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Wprowadzenie 

W Katechizmie Kościoła Katolickiego naucza się, że „uczestnictwo w Bo-
skiej naturze, które ludzie otrzymują w darze przez łaskę Chrystusa, objawia 
pewną analogię do powstania, rozwoju i wzrostu życia naturalnego. Wierni 
odrodzeni przez chrzest zostają umocnieni przez sakrament bierzmowania, 
a  w  Eucharystii otrzymują pokarm życia wiecznego. W  ten sposób sakra-
menty wtajemniczenia chrześcijańskiego w coraz większym stopniu osiągają 
skarby życia Bożego i postępują w kierunku doskonałej miłości” (1212). Kate-
chizm dookreśla również, że „najświętsza Eucharystia dopełnia wtajemnicze-
nie chrześcijańskie. Ci, którzy przez chrzest zostali wyniesieni do godności 
królewskiego kapłaństwa, a przez bierzmowanie zostali głębiej upodobnieni 
do Chrystusa, za pośrednictwem Eucharystii uczestniczą razem z całą wspól-
notą w  ofierze Pana” (KKK 1322). Wokół Eucharystii koncentruje się także 
codzienne życie Kościoła, gdyż jest ona „źródłem, a  zarazem szczytem całe-
go życia chrześcijańskiego” (Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna 
o Kościele, 11). Z tego też względu „inne […] sakramenty, tak jak i wszystkie 
kościelne posługi i  dzieła apostolstwa, wiążą się ze świętą Eucharystią i  do 
niej zmierzają. W najświętszej bowiem Eucharystii zawiera się całe duchowe 
dobro Kościoła, a mianowicie sam Chrystus, nasza Pascha” (Sobór Watykań-
ski II, Dekret o posłudze i życiu prezbiterów, 5).

Soborowa refleksja nad tajemnicą Eucharystii uwydatniła jej istot-
ne i  wzajemnie dopełniające się aspekty, takie jak: kult, ofiara, przymierze, 
uczta i dziękczynienie. Duchowe bogactwo Paschalnego Misterium Chrystu-
sa i Kościoła implikuje zatem konieczność prowadzenia pogłębionej kateche-
zy sakramentalnej. Najważniejsze treści i zadania katechezy eucharystycznej 
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podaje instrukcja Eucharisticum Mysterium1. Jak czytamy w  dokumencie, 
zadaniem pasterzy jest wprowadzanie wiernych do pełnego zrozumienia tej 
tajemnicy wiary. Punktem wyjścia powinny stać się obchody roku liturgicz-
nego, obrzędy oraz modlitwy występujące w celebrze, zwłaszcza wielka mo-
dlitwa eucharystyczna (EM 15). Dla katechezy skierowanej do dzieci autorzy 
dokumentu domagają się od osób odpowiedzialnych za ich religijne wycho-
wanie – szczególnie od rodziców, proboszcza i nauczycieli – aby wprowadza-
li je stopniowo w poznanie tajemnicy zbawienia. Katecheza eucharystyczna 
dostosowana do wieku i możliwości poznawczych dzieci ma zmierzać do tego, 
aby przez wyjaśnianie głównych obrzędów i  modlitw uwydatniony został 
sens Mszy św., również w aspekcie udziału w życiu Kościoła (EM 14).

Niezbywalnym zadaniem katechezy jest wreszcie ofiarowanie wier-
nym, będącym na każdym etapie życia, zrozumienia tajemnicy Eucharystii 
w  jej pełnym znaku liturgicznym oraz kształtowanie postaw eucharystycz-
nych, takich jak: współofiarowanie, miłość, jedność, dziękczynienie, uwiel-
bienie; czynnego, pełnego i zaangażowanego uczestnictwa w liturgii; owocne-
go słuchania słowa Bożego. Spełnienia tego zadania domaga się sama natura 
Eucharystii oraz godność kapłaństwa chrzcielnego wiernych (zob. Kongrega-
cja ds. Duchowieństwa, Dyrektorium ogólne o katechizacji, 85). Autorzy kate-
chez proponowanych w Programie duszpasterskim mają nadzieję, że staną się 
one pomocą i skromnym przyczynkiem dla osiągnięcia wskazanych celów ka-
techetycznej formacji prowadzonej w ramach parafialnego duszpasterstwa. 

Ks. Roman Buchta
Wydział Katechetyczny Archidiecezji Katowickiej

Katechezy dla członków parafialnych rad duszpasterskich

1  Zob. Święta Kongregacja Obrzędów, Instrukcja „Eucharisticum Mysterium” o kulcie tajemnicy Eucharystii 
(25.05.1967), 3, http://www.kkbids.episkopat.pl/?id=295#id=295 [02.09.2018].
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K AT E C H E Z Y  D L A  CZ ŁO N KÓW  PA R A F I A L N YC H 
R A D  D U SZ PA ST E R S K I C H

Ks. Marek Barszczewski  
Wydział Teologiczny Uniwersytetu Kardynała Stefana  
Wyszyńskiego w Warszawie 

 
Przez Chrystusa w Duchu Świętym do Ojca  
– Eucharystia jako dzieło Trójcy Świętej 

Cele: 
• zapoznanie się z  wybranymi treściami dotyczącymi Eucharystii 

i ich analiza; 
• pogłębienie wiedzy dotyczącej liturgii;
• wypracowanie propozycji duszpasterskich dla wspólnoty para-

fialnej mających na celu pogłębienie przeżywania liturgii.

I. Modlitwa do Ducha Świętego
O tajemniczy Płomieniu,
Źródło miłości i prawdy,
Pocieszycielu strapionych,
Przyjdź do nas, Duchu Najświętszy!

Ożywcza roso w znużeniu,
Ogniu wśród chłodu zwątpienia
I jasne światło nadziei,
Przyjdź do nas, Duchu Najświętszy!

Niech Twoja łaska przeniknie
Umysł i serce człowiecze,
Gdy z całą mocą wołamy:
Przyjdź do nas, Duchu Najświętszy!
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Niech będzie chwała na wieki
Ojcu, Synowi i Tobie,
A Ty odpowiedz wezwaniu:
Przyjdź do nas, Duchu Najświętszy! Amen2.

II. Odczytanie sprawozdania z poprzedniego spotkania 
III. Wprowadzenie w temat
Zgodnie z  twierdzeniem Karla Rahnera „Trójca jest misterium zbaw-

czym. W przeciwnym razie nie byłaby przedmiotem Objawienia”3. Oznacza 
to, że skoro Bóg objawił się nam jako Trójca i w historii zbawienia widoczne 
było wyraźne rozróżnienie działania poszczególnych Osób Boskich, to miało 
to konkretny cel.

Potwierdzają to mistycy, tacy jak Teresa z  Ávila, Jan od Krzyża czy 
Elżbieta od Świętej Trójcy, którzy właśnie w zjednoczeniu z Trójcą widzieli 
szczyt chrześcijańskiego życia duchowego. Doświadczenie to, według nich, 
całkowicie przemienia życie człowieka i prowadzi do zjednoczenia, nazywa-
nego często „zaślubinami duchowymi”. Wejście w komunię trzech Osób Bo-
skich uważali za tak silne przeżycie, że ma ono moc zespolić wierzącego na 
stałe z Bogiem w Trójcy.

Wydaje się czymś właściwym, aby także szersze rzesze wiernych mia-
ły dostęp do duchowości trynitarnej, aby – na wzór przytoczonych wyżej mi-
styków – mogli wchodzić na wyżyny życia duchowego, do którego przecież 
Bóg zaprasza każdego z nas. 

Aby w tych rozważaniach stąpać pewnie i bez niepotrzebnych błędów, 
trzeba oprzeć się na solidnej podstawie, wypracowanej i utwierdzonej przez 
dwudziestowieczną tradycję Kościoła. A  nie daje on nam nic cenniejszego 
i  skuteczniejszego w  drodze ku chrześcijańskiej doskonałości niż Euchary-
stia. Nic więc dziwnego, że ten „szczyt i źródło” działalności i życia Kościoła 
(KL 10) może się stać dla nas skutecznym narzędziem do wniknięcia w  naj-
większą z chrześcijańskich tajemnic. Misterium Trójcy Świętej przenika całą 
celebrację eucharystyczną. Wchodząc w nią coraz głębiej, możemy zanurzyć 
się w jej źródło – komunię Boskich Osób. I sami mieć w tej komunii swój udział.

2  Liturgia godzin, t. III, Poznań 1987, s. 546.
3  K. Rahner, Pisma wybrane, t. I, Kraków 2005, s. 187.
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Relacje zachodzące w  Trójcy Świętej często określane są przez teolo-
gów jako „dar z samego siebie”. Ojciec, biorąc z głębi swojej istoty, ofiarowu-
je siebie i w ten sposób rodzi Syna. Nie odmawia Mu niczego. Daje wszystko, 
czym jest – swoją boską naturę, wiedzę oraz miłość: „Wszystko przekazał mi 
Ojciec mój” (Mt 11,27). Odpowiedzią na ten gest Ojca jest równie szczodry 
dar z siebie, jaki czyni Syn. On również nie pozostawia niczego dla siebie, ale 
składa się w całkowitej ofierze. Te dwa nieskończone dary wzajemnej miłości 
dwóch Osób Boskich spotykają się ze sobą w wieczności i tchną Ducha, który 
odtąd sam będzie nazywany Darem oraz Płomieniem Miłości.

W ten sposób ani Syn, ani Ojciec, ani Duch Święty nie zatrzymują nicze-
go w sobie, ale wszystko ofiarowują innym osobom tej odwiecznej wspólnoty. 
Jednak to im nie wystarcza. Ich miłość pragnie być płodna i wylewać się dalej. 
W ten sposób Bóg stwarza świat, udzielając mu obficie swoich darów: istnie-
nia, harmonii, życia (Rdz 1). Jednak obiektem szczególnego obdarowania stał 
się człowiek, uczyniony na podobieństwo Trójcy (Rdz 1,26-29). Oprócz życia 
otrzymał także rozum, wolną wolę, zdolność kochania, a nawet nieśmiertel-
ność (KDK 12).

Późniejsze dzieje historii zbawienia ukazują liczne sytuacje, w  któ-
rych objawiała się hojność Stwórcy wobec Jego stworzenia. Jednak jej 
kulminacją jest dar, jaki składa Bóg człowiekowi w  momencie wcielenia. 
Rezygnując z  jakiegokolwiek pośrednictwa czy półśrodków, ofiarowuje 
samego siebie, stając się człowiekiem i  wydając siebie na śmierć, aby po-
jednać z  sobą zbłąkaną ludzkość. Ważne jest dostrzeżenie roli wszystkich 
trzech Osób Boskich w tym zbawczym dziele. Ojciec udziela ludziom tego, co 
ma najcenniejsze i co kocha całym swoim jestestwem – własnego Syna. On 
natomiast, aby dać wyraz swojemu całkowitemu oddaniu Ojcu, zgadza się 
stać się darem. Wszystko to dokonuje się za pośrednictwem Ducha, który 
asystuje wcieleniu, prowadzi Chrystusa w czasie całej Jego ziemskiej misji 
(Mt 4,1; Łk 4,16-21), by na końcu, w  momencie konania, ponownie stać się 
darem Syna dla Ojca (Łk 23,46). Jednak i tutaj ofiarność Boga nie kończy się, 
gdyż Jezus, zgodnie z obietnicą daną uczniom, po swoim wniebowstąpieniu 
ofiarowuje im kolejny wielki dar, uosobienie wzajemnej miłości Ojca i Syna 
– Ducha Świętego, który odtąd nieustannie będzie towarzyszył Kościołowi 
i prowadził go w drodze ku zbawieniu.
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Ten ofiarny charakter Trójcy Świętej ma swoje bezpośrednie odbi-
cie i przedłużenie w Eucharystii. Jest ona przecież darem Ojca dla Kościoła. 
Darem, którym jest sam Syn umiłowany, a który dokonuje się od dwóch ty-
sięcy lat na ołtarzach całego świata dzięki działaniu Ducha Świętego. Świad-
czą o tym epiklezy eucharystyczne używane przez Kościół od początku jego 
istnienia: „Epikleza („wzywanie-na”) jest modlitwą wstawienniczą, w  której 
kapłan prosi Ojca o posłanie Ducha Uświęciciela, by składane ofiary stały się 
Ciałem i Krwią Chrystusa i aby wierni, przyjmując je, sami stawali się żywą 
ofiarą dla Boga” (KKK 1105). Wspólnota wiernych prosi więc Ojca o dar, któ-
rego Ten udziela za każdym razem w  obfitości. Dzięki temu Jezus może się 
cały czas ofiarowywać za swój lud i w ten sposób potwierdzać swoje bezgra-
niczne posłuszeństwo i oddanie Ojcu.

W  Komunii św. otrzymujemy więc ogromny skarb, którego musimy 
być świadomi. I, tak jak każdy podarunek, powinien on nas skłaniać przede 
wszystkim do wdzięczności. „I bądźcie wdzięczni!” (Kol 3,15) – zachęca Kolo-
san św. Paweł. Tym właśnie jest Eucharystia – dziękczynieniem, jakie wierni 
zanoszą Ojcu przez Jezusa Chrystusa w  Duchu Świętym: „Przez Chrystusa, 
z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze wszechmogący, w jedności Du-
cha Świętego wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków” – mówi 
doksologia na zakończenie każdej modlitwy eucharystycznej. W  następnej 
kolejności wdzięczność popycha nas do odpowiedzenia na dar swoim darem. 
Kościół więc, oprócz dziękczynienia, pragnie ofiarowywać Ojcu wszyst-
ko, co posiada: owoce pracy ludzkiej, modlitwy, akty pokuty i  umartwienia 
itd. Wszystko to ma swoje odbicie w  części Mszy św., jaką jest ofiarowanie, 
i w słowach wypowiadanych wtedy przez kapłana: „Błogosławiony jesteś Pa-
nie, Boże wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, owoc 
ziemi i pracy rąk ludzkich. Tobie go przynosimy, aby stał się dla nas chlebem 
życia”. Jednak to nie wystarcza. Bo czymże są te skromne dary w zestawieniu 
z  hojnością samego Boga?! Dlatego Kościół w  liturgii posuwa się krok na-
przód, ofiarowując Ojcu to, co ma najcenniejszego, a co sam od Niego otrzy-
mał – Ciało i  Krew Jezusa. W  ten sposób Syn ponownie staje się darem, ale 
tym razem od Ludu Bożego dla Ojca. 

W Eucharystii możemy więc doświadczyć ofiarności Boga i otrzymać 
w Komunii św. Jego samego jako dar dla nas. Mamy też okazję na niego od-
powiedzieć, włączając się w dziękczynienie całego Kościoła i w ofiarę, którą 
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składa Ojcu z  Ciała i  Krwi Jego Syna. W  ten sposób jesteśmy zapraszani do 
współudziału w tej odwiecznej wymianie darów, która ma miejsce w Trójcy 
Świętej4.

IV.  Fragmenty z Pisma Świętego, Katechizmu Kościoła 
Katolickiego, inne dokumenty Kościoła

Pismo Święte
Ap 4,1-10 (Niebiańska liturgia wokół Bożego tronu)

Katechizm Kościoła Katolickiego

KKK 1074
„Liturgia jest szczytem, do którego zmierza działalność Kościoła, i jed-

nocześnie jest źródłem, z którego wypływa cała jego moc” (Sobór Watykański 
II, Konst. Sacrosanctum Concilium, 10). Jest więc uprzywilejowanym miej-
scem dla katechezy Ludu Bożego. „Katecheza z natury swej jest związana z ca-
łym sprawowaniem liturgii i  sakramentów, gdyż właśnie w  sakramentach, 
a zwłaszcza w Eucharystii, Jezus Chrystus najpełniej działa w celu przemiany 
człowieka” (Jan Paweł II, adhort. apost. Catechesi tradendae, 23).

KKK 1075
Katecheza liturgiczna ma na celu wprowadzenie w  misterium Chry-

stusa (jest „mistagogią”), przechodząc od tego, co widzialne, do tego, co niewi-
dzialne, od znaku do tego, co on oznacza, od „sakramentów” do „misteriów”. 
Taka katecheza jest zadaniem katechizmów lokalnych i regionalnych.

KKK 1204
Celebracja liturgii powinna więc odpowiadać charakterowi i kulturze 

różnych narodów (por. Sobór Watykański II, Konst. Sacrosanctum Conci-
lium, 37–40). Aby misterium Chrystusa było „wszystkim narodom obwiesz-

4  B. Kopeć, Teologia Trójcy Świętej  w tajemnicy Eucharystii, a Trynitarne przeżycia mistyczne św. Fau-
styny Kowalskiej, https://www.academia.edu/29052657/TEOLOGIA_TRÓJCY_ŚWIĘTEJ_W_TAJEMNI-
CY_EUCHARYSTII_A_TRYNITARNE_PRZEŻYCIA_MISTYCZNE_ŚW._FAUSTYNY_KOWALSKIEJ 
[02.2018].
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czone dla skłonienia ich do posłuszeństwa wierze” (Rz 16,26), powinno być 
głoszone, celebrowane i  przeżywane we wszystkich kulturach tak, by nie 
niszczyło tych kultur, lecz służyło ich odkupieniu i dopełnieniu (por. Jan Pa-
weł II, adhort. apost. Catechesi tradendae, 53). Wiele dzieci Bożych właśnie 
ze swoją kulturą ludzką, przyjętą i przemienioną przez Chrystusa, i za jej po-
średnictwem ma przystęp do Ojca, by Go uwielbiać w jednym Duchu.

KKK 1206
„Różnorodność liturgiczna może być źródłem wzbogacenia, ale może 

również wywoływać napięcia i wzajemne niezrozumienie, a nawet schizmy. 
Jest jasne, że w tej dziedzinie różnorodność nie powinna szkodzić jedności. 
Może ona wypowiadać się jedynie w ramach wierności wobec wspólnej wia-
ry, wobec znaków sakramentalnych, które Kościół otrzymał od Chrystusa, 
i wobec wspólnoty hierarchicznej. Adaptacja kulturowa wymaga nawróce-
nia serca, a jeśli trzeba, także zerwania ze zwyczajami przodków niezgodny-
mi z wiarą katolicką” (Jan Paweł II, list apost. Vicesimus quintus annus, 16).

