
 

  1 

 

 

Misją i zadaniem Parafii Matki Bożej Częstochowskiej jest dawanie świadectwa wiary Rzymsko-
Katolickiej i Polskiego Dziedzictwa.  

Naszym posłannictwem jest służenie Bogu i sobie nawzajem poprzez obchodzenie i dzielenie się 
naszymi polskimi tradycjami, w otwarciu się na wszystkich ludzi. 

The mission of the Parish of Our Lady of Czestochowa is to bear witness to our Roman Catholic 
faith and our Polish heritage. We strive to continue to serve God and each other,  

celebrating and sharing our Polish traditions, welcoming and reaching out to all people. 
 

       Parish is served by:         Parafię obsługują: 

     Conventual Franciscan        Bracia Mniejsi Konwentualni  

  Friars                           - Ojcowie Franciszkanie  

 

Lord make me an instrument of your peace!  

Panie, uczyń mnie narzędziem Twojego pokoju! 
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www.ourladyofczestochowa.com 
E-Mail: parish@ourladyofczestochowa.com 

Tel: 617-268-4355; Fax: 617-268-4599 

MASS SCHEDULE / PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH 

Mon. - Thurs.  7:00 AM  (English) 

  8:00 AM  (Polish) 

Friday    6:00 PM - 7:00 PM - Adoration - Koronka 

  - Divine Mercy Chaplet / Confession  

  7.00 PM - (Polish) 

  (First Friday - Mass for Homeland)  

Saturday 8:00 AM  (Polish) 

  4:00 PM  (English) 

  7:00 PM  (Polish) 

Sunday   8:00 AM  (Polish) 

  9:30 AM  (English) 

  11:00 AM (Polish) 

Holydays   as announced 
 

CONFESSIONS / SPOWIEDŹ 

Every day 30 min. before Masses. 
 

BAPTISM / CHRZEST 

By arrangement with the priest.  

Instruction for parents and godparents is required. 
 

MARRIAGE / SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA 

Please, make arrangement with the Rectory at least six 

months in advance. Instruction is required. 
 

SACRAMENT OF THE SICK / SAKRAMENT CHORYCH 

Parishioners who are seriously ill should call the Rectory to 

arrange for a priest to visit and administer the Sacraments. 

PARISH OFFICE / BIURO PARAFIALNE 

 Tel: 617-268-4355; Fax: 617-268-4599 
    

                 Monday - Thursday          Saturday 

10.00 AM - 4:00 PM        10:00 AM - 12:00 PM 

                         Friday: 8:00 AM - 1:00 PM 
Evenings and weekends - by appointment only. 

 

  PASTORAL STAFF -  FRANCISCAN FRIARS 

   OJCOWIE FRANCISZKANIE (OFM CONV.) 
Fr. Wiesław Ciemięga OFM Conv.  

Fr. Janusz Chmielecki OFM Conv. - In Residence 
 

OFFICE STAFF / PRACOWNICY PARAFII 

Secretary & Religious Coordinator - Mrs. Iwona Gajczak 

Bookkeeper & Office Assistant - Ms. Connie Bielawski 
 

PARISH COUNCIL / RADA PARAFIALNA 

Mr. Richard Rolak  Mrs. Lucy Willis 

Mr. Andrzej Prończuk  Ms. Maryann Sadowski 

Ms. Celina Warot   
 

FINANCE COUNCIL / RADA FINANSOWA 

Ms. Connie Bielawski  Mr. Andrew Lau 

Mr. Leon Bester  Mr. Mariusz Wierzbicki 
 

MUSIC MINISTRY /  SŁUŻBA MUZYCZNA 

Organist & Psalmist: Mrs. Marta Saletnik  
 

SACRISTAN / ZAKRYSTIANKA 

Sr. Donata Farbaniec, OLM 

 John Paul II Hall — Sala bł. Jana Pawła II 

Kontakt do spraw wynajmu sali: Tel: 617-268-4355 

Contact for renting the hall: Tel: 617-268-4355 

 Ministranci / Altar Servers ~ Eugeniusz Bramowski  

Spotkania w niedziele, sala J.P II,10.00 AM. (781-871-2991) 

 Polish Cultural Foundation, Inc. ~ Mr. Andrzej Pronczuk  

Tel. 617-859-9910 

 Polish Saturday School ~ Mr. Jan Kozak - Tel. 617-464-2485 

Parish Choir & Children’s Choir ~ Mrs. Marta Saletnik 

Tel. 617-265-8132 

 Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej - SWAP 

Mr. Wincenty Wiktorowski ~ Tel. 617-288-1649 

 Grupa AA ~ Sala pod kościołem. 

