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Słowo na niedzielę
DRUGIE CZYTANIE Z DRUGIEGO LISTU
ŚW. PAWŁA  DO TYMOTEUSZA:

„Za wszystko dziękujcie Bogu, taka jest bowiem wola Boża
względem was w Jezusie Chrystusie.”

PIERWSZE CZYTANIE Z DRUGIEJ KSIĘ-
GI KRÓLEWSKIEJ:
2 Krl 5, 14-17
„Uzdrowienie Naamana”

2 Tm 2, 8-13
„Jeśli trwamy w cierpliwości, będziemy królowa-
li z Chrystusem”

Kochani Parafianie
Wewnątrz dodatku Gościa Niedzielnego, który otrzy-
maliście jest specjalny dodatek pt. „Papież Przeło-
mów”. Znajduje sie w nim zdjęcie Ojca Świętego.
Proszę, aby tę fotografię w dniu 16 października
wywiesić w oknie swego mieszkania. Wieczorem o
godz. 19.00 proszę zapalić świece w oknach, przy
portrecie Papieża i wspólnie całą rodziną odmó-
wić dziesiątkę różańca  i trzy razy Maryjo Królo-
wo Polski, oraz - Pod Twoją obronę. Będzie to
specjalny czas uwielbienia Boga za Papieża –
Wadowiczanina. Jednocześnie czas podzięko-
wania naszemu Ojcu Świętemu za to, co przez
te lata uczynił dla współczesnego świata, Ko-
ścioła, Polski i Wadowic.

16 PAŹDZIERNIKA

23 ROCZNICA WYBORU WADOWICZANINA NA PAPIEŻA

mam, ale ofiaruję w Pana intencji Mszę
św. Rzeźnik i obecny tam strażnik zaczęli
podśmiewać się z niej. Dobrze, proszę iść
na Mszę św., a dam mięsa tyle, ile Ona
waży! Kobieta wyszła nie zrażona zacho-
waniem mężczyzn. Wróciła po godzinie.
Rzeźnik wziął od niej kartkę z napisem:
Ofiarowałam za Pana Mszę św. Położył
tę kartkę na szalce wagi, na drugiej umie-
ścił kawałek kości. Waga ani drgnęła.
Dołożył kawał mięsa – znów okazało się,
że lekka karteczka waży tyle, co kość i
mięso. Zdenerwowany sprawdził wagę –
była sprawna. Teraz już ze złością rzucił
na wagę pokaźnych rozmiarów szynkę –
strzałka ani drgnęła. Poruszony tym co
zaszło, podarował kobiecie mięso i od
tego zdarzenia czynił tak codziennie. Zro-
zumiał, że Pan Bóg w ten sposób prze-
mówił do niego. Tego dnia nawrócił się

strażnik, który był świadkiem całego wy-
darzenia. Do domu wrócił już odmienio-
ny. Od tego czasu często, wiernie i z wiel-
ką pokorą uczestniczył we Mszy św. Tym
strażnikiem był mój ojciec, jestem synem
– kapłanem. Moi bracia są również ka-
płanami. Przez całe życie ojciec mówił
nam, byśmy w skupieniu i z wiarą cele-
browali Mszę św.

Aby wypełniać dobrze nasz obowiązek
w stosunku do Boga i zdobyć drogocen-
ne owoce, jakie płyną ze Świętej Ofiary
– należy zachowywać się na niej jak nas
uczy katechizm – z całą wewnętrzną
skromnością i pobożnością serca. Nie
właściwe zatem jest odmawianie w cza-
sie Mszy św. Różańca lub innych modlitw
z książeczek do nabożeństwa, nie mówiąc
już o zupełnym braku skupienia, szeptach,
uśmiechach, obserwacji otoczenia, itp.

