
EUCHARYSTIA W MOIM ŻYCIU 
„Niepojęte, w tej maleńkiej białej

Hostii - cały Jezus jest ukryty…”

Swoją  pamięcią  sięgam  do  lat
dziecięcych i szkolnych. Odległos�c�  5km
do  kos�cioła  parafialnego  prawie
w kaz!dą  niedzielę  pokonywałam
pieszo.  Jeszcze  wtedy  nie  zagłębiałam
się tak mocno w wartos�c�  Mszy s�w.,  z!e
jest  niezasłuz!onym  darem,  ofiarą
Chrystusa za moje grzechy.

Potem  była  szkoła  s�rednia,  pierwsza  praca,  małz!en� stwo,  dzieci,  studia
katechetyczne,  teologiczne,  na  s�wiat  przychodzą  wnuki.  W  swojej  parafii
angaz!uję  się  w grupę charytatywną.  Cieszę się,  kiedy mogę znalez�c�  odrobinę
czasu  na  odwiedziny  podopiecznych  -  moich  „skarbo� w”.  Angaz!uję  się
w Rycerstwo Niepokalanej, w Poradnictwo Rodzinne… Coraz częs�ciej staram się,
takz!e w miarę moz! liwos�ci, kilka razy w tygodniu uczestniczyc�  we Mszy s�w., by
czerpac� miłos�c� i miłosierdzie z samego z�ro� dła - z Eucharystii.

Przychodzi  rok  1988.  Pracowałam  wo� wczas  jako  wychowawczyni
w Zakładzie  Wychowawczym  Sio� str  Miłosierdzia  S4w.  Wincentego  a`Paulo
w Kielcach. 

Zbliz!ał się czas wakacji i 44 dni pięknego, letniego wypoczynku. W moim
sercu zrodziła się mys� l: „Boże, jak bardzo pragnę, by każdy dzień urlopu był moim
spotkaniem z Jezusem w sakramencie Eucharystii.”  Rrados�c� przeogromna, bo Bo� g
mnie wysłuchał. Wracam do pracy i zno� w w pokornej modlitwie proszę Maryję -
Niewiastę  Eucharystii  o  Jej  wstawiennictwo  u  Syna,  aby  mi  wyprosiła  drogę
os�wietloną s�wiatłem Ducha S4więtego i dalej codziennie prowadziła  do s�wiątyni,
gdzie czeka na mnie Jezus.

I  tym  razem  moja  pros�ba  została  wysłuchana.  Przez  prawie  9  lat,  za
wyjątkiem  kilkunastu  dni,  kiedy  chorowałam,  kierowałam  swoje  kroki  do
kos�cioła parafialnego.

Kiedys� ,  ktos�  zadał  mi  pytanie:  „Czy ty  musisz  tak codziennie  chodzić  do
Kościoła?” Moja odpowiedz�  była prosta: „Muszę ci powiedzieć, że czas spędzony
na rozmowie z Panem i przyjęta Komunia św. - to najpiękniejsze chwile i wielka
radość.” On dla mnie jak wschodzące słon� ce. Eucharystia - to dziękczynienie, to
wielki  dar,  to  uwielbienie  Pana,  to  „klucz  do  nieba”  To  niepojęte!  On  Cały
w kruszynie  chleba.  On  przychodzi,  by  zamieszkac�  w  moim  nędznym
mieszkaniu. On - Bo� g moim Gos�ciem! Czuję Jego bliskos�c�, Jego obecnos�c�. Moment
przeistoczenia  i  słowa  Konsekracji,  to  dla  mnie  niezwykłe  przez!ycie.  Jestem
wo� wczas  s�wiadkiem  cudu:  przemiany  chleba  i  wina  w  Ciało  i  Krew  Jezusa
Chrystusa. To wielka łaska, z!e mogę uczestniczyc�  nie tylko w Ofierze Jezusa, ale
takz!e w Jego Chwalebnym Zmartwychwstaniu w Duchu S4więtym.



W  głębi  serca  us�wiadamiam  sobie,  z!e  kaz!da  Komunia  s�w.  przyjęta
z godnos�cią i wielką wdzięcznos�cią za ten dar, daje mi nadzieję na z!ycie wieczne.
Msza s�w. to przede wszystkim wielka tajemnica Miłos�ci i Miłosierdzia Pana. Ona
jest  umocnieniem mojej  wiary,  a  Komunia  s�w.  to  dla  mnie  pokarm duchowy.
Jezus powiedział: „Kto poz!ywa moje Ciało i pije moją Krew, ma z!ycie wieczne,
a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym” (J 6,54).