Inne dokumenty/teksty

Paweł VI, fragment encykliki Misterium fidei 
Kult uwielbienia (latrić) należny sakramentowi Eucharystii
Ten kult uwielbienia, należny sakramentowi Eucharystii, okazywał 

zawsze i okazuje Kościół katolicki nie tylko w czasie obrzędów Mszy św., ale 
i poza nią, przez jak najstaranniejsze przechowywanie konsekrowanych Ho-
stii, wystawianie ich do publicznej czci wiernych i obnoszenie w procesjach 
wśród radości tłumnie zebranego ludu.

W sprawie tej czci starodawne dokumenty kościelne dostarczają nie-
jednego świadectwa. Pasterze bowiem Kościoła pilnie napominali wiernych, 
aby Eucharystię, którą mieliby u siebie w domach, z największą troskliwością 
przechowywali. „Ciało bowiem Chrystusa mają wierni pożywać, a nie lekce-
ważyć je”, jak mocno napomina św. Hipolit.

I rzeczywiście wierni uważali się za winnych, i to całkiem słuszne, jak 
wspomina Orygenes, jeżeli po otrzymaniu ciała Pańskiego i przechowywa-
niu go z wszelką ostrożnością i czcią, cośkolwiek z niego przez niedbalstwo 
upadło.
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Że zaś ci sami pasterze surowo karcili wkradające się jakiekolwiek 
niedociągnięcia należnej czci, świadkiem w  tej sprawce wiarogodnym jest 
Nowacjan, będący zdania, że na potępienie zasługuje ten, kto „wyszedłszy po 
nabożeństwie niedzielnym i  niosąc jeszcze ze sobą, jak to było w  zwyczaju, 
Eucharystię… obnosił święte ciało Pańskie”, śpiesząc na widowiska, a nie do 
swego domu.

Święty Cyryl Aleksandryjski odrzuca nawet jako obłęd opinię tych, 
którzy twierdzili, że Eucharystia nie ma wartości uświęcającej, jeśli zostało 
z niej coś do dnia następnego. „Ani Chrystus – powiada – nie ulega zmianie, 
ani się Jego święte ciało nie zmienia, lecz siła i  moc pochodząca z  błogosła-
wieństwa oraz ożywcza łaska trwa w nim nieprzerywalnie”.

I nie wolno zapominać, że w dawnych wiekach wierni, czy to uciskani 
grozą prześladowań, czy to przebywający na odludziu z zamiłowania do życia 
pustelniczego, posilali się nawet każdego dnia Eucharystią, biorąc ją własny-
mi rękoma, gdy nie było kapłana lub diakona.

Nie dlatego o  tym mówimy, by zmieniać coś w  sposobie przechowy-
wania Eucharystii i przyjmowania Komunii św. przepisanym później przez 
prawa kościelne i teraz jeszcze będącym w mocy, lecz dlatego, by się wspólnie 
radować z wiary Kościoła, która zawsze jest jedna i ta sama.

Z tej to jednej wiary wzięło również początek święto Bożego Ciała, ob-
chodzone po raz pierwszy w diecezji leodyjskiej (Liège), głównie za sprawą bł. 
Juliany z Mont Cornillon, które poprzednik nasz Urban IV rozszerzył na cały 
Kościół, oraz wiele dzieł pobożności eucharystycznej, które pod tchnieniem 
łaski Bożej wzrastały z każdym dniem i przez którą Kościół katolicki stara się 
jakby na wyścigi okazywać cześć Chrystusowi, składać Mu dzięki za tak wiel-
ki dar i wypraszać zmiłowanie.

Jan Paweł II, fragment encykliki Ecclesia de Eucharistia
Tak jak kobieta z Betanii, Kościół nie obawiał się „marnować”, poświęca-

jąc najlepsze swoje zasoby, aby wyrażać pełne adoracji zdumienie wobec nie-
zmierzonego daru Eucharystii. Nie mniej niż pierwsi uczniowie, którzy mieli 
przygotować „dużą salę”, Kościół w ciągu wieków i przy zmieniających się kul-
turach czuł się zobowiązany, aby sprawować Eucharystię w oprawie godnej tej 
wielkiej tajemnicy. Nawiązując do słów i gestów Jezusa i rozwijając obrzędowe 
dziedzictwo judaizmu, narodziła się liturgia chrześcijańska. Cóż może wystar-
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czyć, aby w odpowiedni sposób przyjąć dar, który Boski Oblubieniec nieustan-
nie czyni z siebie dla Kościoła-Oblubienicy, zostawiając kolejnym pokoleniom 
wierzących Ofiarę dokonaną raz na zawsze na Krzyżu i czyniąc z siebie samego 
pokarm dla wszystkich wiernych? Nawet jeżeli logika „uczty” budzi rodzinny 
klimat, Kościół nigdy nie uległ pokusie zbanalizowania tej „zażyłości” ze swym 
Oblubieńcem i  nie zapominał, iż to On jest także jego Panem, a  „uczta” pozo-
staje zawsze ucztą ofiarną, naznaczoną krwią przelaną na Golgocie. Uczta eu-
charystyczna jest prawdziwie ucztą „świętą”, w której prostota znaków kryje 
niezmierzoną głębię świętości Boga: O Sacrum convivium, in quo Christus su-
mitur! Chleb łamany na naszych ołtarzach, ofiarowany nam, jako pielgrzymom 
wędrującym po drogach świata, jest panis angelorum, chlebem aniołów, do któ-
rego nie można się zbliżać bez pokory setnika z Ewangelii: „Panie, nie jestem 
godzien, abyś wszedł pod dach mój” (Mt 8,8; Łk 7,6).

Z  tego, co zostało wyżej powiedziane, można zrozumieć, jak wielka 
odpowiedzialność spoczywa przy sprawowaniu Eucharystii zwłaszcza na ka-
płanach, którym przysługuje zadanie przewodniczenia jej in persona Christi, 
zapewniając świadectwo i  posługę komunii nie tylko wobec wspólnoty bez-
pośrednio biorącej w  niej udział, lecz także wobec Kościoła powszechnego, 
który zawsze jest przywoływany przez Eucharystię. Niestety, trzeba z żalem 
stwierdzić, że począwszy od czasów posoborowej reformy liturgicznej, z po-
wodu źle pojmowanego poczucia kreatywności i  przystosowania, nie bra-
kowało nadużyć, które dla wielu były przyczyną cierpienia. Pewna reakcja 
na „formalizm” prowadziła niekiedy, zwłaszcza w niektórych regionach, do 
uznania za nieobowiązujące „formy” obrane przez wielką tradycję liturgicz-
ną Kościoła i jego Magisterium, i do wprowadzenia innowacji nieupoważnio-
nych i często całkowicie nieodpowiednich.

Czuję się zatem w  obowiązku skierować gorący apel, ażeby podczas 
sprawowania Ofiary eucharystycznej normy liturgiczne były zachowywane 
z wielką wiernością. Są one konkretnym wyrazem autentycznej eklezjalności 
Eucharystii; takie jest ich najgłębsze znaczenie. Liturgia nie jest nigdy prywat-
ną własnością kogokolwiek, ani celebransa, ani wspólnoty, w której jest spra-
wowana tajemnica. Apostoł Paweł był zmuszony skierować naglące słowa do 
wspólnoty w  Koryncie z  powodu poważnych uchybień w  celebracji euchary-
stycznej, którą sprawowali podzieleni (skísmata), tworząc różne frakcje (airé-
seis) (por. 1 Kor 11,17-34). Również w naszych czasach posłuszeństwo normom 
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liturgicznym powinno być na nowo odkryte i docenione jako odbicie i świadec-
two Kościoła jednego i powszechnego, uobecnionego w każdej celebracji Eucha-
rystii. Kapłan, który wiernie sprawuje Mszę św. według norm liturgicznych, 
oraz wspólnota, która się do nich dostosowuje, ukazują w  sposób dyskretny, 
lecz wymowny swą miłość do Kościoła. Dla wzmocnienia tego głębokiego po-
czucia wartości norm liturgicznych poprosiłem odpowiednie dykasteria Kurii 
Rzymskiej o przygotowanie bardziej szczegółowego dokumentu, także z odnie-
sieniami o charakterze prawnym na ten tak ważny temat. Nikomu nie można 
zezwolić na niedocenianie powierzonej nam tajemnicy: jest ona zbyt wielka, 
ażeby ktoś mógł pozwolić sobie na traktowanie jej wedle własnej oceny, która 
nie szanowałaby jej świętego charakteru i jej wymiaru powszechnego.

Jan Paweł II, fragment listu apostolskiego na Rok Eucharystii Mane no-
biscum Domine

Eucharystia to wielka tajemnica! Tajemnica, którą trzeba przede 
wszystkim dobrze celebrować. Trzeba, aby Msza św. zajmowała central-
ne miejsce w  życiu chrześcijan i  aby każda wspólnota dokładała wszelkich 
starań dla jej uroczystego celebrowania, zgodnie z  ustalonymi normami, 
z udziałem ludu, korzystając z posługi różnych osób wypełniających zadania 
dla nich przewidziane, i z poważną troską o zachowanie sakralnego charakte-
ru, którym powinien odznaczać się śpiew i muzyka liturgiczna. Konkretnym 
zobowiązaniem na ten Rok Eucharystii mogłoby być dokładne przestudiowa-
nie przez każdą wspólnotę parafialną Ogólnego wprowadzenia do Mszału 
rzymskiego. Najlepszą zaś drogą wprowadzania w misterium zbawienia urze-
czywistnianego w świętych „znakach” pozostaje wierne uczestniczenie w wy-
darzeniach roku liturgicznego. Pasterze niech gorliwie podejmą tę katechezę 
„mistagogiczną”, tak drogą Ojcom Kościoła, która pozwala odkryć znaczenie 
gestów i  słów liturgii, pomagając wiernym przejść od znaków do tajemnicy 
i włączyć w nią całe swe życie.

W szczególności trzeba pielęgnować, zarówno podczas celebrowania 
Mszy św., jak i w kulcie eucharystycznym poza Mszą św., żywą świadomość 
rzeczywistej obecności Chrystusa, dbając o to, by dawać jej świadectwo tonem 
głosu, gestami, sposobem poruszania się, całym zachowaniem. W  związku 
z tym normy przypominają – i ja sam miałem ostatnio okazję to potwierdzić 
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– wagę, jaką należy przywiązywać do chwil milczenia czy to w celebracji, czy 
w czasie adoracji eucharystycznej. Jednym słowem, konieczne jest, aby całej 
postawie względem Eucharystii, zarówno szafarzy, jak i wiernych, towarzy-
szył najwyższy szacunek. Obecność Jezusa w tabernakulum winna stanowić 
jakby biegun przyciągania dla coraz większej liczby dusz w  Nim zakocha-
nych, zdolnych przez długi czas słuchać Jego głosu i niemal odczuwać bicie 
Jego serca. „Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan!” (Ps 34 [33],9).

Benedykt XVI, fragment adhortacji apostolskiej Sacramentum caritatis
Piękno i liturgia
Związek pomiędzy tajemnicą, w  którą się wierzy, i  tajemnicą, którą 

się celebruje, wyraża się w  sposób szczególny w  teologicznej i  liturgicznej 
wartości piękna. Liturgia bowiem, jak i zresztą Objawienie chrześcijańskie, 
ma wewnętrzny związek z pięknem: jest veritatis splendor. W liturgii jaśnie-
je tajemnica paschalna, poprzez którą sam Chrystus pociąga nas do siebie 
i wzywa do komunii. W Jezusie, jak miał zwyczaj mówić św. Bonawentura, 
kontemplujemy piękno i blask początków. Odnoszenie się do atrybutu pięk-
na nie jest jedynie estetyzmem, ale i  sposobem docierania do nas prawdy 
o miłości Boga w Chrystusie poprzez piękno. Fascynuje nas i porywa, odry-
wając od nas samych i pociągając ku naszemu prawdziwemu powołaniu: ku 
miłości. Bóg pozwala się dostrzec już w  stworzeniu, w  pięknie i  harmonii 
kosmosu (por. Mdr 13,5; Rz 1,19-20). W  Starym Testamencie znajdujemy 
również liczne znaki blasku mocy Bożej, która objawia swą chwałę poprzez 
cuda dokonywane wśród narodu wybranego (por. Wj 14; 16,10; 24,12-18; Lb 
14,20-23). W Nowym Testamencie ta epifania piękna dokonuje się ostatecz-
nie w  objawieniu Boga w  Jezusie Chrystusie: On jest pełnym objawieniem 
chwały Bożej. W  uwielbieniu Syna jaśnieje i  udziela się chwała Ojca (por. 
J 1,14; 8,54; 12,28; 17,1). Ponadto to piękno nie jest prostą harmonią formy; 
„najpiękniejszy z synów ludzkich” (Ps 45 [44],3) jest równocześnie w tajem-
niczy sposób Tym, który „nie miał wdzięku ani też blasku, aby na Niego po-
patrzeć” (Iz 53, 2). Jezus Chrystus ukazuje nam, jak prawda miłości potrafi 
przemienić ciemną tajemnicę śmierci w jasne światło zmartwychwstania. Tu 
blask chwały Bożej przekracza wszelkie istniejące w świecie piękno. Praw-
dziwym pięknem jest miłość Boga, która definitywnie objawiła się nam w ta-
jemnicy paschalnej.
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Piękno liturgii jest częścią tej tajemnicy; ona jest najwyższym wyrazem 
chwały Bożej i stanowi, w pewnym sensie, otwarcie się Nieba ku ziemi. Pamiątka 
odkupieńczej ofiary niesie w sobie ślady tego piękna Jezusa, o którym Piotr, Jakub 
i Jan dali świadectwo, gdy Mistrz przemienił się wobec nich w drodze do Jerozoli-
my (por. Mk 9,2). Piękno nie jest więc jedynie czynnikiem dekoracyjnym liturgii; 
ono jest jej elementem konstytutywnym, gdyż jest atrybutem samego Boga i Jego 
Objawienia. Wszystko to winno sprawić, byśmy byli świadomi, jaką należy zacho-
wać uwagę, by liturgia jaśniała zgodnie z jej właściwą naturą.

V. Wprowadzenie do dyskusji
Wielu wiernych uważa Mszę św. za nudną, długą, mało atrakcyjną 

itd. Bierze się to często z niezrozumienia istoty liturgii, braku umiejętności 
przeżywania jej i uczestnictwa w niej. Msza staje się dziś często dodatkiem 
do różnych uroczystości i obchodów świeckich wydarzeń. Liturgia celebro-
wana byle jak, bez odpowiedniego przygotowania, zaangażowwania świec-
kich i  bez pięknej oprawy potrafi zniechęcić. Zatraca się poczucie sacrum 
przy wykonywaniu świętych czynności. W  czasie niedzielnej Eucharystii 
w kościele zauważyć można liczną grupę osób starszych, małą dzieci i brak 
młodzieży. 

Dostrzegamy też sami w parafii wiele innych problemów i niepokoją-
cych zjawisk. 

VI. Pytania do dyskusji
Analiza sytuacji:
• Czy potrzebuję pogłębienia wiedzy o Eucharystii i głębszej forma-

cji liturgicznej?
• Czy podejmuję działania, by liturgia w parafii była piękniejsza, le-

piej rozumiana, głębiej przeżywana? 
• Gdzie dostrzegam braki i zaniedbania w formacji swojej i innych?
• Czy tradycyjne nabożeństwa przyczyniają się do wzrostu wiary 

i pobożności wiernych, czy pozostały tylko pustą tradycją?
Propozycja działań:
• Jak ożywić i rozwijać kult Eucharystii w parafii?
• Czy potrzeba rekolekcji, nabożeństw eucharystycznych, dodatko-

wych katechez o tej tematyce? 
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• W  jaki sposób docierać do innych i  zachęcać ich do pogłębiania 
wiedzy o Eucharystii?

• Czy w  parafii są wspólnoty – ruchy, których charyzmatem jest 
głębsze rozumienie i przeżywanie Eucharystii? (Ruch Światło–Ży-
cie, Domowy Kościół, Eucharystyczny Ruch Młodych itd.) 

VII. Dyskusja 
VIII. Podsumowanie 
IX. Sformułowanie zadań duszpasterskich dla parafii 
X. Wolne wnioski 
XI. Modlitwa końcowa
Duszo Chrystusowa, uświęć mnie.
Ciało Chrystusowe, zbaw mnie,
Krwi Chrystusowa, napój mnie.
Wodo z boku Chrystusowego, obmyj mnie.
Męko Chrystusowa, pokrzep mnie.
O dobry Jezu, wysłuchaj mnie.
W ranach swoich ukryj mnie.
Nie dopuść mi oddalić się od Ciebie.
Od złego ducha broń mnie.
W godzinę śmierci wezwij mnie.
I każ mi przyjść do siebie,
Abym z świętymi Twymi chwalił Cię,
Na wieki wieków. Amen.

XII. Warto przeczytać
Pełny tekst powyższych papieskich dokumentów.
Ogólne wprowadzenie do Mszału rzymskiego, Warszawa 2003.
J. Ratzinger, Duch liturgii, Poznań 2007.
W. Rzemiński., Eucharystia Liturgią Nieba i Ziemi, Kraków 2012.

Ciekawe strony:
• www.liturgia.pl
• katechumenat.pl



19

Ks. Rafał Bednarczyk
Wydział Teologiczny Uniwersytetu Kardynała Stefana  
Wyszyńskiego w Warszawie 

Eucharystia jako źródło wiary Kościoła 

Cele: 
• zapoznanie z  wybranymi wypowiedziami Kościoła ukazującymi 

Eucharystię w doświadczeniu wiary;
• zidentyfikowanie głównych prawd wiary, których źródłem jest 

Eucharystia; 
• analiza czynników sprzyjających i utrudniających rozwijanie wia-

ry eucharystycznej;
• projektowanie działań służących promowaniu wśród wiernych 

postawy świadomego i  aktywnego przeżywania Eucharystii jako 
spotkania ze zmartwychwstałym Panem.