       Spotkania odbywają się w każdy czwartek o godz. 7:00 PM  

 Krakowiak - Wednesdays at 7:30 PM - John Paul II hall 

www.krakowiak.org,: Eric Pierce: Tel. 508-320-2344 

 Rosary Society ~ Mrs. Genowefa Lisek: Tel. 617-436-5779 

 Sisters of Our Lady of Mercy:  Tel. 617-288-1202 

 Polish Theater ~ Mrs. Małgorzata Tutko: Tel. 617-325-2208 

 Polish Scouts - The meetings will be conducted in Polish for   

young boys and girls. Contact information: Mateusz Wozny,  

Tel. 347-749-5867, email: wozny@college.harvard.edu 

 Polish American Citizen Club - Mr. Zdzisław Marecki 

       Club: 617-436-2786; Cell: 781-267-0912 

Established  A.D. 1893 
655 Dorchester Ave., Boston, MA 02127 

ACTIVITIES & ORGANIZATIONS 
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The Most Holy Body and Blood of Christ  
 At the dawn of salvation history, God re-
vealed our future in figures: A king and high priest 
comes from Jerusalem (see Psalm 76:3), offering 
bread and wine to celebrate the victory of God's be-
loved servant, Abram, over his foes. By his offering, 
Melchizedek bestows God's blessings on Abram. He is 
showing us, too, how one day we will receive God's 
blessings and in turn "bless God" - how we will give 
thanks to Him for delivering us from our enemies, sin 
and death. As Paul recalls in today's Epistle, Jesus 
transformed the sign of bread and wine, making it a 
sign of His body and blood, through which God be-
stows upon us the blessings of His "new covenant." 
 Jesus is "the priest forever according to the 
order of Melchizedek," that God, in today's Psalm, 
swears will rule from Zion, the new Jerusalem (see 
Hebrews 6:20-7:3). By the miracle of loaves and fishes, 
Jesus in today's Gospel, again prefigures the blessings 
of the Eucharist. Notice that He takes the bread, 
blesses it, breaks it, and gives it to the Twelve. You 
find the precise order and words in the Last Supper 
(see Luke 22:19) and in His celebration of the Eucha-
rist on the first Easter night (see Luke 24:30). 
      The Eucharist fulfills the offering of Melchizedek. It 
is the daily miracle of the heavenly high priesthood of 
Jesus. It is a priesthood He conferred upon the Apos-
tles in ordering them to feed the crowd, in filling exactly 
twelve baskets with leftover bread - in commanding 
them on the night He was handed over: "Do this in 
remembrance of Me." Through His priests He still feeds 
us in "the deserted place" of our earthly exile. 
 And by this sign He pledges to us a glory yet 
to come. For as often as we share in His body and 
blood. we proclaim His victory over death, until He 
comes again to make His victory our own. 

Saturday, June 01, 2013  
8:00 AM + Janina Czarkowska, int. Córka z dziećmi 

4:00 PM + Konstanty & Stefania Yachimski, Joseph &  

     Helen Walulik, int. Niece 

7:00 PM + Wacław Chojnowski (10 rocz.), int. Żona z rodziną 

Corpus Christi Sunday, June 02, 2013  -  BOŻE CIAŁO 

8:00 AM + Marek Pruchniewski, int. Mama 

9:30 AM -  God's blessings & health on 30th anniversary  

     of marriage, int. Tadeusz & Krystyna 

10:30 AM -  Nabożeństwo Czerwcowe 

11:00 AM -  Za Parafian - In the intention of Parishioners 

  -  Procesja do IV Ołtarzy  

Monday, June 03, 2013 - św. Karola Lwangi i Tow., męczenników  
7:00 AM + Edward Pijanowski, int. Yolanta 

