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CUD EUCHARYSTYCZNY?

Legnica znana ze średniowiecznej bitwy z Mon-

gołami oraz z największej bazy wojsk radzieckich 

w powojennej Polsce zasłynęła ostatnio tzw. cu-

dem eucharystycznym.

Przed trzema laty podczas mszy w jednym z ka-

tolickich kościołów na podłogę upadła hostia. 

Podniesiona przez księdza i umieszczona w spe-

cjalnym naczyniu po jakimś czasie pokryła się 

czerwonym nalotem. Postanowiono to nauko-

wo zbadać. Ostatecznie stwierdzono, 

że to tkanka ludzka „najbardziej 

podobna do mięśnia serco-

wego” i to ze zmianami, 

które „często towarzyszą 

agonii”. W efekcie biskup 

legnicki ogłosił w kwiet-

niu, że zdarzenie to nosi znamiona „cudu eu-

charystycznego”, a hostia ta ma być odtąd wysta-

wiana jako relikwia, by wierni mogli jej oddawać 

cześć, a kult Eucharystii się pogłębiał.

Przyjrzyjmy się temu bliżej. W 2008 roku w So-

kółce na hostii podniesionej z ziemi też pojawił 

się czerwony nalot. Ostatecznie jednak uznano, 

iż za czerwony pigment odpowiadają bakterie 

pałeczki krwawej (Serratia marcescens), które 

rozwijając się na pieczywie w temperaturze 

poniżej 30 st. C, mogą dać po kilku 

dniach taki właśnie kolor.

Dla katolików Eucharystia 

to sakrament ofiary, cen-

tralny akt kultu podczas 

każdej mszy. Nazywa się 

ją także Sakramentem 

SZANOWNI GOŚCIE,  

WSPÓŁWYZNAWCY  

I PRZYJACIELE PRAWDY!

Zapraszamy do uczestnictwa w sobot-

nich nabożeństwach Kościoła Adwen-

tystów Dnia Siódmego. Cieszymy się 

z Waszej obecności i życzymy owoc-

nego studium Pisma Świętego oraz 

obfitych błogosławieństw Bożych.

PORZĄDEK NABOŻEŃSTWA
  9.30  –  I część nabożeństwa – apel misyjny
10.00 – Studium biblijne w grupach
11.00  –  II część nabożeństwa – śpiewanie  

pieśni, czytanie Słowa Bożego,  
kazanie, modlitwy.
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Ołtarza czy Sakrament Ciała i Krwi Chrystusa. 

Ta ostatnia nazwa wskazuje na katolicki pogląd 

o mistycznej obecność Chrystusa, Jego praw-

dziwego ciała i prawdziwej krwi, w elementach 

eucharystycznych chleba i wina. Tak rozumiana 

Eucharystia jest więc nie tylko pamiątką ofiary 

Chrystusa na krzyżu, ale samą ofiarą krzyżową. 

Kwintesencją takiego rozumienia Eucharystii — 

że w pewnym momencie mszy zwykły opłatek 

i zwykłe wino stają się na słowa kapłana praw-

dziwym ciałem i krwią Chrystusa — są słowa 

kardynała Stefana Wyszyńskiego skierowane 

w 1960 roku do młodych kapłanów podczas ich 

wyświęcenia: „Otrzymaliście w tej chwili strasz-

liwą władzę (…) tj. władzę nad samym Bogiem. 

Jesteście przecież spirituals imperatores, a jako 

tacy macie władzę rozkazywać samemu Bogu” ¹. 

Rozkazywanie Bogu? To ryzykowna koncepcja, 

bo ocierająca się o bluźnierstwo, stawiająca czło-

wieka nad Bogiem. Ale skoro się uznało, że po 

konsekracji chleb i wino stają się ciałem i krwią 

Chrystusa, to jest to tej nauki logiczna konse-

kwencja.

