ĆWICZENIA INDYWIDUALNE
MOWA EUCHARYSTYCZNA JEZUSA J 6,24-71

„Kiedy ludzie z tłumu zauwaŜyli, Ŝe nie ma tam Jezusa, a takŜe Jego uczniów, wsiedli do łodzi, przybyli do Kafarnaum i tam
szukali Jezusa. Gdy zaś odnaleźli Go na przeciwległym brzegu,
rzekli do Niego: «Rabbi, kiedy tu przybyłeś?» W odpowiedzi
rzekł im Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Szukacie
Mnie nie dlatego, Ŝeście widzieli znaki, ale dlatego, Ŝeście jedli
chleb do sytości. Troszczcie się nie o ten pokarm, który ginie, ale
o ten, który trwa na wieki, a który da wam Syn Człowieczy; Jego
to bowiem pieczęcią swą naznaczył Bóg Ojciec».
Dzieło zamierzone przez Ojca – uwierzyć w Syna
Oni zaś rzekli do Niego: «CóŜ mamy czynić, abyśmy wykonywali dzieła BoŜe? Jezus odpowiadając rzekł do nich: Na tym
polega dzieło /zamierzone przez/ Boga, abyście uwierzyli w Tego,
którego On posłał».
Rzekli do Niego: «Jakiego więc dokonasz znaku, abyśmy go
widzieli i Tobie uwierzyli? CóŜ zdziałasz? Ojcowie nasi jedli
mannę na pustyni, jak napisano: Dał im do jedzenia chleb z nieba». Rzekł do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam:
Nie MojŜesz dał wam chleb z nieba, ale dopiero Ojciec mój da
wam prawdziwy chleb z nieba. Albowiem chlebem BoŜym jest
Ten, który z nieba zstępuje i Ŝycie daje światu».
Rzekli więc do Niego: «Panie, dawaj nam zawsze tego chleba!
Odpowiedział im Jezus: Jam jest chleb Ŝycia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć
nie będzie. Powiedziałem wam jednak: Widzieliście Mnie, a przecieŜ nie wierzycie. Wszystko, co Mi daje Ojciec, do Mnie przyjdzie, a tego, który do Mnie przychodzi, precz nie odrzucę, poniewaŜ z nieba zstąpiłem nie po to, aby pełnić swoją wolę, ale wolę
Tego, który Mnie posłał. Jest wolą Tego, który Mię posłał, abym

