
Czym jest Eucharystia? 
† Cała Eucharysa jest dziękczynieniem. Ustanowiłem ją 

także po to, abyście mogli dziękować. Abyście 

przez uczestnictwo w niej rozwijali w sobie postawę 

dziękczynną. Całe życie wasze powinno być przepojone 
dziękczynieniem i wdzięcznością. W tym duchu trzeba 

rozmawiać ze Mną i do Mnie się zwracać. Wszystko, 
cokolwiek posiadacie i kim jesteście, jest Moim darem 
miłości. Zupełnie wszystko. I mimo waszych buntów 

i niewdzięczności ciągle was kocham, wyczekuję na wasz 

powrót i składam nieustanną Ofiarę z siebie, by was 

ratować. Ta Ofiara jest wieczna, bo trwa i odbywa się cały 

czas. Jest to Ofiara pozaczasowa i ponadczasowa. W niej 

żyjecie, nią oddychacie. Ona was ratuje w każdej chwili 
życia waszego. Starajcie się poznawać Prawdę 
o Mnie, pragnijcie jej. Wraz z tym poznawaniem będzie 

rosła w was wdzięczność. Niewdzięczność jest też 

owocem niewiedzy. Gdybyście znali choć cząstkę Prawdy 
i potrafili w nią wniknąć, płakałby każdy z was z powodu 
własnej niewdzięczności. 

Co się dzieje w czasie Mszy św.? 
† Podczas Mszy św. składam z siebie Ofiarę za was 

i jednocześnie przychodzę do was pierwszy, 

byście zechcieli zaprosić Mnie do waszego życia. 

W waszych duszach składam Ofiarę za was, 
gdy przyjmujecie Komunię św. Ja składam z siebie 

Ofiarę w duszy każdego, kto przyjdzie i przyjmie 

Moje Ciało. Jaka powinna być wasza odpowiedź? — 

Dziękować i ofiarować Mi siebie. Ja oddałem wam 

wszystko i oczekuję od was tego samego. 

Taka jest wartość Komunii — spotkanie, by się 

wzajemnie ofiarować sobie: Ja i ty. To jest także 

wzór spotkań między wami — ludźmi. Ofiarować się 

sobie wzajemnie i przyjmować siebie wzajemnie 

w miłości, wdzięczności i wybaczeniu. Tak jak Ja was 

przyjmuję w Miłości i wybaczaniu. Komunia to wzór 
postawy wobec drugiego człowieka. 
A jednocześnie dar Miłości, na który można 

odpowiedzieć tylko wdzięcznością i miłością. 
Przymierze Miłości. 

Dlaczego Bóg daje się człowiekowi 
w Komunii św.? 
† Komunia to wzór postawy wobec drugiego człowieka. 
A jednocześnie dar Miłości, na który można 
odpowiedzieć tylko wdzięcznością i miłością. 
Chciałem dzielić się Miłością — dawać i otrzymywać. 

Otrzymywać z potrzeby serca, dobrowolnie 
i bezinteresownie. Taką miłość może dać Mi tylko 

człowiek — stworzenie wolne w swej decyzji, 

bo nie poznało w pełni, nie doświadczyło ogromu Mojego 

piękna, Miłości i szczęśliwości życia ze Mną 

i we Mnie. Ukrywam się, aby nie zniewolić wspaniałością 

Mojego daru. Pragnę dla was waszego szczęścia, 

jakiego nikt z ludzi nie jest w stanie sobie wyobrazić 

i przeczuć. Cała historia ludzkości i historia każdego 
człowieka tak jest prowadzona przeze Mnie, abyście 
otrzymali przygotowanie do zjednoczenia ze Mną 
w wieczności. Teraz możecie stykać się ze Mną 

w modlitwie, w medytacji nad Moim życiem, słowem, 

znakami, jakie wam dałem i nieustannie daję. Znakiem 

najbardziej wymownym jest Moja obecność 

w Eucharystii. Jestem ukryty w Hostii i przez jej spożycie 
następuje spotkanie duszy ze Mną żywym 
i prawdziwym, choć ukrytym dla umysłu i zmysłów ciała. 

Czym jest Hostia? 
† Dla ludzi, którzy we Mnie wierzą, dałem znak, 

aby ułatwić im spotkanie ze Mną. W tym znaku Ja jestem, 

przychodzę, gdy wołają. Muszą wierzyć, choć nie widzą. 

Choć ukrywam się pod postacią opłatka 

i wina. 

-Dlaczego? 