8:00 AM + Matylda, Antoni i Franciszek Wygonowski,  

     int. Synowa i żona z rodziną 

Tuesday, June 04, 2013  
7:00 AM -  Mass of thankgiving, int. Jeremy Robert 

  -  God's blessings & health for Stanisław, Barbara  

      & children, int. Family  

8:00 AM + Za zmarłych z rodzin Konarski i Szczepaniak,  

     int. Alina i Stanisław Konarski 

+ Michał Makar (4 rocz.), int. Żona    

+ Czesław i Jarosław Mierzejewscy, int. Syn i tata 

Wednesday, June 05, 2013 - św. Bonifacego, biskupa i męczennika  
7:00 AM + Stanisław & Maria Nerkowscy, int. Córka i wnuczka 

8:00 AM + Ludwika Igielska, int. Mąż 

Thursday, June 06, 2013  
7:00 AM -  In the intention of vocations  

8:00 AM + Zofia i Zdzisław Milewscy, int. Rodzina Chojnowskich 

+ Władysław Trocki, int. Anna Chojnowska 

First Friday, June 07, 2013 - Uroczystość Najśw. Serca Pana Jezusa  
7:00 AM + Robert Pokorski, int. Yolanta 

6:00 PM  -  Adoracja N.S., Koronka do Miłosierdzia Bożego 

6:30 PM  -  Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa 

7:00 PM + Zofia Skonieczna, int. Małgorzata Śnietka 

Saturday, June 08, 2013 - Najświętszego Serca NMP.  
8:00 AM -  O zdrowie i Boże błog. dla Norberta w dniu urodzin,  

      int. Rodzice 

4:00 PM -  Za Parafian - In the intention of Parishioners  

  + Stasia Górny, int. Family    

7:00 PM + Zofia Ciepłucha, Marian Gorczyński, Stanisław  

     Chreczyński, int. Władzia Wygonowska z rodziną 

Sunday, June 09, 2013  
8:00 AM + Józef i Józefa Rogowscy, Ireneusz Rogowski,  

      int. Synowa i żona z dziećmi 

9:30 AM + Witold Matusik, int. Granddaughter with family 

10:30 PM  -  Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa 

11:00 AM -  O zdrowie i Boże błog. dla Marzeny i Eugeniusza  

     Bramowskich z okazji 13 rocz. ślubu oraz dla Elżbiety  

     i Henryka Szymoszek z okazji 45 rocz. ślubu,  

     int. Rodzina Bramowskich 

     (Msza dziecięca / Zakończenie katechezy)   

 

 

Scripture for the week of June 2, 2013 
2 SUN Gn 14:18-20/ 1 Cor 11:23-26/ 

Lk 9:11b-17 

3 Mon Tb 1:3; 2:1b-8/ Mk 12:1-12 

4 Tue Tb 2:9-14/ Mk 12:13-17 25 

5 Wed Tb 3:1-11a, 16-17a/ Mk 12:18-27 

6 Thu Tb 6:10-11; 7:1bcde, 9-17; 8:4-

 9a/ Mk 12:28-34 

7 Fri Ez 34:11-16/ Rom 5:5b-11/ 

                Lk 15:3-7 

8 Sat Tb 12:1, 5-15, 20 / Lk 2:41-51 

9 SUN 1 Kgs 17:17-24/ Gal 1:11-19/ 

Lk 7:11-17 

 MASS INTENTIONS - INTENCJE MSZALNE 

http://wf-f.org/CorpusChristi.html
http://www.usccb.org/nab/bible/psalms/psalm76.htm
http://www.usccb.org/nab/bible/hebrews/hebrews6.htm#v20
http://www.usccb.org/nab/bible/luke/luke22.htm#v19
http://www.usccb.org/nab/bible/luke/luke24.htm#v30
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WEEKLY OFFERTORY 

Next Sunday’s II collection will be for H.O.P.E. 
 

♦ THE HERITAGE OF OUR FAITH PROJECT: 

    Parishioner - $200; 

♦  Corpus Christi donation by Rosary Society - $80; 

♦  Spring Fest donation by Richard Rolak - $100; 

The Holy Father's Prayer Intentions  -  June  
General: Mutual Respect. That a culture of dialogue, 

listening, and mutual respect may prevail among 

peoples. 

Missionary: New Evangelization. That where secula-

rization is strongest, Christian communities may effec-

tively promote a new evangelization. 

DEVOTIONS  

♦ Every Tuesday - After Mass at 7AM and 8AM -  

Devotion to St. Anthony of Padua.   