W pierwszej dekadzie
października na nabożeń-
stwie Różańcowym brało
udział wiele dzieci, a także
ich rodziców. Myślę, że ini-
cjatywa „Małego Gościa
Niedzielnego”: „Podłącz

się do sieci” – zaowocowała. Oby duch
nie ustał w narodzie wadowickim przez
następne dwie dekady października.

Liczny udział

Święci „do góry nogami”

Niektórzy parafianie są zbulwersowa-
ni, że w naszym prezbiterium są święci
namalowani „do góry nogami”. Artystki,
które wykonują polichromię w naszej
świątyni malują według wszelkich zasad

sztuki malarskiej. To, że
nie wszyscy muszą się
na tych zasadach znać
bo ich nie studiowali –
nie uwłacza Wyko-
nawczyniom naszej po-
lichromii. Rzuca cień na tych, którzy na
wszystkim się znają i najlepiej wiedzą jak
to powinno być. Trochę więcej pokory i
wiedzy.

Nasza wspólnota Rycerstwa Niepoka-
lanej zaproponowała swoim uczestnikom,
aby przeżyli tzw. rekolekcje domowe.
Podstawą tych ćwiczeń duchownych jest
książka mówiąca o duchowości św. Mak-
symiliana.

Ciekawa inicjatywa

ciąg dalszy ze strony 5

Ks. Proboszcz z Księżmi
Współpracownikami

Anna Kotowicz
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Pożegnaliśmy:
Ze smutkiem zawiadamiamy, że w ostatnim czasie przeszli do wieczności:

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie.

Chrzest Św.: Z radością zawiadamiamy, że w ostatnim czasie następujące dzieci przyjęły
Sakrament Chrztu:

Módlmy się za te dzieci, aby wzrastały w wierze dla chwały Boga
i kościoła powszechnego.

Patrycja Małgorzata BARAN, córka Kazimierza i Małgorzaty
Dominik Tomasz WĘDZINA, syn Tomasza i Agnieszki
Tymoteusz DWORNIK, syn Rafała i Wioletty
Konrad Marek ZMYSŁOWSKI, syn Lucjana i Agnieszki
Maria Teresa KOPYTYŃSKA, córka Antoniego i Doroty

Janina BANAŚ, ur. 1930 r., zam. Wadowice, ul. Żwirki i Wigury
Stanisław BUDZOWSKI, ur. 1928 r., zam. Wadowice, Os.M.Wadowity
Stanisław PIROS, ur. 1924 r., zam. Wadowice, Al. MB Fatimskiej
Teresa PŁYWACZ, ur. 1947 r., zam. Wadowice, ul. Iwańskiego
Józef Michał KLINOWSKI, ur. 1924 r., zam. Wadowice, Os.M.Wadowity
Bogumiła RAUCH, ur. 1929 r., zam. Wadowice, ul. Lwowska

Zapowiedzi:

Niech Bóg napełni ich miłością, która wszystko przetrzyma.

Artur Robert JURA syn: Zbigniewa i Ireny z d. Nowak zam. Wa-
dowice, ul. Sienkiewicza 37/18 Elżbieta Jadwiga CEBULA córka:
Tomasza i Zofii z d. Kasprzyk zam. Tomice 289

Maciej NAJBOR syn: Zbigniewa i Haliny z d. Lichoniewicz zam.
Wadowice, ul. Poprzeczna 6 Katarzyna CZUBA córka: Eugeniusza
i Teresy z d. Świerkosz zam.Wadowice, Os. Łąki10

Janusz Adam ZIĘCINA syn: Franciszka i Haliny z d. Moskała zam. Stanisław Dolny
231 Magdalena Monika WYKA córka: Jana i Stanisławy z d. Danek zam.Wadowi-
ce, ul.Sienkiewicza 54

Polecamy Bogu narzeczonych, ufni, że dotrzymają w życiu przysięgi małżeń-
skiej. Prosimy naszych parafian, by się za nich modlili.

 Oto słowo Pańskie.

Ks. Jan J.

