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Homilia do dzieci 
przystêpuj¹cych 

do Pierwszej Komunii Œwiêtej
£ódŸ, 13 czerwca 1987 r. 

asze dzisiejsze spotkanie, 
zwi¹zane z Pierwsz¹ Komu-
ni¹ Œwiêt¹ waszych dzieci, Njest wielkim œwiêtem chrze-

œcijañskich rodzin. Zawsze tak by³o
w naszej polskiej tradycji, która od ty-
si¹ca lat ukszta³towa³a siê na tej ziemi 
jako tradycja chrzeœcijañska. Rodzina 
zawsze by³a — i nadal pozostaje tym 
ludzkim œrodowiskiem, pierwszym
i podstawowym, do którego Bóg przy-
chodzi przez wielkie sakramenty na-
szej wiary, poczynaj¹c od chrztu œwiê-
tego. Ma³¿onkowie, którzy daj¹ lu-
dzkie ¿ycie swoim dzieciom tu na zie-

CIA£O NASZEGO PANA JEZUSA CHRYSTUSA
niech ciebie strze¿e na ¿ywot wieczny. Amen.



mi, zapraszaj¹ do ich serc, do ca³ej 
swojej wspólnoty, Dawcê ¿ycia 
wiecznego. W ten sposób coraz no-
we pokolenia wêdruj¹ poprzez tê 
ziemiê do Domu Ojca, podobnie 
jak niegdyœ wêdrowa³ lud Starego 
Przymierza poprzez pustyniê do 
ziemi obiecanej. A Bóg karmi³ ich 
mann¹ z nieba, bo pustynia nie 
mog³a ich wy¿ywiæ. Na tej drodze 
pokoleñ — na drodze ka¿dej rodzi-
ny — do Domu Ojca, Pierwsza Ko-
munia Œwiêta jest dniem szcze-
gólnym. Wyra¿am serdeczn¹ ra-
doœæ, ¿e na szlaku Kongresu Eu-
charystycznego w Polsce mogê 
dzieñ taki prze¿yæ wraz z wami, w 
£odzi. Zwracam siê teraz do was, 
drogie dzieci, dziewczynki i ch³o-
pcy, którzy dziœ po raz pierwszy 
macie przyj¹æ do waszych serc Pa-
na Jezusa jako pokarm wiecznego 
zbawienia. Dzisiaj, gdy wasze dzie-
ciêce usta rozchyl¹ siê, aby przyj¹æ 
bia³¹ postaæ chleba, kap³an wy-
powie s³owa: „Cia³o Chrystusa”,
a ka¿dy i ka¿da z was odpowie: 
„Amen”. „Amen” — to znaczy: 
„wierzê”, „przyjmujê z wiar¹”. 
Sprawuj¹c Eucharystiê, sprawu-
jemy wielk¹ tajemnicê wiary. I oto 
wy — mali chrzeœcijanie, dojrze-
liœcie ju¿ do tego, aby w tej tajem-
nicy uczestniczyæ w pe³ni. Ko-
munia Œwiêta — to w³aœnie pe³ne 
uczestniczenie w Eucharystii,
w Ofierze Chrystusa i Koœcio³a. Ta 
Ofiara zosta³a ustanowiona przez 

2 VOX SANCTI JOSEPH

Pana Jezusa w tym tak¿e celu, aby 
byæ naszym duchowym pokar-
mem. Pamiêtacie, jak Pan Jezus 
powiedzia³ do aposto³ów podczas 
Ostatniej Wieczerzy; powiedzia³ — 
naprzód nad chlebem: „To jest Cia-
³o moje, które za was bêdzie wy-
dane” (£k 22, 19). A póŸniej nad 
kielichem pe³nym wina powie-
dzia³: „To jest Krew moja... która za 
was i za wielu bêdzie przelana” 
(por. £k 22, 20). Kiedy to mówi³, 
mia³ przed oczyma swoj¹ œmieræ na 
krzy¿u. To w³aœnie na krzy¿u wy-
pe³ni³y siê te s³owa — raz jeden i na 
ca³¹ wiecznoœæ: Cia³o Chrystusa 
zosta³o wydane na ofiarê, a by³a to 
ofiara krwawa; Krew zosta³a prze-
lana... dla nas i dla naszego wiecz-
nego zbawienia. To sta³o siê raz 
jeden jedyny na Kalwarii, w Wielki 
Pi¹tek. W wieczerniku jednak¿e to, 
co mia³o siê dokonaæ w Wielki Pi¹-
tek na Kalwarii, Pan Jezus usta-
nowi³ sakramentem Koœcio³a, Naj-
œwiêtszym Sakramentem pod po-
staci¹ chleba i wina. Gdy wiêc 
krwawa Ofiara na krzy¿u dokona³a 
siê raz i na zawsze, sakrament tej¿e 
Ofiary pod postaci¹ chleba i wina 
ma siê spe³niaæ w Koœciele stale, z 
dnia na dzieñ, i z pokolenia na po-
kolenie. Pan Jezus powiedzia³ do 
aposto³ów w Wieczerniku: „To 
czyñcie na moj¹ pami¹tkê!” (£k 22, 
19). „To czyñcie” — to znaczy: po-
wtarzajcie i odnawiajcie Ofiarê me-
go Cia³a i Krwi pod postaciami 