Przebieg:

I. Modlitwa do Ducha Świętego przed Mszą św.
Duchu Święty, przyjdź i  napełnij mnie swoją mocą, swoim światłem, 

przeniknij moją istotę, abym dzięki Twojej łasce mógł całym sercem zjed-
noczyć się z  Jezusem Chrystusem, który przychodzi podczas tej Mszy św., 
ofiarując siebie Ojcu Przedwiecznemu za grzechy całej ludzkości. Oto proszę 
Ciebie, Duchu Święty, uczyń mnie swoim narzędziem i spraw, aby moja oso-
ba doświadczyła wszystkich tych łask płynących z tej ofiary Mszy św., w któ-
rej będę uczestniczył. Dziękuję Ci, Duchu Święty, że przenikasz mnie swoją 
obecnością, otwierając moje serce na ogrom łask, których pragniesz udzielić, 
wprowadzając mnie w bliską relację z Jezusem, ponawiającym swoją ofiarę na 
tym ołtarzu, jak i na ołtarzach całego świata.

Duchu Święty, polecam Ci tych wszystkich, którzy są w  tej świątyni, 
aby dostąpili łaski poznania Boga, który objawia się w  swoim Synu Jezusie 
Chrystusie przychodzącym do nas w  ofierze Mszy św. Uwielbiam Cię, Du-
chu Święty, i proszę o Twoje nieustanne prowadzenie, aż do zjednoczenia się 
w wiecznej chwale. Amen.
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II. Odczytanie sprawozdania z poprzedniego spotkania 
III. Wprowadzenie w temat
Nasze spotkanie rozpoczęliśmy od modlitwy do Ducha Świętego, od-

mawianej przed Mszą św., ponieważ temat, który dziś będziemy poruszać, 
brzmi: Eucharystia jako źródło wiary Kościoła. Aby wniknąć w tajemnicę naj-
większego skarbu Kościoła, jakim jest Eucharystia, potrzebne jest nam świa-
tło Ducha Świętego. Jak podkreślił Benedykt XVI w adhortacji Sacramentum 
caritatis: „Wiara Kościoła jest istotowo wiarą eucharystyczną i karmi się ona 
w szczególny sposób przy stole Eucharystii. Wiara i sakramenty to dwa uzu-
pełniające się aspekty życia kościelnego. Wzbudzona przez głoszenie słowa 
Bożego, dzięki łasce wiara karmi się i wzrasta w spotkaniu ze zmartwychwsta-
łym Panem, które realizuje się w sakramentach: «Wiara wyraża się w obrzę-
dzie, a obrzęd zwiększa i umacnia wiarę»”. Podsumowując swoją myśl w tym 
punkcie, papież stwierdził: „Im żywsza jest wiara eucharystyczna w  Ludzie 
Bożym, tym głębsze jest jego uczestnictwo w życiu kościelnym poprzez świa-
dome przylgnięcie do misji, jaką Chrystus powierzył swoim uczniom”. Moż-
na zatem, odwracając to zdanie, uznać, że tam, gdzie w Kościele brakuje ludzi 
prawdziwie zaangażowanych w rozszerzanie królestwa Bożego, problemem 
jest słaba wiara w tajemnicę Eucharystii. 

Nasze rozważania skupimy na dwóch aspektach podjętego zagad-
nienia. Eucharystia jest bowiem źródłem wiary jako moment spotkania ze 
zmartwychwstałym Panem. Słuchając słowa, słuchamy naszego Mistrza, 
a  spożywając Komunię św., przyjmujemy Go do serca. Jego łaska przenika 
nas i ożywia naszego ducha. Im bardziej uświadamiamy sobie głębię tego spo-
tkania, tym mocniejsza staje się nasza wiara. Drugi, równie ważny wymiar 
poruszanego tematu, to treść wiary, której źródłem jest Eucharystia. Przed-
stawione poniżej teksty, pochodzące ze skarbca nauczania Kościoła, pozwolą 
nam te prawdy lepiej rozpoznać i je sobie uświadomić. 

IV.  Fragmenty z Pisma Świętego, dokumenty Urzędu   
Nauczycielskiego Kościoła

Można uczestników spotkania podzielić na grupy zgodnie z wyszcze-
gólnionymi tekstami i poprosić, aby porozmawiali na temat przedstawionej 
w nich prawdy wiary i jej znaczenia w ich życiu. 
A) Doświadczenie wzrostu wiary w spotkaniu z Chrystusem w Eucharystii. 
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„Rzekł do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Jeżeli nie 
będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i  nie będziecie pili Krwi Jego, 
nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma 
życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdzi-
wym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje 
Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim” (J 6,53-56).

„Wytrwajcie we Mnie, a Ja [będę trwał] w was. Podobnie jak latorośl nie 
może przynosić owocu sama z siebie – jeśli nie trwa w winnym krzewie – tak 
samo i wy, jeżeli we Mnie trwać nie będziecie” (J 15,4).

„Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a  On okazywał, jakoby 
miał iść dalej. Lecz przymusili Go, mówiąc: «Zostań z  nami, gdyż ma się ku 
wieczorowi i dzień się już nachylił». Wszedł więc, aby zostać z nimi. Gdy za-
jął z  nimi miejsce u  stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał 
go i dawał im. Wtedy oczy im się otworzyły i poznali Go, lecz On zniknął im 
z oczu. I mówili nawzajem do siebie: «Czy serce nie pałało w nas, kiedy rozma-
wiał z nami w drodze i Pisma nam wyjaśniał?»” (Łk 24,28-32).

Hymn eucharystyczny św. Tomasza z Akwinu (fragmenty):
1. Zbliżam się w pokorze i niskości swej,
Wielbię Twój majestat, skryty w Hostii tej,
Tobie dziś w ofierze serce daję swe,
O, utwierdzaj w wierze, Jezu, dzieci Twe.
2. Mylą się, o Boże, w Tobie wzrok i smak,
Kto się im poddaje, temu wiary brak,
Ja jedynie wierzyć Twej nauce chcę,
Że w postaci chleba utaiłeś się.
5. Ty, coś upamiętnił śmierci Bożej czas,
Chlebie żywy, życiem swym darzący nas,
Spraw, bym dla swej duszy życie z Ciebie brał,
Bym nad wszelką słodycz Ciebie poznać chciał.

B) Wiara w żywą obecność Boga w Eucharystii i w uobecnioną w niej tajemni-
cę zbawczej męki Chrystusa oraz Jego zmartwychwstania 
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„Kościół żyje dzięki Eucharystii. Ta prawda wyraża nie tylko codzien-
ne doświadczenie wiary, ale zawiera w  sobie istotę tajemnicy Kościoła. Na 
różne sposoby Kościół doświadcza z radością, że nieustannie urzeczywistnia 
się obietnica: «A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia 
świata» (Mt 28,20). Dzięki Najświętszej Eucharystii, w której następuje prze-
istoczenie chleba i wina w Ciało i Krew Pana, raduje się tą obecnością w spo-
sób szczególny” (Jan Paweł II, Ecclesia de Eucharistia, nr 1).

„«Pan Jezus tej nocy, której został wydany» (1 Kor 11,23), ustanowił 
Ofiarę eucharystyczną swojego Ciała i  swojej Krwi. Słowa apostoła Pawła 
przypominają nam dramatyczne okoliczności, w  jakich narodziła się Eu-
charystia. Zawiera ona niezatarty zapis męki i  śmierci Pana. Nie jest tylko 
przywołaniem tego wydarzenia, lecz jego sakramentalnym uobecnieniem. 
Jest ofiarą Krzyża, która trwa przez wieki. Prawdę tę dobrze wyrażają słowa, 
jakimi w rycie łacińskim lud odpowiada na wypowiadaną przez kapłana akla-
mację: «Oto wielka tajemnica wiary» – «Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu!»” 
(Jan Paweł II, Ecclesia de Eucharistia, nr 11).

C) Wiara w prawdę, że dzięki Eucharystii mamy udział w dziele odkupienia 
i zbawienia

„Gdy Kościół sprawuje Eucharystię, pamiątkę śmierci i  zmartwych-
wstania swojego Pana, to centralne wydarzenie zbawienia staje się rzeczywi-
ście obecne i «dokonuje się dzieło naszego Odkupienia». Ofiara ta ma do tego 
stopnia decydujące znaczenie dla zbawienia rodzaju ludzkiego, że Jezus zło-
żył ją i wrócił do Ojca «dopiero wtedy, gdy zostawił nam środek umożliwiają-
cy uczestnictwo w niej», tak jakbyśmy byli w niej obecni. W ten sposób każdy 
wierny może w niej uczestniczyć i korzystać z jej niewyczerpanych owoców. 
Oto wiara, którą przez wieki żyły całe pokolenia chrześcijan” (Jan Paweł II, 
Ecclesia de Eucharistia, nr 11).

„Kościół żyje nieustannie odkupieńczą ofiarą i  zbliża się do niej nie 
tylko przez pełne wiary wspomnienie, ale też poprzez aktualne uczestnic-
two, ponieważ ofiara ta wciąż się uobecnia, trwając sakramentalnie w każdej 
wspólnocie, która ją sprawuje przez ręce konsekrowanego szafarza. W  ten 
sposób Eucharystia umożliwia ludziom współczesnym dostąpienie pojedna-



23

nia, które Chrystus uzyskał raz na zawsze dla ludzkości wszystkich czasów” 
(Jan Paweł II, Ecclesia de Eucharistia, nr 12).

D) Wiara, że w  Eucharystii wraz z  Chrystusem wierzący składają Bogu sa-
mych siebie 

„Przekazując Kościołowi swoją ofiarę, Chrystus pragnął również przy-
jąć za swoją duchową ofiarę Kościoła, który jest wezwany, aby składając ofia-
rę Chrystusa, ofiarowywał także samego siebie. Naucza nas o tym, w odniesie-
niu do wszystkich wiernych, Sobór Watykański II: «Uczestnicząc w  Ofierze 
eucharystycznej, w źródle i zarazem szczycie całego życia chrześcijańskiego, 
składają Bogu Boską Żertwę ofiarną, a wraz z Nią samych siebie»” (Jan Paweł 
II, Ecclesia de Eucharistia, nr 13).

E) Wiara, że w Eucharystii otrzymujemy nowe życie za sprawą Ducha Święte-
go i doświadczamy przedsmaku nieba

„Gdy w Komunii św. przyjmujemy Ciało i Krew Chrystusa, przekazuje 
On nam także swego Ducha. Św. Efrem pisze: «Nazwał chleb swoim żyjącym 
Ciałem, napełnił go sobą samym i swoim Duchem. […] A kto go z wiarą spoży-
wa, spożywa Ogień i Ducha. […] Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, spożywajcie 
z tym Ducha Świętego. Prawdziwie bowiem to jest moje Ciało, i kto je spoży-
wa, będzie żył na wieki». Kościół prosi o ten Boski Dar, źródło każdego innego 
daru, w epiklezie eucharystycznej. Czytamy, na przykład, w Boskiej liturgii 
św. Jana Chryzostoma: «Ciebie wzywamy, Ciebie prosimy i  błagamy: ześlij 
swojego Ducha Świętego na nas i na te dary […], aby stały się dla tych, którzy 
w  nich uczestniczyć będą, oczyszczeniem duszy, odpuszczeniem grzechów, 
komunią z Duchem Świętym»” (Jan Paweł II, Ecclesia de Eucharistia, nr 17).

„Aklamacja, jaką lud wypowiada po konsekracji, celowo kończy się sło-
wami wskazującymi na wymiar eschatologiczny Ofiary eucharystycznej (por. 
1 Kor 11,26): «oczekujemy Twego przyjścia w chwale». Eucharystia kieruje do 
ostatecznego celu, jest przedsmakiem pełni radości obiecanej przez Chrystu-
sa (por. J 15,11); w pewnym sensie jest antycypacją raju – w niej «otrzymuje-
my zadatek przyszłej chwały». W Eucharystii wszystko wyraża pełne nadziei 
oczekiwanie «przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa». Kto się kar-
mi Chrystusem w  Eucharystii, nie potrzebuje wyczekiwać zaświatów, żeby 
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otrzymać życie wieczne: posiada je już na ziemi jako przedsmak przyszłej 
pełni, która obejmie człowieka do końca. W Eucharystii otrzymujemy także 
gwarancję zmartwychwstania ciał, które nastąpi na końcu świata: «Kto spo-
żywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu 
ostatecznym»” (Jan Paweł II, Ecclesia de Eucharistia, nr 18).

V. Wprowadzenie do dyskusji
Przedstawione powyżej teksty pochodzą głównie z encykliki św. Jana 

Pawła II Ecclesia de Eucharistia i  ukazują główne zakresy treści wiary, ja-
kie wypływają z  tajemnicy Eucharystii. Powinniśmy je sobie przypominać 
i  uświadamiać – żywą obecność Chrystusa oraz uobecnienie Jego zbawczej 
męki i  chwalebnego zmartwychwstania. Następnie, że dzięki udziałowi we 
Mszy św. otrzymujemy dostęp do łaski zbawienia, że w Eucharystii my rów-
nież mamy ofiarowywać Bogu samych siebie, że z niej otrzymujemy dar no-
wego życia i  zadatek przyszłej chwały nieba. Być może wydają się nam one 
oczywiste. Ważniejsze jest jednak pytanie, czy my w nie głęboko wewnętrz-
nie wierzymy, czy też tylko znamy je intelektualnie (przyjmujemy je jako ro-
dzaj wiedzy katechizmowej)? 

VI. Pytania do dyskusji
Po zapoznaniu się (w grupach) z głównymi prawdami wiary wypły-

wającymi z  tajemnicy Eucharystii zastanówmy się nad następującymi py-
taniami: 

• Co utrudnia naszej wspólnocie przeżywanie Eucharystii z głęboką 
wiarą i odkrywania w niej głębokiego dynamizmu apostolskiego? 
Co ją osłabia? 

Odpowiedzi zapisujemy na kartce papieru, a  następnie stawiamy ko-
lejne pytanie.

• Co pomaga nam tę wiarę umacniać? Jakie momenty życia, formy 
religijności bądź pielęgnowane tradycje mogą sprzyjać pogłębia-
niu świadomości roli Eucharystii dla naszej wspólnoty? 

Ponownie zapisujemy podane odpowiedzi i przechodzimy do ostatnie-
go pytania.
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• Co możemy w  tej perspektywie zaproponować, jako receptę na 
problemy związane z naszym życiem wiary, aby Eucharystia mo-
gła być jej autentycznym źródłem? 

Zapisujemy receptę. Wybieramy jeden najważniejszy postulat, który 
będziemy w stanie realizować.

VII. Dyskusja
Efekty dyskusji powinny przybrać formę propozycji działań, które 

mogą służyć całej wspólnocie parafialnej. 

VIII. Podsumowanie
Jak można się przekonać na podstawie odbytej dyskusji, Eucharystię 

należy wciąż na nowo odkrywać jako źródło naszej wiary. Nawet osobom 
zaangażowanym zdarza się popadać w rutynę i zbytnio przywiązywać się do 
pewnych form pobożności. Wielu nawet nie myśli o tym, że powinno się coś 
z tym zrobić. Ważnym efektem pracy są wnioski praktyczne. Należy zwrócić 
przy tym uwagę zwłaszcza na możliwości konkretnych działań praktycznych 
oraz włączenia w  nie grup parafialnych lub wybranych osób. Postulaty po-
winny zostać spisane.

IX. Sformułowanie zadań duszpasterskich dla parafii
O ile w poprzednim punkcie nie zostały wypracowane propozycje kon-

kretnych działań (lub było ich niewiele), można przedyskutować te podane 
poniżej.

Wzmocnienie przygotowania duchowego do Mszy św.: 
• zachęta (w  formie akcji) do przychodzenia wiernych na kilkana-

ście minut przed Mszą św. na osobistą modlitwę. Jeśli są ku temu 
warunki, może to być modlitwa prowadzana przez grupę parafial-
ną, zakończona prośbą o dobre przeżywanie Eucharystii (np. mo-
dlitwą do św. Józefa);

• zachęta (w formie akcji) do przychodzenia na chwilę cichej adora-
cji do kościoła w  ciągu tygodnia. Warunek: kościół musi być do-
stępny dla wiernych (przynajmniej w określonych godzinach); 

• zachęta (w  formie akcji lub katechez) do większej troski o  pełny 
udział w Eucharystii (z przyjęciem Komunii św.). Brak gotowości 
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do przystąpienia do Komunii św. pomimo możliwości skorzysta-
nia ze spowiedzi świadczy o abnegacji wiernych;

• organizowanie nabożeństw adoracyjnych przed Najświętszym 
Sakramentem prowadzonych przez świeckich z prośbą o umacnia-
nie wiary osób wątpiących i chwiejnych;

• propozycja udziału w rekolekcjach zamkniętych poświęconych te-
matyce eucharystycznej. 

Promowanie wiedzy dotyczącej Eucharystii:
• organizowanie cyklu katechez dla dorosłych poświęconych Eucha-

rystii;
• promowanie książek, czasopism, artykułów, filmów oraz mate-

riałów internetowych poświęconych tematyce eucharystycznej, 
szczególnie tych, które zawierają świadectwa odnoszące się do 
przeżywania przez chrześcijan Eucharystii;

• organizowanie (publicznych) konkursów wiedzy liturgicznej dla 
dzieci i młodzieży;

• zapoznawanie dzieci, młodzieży i  dorosłych z  różnymi wspólno-
tami kościelnymi, które pielęgnuję formację eucharystyczną, np. 
Eucharystyczny Ruch Młodych; 

• prowadzenie i  systematyczne aktualizowanie kącika liturgiczne-
go w gazetce, gablocie lub stronie parafialnej. Powinien on służyć 
promowaniu praktycznej wiedzy dotyczącej liturgii i  jej przeży-
wania; 

• promowanie zwyczaju zamawiania Mszy św. zamiast prezentów 
rzeczowych na różne okazje, aby powierzać bliskie osoby działa-
niu Bożej łaski, zwłaszcza z prośbą o umacnianie ich wiary. 