Łk  17,  11-19 „Wiara uzdrowionego cudzoziemca”
EWANGELIA:

Stało się, że Jezus zmierzając do Jerozolimy przechodził przez pogranicze Samarii
i Galilei. Gdy wchodził do pewnej wsi, wyszło naprzeciw Niego dziesięciu trędowatych.
Zatrzymali się z daleka i głośno zawołali: «Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad nami». Na ich
widok rzekł do nich: «Idźcie, pokażcie się kapłanom». A gdy szli, zostali oczyszczeni.
Wtedy jeden z nich widząc, że jest uzdrowiony, wrócił chwaląc Boga donośnym głosem,
upadł na twarz do nóg Jego i dziękował Mu. A był to Samarytanin. Jezus zaś rzekł: «Czy
nie dziesięciu zostało oczyszczonych? Gdzie jest dziewięciu? Żaden się nie znalazł, który
by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec». Do niego zaś rzekł: «Wstań, idź,
twoja wiara cię uzdrowiła».

Cudzoziemiec wrócił z powrotem do
Jezusa aby Mu podziękować. Nikt by się
tego nie spodziewał, ponieważ był to Sa-
marytanin, a ci nie uchodzili za wzór
w czasach Jezusa. A jednak to on zrozu-
miał jako jedyny, że nie kapłani lecz Bóg
go uzdrowił. Wdzięczność jest wymaga-
niem Ewangelii. Pan Jezus podkreśla tę
postawę w człowieku i podaje ją za wzór.
Najbardziej wdzięczni powinniśmy być

Bogu. Tymczasem to do Niego najczęściej
mamy pretensje i wobec Niego demonstru-
jemy postawę niewdzięczności. Brak sza-
cunku wobec tego co święte, brak modli-
twy, nadużywanie dnia świętego....

Wobec Boga coraz częściej zachowuje-
my się jak w sklepie. Dlaczego nie ma, ja
chcę, inni mają itd. Czas to zmienić. Jak
samarytanin wróć się z drogi egoizmu i za-
dufania w sobie. Uklęknij i pomyśl jak wielki
jest Bóg.

REFLEKSJA EWANGELICZNA:

Święci tego tygodnia: w poniedziałek – wspomnienie św. Teresy z Avilla, dziewicy
i doktora Kościoła, we wtorek – wspomnienie św. Jadwigi Śląskiej, w środę – wspomnie-
nie św. Ignacego Antiocheńskiego, biskupa i męczennika, w czwartek– Święto św. Łuka-
sza, Ewangelisty, w sobotę – Uroczystość św. Jana Kantego, kapłana, głównego patrona
Archidiecezji Krakowskiej i miasta Krakowa

Rodzicom, którzy przewodniczą nabo-
żeństwu różańcowemu codziennie rano
w kościele – niski ukłon. Dzięki tej po-
rannej modlitwie nasza bazylika nabrała
żywszych rumieńców.
   Serdeczne dzięki dla tych, co swoją
ofiarnością wspierają malowanie naszej
świątyni. Jest to duży pieniądz, ale wy-
datki remontów świątyni są o wiele więk-
sze. Bogu dzięki za wszystko. Gdyby Oj-

ciec Św. przybył 16 października do na-
szej świątyni, aby podziękować za 23 lata
służby Kościołowi to pewno – byłby ura-
dowany, że w Jego kochanych Wadowi-
cach wiele dobrego się robi. Jeśli są tacy,
co kraczą i wciąż sieją zamęt i grozę – to
z pewnością nie mają oni nic wspólnego
z duchem Papieża Jana Pawła II, który
jest zawsze Świadkiem Nadziei. Hałaśli-
wi propagatorzy beznadziejności w naszym
mieście nie są z Ojczyzny Papieża.

           Wielka wdzięczność

ZAPROSZENIE NA APEL JASNOGÓRSKI DO CZĘSTOCHOWY
Pragniemy 16 października każdego miesiąca pielgrzymować na Apel Jasnogórski

do Częstochowy. Wyjazd o godz. 16.30, powrót około 24.00. Koszt 25 zł.
Wyjazd już w najbliższy wtorek - 16 października.