♦ Third Sunday of the month - Children’s Mass at 11 AM 

♦ Every Thursday - After Mass at 7AM and 8AM -  

Devotion to Our Lady of Czestochowa. 

♦ Every Friday - 6:00 PM - Exposition and adoration   

   of the Blessed Sacrament - Chaplet of Divine Mercy.    

   Possibility for the Sacrament of Reconciliation.  

   At 7:00 PM - Mass (in Polish). 

THE MOST HOLY BODY AND BLOOD OF CHRIST 

Parish Group Meetings 

♦ AA - every Thursday at 7:00 PM in the Church Hall 

♦ Parish Choir – Sundays after the 11.00 AM Mass,  

   Mondays at 7:00 PM. Welcome new members! 

♦ Children’s Choir - practice takes place every Saturday  

   at 1.45 PM in the school building. 

♦ Rosary Society - first Sunday of the month after   

   11:00 AM Mass.  Meetings take place in the church. 

♦ Polish Scouts - feel invited to join the ranks of the   

   Polish scouts who are looking for young boys and girls.  

   Info: Mateusz Woźny, tel.347-749-586, email:   

   wozny@college.harvard.edu 

June Devotions to  

the Blessed Heart of Jesus 

 

FRIDAY  at 6:30 PM  

& SUNDAY at 10:30 AM. 
 

All are invited! 

SPRING FEST - ACKLOWLEDGEMENT 
 In spite of the inclem-

ent weather and relocation of 

the Spring Fest from the out-

side to the Parish Center build-

ing, there was a good turnout 

especially of families with 

children.  

 The organizers of the 

Fest would like to express special thanks to the following 

persons who helped in the realization of this event 

namely: Connie Bielawski, Jerzy Cabaj, Iwona Gajczak, 

Lidia Gruse, Stasia Chaberek, Ania Leliwa, Janina, Marek 

and Kacper Migalski, Maria Nowicka, Lila Pronczuk, Ed-

ward Radko, Władek Slanda, Aniela Slusarz and  Mariusz 

and Maciej Wierzbicki. We also wish to thank all those 

who participated and supported the Fest. 

 Gross income from the Fest : $2,784.00 

Catholic Appeal 2013 
Thank you to all who have already pledged their sup-

port to the 2013 Catholic Appeal. So far our parish 

contributed $12,580. If you have not yet participated 

in the Appeal, you can make your pledge by complet-

ing one of the forms available at the back of the 

church or by contacting the parish office. You may 

also pledge your support to the parish campaign at 

www.BostonCatholicAppeal.org. 

Our goal this year is to raise $17,262. Thank you for 

your prayers and support of this important effort. 

 Shroud of Turin 
On June 9, 2013 after 11:00 AM 

Mass in the church hall Anna 

Krogulska from Poland will be 

talking about the Shroud of Turin. 

All who would like to know more 

about this „witness” of Christ’s 

suffering and resurrection are 

invited.  

CCD classes 
On June 9th we will end the 2012/2013 CCD year.  

A new academic year will start in September. In that 

month we will also start a Confirmation class 

(everything in Polish). Please remember that you ne-

ed to bring your Baptismal certificate to attend First 

Holy Communion or Confirmation classes. 

 Thank you words go to our CCD teachers 

who volunteer to teach our children. May God bless 

you for all your effort and heart you put in teaching. 

Have a nice summer! 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=catholic+appeal+boston+2013&source=images&cd=&cad=rja&docid=TDHQ5EOAt4Vp0M&tbnid=MCwMXc74Ok3JxM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.holyfamilyduxbury.org%2F&ei=JqOTUYnaI8Ti4AODn4GoBA&bvm=bv.46471029,d.dmg&psig=AFQjCN
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Nasza Tygodniowa Kolekta 
II Kolekta w następną Niedzielę będzie na  NASZE 

WSPARCIE W WYDATKACH PARAFIALNYCH. 
 

● Kolekta I - $1,563.00 

● Kolekta II - $1,034.00 

PAPIESKIE INTENCJE MODLITW - Czerwiec 

Intencja ogólna: Aby przeważała wśród ludów kul-

tura dialogu, słuchania i wzajemnego poszanowania.  

Intencja misyjna: Aby tam, gdzie wpływ sekulary-

zacji jest silniejszy, wspólnoty chrześcijańskie potra-

fiły skutecznie prowadzić nową ewangelizację. 

