Czyżby?
13.04.2020 AD

Ks. Karol Stehlin, przełożony Bractwa w Polsce i Dyrektor Generalny Milicji Niepokalanej na
świecie, w wywiadzie dla Mediów Narodowych (https://medianarodowe.com/przy-wielkichniepokojach-katolik-powinien-wracac-do-fundamentow-wideo/) wyraził myśl,
że Eucharystia poprzez przypadłości chleba i wina, może przenosid wirusa

.

Przypadłości określają dany byt, charakteryzują go, ale nim nie są. W przypadku chleba i wina
można mówid o smaku, zapachu, kształcie, objętości, gęstości, temperaturze itp. Żadne z
tych określeo nie jest w stanie przenieśd zakażenia, gdyż jest wartością wirtualną,
niematerialną, jest opisem, gdy tymczasem zakażenie przenieśd może jedynie substancja
materialna.
Może więc przenieśd wirusa chleb, gdy na nim siedzi, wino, gdy jest w nim zanurzony,
powietrze, gdy się w nim uniesie.
Jeśli więc siedzi wirus na Hostii przed konsekracją, to siedzi na Niej i po niej, ale nie siedzi już
na chlebie, ale na Ciele Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wkraczamy więc w obszar
nadprzyrodzony, nazywany Wiarą.
Według mojej wiedzy, wszystko, co miało kontakt z Ciałem naszego Pana zostało uświęcone:
Krzyż, Gwoździe, Całun, Chusta, także kielich i patena są konsekrowane. Nie bójmy się więc
świętości.
Sam Pan utwierdza nas w ufności.
Łukasz 6. 12-19
„W tym czasie Jezus wyszedł na górę, aby się modlid i całą noc spędził na modlitwie do Boga. Z
nastaniem dnia przywołał swoich uczniów i wybrał spośród nich dwunastu, których też nazwał
apostołami: Szymona, którego nazwał Piotrem; i brata jego, Andrzeja; Jakuba i Jana; Filipa i
Bartłomieja; Mateusza i Tomasza; Jakuba, syna Alfeusza, i Szymona z przydomkiem Gorliwy; Judę,
syna Jakuba, i Judasza Iskariotę, który stał się zdrajcą. Zeszedł z nimi na dół i zatrzymał się na
równinie. Był tam duży poczet Jego uczniów i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei i Jerozolimy oraz z
wybrzeża Tyru i Sydonu; przyszli oni, aby Go słuchad i znaleźd uzdrowienie ze swych chorób. Także i
ci, których dręczyły duchy nieczyste, doznawali uzdrowienia. A cały tłum starał się Go dotknąć,
ponieważ moc wychodziła od Niego i uzdrawiała wszystkich”.
Czyż dzisiaj jest inaczej?