Pięknie jest rozpoczynac�  kaz!dy dzien�  od modlitwy i zakon� czyc�  modlitwą,
bo  z  tych  codziennych  chwil,  kto� re  tak  szybko  przemijają,  buduje  się  cała
wiecznos�c�. 

Pozwo� lcie,  z!e  wspomnę  o  moim  uroczystym  przyjęciu   do  Apostolatu
Maryjnego.  Było  to  30  lat  w  Pabianicach,  bodajz!e  w  dzien�  Zesłania  Ducha
S4więtego.

Po  Komunii  s�w.  z  rąk  Drogiego  nam  Dyrektora  Krajowego  Apostolatu
Maryjnego,  Ks.  prof.  Teofila  Herrmanna  CM,  przyjęłam  Cudowny  Medalik,
składając  przyrzeczenie  o  całkowitym  oddaniu  się  Niepokalanej.  Do  domu
wracałam  autobusem.  Była  piękna,  słoneczna  pogoda.  Na  mojej  piersi  ls�niła
złocista tarcza Medalika. Promienie słon� ca padały na nią dając blask, a ja byłam
taka  dumna,  przepełniona  rados�cią.  Wewnątrz  chciało  się  krzyczec�:  „Jestem
w szkole Maryi! Jestem jej uczennicą!”

A potem było 7 lat  cichego apostołowania w swoim s�rodowisku,  ws�ro� d
pracowniko� w, w rodzinie… W tym czasie do wiecznos�ci odchodzą Rodzice. Są tez!
chwile rados�ci  jak np.:  na 25-lecie S4 lubu otrzymuję dyplom magistra teologii.
W codziennej  Mszy  s�w.  opiece  Niepokalanej  oddaję  wszystko  co  cieszy
i wszystko co jest trudne…

Przyszedł jednak czas, kiedy Maryja sama upomniała się o swoje dzieło
w diecezji kieleckiej. Był piątek, 14 marca 1997r. - czas Wielkiego Postu, kiedy to
niespodziewanie  przyjez!dz!a  Dyrektor  Krajowy  Apostolatu  Maryjnego.  Swoje
kroki  kieruje  do Bazyliki  Katedralnej,  by Matka Boz!a  Łaskawa wzięła sprawę
w swoje  ręce.  Podczas  Mszy s�w.  po Eucharystii,  do szkoły  Maryi  zapisało  się
ponad  60  oso� b.  Dla  mnie  Ks.  Dyrektor  powierza  zadanie  Moderatora
Diecezjalnego. Budzi się lęk… Pytam Maryję: „Matko, czy ja podołam? Czy jestem
godna pełnić tak ważną funkcję w Twojej szkole?”

Poniedziałek, 17 marca 1997r. Jest wczesny poranek. Uczestniczę we Mszy
s�w. o 6:30. Eucharystię przyjmuję w intencji tworzącej się wspo� lnoty maryjnej,
a potem idę do pracy. Czas przeds�wiąteczny, więc chłopcy pojechali do swoich
rodzin.  Zabieram  się  do  prac  porządkowych  w  pokoju  gos�cinnym.  Najpierw
czystą  s�ciereczką  wycieram  biały  krzyz!  wiszący  nad  drzwiami  i  całuję  Pana
Jezusa w stopy. W oknie zauwaz!yłam pajęczynę. Robię sobie rusztowanie, by ją
zlikwidowac�  i kiedy byłam juz!  u celu, okno wypadło z zawiaso� w. Znalazłam się
pod krzyz!em, kto� ry przed chwilą ucałowałam.

Przychodzi  długi  czas  rehabilitacji,  leczenia  złamanej  ręki  w  ramieniu.
Zrozumiałam, z!e nic nie dzieje się bez Boz!ej woli. Czas cierpienia, był dla mnie
łaskę na głębsze zamys� lenie nad sensem cierpienia i  odpowiedzią – dlaczego
Jezus ofiarował za mnie swoje z!ycie na Krzyz!u? „O, Hostio biała, ostatnio tylko



raz w tygodniu przyjmuję Cię z rąk szafarza do swego serca. Jezu, jesteś dla mnie
duchowym pokarmem, umocnieniem na tydzień cały.”