   INTENCJA RYCERSTWA NIEPOKALANEJ 

Aby wiara w rzeczywistą obecność Jezusa w Naj-

świętszym Sakramencie, ożywiała w nas pewność 

Jego obecności w naszym życiu i inspirowała naszą 

troskę o ubogich. 

Please pray for the sick, homebound and hospitalized  

      Módlmy się za chorych, cierpiących i przebywających  
   w szpitalach: 
Wayne & Shirley Gouliaski,  Bolesława Lingo, Evelyn Rolak,  
Evelyn Baszkiewicz, Bronisław Bućko, Aniela Socha, Amalia 

Kania, Regina & Edward Suski, Blanche Bielawski 
 

 

Maryjo, Uzdrowienie Chorych - módl się za nami! 

 Mary, Comforter of the Sick - Pray for us! 

UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO CIAŁA 

Apel Katolicki 2013 
Apel Katolicki 2013 nadal trwa. Celem naszej parafii 

w tym roku jest zebranie $17,262. Do tej pory zebra-

liśmy $12,580. Prosimy o zapoznanie się z ulotkami 

wyłożonymi z tyłu kościoła i przyniesienie wypełnio-

nych do biura parafialnego albo wysłanie ich pocztą.  

Bóg zapłać za wszelkie ofiary. 

CAŁUN TURYŃSKI 
W dniu 9 Czerwca po Mszy Św. 

o godz. 11:00 AM w sali pod 

kościołem odbędzie się prelekcja 

p. Anny Krogulskiej dotycząca 

Całunu Turyńskiego. Serdecznie 

zapraszam do licznego udziału  

i pogłębienia wiedzy o tym czci-

godnym „Świadku” Męki  

i Zmartwychwstania Jezusa 

Chrystusa.  

FESTYN - PODZIĘKOWANIE 
 Mimo niekorzystnej pogody 

i przeniesienia Festynu Wiosennego 

do budynku Centrum Parafialnego, 

przyszło sporo osób, a szczególnie 

licznie przybyły rodziny z dziećmi.  

 Organizatorzy Festynu wyra-

żają specjalne podziękowanie oso-

bom, które pomogły przygotować i zrealizować Fe-

styn: Connie Bielawski, Jerzy Cabaj, Iwona Gajczak, 

Lidia Gruse, Stasia Chaberek, Ania Leliwa, Janina, 

Marek i Kacper Migalscy, Maria Nowicka, Lila 

Pronczuk, Edward Radko, Władek Slanda, Aniela 

Slusarz oraz  Mariusz i Maciej Wierzbiccy. 

 Dziękujemy też wszystkim uczestnikom za 

udział i poparcie.  

 Dochód z Festynu wyniósł ogółem $2,784.00 

NABOŻEŃSTWO DO  

NAJŚWIĘTSZEGO 

 SERCA PANA JEZUSA 
                

PIĄTEK - 6:30PM;  

NIEDZIELA - 10:30AM. 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAM  

DO JAK NAJLICZNIEJSZE-

GO UDZIAŁU! 

 Zakończenie Roku  

Katechetycznego! 
Dnia 9 czerwca zakończymy 

rok katechetyczny 2012/2013. 

Dziękuję Katechetom za trud  

i czas poświęcony nauczaniu 

dzieci i młodzieży. 

 Życzę Wszystkim zasłużonego wakacyjnego 

wypoczynku. Zapisy uczniów na religię na nowy rok 

oraz zapisy Kandydatów do Sakramentu Bierzmowa-

nia w 2014 roku będą trwały przez całe wakacje.  

Zapraszamy do biura parafialnego. Przypominamy, 

że osoby przygotowujące się do I Komunii  Św. oraz 

Bierzmowania muszą dostarczyć świa-

dectwo Chrztu Św. Natomiast młodzież 

przygotowująca się do Bierzmowania 

proszona jest o zakup Biblii Tysiąclecia 

najlepiej w Polsce lub przez Internet. 

Wycieczka 
Wycieczka - PERŁA WSCHODU - 4 DNI. 

Termin: 25 - 28 Czerwca 2013. 

W programie: Boston - Region Tysiąca Wysp - Rze-

ka Św. Wawrzyńca - Jezioro Ontario - Wodospad 

Niagara - Waszyngton oraz Filadelfia. Cena: $550. 