X. Wolne wnioski 
XI. Modlitwa końcowa
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Propozycje modlitw: 

Modlitwa do św. Józefa przed Mszą św. 
Święty Józefie, jaką radością musiało być przejęte serce Twoje, gdy 

Dziecię Boskie, Odkupiciela świata, wziąłeś na ręce Twoje, a  przyciskając 
do serca rozmiłowanego, uwielbiałeś jako Pana Twego – w  głębokiej poko-
rze. Łączę niegodną modlitwę moją z pobożnym uwielbieniem Twoim, łączę 
z głosem pochwalnym aniołów i wołam radośnie: chwała na wysokości Bogu, 
chwała Synowi Bożemu, naszemu Odkupicielowi, którego porodziła Maryja 
Dziewica. Módl się za mną, św. Józefie, abym przez przyjęcie Komunii św.do-
tknął Jezusa wiarą i ufnością swoją, a dusza moja i ciało zostały nasycone mi-
łością i doznały uzdrowienia. Amen.

Modlitwa do św. Józefa, 
którą przed Mszą św. odmawiał św. Jan Paweł II
O  szczęśliwy mężu, św. Józefie, tobie dane było Boga – którego wielu 

królów chciało zobaczyć, a nie ujrzeli, usłyszeć, a nie słyszeli (por. Mt 13,17) 
– nie tylko widzieć i słyszeć, ale nosić, całować, odziewać i strzec! Boże, który 
obdarzyłeś nas królewskim kapłaństwem, spraw, prosimy, aby jak św. Józef, 
który zasłużył na to, by dotykać i nosić z szacunkiem w swych rękach jedno-
rodzonego Syna Twojego, zrodzonego z Dziewicy Maryi, tak i my byśmy mieli 
łaskę służyć przy Twoich ołtarzach w czystości serca i niewinności postępo-
wania, abyśmy dzisiaj godnie przyjęli przenajświętsze Ciało i Krew Twojego 
Syna i zasłużyli na wieczną nagrodę w przyszłym świecie.
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Ks. Radosław Chałupniak 
Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego 

Eucharystia budowaniem jedności Kościoła 

Cele – uczestnicy:
• potrafią uzasadnić, dlaczego jedność Kościoła jest jego ważnym 

elementem;
• znają teksty biblijne i liturgiczne (z Eucharystii) na temat jedności 

Kościoła;
• na podstawie dokumentów Jana Pawła II i Benedykta XVI wskazu-

ją, na czym polega i jak wyraża się jedność Kościoła w Eucharystii;
• mają świadomość, że jedność Kościoła jest nie tylko wynikiem 

ludzkich wysiłków, ale przede wszystkim Bożym darem;
• pragną modlić się o  jedność Kościoła, zarówno w  wymiarze eku-

menicznym (odniesienia do chrześcijan innych wyznań), jak i we-
wnątrzkościelnym (między członkami parafii).

Przebieg:

I. Modlitwa do Ducha Świętego
Jako modlitwę proponuję dziś pieśń, kiedyś bardzo często śpiewaną na 

oazach. Spróbujmy dobrze wsłuchać się w jej słowa: „Zjednoczeni w Duchu…” 
(pieśń)

II.  Odczytanie sprawozdania  
z poprzedniego spotkania

Nasze ostatnie spotkanie było na temat: „Eucharystia jako źródło wia-
ry Kościoła”. Zachęcam do posłuchania sprawozdania z tego spotkania.

III. Wprowadzenie w temat
Jest taki ciekawy, kaznodziejski przykład na temat jedności (można 

go zobrazować, przynosząc kilka patyków). Bardzo łatwo jest złamać jeden 
patyk. Jeżeli jednak weźmiemy całą wiązkę patyków, to złamanie ich nie jest 
już tak proste. Jaki jest sens tego przykładu? Osobno każdego można symbo-
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licznie „złamać”, kiedy jednak jesteśmy złączeni, tworzymy jedność – jest to 
trudne, a nawet niemożliwe.

Temat naszego dzisiejszego spotkania brzmi: „Eucharystia budowa-
niem jedności Kościoła”. Warto sobie uświadomić, co znaczą dla nas poszcze-
gólne słowa: czym dla mnie/nas jest „Kościół”, „jedność Kościoła”, „budowa-
nie jedności Kościoła” i wreszcie – na ile Eucharystia jest/była dla mnie/nas 
takim doświadczeniem jedności Kościoła.

Jedność – różne są nasze skojarzenia, np.: małżeńska, rodzinna, pa-
rafialna, społeczna, narodowa, religijna, ale także: jedność między myślami, 
pragnieniami, słowami i  działaniem konkretnego człowieka, jedność we-
wnętrzna i zewnętrzna. Podobnie jak Przykazanie Miłości odnosi się do Boga, 
do bliźniego, do siebie samego. Św. Augustyn, mówiąc o  tym przykazaniu, 
wprowadził pojęcie dwóch porządków. W  porządku przykazania kolejność 
jest następująca: Bóg – bliźni – ja, ale w  porządku wykonania: ja – bliźni – 
Bóg. Jeśli nie kocham siebie dobrą, uporządkowaną miłością, nie potrafię 
kochać ani bliźniego, ani Boga. Podobnie jest z  jednością – w  porządku wy-
konania zaczynamy od siebie. Jeśli tej jedności nie mam w sobie, trudno jest 
o jedność z ludźmi, także w społeczeństwie i w Kościele, jeszcze trudniej o jed-
ność z  Bogiem. Jedność niszczona jest przez grzech, a  ponieważ w  każdym 
z nas jest skłonność do grzechu, więc, jak często tego doświadczamy, bardzo 
łatwo zniszczyć jedność (na różnych płaszczyznach).

Jedność to coś jeszcze więcej niż spotkanie lub dialog. Jedność jest do-
świadczeniem „my”, zjednoczeniem, jest… darem i zadaniem. Jedność opiera 
się na otwartości, zrozumieniu, czasem wybaczeniu i pojednaniu, jest wyra-
zem miłości (szukaniu dobra dla innych) i pragnieniem dzielenia się naszymi 
darami (por. poniżej fragment z 1 Kor).

W tym miejscu musimy sobie uświadomić, że o własnych siłach nie po-
trafimy jedności ani wprowadzić w nasze życie, ani zachować. W Eucharystii, 
o  której mówimy i  którą na tych spotkaniach odkrywamy, pojawia się kilka 
razy słowo jedność, a dokładnie… prośba o zachowanie jedności. W jednej z for-
muł pozdrowienia na początku Mszy św. słyszymy swoiste życzenia: „Miłość 
Boga Ojca, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świę-
tym niech będą z wami…”. Jesteśmy w Kościele rzymskokatolickim, a – warto to 
przypomnieć – „katolicki” znaczy powszechny. Chrystus zostawił nam Eucha-
rystię – wielkie dziękczynienie i prośbę o jedność (por. poniżej J 17).
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W Eucharystii pojawiają się słowa: „Zjednoczeni z całym Kościołem… 
z papieżem… z naszym biskupem”. Wymienia się przy tym imiona aktualnego 
papieża i biskupa danego miejsca. To są ważne odniesienia: na całym świecie 
Msza św. dokonuje się w jedności z papieżem (odniesienie do Piotra, zastępcy 
Chrystusa na ziemi) i z biskupem, który w określonej diecezji na mocy sukce-
sji apostolskiej jest następcą apostołów i kieruje Kościołem lokalnym. Choć fi-
zycznie nie są obecni na tej Mszy św., odwołujemy się do nich, bo nie ma Mszy 
bez Kościoła, bo Kościół jest tam, gdzie jest Eucharystia.

W każdej Mszy św. ksiądz przed Komunią wymawia te słowa: „Nie zwa-
żaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła, i zgodnie z Twoją wolą 
doprowadź go do pełnej jedności i  pokoju” (liturgia Eucharystii, obrzędy 
Komunii). Mamy świadomość własnych słabości, wiemy, że jedność między 
nami często jest niszczona naszymi grzechami, ale ośmielamy się prosić, by 
Bóg otwierał nas i uwrażliwiał na potrzebę jedności; odkrywamy, jak ważna 
jest ta jedność, także w życiu wspólnoty uczniów Jezusa – w Kościele.

IV.  Fragmenty z Pisma Świętego, Katechizmu Kościoła 
Katolickiego i innych dokumentów Kościoła

W Piśmie Świętym jest wiele fragmentów, które zapraszają do jedno-
ści (por. w  Starym Testamencie troskę Boga o  zachowanie jedności narodu 
wybranego). W Ewangelii przejmująco brzmią słowa Pana Jezusa z Jego Mo-
dlitwy arcykapłańskiej w  Ogrójcu, kiedy prosi Boga Ojca za apostołami i  za 
wszystkimi Jego uczniami – także za nami:

„(6) Objawiłem imię Twoje ludziom, których Mi dałeś ze świata. Two-
imi byli i Ty Mi ich dałeś, a oni zachowali słowo Twoje. (7) Teraz poznali, że 
wszystko, cokolwiek Mi dałeś, pochodzi od Ciebie. (8) Słowa bowiem, które 
Mi powierzyłeś, im przekazałem, a oni je przyjęli i prawdziwie poznali, że od 
Ciebie wyszedłem, oraz uwierzyli, żeś Ty Mnie posłał. (9) Ja za nimi proszę, 
nie proszę za światem, ale za tymi, których Mi dałeś, ponieważ są Twoimi. (10) 
Wszystko bowiem moje jest Twoje, a Twoje jest moje, i w nich zostałem oto-
czony chwałą. (11) Już nie jestem na świecie, ale oni są jeszcze na świecie, a Ja 
idę do Ciebie. Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś, 
aby tak jak My stanowili jedno. (12) Dopóki z  nimi byłem, zachowywałem 
ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś, i ustrzegłem ich, a nikt z nich nie zgi-
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nął z wyjątkiem syna zatracenia, aby się spełniło Pismo. (13) Ale teraz idę do 
Ciebie i tak mówię, będąc jeszcze na świecie, aby moją radość mieli w sobie 
w całej pełni. (14) Ja im przekazałem Twoje słowo, a świat ich znienawidził 
za to, że nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata. (15) Nie proszę, abyś 
ich zabrał ze świata, ale byś ich ustrzegł od złego. (16) Oni nie są ze świata, 
jak i Ja nie jestem ze świata. (17) Uświęć ich w prawdzie. Słowo Twoje jest 
prawdą. (18) Jak Ty Mnie posłałeś na świat, tak i Ja ich na świat posłałem. 
(19) A za nich Ja poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni 
w  prawdzie. (20) Nie tylko za nimi proszę, ale i  za tymi, którzy dzięki ich 
słowu będą wierzyć we Mnie; (21) aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, 
Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, aby 
świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał. (22) I także chwałę, którą Mi dałeś, 
przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy. (23) Ja 
w nich, a Ty we Mnie! Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty 
Mnie posłał i żeś Ty ich umiłował tak, jak Mnie umiłowałeś. (24) Ojcze, chcę, 
aby także ci, których Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem, aby widzieli 
chwałę moją, którą Mi dałeś, bo umiłowałeś Mnie przed założeniem świata. 
(25) Ojcze sprawiedliwy! Świat Ciebie nie poznał, lecz Ja Ciebie poznałem 
i oni poznali, żeś Ty Mnie posłał. (26) Objawiłem im Twoje imię i nadal będę 
objawiał, aby miłość, którą Ty Mnie umiłowałeś, w  nich była i  Ja w  nich”  
(J 17).

W Dziejach Apostolskich czytamy o pierwotnym Kościele:
„(10) Kiedy uporczywie wpatrywali się w Niego, jak wstępował do nie-

ba, przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach. (11) I rzekli: «Mężo-
wie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od 
was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba». 
(12) Wtedy wrócili do Jerozolimy z  góry, zwanej Oliwną, która leży blisko 
Jerozolimy, w  odległości drogi szabatowej. (13) Przybywszy tam, weszli do 
sali na górze i przebywali w niej: Piotr i Jan, Jakub i Andrzej, Filip i Tomasz, 
Bartłomiej i  Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i  Szymon Gorliwy, i  Juda, [brat] 
Jakuba. (14) Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z nie-
wiastami, Maryją, Matką Jezusa, i braćmi Jego” (Dz 1). 

Warto zwrócić uwagę na fragment z Pierwszego Listu św. Pawła Apo-
stoła do Koryntian:
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„(12) Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z  wielu 
członków, a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jed-
no ciało, tak też jest i z Chrystusem. (13) Wszyscyśmy bowiem w jednym 
Duchu zostali ochrzczeni, [aby stanowić] jedno Ciało: czy to Żydzi, czy Gre-
cy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscyśmy też zostali napojeni jednym 
Duchem. (14) Ciało bowiem to nie jeden członek, lecz liczne członki. (15) 
Jeśliby noga powiedziała: «Ponieważ nie jestem ręką, nie należę do ciała» 
– czy wskutek tego rzeczywiście nie należy do ciała? (16) Lub jeśliby ucho 
powiedziało: «Ponieważ nie jestem okiem, nie należę do ciała» – czyż nie na-
leżałoby do ciała? (17) Gdyby całe ciało było wzrokiem, gdzież byłby słuch? 
Lub gdyby całe było słuchem, gdzież byłoby powonienie? (18) Lecz Bóg, tak 
jak chciał, stworzył [różne] członki, umieszczając każdy z nich w ciele. (19) 
Gdyby całość była jednym członkiem, gdzież byłoby ciało? (20) Tymczasem 
zaś wprawdzie liczne są członki, ale jedno ciało. (21) Nie może więc oko po-
wiedzieć ręce: «Nie jesteś mi potrzebna», albo głowa nogom: «Nie potrzebu-
ję was». (22) Raczej nawet niezbędne są dla ciała te członki, które uchodzą 
za słabsze; (23) a  te, które uważamy za mało godne szacunku, tym więk-
szym obdarzamy poszanowaniem. Tak przeto szczególnie się troszczymy 
o  przyzwoitość wstydliwych członków ciała, (24) a  te, które nie należą do 
wstydliwych, tego nie potrzebują. Lecz Bóg tak ukształtował nasze ciało, że 
zyskały więcej szacunku członki z natury mało godne czci, (25) by nie było 
rozdwojenia w ciele, lecz żeby poszczególne członki troszczyły się o siebie 
nawzajem. (26) Tak więc, gdy cierpi jeden członek, współcierpią wszystkie 
inne członki; podobnie gdy jednemu członkowi okazywane jest poszano-
wanie, współweselą się wszystkie członki. (27) Wy przeto jesteście Ciałem 
Chrystusa i poszczególnymi członkami. (28) I tak ustanowił Bóg w Kościele 
najprzód apostołów, po wtóre proroków, po trzecie nauczycieli, a  następ-
nie tych, co mają dar czynienia cudów, wspierania pomocą, rządzenia oraz 
przemawiania rozmaitymi językami. (29) Czyż wszyscy są apostołami? Czy 
wszyscy prorokują? Czy wszyscy są nauczycielami? Czy wszyscy mają dar 
czynienia cudów? (30) Czy wszyscy posiadają łaskę uzdrawiania? Czy wszy-
scy przemawiają językami? Czy wszyscy potrafią je tłumaczyć? (31) Lecz wy 
starajcie się o większe dary: a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą”. Po 
tych słowach pojawia się znany i poruszający Hymn o miłości.
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W  Katechizmie Kościoła Katolickiego przeczytamy wprost o  tym, jak 
Eucharystia buduje jedność Kościoła:

„Jedność Ciała Mistycznego: Eucharystia tworzy Kościół. Ci, którzy 
przyjmują Eucharystię, są ściślej zjednoczeni z Chrystusem, a tym sa-
mym Chrystus łączy ich ze wszystkimi wiernymi w jedno Ciało, czyli 
Kościół. Komunia odnawia, umacnia i pogłębia wszczepienie w Kościół, do-
konane już w sakramencie chrztu. Przez chrzest zostaliśmy wezwani, by two-
rzyć jedno Ciało (1 Kor 12,13). Eucharystia urzeczywistnia to wezwanie: «Kie-
lich błogosławieństwa, który błogosławimy, czyż nie jest udziałem we Krwi 
Chrystusa? Chleb, który łamiemy, czyż nie jest udziałem w Ciele Chrystusa? 
Ponieważ jeden jest chleb, przeto my, liczni, tworzymy jedno Ciało. Wszy-
scy bowiem bierzemy z  tego samego chleba» (1 Kor 10,16-17): Jeśli jesteście 
Ciałem Chrystusa i Jego członkami, to na ołtarzu Pana znajduje się wasz sa-
krament; przyjmujecie sakrament, którym jesteście wy sami. Odpowiadacie 
«Amen» («Tak, to prawda!») na to, co przyjmujecie, i podpisujecie się pod tym, 
odpowiadając w ten sposób. Słyszysz słowa: «Ciało Chrystusa» i odpowiadasz: 
«Amen». Bądź więc członkiem Chrystusa, aby prawdziwe było twoje Amen 
(św. Augustyn, Sermones 272)” (KKK 1396).

Warto odkryć, czym jest i  w  jaki sposób Eucharystia buduje jedność 
Kościoła, odnosząc się do dwóch dokumentów papieży Jana Pawła II i Bene-
dykta XVI. (Propozycja pracy z tekstem: indywidualnie albo w parach. W za-
leżności od czasu i  możliwości można wykorzystać wszystkie teksty – por. 
aneks, można niektóre pominąć. Pytanie do tekstu bezpośrednio nawiązuje 
do tematu spotkania: Jak Eucharystia buduje jedność Kościoła?)

