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W tym roku, w czwartek 7 czerwca, w procesji z Najświętszym Sakramentem przeszliśmy ulicą
Grota Roweckiego. Ołtarze przygotowali członkowie wspólnot parafialnych wraz z
mieszkańcami bloków, w pobliżu których zatrzymywaliśmy się, by wsłuchać się w słowa
Ewangelii i prosić o błogosławieństwo. Dzień był ciepły, a promienie słoneczne bez większych
kłopotów przebijały się przez chmury pojawiające się co jakiś czas na błękitnym niebie. Z
kościoła wyszli szliśmy po Mszy św., która rozpoczęła się o godz. 9.00, i podczas której
modliliśmy się wraz z dziećmi, które świętowały rocznicę przyjęcia pierwszej Komunii świętej.
Zdjęcia z procesji – zobacz

  

Przy pierwszym ołtarzu, usłyszeliśmy relację z Ostatniej Wieczerzy, a diakon Przemysław w
kazaniu przypomniał nam, że stojąc przy Najświętszym Sakramencie na ul. Grota Roweckiego,
stoimy zarazem na Kalwarii i wpatrujemy się w Jezusa Ukrzyżowanego. – Idziemy z Jezusem
jako Jego uczniowie. On chce, abyśmy mówili wszystkim, że tylko w Nim jest zbawienie –
podkreślał dk. Przemysław, wspominając opowieść misjonarza z Togo, ks. Roberta Dury, o
starym człowieku, który dzielił się z nim swoimi przemyśleniami. Opowiadał on: „Jak przyjąłem
chrzest, chciałem nawrócić cały świat. Z czasem pomyślałem, że dobrze byłoby nawrócić
chociaż moją rodzinę. Dziś chcę nawrócić tylko siebie, ale i to nie wiem, czy uda mi się uczynić,
bo tylko Jezus może zbawić świat.”

      

O cudzie rozmnożenia chleba usłyszeliśmy przy drugim ołtarzu, który stanął w pobliży bloku nr
4. – Wielu chrześcijan nie docenia udziału w Eucharystii – mówił ks. Zygmunt, zauważając, że
pojawiają się pytania o to, czy udział w Eucharystii jest konieczny. – Czasem nasze poczucie
wartości budujemy bez Jezusa. Ale trzeba nam zapytać, czy w Jego oczach jestem człowiekiem
wartościowym – zachęcał ks. Zygmunt, wskazując, że pokarmem na życie wieczne jest właśnie
Eucharystia. Możemy gromadzić dobra, lokaty w banku, dbać o wychowanie dzieci, ale nie
możemy w tym zaniedbać troski o życie wieczne.

  

Przy trzecim ołtarzu, który postawiony został przy domu katechetycznym, ks. Wojciech,
przypominając historię Kleofasa i Łukasza zmierzających do Emaus, postawił pytanie, czy
zauważamy Pana Jezusa, czy żyjemy tylko dla siebie? – Uczniowie byli tak mocno skupieni na
sobie, na tym, że wraz z śmiercią Jezusa na krzyżu, ich marzenia pękły jak bańka mydlana, że
nie zauważyli, że to właśnie Jezus idzie z nimi – przypominał ks. Wojciech, zauważając, że
uczniowie dopiero wieczorem, gdy zaproponowali Jezusowi gościnę, gdy tym samym skierowali
swoją uwagę na Niego, zrozumieli Kim jest. – Nie skupiajmy się na sobie. Pan Jezus chce
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byśmy Go szukali w drugim człowieku. Zacznijmy patrzeć na nasze życie przez pryzmat
zmartwychwstania, pamiętając, że każdy dobry czyn i każdy zły – zostaną nam policzone –
mówił ks. Wojciech.

  

Natomiast ks. Marcin Cytrycki, duszpasterz akademicki, skierował do nas słowo przy czwartym
ołtarzu wybudowanym na placu kościelnym przy krzyżu misyjnym. Mówił o budowaniu
wspólnoty, bo każdy z nas jest jak ziarno, które można wrzucić w ziemię by wydało owoce, ale
które można także wraz z innymi ziarnami zemleć na proch, na mąkę, by wypiec chleb. –
Trzeba zemleć na proch swoje zachcianki, przyzwyczajenia. Powstałą mąkę złączyć z wodą
naszej codzienności, a potem wypiec w piecu Ducha Świętego, ogniu, który tą bezkształtną
masę uczyni ożywczą dla innych – mówił ks. Marcin, podkreślając, że chleb – Najświętszy
Sakrament, jest dla nas zaproszeniem, byśmy się zaangażowali we wspólnotę naszej parafii. –
Pan Jezus prosi Ojca, abyśmy byli jedno, byśmy byli jak drobinki mąki upieczone w Duchu
Świętym, tworzące jeden chleb – wskazywał ks. Marcin.
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