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Dzień 1 
Gdańsk - Godziszewo: 32,5 km

28.07.2020 
„WYJDŹ Z TWOJEJ ZIEMI…”

Na kartach Pisma Świętego jest zapisana historia miłości Boga 
do człowieka. Bohaterowie tej opowieści, niejednokrotnie byli wzy-
wani do zrobienia czegoś, co przekraczało ich pojęcie. Mieli zosta-
wić swoje wyobrażenia czy kalkulacje, aby iść w nieznane, nie wie-
dząc co ich może spotkać. Tak było w przypadku Noego, Abrahama 
czy Mojżesza. Bóg pragnął tego, aby całkowicie opierali się na Nim.

W naszym życiu jako chrześcijanie jesteśmy wezwani do tego, 
byśmy „wyruszyli”, zostawiając podobnie jak biblijni bohaterowie 
swoje plany. Nasza „wędrówka” jako uczniów Chrystusa nie jest 
pewnym etycznym wyborem lub postępowaniem w stylu „bo tak 
zostałem nauczonym”, lecz – jak wskazuje Benedykt XVI w ency-
klice „Deus caritas est” – jest „spotkaniem z wydarzeniem, z Oso-
bą, która nadaje życiu nową perspektywę, a tym samym decydujące 
ukierunkowanie”. Jest to największa przygoda życia.

Piesza pielgrzymka jest wyrazem i daniem świadectwa pójścia 
za Chrystusem. Możesz uczestniczyć w niej nie tylko fizycznie, uda-
jąc się na Jasną Górę, lecz także przez modlitwę, ofiarowanie cier-
pienia i wyrzeczeń będąc w swoim domu. W ten sposób bierzesz 
udział jako członek Kościoła – Mistycznego Ciała Chrystusa.

W tym roku hasłem roku duszpasterskiego są słowa „Wielka ta-
jemnica wiary”. Jesteś zaproszony do rozważania wielkiego skarbu 
jakim dla chrześcijan jest Eucharystia.

Hodos, str. 2



Dzień 2 
Godziszewo - Skórcz: 37 km

29.07.2020
„PAN Z WAMI!”

Msza św. rozpoczyna się od znaku krzyża. To, co dzieję na ołta-
rzu, jest w „w imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego”. Wielka tajem-
nica wiary, jaką jest Eucharystia, uświadamia nam o wielkiej mi-
łości jaką Bóg nas obdarza. Przystępujemy do uczestnictwa w tym 
wielkim Sakramencie, że nie jest to nasze dzieło. Kościół naucza, 
że „właściwie oznacza [ona] i cudownie urzeczywistnia komunię życia 
z Bogiem i jedność Ludu Bożego, przez które Kościół istnieje. Jest 
ona szczytem działań, przez które Bóg w Chrystusie uświęca świat,  
a równocześnie szczytem kultu, jaki ludzie w Duchu Świętym odda-
ją Chrystusowi, a przez Niego Ojcu” (Kongregacja do Spraw Kultu 
Bożego, instrukcja Eucharisticum misterium nr 6).  

Po znaku Krzyża kapłan pozdrawia wszystkich zgromadzo-
nych na Najświętszej Ofierze. Wezwań, które podaje Mszał Rzym-
ski, jest kilka. Zazwyczaj słyszy się słowa „Pan z wami!”, „Miłość 
Boga Ojca, łaska i pokój Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu 
Świętym niech będą z Wami wszystkimi!”. Pozdrowienie to wyraża 
wielką godność tych, którzy należą  do Chrystusa przez chrzest św., 
a którzy zgromadzili się by uczestniczyć w Eucharystii. Podkreśla 
także to, że oto Pan jest pośród swojego ludu. Na Mszy św. groma-
dzimy się w Jego imię. Jest to wydarzenie jedyne i niepowtarzalne. 
Pan jest pośród nas! Przystępując do uczestnictwa w Najświętszej 
Ofierze, uświadommy sobie, gdzie jesteśmy. 
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Dzień 3
Skórcz - Osie: 28,7 km

30.07.2020
„UZNAJMY PRZED BOGIEM, 

ŻE JESTEŚMY GRZESZNI”