Jan Paweł II, encyklika Ecclesia de Eucharistia (2003):
• Eucharystia jednoczy niebo z ziemią, stworzenie ze Stwórcą (8);
• zjednoczenie wierzących z Chrystusem w Komunii (16);
• komunia z Kościołem zbawionych w niebie (19);
• jedność wiernych w Chrystusie (21);
• zjednoczenie ludzi z Bogiem (22);
• jednoczy każdego z Kościołem ( 23);
• jednoczy ludzi między sobą ( 24);
• przez kapłanów łączy Kościół z papieżem ( 28);
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• łączy kapłana z Chrystusem i z wiernymi ( 29);
• znak jedności wszystkich chrześcijan ( 30);
• znak komunii Kościoła ( 34);
• wymagająca komunii, nie „punkt wyjścia” ( 35);
• wymaga wiary działającej przez miłość ( 36);
• wezwanie do nawrócenia grzeszników i do pojednania ( 37);
• zaproszenie do widzialnej komunii ( 38);
• obraz i  prawdziwa obecność jednego, świętego, powszechnego 

i apostolskiego Kościoła ( 39);
• tworzy i wychowuje do komunii ( 40);
• sakrament jedności niedzieli – „dnia Pańskiego” i „dnia Kościoła” 

( 41);
• sakrament jedności Kościoła ( 42);
• błaganie o jedność całego Ludu Bożego ( 43);
• konieczność wyznania wiary, sakramentów i  władzy kościelnej  

( 44);
• nie „interkomunia”, wyjątki w pojedynczych przypadkach ( 45–46);
• odkrywanie jedności przez piękno ( 50);
• jedność z Maryją, „Niewiastą Eucharystii” ( 53).

Benedykt XVI, posynodalna adhortacja apostolska Sacramen-
tum caritatis (2007): 

• Eucharystia „tajemnica komunii” ( 15) (por. EE 38);
• wewnętrzna jedność części Eucharystii ( 44);
• znak jedności i pokoju ( 49);
• język łaciński – znak jedności i uniwersalności Kościoła ( 62);
• małe grupy i jedność wspólnoty ( 63);
• jedność między celebracją i adoracją ( 66);
• jedność wiary i celebracji ( 70);
• niedziela – jedność życia i celebracji ( 73);
• komunia z Bogiem i ludźmi ( 76);
• sakrament miłości Boga i ludzi ( 88–89).
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V. Wprowadzenie do dyskusji
Moderator (lider) jednej z katolickich wspólnot miał zwyczaj częstego 

powtarzania zdania: „Jesteśmy zbyt małą grupą, by pozwolić sobie na podzia-
ły”. Nasze parafie wezwane są do świadectwa jedności skierowanego do we-
wnątrz (byśmy sami doświadczali owoców jedności), ale i  na zewnątrz – do 
niewierzących i obojętnych (aby nasz przykład zachęcał ich do przemyśleń, 
wiary i zaangażowania). Mając w pamięci wielkie ZAPROSZENIE do jedności, 
jakie przeżywamy podczas każdej Mszy św., o którym pisali papieże, spróbuj-
my teraz porozmawiać na temat jedności w naszej parafii.

VI. Pytania do dyskusji
W zależności od kondycji grupy można zaproponować następujące py-

tania do dyskusji:
• Dlaczego ważna jest jedność uczniów Jezusa?
• Co umacnia tę jedność, co ją burzy?
• Co możemy zrobić jako członkowie parafii – indywidualnie i w po-

szczególnych grupach – by samemu cieszyć się jednością, by in-
nym dawać doświadczenie jedności?

VII. Dyskusja
Dyskusja może być prowadzona ze wszystkimi, odnosząc się po kolei 

do powyższych pytań, albo dzieląc grupę na mniejsze i zlecając im opracowa-
nie jednego z pytań oraz przedstawienie owoców pracy na forum.

VIII. Podsumowanie
Na koniec, w ramach podsumowania, chciałbym opowiedzieć historię 

o pewnym człowieku, który z przyjaciółmi wybrał się na weekendowy biwak. 
Na początku wszyscy świetnie się bawili. Pochodzili po górach, a wieczorem 
rozpalili ognisko, przy którym rozmawiali i  śpiewali. W  pewnym momen-
cie człowiek zrezygnował jednak z  towarzystwa innych, wziął jedno palące 
się polano i odszedł na bok. Przyjaciele dziwili się, próbowali go zatrzymać, 
przywoływali go, jednak on pozostał niewzruszony – odszedł daleko i usiadł 
przy własnym małym ognisku, zamykając się na innych. Po jakimś czasie 
drewno całkowicie spłonęło, a człowiek pozostał w ciemności. Zrobiło mu się 
zimno i strasznie nieprzyjemnie. Zaczął odczuwać w sercu wielką samotność, 
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smutek i żal, że tak łatwo zrezygnował z towarzystwa innych. Iskra radości 
pojawiła się dopiero, kiedy w ciemności dostrzegł migające światła i usłyszał 
przyjaciół wykrzykujących jego imię.

IX. Sformułowanie zadań duszpasterskich dla parafii
Zapraszamy do wypracowania konkretnych zadań dla poszczególnych 

grup, które funkcjonują w parafii, na podtawie dwóch pytań:
• Co jako grupa (i  konkretne osoby) możemy zrobić, by dzięki Eu-

charystii budować jedność naszego Kościoła i naszej parafii?
• Jak to możemy uczynić (rozumiane szerzej: jakie podjąć zaangażo-

wanie, kiedy, gdzie, jakimi sposobami)?

X. Wolne wnioski
Na naszym kolejnym spotkaniu podejmiemy temat: „Eucharystia źró-

dłem wspólnoty Kościoła”…

XI. Modlitwa końcowa
Na zakończenie zapraszam do wspólnej modlitwy słowami modlitwy 

franciszkańskiej:
Panie, uczyń mnie narzędziem Twego pokoju.
Tam, gdzie nienawiść – pozwól mi siać miłość,
gdzie krzywda – przebaczenie,
gdzie zwątpienie – wiarę,
gdzie rozpacz – nadzieję,
gdzie mrok – światło,
tam gdzie smutek – radość.

Spraw, Panie, abym nie tyle szukał pociechy,
                                                             ile pociechę dawał;
nie tyle szukał zrozumienia, co rozumiał
nie tyle był kochany, ile kochał.

Albowiem dając – otrzymujemy,
przebaczając – zyskujemy przebaczenie,
a umierając – rodzimy się do życia wiecznego.
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Aneks – teksty do pracy indywidualnej lub w małych 
grupach:
Jan Paweł II, Encyklika Ecclesia de Eucharistia (2003):

8. Gdy myślę o  Eucharystii, patrząc na moje życie kapłana, biskupa 
i  Następcy Piotra, wspominam spontanicznie wiele chwil i  miejsc, w  któ-
rych dane mi było ją sprawować. Pamiętam kościół parafialny w Niegowici, 
gdzie spełniałem moją pierwszą posługę duszpasterską, kolegiatę św. Floria-
na w  Krakowie, katedrę na Wawelu, bazylikę św. Piotra oraz wiele bazylik 
i kościołów w Rzymie i na całym świecie. Dane mi ją było również sprawować 
w  wielu miejscach na górskich szlakach, nad jeziorami i  na brzegach mor-
skich; sprawowałem ją na ołtarzach zbudowanych na stadionach, na placach 
miast… Ta różnorodna sceneria moich Mszy św. sprawia, iż doświadczam 
bardzo mocno uniwersalnego – można wręcz powiedzieć kosmiczne-
go charakteru celebracji eucharystycznej. Tak, kosmicznego!

Nawet wtedy bowiem, gdy Eucharystia jest celebrowana na małym oł-
tarzu wiejskiego kościoła, jest ona wciąż poniekąd sprawowana „na ołta-
rzu świata”. Jednoczy niebo z ziemią. Zawiera w sobie i przenika całe 
stworzenie. Syn Boży stał się człowiekiem, aby w najwyższym akcie uwiel-
bienia przywrócić całe stworzenie Temu, który je uczynił z niczego. I w ten 
sposób On – Najwyższy i Wieczny Kapłan – wchodząc do odwiecznego sank-
tuarium przez swoją krew przelaną na Krzyżu, zwraca Stwórcy i  Ojcu całe 
odkupione stworzenie. Czyni to przez posługę kapłańską Kościoła, na chwałę 
Najświętszej Trójcy. Doprawdy jest to mysterium fidei, dokonujące się w Eu-
charystii: świat, który wyszedł z rąk Boga Stwórcy, wraca do Niego odkupio-
ny przez Chrystusa.

16. Zbawcza skuteczność ofiary urzeczywistnia się w pełni, kiedy w Ko-
munii przyjmujemy Ciało i Krew Pana. Ofiara eucharystyczna sama z sie-
bie jest skierowana ku wewnętrznemu zjednoczeniu nas, wierzących, 
z  Chrystusem przez Komunię: otrzymujemy Tego, który ofiarował się za 
nas, otrzymujemy Jego Ciało, które złożył za nas na Krzyżu, oraz Jego Krew, 
którą przelał „za wielu […] na odpuszczenie grzechów” (Mt 26,28). Pamięta-
my Jego słowa: „Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, 
kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie” (J 6,57). Sam Jezus zapewnia, że 
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owo zjednoczenie, związane przez Niego przez analogię ze zjednoczeniem, 
jakie ma miejsce w życiu trynitarnym, naprawdę się realizuje. „Eucharystia 
to prawdziwa uczta”, na której Chrystus ofiaruje siebie jako pokarm. Kiedy 
Jezus zapowiada to po raz pierwszy, Jego słuchacze są zaskoczeni i zdezorien-
towani, co zmusza Mistrza do podkreślenia obiektywnej prawdy zawartej 
w Jego słowach: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie je-
dli Ciała Syna Człowieczego ani pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w so-
bie” (J 6,53). Nie chodzi tu pokarm w sensie metaforycznym: „Ciało moje jest 
prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem” (J 6,55).

19. Ukierunkowanie eschatologiczne Eucharystii „wyraża i wzmacnia 
komunię z Kościołem zbawionych w niebie”. Nie przypadkiem anafory litur-
gii wschodniej i łacińskie modlitwy eucharystyczne przypominają z czcią Ma-
ryję, zawsze Dziewicę, Matkę naszego Pana i Boga Jezusa Chrystusa, Aniołów, 
świętych Apostołów, Męczenników i  wszystkich Świętych. Ten wymiar Eu-
charystii zasługuje na podkreślenie: gdy sprawujemy ofiarę Baranka, uczest-
niczymy w  liturgii niebiańskiej i  jednoczymy się z  niezliczonym tłumem, 
który woła: „Zbawienie w Bogu naszym, Zasiadającym na tronie i w Baranku” 
(Ap 7,10). Zaiste, Eucharystia jest bramą nieba, która otwiera się na ziemi. Jest 
promieniem chwały niebieskiego Jeruzalem, który przenika cienie naszej hi-
storii i rzuca światło na drogi naszego życia.

21. Sobór Watykański II przypomniał, że Ofiara eucharystyczna tkwi 
w centrum procesu wzrastania Kościoła. Stwierdziwszy bowiem, że „Kościół, 
czyli królestwo Chrystusa już teraz obecne w misterium, z mocy Boga rośnie 
w sposób widzialny w świecie” (Sobór Watykański II, Konst. dogm. o Kościele 
Lumen gentium, 3), i chcąc niejako odpowiedzieć na pytanie: „W jaki sposób 
wzrasta?”, dodaje: „Ilekroć sprawowana jest na ołtarzu ofiara krzyża, w któ-
rej „Chrystus został złożony w ofierze jako nasza Pascha” (1 Kor 5,7), dokonu-
je się dzieło naszego Odkupienia. Jednocześnie w sakramencie Chleba eu-
charystycznego przedstawiana jest i dokonuje się jedność wiernych, 
którzy stanowią jedno ciało w Chrystusie (por. 1 Kor 10,17)”.

Istnieje „związek przyczynowy pomiędzy Eucharystią” a  samym po-
czątkiem Kościoła. Ewangeliści precyzują, iż na Ostatniej Wieczerzy wokół 
Jezusa zgromadziło się dwunastu Apostołów (por. Mt 26,26; Mk 14,17; Łk 
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22,14). Jest to szczegół o  dużym znaczeniu, ponieważ Apostołowie „stali się 
zalążkami nowego Izraela, a  równocześnie początkiem świętej hierarchii” 
(Sobór Watykański II, Dekr. o  działalności misyjnej Kościoła Ad gentes, 5). 
Ofiarując im jako pokarm swoje Ciało i  swoją Krew, Chrystus wprowadził 
ich w tajemniczy sposób w Ofiarę, w której wkrótce na Kalwarii miał złożyć 
samego siebie. Analogicznie, jak Przymierze na Synaju, przypieczętowane 
ofiarą i pokropieniem krwią, podobnie gesty i słowa Jezusa podczas Ostatniej 
Wieczerzy kładły fundamenty nowej wspólnoty mesjańskiej, Ludu Nowego 
Przymierza.

Apostołowie, przyjmując w  Wieczerniku zaproszenie Jezusa: „Bierz-
cie i jedzcie… Bierzcie i pijcie z niego wszyscy…” (Mt 26,26-27), weszli z Nim po 
raz pierwszy w Komunię sakramentalną. Od tej chwili aż do końca czasów Ko-
ściół buduje się przez tę Komunię sakramentalną z Synem Bożym, który się za 
nas wydał: „To czyńcie na moją pamiątkę… Czyńcie to, ile razy pić będziecie, 
na moją pamiątkę” (1 Kor 11,24-25; por. Łk 22,19).

22. Włączenie w Chrystusa, jakie dokonuje się w chrzcie św., odnawia 
się i  nieustannie umacnia przez uczestnictwo w  Ofierze eucharystycznej, 
przede wszystkim gdy jest to uczestnictwo pełne przez udział w Komunii sa-
kramentalnej. Możemy powiedzieć, że nie tylko „każdy z nas przyjmuje Chry-
stusa”, lecz także „Chrystus przyjmuje każdego z nas”. Zacieśnia więzy przy-
jaźni z nami: „Wy jesteście przyjaciółmi moimi” (J 15,14). My właśnie żyjemy 
dzięki Niemu: „Ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie” (J 6,57). W Ko-
munii eucharystycznej realizuje się w podniosły sposób wspólne, wewnętrz-
ne „zamieszkiwanie” Chrystusa i ucznia: „Trwajcie we Mnie, a Ja w was [będę 
trwać]” (por. J 15,4).

Jednocząc się z  Chrystusem, Lud Nowego Przymierza daleki jest od 
zamykania się w sobie, staje się „sakramentem” dla całego rodzaju ludzkiego 
(Sobór Watykański II, Konst. dogm. o Kościele Lumen gentium, 1), znakiem 
i narzędziem zbawienia dokonanego przez Chrystusa, światłem świata i solą 
ziemi (por. Mt 5,13-16) dla odkupienia wszystkich (Sobór Watykański II, 
Konst. dogm. o  Kościele Lumen gentium, 9). Misja Kościoła jest przedłuże-
niem misji Chrystusa: „Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam” (J 20,21). 
Dlatego też Kościół czerpie duchową moc dla wypełniania swojej misji z nie-
ustannego uobecniania w  Eucharystii ofiary Krzyża i  z  Komunii z  Ciałem 
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i Krwią Chrystusa. Tak więc Eucharystia jawi się jako „źródło” i jedno-
cześnie „szczyt” całej ewangelizacji, ponieważ jej celem jest zjedno-
czenie ludzi z Chrystusem, a w Nim z Ojcem i z Duchem Świętym (Sobór 
Watykański II, Dekr. o posłudze i życiu kapłanów Presbyterorum ordinis, 5. 
Ten sam dekret w n. 6 mówi: „Nie zbuduje się jednak żadnej wspólnoty chrze-
ścijańskiej, jeżeli nie jest ona zakorzeniona w celebracji Najświętszej Eucha-
rystii”).

23. Dzięki Komunii eucharystycznej Kościół jest w  równym stopniu 
umocniony w  swojej jedności Ciała Chrystusa. Św. Paweł, pisząc do Koryn-
tian, odnosi się do tej „jednoczącej skuteczności” uczestnictwa w  Uczcie eu-
charystycznej: „Chleb, który łamiemy, czyż nie jest udziałem w  Ciele Chry-
stusa? Ponieważ jeden jest chleb, przeto my, liczni, tworzymy jedno Ciało. 
Wszyscy bowiem bierzemy z tego samego chleba” (1 Kor 10,16-17). Precyzyjny 
i głęboki jest komentarz św. Jana Chryzostoma: „Czym w rzeczywistości jest 
chleb? Jest Ciałem Chrystusa. Kim stają się ci, którzy go przyjmują? Ciałem 
Chrystusa; ale nie wieloma ciałami, lecz jednym ciałem. Faktycznie, jak chleb 
jest jednością, choć składa się nań wiele ziaren, które choć się nie znają, w nim 
się znajdują, tak że ich różnorodność zanika w ich doskonałym zjednoczeniu 
– w  ten sam sposób również my jesteśmy wzajemnie ze sobą zjednoczeni, 
a wszyscy razem z Chrystusem” (In Epistolam I ad Corinthios homiliae, 24, 2: 
PG 61, 200. Por. Didaché, IX, 4: F.X. Funk, I, 22: Św. Cyprian, Ep. LXIII, 13: PL 4, 
384). Argumentacja jest zwięzła: nasza jedność z Chrystusem, która jest 
darem i łaską dla każdego, sprawia, że jesteśmy włączeni w jedność 
Jego Ciała, którym jest Kościół. Eucharystia wzmacnia nasze wciele-
nie w Chrystusa, ustanowione w Chrzcie św. przez dar Ducha Świętego 
(por. 1 Kor 12,13.27).

W Eucharystii ma miejsce to wspólne i nierozłączne działanie Syna 
i Ducha Świętego, które było u początków Kościoła, powoływało go do życia 
i stanowiło o jego trwaniu. Jest tego świadomy Autor „Liturgii św. Jakuba”: 
w epiklezie anafory prosimy Boga Ojca, aby zesłał Ducha Świętego na swo-
ich wiernych i  na składane dary, by Ciało i  Krew Chrystusa „służyły tym 
wszystkim, którzy w niej [Eucharystii] uczestniczą […] dla uświęcenia dusz 
i ciał”. Boski Pocieszyciel umacnia Kościół przez uświęcenie eucharystycz-
ne wiernych.
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24. Dar Chrystusa i  Jego Ducha, który otrzymujemy w  Komunii eu-
charystycznej, wypełnia z obfitością gorące pragnienia braterskiej jedności, 
jakie kryją się w sercach ludzkich, i jednocześnie wynosi doświadczenie bra-
terstwa właściwego wspólnemu uczestnictwu w  tym samym stole euchary-
stycznym na poziom daleko wyższy od zwyczajnego ludzkiego ucztowania. 
Dzięki zjednoczeniu z Ciałem Chrystusa Kościół coraz głębiej staje się w Chry-
stusie „jakby sakramentem, czyli znakiem i narzędziem wewnętrznego 
zjednoczenia z Bogiem i jedności całego rodzaju ludzkiego” (Sobór Wa-
tykański II, Konst. dogm. o Kościele Lumen gentium, 1).