Czy są to jednak prawdziwe nauki, zgodne z Pi-

smem Świętym? Nie. Jezus mówił co prawda: „Ja 

jestem chlebem żywota. (…) jeśli nie będziecie 

jedli ciała Syna Człowieczego i pili krwi jego, nie 

będziecie mieli żywota w sobie. (…) Albowiem 

ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew 

moja prawdziwym napojem. Kto spożywa cia-

ło moje i pije krew moją, we mnie mieszka, a ja 

w nim”. Po tej przemowie wielu zgorszonych nią 

uczniów Jezusa przestało za nim chodzić. Ich 

problem polegał na dosłownym rozumieniu tych 

Jezusowych metafor. Tym, co przy Nim zostali, 

Jezus wyjaśnił: „Duch ożywia. Ciało nic nie po-

maga. Słowa, które powiedziałem do was, są du-

chem i żywotem”. Oto tajemnica życia wieczne-

go — jest ono ukryte w Słowie Jezusa, a jest nim 

Pismo Święte. To Słowo Boże, Pismo Święte, jest 

tym Chlebem Żywota, który mamy spożywać. 

Dlatego Jezus powiedział: „Nie samym chlebem 

żyje człowiek, ale każdym słowem, które pocho-

dzi z ust Bożych”.

Chleb i wino spożyte przez Jezusa z uczniami 

podczas Ostatniej Wieczerzy miały być sym-

bolem jego ofiary krzyżowej, a nie samą ofiarą. 

Gdyby nią były, ofiara Jezusa musiałaby być zło-

żona jeszcze przed samym ukrzyżowaniem, bo 

to miało miejsce w piątek, a Ostatnie Wieczerza 

w czwartek.

Kropkę nad „i” stanowią fragmenty z nowotesta-

mentowego Listu do Hebrajczyków, mówiące wy-

raźnie o jednej jedynej ofierze Chrystusa za nasze 

grzechy, a nie o Jego wielokrotnie powtarzanych 

ofiarach — co w istocie miałoby miejsce, gdyby 

uznać za prawdziwe katolickie nauczanie o Eu-

charystii. A w Liście tym czytamy, że Chrystus 

„złożył raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy (…) 

jedną ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, 

którzy są uświęceni”.

Nie ma zatem żadnych podstaw dla kultu eu-

charystycznego. Cześć bowiem należy się tylko 

Bogu, a nie czemukolwiek, co ma Go uosabiać, 

czy nawet tylko symbolizować. Takie poglądy 

prowadzą nas do absurdu. Bo skoro w Legnicy 

miałoby dojść do prawdziwego cudu, to ta tkanka 

na konsekrowanym opłatku, uważanym za praw-

dziwe choć mistyczne ciało Chrystusa, musiałaby 

być już nie mistycznym, ale rzeczywistym ciałem 

Chrystusa. Jakaż pokusa stanęłaby przed ludzko-

ścią — sklonowania Jezusa Chrystusa? Ten jeden 
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raz… Moglibyśmy się dowiedzieć, jak wyglądał 

najważniejszy Człowiek w historii ludzkości! 

Prawda, że absurd?

Inna kwestia to milczenie prokuratury. Jeśli czer-

wony nalot na hostii to rzeczywiście tkanka ludz-

ka mężczyzny w stanie agonalnym, to Kościół 

rzymskokatolicki może nadawać temu jakąkol-

wiek religijną interpretację, ale mamy w świec-

kim póki co państwie organy ścigania, które 

powinny się zainteresować, skąd na posadzce ko-

ścioła w Legnicy czy na hostii znalazła się tkanka 

umierającego człowieka. Znaleziona w każdym 

innym miejscu kazałaby domniemywać, że mo-

gło tam dojść do jakiejś zbrodni. To wymagałoby 

śledztwa. Tymczasem Zakład Medycyny Sądowej 

stwierdza, że to tkanka ludzka, a prokuratura za-

dowala się religijną interpretacją, że to cud, rezy-

gnując z kierowania się racjonalnym myśleniem. 

To następny absurd.

Olgierd Danielewicz

1 „Ateneum kapłańskie” 319/1960, s. 165.

Skrót artykułu. Całość już do przeczytania w naj-

nowszym miesięczniku „Znaki Czasu”.