Przychodzi czas powrotu do pracy, jak ro� wniez!  czas wyjazdo� w do wielu
parafii,  by zakładac�  grupy Apostolatu Maryjnego. Podczas kaz!dej Mszy s�w., po
przyjętej Komunii s�w. w intencji powstającej wspo� lnoty modlitewnej, z drz!eniem
serca dziękuję i proszę Maryję: „O, Matko spraw, aby zostali, aby przyjęli Twój dar
– Cudowny Medalik i zapisali się do Twojej szkoły...”

Czas  wielkich  z!niw.  Maryja  ma  coraz  więcej  oddanych  Jej  ucznio� w.
Niespodziewanie przychodzą jednak choroby: zator płucny, potem zawał serca.
Czy to znak, z!e trzeba zwolnic�  tempo? Nie, to niemoz! liwe! Tak wiele jest jeszcze
do  zrobienia,  tyle  plano� w,  pomysło� w,  marzen� …  i  jak  powiedział  kiedys�  s�w.
Wincenty Pallotti, aby tego wszystkiego dokonac�: „jedno życie – to za mało.”

Moz!e  to  brak pokory z  mojej  strony? Wiem,  z!e  nie  moz!na podobac�  się
Bogu, jes� li  nie będzie się spełniac�  Jego woli. Bo� g dla kaz!dego wyznaczył misję
i nikt nie moz!e go zastąpic� w jej zrealizowaniu. Z wiekiem jednak ubywa zdrowia
i sił, a przybywa choro� b i ro� z!nych dolegliwos�ci. Coraz częs�ciej proszę Maryję, by
postawiła na mojej drodze osobę, aby Jej dzieło nie upadło… Ufam, z!e tak będzie.

Codziennie dziękuję Bogu za dar Eucharystii. Uczta Pan� ska ma wielką moc.
Ona daje siłę, przemienia moje z!ycie, pogłębia wiarę, pozwala z miłos�cią patrzec�
na drugiego człowieka i widziec� w nim Chrystusa.

Ktos�  powiedział,  z!e  aby  „zarobić  na  niebo”,  trzeba  „zakochać  się
w Eucharystii.” Przyjmując Komunię s�w., przyjmuję Ducha S4więtego, kto� ry mnie
uzdrawia  i  rozwija  we  mnie  z!ycie  Boz!e.  Powoli  moja  wiara  dojrzewa.  Mam
głęboką  s�wiadomos�c�,  z!e  Eucharystia  –  to  wielka  tajemnica.  W  pokornej
modlitwie proszę Maryję – Niewiastę Eucharystii o pomoc w odkrywaniu Jezusa
w kawałku chleba. Kilka lat temu Duch S4więty sprawił, z!e zapragnęłam jeszcze
bardziej  „przylgnąc�”  do  Jezusa  i  przynajmniej  raz  w  tygodniu  uczestniczyc�
w adoracji Najs�więtszego Sakramentu.

Przed dwoma laty w ciszy serca, zapatrzona w Hostię, prosiłam Jezusa, aby
w  kaz!dej  parafii,  gdzie  są  naboz!en� stwa  pierwszych  sobo� t  miesiąca,  podczas
modlitwy był wystawiony Najs�więtszy Sakrament, a po naboz!en� stwie mogła byc�
godzinna lub po� łgodzinna cicha adoracja, jes� li jest to moz! liwe.

Głęboko do serca  zapadły  mi  słowa S4w.  Jana Pawła II:  „Całe  zło  świata
może być pokonane poprzez ogromną moc Adoracji Eucharystycznej.”