Po rezerwacje proszę dzwonić do Ziggy's Tours:  

1-617-288-7777. 
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 Naprawdę "Ciało moje" - czy tylko symbol? Co Pan Je-
zus mógł mieć na myśli mówiąc w czasie Ostatniej Wieczerzy "to 
jest Ciało moje", oraz "ten kielich to Nowe Przymierze we Krwi 
mojej" (Lk 22,19-20)? Są tacy „chrześcijanie”, którzy twierdzą, ze 
Pan Jezus zapowiedział w ten sposób tylko obchodzenie symbo-
licznej "pamiątki" zbawienia. Mówią, że słowa "to jest Ciało moje" 
podobne są do słów: "Ja jestem drogą" (J 14,6), "Ja jestem krze-
wem winnym" (J 15,5), albo "Ja jestem bramą" (J 10,9).  
 Nikt przecież nie myśli, ze Jezus Chry-
stus jest fizycznie podobny do odcinka drogi, do 
przechodniej bramy albo do rośliny: są to tylko 
metafory wskazujące na duchową rolę Pana 
Jezusa, którego nauka staje się drogą życia, 
który otwiera nam zbawienie i daje życiodajne 
siły. Czy więc nie należy rozumieć słów "to jest 
Ciało moje" również w sensie przenośnym? Na 
przykład jako symbolicznej obietnicy, ze nauka 
Pana Jezusa będzie pokrzepieniem dla ducha 
człowieka, a obecność Pana Jezusa  
w sprawowanej Wieczerzy Pańskiej będzie czy-
sto duchowa. 
 Niektórzy posuwają się tak daleko  
w swoim polemicznym zapędzie, że oskarżają 
katolików ni mniej, ni więcej tylko o... bałwo-
chwalstwo! A wszystko to wskutek katolickiej (i 
prawosławnej) wiary, ze pod postacią Chleba i Wina obecny jest 
sakramentalnie sam Jezus. Takie polemiczne, antykatolickie 
pomysły nie są niczym nowym. W XIX w. Hellen G. White, współ-
założycielka nowożytnego wyznania adwentystów, tak pisała  
o Kościele katolickim: "Biblijną Wieczerzę Pańską zastąpiono 
bałwochwalczą ofiarą mszy świętej a [...] kapłani [...] twierdzili, że 
mają moc «tworzenia» Boga, Twórcy wszechrzeczy". 
 Jakie jest więc prawdziwie biblijne nauczanie na temat 
obecności Jezusa w czasie Wieczerzy Pańskiej, czyli Euchary-
stii? W Nowym Testamencie spotykamy często zestawienie obok 
siebie dwóch słów: "ciało i krew".  A ponieważ cześć wypowiedzi 
Pana Jezusa zapisanych w Ewangeliach rzeczywiście ma cha-
rakter metaforyczny (np. "Ja jestem bramą" - J 10,9), a cześć ma 
charakter dosłowny (np. "Ja daję im życie wieczne" - J 10,28), 
musimy się przekonać, do której z tych dwóch grup należą słowa 
"to jest Ciało moje" oraz "Krew moja". Czy słowa te są metaforą  
i symbolem, czy też zawierają dosłowne nauczanie wiary precy-
zyjnie spisane pod natchnieniem Ducha Św.? 
 Co zatem oznacza użyte przez Chrystusa w czasie 
Ostatniej Wieczerzy sformułowanie "ciało i krew" [gr. sarks kai 
haima], które pojawia się w wielu innych miejscach Biblii?  
W Ewangelii Mateusza: "Błogosławiony jesteś Szymonie, synu 
Jony: albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, ale Ojciec 
mój" (Mt 16,17). W ustach Jezusa specyficznie semickie wyraże-
nie "ciało i krew" oznacza tutaj człowieka z podkreśleniem jego 
strony materialnej, przez wskazanie na jego cielesną naturę, 
nawet w pewnym przeciwstawieniu wobec świata duchowego.  
 «Kto spożywa moje Ciało i pije Krew moją, ma życie 
wieczne» ... - to powiedział [Jezus] ucząc w Żydów synagodze  
w Kafarnaum" (J 6,54 i 59). Słuchacze mogli je zrozumieć tylko  