Zapisy w kancelarii lub zakrystii.
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Intencje mszalne:

Piątek  19 października    Jana, Pawła,
Piotra

  6.00 Śp. Ludwika Paśnik - 1 r.ś.
  6.30 Śp. Janina Banaś
  7.00 Śp. Teresa Pływacz
  7.30 Śp. Stefan - 12 r.ś.
  8.00 Śp. Izabela Cienkusz
12.00 Śp. Rozalia i Jakub
18.00 Śp. Edward Góral

Sobota  20 października   Jana, Ireny
  6.00 Sp. Bogumiła Rauch
  6.30 Śp. Franciszek i Agata
  7.00 Śp. Stanisław Piros
  7.30 Śp. Janina Banaś
  8.00 Śp. Maria Hojnic
12.00 Śp. Józefa Bogacka i mąż Jakub
18.00 Śp. Izabela Cienkusz

Niedziela  21 października    Jakuba,
Urszuli

  6.00 Śp. Bogumiła Rauch
  7.30 Śp. Julian Garbień - 21 r.ś.
  9.00 Śp. Franciszek Zadora - 4 r.ś.
10.30 Śp. Izabela Cienkusz
11.30 Śp. Ludwik Kozłowski
12.00 Śp. Irena Burzej i zmarli z rodziny
13.15 Śp. Janina Banaś
18.00 Śp. Stanisław Budzowski - 1 r.ś.

Poniedziałek  15 października    Teresy,
Florentyny, Jadwigi

  6.00 Śp.Jadwiga Pławna
  6.30 Śp. Maria Firczyk - 6 r.ś.
  7.00 Śp. Stanisław Piros
  7.30 Śp. Janina Banaś
  8.00 Śp. Franciszka Filipek
12.00 Śp. Stanisław Kaźmierczyk
18.00 Śp. Izabela Cienkusz

Wtorek  16 października    Jadwigi, Małgorzaty
       23. rocznica wyboru Papieża

 6.00 Śp. Stanisław Kaźmierczyk
  6.30 Śp. Wojciech i Zofia Drewniakowie

z dziećmi
  7.00 Śp. Stanisław i Wiktoria Szczygieł
  7.30 Śp. Stanisław Budzowski
  8.00 Śp. Janina Banaś
12.00 W intencji Ojca Świętego
18.00 Śp. Izabela Cienkusz

Środa  17 października    Ignacego, Wiktora,
Małgorzaty

  6.00 Śp. Bogumiła Rauch
  6.30 Śp. Stanisław Dulban
  7.00 Śp. Janina Banaś
  7.30 Śp. Stanisław Piros
  8.00 Śp. Izabela Cienkusz
12.00 Śp. Bolesław, Jan, Helena, Teresa i Zuzanna

Nowenna do Matki Bożej
Nieustającej Pomocy

8.30 i 17.30
18.00 Za wszystkich uczestników Nowenny

oraz w intencjach składanych próśb
i podziękowań

/-/ Ks. Jakub Gil - Proboszcz

Ogłoszenia parafialne
XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 14.10.2001 r.

Czwartek  18 października    Łukasza,
Juliana

  6.00 Śp. Stanisław Budzowski
  6.30 Śp. Stanisław Kaźmierczyk
  7.00 Śp. Teresa Pływacz
  7.30 Śp. Janina Banaś
  8.00 Śp. Izabela Cienkusz
12.00 Śp. Józef, Stefan i Teresa
18.00 Śp. Andrzej Święchowicz - 12 r.ś.