W pójściu za Chrystusem nie może być braku świadomo-
ści swojej grzeszności! Dlatego po pozdrowieniu ludu zebranego 
na Eucharystii, kapłan wzywa do przyznania się do naszych grze-
chów. W łacińskim wydaniu mszału zastosowane są takie słowa: 
„Agnoscamus peccata nostra”. Słowo agnoscamus może także ozna-
czać „rozpoznajmy”. W momencie ciszy zastanów się, czym sprzeci-
wiłeś się Bogu.  Podczas aktu pokuty proś o zmiłowanie i wstawien-
nictwo świętych, by Twoje serce było gotowe. Kiedy wypowiadasz 
wezwania „Panie zmiłuj się nad nami”, proś o miłosierdzie dla sie-
bie, a także dla tych, którzy nie dostrzegli grzechu w swoim życiu.

Podczas pielgrzymki naszego życia niejednokrotnie upadamy, 
odwracamy się od nauki naszego Zbawiciela. Potrzebujemy miło-
sierdzia, które jest ratunkiem dla nas i całego świata. Jezus zna na-
sze serca, jesteśmy dla Niego umiłowanymi dziećmi i pragnie by-
śmy byli zjednoczeni z Nim na wieki. W tej drodze nie może być 
świadomości grzechu. Dlatego na początku wielkiego wydarzenia, 
jakim jest Eucharystia, stajemy w prawdzie przed Bogiem. Bez tego 
nie możemy kroczyć ku Niemu.

Dzień 4
Osie - Gruczno: 33 km

31.07.2020
„…ALBOWIEM TYLKO TYŚ JEST ŚWIĘTY…”

Hodos, str. 4



W niedziele, uroczystości i święta wierni podczas Mszy św. 
po akcie pokuty śpiewają hymn „Chwała na wysokości Bogu”. 
Są wezwani do uwielbienia Boga. Pierwsze słowa są wzięte od anio-
łów, którzy ogłosili pasterzom nowinę o narodzeniu Zbawiciela 
w Betlejem (por. Mt). „Chwałą Boga żyjący człowiek” – to zdanie 
św. Ireneusza z Lyonu dobrze przedstawia to, co chrześcijanin czy-
ni podczas śpiewania tego hymnu. Ten, który jest ocalony przez 
Jezusa Chrystusa wraz ze swoimi braćmi i siostrami w wierze wysła-
wia w sposób uroczysty swego Pana. „Żyjący” są wezwani do życia 
tą chwałą. Co to znaczy? To znaczy przenoś te słowa do Twojej 
codzienności. „…Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, dzięki Ci skła-
damy, bo wielka jest chwała Twoja…”. Wszystko co czynisz, czyń 
na chwałę Boga. W starych katechizmach podkreślano, że człowiek 
żyje dla chwały Bożej. 

Pielgrzymując na tej ziemi, staraj się o to, by Bóg był uwielbiony 
w Twoim życiu. Módl się, aby Jego chwała jaśniała w różnych do-
świadczeniach. Tylko on jest święty. Osoby, które cieszą się rado-
ścią Nieba, wiedzą, że tylko na Nim można oprzeć swoje życie, a to, 
co wskazuje wyłącznie na własne „Ja”, prowadzi w odwrotnym kie-
runku.

Dzień 5
Gruczno - Bydgoszcz: 29,2 km

01.08.2020
„MÓDLMY SIĘ”

Po zakończeniu hymnu „Chwała na wysokości Bogu”, a w dni 
powszednie po akcie pokuty, ksiądz wzywa wszystkich zebranych 
do modlitwy. Pozornie może wydawać nie na miejscu, przecież 
od początku Mszy św. wierni uczestniczą w modlitwie. Tak napraw-
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dę to wezwanie ma na celu pobudzić serca, abyśmy byli świadomi 
w czym uczestniczymy. Kapłan wzywa wiernych, do włączenia 
wszystkich intencji. Pomyśl, co chcesz złożyć przed ołtarzem Pań-
skim? 