w jeden sposób - jako zapowiedź ustanowienia Eucharystii, która 
będzie uobecniała Pana w "Ciele i Krwi" - i z tego powodu cześć 
z nich odeszła, zbuntowana: "To was gorszy? Duch daje życie, 
ciało na nic się nie przyda. Słowa, które Ja wam powiedziałem, 
są duchem i życiem" (J 6,63). Co to za słowa? Właśnie te: "Ciało 
[sarks] moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew [haima] moja 
jest prawdziwym napojem" (J 6,55). 
 Wiara w obecność Pana Jezusa w Chlebie i Winie Wie-

czerzy Pańskiej stanowiła jeden z fundamentów 
nauczania apostołów. Św. Paweł używa uroczyste-
go wyrażenia "przekazałem wam to, co sam przeją-
łem" - aby zapowiedzieć, w co wierzyli pierwsi 
chrześcijanie w sprawie Wieczerzy Pańskiej: "Pan 
Jezus rzekł ...: «To jest ciało moje [soma] ... ten 
Kielich jest Nowym Przymierzem we Krwi [haima] 
mojej»" (1 Kor 11,24-25). Drugi raz, zaczyna naukę 
o innym fundamencie naszej wiary: "przekazałem 
wam na początku, to co przejąłem: że Chrystus 
umarł za nasze grzechy ..., że zmartwychwstał" (1 
Kor 15,3-4). Realizm Zmartwychwstania i realizm 
Wieczerzy Pańskiej splatają się zatem w jedno.  
 Co to znaczy: "rzeczywista obecność Pa-
na Jezusa w Eucharystii"? Po zmartwychwstaniu 
ciało Chrystusa przebywa w niebie, dla nas niewi-
dzialne, po prawicy Boga. Ale Jezus jeszcze przed 

swoja śmiercią ustanowił specjalny obrzęd, by przedłużyć - pod 
postacią widzialnych znaków - obecność swego złożonego  
w ofierze ciała. Bardzo wyraźnie powiedział: "To czyńcie na Moją 
pamiątkę" (Lk 22,19; 1 Kor 11,25). Odtąd znaki chleba i wina 
będą uobecniały tu, na ziemi, Ciało Jezusa wydane na śmierć 
 i Jego przelaną za nas Krew. 
 Ponieważ niektórzy myślą, ze obecność Jezusa w Eu-
charystii jest materialna i jakby "fizyczna", to stają przed trudnymi 
pytaniami: czy Pan Jezus przebywa w niebie czy na ziemi? Czy 
może być w kilku miejscach - kościołach - jednocześnie? Tym-
czasem jednak wierzymy w obecność Jezusa Chrystusa w Eu-
charystii nie "materialną" i "fizyczną", ale "sakramentalną".  
 Rzeczywista obecność Jezusa pod postaciami Chleba i 
Wina Eucharystii oznacza znacznie więcej niż tylko obecność 
duchową. Chodzi tu o obecność w "Ciele i Krwi", czyli o spotka-
nie zarówno z Bogiem-Duchem (Synem Bożym), jak i Bogiem-
Człowiekiem (Jezusem z Nazaretu). "Duch nie ma ciała ani ko-
ści, jak widzicie, że Ja mam" (Łk 24,39).  
 Jak jest to możliwe dzisiaj dla nas, skoro Chrystus po 
zmartwychwstaniu został "wyniesiony na prawicę Ojca" (Dz 2,33) 
i nie jest już więcej obecny fizycznie na ziemi? Pismo św. naucza 
tak: "Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czyż nie jest 
wspólnotą z Krwią Chrystusa? Chleb, który łamiemy, czyż nie 
jest społecznością [koinonia] z Ciałem Chrystusa?" (1 Kor 10-
,16). Niech zatem pełen biblijnej wiary udział w Eucharystii przy-
niesie nam zjednoczenie z Jezusem, zmartwychwstałym Panem 
i Zbawicielem i pozwoli lepiej rozumieć sens przykazania:  
"W niedziele i święta we Mszy św. nabożnie uczestniczyć" 
"Nabożnie", czyli "po Bożemu", tak jak Bóg objawił i jak On sam 
tego od nas oczekuje... 

    "To jest Ciało moje, to jest Krew moja" - ks. dr ANDRZEJ SIEMIENIEWSKI 