chleba i wina. Dlaczego zaœ chleb i 
wino? A¿eby Cia³o i Krew Chrystu-
sa mog³y byæ naszym pokarmem. 
Chleb s³u¿y cz³owiekowi za po-
karm, a wino jest napojem — zw³a-
szcza w krajach po³udniowych — 
tam, gdzie Pan Jezus ¿y³ i ustanowi³ 
sakrament swojej Ofiary. Co wiêc 
jest naszym pokarmem? Pod po-
staci¹ chleba i wina — Cia³o i Krew 
Chrystusa. Pod postaci¹ chleba i 
wina — jest naszym pokarmem Je-
go Ofiara. Zbawcza Ofiara, przez 
któr¹ nas odkupi³ z grzechów. 
Zbawcza Ofiara, która daje ¿ycie 
wieczne, objawione w zmartwych-
wstaniu Pana Jezusa. Cz³owiek po-
trzebuje pokarmu i napoju, aby 
móg³ ¿yæ. Potrzebuje pokarmu i na-
poju ludzkie cia³o, organizm, aby 
móg³ ¿yæ, rosn¹æ, rozwijaæ siê, pra-
cowaæ. Jest to pokarm ¿ycia doczes-
nego, ¿ycia przemijaj¹cego, które 
koñczy siê œmierci¹. Potrzebuje te¿ 
pokarmu i napoju ludzka dusza, 
aby mog³a wytrwaæ w wêdrówce do 
¿ycia wiecznego. Cz³owiek potrze-
buje Eucharystii, aby móg³ ¿yæ na 
wieki tym ¿yciem, które jest z Boga 
samego. Oto „chleb ¿ywy, który 
zst¹pi³ z nieba, jeœli kto spo¿ywa ten 
chleb, bêdzie ¿y³ na wieki”. Tak mó-
wi Pan Jezus, a mówi te s³owa po 
cudownym rozmno¿eniu chleba,
o czym przypomina³a nam dzisiej-
sza Ewangelia: „Ja jestem chleb ¿y-
cia. Kto do Mnie przychodzi, nie bê-
dzie ³akn¹³, a kto we Mnie wierzy, 
nigdy pragn¹æ nie bêdzie” (J 6, 35).

 ŒWIÊTA EWANGELIA
(J 14,1-12)

iech siê nie trwo¿y serce wa-
sze. Wierzycie w Boga? I we 
Mnie wierzcie. W domu Ojca Nmego jest mieszkañ wiele. 

Gdyby tak nie by³o, to bym wam po-
wiedzia³. Idê przecie¿ przygotowaæ 
wam miejsce. A gdy odejdê i przy-
gotujê wam miejsce, przyjdê powtór-
nie i zabiorê was do siebie, abyœcie i wy 
byli tam, gdzie Ja jestem. Znacie 
drogê, dok¹d Ja idê. Odezwa³ siê do 
Niego Tomasz: Panie, nie wiemy, do-
k¹d idziesz. Jak wiêc mo¿emy znaæ 
drogê? Odpowiedzia³ mu Jezus: Ja je-
stem drog¹ i prawd¹, i ¿yciem. Nikt nie 
przychodzi do Ojca inaczej jak tylko 
przeze Mnie. Gdybyœcie Mnie poznali, 
znalibyœcie i mojego Ojca. Ale teraz ju¿ 
Go znacie i zobaczyliœcie. Rzek³ do 
Niego Filip: Panie, poka¿ nam Ojca,
a to nam wystarczy. Odpowiedzia³ mu 
Jezus: Filipie, tak d³ugo jestem z wa-
mi, a jeszcze Mnie nie pozna³eœ? Kto 
Mnie zobaczy³, zobaczy³ tak¿e i Ojca. 
Dlaczego wiêc mówisz: Poka¿ nam Oj-
ca? Czy nie wierzysz, ¿e Ja jestem
w Ojcu, a Ojciec we Mnie? S³ów tych, 
które wam mówiê, nie wypowiadam 
od siebie. Ojciec, który trwa we Mnie, 
On sam dokonuje tych dzie³. Wierzcie 
Mi, ¿e Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we 
Mnie. Je¿eli zaœ nie - wierzcie przy-
najmniej ze wzglêdu na same dzie³a. 
Zaprawdê, zaprawdê, powiadam 
wam: Kto we Mnie wierzy, bêdzie ta-
k¿e dokonywa³ tych dzie³, których Ja 
dokonujê, owszem, i wiêksze od tych 
uczyni, bo Ja idê do Ojca. Oto S³owo 
Pañskie.
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OG£OSZENIA 
DUSZPASTERSKIE

