
      POST PRZED KOMUNIĄ ŚW. Przyglądając się historii  postu eu-
charystycznego w Kościele rzymskokatolickim, można zauwa-
żyć, że ma on na celu zabezpieczenie należytego szacunku wo-
bec Eucharystii, w której Chrystus daje nam  siebie. 
  
W powyższym kontekście post eucharystyczny stoi na straży wyraźnego oddzie-
lenia pokarmu doczesnego od Pokarmu niebiańskiego, który - chociaż nie jest 
celem, ale środkiem zbawienia - to jednak jest zadatkiem życia wiecznego. 
  
Już w Nowym Testamencie możemy znaleźć pouczenie św. Pawła skierowane 
do Koryntian, które ma na celu podkreślenie szacunku dla Pokarmu euchary-
stycznego: "..Czyż nie macie domów, aby tam jeść i pić? Czy chcecie znieważać 
Boże zgromadzenie i zawstydzać tych, którzy nic nie mają? Cóż wam powiem? 
Czy będę was chwalił? Nie, za to was nie chwalę!" (1Kor 11,20-22). 
  
W pierwszych wiekach chrześcijaństwa istniała praktyka przedchrzcielnego po-
stu tuż przed Wielkanocą, w ramach którego w Wielki Piątek i Wielką Sobotę 
zarówno kandydaci do chrztu, jak i wierni, zachowywali post ścisły, który pole-
gał na spożyciu jednego tylko posiłku na dzień (wieczorem) oraz na powstrzy-
maniu się od mięsa, wina oraz pożycia małżeńskiego. Ponieważ podczas liturgii 
Wigilii Paschalnej nowo ochrzczonym udzielano od razu po chrzcie sakramenty 
bierzmowania i I Komunii św., do której przystępowali również wierni, dlatego 
można tutaj dopatrywać się genezy zarówno postu eucharystycznego, jak i litur-
gicznego okresu Wielkiego Postu. 
  
Już w III w. Cyprian z Kartaginy (zm.258) potępiał zwyczaj przyjmowania Ko-
munii św. po agapach.. Na podstawie nauczania św. Augustyna (354-430) wy-
raźnie wynika, że post  polegał na tym, że Komunię św. należy przyjmować na 
czczo. 
 Na Wschodzie Synod w Trullo (691-692) nakazał zawsze przystępować do Ko-
munii św. na czczo, także w Wielki Czwartek..  W XII w. zaczęła rozpowszech-
niać się praktyka "oglądania Hostii" podczas podniesienia w ramach Mszy. Wier-
ni zadowalali się więc przyjęciem Komunii duchowej, uważając niekiedy, iż samo 
"zobaczenie Hostii" jest równoznaczne z przyjęciem Ciała Pańskiego. .  
Dyscyplinę postu eucharystycznego złagodził dopiero papież Pius XII, orzekając 
w 1953 r., iż woda nie łamie postu. Następnie w 1959 r. tenże sam papież skró-
cił post eucharystyczny do 3 godzin i polegał na powstrzymywaniu się od pokar-
mów stałych i napojów alkoholowych. Dzięki tym zmianom zaczęto po wielu 
wiekach odprawiać Msze św. wieczorne. W 1964 roku Paweł VI skrócił post eu-
charystyczny do jednej godziny, a instrukcja Immensae caritatis z 1973 r. prze-
widziała post eucharystyczny trwający około kwadransa dla osób chorych i star-
szych nie mogących opuszczać domu oraz ich opiekunów pragnących przystąpić 
do Komunii św. Gdy  umierający wierny pragnie przyjąć Wiatyk, wówczas  nie 
jest związany obowiązkiem postu eucharystycznego. 
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 CZYTANIA NIEDZIELNE   
1/ Iż 58, 7-1-; Dziel swój chleb z głodnym .. 
Ref: WSCHODZI W CIEMNOSCIACH JAK SWIATŁO DLA PRAWYCH 
2/  1 Kor 2, 1-5;  znać tylko Chrystusa ukrzyżowanego 

3/  Mt 5, 13-16;  Wy jesteście solą ziemi .. Światłem swiata. 

5 NIEDZIELA ZWYKŁA (zielony) 
CIEMNOŚĆ STANIE SIĘ POŁUDNIEM 
, 
 
 
 
 
,Wy jesteście światłem świata" (Ewangelia). 
W promieniach słońca nasze oko nie widzi barw światła. Zauważamy 
je dopiero wtedy, gdy rozszczepi je bryła pryzmatu. Wówczas stajemy 
zadziwieni cudem tak bliskim, a bez pryzmatu niedostępnym. Chrze-
ścijanin, który żyje blisko Jezusa Swiatłości świata, jest jak przezro-
czysta przestrzeń, która przyjmuje blask Swiatłości, a co najważniej-
sze, odbija Jego promienie i przekazuje w bardzo konkretnych i po-
trzebnych ludzkości barwach. 
Izajasz wskazuje na to, że miłosierdzie jest tym pryzmatem, w którym 
Swiatłość może odbić się w duszy i postawach osoby oraz promienio-
wać na bliźnich tak, żeby odcisnąć w ich sercach dotyk samego Boga (I 
czytanie). Swiatłość stanie się widoczna jak zorza, gdy podzielisz się z 
człowiekiem głodnym chleba lub miłości czy radości, gdy tułającego 
się ugościsz w swoim domu i sercu, a przygnębionego pocieszysz i je-
go duszę nasycisz nadzieją. 
Tęcza, zorze polarne, romantyczny blask nieba rozświetlonego wscho-
dzącym lub zachodzącym słońcem to fascynujące zjawiska świetlne, 
które można obserwować codziennie, a jednak każdego dnia ich obraz 
jest zupełnie wyjątkowy. Również każdy chrześcijanin jest pryzmatem, 
który odbija i przekazuje promienie Światłości na swój wyjątkowy i 
niepowtarzalny sposób. (ks. Mariusz Rosik) 