ze wszystkiego, co Mi dał, niczego nie stracił, ale Ŝebym to
wskrzesił w dniu ostatecznym. To bowiem jest wolą Ojca mego,
aby kaŜdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał Ŝycie wieczne.
A ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym».
Problem człowieka – wątpliwości i brak wiary
Ale śydzi szemrali przeciwko Niemu, dlatego Ŝe powiedział:
Jam jest chleb, który z nieba zstąpił. I mówili: «CzyŜ to nie jest
Jezus, syn Józefa, którego ojca i matkę my znamy? JakŜeŜ moŜe
On teraz mówić: Z nieba zstąpiłem». Jezus rzekł im w odpowiedzi: «Nie szemrajcie między sobą! Nikt nie moŜe przyjść do Mnie,
jeŜeli go nie pociągnie Ojciec, który Mnie posłał; Ja zaś wskrzeszę
go w dniu ostatecznym. Napisane jest u Proroków: Oni wszyscy
będą uczniami Boga. KaŜdy, kto od Ojca usłyszał i nauczył się,
przyjdzie do Mnie. Nie znaczy to, aby ktokolwiek widział Ojca;
jedynie Ten, który jest od Boga, widział Ojca.
Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto /we Mnie/ wierzy,
ma Ŝycie wieczne. Jam jest chleb Ŝycia. Ojcowie wasi jedli mannę
na pustyni i pomarli. To jest chleb, który z nieba zstępuje: kto go
spoŜywa, nie umrze. Ja jestem chlebem Ŝywym, który zstąpił z
nieba. Jeśli kto spoŜywa ten chleb, będzie Ŝył na wieki. Chlebem,
który Ja dam, jest moje ciało za Ŝycie świata».
Znaczenie spoŜywania Ciała i picia Krwi Chrystusa
Sprzeczali się więc między sobą śydzi mówiąc: «Jak On moŜe
nam dać /swoje/ ciało do spoŜycia?» Rzekł do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: JeŜeli nie będziecie spoŜywali
Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli Ŝycia w sobie. Kto spoŜywa moje Ciało i pije moją
Krew, ma Ŝycie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.
Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spoŜywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa
we Mnie, a Ja w nim. Jak Mnie posłał Ŝyjący Ojciec, a Ja Ŝyję
przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spoŜywa, będzie Ŝył przeze Mnie.
To jest chleb, który z nieba zstąpił - nie jest on taki jak ten, który
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jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spoŜywa ten chleb, będzie Ŝył na wieki». To powiedział ucząc w synagodze w Kafarnaum.
Reakcja uczniów
A spośród Jego uczniów, którzy to usłyszeli, wielu mówiło:
«Trudna jest ta mowa. KtóŜ jej moŜe słuchać?» Jezus jednak
świadom tego, Ŝe uczniowie Jego na to szemrali, rzekł do nich:
«To was gorszy? A gdy ujrzycie Syna Człowieczego, jak będzie
wstępował tam, gdzie był przedtem? Duch daje Ŝycie; ciało na nic
się nie przyda. Słowa, które Ja wam powiedziałem, są duchem i są
Ŝyciem. Lecz pośród was są tacy, którzy nie wierzą». Jezus bowiem na początku wiedział, którzy to są , co nie wierzą, i kto miał
Go wydać. Rzekł więc: «Oto dlaczego wam powiedziałem: Nikt
nie moŜe przyjść do Mnie, jeŜeli mu to nie zostało dane przez Ojca».
Odtąd wielu uczniów Jego odeszło i juŜ z Nim nie chodziło.
Rzekł więc Jezus do Dwunastu: «CzyŜ i wy chcecie odejść?» Odpowiedział Mu Szymon Piotr: «Panie, do kogóŜ pójdziemy? Ty
masz słowa Ŝycia wiecznego. A myśmy uwierzyli i poznali, Ŝe Ty
jesteś Świętym Boga».
Bolesne słowa o Judaszu
Na to rzekł do nich Jezus: «CzyŜ nie wybrałem was dwunastu? A jeden z was jest diabłem». Mówił zaś o Judaszu, synu
Szymona Iskarioty. Ten bowiem - jeden z Dwunastu - miał Go
wydać”.

SPOTKANIE W GRUPACH
Spotkanie prowadzimy metodą „potrójnego credo”
1. Modlitwa.
2. Dzielenie się słowem (wiara wyraŜona słowem). Uczestnicy
odczytują fragment tekstu rozwaŜanego w ćwiczeniach in3

dywidualnych. Dzielą się swoimi refleksjami. W tej części
nie podejmujemy dyskusji.
3. Dzielenie się Ŝyciem (wiara wyraŜona czynem). Podejmujemy w niej kilka tematów:
a. Jak powyŜsze słowa Jezusa o znaczeniu wiary oraz
spoŜywaniu Ciała i Krwi Chrystusa pomagają nam w
przeŜywaniu adoracji Najświętszego Sakramentu? W
jakim stopniu dzieło naszego Ŝycia chrześcijańskiego –
„uwierzenie w Chrystusa” – rozwija się podczas adoracji? Czy patrząc na Hostię widzimy „chleb Ŝywy”?
b. Czy dzień beatyfikacji Jana Pawła II przyczynił się do
większej gorliwości w przychodzeniu na adorację? Co
się działo z moją adoracją w ciągu ostatniego roku?
Jakich doświadczyłem trudności i co dawało mi siły do
przychodzenia przed Najświętszy Sakrament?
c. Jaka postawa dominuje w czasie moich adoracji: Postawa biednego, który przyszedł prosić o pomoc? Postawa pokutnika, który przeprasza za grzechy? Postawa zmęczonego, który przyszedł odpocząć przy Jezusie? Postawa zabieganego, który szuka wyciszenia?
Postawa sługi, który czuje się wezwany, więc idzie, ale
czyni to niechętnie? Postawa adoratora, który zachwyca się Bogiem obecnym pośród nas na ziemi? Postawa
mistyka, który na adoracji traci poczucie czasu i trwa
na niej długo? Inna postawa?
4. Modlitwa (wiara wyraŜona modlitwą).
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