1. Dzisiejsza niedziela poświęcona jest
głębszemu spojrzeniu na Namiestnika Je-
zusa Chrystusa – Jana Pawła II. Zaprasza-
my do Bazyliki na koncert chórów podha-
lańskich dyrygowanych przez P. Władysła-
wa Kruszewskiego na godz. 16.00. W na-
szej papieskiej parafii każda rodzina otrzy-
muje specjalny numer „Gościa Niedzielne-
go”, którego dodatek pt. „Papież Przeło-
mów” poświęcony jest Ojcu Świętemu. Pro-
simy, aby we wtorek 16 października w
oknach naszych mieszkań umieścić zdjęcie
Papieża, a o godz. 19.00 zapalić świece pod
tym portretem i wtedy niech rodzina od-
mówi dziesiątek różańca w intencjach na-
szego Papieża. Będzie to dla nas dzień uwiel-
bienia Boga i wdzięczności dla naszego
Największego Rodaka. Postaramy się w
dzień wyboru wziąć udział w uroczystej
Mszy Św. o godz. 12.00, a po niej w dzięk-
czynnej procesji po Rynku. Dla innych niech
udział w nabożeństwie Różańcowym o
godz. 17.30 i Mszy Św. będzie wewnętrz-
nym obowiązkiem.

2. Panie z zespołu charytatywnego na
prośbę Fundacji Episkopatu „Dzieło Nowe-
go Tysiąclecia” - organizatora I Dnia Pa-
pieskiego - zbierają po Mszach św. na po-
moc stypendialną dla zdolnej, ale ubogiej
młodzieży.

3. We wtorek na godz. 18.00 do naszej
bazyliki zapraszamy członków Akcji Kato-
lickiej.

4. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej
polecamy dzisiaj Bogu naszych kochanych
Nauczycieli i Wychowawców.

5. Serdecznie prosimy wiernych o od-
mawianie Różańca w domach lub w ko-
ściele. Nabożeństwo Różańcowe jest o
godz. 17.30.

6. W środę, na Nowennie do Matki

Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 8.30 i
17.30, modlimy się o dobre wychowanie
młodego pokolenia.

7. W czwartek jest św. Łukasza Ewan-
gelisty - Patrona Lekarzy. W tym dniu na-
szą modlitwą Różańcową będziemy oma-
dlać Lekarzy.

8. W sobotę 27 października o godz.
6.30 pielgrzymujemy śladami błog. Karoli-
ny oraz nawiedzamy Tarnów. Koszt prze-
jazdu wynosi 30 zł.

9. W zeszłą niedzielę na polichromię w
naszej świątyni złożyliście sumę 14.425 zł.
Bóg zapłać ofiarodawcom. Obecnie przy-
stępujemy do malowania nawy bocznej.

10. Zbliża się miesiąc listopad – miesiąc
szczególnej pamięci o zmarłych. Zatroszcz-
my się o zewnętrzny wygląd grobów na-
szych bliskich. Tym bardziej pamiętajmy o
pomocy duchowej. Taką pomoc wyświad-
czamy przez naszą modlitwę, czyny miło-
sierne, zyskiwane odpusty, zamawiane
Msze Św., a także prośby o wypominki. W
naszej bazylice, przez cały listopad przed
wieczorną Mszą Św., modlimy się na ró-
żańcu za zmarłych – czytamy wtedy wy-
pominki jednorazowe. Roczne wypominki
odczytujemy w modlitwie przed poszcze-
gólnymi niedzielnymi Mszami Św. Prosimy
w rocznych wypominkach dawać zwięzłe
spisy zmarłych. Składamy dowolne ofiary
– mając świadomość, że jest to roczny obo-
wiązek podejmowany przez kapłanów.