Za wstaw. MB z Lourdes w intencji chorych naszej parafii 
W podziękowaniu za odebrane łaski, z prośbą o dary Ducha sw. i 
opiekę świętych patronów  - dla wnuków , z okazji urodzin 

7.00 
 

18.00 

7.00 
18.00 

Z okazji urodzin o dalszą opiekę Bożą (G) 
Pogrzeb śp. Karola Maciejskiego 
Za + męża Józefa (10 r.), rodziców Marcelina i Jadwigę, teściów  
Bronisława i Mariannę, siostry: Rozalię, Jadwigę, Martę, brata Karola, 
7 szw., pokr. Kulawik, Szyguła. 

6.02.2017; św. Pawła Miki i tow. 

MSZE ŚWIĘTE 5.02: 7.30 I 10.30; NABOŻ., POŚW. CHLEBA SW. AGATY 

Za ++ z III zakonu św. Franciszka. 
Za + Romualda Brudzińskiego, o dar Nieba 
(w dniu imienin) 

 7.02.2017 

11.00 
18.15 

11.02.2017; MB z Lourdes 

Za + syna Joachima, męża Jerzego, zięcia Jerzego, siostry, braci, szwa-
grów, szwagierki, ++ z pokr. Chmielarz, Szwinge, sznura, goj, d. w cz. 
Do Miłos. B i Boskiego Oblicza, za + Katarzynę Pilarską. 

 8.02.2017; (ur. Ks. Bpa Jana Wieczorka) 
7.00 

 
18.00 

Za + siostrę Erykę (w r. urodzin), ++ rodziców, rodzeństwo  
i 3 szwagrów 
Do Miłosierdzia Bozego za + męża i ojca Jana Szwinge (1 r.) oraz za 
+ syna Leszka (3r.), o życie wieczne. 

 
17.00 

 

 
1/ Za + ojca Jana Dyląg, ++ chrzestnych, dziadków, ++ z rodzin 
 Dyląg, Kampa, Kupis, Kawczyński, + ks. Krystiana, dusze w cz. 
2/ Za + Wiesławę Szewczyk (30 dz.) 

 9.02.2017,  

10.02.2017; św. Scholastyki 

Środa 

Czwartek 

Sobota 

Piątek 

7.00 
14.00 
18.00 

Wtorek 

Poniedziałek 7.30 
 
 
 

10.30 
 

15.15 

Za + męża i ojca Antoniego  
Walaszczyka ( w r. ur.) 
 oraz za ++ z rodziny -  
o chwałę Nieba. 
Za + Jerzego Kłys (30 dz.) 
 
Nabożeństwo,  

 6 ZW. 12.02.2017.;  

OGŁOSZENIA: 

NIEDZIELA 

 1. Pamiętajmy o Mszy szkolnej! 
2. Msza św. w int. Chorych (NC)-  
    sobota 11.00. Okażmy pomoc.. 
3. Bóg zapłać za pracę przy kościele , ofiary  
4. Msze św można zamawiać w czwartek i w so-
botę. 
 5. Post przed Komunią św. > s. 4 
6. Gość Niedzielny: Piękna twarz Kościoła (3); W 

obronie godności (4); Helena-misjonarka (18); 
Rozmowa z prezydentem (22); Albertynki na Sy-
berii (30); Buty ks. Orione (36); Pogrzeb pieska 
(40); Początek PRL (52); Grabież narządów w 
Chinach (54); Unio, precz od rodziny (58); No-
wy system zapisu informacji (62) 

   Głos św. Franciszka 
   Rycerz Niepokalanej 

  

SPOTKANIA; Dzieci przygotowujące się do I Komunii św. zapraszamy 
w poniedziałek o godz. 16:15 

Młodzież III gimnazjum w poniedziałek po Mszy św. wieczornej. 
Młodzież II gimnazjum we wtorek o 16:30, a I gimnazjum we wtorek po 

Mszy wieczornej. 
Marianki w czwartek o godz. 15:45 
Ministranci i kandydaci w czwartek po Mszy św. szkolnej. 
Młodzież w piątek o godz. 19:00 

 

Odnowiony 
Kielich 
mszalny 

Duszpasterstwo Rodzin Diece-
zji Gliwickiej  zaprasza rodzi-
ców na warsztaty o wychowy-
waniu dzieci pt. Jak z miłością i 
mądrością wychować dzieci, 
które odbędą się 18 lutego 
2017r. W Domu Edukacyjnym 
im. Jana Pawła II w Gliwicach. 
(k. katedry) Szczegółowe infor-
macje oraz formularz zgłosze-
niowy pod adresem interneto-
wym : www.dorodzin.pl     