† Próba życia oparta jest na wierze. Trzeba ufać memu 
słowu, choć oko nie widzi i ucho nie słyszy. Wiara musi 

być większa niż możliwości ciała i zmysłów. Musi 

je przekraczać, wówczas jest rzeczywiście wiarą. Na takiej 

można budować. Poza tym trzeba zgodzić się na ludzką 

małość, niedoskonałość, nieudolność. Ciało ogranicza — 
nie pozwala na dostrzeganie i poznawanie Prawdy. 
Prawdę mogę tylko Ja ujawnić przez swoją łaskę. 

Im większa ufność — tym większe łaski. Prawdę dosięga 
się umysłem, a jeszcze bardziej sercem. 
Gdy będziesz pragnąć i ufać, przyjdę i otworzę oczy 

twojej duszy. Wtedy poznasz i zachwyci się twoje serce. 

Co dzieje się podczas przeistoczenia? 
† Przychodzę w otoczeniu aniołów, w chwale swojego 
Ojca i składam swoje Ciało na ołtarzu ofiarnym. 
Tak jak zapowiedziałem podczas Ostatniej Wieczerzy 

i jak uczyniłem na Golgocie. 

Składam je w otoczeniu ludzi i pragnę, aby wraz z Moją 

Ofiarą złożyli na ołtarzu swoje serca — swój los. 

Pragnę, bym nie był tam sam, jak na Golgocie. 

Tak często stoją i patrzą. Tak często kapłan rozrywa Moje 

Ciało z obojętnością Rzymianina, który Mnie przybijał 
do krzyża. Powiedz im, aby nie zadawali Mi bólu swoją 
obojętnością. Aby dotykali Mnie swoim wzrokiem 

i swoimi rękoma z większą delikatnością i zrozumieniem. 

Ja dla nich ciągle oddaję siebie na Golgocie ołtarzy. 

Ja to wszystko widzę i wszystko czuję. 
        Świadectwo  mistyczki Alicji Lenczewskiej (1934-2012) 

,, O Maryjo , O Maryjo w tej chwili dzięki Tobie 
słyszymy bijący dzwon. Pomóż nam zrozumieć 
potężny i życiodajny dar w Kościele jakim jest 
Święta Eucharystia. Dar Eucharystii, moje kochane 

dzieci jest centrum  życia dusz i Kościoła.  

Niemożliwe moje drogie dzieci jest życie bez Eucharystii 

i mamy ten fenomen w Kościele. Kiedy uczestnictwo 

w Eucharystii jest żywe, Kościół też cudownie żyje, 

jak w pierwszych czasach kościoła. Od kiedy dusze 

zaczęły oddalać się od Jezusa życia sakramentalnego, 

kościół krok po kroku zaczął pustoszeć. Dziś widzimy 

tyle nędzy na tym strasznym świecie. A przyczyną 

tej nędzy jest oddalenie od Eucharystii. Ludzie nie żyją 

Jezusem. Komunia. Komunia , Komunia  intymne 

życie z Tobą Jezu - Przenajsłodsza Miłości. O  gdybyśmy 

mogli przykręcić Cię do serca o Jezu . O gdybyśmy mogli 

nieustannie Tobą żyć, gdybyśmy ciągle Cię adorowali, 

gdybyśmy w naszych domach czuli Twoją obecność 



Jezu!, który żyjesz i Królujesz w Tabernakulum!. 

Jakże inne mogłyby być nasze domy, które dziś 

są królestwami niezgody i zła. Nie obrażałoby się wtedy 

w domach Ducha Miłości w których złożyłeś dary 

Kościoła. Gdybyśmy zrozumieli, że kapłan ma moc 

dawania nam Jezusa Sakramentalnego. Gdybyśmy 

pojęli, że kapłan jest  powiedziałbym wielkim 

manipulatorem Eucharystii, że daje nam Boga, ten wielki 

skarb, wtedy trwalibyśmy w głębokiej adoracji potężnego 

skarbu jakim jest kapłaństwo. Tymczasem spójrzcie 

z jakim brakiem szacunku odnosi się dziś do kapłana 

i na ile sposobów przez to obraża sie Boga. Kiedy 

widzisz kapłana, jak patrzysz na jego powołanie? 

