, i na pocieszających, lecz ich nie znalazłem (Ps 69, 21). Dotykamy tu 

Serca złamanego bólem i cierpieniem. 

Stary Testament, kiedy mówi o Sercu Boga, przedstawia je jako pełne uczuć serce 

Oblubieńca, Ojca czy Matki. Tę prawdę Bóg objawia w Księdze Ozeasza i w Pieśni nad Pieśniami. 

Spełnia się ona w Sercu Jezusa, które jest gorejącym ogniskiem miłości. (…) 

Jezus otacza każdego człowieka uczuciem swego Serca 

Jezus otacza swoim Sercem każdego człowieka. Jest On 

Emmanuelem - Bogiem z nami. Będąc Słowem Ojca, które stało 

się ciałem, co znaczy człowiekiem, zamieszkał wśród nas (J 1,14). 

Jego Serce jest sercem z ciała - jest ludzkim organem, a nie tylko 

symbolem. Podobnie jak Najświętszy Sakrament nie jest 

najświętszą rzeczą, ale Panem ukrytym pod postaciami chleba 

i wina, tak Najświętsze Serce Boże jest Osobą Boga-Człowieka 

obecnego wśród nas. Owocem Jego obecności jest Boża moc w 

naszym działaniu. Zamieszkanie Jezusa między nami oznacza 

Jego wejście w naszą codzienność. 

Jezus Chrystus stał się podobny do nas we wszystkim 

oprócz grzechu (Hbr 2,17; 4,15). Ale niestety, my ludzie grzeszni odrzuciliśmy Go. Święty Jan 

podkreśla, że Słowo: Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli (J 1,11). Dotykamy tu 

dramatu odrzucenia Syna Bożego, który odepchnięty, reaguje przeciwnie niż człowiek, bo nikogo 

nie odrzuca. Natomiast wszystkim tym, którzy Go przyjmują, daje moc, aby się stali dziećmi 

Bożymi (J 1,12).  

Jan głosi: Oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca 

(J 1,14). Jezus, zapraszając nas w przestrzeń swojego życia, zaprasza nas także do udziału w swojej 
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chwale - w Jego komunii z Ojcem. W kontemplacji ewangelicznej możemy poznać życie Jezusa. 

Przyglądać się Jezusowi i uczyć się życia z Nim. Uczymy się żyć tak jak On - mieszkać z Nim pod 

jednym dachem. Naśladowanie Jezusa rodzi wewnętrzną więź z Nim. Chodzi o taką więź, z której 

płynie życiowa moc, by świadczyć o Jezusie. I to oznacza bycie chrześcijaninem. Jeszcze raz 

podkreślmy, że kontemplacja ewangeliczna jest formą kontaktu ze stale obecnym wśród nas 

i działającym w nas Chrystusem. 

Przez Eucharystię Jezus jest z nami 

Przez Eucharystię Jezus wchodzi w przestrzeń 

naszego życia i wprowadza nas w swoje życie. Kiedy 

przyjmujemy Jego Ciało i Krew, staje się On prawdziwie 

obecny w nas. Dzięki temu, w tym mistycznym 

zjednoczeniu tworzymy z Nim wspólnotę miłości, w której 

Jezus daje nam się cały, co więcej, staje się naszym sługą. 

Toteż zawsze możemy na Niego liczyć, szczególnie wtedy, 

kiedy tego potrzebujemy. 

Uczucia Jezusa wobec nas, ludzi, nie są bynajmniej 

oderwane od Jego uczuć do Ojca. Przez umiłowanie nas daje 

nam przystęp do misterium życia Trójcy Świętej. Swe uczucia wobec Ojca i nas Jezus wyraża nie 

tylko słowem, ale i konkretnym czynem. Kiedy umierał na krzyżu, wypowiedział to, co wtedy 

najbardziej czuło Jego Serce: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią (Łk 23,34). Prosił Ojca o 

miłosierdzie dla swoich oprawców. Co więcej, obiecał raj skruszonemu łotrowi: Dziś ze Mną 

będziesz w raju (Łk 23,43). Patrząc zaś na swoją Matkę i umiłowanego ucznia, nie chciał, żeby 

pozostali osamotnieni: Niewiasto, oto syn Twój. Oto Matka twoja (J 19,26-27). W Sercu Jezusa 

stale obecny jest ktoś inny: oprawca, łotr, matka, umiłowany uczeń - ja i każdy człowiek. Ale 

przede wszystkim stale jest obecny Ojciec. Z tej intymnej relacji Jezusa z Ojcem wypływa Jego 

relacja do ludzi. Każdy czyn Jezusa był skierowany ku chwale Ojca i ku zbawieniu każdego 

człowieka. 

Jezus swe pragnienia wyraził w modlitwie arcykapłańskiej: A to jest życie wieczne: aby znali 

Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa (J 17,3). 

Największym pragnieniem Jezusa jest, aby ludzie poznali miłość prawdziwego Boga i w Nim 

osiągnęli pełnię szczęścia. Jezus nie po to przyszedł, aby grzeszny świat potępić, ale by go zbawić 

(J 3,17). Gorącym pragnieniem Jezusa jest, abyśmy poznali Boga Ojca i ukochali Go ponad 

wszystko. Droga poznania Boga prowadzi przez poznanie samego siebie. Prośmy ze św. 