Nie przez przypadek modlitwa, którą ksiądz odmawia po wezwa-
niu „módlmy się”, nazywa się kolektą. Nazwa ta pochodzi od łaciń-
skiego słowa „collere” – zbierać. Kapłan niejako „zbiera” wszystkie 
intencje i prośby. Warto wsłuchiwać się w jej treść, ponieważ zawie-
ra ogólną intencję, w której Kościół prosi o dary dla swoich wier-
nych. Przykładem może być dzisiejsza kolekta, kiedy obchodzimy 
wspomnienie św. Alfonsa Marii de Liguoriego: Boże,Ty nieustannie 
dajesz swojemu Kościołowi nowe przykłady życia chrześcijańskiego, 
† spraw, abyśmy naśladowali świętego Alfonsa Marię w apostolskiej 
gorliwości * i razem z nim osiągnęli nagrodę w niebie. Dwie konkret-
ne prośby: o naśladowania św. Alfonsa w apostolskiej gorliwości 
i abyśmy razem z nim radowali się w niebie. Podobnie jest z innymi 
w kolektami w inne dni: wyrażają to, o co Kościół szczególnie prosi 
oraz wyraża sens danej uroczystości, święta czy wspomnienia.

Dzień 6
Bydgoszcz - Złotniki Kujawski: 39,4 km

02.08.2020
„OTO SŁOWO BOŻE”

Gołębica jest najczęściej spotykanym symbolem Ducha Świętego. 
W takiej postaci przedstawiają Go malarze i rzeźbiarze. 

W Starym Testamencie gołębica jest zwiastunką pojednania Boga 
z ludzkością. Na końcu potopu, kiedy arka osiadła na suchym 
lądzie, wypuszczona przez Noego gołębica powraca, trzymając 
z dziobie gałązkę oliwną. Był to znak, że ziemia nadaje się ponownie 
do zamieszkania. 

Hodos, str. 6



Gołębica jest również symbolem pokoju, łagodności i miłości. 
Jak mówi św. Paweł: „miłość Boża rozlana jest w sercach naszych 
przez Ducha Świętego, który został nam dany”. (Rz 5, 5)

Duch Św. przychodzi po to, aby wnosić pokój oraz jednoczyć 
ludzi prawdziwą miłością.

W Nowym Testamencie pojednanie to dokonuje się przez chrzest. 
Duch Św. w postaci gołębicy zstępuje na Jezusa podczas chrztu 
w rzece Jordan: „A oto otworzyły Mu się niebiosa i ujrzał 
Ducha Bożego zstępującego jak gołębicę i przychodzącego 
na Niego” (Mt 3,16). Tak samo jak na Jezusa, tak i do oczyszczonych 
serc ochrzczonych zstępuje Duch Św. i w nich przebywa.

Czy potrzebujesz pojednania z jakąś osobą? Może trudno jest 
Ci przebaczyć? Proś Ducha Św. o jedność i pokój. Proś, aby uwolnił 
Cię od ciężaru nieprzebaczenia i uzdolnił do zawarcia porozumie-
nia.

Dzień 7
Złotniki Kujawskie - Kruszwica: 30 km

03.08.2020
„WIERZĘ W JEDNEGO BOGA…”

Odpowiedzią na usłyszane słowo jest wyznanie wiary. Podczas 
Mszy św. jest ono wypowiadane przez wiernych w uroczystości 
i niedzielę. Z języka łacińskiego nosi nazwę Credo, co oznacza 
dosłownie „wierzę”. W języku greckim nazywa się „symbolon”, 
co jest odpowiednikiem słowa „symbol”. Zastanawiające jest, dla-
czego ma ono zastosowanie do wyznania wiary, gdzie w języku pol-
skim kojarzy się z czymś innym?

Nazwa ta powiązana jest do medalionu przypominając współ-
czesne nieśmiertelniki osoby posiadające dwie połowy jednego 
symbolonu miały pewność wiarygodności. W starożytnej Grecji 

Materiały formacyjne, str. 7



zazwyczaj był uważany w handlu jako potwierdzenie danej osoby, 
czy też w ważnych posłannictwa, gdzie pasujące do siebie części 
gwarantowały prawdomówność danej osoby. Wypowiadając słowa 
jednego symbolu, mamy pewność, że pielgrzymujemy w dobrym 
kierunku. Przekazując swoją połowę symbolu, potwierdzamy naszą 
wiarę. 

Przy wyznaniu potrzebujemy pamiętać, by nie wypowiadać jego 
słów mechanicznie. Przede wszystkim niech wypływają z naszego 
serca, potwierdzając naszą wiarę.