11. W przyszłą niedzielę, dla uczczenia
XXIII rocznicy pontyfikatu naszego Papie-
ża, na Mszach Św. będą wygłoszone kaza-
nia o neokatechumenacie. Droga neokate-
chumenalna jest zatwierdzona przez Kościół
jako bardzo właściwa na ożywienie i po-
głębienie wiary.
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Weź w Swą Opiekę

Ks. Proboszcz

Po 23 latach rządzenia kościołem przez
Jana Pawła II – dojrzała myśl, ażeby od
tego roku niedzielę przed 16 października
nazwać Dniem Papieskim. Dzień ten or-
ganizuje Fundacja Episkopatu „Dzieło
Nowego Tysiąclecia”. Autorzy tego dnia
pragną, aby każdy człowiek, a zwłaszcza
Polak dał odpowiedź na takie pytania:

1. Jaki wpływ ma pontyfikat Jana
Pawła II na kształtowanie się duchowe-
go oblicza świata?

2. Czy świadectwo Papieża- Polaka
przyniosło duchowe przebudzenie po epo-
ce totalitaryzmu i laicyzacji wieku XII?

3. W jakiej mierze masowe spotkania
młodych z Ojcem Świętym kształtują te
pokolenia, od których będzie zależało ob-
licze ziemi w nowym tysiącleciu?

Animatorzy Dnia Papieskiego zachęcają
również do refleksji nad znaczeniem pon-
tyfikatu Jana Pawła II - Jego nauczania
dla każdego z nas. W tej materii stawiają
następujące postulaty: „ Niech każdy przy-
najmniej w tym dniu, zastanowi się, czy
słowa Jana Pawła II naprawdę przenik-
nęły do jego świadomości, czy są takie
słowa i gest Papieża, które pobudziły go
do działania?”

Do tej refleksji zapraszają „wszystkich
ludzi dobrej woli, wierzących, poszukują-
cych i stojących z dala od Kościoła”.

Ten tekst w całości drukuję za tygodni-
kiem noszącym nazwę: „Wiadomości
KAI” nr 40 z dnia 7 października 2001
roku.

Do tych mądrych i wzniosłych postula-
tów pragnę z naszej parafii, która dumnie
nosi nazwę papieską, dodać dwie reflek-
sje:

I) Po wyborze Ks. Kardynała Woj-
tyły na Papieża przed 23 laty w bardzo
licznych rodzinach polskich, była na na-
czelnym miejscu uśmiechnięta fotografia
Ojca Świętego Jana Pawła II. Myślę, ze
tym bardziej w każdej rodzinie wadowic-
kiej znalazł się obraz roześmianego Pa-
pieża z rozłożonymi rękami. Z biegiem lat
w coraz liczniejszych naszych rodzinach
znajdowały się zdjęcia, które przedstawia-
ły nas stojących czy klęczących przy boku
Papieża. Te pierwsze zdjęcia sprzed 23
laty Papieża Wadowiczanina już pożół-
kły. To jest nieuchronne działanie czasu.
Tym bardziej musi być z biegiem lat żyw-
sza nasza obecność przy Papieżu. Licz-
ne fotografie, które są cennymi pamiąt-
kami spotkań z Ojcem Świętym w tych
dniach muszą na nowo ożyć. Pokazują
one nas przy Ojcu Świętym. W tych
dniach muszę sobie stawiać pytania: „Czy
naprawdę jestem po stronie Ojca Świę-
tego? Czy staram się poznawać i wnikać
w Jego nauczanie? Czy w życiu społecz-
nym i prywatnym akceptuję Papieskie
nauczanie? Czy staram się moje życie
układać według wskazówek Ojca Świę-
tego? Czy stać mnie bym bronił w nie-
przyjaznych środowiskach zasadności
nauczania Papieża?”

II) Przez minione 23 lata ściany na-
szych mieszkań przyozdobiły piękne ob-
razy błogosławieństwa Apostolskiego
przywiezione z Watykanu. W iluż naszych
wadowickich rodzinach znajdują się te
cenne pamiątki. Papież błogosławi rodzi-
nę, małżeństwo, konkretną osobę. I tutaj
rodzą się moje pytania: Czy staram się
żyć duchem Namiestnika Chrystusa, czyli

duchem ośmiu błogosławieństw ewan-
gelicznych. W ostatnich numerach ba-
zyliki przypominałem treści tych błogo-
sławieństw. One są wciąż aktualne.
Dotykają życia każdego z nas. Są możli-
we do zrealizowania w każdej epoce.
Dzisiaj - również. W naszych czasach -
także.