Augustynem: Panie, "spraw, abym poznał siebie, spraw, abym poznał Ciebie". Słowo Boże, 

kontemplowane przez nas, oraz Eucharystia i wspólnota Kościoła są miejscami, w których 

poznajemy Jezusa Chrystusa.  

Kontemplacja pragnień Serca Jezusa 

Stając przed Jezusem, kontemplujemy Jego 

uczucia i pragnienia, dostrzegając ich głębię 

i intensywność. Im bardziej zbliżamy się do Jego Serca, 

tym bardziej łączymy nasze pragnienia zJego pragnieniami. 

Trzeba się pytać, czy moje pragnienia, są podobne do 

pragnień Jezusa. W każdym człowieku mieszka ta sama 

iskra nieukojonego pragnienia, ten sam tajemny ogień i ten 

sam nieskończony głód szczęścia i miłości. Dzięki 

tęsknocie za bezwarunkową miłością życie człowieka staje 

się warte trudu. Zbliżając się do Jezusa, przychodzimy 

z naszymi problemami, z całym światem naszych uczuć 
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i potrzeb. Być może nie jesteśmy pogodzeni z naszym losem - z historią naszego życia. Trzeba 

ufnie przed Jezusem otworzyć swe serce takie, jakie ono jest, prosząc, by je oczyścił z wszelkich 

złych uczuć i pragnień oraz uczynił nasze serce według swego Boskiego Serca. 

W procesie poznawania siebie przed Jezusem ukrzyżowanym łatwo odkryjemy istniejące 

w nas rozdarcia. Są w nas bowiem pragnienia i tęsknoty, które oddalają od Boga. Nie zniechęcajmy 

się tym. Ufnie wchodźmy w kontakt ze światem naszych pragnień. Odkryjmy, że w głębi naszych 

serc istnieje tęsknota za Bogiem, której nikt poza Nim nie zaspokoi. Jesteśmy przecież tylko 

pielgrzymami. Idziemy do naszej prawdziwej ojczyzny, bo jak mówi św. Paweł: Nasza ojczyzna 

jest w niebie (Flp 3,20). Tam też - gdzie zbiegają się czas i wieczność - kierujmy wszystkie nasze 

tęsknoty. (…) 

Modlitwa serca - dialog z Jezusem 

Chodzi o praktykę prostej modlitwy i równie prostej 

postawy naszego stawania przed Bogiem. Modlitwa wyraża to, 

czym żyje moje serce w konkretnej chwili. W modlitwie serca, 

stając przed Bogiem, wypowiadam swoje uczucia, pragnienia 

i tęsknoty. Kiedy nie potrafię sobie poradzić ze swymi uczuciami, 

zaczynam od nich uciekać. Ale daleko nie ucieknę, bo one szybko 

mnie odnajdują. Toteż nie trzeba od nich uciekać, ale należy je 

włączyć w modlitwę i wszystko to, czym żyję, zanurzyć w Sercu 

Jezusa. 

Modlitwa sercem jest modlitwą prostą, a zarazem głę-

boką. Dokonuje się w niej oczyszczenie tego, czym żyje serce. Bywa, że modląc się, a nawet 

uczestnicząc we Mszy Świętej, jesteśmy atakowani różnymi myślami. Czujemy się nimi zmęczeni, 

chcielibyśmy, żeby było inaczej. Co wtedy robić? Nie rezygnować z modlitwy. Trzeba modlić się 

tym, czym żyjemy, otwierając przed Panem swe serce i wołać: Panie, oddaję Ci wszystkie moje 

rozproszenia i problemy. Praktykowanie takiej modlitwy, nie wymaga od nas dłuższego 

zatrzymania się, czy szczególnego miejsca. Chodzi o to, by pamiętać, że żyję w obecności Pana: On 

żyje we mnie, a ja w Nim. Istnieje między Bogiem a mną szczególna komunia miłości. Jestem 

bliski Jezusowi. On myśli o mnie i kocha mnie. Mam swoje miejsce w Jego Sercu.  

Wszyscy posiadamy w sobie taką przestrzeń, do której ma wstęp tylko Bóg. Jest to nasza 

"wewnętrzna izdebka", w której mieszka tylko On i ja. Jezus do mnie mówi: Ty zaś, gdy chcesz się 

modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. 

A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie (Mt 6,6). W tej intymnej i osobistej przestrzeni, 

moje "ja" będące "tu i teraz", spotyka się z "Ja" Boga - z Jego "Jestem". Toteż Jemu zawierzam 

moje tęsknoty i pragnienia, życie doczesne i wieczne - wszystko zatapiam w miłosiernym Sercu 

Jezusa. 

opracował ks. T. Chromik na podstawie: 

Łukasz Kleczka SDS, Kontemplacja Serca Jezusa 

http://am.jezuici.pl/kult/kult_058.htm 

  

http://am.jezuici.pl/kult/kult_058.htm
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Obietnice Serca Jezusowego  
Zbawiciel objawiając się św. Małgorzacie Marii Alacoque życzył sobie, by czczono Jego 

Serce jako symbol Jego nieskończonej miłości do ludzi. Apostołce powierzył specjalną misję. Miała 

mówić ludziom o wielkim skarbcu miłości, jakim jest Serce Jezusa. Jej zadanie polegało na 

uświadomieniu ludziom konieczności zadośćuczynienia i wynagradzania Jezusowi za nasze 

grzechy. W trakcie objawień Pan Jezus przekazał siostrze Małgorzacie Marii przyrzeczenia 

skierowane do czcicieli Jego Serca. Zakonnica opisała je w listach. Już po jej śmierci rozproszone 

informacje zebrano w słynne 12 obietnic. 