Dzień 8
Kruszwica - Ślesin: 37,5 km

04.08.2020
„NIECH NASZA OFIARA TAK SIĘ DZISIAJ 

DOKONA PRZED TOBĄ PANIE BOŻE, 
ABY SIĘ TOBIE PODOBAŁA”

Przygotowanie darów rozpoczyna liturgię eucharystyczną. 
Na ołtarz przedstawiciela ludu, zazwyczaj są to ministranci przy-
noszą chleb i wino. Kapłan przedstawia Bogu dary, które mają się 
stać Ciałem i Krwią Pana Jezusa. Pewien szczegół może być nie-
zauważalny. Celebrans dolewa do kielicha z winem niewielką ilość 
wody, co oznacza wcielenie Chrystusa. Po przedstawieniu darów 
ofiarnych, kapłan w ciszy pochyla się przed ołtarzem wypowiada-
jąc następujące słowa: Przyjmij nas, Panie, stojących przed Tobą * 
w duchu pokory i z sercem skruszonym; * niech nasza ofiara tak się 
dzisiaj dokona * przed Tobą, Panie Boże, * aby się Tobie podobała. 
Jest to pokorna prośba, by Bóg przyjął ofiarę, a Ci którzy przed 
Nim stoją mają skruszone serca. Dokonało się to już podczas aktu 
pokuty, te słowa są do tego nawiązaniem. Ci, którzy są przed Panem, 
nie mogą zapomnieć o własnej kruchości i grzeszności. Potrzebują 
opierać się na Tym, który jest ich mocą. 

Hodos, str. 8



Następnie kapłan obmywa ręce. Ci którzy działają „w osobie 
Chrystusa”, jak naucza Kościół, tym bardziej powinni mieć czuwa-
jące serca. Obmycie, zwłaszcza w Starym Testamencie, oznaczało 
także gotowość. Zaraz rozpocznie się najważniejsza część. 

Podczas przygotowania darów pamiętaj, że wraz z darami ołtarza 
możesz „złożyć” samego siebie, i to, co chcesz przedstawić Panu.

Dzień 9
Ślesin - Koło: 37,9 km

05.08.2020
„ZAPRAWDĘ GODNE TO 

I SPRAWIEDLIWE, SŁUSZNE I ZBAWIENNE…”
Po modlitwie kończącej przygotowanie darów, kapłan roz-

poczyna prefację. Zaczyna się ona dialogiem z ludem, w której 
wzywa wiernych, by wznieśli swoje serca, to znaczy swoje myśli 
do rozważenia tego, co będzie się zaraz działo. Nazwa łacińska 
„praefatio” dosłownie oznacza coś, co jest wykonywane przed głów-
ną czynnością. Jest to niejako wprowadzenie. W dalszej części wier-
ni są wzywani do dziękczynienia. Mamy za co Bogu dziękować. 
Gdy kapłan wypowiada słowa modlitwy prefacyjnej, możesz wyra-
zić to, za co Bogu jesteś wdzięczny. Sama nazwa „eucharystia” w ję-
zyku greckim oznacza dziękczynienie. W tym przypadku za wielkie 
dzieła, przez które Pan Jezus odkupił człowieka. 

Dalej w prefacji podane jest nawiązanie do obchodzonego dnia. 
Jest to zazwyczaj, podobnie jak w przypadku kolekty, przedstawie-
nie istoty danego święta. Warto się wsłuchiwać w te słowa, modląc 
się nimi. Starożytna zasada Kościoła mówi: lex orandi – lex credendi 
(dosłownie: prawo modlitwy – prawo wierzenia) – jak się modlisz, 
tak wierzysz…
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Dzień 10
Koło - Turek: 27 km

06.08.2020
„ŚWIĘTY, ŚWIĘTY, ŚWIĘTY…”

Krótka, ale istotna modlitwa. Nie możemy zapomnieć, że pod-
czas Mszy św. jesteśmy niejako już w niebie. Uczestnicząc w liturgii 
tu na ziemi, jesteśmy świadkami liturgii niebieskiej, gdzie wszyscy 
święci i aniołowie składają hołd Bogu. Na końcu prefacji kapłan 
wzywa do tego, by nasze głosy przyłączyły się do chórów anielskich. 
Trzykrotne przywołanie słowa „święty” jest do odniesienie do Księ-
gi Izajasza, gdzie prorok zobaczył wizję mieszkańców Nieba i wo-
łających przez Bożym tronem. Co ciekawe, w języku hebrajskim 
nie ma stopniowania przymiotników, stąd też trzykrotne zawoła-
nie oznacza podkreślenie świętości Boga. Cały świat jest pełen Jego 
chwały.

