
Nie możemy żyć bez Eucharystii 

Informacja następującej treści została wysłana na początku maja do 

parafian św. Józefa w Denver, która również ukazała się na stronie 

internetowej parafii.  „Z ogromną radością przyjmujemy długo wyczekiwaną 

wiadomość o przywróceniu możności osobistego udziału wiernych we 

Mszach Świętych w Archidiecezji Denver. Po 56 dniach zakazu 

odprawiania publicznych nabożeństw w związku z pandemią arcybiskup S. 

Aquila podjął decyzję o stopniowym i ograniczonym dostępie wiernych do 

osobistego udziału we wspólnych zgromadzeniach eucharystycznych, 

prosząc jednocześnie o zachowanie ogólnie obowiązujących zasad 

bezpieczeństwa, oraz o stosowanie się do wytycznych i zaleceń 

poszczególnych parafii. Decyzja ta wchodzi w życie w sobotę, 9 maja 2020 

roku i trwać będzie do odwołania. W związku z tym w naszym kościele 

rozkład Mszy Świętych niedzielnych będzie od 9 maja, 2020 r. do 

odwołania wyglądał następująco:.  

Sobota 

18:30  Msza Św. w języku polskim 

Niedziela 

- 8:00 ( w języku angielskim)  

- 9:30 (w języku polskim), transmisja internetowa 

- 11:30 (w języku polskim) na parkingu 

Na początku Msze Św. w kościele były ograniczone tylko do 10 osób, 

obecnie mogą być zajęte wyznaczone miejsca w kościele do 40 rodziń. 

Natomiast na parkingu, gdzie od razu został skonstruowany przez wiernych  

ołtarz polowy, uczestnictwo we Mszy Św. jest dostępne dla wszystkich, 

którzy tylko pragną w niej uczestniczyć.  

                     56 dni bez uczestnictwa we Mszy Św.  i możliwości przyjęcia 

Komunii Świętej to dla niektórych ludzi, był to wyjątkowy czas 

doświadczenia i ogromnej tęsknoty za Chrystusem Eucharystycznym – 

Chlebem Żywym, który dla nas pielgrzymujących na ziemi jest Pokarmem 

w drodze do nieba,  



Tęsknota za Tym utraconym Skarbem może być porównywalna dla 

niektórych współczesnych chrześcijan do tego co przeżywali męczennicy 

miejscowości Abitena w dzisiejszej Tunezji, którzy wbrew 

niebezpieczeństwu zebrali się w domu jednego z wiernych - Oktawiusza 

Feliksa (Szczęśliwego), by odprawić Eucharystię.  Wydarzenia te 

przypomniał papież  Bedebykt XVI podczas kongresu Eucharystycznego w 

Bari. 

Nawiązując do hasła Kongresu: "Nie możemy żyć bez niedzieli", Ojciec 

Święty , przytoczył  znane świadectwo męczenników : 

"Aresztowanych przyprowadzono do Kartaginy, gdzie przesłuchał ich 

prokonsul Anulin. Znacząca była odpowiedź, jaką Emeryt dał prokonsulowi 

Rzekł on: «Sine dominico non possumus»: nie możemy żyć, nie 

gromadząc się w niedzielę dla sprawowania Eucharystii. Brakowałoby nam 

sił do podejmowania codziennych trudów i musielibyśmy ugiąć się pod 

nimi. 

Po straszliwych torturach 49 męczenników z Abiteny zostało 

zamordowanych... Zmarli, ale zwyciężyli: wspominamy ich teraz w chwale 

zmartwychwstałego Chrystusa" - podkreślił papież. 

"I my, chrześcijanie XXI wieku, powinniśmy zastanowić się nad 

doświadczeniem tych męczenników - mówił dalej Benedykt XVI. - Nam 

także nie jest łatwo żyć po chrześcijańsku. Z duchowego punktu widzenia 

świat, w którym żyjemy, naznaczony częstokroć niepohamowanym 

konsumpcjonizmem, obojętnością religijną, zamkniętym na transcendencję 

sekularyzmem, może się wydać pustynią" …."Potrzebujemy tego Chleba, 

by podejmować trudy i zmęczenie podróży... Udział w niedzielnej Mszy św. 

i spożywanie Chleba Eucharystycznego jest potrzebą chrześcijanina, który 

może w ten sposób odnaleźć energie, niezbędne do podjęcia drogi, którą 

ma przed sobą. Drogi, która nie jest zresztą dowolna: droga, którą Bóg 

wskazuje przez swoje Prawo, zmierza w kierunku wpisanym w samą istotę 

człowieka. Iść nią oznacza dla człowieka realizację samego siebie, zejść z 

niej oznacza zagubić samego siebie"  

  P.S. Bardzo chciałbym podziękować wszystkim , którzy podczas tego 

trudnego czasu wspierali nas i dają świadectwo wiary. Wdzięczni jesteśmy 

tym, którzy pomogli wznieść ołtarz polowy i przystosować kościół , by 

nabożeństwa mogły się odbywać w bezpiecznych warunkach. Bóg sam 



zapłąć. Podczas każdej niedzielnej łączymy się internetowo i duchowo z 

wszystkimi , którzy nie mogą uczesniczyć osobiście „gromadząc się w 

niedzielę dla sprawowania Eucharystii „ 

 