1. Dam im łaski, potrzebne w ich stanie.  

2. Ustalę pokój w ich rodzinach.  

3. Będę ich pocieszał w utrapieniach.  

4. Będę ich pewną ucieczką w życiu, a szczególnie w godzinę śmierci.  

5. Będę im błogosławił w ich przedsięwzięciach.  

6. Grzesznicy znajdą w mym Sercu źródło i ocean miłosierdzia.  

7. Dusze oziębłe staną się gorliwymi.  

8. Dusze gorliwe prędko dojdą do doskonałości.  

9. Będę błogosławił domom, w których wizerunek Serca mojego będzie czczony.  

10. Osoby, które będą to nabożeństwo rozszerzały, będą miały imię swoje wypisane w Sercu 

moim.  

11. Dam kapłanom dar wzruszania serc nawet najbardziej zatwardziałych.  

12. W nadmiarze miłosierdzia Serca mojego przyrzekam tym wszystkim, którzy będą 

komunikować w pierwsze piątki miesiąca przez dziewięć miesięcy z rzędu w intencji 

wynagrodzenia, że miłość moja udzieli łaskę pokuty, iż nie umrą w mojej niełasce, ani bez 

Sakramentów świętych, a Serce moje będzie im pewną ucieczką w ostatniej godzinie życia.  

więcej na: http://brewiarz.pl/czytelnia/nspj.php3 

 

 
 

 

Witaj, najmiłosierniejsze Serce Jezusa  
Żywy zdroju wszelkich łask,  
Jedyne schronienie i ucieczko nasza,  
W Tobie mam nadziei blask. 
 
Witaj Najlitościwsze Serce Boga mojego,  
Niezgłębiona żywa krynico miłości, 
Z której tryska życie dla człowieka 
grzesznego,  
I zdrój wszelkiej słodkości. 
 
Witaj otwarta Serca Najświętszego Rano, 
Z którego wyszły miłosierdzia promienie, 
I z której czerpać życie nam dano, 
Naczyniem ufności jedynie. 

Witaj dobroci Boża, niepojęta, 
Nigdy niezmierzona i niezgłębiona, 
Pełna miłości i miłosierdzia, lecz zawsze 
święta, 
A jednak jesteś, jak dobra matka; ku nam 
pochylona. 
 
Witaj tronie miłosierdzia, Baranku Boży,  
Któryś za mnie życie złożył w ofierze,  
Przed Którym się codziennie ma dusza 
korzy,  
trwając w głębokiej wierze. 

św. s. Faustyna, Dz. 1321   

http://brewiarz.pl/czytelnia/nspj.php3
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Akt oddania dzieci i młodzieży 

 Najświętszemu Sercu Jezusa 

 

Najświętsze Serce Jezusa. My chłopcy 

i dziewczęta, stajemy na Twoje wezwanie. 

Przyszedłeś Jezu zapalić na świecie ogień Twej 

miłości. Podejmujemy Twe hasło. Chcemy zapalić 

się Boską miłością. Za Twoje Serce, które dałeś 

ludzkości, za Twe ukochanie, zwłaszcza dzieci 

i młodzieży, oddajemy Ci nasze młode serca. 

Twoje prawo będzie naszym prawem. 

Dochowamy wierności Twym przykazaniom, 

zwłaszcza miłości Boga i bliźniego. Będziemy 

wzbogacać nasz umysł, nie tylko wiedzą ludzką, 

ale Boską, chodząc na lekcje religii. Będziemy 

korzystać ze źródeł Twej łaski, zwłaszcza Mszy 

świętej niedzielnej i Komunii świętej nade 

wszystko w pierwsze piątki miesiąca. Będziemy 

opierać się wszelkim pokusom do złego. Chcemy 

zachować wiarę, czystość i męstwo. Będziemy 

walczyć o to, aby Cię wszyscy ludzie kochali. 

Najświętsze Serce Jezusa, przyjmij nas jako 

Twych rycerzy i racz nam błogosławić. Amen.  

 

Akt poświęcenia rodzaju ludzkiego  

Najświętszemu Sercu Jezusa 

 

O Jezu najsłodszy, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, wejrzyj 

na nas, korzących się u stóp Twego ołtarza. Twoją jesteśmy 

własnością i do Ciebie należeć chcemy. Oto dzisiaj każdy 

z nas oddaje się dobrowolnie Najświętszemu Sercu Twemu, 

aby jeszcze ściślej zjednoczyć się z Tobą. Wielu nie zna cię 

wcale; wielu odwróciło się od Ciebie, wzgardziwszy 

przykazaniami Twymi. Zlituj się nad jednymi i drugimi, 

o Jezu Najłaskawszy, i pociągnij wszystkich do świętego 

Serca Swego. Królem bądź nam, o Panie, nie tylko 

wiernym, którzy nigdy nie odstąpili od Ciebie, ale i synom 

marnotrawnym, którzy Cię opuścili. Spraw, aby do domu 

rodzicielskiego wrócili co prędzej i nie zginęli z nędzy 

i głodu. Króluj tym, których albo błędne mniemania 

uwiodły, albo niezgoda rozdziela; przywiedź ich do przystani prawdy i jedności wiary, aby rychło 

nastała jedna owczarnia i jeden pasterz. Użycz Kościołowi Twemu bezpiecznej wolności. Udziel 

wszystkim narodom spokoju i ładu. Spraw, żeby ze wszystkiej ziemi, od końca do końca, jeden 

brzmiał głos: Chwała bądź Bożemu Sercu, przez które stało się nam zbawienie. Jemu cześć 

i chwała na wieki. Amen.   
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Historia wydarzenie eucharystycznego w Sokółce 