Dalsze słowa są wzięte z Ewangelii. Wypowiadają je ci, którzy 
witają Jezus wkraczającego do Jerozolimy przed swoją męką. Trady-
cja odczytuje to wydarzenie jako podkreślenie królewskości Jezusa. 
Stąd też cały ten hymn jest śpiewem wychwalającym Boga. Uczest-
nikom Najświętszej Ofiary ma on przypominać o tym, że wkraczają 
w wielką tajemnicę. Można to porównać do wezwania, które usły-
szał Mojżesz, gdy stanął przed gorejącym krzewem: „Zdejmij san-
dały, bo ziemia, na której stoisz, jest święta”. 

Hodos, str. 10



Dzień 11
Turek - Warta: 39 km

07.08.2020
„TO JEST CIAŁO MOJE… TO JEST KIELICH KRWI MOJEJ”
Najważniejszy moment – mocą Ducha Świętego uobecniana 

jest ofiara Pana Jezusa, którą składa Bogu Ojcu na krzyżu. Kapłan 
najpierw wypowiada słowa epiklezy, czyli prośby o uświęcenie 
darów, aby stały się Ciałem i Krwią Pańską. Wierni klęczą, ponieważ 
są świadkami, albo uczestnikami śmierci Pana Jezusa. Ksiądz 
mówiąc słowa konsekracji, winien to uczynić z uwagą i czcią. Sam 
Jezus się nim posługuje, aby Ci, którzy idą za swym Zbawcą, nie ustali 
w drodze. 

Osobno są wypowiadane słowa dotyczące chleba i wina. Dlacze-
go? Odpowiedź możemy znaleźć w mszaliku z 1963 roku: „Odręb-
ne przeistoczenie chleba w Ciało Chrystusa, a wina w Jego Krew 
wyobraża krwawe rozdzielenie Ciała i Krwi na Kalwarii, czy-
li śmierć. Rozdzielone symbole sakramentalne uobecniają śmierć 
Chrystusa Pana”. 

Jaka powinna być nasza postawa? Oddaj cześć Temu, który 
za Ciebie umiera. Wzbudź w swym sercu akt miłości, ponieważ 
stajesz wobec jej największego wyrazu, jaki mógł zostać dokonany 
na ziemi. Twoje serce niech będzie przy Twoim Mistrzu. Wraz 
z Maryją i św. Janem adoruj Zbawcę na drzewie życia. 

Dobrą pomocą są słowa Tomasza a Kempis z książki „O naśla-
dowaniu Chrystusa”: „Gdy Mszę św. odprawiasz albo jej słuchasz, 
ofiara ta dla Ciebie tak wielką, tak nową i radosną być powinna, 
jak gdyby teraz Chrystus wisząc na krzyżu cierpiał i umierał 
dla zbawienia ludzi”.
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Dzień 12
Warta - Burzenin: 32 km

08.08.2020
„OTO WIELKA TAJEMNICA WIARY!” 

Po najważniejszym momencie Najświętszej Ofiary kapłan wzy-
wa do aklamacji. Czym ona jest? Warto zwrócić się do łacińskiego 
znaczenia słowa: acclamare to dosłownie okrzykiwać, obwoływać, 
potwierdzać. Zgromadzeni razem „potwierdzają”, że przed nimi 
dokonał się wielki cud! Mszał Rzymski podaje cztery aklamacje. 
Wszystkie odnoszą się do tajemnic zbawienia – Głosimy śmierć 
Twoją Panie Jezus, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy 
Twego przyjścia w chwale. Wierni odnoszą się do wielkiej tajemnicy. 
Misterium zbawcze jest poza czasem. Uczestnicząc w Eucharystii, 
jesteśmy świadkami śmierci Pana Jezusa, wierzymy, że On zmar-
twychwstał, a także pragniemy, aby przyszedł ponownie na ziemię 
w chwale. 