ROCZNICE:

W dniach 1 - 20 maja urodziny obchodzą:

Drogim Siostrom i Braciom życzymy wielu 
łask i błogosławieństw Bożych, nieustającej 
wiary, nadziei i miłości. Niech Pan ma Was  
w swojej opiece każdego dnia.

Przypominamy 
o wyłączaniu / wyciszaniu 

telefonów komórkowych oraz wszelkich
urządzeń, które mogą zakłócić czas

nabożeństwa i spotkania z naszym Panem.



W przyszłą sobotę Słowem Bożym 
usługiwał nam będzie pastor  
Andrej Shamray. Służbę w Kościele 
Adwentystów Dnia Siódmego pełni od 1994 r. W tym czasie był pastorem zborów w Nikoła-

jewie, Ewpatorii, Symferopolu i Odessie. Pełnił też funkcję dyrektora Oddziału Młodzieży 
w Południowej Konferencji Kościoła ADS na Ukrainie, pastora okręgowego na Krymie,  

a w późniejszym czasie był przewodniczącym Południowej Konferencji Kościoła 
ADS. Od grudnia 2012 roku jest pastorem rosyjskojęzycznego Kościoła Ad-
wentystów Dnia Siódmego w Pradze (Czechy). Jest żonaty, ma dwoje dzieci - 
Andreya i Annę.
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NOC MUZEÓW 

Już dziś o godz. 18:00 zapraszamy na koncert chó-

ru, a tuż po nim na wystawę Pisma Świętego zorga-

nizowaną w naszym zborze. Podczas kilkugodzin-

nego programu będziemy mogli zaprezentować 

tę najważniejszą Księgę, opowiedzieć o historii jej 

powstania, o wielokrotnych atakach, mających na 

celu próby jej zniszczenia i wymazania z pamięci 

ludzkości. Nie powiodły się te haniebne wysiłki 

wielkich i małych tego świata. Dlaczego? Nie trud-

no się domyślić. Nad jej ocaleniem czuwał sam 

Autor Księgi, który swym słowem utrzymuje cały 

wszechświat. Pokażemy także wiele wydań z róż-

nych okresów. 

Zaproś swoich znajomych na tę wystawę, pokaż 

skarb informacji pochodzących z nieba! Po godzin-

nym koncercie rozpocznie się zwiedzanie wystawy. 

Potrzebujemy wolontariuszy do witania gości, nad-

zorowania eksponatów, rozmów z gośćmi chętnymi 

do konwersacji. Zachęcamy wszystkich do pomocy.

SPOTKANIE RADY ZBORU

19 maja odbędzie się posiedzenie Rady Zboru. 

Jeśli masz jakieś uwagi lub propozycje, zgłoś je 

do jednego ze starszych zboru.

SPOTKANIE SENIORÓW

Drodzy Seniorzy, już jutro kolejne spotkanie, na któ-

rym będziemy mogli poćwiczyć i spędzić czas w mi-

łym towarzystwie. Liczymy na Waszą obecność! 

Zapraszamy w niedzielę, 15 maja o godz. 14:00.

W każdą środę o godz. 18:00 zapraszamy na spotka-

nie modlitewne do Sali Katechetycznej.

W każdy czwartek o godz. 17:00 odbywają się spo-

tkania Adwentystycznej Grupy Integracyjnej.

W każdy piątek o godz. 18:00 spotykają się oso-

by pragnące razem cieszyć się rozpoczęciem Dnia 

Pańskiego.

ZESTAWIENIE DARÓW – KWIECIEŃ 2016 

Dary Zborowe - 5.656,09 zł

Dary na zupę - 315,00 zł

Dary na fundusz ewangelizacyjny - 20 zł

Dary na remont szatni - 5.118,95 zł

Dary na „torbe ratunkową” - 30 zł

Dary na grupę niesłyszących - 20 zl

PROGRAM USŁUGIWAŃ
W ZBORZE WARSZAWA-CENTRUM

14.05 – Paweł Lazar
21.05 – Andrej Shamray
28.05 – Barbara Niemczewska