Każdego dnia na wszystkich ołtarzach 

świata dokonuje się cud największy z możliwych, 

cud przemiany chleba i wina w prawdziwe Ciało 

i Krew Jezusa Chrystusa. Jednak przyjmując 

Komunię świętą możemy dotykać Go tylko przez 

wiarę, bo naszym zmysłom pozostają dostępne 

jedynie niezmienione fizycznie przez konsekrację 

postacie chleba i wina. Co zatem wnosi do naszej 

wiary wydarzenie eucharystyczne w Sokółce? 

Była to niedziela 12 października 2008 

roku, tuż po beatyfikacji sługi Bożego ks. Michała 

Sopoćki. Podczas Mszy świętej rozpoczynającej się w kościele parafialnym pw. św. Antoniego 

w Sokółce o godzinie 8.30, w trakcie udzielania Komunii świętej jednemu z kapłanów wypadł na 

stopień ołtarza konsekrowany Komunikant. Kapłan przerwał udzielanie Komunii świętej, podniósł 

Go i, zgodnie z przepisem liturgicznym, włożył do vasculum – małego naczynia z wodą, stojącego 

zwykle przy tabernakulum, służącego kapłanowi do obmycia palców po udzielaniu Komunii 

świętej. Komunikant eucharystyczny miał się w tym naczyniu rozpuścić. 

Po Mszy świętej siostra Julia Dubowska, zakrystianka z posługującego w parafii 

Zgromadzenia Sióstr Eucharystek, mając świadomość, że konsekrowany Komunikant będzie 

rozpuszczał się jakiś czas, na polecenie ks. kan. Stanisława Gniedziejko, proboszcza parafii, 

przelała zawartość vasculum do innego naczynia i umieściła je w sejfie znajdującym się w zakrystii 

kościoła. Klucze do sejfu miała tylko Siostra i ks. Proboszcz. 

Po upływie tygodnia, 19 października, w niedzielę misyjną, siostra Julia – przynaglona 

zapytaniem ks. Proboszcza o stan Komunikantu – zajrzała do sejfu. Otwierając go poczuła 

delikatny zapach przaśnego chleba. Po otwarciu naczynia zobaczyła czystą wodę 

z rozpuszczającym się w niej Komunikantem, na środku którego widniała wypukła plamka 

o intensywnej czerwonej barwie, przypominająca wyglądem skrzep krwi, mający postać jakby 

żywej cząstki ciała. Woda w naczyniu była niezabarwiona. 

Siostra natychmiast powiadomiła ks. Proboszcza, który nadszedł wraz z miejscowymi 

kapłanami i misjonarzem, ks. Ryszardem Górowskim. Wszyscy byli zaskoczeni i zadziwieni tym, 

co ujrzeli. 

Zachowano dyskrecję i ostrożność, nie zapominając o 

wadze wydarzenia, ponieważ dotyczyło ono Chleba 

konsekrowanego, który na mocy słów Chrystusa z Wieczernika 

jest prawdziwie Jego Ciałem. Patrząc ludzkim okiem, trudno 

było określić, czy zmieniona postać fragmentu Komunikantu 

jest wynikiem reakcji organicznej, chemicznej czy innego 

rodzaju działania. 

Bezzwłocznie powiadomiono o wydarzeniu 

Metropolitę Białostockiego, księdza Arcybiskupa Edwarda 

Ozorowskiego, który przybył do Sokółki wraz z Kanclerzem 

Kurii, księżmi infułatami i księżmi profesorami. Wszyscy byli 

głęboko poruszeni tym, co zobaczyli. Ks. Arcybiskup zalecił 

Komunikant zabezpieczyć oraz czekać i obserwować, co dalej będzie się z Nim działo. 

Dnia 29 października naczynie z Komunikantem przeniesiono do kaplicy Miłosierdzia 

Bożego na plebanii i umieszczono w tabernakulum. Następnego dnia, decyzją ks. Arcybiskupa, 
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Komunikant z widoczną na Nim plamką wyjęto z wody i położono na małym korporale, a następnie 

umieszczono w tabernakulum. Komunikant był w ten sposób przechowywany przez trzy lata, aż do 

uroczystego przeniesienia go do kościoła 2 października 2011 roku. Przez pierwszy rok 

zachowywano tajemnicę. Rozważano, co czynić dalej, skoro jest to jakiś Boży znak, który trzeba 

odczytać. 

Do połowy stycznia 2009 roku fragment Komunikantu o zmienionej postaci w sposób 

naturalny zasechł i pozostał w formie zakrzepłej krwi. Od tamtej pory nie zmienił swojego 

wyglądu. 