Bóg obdarzył specjalną łaską mieszkań-
ców Wadowic. Przecież to papieskie mia-
sto. Chlubimy się, że stanowimy parafię
papieską. Z tą wyjątkową łaską należy
współpracować. To jest główne zadanie
Dnia Papieskiego w Wadowicach.

To warto przeczytać
Z prawdziwą przyjemnością informu-

ję, że ukazał się wrześniowo-październi-
kowy numer „Miłujcie się”.

Z bardzo wielu ciekawych jak zawsze
artykułów polecam: „Eucharystia jako
sakrament zwycięstwa nad szatanem”.

Wszystkie łaski, owoce, przywileje i
dary, które otrzymujemy z rąk Boga –
Ojca Niebieskiego pochodzą z zasług
Najświętszej Męki i Śmierci Pana Na-
szego Jezusa Chrystusa, którego owoce
trwają w bezkrwawej  Ofierze Mszy Św.
/św. Tomasz z Akwinu/. Tak we Mszy
św. pod postaciami chleba i wina jest
cały Jezus, żywy, prawdziwy, rzeczywi-
sty, istotny, ten sam, co się narodził w
stajence w Betlejem, co umarł na Krzy-
żu i króluje w Niebie, to jest z Ciałem,
Krwią, Duszą, Bóstwem. Także w każ-
dej Mszy św. Jezus ponownie rodzi się
na ołtarzu w rękach kapłana i niekrwa-
wo - bez rozlania krwi - ofiaruje się za
nas, aby oddać Ojcu w naszym imieniu
należny Mu hołd, wyjednać nam prze-
baczenie grzechów, jeśli za nie żałuje-
my, spłacić z naszym współudziałem
nasze długi zaciągnięte w stosunku do
Boga i uzyskać dla nas wszelkie łaski,
jednym słowem przychodzi na ołtarz, aby
udzielić nam owoców Męki i Śmierci
Swojej. Jezus obecny w  Eucharystii,

będąc naszym największym źródłem mocy
Bożej na ziemi, jest także przedmiotem nie-
ustannych ataków ze strony złego ducha.

Pewien katolicki ksiądz, ojciec Lamy,
miał problemy z szatanem, nękającym go
w czasie sprawowania Eucharystii. Na
własnej skórze doświadczył do jakiego
stopnia nienawidzi on zarówno Euchary-
stii, jak i kapłaństwa. Kiedy dana dusza
przestaje się modlić – wyznał kapłanowi
szatan – zaczynam już ją sobie poczyty-
wać jako moją. Przestań się modlić, a ja
przestanę cię gnębić!

Pewnego ranka, w momencie rozpoczy-
nania Mszy św., zły duch ukazał się po dru-
giej stronie ołtarza. Znalazł się tu, by drwić
sobie ze mnie prosto w twarz – wyrzekł
zniecierpliwiony w końcu ksiądz, rzucając
szatanowi: Nie będzie dziś rano Mszy św.!
Nagle zabrzmiał pełen mocy głos Pana:
Odprawiaj! Po nagłym zniknięciu „niemi-
łego gościa” świątobliwy ksiądz powiedział
sam do siebie: Obydwaj dostaliśmy tu na-
uczkę!

Jak ważną jest Msza św. opowiada na-
stępny przykład. Było to w jednym z luk-
semburskich miast. Do sklepu mięsnego
weszła starsza, uboga kobieta. Poprosiła o
kawałek mięsa. Zaznaczyła jednak, że nie
posiada pieniędzy. Rzeźnik drwiąco zapy-
tał: Kawałek mięsa? A czym Pani zapła-
ci? Kobieta odpowiedziała: Pieniędzy nie
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