W  roku  WIELKIEJ  TAJEMNICY  WIARY  przez!ywanej  pod  hasłem:
EUCHARYSTIA  DAJE  ZN YCIE  -  obchodzic�  będziemy  wiele  waz!nych  Rocznic
i Jubileuszy (…)

W codziennej modlitwie proszę i innych zachęcam, by peregrynacja Figury
Obrazu Matki Boz!ej Cudownego Medalika, pos�więcona 12 paz�dziernika 2019r.
w Szydłowie  przez  Drogiego  nam  Ks.  Biskupa  MARIANA  FLORCZYKA
– przyczyniała  się  do jeszcze  większej  gorliwos�ci  apostolskiej,  by  była  szkołą
miłos�ci  Maryi  i  Jezusa.  Ufam  Boz!ej  Opatrznos�ci,  z!e  na  Jubileusz  25-lecia
Apostolatu Maryjnego na S4więtokrzyskiej  Ziemi,  obraz zawędruje na wzgo� rze
katedralne do Pani Łaskawej Kieleckiej.



Niespodziewanie  jednak  zjawił  się  koronawirus.  On  stał  się  globalnym
zagroz!eniem  dla  całej  ludzkos�ci.  Zasiał  grozę  lęku,  niepokoju,  s�mierci…
Zamknięci w swoich domach, mamy wiele czasu na przemys� lenia, są to nasze
rekolekcje, sprawdzian z naszej wiary; otwarcia się na na drugiego człowieka…
Zadaję sobie pytanie: czy wyjdziemy z tego ubogaceni, czy zbliz!ymy się do Boga?
Czy  będzie  to  czas  odbudowywania  większej  więzi  rodzinnej?   Odnalezienie
Boga i włas�ciwego odczytywania znako� w czasu?

Bo� g nas nie opus�cił.  Codziennie mamy moz! liwos�c�  poprzez media (radio,
telewizję, internet) uczestniczyc�  we Mszy s�w. i duchowo przyjmowac�  Jezusa do
swego  serca.  Wdzięczna  jestem  Księz!om  Biskupom  i  Kapłanom  za  głoszone
kazania ( homilie ) podczas kaz!dej takiej „zdalnej” Mszy s�w. (robię sobie notatki,
by dłuz!ej pozostały w pamięci).

40  DNI  MOJEJ  DOMOWEJ  KWARANTANNY  –  Coraz  częs�ciej  zaczynam
tęsknic�  za  sakramentalną  Ucztą  w  kos�ciele.  W  piątek  24  kwietnia  br.  razem
z męz!em  swoje  kroki  kierujemy  najpierw  do  Ojco� w  Franciszkano� w,  by
w sakramencie pojednania wyznac�  swoje grzechy.  Wewnątrz rodzi  się rados�c�,
lekkos�c�…

W kaplicy adoracji  długo wpatruję się w białą Hostię,  Chcę z Tobą Jezu
rozmawiac�,  mam  Ci  tyle  do  powiedzenia,  podziękowania  za  Twoją  Miłos�c�
i Miłosierdzie, mimo tylu moich upadko� w i nie wypełnionych obietnic – Ty ciągle
mnie kochasz!

Od soboty 25 kwietnia br. mogę juz!  codziennie uczestniczyc�  we Mszy s�w.
i przyjmowac�  Jezusa  sakramentalnie! Czy moz!na pragnąc� czegos�  więcej?

Maryjo – NIEWIASTO EUCHARYSTII! Pos�redniczko Łask, od Ciebie chcę się
uczyc�  pokory,  zawierzenia  wszystkiego  Bogu,  posłuszen� stwa  woli  Boz!ej,  jak
czynił to nasz Ukochany Ojciec S4więty Jan Paweł II, Kardynał Stefan Wyszyn� ski –
Prymas  Tysiąclecia  i  wielu  innych.  S4wiadectwo  swoje  pragnę  zakon� czyc�
fragmentem mojego zamys� lenia z 13 sierpnia 1997r.

PRZYJDŹ DUCHU ŚWIĘTY!
W sercu moim jakaś dziwna przemiana.

Na słowa: OTO CHRYSTUS… - wpatruję się w Pana.
Uginają się kolana, a oczy patrzą w Hostię białą,

Usta słowa wdzięczności dla Pana szeptają.
Spełnia się największy cud świata!

Jezus przychodzi do mnie i do mojego brata.
Niepojęte, w tej maleńkiej kruszynie chleba i kropli wina;

Cały Jezus jest ukryty i miłości przyczyna.
PANIE NIE JESTEM GODZIEN…

Uzdrowiona, z Jezusem wracam do domu.
Jezu mój, nie oddam Cię nikomu!

Moderator Diecezjalny AM Kielce
Kielce, 18.05.2020 Halina Pilewska