W styczniu 2009 roku ks. Arcybiskup zlecił poddać Komunikant badaniom 

patomorfologicznym, a 30 marca tegoż roku powołał Komisję Kościelną do zbadania zaistniałych 

zjawisk. W Wielki Czwartek, 9 kwietnia 2009 roku, decyzją Jego Ekscelencji, kościół p.w. św. 

Antoniego Padewskiego w Sokółce został podniesiony do rangi Kolegiaty oraz powołano 

Kolegiacką Kapitułę Najświętszego Sakramentu. W jej skład weszli kapłani archidiecezji 

białostockiej – proboszczowie i budowniczowie nowych kościołów. Charyzmatem Kapituły jest 

troska o kult i szerzenie czci Chrystusa Eucharystycznego – strzeżenie Eucharystii. 

http://www.sokolka.archibial.pl/wydarzenie_eucharystyczne/historia_wydarzenia/ 

 

Komunikat Kurii Metropolitalnej 

Kuria Metropolitalna Białostocka informuje, iż zakończyła swoje prace Komisja 

Kościelna, powołana przez Księdza Arcybiskupa Edwarda Ozorowskiego (dnia 30 marca 2009 

roku) do zbadania zjawisk eucharystycznych w Sokółce. Przebadała ona świadków wydarzeń 

i orzeczenia patomorfologów. Stan rzeczy wygląda następująco. 

1. Dnia 12 października 2008 roku księdzu udzielającemu Komunii św. wypadł z puszki 

Komunikant. Podniósł go i umieścił w vasculum przy tabernakulum. Po Mszy św. 

przeniesiono zawartość vasculum do naczynia w sejfie w zakrystii.  
 

(…) 
 

4. Dnia 7 stycznia 2009 roku z Komunikantu pobrano próbkę, która następnie została 

niezależnie zbadana przez dwóch profesorów specjalistów patomorfologów z Uniwersytetu 

Medycznego w Białymstoku. Wydali oni zgodne orzeczenie, które brzmi: "przysłany do 

oceny materiał (...) w ocenie dwóch niezależnych patomorfologów (...) wskazuje na tkankę 

mięśnia sercowego, a przynajmniej, ze wszystkich tkanek żywych organizmu najbardziej ją 

przypomina". 

5. Komisja ustaliła, że Komunikant, z którego została pobrana próbka do ekspertyzy jest tym 

samym, który został przeniesiony z zakrystii do tabernakulum w kaplicy na plebanii. 

Ingerencji osób postronnych nie stwierdzono. 

Akta sprawy zostały przekazane do Nuncjatury Apostolskiej w Warszawie. 

Wydarzenie z Sokółki nie sprzeciwia się wierze Kościoła, a raczej ją potwierdza. Kościół 

wyznaje, że po słowach konsekracji, mocą Ducha Świętego, chleb przemienia się w Ciało 

Chrystusa, a wino w Jego Krew. Stanowi ono również wezwanie, aby szafarze Eucharystii z wiarą 

i uwagą rozdzielali Ciało Pańskie, a wierni, by ze czcią Je przyjmowali.   

Ks. Andrzej Kakareko 

KANCLERZ KURII  

Białystok, dnia 14 października 2009 r. 

http://www.sokolka.archibial.pl/wydarzenie_eucharystyczne/historia_wydarzenia/
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Koronka do Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie 

Odmawia się ją na różańcu.  

 

Na początku: 
Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Wierzę...  

 

Na dużych paciorkach: 
Niech będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament,  

prawdziwe Ciało i Krew Pana naszego, Jezusa Chrystusa.  

 

Na małych paciorkach: 
O Jezu obecny w Przenajświętszym Sakramencie  

- bądź dla nas i całego świata źródłem łaski życia wiecznego. (10 

razy)  

 

Na zakończenie: 
Niech będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, prawdziwe Ciało i Krew Pana naszego, 

Jezusa Chrystusa. (3 razy) 
 

Za pozwoleniem władzy kościelnej. Kuria Metropolitalna Białostocka, dnia 26 września 2011, nr 718/11/A.  

 

Podczas tej nocy, 
Bez której nie moglibyśmy istnieć, 
Gdyż powstała z niej miara ludzkiego sumienia, 
Apostołowie byli jak pasterze 
Ognistych łąk. 
Już przeczuwali, że lada chwila nastąpi 
Przeistoczenie wszystkich wartości 
(…) 
Rabbi rzekł: 
Ten chleb jest moim ciałem. Jedzcie go. 
W tym chlebie jest materia wszystkich światów, 
Jej początek i koniec. 
W tym chlebie są samotne i puste przestrzenie, 
Potem są przestrzenie zaludnione i szczęśliwe, 
Potem umęczone i do mnie powracające 
Takie jest moje ciało. 
To wino jest moją krwią. Pijcie je. 
W tym winie jest czas 
Układów słonecznych, 
Które były, są i będą, 
Tych, które minęły, 
I tych, które powstaną. 
Spożywajcie moją przestrzeń jak chleb 
I pijcie mój czas jak wino. 
W nich jestem. 
 

Roman Brandstaetter, Ostatnia Wieczerza 
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Ojcowie Kościoła o Eucharystii 
 
Św. Cyryl Jerozolimski 

W Starym Zakonie były chleby pokładne. Ustały one jednak, gdyż 

dotyczyły tylko Starego Przymierza. W Nowym Testamencie mamy chleb 

niebieski i kielich zbawienia dla uświęcenia duszy i ciała. Jak chleb 

potrzebny jest dla ciała, tak znów Słowo jest potrzebne dla duszy. 