Widzimy więc, że nasze uczestnictwo we Mszy św. powinno 
mieć przełożenie na nasze życie. Uroczyście wyznając 
i potwierdzając to, co dzieję się na ołtarzu, przenoszę to wszędzie 
tam, gdzie jestem: w domu, pracy, szkole, wśród znajomych. Inaczej 
w moim sercu słowa aklamacji pozostaną bez treści…

Dzień 13
Burzenin - Osjaków: 29,7 km

09.08.2020
„WSPOMINAJĄC ŚMIERĆ I ZMARTWYCHWSTANIE 
TWOJEGO SYNA, JAK RÓWNIEŻ CHWALEBNE JEGO 

WNIEBOWSTĄPIENIE…”
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Kapłan w modlitwie eucharystycznej wspomina o misteriach 
zbawczych. Prosi o przyjęcie ofiary – Jezusa Chrystusa, Syna 
Bożego. Dokonuje się ona w sposób bezkrwawy na ołtarzu. W mo-
dlitwach błagalnych prosi za cały Kościół święty: za duchowieństwo, 
wszystkich wiernych, tych żyjących i zmarłych. Prosi o osiągnięcie 
życia wiecznego, tam, gdzie oczekuje nas Najświętsza Maryja Panna 
i św. Józef, aniołowie i wszyscy święci.   

Łącz swoje intencje ze słowami, które wypowiada. Pomyśl o tym, 
w którym miejscu wędrówki do domu Ojca jesteś. Proś za wszystki-
mi, którzy prowadzą lud Boży: wstawiaj się za Papieżem i wszystki-
mi biskupami, księżmi. Pomódl się za Twoich bliskich, znajomych, 
których pragniesz zobaczyć razem z Tobą Boga w świętym miejscu. 
Jako uczeń Chrystusa, łącz swoje pragnienia ze swoimi pragnienia-
mi. 

Dzień 14
Osjaków - Zawady/Popów: 33 km

10.08.2020
„PRZEZ CHRYSTUSA…”

Na końcu modlitwy eucharystycznej ksiądz wznosi Ciało i Krew 
Pańską. Wypowiada słowa, które liturgia określa jako doksologię, 
co dosłownie oznacza Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie. Tobie 
Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć 
i chwała, przez wszystkie wieków. 

Przez Chrystusa zwracamy się do Ojca. Pan Jezus jest jedynym 
i Najwyższym Arcykapłanem, jak to wskazuje List do Hebrajczy-
ków. Sam złożył siebie w ofierze.

Z Chrystusem, to znaczy wraz z Nim modlimy się do Ojca. War-
to pamiętać o tych scenach z Pisma Świętego, kiedy to Jezus zwra-
ca się do Niego. Chociażby w wielu miejscach jest mowa o tym, 
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że się modlił. W tych momentach widzimy Jego jedyną i niepowta-
rzalną relację, w której my w pewien sposób uczestniczymy jako 
uczniowie Zbawiciela. 

W Chrystusie uczestniczymy w Najświętszej Ofierze. Jesteśmy 
wezwani do wielkiej hojności w ofiarowaniu naszych wyrzeczeń, 
małych ofiar i doświadczeń, by zostały udoskonalone przez Pana 
Jezusa. Dzieje się to w jedności Ducha Świętego.

W starym mszaliku, w tym momencie Mszy świętej, wierni byli 
do włączenia się w odpowiedni sposób: Na ołtarzu dokonała się 
Ofiara Chrystusa. Odpowiadając „Amen” na słowa kapłana wyra-
żamy nasze zjednoczenie z tą Ofiarą i gotowość poświęcenia naszego 
życia na Chwałę Bożą. 

Dzień 15
Zawady - Kamyk: 25 km

11.08.2020
„BARANKU BOŻY, 

KTÓRY GŁADZISZ GRZECHY ŚWIATA…”
Ta część Mszy św. jest nazywana Obrzędami Komunii. Rozpo-

czyna ją modlitwa Ojcze nasz. Już od starożytności chrześcijanie 
uważali tę modlitwę przygotowania przez przyjęciem Komunii 
św. Zwracamy się do naszego Ojca, do którego idziemy w naszej 
wędrówce życia. Wiemy, że wszelkie dobra otrzymujemy z Jego 
ręki. Wystarczy spojrzeć na naszą codzienność. Zobaczmy, jak wiele 
mamy dzięki Jego łasce. 