Jak pokazuje codzienne doświadczenie, początkom rozdziału między 
ludźmi, tak bardzo zakorzenionego w ludzkości z powodu grzechu, przeciw-
stawia się „odradzająca jedność moc” Ciała Chrystusa. Eucharystia, budując 
Kościół, właśnie dlatego tworzy komunię pomiędzy ludźmi.

28. Kościół, wreszcie, jest apostolski w  tym znaczeniu, że „aż do po-
wrotu Chrystusa jest nauczany, uświęcany i prowadzony przez Apostołów 
dzięki tym, którzy są ich następcami w misji pasterskiej, to znaczy Kolegium 
Biskupów; są w  tym wspomagani „przez kapłanów” w  jedności z  „następ-
cą Piotra, Najwyższym Pasterzem Kościoła” (Sobór Watykański II, Konst. 
dogm. o Kościele Lumen gentium, 1). Sukcesja apostolska w misji pasterskiej 
zakłada koniecznie sakrament Święceń, czyli wywodzącą się od samych 
początków nieprzerwaną ciągłość ważnych święceń biskupich (Kongrega-
cja Nauki Wiary, Sacerdotium ministeriale [6 sierpnia 1983], III. 2: AAS 75 
[1983], 1005). Sukcesja ta jest niezbędna, aby Kościół istniał w sensie właści-
wym i pełnym.

Eucharystia wyraża także ten sens apostolskiego charakteru. Jak bo-
wiem naucza Sobór Watykański II: „wierni […] na mocy swego królewskiego 
kapłaństwa współdziałają w  ofiarowaniu Eucharystii”, kapłan zaś na mocy 
swoich święceń jest tym, który „w osobie Chrystusa sprawuje Ofiarę euchary-
styczną i składa ją Bogu w imieniu całego ludu” (Sobór Watykański II, Konst. 
dogm. o Kościele Lumen gentium, 10). Dlatego też w „Mszale rzymskim” jest 
przepisane, że wyłącznie kapłan wymawia słowa modlitwy eucharystycznej, 
podczas gdy lud łączy się z wiarą w milczeniu (Missale romanum, Institutio 
generalis: Editio typica tertia, n. 147).
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29. Często powtarzane przez Sobór Watykański II wyrażenie, według 
którego „kapłan pełniący posługę dzięki świętej władzy, jaką się cieszy 
w osobie Chrystusa (in persona Christi), sprawuje Ofiarę eucharystyczną” 
(Sobór Watykański II, Konst. dogm. o Kościele Lumen gentium, 10 i 28; De-
kret o posłudze i życiu kapłanów Presbyterorum ordinis, 2), było już dobrze 
zakorzenione w  nauczaniu papieży („Sługa ołtarza działa w  osobie Chry-
stusa jako głowy, który ofiaruje w  imieniu wszystkich członków” – Pius 
XII, enc. Mediator Dei [20 listopada 1947]: AAS 39 [1947], 556; por. Pius X, 
adhort. Haerent animo [4 sierpnia 1908] Pii X Acta, IV, 16; Pius XI, enc. Ad 
catholici sacerdotii [20 grudnia 1935]: AAS 28 [1936], 20). Jak już przy innej 
okazji miałem możliwość wyjaśnić, wyrażenie „in persona Christi” znaczy 
więcej niż „w imieniu” czy „w zastępstwie” Chrystusa. „In persona” to zna-
czy: w swoistym sakramentalnym utożsamieniu się z Prawdziwym i Wiecz-
nym Kapłanem, który Sam tylko Jeden jest prawdziwym i prawowitym Pod-
miotem i Sprawcą tej swojej Ofiary – i przez nikogo właściwie nie może być 
w  jej spełnianiu wyręczony (list apost. Dominicae cenae [24 lutego 1980], 
8: AAS 72 [1980], 128–129). Posługa kapłanów, którzy otrzymali sakrament 
Święceń, w ekonomii zbawienia wybranej przez Chrystusa ukazuje, że Eu-
charystia przez nich sprawowana jest „darem, który przewyższa zdecydo-
wanie władzę zgromadzenia”, i w gruncie rzeczy posługa ta jest niezbędna 
dla ważnego zjednoczenia konsekracji eucharystycznej z  ofiarą Krzyża 
i z Ostatnią Wieczerzą.

Zgromadzenie wiernych, które zbiera się w celu sprawowania Eucha-
rystii, absolutnie potrzebuje kapłana z mocą święceń, który będzie jej prze-
wodniczył, ażeby była prawdziwie wspólnotą eucharystyczną. Z drugiej stro-
ny wspólnota nie jest w stanie sama z siebie ustanowić sobie kapłana z mocą 
święceń. Jest on darem, który wspólnota „otrzymuje dzięki sukcesji biskupiej 
pochodzącej od Apostołów”. To biskup, za sprawą sakramentu Święceń, usta-
nawia nowego kapłana, udzielając mu władzy konsekracji Eucharystii. Dla-
tego „tajemnica Eucharystii nie może być sprawowana w żadnej wspólnocie 
bez kapłana z mocą święceń, jak tego wyraźnie nauczał Sobór Laterański IV” 
(Kongregacja Nauki Wiary, Sacerdotium ministeriale [6 sierpnia 1983], III. 4: 
AAS 75 [1983], 1006; por. Sobór Laterański IV, Rozdz. 1, Konst. o wierze kato-
lickiej Firmiter credimus: DS, 802).
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30. Nauka Kościoła katolickiego o  służebnym kapłaństwie w  odnie-
sieniu do Eucharystii, jak też o  Ofierze eucharystycznej, była w  ostatnich 
dziesięcioleciach przedmiotem owocnego dialogu „na arenie ekumenicz-
nej”. Winniśmy wdzięczność Przenajświętszej Trójcy, ponieważ udało się 
osiągnąć znaczny postęp i  zbliżenie w  tym zakresie. Dzięki temu możemy 
się spodziewać, że w przyszłości będziemy w pełni podzielać tę samą wiarę. 
Nadal jednak pozostaje w  mocy uwaga, jaką uczynił Sobór w  odniesieniu 
do Wspólnot kościelnych powstałych na Zachodzie, począwszy od XVI w. 
i odłączonych od Kościoła katolickiego: „Chociaż odłączonym od nas Wspól-
notom kościelnym brakuje wypływającej ze chrztu pełnej jedności z  nami, 
i choć w naszym przekonaniu nie zachowały one autentycznej i całej istoty 
eucharystycznego Misterium, głównie przez brak sakramentu Kapłaństwa, 
to jednak sprawując w świętej Uczcie pamiątkę śmierci i zmartwychwstania 
Pańskiego, wyznają, że oznacza ona życie w łączności z Chrystusem i oczeku-
ją Jego chwalebnego przyjścia” (Sobór Watykański II, Dekr. o ekumenizmie 
Unitatis redintegratio, 22).

Dlatego też wierni katolicy, szanując przekonania religijne naszych 
braci odłączonych, winni jednak powstrzymać się od uczestnictwa w Komu-
nii rozdzielanej podczas ich celebracji, ażeby nie czynić wiarygodną dwu-
znaczności dotyczącej natury Eucharystii i  w  konsekwencji nie zaniedbać 
obowiązku jasnego świadczenia o prawdzie. Spowodowałoby to opóźnienie 
zapoczątkowanego procesu, zmierzającego ku pełnej i  widzialnej jedności. 
Podobnie też nie można myśleć o zastąpieniu Mszy św. niedzielnej ekume-
nicznymi celebracjami słowa Bożego lub spotkaniami modlitewnymi razem 
z chrześcijanami należącymi do wspomnianych wyżej Wspólnot kościelnych 
czy też uczestnictwem w ich służbie liturgicznej. Takie celebracje i spotka-
nia, same w sobie godne pochwały w określonych okolicznościach, przygo-
towują do upragnionej pełnej jedności, także eucharystycznej, lecz nie mogą 
jej zastąpić.

34. Zgromadzenie nadzwyczajne Synodu Biskupów w  1985 r. uznało 
„eklezjologię komunii” za centralną i podstawową ideę zawartą w dokumen-
tach Soboru Watykańskiego II. Kościół pielgrzymujący tu na ziemi jest we-
zwany do podtrzymywania i pogłębiania zarówno komunii z Bogiem w Trój-
cy Jedynym, jak i komunii między wiernymi. W dążeniu do tego celu ma do 
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dyspozycji Słowo i sakramenty, przede wszystkim Eucharystię, dzięki której 
Kościół „ustawicznie żywi się i  wzrasta (Sobór Watykański II, Konst. dogm. 
o Kościele Lumen gentium, 26) i w której jednocześnie sam siebie wyraża. Nie 
przez przypadek więc pojęcie „komunia” stało się szczególnym określeniem 
tego wyjątkowego sakramentu.

Eucharystia objawia się zatem jako zwieńczenie wszystkich sakra-
mentów, dzięki którym osiągamy doskonałą komunię z Bogiem Ojcem przez 
utożsamienie się z Jednorodzonym Synem, dzięki działaniu Ducha Świętego. 
Z  jasnością płynącą z  wiary wyrażał tę prawdę wybitny pisarz wywodzący 
się z tradycji bizantyjskiej: w Eucharystii „w odróżnieniu od każdego innego 
sakramentu tajemnica [komunii] jest tak doskonała, iż prowadzi do szczytu 
wszelkich dóbr: to tu znajduje swój kres wszelkie ludzkie pragnienie, ponie-
waż tu otrzymujemy Boga i Bóg wchodzi w doskonałe zjednoczenie z nami” 
(Nicolas Cabasilas, Życie w Chrystusie, IV, 10: SCh 355, 270). Właśnie dlatego 
warto „pielęgnować w duszy stałe pragnienie Sakramentu Eucharystii”. Tak 
narodziła się praktyka „komunii duchowej”, szczęśliwie zakorzeniona od 
wieków w Kościele i zalecana przez świętych mistrzów życia duchowego. Św. 
Teresa od Jezusa pisała: „Kiedy nie przystępujecie do Komunii i  nie uczest-
niczycie we Mszy św., najbardziej korzystną rzeczą jest praktyka komunii 
duchowej… Dzięki niej obficie jesteście naznaczeni miłością naszego Pana” 
(Droga doskonałości, rozdz. 35).

35. Sprawowanie Eucharystii nie może być jednak punktem wyjścia 
komunii, którą zakłada jako już istniejącą, aby ją umacniać i prowadzić ku do-
skonałości. Sakrament wyraża tę więź komunii zarówno w wymiarze „niewi-
dzialnym”, który w Chrystusie jednoczy nas za sprawą Ducha Świętego z Oj-
cem i między nami, jak też w wymiarze „widzialnym”, obejmującym komunię 
w zakresie nauczania Apostołów, sakramentów i porządku hierarchicznego. 
Ścisły związek, jaki zachodzi między elementami niewidzialnymi i  widzial-
nymi komunii eklezjalnej, jest zasadniczy dla Kościoła jako sakramentu zba-
wienia (Kongregacja Nauki Wiary, List do Biskupów Kościoła katolickiego 
o niektórych aspektach Kościoła pojętego jako komunia Communionis notio 
[28 maja 1992], 4: AAS 85 [1993], 839–840; por. „L’Osservatore Romano”, wyd. 
pol., n.10/1992, 37–41). Tylko w takim kontekście mamy do czynienia z pra-
wowitą celebracją Eucharystii i  z  prawdziwym w  niej uczestnictwem. Stąd 
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też wynika istotna potrzeba, aby Eucharystia była sprawowana w  komunii, 
a konkretnie z zachowaniem wszystkich jej więzi.

36. Komunia niewidzialna, która ze swej natury ciągle wzrasta, zakła-
da życie w łasce, dzięki czemu stajemy się „uczestnikami Boskiej natury” (2 
P 1,4), oraz praktykowanie cnót wiary, nadziei i miłości. Tylko w ten sposób 
wchodzimy w  prawdziwą komunię z  Ojcem, Synem i  Duchem Świętym. Nie 
wystarczy wiara, ale trzeba trwać w łasce uświęcającej i w miłości, pozostając 
w łonie Kościoła „ciałem” i „sercem” (Sobór Watykański II, Konst. dogm. o Ko-
ściele Lumen gentium, 14); potrzebna jest, mówiąc słowami św. Pawła „wiara, 
która działa przez miłość” (por. Ga 5,6).

Zachowanie w  pełni niewidzialnych więzi jest ścisłym obowiązkiem 
moralnym chrześcijanina, który chce uczestniczyć w sposób pełny w Eucha-
rystii, przyjmując Ciało i  Krew Chrystusa. Ten obowiązek przypomina mu 
sam Apostoł, napominając: „Niech przeto człowiek baczy na siebie samego, 
spożywając ten chleb i pijąc z tego kielicha” (1 Kor 11,28). Św. Jan Chryzostom 
z  całą mocą swojej elokwencji nawoływał wiernych: „Również ja podnoszę 
głos, proszę, błagam i  zaklinam, aby nie zbliżać się do tego świętego Stołu 
z  nieczystym i  skażonym sumieniem. Takie przystępowanie, nawet jeśli ty-
siąc razy dotykamy Ciała Pana, nigdy nie będzie mogło się nazywać komunią, 
lecz wyrokiem, niepokojem i powiększeniem kary” (In Illud: Vidi Dominum, 
hom. 6, 3: PG 56, 139).

Idąc po tej linii, słusznie stwierdza Katechizm Kościoła Katolickiego: 
„Jeśli ktoś ma świadomość grzechu ciężkiego, przed przyjęciem Komunii po-
winien przystąpić do sakramentu Pojednania” (N. 1385; por. Kodeks Prawa 
Kanonicznego, kan. 916; Kodeks Kanonów Kościołów Wschodnich, kan. 711). 
Pragnę zatem przypomnieć, że obowiązuje i zawsze będzie miała moc prawną 
w Kościele norma, jaką Sobór Trydencki skonkretyzował surowe napomnie-
nie apostoła Pawła, potwierdzając, że w celu godnego przyjęcia Eucharystii 
„ci, którzy świadomi są ciężkiego grzechu, jakkolwiek sądziliby, że za niego 
żałują, o  ile mogą mieć spowiednika, powinni najpierw odbyć sakramental-
ną spowiedź” (Przemówienie do Członków Penitencjarii Apostolskiej i  do 
Spowiedników z Bazylik Patriarchalnych w Rzymie [30 stycznia 1981]: AAS 
73 [1981], 203. Por. Sobór Trydencki, Sesja XIII, Decretum de ss. Eucharistia, 
rozdz. 7 i kan. 11: DS1647, 1661).
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37. Sakramenty Eucharystii i Pojednania są ze sobą ściśle związane. Je-
śli Eucharystia w sposób sakramentalny uobecnia odkupieńczą Ofiarę Krzy-
ża, oznacza to, iż wynika z  niej nieustanna potrzeba nawrócenia, osobistej 
odpowiedzi na wezwanie, jakie św. Paweł skierował do chrześcijan w Koryn-
cie: „W imię Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem!” (2 Kor 5,20). Jeżeli 
więc chrześcijanin ma na sumieniu brzemię grzechu ciężkiego, to, aby mógł 
mieć pełny udział w  Ofierze Eucharystycznej, obowiązkową staje się droga 
pokuty, poprzez sakrament Pojednania.

Oceny stanu łaski dokonuje oczywiście on sam, gdyż dotyczy ona su-
mienia. Jednak w  przypadkach zachowania, które na forum zewnętrznym, 
w sposób poważny, oczywisty i stały jest przeciwne normom moralnym, Ko-
ściół, w  duszpasterskiej trosce o  prawidłowy porządek we wspólnocie oraz 
o  szacunek dla sakramentu, nie może wzbraniać się przed podejmowaniem 
odpowiednich kroków. W  sytuacji jawnego braku dyspozycji moralnej wi-
nien stosować normę Kodeksu Prawa Kanonicznego, mówiącą o możliwości 
niedopuszczenia do Komunii eucharystycznej tych, którzy „trwają z uporem 
w  jawnym grzechu ciężkim” (Kan. 915; por. Kodeks Kanonów Kościołów 
Wschodnich, kan. 712).

38. Komunia kościelna, jak to już przypomniałem, jest także „widzial-
na” i wyraża się w więzach wymienionych przez sam Sobór, który tak naucza: 
„Do społeczności Kościoła wcielani są w pełni ci, którzy mając Ducha Chry-
stusa, przyjmują całą jego strukturę i  wszystkie ustanowione w  nim środki 
zbawienia oraz w jego widzialnym organizmie pozostają z Chrystusem, który 
rządzi nim przez papieża i biskupów, złączeni więzami wyznania wiary, sa-
kramentów i kościelnego zwierzchnictwa oraz komunii” (Sobór Watykański 
II, Konst. dogm. o Kościele Lumen gentium, 14).

Eucharystia, jako najwyższy sakramentalny wyraz komunii w Koście-
le, domaga się tego, by była sprawowana w  „kontekście spójności także ze-
wnętrznych więzów komunii”. W sposób szczególny, ponieważ jest ona „jak 
wypełnienie życia duchowego i  cel wszystkich sakramentów” (św. Tomasz 
z  Akwinu, Summa theologiae, III, q. 73, a.3c), wymaga zachowania rzeczy-
wistych więzów komunii w odniesieniu do sakramentów, zwłaszcza Chrztu 
i sakramentu Święceń. Nie jest możliwe udzielenie Komunii osobie, która nie 
byłaby ochrzczona lub która odrzucałaby pojmowaną integralnie prawdę 
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wiary o tajemnicy Eucharystii. Chrystus jest prawdą i daje świadectwo praw-
dzie (por. J 14,6; 18,37); sakrament Jego Ciała i Jego Krwi nie dopuszcza fałszu.