Nie patrz więc na chleb i kielich jak na czysto ziemskie rzeczy. Są 

one bowiem Ciałem i Krwią – jako Pan zapewnił. Chociaż by ci to mówiły 

zmysły, niechaj cię jednak utwierdza wiara. Nie osądzaj rzeczy ze smaku, 

lecz przyjmuj wiarą, a nie wątp, iż otrzymałeś dar Ciała i Krwi Chrystusa. 

Jaką one mają siłę, niech ci powie Dawid: „Przed obliczem moim 

przygotowałeś stół przeciw nieprzyjaciołom moim”. Słowa te znaczą: 

Przed przyjściem Twoim zastawili szatani stół splamiony i straszny, pełen 

wszelkiej złej mocy. Ale po Twym przyjściu Ty sam, Panie, zastawiłeś stół 

przede mną. Gdy człowiek mówi do Boga: „Przygotowałeś stół przed 

obliczem moim”, czyż nie może to co innego oznaczać niż tajemniczy i duchowy stół, dany nam 

przez Boga przeciwko szatanom? Tamten stół był wspólny z szatanami – ten jest wspólny 

z Bogiem. „Namaściłeś mi głowę olejem”. Namaścił twą głowę olejem na czole, abyś naznaczony 

pieczęcią stał się odbiciem i świętością Boga. „Jak cenny jest kielich, który mnie upaja”! Widzisz, 

iż jest tu mowa o kielichu, który wziął do rąk Jezus, wypowiadając nad nim słowa dziękczynienia: 

„To jest Krew moja, która będzie wylana na odpuszczenie grzechów”. 

O tej właśnie łasce mówi dalej Salomon w księdze Eklezjastesa: „Pójdź, pożywaj chleb 

z radością”, chleb duchowy. Pójdź! Wzywa cię on do zbawienia i szczęścia. „I pij swe wino 

z weselem”, duchowe wino, „i olej niech będzie wylany na twą głowę”, mówi tu jeszcze 

o duchowym namaszczeniu. „Niech zawsze będą twoje szaty białe, albowiem miłe są twe sprawy 

Bogu”. Skoro zdjąłeś stare szaty i wdziałeś duchowe, białe, winny one pozostać zawsze białe. Nie 

znaczy to, iż zawsze trzeba nosić szaty białe, powinny jednak one zostać prawdziwie białe, jasne 

i duchowe, abyś mógł powiedzieć z błogosławionym Izajaszem: „Raduje się dusza moja w Panu, 

albowiem mnie okrył szatą zbawienia i płaszczem nadziei”. 

Wiedząc już i wierząc, że to, co wygląda na chleb, nie jest wcale chlebem, choć smak na to 

wskazuje, lecz Ciałem Chrystusa, i to, co wygląda na wino, nie jest winem, chociaż ma smak wina, 

ale Krwią Chrystusa, i stąd Dawid powiedział: „Chleb wzmacnia serce człowieka, od którego lśni 

twarz jak od oleju”, wzmocnij swe serce, biorąc chleb duchowy i rozwesel swe oblicze. Niechaj 

będzie ono odkryte w czystym sumieniu, abyś jak w zwierciadle rozważał wspaniałość Pana 

i wzrastał z chwały w chwałę w Chrystusie Jezusie. Jemu cześć i chwała na wieki wieków. 

św. Jan Chryzostom 

Czymże bowiem jest chleb? Ciałem Chrystusa. A kim są ci, którzy je przyjmują? Ciałem 

Chrystusa, nie wieloma ciałami, ale jednym Ciałem. Jak chleb składający się z wielu ziaren jest 

zjednoczony tak, że nigdzie ziaren nie widać, a choć są – różnica między nimi nie jest widoczna 

wskutek połączenia. tak i my jesteśmy połączeni jedni z drugimi i z Chrystusem, albowiem ty nie 

karmisz się z innego Ciała a tamten z innego, lecz wszyscy z tego samego. Dlatego też dodał: 

„wszyscy bowiem bierzemy z tego samego Ciała”. Jeśli zaś z tego samego i tym samym wszyscy 

się stajemy, to dlaczego nie okazujemy też tej samej miłości i według tego nie stajemy się jednym? 
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Rabulas z Edessy 

Oto niebieski Sakrament, który został ofiarowany i wskazany 

wszystkim narodom, ludom i pokoleniom, oto całopalna ofiara, która 

samą siebie złożyła na krzyżu i przez którą odpuszczone są winy 

dzieci ziemskiego Adama, oto uświęcająca wszystkich świętość, 

przez którą są uświęceni godni duchowego uświęcenia; jej wysoko na 

niebie usługują aniołowie a nisko na ziemi noszą ją zrodzeni 

z prochu. Ciesz się Oblubienico, córko narodów, ciesz się swym 

Oblubieńcem, bo oto stał się On pokarmem i napojem dla Ciebie 

i Twoich dzieci. Wołaj do Niego: „O, Chryste, który odkupiłeś nas 

Krwią swoją, Panie wszechrzeczy”. 