Chrześcijanin staje przed Bogiem jako członek Mistycznego Cia-
ła Chrystusa, czyli Kościoła. To właśnie w tej jedynej i niepowtarzal-
nej wspólnocie przyjmuje Ciało i Krew Chrystusa! Tego przykład 
dawał wielokrotnie św. Paweł w swoich Listach. Stąd też kapłan mo-
dli się o zachowanie od zła. Wzywa do pokoju i pojednania. 
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Wszyscy zebrani modlą trzykrotnym wezwaniem: Baranku Boży, 
który gładzisz grzechy świata… Wierni stoją przed tym, który stał się 
dla nas kapłanem, ołtarzem i ofiarą. W tym momencie miej przed 
oczami to, co Jezus doświadczył podczas Męki.

Dzień 16
Kamyk - Jasna Góra: 13 km

12.08.2020
„…BŁOGOSŁAWIENI, KTÓRZY ZOSTALI 

WEZWANI NA JEGO UCZTĘ…”

Jezus daje nam swoje Ciało i Krew. Wielki dar Jego miłości, 
aby Jego uczniowie nie ustali w drodze. Drogi Bracie, droga siostra, 
jest to wydarzenie jedyne i niepowtarzalne w Twoim życiu. Otrzy-
mujesz zadatek przyszłej nieśmiertelności. Przed Komunią świę-
tą zbliż się do ołtarza ze świadomością, że oto sam Jezus zaprasza 
Cię do owoców Jego ofiary. 

W pielgrzymce życia doświadczamy różnych trudności i pro-
blemów, które przeszkadzają nam iść. Największym zagrożeniem 
jest grzech, który oddala nas od Boga. Jezus daje nam pokarm, aby-
śmy nie ustali w drodze. Wielu świętych nie mogło w pełni opisać 
czy wyrazić zachwytu nad darem Komunii św. Wystarczy wspo-
mnieć św. s. Faustynę, kiedy w Dzienniczku opisywała moment 
przyjęcia Zbawiciela w Najświętszym Sakramencie. 

„Wobec wielkości tego sakramentu chrześcijanin może powtó-
rzyć z pokorą i płomienną wiarą słowa setnika: „Panie, nie jestem 
godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a bę-
dzie uzdrowiona dusza moja” (Katechizm Kościoła Katolickiego, 
nr 1386).
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Zakończenie i rozesłanie
„IDŹCIE W POKOJU CHRYSTUSA!”

Na koniec Mszy św. kapłan błogosławi wszystkich zebranych 
i mówi: „Idźcie w pokoju Chrystusa!”. Wszyscy zgromadzeni 
w kościele uczestniczyli w niezwykłym wydarzeniu. Dlatego 
po przyjęciu Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, są posłani, 
aby to, czego byli świadkami, przenosili na codzienność. To znaczy, 
by stawali się na wzór Pana Jezusa ofiarnymi, poświęcającymi się 
dla innych, „światłem” wśród których żyją. 

Ksiądz błogosławi mocą Trójcy Świętej dla umocnienia i zdol-
ności wypełnienia tego wielkiego zadania. W Mszy świętej od-
prawianej po łacinie na koniec są słowa Ite Missa est, co można 
przetłumaczyć jako „Idźcie, Msza jest!”. Mocno te słowa pokazuje za-
danie chrześcijanina. Możliwe też jest przetłumaczenie tego zwrotu 
w inny sposób „Idźcie, jesteście posłani!”. 

Podobnie jest z pielgrzymami, którzy wracają z Jasnej Góry. 
Są świadkami i są zobowiązani do promieniowania światłem, które-
go doznali podczas pielgrzymki do tronu Najświętszej Maryi Pan-
ny…

Pielgrzymka wiąże się z konkretnymi kosztami finansowymi, 
jeśli chcesz nam pomóc je pokryć dokonaj przelewu na konto:

Bank Pekao S.A.
94 1240 5400 1111 0010 7916 5146

Parafia Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Gdańsku 
al. Legionów 13, 80-444 Gdańsk

dopisek: Darowizna na pielgrzymkę
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