39. Ponadto, ze względu na sam charakter komunii kościelnej i związ-
ku, jaki zachodzi pomiędzy nią a  sakramentem Eucharystii, trzeba przypo-
mnieć, że „Ofiara eucharystyczna, chociaż celebruje się ją zawsze we wspól-
nocie lokalnej, nigdy nie jest celebracją tej tylko wspólnoty: przyjmując 
eucharystyczną obecność Pana, wspólnota przyjmuje bowiem cały dar zba-
wienia i objawia się w ten sposób – mimo swej trwałej widzialnej „lokalności” 
– jako obraz i prawdziwa obecność jednego, świętego, powszechnego 
i apostolskiego Kościoła” (Kongregacja Nauki Wiary, List do Biskupów Ko-
ścioła katolickiego o  niektórych aspektach Kościoła pojętego jako komunia 
Communionis notio [28 maja 1992], 11: AAS 85 [1993] 844; por. „L’Osservato-
re Romano”, wyd. pol. n.10/1992, 39). Wynika z tego, że wspólnota prawdziwie 
eucharystyczna nie może zamykać się w sobie, jakby była samowystarczalna, 
lecz powinna zachować harmonijną więź z każdą inną wspólnotą katolicką.

Komunia kościelna zgromadzenia eucharystycznego jest komunią 
z własnym „biskupem” i z „papieżem”. Biskup jest bowiem trwałym i widzial-
nym fundamentem jedności w swoim Kościele partykularnym (Sobór Waty-
kański II, Konst. dogm. o Kościele Lumen gentium, 23). Byłoby więc wielkim 
nieporozumieniem, gdyby sakrament, który jest w  najwyższym stopniu sa-
kramentem jedności, był celebrowany bez prawdziwej komunii z biskupem. 
Św. Ignacy Antiocheński pisał: „Można uważać za pewną tę Eucharystię, 
która jest sprawowana przez biskupa albo tego, któremu powierzył on to 
zadanie” (Epistula ad Smyrnaeos, 8: PG 5, 713). Podobnie, ponieważ „Biskup 
Rzymu, jako Następca Piotra, jest trwałym i widzialnym źródłem i fundamen-
tem jedności zarówno kolegium biskupów, jak i wszystkich wiernych” (Sobór 
Watykański II, Konst. dogm. o Kościele Lumen gentium, 23), komunia z nim 
jest istotnym wymogiem celebracji Ofiary eucharystycznej. Stąd też wypły-
wa wielka prawda, którą na różne sposoby wyraża liturgia: „Każda celebracja 
eucharystyczna dokonuje się nie tylko w jedności z własnym biskupem, ale 
także z Papieżem, z Kolegium Biskupów, z duchowieństwem i całym ludem. 
Każda ważna celebracja Eucharystii wyraża tę powszechną komunię z „Pio-
trem” i z całym Kościołem lub też przywołuje ją „obiektywnie”, jak dzieje się 
w wypadku Kościołów chrześcijańskich odłączonych od Rzymu” (Kongrega-
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cja Nauki Wiary, List do Biskupów Kościoła katolickiego o niektórych aspek-
tach Kościoła pojętego jako komunia Communionis notio [28 maja 1992], 14: 
AAS 85 [1993], 847; por. „L’Osservatore Romano”, wyd. pol. n.10/1992, s. 40).

40. Eucharystia „tworzy komunię” i „wychowuje do komunii”. Św. Pa-
weł pisał do wiernych w Koryncie, ukazując, jak bardzo ich podziały, które 
się objawiały podczas zgromadzeń eucharystycznych, były w  sprzeczności 
z Wieczerzą Pańską, którą sprawowali. Konsekwentnie Apostoł zapraszał ich 
do refleksji nad prawdziwą rzeczywistością Eucharystii, aby mogli powrócić 
do ducha braterskiej jedności (por. 1 Kor 11,17-34). Skutecznie nawiązywał 
do tego św. Augustyn, który przypominając słowo Apostoła: „Wy przeto je-
steście Ciałem Chrystusa i  poszczególnymi [Jego] członkami” (1 Kor 12,27), 
zauważył: „Jeżeli jesteście Jego ciałem i Jego członkami, na ołtarzu Chrystusa 
zostało złożone to, co jest waszą tajemnicą; tak, otrzymujecie to, co jest wa-
szą tajemnicą” (Sermo 272: PL 38, 1247). A z tego stwierdzenia wyprowadzał 
wniosek: „Chrystus Pan […] konsekrował na swym ołtarzu tajemnicę naszego 
pokoju i  jedności. Kto dostępuje tajemnicy jedności, a  nie zachowuje więzi 
pokoju, nie otrzymuje tajemnicy dla swego dobra, ale dowód przeciw sobie” 
(Sermo 272: PL 38, 1248).

41. Ta specyficzna skuteczność w  tworzeniu komunii, właściwa Eu-
charystii, jest jednym z  motywów znaczenia niedzielnej Mszy św. O  jej wa-
dze i  powodach, które sprawiają, że ma ona fundamentalne znaczenie dla 
życia Kościoła i poszczególnych członków, pisałem już W Liście apostolskim 
o świętowaniu niedzieli Dies Domini (por. nn. 31–51: AAS 90 [1998], 731–746), 
przypominając między innymi, że dla wiernych uczestnictwo we Mszy św. 
jest obowiązkiem, pod warunkiem, że nie mają jakiejś poważnej przeszkody, 
na pasterzy zaś nakłada się w związku z tym obowiązek umożliwienia speł-
nienia przykazania (nn. 48–49). Ostatnimi czasy, w Liście apostolskim Novo 
millenio ineunte, nakreślając kierunki pasterskiego posługiwania Kościoła 
u początków trzeciego tysiąclecia, pragnąłem nadać niedzielnej Eucharystii 
szczególne znaczenie, podkreślając jej skuteczność w tworzeniu komunii: jak 
pisałem, jest ona „miejscem uprzywilejowanym, w którym nieustannie głosi 
się i  kultywuje komunię. Właśnie poprzez udział w  Eucharystii „dzień 
Pański” staje się także „dniem Kościoła”, który dzięki temu może 
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spełniać skutecznie swoje zadanie jako sakrament jedności” (N. 36: 
AAS 93 [2001], 291–292).

42. Troska o zachowanie komunii kościelnej i o jej umacnianie jest za-
daniem każdego wiernego, który znajduje w Eucharystii jako sakramencie 
jedności Kościoła pole szczególnego zaangażowania. Bardziej konkretnie 
zadanie to spoczywa na pasterzach Kościoła, którzy ponoszą szczególną od-
powiedzialność, według stopnia i  pełnionego urzędu kościelnego. Dlatego 
Kościół określił reguły, które mają umożliwić łatwiejszy, częstszy i owocniej-
szy dostęp wiernych do Stołu Eucharystycznego, i sprecyzował obiektywne 
warunki, które nakazują, by nie udzielać Komunii. Troska o ich jak najbar-
dziej wierne zachowywanie staje się konkretnym wyrazem miłości Euchary-
stii i Kościoła.

43. Uznając Eucharystię za sakrament komunii kościelnej, znajduje-
my argument, którego – dla jego wagi – nie można pominąć z  powodu jego 
znaczenia: myślę o  „jej związku z  zaangażowaniem na rzecz ekumenizmu”. 
Wszyscy powinniśmy dziękować Trójcy Przenajświętszej, że w  ostatnich 
dziesięcioleciach wielu wiernych we wszystkich częściach świata doznawało 
gorącego pragnienia jedności wszystkich chrześcijan. Sobór Watykański II, 
na początku Dekretu o ekumenizmie, dopatruje się w tym szczególnego daru 
Bożego (nr 1). Była to skuteczna łaska, która skierowała na drogi ekumeni-
zmu zarówno nas, synów Kościoła katolickiego, jak też naszych braci z  in-
nych Kościołów i Wspólnot kościelnych.

Pragnienie jedności sprawia, że kierujemy wzrok ku Eucharystii, 
która jest najwyższym sakramentem jedności Ludu Bożego, jej stosownym 
znakiem i cudowną przyczyną (Sobór Watykański II, Konst. dogm. o Kościele 
Lumen gentium, 11). Sprawując Ofiarę eucharystyczną, Kościół zanosi bła-
ganie do Boga Ojca miłosierdzia, aby udzielił swoim synom pełni Du-
cha Świętego, tak by stali się w Chrystusie jednym ciałem i jednym du-
chem (Nos autem omnes, qui de uno pane et calice participamus, iunge ad 
invicem in unius Spiritus Sancti communionem) [Anaphora Basilici Caesa-
riensis byzantina: A. Hänggi – I. Pahl, Prex Eucharistica: Textus e variis litur-
giis antiquioribus selecti, Fribourg 1968, 239]). Zwracając się z tą modlitwą do 
Ojca światłości, od którego pochodzi wszelkie dobro i wszelki dar doskonały 
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(por. Jk 1,17), Kościół wierzy w jej skuteczność, ponieważ modli się w jedności 
z Chrystusem, Głową i Oblubieńcem, który błaganie oblubienicy czyni swoim 
i łączy je z błaganiem swej odkupieńczej ofiary.

44. Ponieważ właśnie jedność Kościoła, którą Eucharystia urzeczywist-
nia przez ofiarę i komunię z Ciałem i Krwią Pana, koniecznie domaga się 
pełnej komunii w  zakresie wyznania wiary, sakramentów i  władzy 
kościelnej, nie jest możliwe koncelebrowanie tej samej liturgii eucha-
rystycznej, dopóki nie będzie na nowo przywrócona w pełni ta więź. 
Tego rodzaju koncelebracja nie byłaby ważnym środkiem, a wręcz mogłaby 
okazać się „przeszkodą do osiągnięcia pełnej komunii”, pomniejszając po-
czucie dystansu dzielącego nas od celu, i wprowadzając lub uwiarygodniając 
nieścisłości w rozumieniu takiej czy innej prawdy wiary. Droga ku pełnej jed-
ności może być realizowana tylko w prawdzie. W tym zakresie zakaz zawarty 
w prawie Kościoła nie zostawia miejsca na niepewności (por. Kodeks Prawa 
Kanonicznego, kan. 908; Kodeks Kanonów Kościołów Wschodnich, kan. 702; 
Papieska Rada ds. Popierania Jedności Chrześcijan, Dyrektorium ekumenicz-
ne [25 marca 1993], 122–125, 129–131: AAS 85 [1993], 1086–1089; Kongrega-
cja Nauki Wiary, List Ad exsequendam [18 maja 2001]: AAS 93 [2001], 786), 
z  poszanowaniem normy moralnej ogłoszonej przez Sobór Watykański II 
(„Współuczestnictwo w  czynnościach świętych, które przeszkadza jedności 
Kościoła albo kryje w  sobie formalne trwanie w  błędzie lub niebezpieczeń-
stwo pobłądzenia w  wierze, zgorszenia albo indyferentyzmu, jest zakazane 
na mocy prawa Bożego” – Dekr. o katolickich Kościołach Wschodnich Orien-
talium Ecclesiarum, 26).

Chciałbym jednak przypomnieć to, co w  encyklice Ut unum sint do-
dałem po stwierdzeniu niemożności wspólnego sprawowania Eucharystii: 
„Mimo to gorąco pragniemy odprawiać razem jedyną Eucharystię Chrystu-
sa i  to pragnienie już staje się wspólnym uwielbieniem i  wspólną modlitwą 
błagalną. Razem zwracamy się do Ojca i czynimy to coraz bardziej «jednym 
sercem»” (N. 45: AAS 87 [1995], 948).

45. Chociaż w  żadnym wypadku nie jest upoważniona koncelebracja, 
gdy brak pełnej jedności, nie dotyczy to jednak w „szczególnych przypadkach 
pojedynczych osób” przyjmujących Eucharystię, a należących do Kościołów 
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lub Wspólnot kościelnych nie pozostających w  pełnej jedności z  Kościołem 
katolickim. W tym przypadku bowiem celem jest zaspokojenie poważnej po-
trzeby duchowej dla zbawienia wiecznego poszczególnych wiernych, nie zaś 
realizacja „interkomunii”, niemożliwej dopóty, dopóki nie będą w pełni zacie-
śnione widzialne więzy komunii kościelnej.

Kierując się tą racją, Sobór Watykański II ustalił zasady postępowania 
wobec wiernych Kościołów wschodnich, którzy, choć w dobrej wierze pozo-
stają odłączeni od Kościoła katolickiego, z własnej woli proszą o możliwość 
przyjęcia Eucharystii od duchownego katolickiego i są do tego odpowiednio 
przygotowani (Dekr. o katolickich Kościołach Wschodnich Orientalium Ecc-
lesiarum, 27). Ten sposób postępowania został później potwierdzony przez 
obydwa Kodeksy, w których z odpowiednimi przystosowaniami został także 
uwzględniony przypadek innych chrześcijan, nie wschodnich, którzy nie są 
w pełnej komunii z Kościołem katolickim (Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 
844 §§ 3–4; Kodeks Kanonów Kościołów Wschodnich, kan. 671 §§ 3–4).

46. W  encyklice Ut unum sint wyraziłem uznanie dla tego przepisu, 
który przy odpowiednim rozeznaniu pozwala dbać o zbawienie dusz: „można 
z  radością przypomnieć, że w  pewnych szczególnych przypadkach du-
chowni katoliccy mogą udzielać sakramentu Eucharystii, Pokuty i Na-
maszczenia Chorych innym chrześcijanom, którzy nie są w pełnej ko-
munii z Kościołem katolickim, ale gorąco pragną je przyjąć, dobrowolnie 
o nie proszą i przejawiają wiarę, jaką Kościół katolicki wyznaje w tych sakra-
mentach. Na zasadzie wzajemności również katolicy mogą – w okre-
ślonych przypadkach i szczególnych okolicznościach – prosić o te same 
sakramenty duchownych tych Kościołów, w których są one ważne” (N. 
46: AAS 87 [1995], 948).

Nawet jeśli chodzi o  szczególne i  ściśle określone przypadki, trzeba 
zwrócić baczną uwagę na warunki, które koniecznie muszą być spełnione, po-
nieważ odrzucenie jednej lub więcej prawd wiary odnośnie do tych sakramen-
tów, a wśród nich prawdy dotyczącej potrzeby kapłaństwa służebnego dla ich 
ważności, sprawia, że proszący nie posiada dyspozycji, aby zgodnie z prawem 
można było mu ich udzielić. Podobnie wierny katolik nie będzie mógł przyjąć 
Komunii św. we wspólnocie, w której brak ważnego sakramentu Święceń (So-
bór Watykański II, Dekr. o ekumenizmie Unitatis redintegratio, 22).
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Wierne zachowywanie całości zasad i  norm ustalonych w  tej mate-
rii (Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 844; Kodeks Kanonów Kościołów 
Wschodnich, kan. 671) jest jednocześnie wyrazem i gwarancją miłości wobec 
Jezusa Chrystusa w  Najświętszym Sakramencie i  wobec braci z  innego wy-
znania chrześcijańskiego, którym należy się świadectwo prawdy, jak również 
wobec samej sprawy dążenia do jedności.

50. W tym wysiłku adoracji tajemnicy Eucharystii, zawartym w per-
spektywie obrzędowej i estetycznej, w pewnym sensie „współzawodniczyli” 
chrześcijanie Zachodu i Wschodu. Jakże więc nie złożyć szczególnego dzięk-
czynienia Panu za wkład, jaki do sztuki chrześcijańskiej wniosły wielkie 
dzieła architektoniczne i  malarskie tradycji bizantyjskiej czy całego sło-
wiańskiego regionu geograficznego i  kulturowego? Na Wschodzie sztuka 
kościelna zachowała wyjątkowo silne poczucie tajemnicy, zachęcając ar-
tystów do podejmowania pracy twórczej nie tylko jako wyrazu ich talentu, 
ale jako „autentycznej służby wierze”. Wychodząc daleko poza zwyczajną 
biegłość techniczną, potrafili otworzyć się z uległością na tchnienie Ducha 
Świętego.

Splendor architektury i  mozaik na chrześcijańskim Wschodzie i  Za-
chodzie jest powszechnym dziedzictwem wierzących i niesie w sobie życze-
nie, powiedziałbym rękojmię, upragnionej pełni komunii w wierze i w cele-
bracji. Zakłada to i wymaga, aby „Kościół był głęboko «eucharystyczny»” – jak 
na słynnej ikonie Trójcy Świętej Rublowa, na której dzielenie się tajemnicą 
Chrystusa w łamanym chlebie jest jakby zanurzone w niezgłębionej jedności 
trzech Osób Boskich – czyniąc samego siebie „ikoną” Trójcy Świętej.

W  perspektywie sztuki, która pragnie wyrazić przez wszystkie swo-
je elementy istotę Eucharystii według nauczania Kościoła, trzeba zwrócić 
baczną uwagę na normy, które regulują „architektoniczny kształt i  dekora-
cję świątyń”. Jak potwierdza historia i  jak sam to podkreśliłem w  Liście do 
artystów (AAS 91 [1999], 1155–1172), Kościół zawsze zostawiał szeroką 
przestrzeń twórczą artystom. Jednak sztuka sakralna musi odznaczać 
się umiejętnością trafnego wyrażenia tajemnicy ujmowanej w pełni 
wiary Kościoła i zgodnie ze wskazaniami duszpasterskimi, stosownie 
opracowanymi przez kompetentne władze kościelne. Odnosi się to za-
równo do sztuk plastycznych, jak i do muzyki kościelnej.
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53. Jeśli chcemy ponownie odkryć ścisłą więź, jaka istnieje między Ko-
ściołem i Eucharystią, w całym jej bogactwie, nie możemy zapomnieć o Ma-
ryi, Matce i  Wzorze Kościoła. W  Liście apostolskim Rosarium Virginis Ma-
riae, uznając Najświętszą Dziewicę za Mistrzynię w kontemplowaniu oblicza 
Chrystusa, włączyłem do tajemnic światła również „ustanowienie Euchary-
stii” (n. 21: AAS 95 [2003], 19–20). Maryja bowiem może nas prowadzić ku 
temu Najświętszemu Sakramentowi, ponieważ jest z nim głęboko związana.