1) Dzisiaj, prze¿ywamy V Niedzielê 
Wielkanocn¹. Podczas Mszy Œw. o go-
dzinie 11:00 i 13:00 dwie grupy dzieci 
przyjê³y pierwsz¹ Komuniê Œwiêt¹. 
Prosimy o modlitwê w intencji tych 
dzieci i ich rodzin. Aby przed³u¿yæ ra-
doœæ Pierwszej Komunii Œwiêtej, za-
praszamy dzieci pierwszokomunijne 
wraz z rodzicami aby w Bia³ym Ty-
godniu, uczestniczyæ we Mszach Œw. 
wieczornych, które maj¹ byæ naszym 
dziêkczynieniem za wszelkie ³aski, 
których doznaliœmy w Sakramencie 
Eucharystii.  2) Nabo¿eñstwo ku czci 
Œwiêtego Józefa - we wtorek - w po³¹-
czeniu z nabo¿eñstwem Majowym. 3)  
Nowenna do MB Nieustaj¹cej Pomocy 
w œrodê  w po³¹czeniu z Nabo¿eñ-
stwem Majowym. Po Mszy Œwiêtej 
wieczornej zapraszamy na zebranie 
Parafialnego Zespo³u Akcji Katolic-
kiej.   4) W czwartek, po Mszy Œw. wie-
czornej, w kaplicy na plebani, rozpo-
czyna siê Jerycho Ró¿añcowe, które 
potrwa do godz. 18:00 w niedzielê 
(25.05). Zachêcamy do chwili adoracji 
i modlitwy przed wystawionym Naj-
œwiêtszym Sakramentem. 5) Dziê-
kuj¹c za okazan¹ pomoc, zwracamy siê 
z proœb¹ o pomoc w sprz¹taniu koœ-
cio³a. Zapraszamy w soboty po Mszy 
Œw. porannej.  6) Serdecznie dziêku-
jemy naszym dobrodziejom i ofiaro-
dawcom za wsparcie modlitewne i ma-

K O N T O  P A R A F I I :
03 1240 1864 1111 0000 2206 2639

www.swietyjozef.szczecin.pl4

Parafia Rzymskokatolicka pw. œw. Józefa
ul. Po³abska 1 | 70115 Szczecin

tel. (91) 482-30-32; 502-907-075
KANCELARIA PARAFIALNA

Poniedzia³ek i pi¹tek 16:00-18:00
Œroda 11:30-13:30

STRONA INTERNETOWA

www.swietyjozef.szczecin.pl

terialne. W ka¿dy wtorek i œrodê mo-
dlimy siê za naszych ofiarodawców 
przez wstawiennictwo Œwiêtego Jó-
zefa. W ubieg³¹ niedzielê na Fundusz 
Remontowy Koœcio³a zebrano 7030 
z³. 7) Solenizantom i jubilatom 
rozpoczêtego tygodnia a tak¿e wszy-
stkim tutaj obecnym, ¿yczymy wielu 
³ask Bo¿ych, opieki Matki Bo¿ej i Œw. 
Józefa - Patrona naszego sanktuar-
ium.

I N T E N C J E  M S Z A L N E

Ndz (18.05.): 7:00 (+) Józef Kor-
panty (GR18); 8:30 (+) Antoni Ry-
barczyk (1); 10:00 (+) Katarzyna Kie-
rul (7); 11:00 I KOMUNIA ŒW.; 
13:00 ; 14:30 (+) 
Miros³aw Pañka (1); 18:00 (+) Ja-
nina, Boles³aw, Eugeniusz, Marian, 
Halina, Henryk, Lech, Jan; 19:00 (+) 
Regina, Franciszek Ró¿alscy; PN 
(19.05): 7:00 GR19, 18:00 (+) Bar-
bara Hamberg (15); WT (20.05.) 
7:00 GR20; 18:00 I (+) Genowefa 
Ptak (45), Czes³awa, Bogdan, Jerzy; 
Katarzyna, Piotr, Leon Duszyñscy; II 
(+) Ewa Giezek (10);  ŒR (21.05.) 
7:00 Gr21; 18:00 I (+) Kazimierz (5); 
II (+) Jadwiga Partyka (2); III (+) Lu-
dwika Malaga; IV (+) Jerzy Mierzwa 
(15); V Alicja Jaszczak; CZ (22.05.): 
7:00 GR22; 18:00 (+) Zofia; PT 
(23.05): 7:00 GR23; 18:00 (+) Jan 
Roczeñ (5); SB (24.05.): 7:00 GR24; 
18:00 Urodzinowa Piotra (18)

I KOMUNIA ŒW.
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