Narsai 

Oto Lekarstwo życia. Oto ono, które zostało rozdane świętemu Kościołowi, przyjdźcie 

śmiertelnicy, aby je otrzymać, niech wasze grzechy zostaną wam odpuszczone! Zaprawdę, to jest 

Ciało i Krew naszego Pana, dane narodom, przez które otrzymują one bez wątpienia odpuszczenie 

grzechów. To jest lekarstwo, które leczy choroby i rany okropne. Przyjmijcie je, śmiertelnicy, 

a zostaniecie oczyszczeni z waszych grzechów i waszych upadków - przez Ciało i Krew, które 

gładzą grzechy całego świata. 

Cyryllonas 

Pan przywdział prawdziwe kapłaństwo i złożył pełną ofiarę. Stał i niósł siebie w miłości. 

W swych dłoniach trzymał własne Ciało, Jego prawica była świętym ołtarzem, Jego wzniesiona 

ręka – stołem łaski. Niósł siebie bez zmęczenia, trzymał chleb, nie odczuwając głodu. Obejmował 

bogactwo, nie potrzebując go wcale, mieszał swą krew, nie czując pragnienia. Chleb stał się Jego 

żywym Ciałem, a wino Jego świętą Krwią. Jego myśli były diakonami, Jego wszechmoc 

prawdziwym kapłaństwem. Święcił i błogosławił samego siebie, modlił się i czynił dzięki nad 

swym Ciałem. Złożył ofiarę z samego siebie, wylał swą Krew, która daje życie. Dokonał tego, za 

czym tęsknił; to wypełnił, czego pragnął; to ogłosił, co przyrzekł:  

„Gorąco pragnąłem pożywać z wami tę Paschę, 

zanim będę cierpiał.” (Łk. 22:15) Przystąpcie, przyjmijcie 

mnie, proszę was, pożywajcie mnie, bo chcę tego! Zębami 

ognia kruszcie moje kości, cielesnym językiem pijcie moją 

krew gorącą! To jest Ciało, na które patrzeć nie mogą 

aniołowie dla jego blasku. To jest Chleb Boży, który dałem 

z miłości mieszkańcom ziemi. Oto największa świętość, co 

uświęca serafinów w niebie. To jest owoc, po którego 

spożyciu Adam zapragnął stać się Bogiem. Przystąpcie 

i przyjmijcie mnie, dzielcie na części Mnie, ukrytego pod 

postaciami. Dla zbawienia świata stałem się pokarmem 

i prawdziwym chlebem dla zaspokojenia głodu. Przystąpcie, uczniowie, i bierzcie Mnie! Pragnę 

spocząć na waszych rękach. Oto jestem tutaj, zupełnie prawdziwie, i wy Mnie spożywajcie 

zupełnie, prawdziwie! Nie tego spalam, kto mnie spożywa, ale tego, kto jest daleko ode Mnie. Mój 

ogień zadaje ból nie temu, kto Mnie spożywa, lecz temu, kto Mnie mija. 

Pójdźcie, ukochani, pijcie moją Krew! Jest ona Krwią Nowego Przymierza (Mt. 26,28 

par.). Pijcie Kielich płomienia, pijcie Krew, co zapala wszystkich pijących. Oto Kielich dzięki 

któremu doznał pociechy pierwszy Adam. Oto Krew, która zastąpiła krew ofiarnych zwierząt na 

ziemi. Oto Kielich, w którym kryje się ogień, jaki wzięła w drodze Tamar (Rdz. 38,14). Oto Krew, 
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co uświęca ciało i duszę w boski sposób. Oto Kielich podobny do 

kielicha Józefa, z którego on wróżył (Rdz. 44:5). Oto Krew, co 

przywraca jedność i pokój między niebem a ziemią. Oto Kielich, 

w którym kryje się sąd i miłosierdzie, śmierć i życie. Oto Krew, dla 

której Bóg przyjdzie i zażąda krwi swych ukochanych od tych, co ją 

wylali. Bierzcie i pijcie z tego Kielicha, abyście zapomnieli 

o cierpieniach! Upijcie się nim i posiądźcie siłę, byście wobec 

prześladowców stali nieustraszeni! Pijcie z niego i napełniajcie całe 

stworzenie gorliwością! Jego siłą będziecie deptać węże, jego 

przyjmowaniem śmierć zwyciężycie. Starzy prorocy tęsknili za mną, 

sprawiedliwi modlili się, by Mnie widzieć. Zasnęli oni w żalu i smutku, 

bo nie mieli Mnie widzieć mimo modlitw. Jesteście szczęśliwi, moi 

uczniowie, żeście Mnie spożywali swymi ustami! Nie zapomnijcie tego wieczoru! Winien on być 

dla was droższy od dnia. Nie zapomnijcie tej chwili, w której zakosztowaliście Boskości! To wam 

jeszcze rozkazuję, moi drodzy: Pamiętajcie o mych tajemnicach! Ta pamięć nie powinna ustać do 

końca świata! 

