
Ks. Wiesław ŁUŻYŃSKI, Katecheza VII / 2022:  

Eucharystyczny wymiar kultu miłosierdzia Bożego 

  Streszczenie / DIAK Poznań 

 

 
I. Z życia wzięte: 

 
 Aż dziesięciokrotnie Faustyna odnotowała na kartach 

„Dzienniczka” nadprzyrodzone wizje Hostii św. Kilka 

razy widziała ją z wychodzącymi promieniami - a 

właściwie Wodą i Krwią - jak z postaci na obrazie 

Miłosierdzia Bożego. W 1936 r. ujrzała Hostię św. w 

celi zakonnej i usłyszała: W Niej twoja siła, Ona cię 

bronić będzie. W pierwszy piątek 1936 r. zobaczyła 

puszkę z tysiącem Hostii, przyjętymi przez dusze, 

którym w czasie Wielkiego Postu wyprosiła łaskę 

nawrócenia. Podobne przeżycie mistyczne miało 

miejsce w październiku tego roku podczas modlitwy 

różańcowej. Podczas procesji Bożego Ciała w 1937 r. 

doświadczyła całkowitego zespolenia się z Jezusem 

Eucharystycznym, gdy ogień z Hostii przeszył jej serce 

i usłyszała głos: „Tu jest odpocznienie Moje”. 

W grudniu 1937 r. otrzymała od kapłana Żywą Hostię, 

słysząc od Pana Jezusa: „...pod wszystkimi postaciami 

jestem ten sam, ale nie wszystkie dusze przyjmują Mnie 

z tak żywą wiarą, jak ty, córko Moja i dlatego nie mogę 

tak działać w duszach ich, jak w duszy twojej”. 

Jezus Eucharystyczny był jej umiłowaniem, jej – 

wszystkim (Michał Gryczyński, Eucharystia i 

Miłosierdzie/www.przewodnik-katolicki.pl nr 14/2005). 

 
 

II. Rozważanie: 

 

Miłosierdzie jest hojnością Boga. On jest bogaty w 

miłosierdzie – głosił święty Jan Paweł II. Bóg nigdy nie 

męczy się wybaczaniem – przypomina nam papież 

Franciszek. Miłosierdzie jest przejawem ogromnej 

miłości Boga do człowieka. Pięknie ukazuje to 

przypowieść o miłosiernym ojcu. Marnotrawny syn, 

który opuścił dom ojca z częścią majątku, która na 

niego przypadała, roztrwonił całe dziedzictwo, gdyż żył 

rozrzutnie i niewłaściwie, korzystał z wolności. Mimo 

ogromu grzechów, niewierności i zła ojciec przyjmuje 

żałującego swoich czynów i zaniechań powracającego 

do niego syna. 

Eucharystia jest hojnością Boga. Bóg daje nam siebie 

w obfitości. Zaspokaja głód naszego serca. Wypełnia 

najgłębsze pragnienia człowieka. Zapowiedzią tej 

hojności i obfitości jest cud rozmnożenia chleba. 

Obfitość darów, której doświadczyła wielka liczba ludzi  

jest zapowiedzią ogromnej hojności Boga w czasie 

Eucharystii. Właśnie tu Chrystus daje nam największy 

dar, ofiarowuje nam siebie samego. W jej trakcie Pan 

nas przyjmuje, czyni partnerem dialogu zbawienia. Tak 

jak miłosierny Ojciec, przyciska do serca pełnego 

miłości. Bóg rzeczywiście jest bogaty w miłosierdzie i 

nie męczy się jego okazywaniem. 

Miłosierdzie dowartościowywaniem człowieka. 

Relacje międzyludzkie czasem bywają trudne. Brakuje 

w nich wzajemnego szacunku i miłości. Ludzie lubią 

mówić źle o bliźnich, krytykują, wspominają o błędach 

i słabościach. Tymczasem Bóg dowartościowuje 

człowieka obdarza ogromem swej miłości. Widzi w nas 

swoje umiłowane dziecko, kogoś wyjątkowego, naszą 

godność i wielkość. Szczególnym momentem tego 

dowartościowania jest Komunia Święta, kiedy Pan 

dopuszcza nas do siebie, wypełnia głębię naszego serca, 

czyni nas partnerem szczególnej relacji miłości. 

Miłosierdzie unoszeniem człowieka ku górze. 

Potrzebujemy łaski Bożej, która nas niesie, a w razie 

upadku podnosi. Pośród różnych trudności często nasze 

ludzkie siły nie wystarczają. Kłopoty przygniatają nas 

czasem do ziemi. Czasem zawstydza nas własna słabość, 

może zniechęcenie w realizacji powołania. Bóg nas 

jednak umacnia. Kościół zaprasza nas do spowiedzi i 

dźwiga z upadków, udziela łaski, dodaje siły. 

Eucharystia sprawia, że możemy zmierzyć się z 

trudnościami dnia codziennego. 

Miłosierdzie wydobywanie dobra spod wszelkich 

nawarstwień zła. Kto potrafi tak patrzeć? Kto widzi w 

człowieku zawsze dobro, mimo jego upadków i 

słabości? Potrafi to matka, która bezgranicznie kocha 

swoje dziecko. Pytana o syna lub córkę, zawsze będzie 

mówić o nich dobrze, nawet gdyby przeżywali 

trudności. Tak potrafi patrzeć dobry ojciec, który 

pragnie szczęścia swojego dziecka, nawet gdy widzi, że 

ono nie radzi sobie z różnymi problemami. Tak potrafi 

patrzeć tylko ktoś najbliższy, kto kocha bezgranicznie. 

Tak potrafi kochać tylko Bóg miłosierny. Z pewnością 

właśnie w taki sposób patrzy na nas Chrystus, kiedy w 

czasie Eucharystii gości w naszym sercu. 

 
III. Wnioski i postulaty pastoralne: 

 
➢ Eucharystia jest źródłem Bożego miłosierdzia. 

Starajmy się uczestniczyć w niej w taki sposób, by mieć 

świadomość tego wielkiego obdarowania.  

➢ W ramach przygotowania do mszy świętej 

przyjdźmy wcześniej i módlmy się koronką do Bożego 

miłosierdzia.  

➢ W modlitwie prośmy o dar miłosierdzia dla nas i dla 

naszych bliskich. Zwróćmy uwagę na słowa aktu 

pokuty, przeistoczenia oraz „oto Baranek Boży”, by w 

nich dostrzec prawdę o bezmiernej miłości Chrystusa do 

nas. 

➢ Miłosierna miłość staje się naszym udziałem w 

czasie mszy świętej oraz przyjmowania Komunii 

Świętej. Na miłość Boga odpowiadajmy naszą 

wiernością, gorliwością w wierze, wytrwałą modlitwą, 

pełnym wiary i miłości udziałem we mszy i 

przyjmowaniem Komunii.  

➢ W czasie naszych spotkań formacyjnych dzielmy się 

naszym osobistym doświadczeniem miłosierdzia 

Bożego 

➢ Dajmy świadectwo o Bożym miłosierdziu w naszym 

życiu. Chrystus poprzez ofiarowanie nam swojego Ciała 

i Krwi – daje nam wszystko. Nie pozostawił niczego dla 

Siebie, ofiarował całego siebie dla zbawienia świata. 

Miarą jego miłości do człowieka jest miłość bez miary. 

Taka jest też miara Bożego miłosierdzia. 
 

Króluj nam Chryste! - ks. Roman 