W jakim też stanie, trzeba to przyznać szczerze jest 

dzisiaj tak wielu biednych kapłanów, którzy 

nie otrzymali żadnej porządnej formacji i nie są 

formowani. I ilu z nich przez to pogubiło się idąc 

za bardziej lub mniej naukowymi nowościami 

i nie zrozumieli, że jedyną siłą i potęgą ich życia 

jest życie Jezusem. I to takie życie, by Jezusa innym 

dawać. Czemu?- bo ja kapłan mam Ci dawać Jezusa, 

najdroższy wierny. Aby dawać Jezusa, musze 

Tym Jezusem żyć, być. Bo Jezus nie przyjdzie do Ciebie 

inaczej jak tylko za moim pośrednictwem. Przyjdzie 

do Ciebie przez moje serce. Jeśli moje serce nie jest 

wypełnione Jezusem niczego Ci nie dam, a jeżeli 

do Jezusa dokładam coś co Jezusem nie jest, zatruwam, 

profanuje Jezusa, odważę się tak to nazwać. I wtedy 

nie Jezusa, a siebie daję, Wtedy nie doświadczysz 

potężnego Króla Miłości , który chce do Ciebie przyjść 

i dać ci życie. O najsłodszy Jezu, błagam Cię byś tchnął 

wielkie, wielkie życie w te wszystkie osoby, 

które otrzymały ten wielki honor reprezentowania Cię 

w Kościele. Błagam Cię Jezu byś posłał swoich aniołów. 

Wszystkie zastępy anielskich chórów, by wyrzuciły 

demona z Kościoła. Przez  Miłosierdzie Swoje nie pozwól, 

by wkradały się do Kościoła jakieś dzielące go sprawy. 

 
Maryjo najsłodsza Królowo, która zeszłaś z Niebios, 

i przychodzisz na tę ziemię tyle razy w czasie cudownych 

objawień na całym świecie Ty przyszłaś , by ocalić nas 

w Kościele i przybliżyć nas do Kościoła. By Kościół 
zatryumfował, by przygotować jego zwycięstwo, które 
zapowiedziałaś,  obiecałaś przez Twoje Niepokalane 
usta. Mamo Maryjo rozłóż szeroko Twój płaszcz nad 
tą biedną ludzkością. Niech zwycięży Kościół. O Maryjo, 

o Maryjo wiesz jak Cię kocham o najsłodsza Mamo. 

Ty wiesz ile razy chowałem się w Twoich błogosławionych 

ramionach przeżywając tyle burz i walk w moim życiu dla 

Kościoła z miłości do Kościoła i proszę Cię o Niepokalana 

Dziewico zbierz wszystkie te małe akty na chwałę Bożą, 

które złożyłem z siebie dla Kościoła. Wszystkie moje małe 

akty posłuszeństwa, moją ciszę, moje bezgraniczne 
poddanie się Kościołowi. I dzięki Twojej Matczynej opiece 

nigdy, nigdy ani na chwilę się nie zbuntowałem. 

Mamo najsłodsza spraw by to ubogie echo mojego 

małego poddania się przeniknęło do serc tych, którzy się 

buntują, i by wiedzieli że ten ubogi nic nieznaczący 

kapłan, wyszydzony krzyczał całym życiem ,,Niech żyje 
kościół", że ta miernota krzyczała tylko jedno ,,Niech żyje 
Kościół" i ja ta miernota powtarzałem, tylko Kościół jest 

wielki. Żyję dla Kościoła. O Pani zatryumfuj w Kościele 
i dla Kościoła. Niech tak się stanie i niech Bóg Wam 
błogosławi. Amen.  (Polska pod Krzyżem -  fragment homilii ks.   

Dolindo Ruotolo  z konferencji Joanny Bątkiewicz-Brożek)     . 
 

Post eucharystyczny jest obowiązkowy. 
Czy zbyt łatwo  o nim nie zapominamy? 
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Dar Eucharystii jest życiem Kościoła.  

Tędy przepływa Krew Boga! 
Do serc wszystkich wiernych do ciała , 

dusz wszędzie , dając życie. 

 
Kościół posiada źródło życia jakim jest Eucharystia. 

Cudowna uczta , w której centrum 

jesteś Ty Jezu żywy i prawdziwy  

,,Oto i będę z wami aż do końca świata". 

Kto może pojąć skarb, jaki Kościół posiada w Tobie, 

w Najświętszym Sakramencie. 

Och czemu tyle dusz jest tak daleko od Twojego 

ołtarza- Jezu, i czemu tyle dusz Ci nie ufa i czemu 

nie potrafią zrozumieć, że to Ty dajesz życie duszom, 

ale Ty także je przygotowujesz, 

to Ty je podtrzymujesz. 

Oddaliliśmy się od Ciebie o mój Jezu, 

a im bardziej dusza oddala sie od Ciebie tym mniej może 

otrzymać od Ciebie życia!. 
Ależ szkoda, ależ szkoda, Jezu! 

Przychodzić do opustoszonego Ołtarza. 
Twój ołtarz staje się opustoszały, kiedy dusze odchodzą 

z Kościoła i nie potrafią Nim żyć, ale kiedy przychodzą 

do ołtarza z konieczności żyją w Twoim Kościele. 

Ks.  Dolindo 
Przeczytaj,  podaj dalej 

Pismo  katolickie  