To, moi bracia, powinniście czynić po wszystkie czasy i pamiętać o Mnie. Pożywaliście 

me Ciało, nie zapominajcie o Mnie! Piliście moją Krew, nie przestańcie o Mnie myśleć! Niech trwa 

w Kościele ma wzniosła pamiątka. Niech na całym świecie obchodzą tę Paschę. Niech się święci 

dzień dzisiejszy, błogosławiony, piękniejszy od innych. Niech w nim szukają ulgi wszyscy 

cierpiący. Niech w nim odetchną wszyscy uciskani. Niech w nim znajdą pociechę wszyscy 

udręczeni. Niech w nim wyjdą na wolność wszyscy uwięzieni. Niech w nim się uświęci chrzcielna 

woda, niech w nim będzie udzielany chrzest święty. Niech w nim się zrodzi lud doskonały. Niech 

w nim się odmłodzą z grzechów starcy. Niech w nim się rozmnożą na ziemi dzieci, niech w nim 

wejdą ludzie do nieba." 
 

św. Ambroży 

Jest w twojej mocy, żebyś otrzymał ten Chleb. Przystąp do tego Chleba, a otrzymasz go. 

O tym Chlebie powiedziano: „Wszyscy, którzy oddalają się od ciebie, zginą” (Ps 72, 27). Jeżeli 

oddalisz się odeń, zginiesz. Jeżeli się doń zbliżysz, żyć będziesz. To jest Chleb życia. Kto pożywa 

życie, nie może umrzeć. Jakże mógłby umrzeć ten, którego pokarmem jest życie? Jakże mógłby 

utracić siły ten, co ma w sobie życiodajną substancję? 

Przystąpcie doń i nasyćcie się, bo On jest Chlebem. 

Przystąpcie doń i pijcie, bo On jest krynicą. 

Przystąpcie doń i oświećcie się, bo On jest światłem. 

Przystąpcie doń i uzyskajcie wolność, bo „gdzie jest Duch Pański, tam wolność (2 Kor 3, 17). 

Przystąpcie doń i uzyskajcie rozgrzeszenie, bo On jest odpuszczeniem grzechów. 

Pytacie, kim On jest? Posłuchajcie Jego słów: „Jam jest Chleb żywota; kto przychodzi do 

Mnie, nie będzie łaknął; a kto wierzy we Mnie, nigdy pragnąć nie będzie” (J 6,35). Słyszeliście Go, 

widzieliście Go, a nie uwierzyliście Mu. Dlatego jesteście umarli. Przynajmniej teraz uwierzcie, 

abyście mogli żyć. 

św. Augustyn 

Przyjmijcie więc i spożywajcie Ciało Chrystusa, stawszy się sami w Ciele Chrystusa 

członkami Chrystusa. Przyjmijcie i pijcie Krew Chrystusa. Nie rozrywajcie samych siebie, 

spożywajcie to, co stanowi waszą więź.  Niech wam się nie zdaje, że nic nie znaczycie, pijecie cenę, 

za którą zostaliście odkupieni. I jak to, co jecie i pijecie w was się przemienia, tak i wy 

przemieniacie się w Ciało Chrystusa, jeśli żyć będziecie w posłuszeństwie i pobożności. 
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Uwielbiam Cię, najcichsza Obecności 
Zachwycasz mnie łagodnym pięknem Twym 
Pokorny tak, że jedna moja myśl  
zasłania Ciebie 

 
Uwielbiam Cię i wiem nie muszę wiedzieć 
Znalazłem Cię w głębinach duszy mej 
W milczeniu Twym odkrywam Słowo Twe 
Już jestem w Niebie. 

 
Uwielbiam Cię: dawanie , przyjmowanie 
Najcichszy Król w oschłości płodność trwa 
Nachylam się ku źródłom mego bytu 
Znajdując siebie. 
 
Uwielbiam Cię w przypływie i odpływie 
Zagarnij mnie w ocean blasków Twych 
Tu dusza ma i serce, ciało w Świetle 
Jezu u Ciebie. 

http://www.youtube.com/watch?v=Xcg3vLkBRm8 

 

Warto zajrzeć… 

 Pallotyńska Szkoła Nowej Ewangelizacji: http://www.snepallotyni.pl/ 

 Zespół Razem za Jezusem: http://www.razemzajezusem.pl/ 

 Szukając Boga: https://www.szukajacboga.pl/ 

 Film Duch L. Dokowicza: 

o cz.1: http://www.youtube.com/watch?v=aGiK52FCcZw 

o cz.2: http://www.youtube.com/watch?v=WE5MTPH_xKg 

o cz.3: http://www.youtube.com/watch?v=3syy76AscgY 

o cz.4: http://www.youtube.com/watch?v=umXmMfzCvwI 

o cz.5: http://www.youtube.com/watch?v=XpDhN_phYl8 

 

 

________________________________________________________________________________ 

Adres redakcji: martynacsa@gmail.com 
Zapraszamy bardzo serdecznie do współ pracy. Zachęcam do nadsył ania ciekawych artykuł ów i Waszych 

osobistych świadectw. Polecam w modlitwie wszystkich Czytelników i Współ pracowników.- s. Martyna 

http://www.youtube.com/watch?v=Xcg3vLkBRm8
http://www.snepallotyni.pl/
http://www.razemzajezusem.pl/
https://www.szukajacboga.pl/
http://www.youtube.com/watch?v=aGiK52FCcZw
http://www.youtube.com/watch?v=WE5MTPH_xKg
http://www.youtube.com/watch?v=3syy76AscgY
http://www.youtube.com/watch?v=umXmMfzCvwI
http://www.youtube.com/watch?v=XpDhN_phYl8
mailto:martynacsa@gmail.com
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