Na pierwszy rzut oka wydaje się, że Ewangelia milczy na ten temat. 
W opisie ustanowienia Eucharystii w wieczór Wielkiego Czwartku nie mówi 
się o Maryi. Wiadomo jednak, że była Ona obecna wśród Apostołów, któ-
rzy „trwali jednomyślnie na modlitwie” (Dz 1,14), „w pierwszej wspólno-
cie zgromadzonej po Wniebowstąpieniu w oczekiwaniu Pięćdziesiątnicy”. Tej 
obecności nie mogło oczywiście brakować podczas sprawowania Eucharystii 
wśród wiernych pierwszego pokolenia chrześcijan, z gorliwością trwających 
„w łamaniu chleba” (Dz 2,42).

Jednak poza Jej uczestnictwem w Uczcie eucharystycznej, związek Ma-
ryi z Eucharystią można pośrednio określić, wychodząc od Jej wewnętrznej 
postawy. „Maryja jest «Niewiastą Eucharystii» w  całym swoim życiu”. Ko-
ściół, patrząc na Maryję jako na swój wzór, jest wezwany do Jej naśladowania 
także w odniesieniu do Najświętszej Tajemnicy.

Benedykt XVI, Posynodalna adhortacja apostolska Sacramentum ca-
ritatis (2007): 

Eucharystia i komunia eklezjalna
15. Eucharystia zatem konstytuuje byt i  działanie Kościoła. Dlatego 

też starożytność chrześcijańska określała tym samym wyrażeniem Corpus 
Christi ciało zrodzone z Dziewicy Maryi, Ciało eucharystyczne oraz to Ciało, 
którym jest Kościół. Ten fakt mocno obecny w Tradycji ułatwia nam wzra-
stanie w świadomości nierozerwalnej więzi między Chrystusem i Ko-
ściołem. Pan Jezus, dając siebie samego w ofierze za nas, poprzez swój dar 
skutecznie zapowiedział tajemnicę Kościoła. Jest znaczące, że druga modli-
twa eucharystyczna, wzywając Parakleta, formułuje w ten sposób modlitwę 
o jedność Kościoła: „aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmują-
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cych Ciało i  Krew Chrystusa”. Ten cytat pozwala pojąć, jak rzeczywistość 
sakramentu Eucharystii stanowi jedność wiernych w kościelnej ko-
munii. Eucharystia ukazuje się nam w ten sposób u początków Ko-
ścioła jako tajemnica komunii (por. św. Tomasz z Akwinu, Suma teolo-
giczna, III, q. 80, a 4).

Sługa Boży Jan Paweł II w  swej encyklice Ecclesia de Eucharistia 
zwrócił już uwagę na relację pomiędzy Eucharystią i communio. Mówił on 
o pamiątce Chrystusa jako o „najwyższym sakramentalnym wyrazie komu-
nii w Kościele” (N. 38: AAS 95 [2003], 458). Jedność komunii kościelnej obja-
wia się konkretnie we wspólnotach chrześcijańskich i odnawia się w akcie 
eucharystycznym, który je jednoczy i charakteryzuje jako Kościoły party-
kularne, in quibus et ex quibus una et unica Ecclesia catholica exsistit (So-
bór Watykański II, Konst. dogm. o  Kościele Lumen gentium, 23). Właśnie 
rzeczywistość jednej Eucharystii, sprawowanej w  każdej diecezji wokół 
własnego biskupa, pozwala zrozumieć, jak Kościoły partykularne trwają 
in i  ex Ecclesia. W  rzeczywistości „z  jedyności i  niepodzielności euchary-
stycznego Ciała Pana wynika jedyność Jego Ciała mistycznego, którym jest 
jeden i niepodzielny Kościół. Z eucharystycznego centrum wypływa – jako 
konieczna konsekwencja – otwartość każdej celebrującej wspólnoty, każ-
dego Kościoła partykularnego: kto pozwala, by objęły go otwarte ramiona 
Pana, zostaje włączony w  Jego jedyne i  niepodzielne Ciało” (Kongregacja 
Nauki Wiary, List o niektórych aspektach Kościoła pojętego jako komunia 
Communionis notio [28 maja 1992], 11: AAS 85 [1993], 844–845). Z  tej ra-
cji w  celebracji Eucharystii każdy wierny znajduje się w  swoim Kościele, 
to znaczy w Kościele Chrystusowym. W tej perspektywie eucharystycznej 
pojętej właściwie, komunia kościelna jawi się jako rzeczywistość z natury 
swej katolicka. Podkreślenie tych eucharystycznych korzeni komunii ko-
ścielnej może także skutecznie przyczynić się do dialogu ekumenicznego 
z Kościołami i Wspólnotami kościelnymi, które nie są w pełnej komunii ze 
Stolicą Piotrową. Eucharystia bowiem ustanawia obiektywnie mocną więź 
jedności pomiędzy Kościołem katolickim a  Kościołami prawosławnymi, 
które zachowały autentyczną i pełną naturę tajemnicy Eucharystii. Równo-
cześnie doniosłość przyznana kościelnemu charakterowi Eucharystii może 
stać się elementem uprzywilejowanym także w  dialogu ze Wspólnotami 
zrodzonymi z Reformacji.
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Wewnętrzna jedność celebracji liturgicznej
44. Nade wszystko konieczne jest rozważenie wewnętrznej jed-

ności obrzędu Mszy św. Należy unikać, czy to w katechezie, czy w sposo-
bie celebracji, sprawiania wrażenia jakoby były sobie przeciwstawne dwie 
części obrzędu. Liturgia słowa i liturgia eucharystyczna – poza obrzędem 
wprowadzenia i zakończenia – „tak ściśle łączą się ze sobą, że stanowią je-
den akt kultu” (Ogólne wprowadzenie do Mszału rzymskiego, 28; por. So-
bór Watykański II, Konst. o  liturgii świętej Sacrosanctum Concilium, 56; 
Święta kongregacja obrzędów, Instr. Eucharisticum Misterium [25 maja 
1967], 3: AAS 57 [1967], 540–543). W  rzeczywistości istnieje wewnętrzny 
związek pomiędzy słowem Bożym i Eucharystią. Poprzez słuchanie słowa 
Bożego rodzi się i wzmacnia wiara (por. Rz 10,17); w Eucharystii Słowo, któ-
re stało się Ciałem, daje się nam jako pokarm duchowy. I tak „z dwóch sto-
łów słowa Bożego i Ciała Chrystusa, Kościół otrzymuje i ofiaruje wiernym 
Chleb życia”. Dlatego należy stale mieć na uwadze, że słowo Boże, czytane 
w  Kościele i  głoszone w  liturgii, prowadzi do Eucharystii jako do swego 
właściwego celu.

Znak pokoju
49. Eucharystia ze swej natury jest sakramentem pokoju. Ten wymiar 

tajemnicy eucharystycznej znajduje w celebracji liturgicznej specyficzny wy-
raz w obrzędzie przekazywania znaku pokoju. Bez wątpienia chodzi o znak 
mający wielką wartość (por. J 14,27). W naszych czasach, tak bardzo obciążo-
nych konfliktami, ten gest nabiera szczególnego znaczenia również z punktu 
widzenia zbiorowej wrażliwości, w miarę jak Kościół wciąż i coraz bardziej 
dostrzega błaganie Pana o dar pokoju i jedności dla samego Kościoła i dla ca-
łej ludzkiej rodziny jako swoje zadanie. Pokój jest na pewno nieprzepartym 
pragnieniem, obecnym w sercu każdego. Kościół daje wyraz prośbie o pokój 
i o pojednanie, która rodzi się w duszy każdego człowieka dobrej woli, kieru-
jąc ją do Tego, który „jest naszym pokojem” (Ef 2,14) i który potrafi uspokoić 
ludy i  osoby, również tam, gdzie ludzkie próby nie przynoszą rezultatu. To 
pozwala rozumieć, dlaczego z  taką intensywnością podchodzi się do obrzę-
du znaku pokoju w  czasie celebracji liturgicznej. W  związku z  tym jednak 
podczas Synodu Biskupów poruszono potrzebę stonowania tego gestu, który 
może przybrać nadmierny wyraz, wzbudzając pewne zamieszanie w zgroma-



57

dzeniu wiernych, właśnie w chwili poprzedzającej Komunię św. Dobrze jest 
przypomnieć sobie, że dla zachowania klimatu właściwego dla celebracji ko-
nieczna jest powściągliwość w stosowaniu tego gestu, co nie odbiera mu nic 
z  jego wysokiej wartości, ograniczając się na przykład do przekazania tego 
znaku jedynie tym, którzy stoją obok.

Język łaciński
62. Mając to na uwadze, nie należy jednak podważać wartości takich 

wielkich celebracji liturgicznych. Myślę w  tym momencie w  szczególności 
o  celebracjach podczas międzynarodowych spotkań, dziś coraz częstszych, 
które powinny być docenione. Aby lepiej wyrazić jedność oraz uniwer-
salność Kościoła, chciałbym polecić to, co zostało zasugerowane przez Sy-
nod Biskupów, zgodnie ze wskazaniami Soboru Watykańskiego II (Konst. 
o liturgii świętej Sacrosanctum Concilium, 36 oraz 54): z wyjątkiem czytań, 
homilii oraz modlitwy wiernych, dobrze będzie, jeśli takie celebracje będą od-
prawiane w języku łacińskim. I tak będą recytowane po łacinie modlitwy naj-
bardziej znane z tradycji Kościoła czy też wykonywane fragmenty z chorału 
gregoriańskiego. Proszę zatem, aby przyszłych kapłanów już w seminarium 
przygotowywano do rozumienia i celebrowania Mszy św. po łacinie, a także 
do posługiwania się tekstami łacińskimi i  do wykonywania chorału grego-
riańskiego. Nie należy też zaniedbać możliwości, by sami wierni zostali wy-
chowani tak, aby znali najbardziej powszechne modlitwy po łacinie i śpiewali 
niektóre części liturgii na sposób gregoriański.

Celebracje eucharystyczne w małych grupach
63. Zupełnie odmienna jest pojawiająca się w niektórych duszpaster-

skich okolicznościach sytuacja, gdy preferuje się celebracje w  małych gru-
pach ze względu na bardziej świadome, czynne i owocne uczestnictwo. Uzna-
jąc wartość formacyjną takich wyborów, konieczne jest uświadomienie, że 
powinny one być zharmonizowane z  całością duszpasterskiego programu 
diecezji. Takie doświadczenia straciłyby w  istocie swój charakter wycho-
wawczy, gdyby były przeżywane równolegle lub w rywalizacji z Kościołem 
partykularnym. W związku z tym Synod podał pewne zasady, do których na-
leży się stosować: małe grupy powinny służyć jednoczeniu wspólnoty, 
a nie rozbijaniu jej, o czym mają świadczyć konkretne zachowania; grupy te 
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powinny służyć owocnemu uczestnictwu całej wspólnoty oraz zachowywać, 
na tyle, na ile to możliwe, jedność życia liturgicznego w poszczególnych ro-
dzinach.

Wewnętrzny związek pomiędzy celebracją i adoracją
66. Kulminacyjnym momentem Synodu była wspólna, wraz z licznymi 

wiernymi, adoracja eucharystyczna w bazylice św. Piotra. Biorąc udział w tej 
modlitwie, zgromadzenie biskupów zwróciło uwagę, nie tylko słowami, na 
znaczenie wewnętrznej relacji pomiędzy celebracją eucharystyczną a adora-
cją. W tym ważnym aspekcie wiary Kościoła znajduje się jeden z elementów 
decydujących o jego drodze, podjętej po odnowie liturgicznej zgodnej z wolą 
Soboru Watykańskiego II. W  początkach reformy liturgicznej wewnętrzny 
związek pomiędzy Mszą św. a adoracją nie był niekiedy postrzegany wystar-
czająco jasno. Rozprzestrzeniane wówczas zarzuty miały źródło w założeniu, 
że Chleb eucharystyczny miał być nam dany nie dla kontemplacji, ale dla 
spożywania. W  rzeczywistości w  świetle doświadczenia modlitwy Kościoła 
okazuje się, że takie przeciwstawienie jest pozbawione jakiegokolwiek funda-
mentu. Już św. Augustyn powiedział: nemo autem illam carnem manducat, 
nisi prius adoraverit; […] peccemus non adorando – „Niech nikt nie spo-
żywa tego Ciała, jeśli Go najpierw nie adorował; […] grzeszylibyśmy, 
gdybyśmy Go nie adorowali” (Enarrationes in Psalmos 98, 9: CCL XXXIX, 
1385; por. Benedykt XVI, Przemówienie do Kurii Rzymskiej [22 grudnia 2005], 
„L’Osservatore Romano”, wyd. polskie, 2006 nr 2, s. 16; AAS 98 [2006], 44–45). 
W  Eucharystii naprawdę Syn Boży wychodzi nam naprzeciw i  pragnie się 
z nami zjednoczyć; adoracja eucharystyczna nie jest niczym innym jak tylko 
oczywistym rozwinięciem celebracji eucharystycznej, która sama w  sobie 
jest największym aktem adoracji Kościoła. Przyjęcie Eucharystii oznacza 
postawę adoracji wobec Tego, którego przyjmujemy. Właśnie dlatego i tylko 
dlatego stajemy się jedno z Nim i w pewien sposób kosztujemy zadatku pięk-
na liturgii niebieskiej. Akt adoracji poza Mszą św. przedłuża i intensyfikuje 
to, co się dokonało podczas samej celebracji liturgicznej. W  rzeczywistości 
„tylko przez adorację można dojrzeć do głębokiego i  autentycznego przyję-
cia Chrystusa. I właśnie w tym akcie osobowego spotkania z Panem dojrzewa 
także posłannictwo społeczne, zawarte w Eucharystii, które ma na celu prze-
łamanie barier nie tylko między Panem a nami, ale także i przede wszystkim 
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barier odgradzających nas od siebie nawzajem” (Benedykt XVI, Przemówie-
nie do Kurii Rzymskiej [22 grudnia 2005]: AAS 98 [2006], 45; „L’Osservatore 
Romano”, wyd. polskie, nr 2 [280] 2006, s. 16).

Rozumna służba Boża – logiké latreía (Rz 12,1) 
70. Pan Jezus, stawszy się dla nas chlebem prawdy i  miłości, mówiąc 

o  darze swego życia, zapewnia nas: „kto spożywa ten chleb, będzie żył na 
wieki” (J 6,51). To zaś „życie wieczne” rozpoczyna się w nas już teraz poprzez 
zmianę, jaką dar eucharystyczny w  nas rodzi: „ten, kto Mnie spożywa, bę-
dzie żył przeze Mnie” (J 6,57). Te słowa Jezusa sprawiają, iż możemy pojąć, 
jak tajemnica, „w  którą wierzymy” i  „którą celebrujemy”, staje się, 
przez wewnętrzną dynamikę, zasadą nowego życia w nas oraz formą chrze-
ścijańskiej egzystencji. Przyjmując Ciało i  Krew Jezusa Chrystusa, stajemy 
się uczestnikami życia Bożego na sposób coraz bardziej dojrzały i świadomy. 
Ma znaczenie w tym miejscu to, co św. Augustyn mówi w swych Wyznaniach 
o wieczystym Logosie, pokarmie duszy, gdy ukazując Jego paradoksalny cha-
rakter, wyobraża sobie, że w dialogu z Nim słyszy słowa: „Jam pokarm doro-
słych, dorośnij, a będziesz mnie pożywał – i nie wchłoniesz mnie w siebie, jak 
się wchłania cielesny pokarm, lecz ty się we mnie przemienisz” (VII, 10, 16: PL 
32, 742; św. Augustyn, Wyznania, Kraków 1994, tłum. Z. Kubiak, s. 151, 154). 
W rzeczywistości to nie pokarm eucharystyczny przemienia się w nas, ale my 
w sposób tajemniczy jesteśmy w niego przemienieni. Chrystus karmi nas, jed-
nocząc ze sobą: „On nas przyjmuje i przyciąga do siebie” (Benedykt XVI, Ho-
milia podczas Mszy św. w Marienfeld, [21 sierpnia 2005]: AAS 97 [2005], 892; 
por. Homilia podczas I nieszporów uroczystości Zesłania Ducha Świętego [3 
czerwca 2006]: AAS 98 [2006], 505; „L’Osservatore Romano”, wyd. polskie, nr 
8 [285] 2006, s. 9).

Celebracja eucharystyczna jawi się tutaj w całej swej mocy jako źródło 
i szczyt kościelnej egzystencji, w miarę jak wyraża równocześnie czy to gene-
zę, czy spełnienie nowego i definitywnego kultu, logiké latreia (por. Relatio 
post disceptationem, 6, 47: „L’Osservatore Romano”, 14 października 2005, 
s. 5–6). Słowa św. Pawła na ten temat skierowane do Rzymian są najbardziej 
syntetycznym sformułowaniem tego, jak Eucharystia przemienia całe nasze 
życie w  duchowy kult składany i  miły Bogu: „A  zatem proszę was, bracia, 
przez miłosierdzie Boże, abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu 
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przyjemną, jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej” (Rz 12,1). Te słowa 
ukazują obraz nowego kultu jako całkowitą ofiarę złożoną z  własnej osoby 
w komunii z całym Kościołem. Nacisk, jaki kładzie Apostoł na ofiarę złożoną 
z naszego ciała, podkreśla ludzki konkretny wymiar służby, która nie może 
być bezcielesna. W związku z tym Święty z Hippony przypomina nam: „Oto, 
co jest ofiarą chrześcijan: «Wszyscy razem tworzymy jedno ciało w Chrystu-
sie». Kościół nie przestaje powtarzać tej ofiary w dobrze znanym wiernym sa-
kramencie Ołtarza, przy czym wie, że w tym, co ofiaruje, również sam składa 
siebie w ofierze” (De civitate Dei, X, 6: PL 41, 284). Nauka katolicka stwierdza 
bowiem, że Eucharystia, jako ofiara Chrystusa, jest także ofiarą całego Ko-
ścioła, a więc wiernych (KKK 1368). Nacisk położony na ofiarę – sacrificium 
– oznacza tutaj całe egzystencjalne bogactwo, wciągnięte w przekształcenie 
naszej ludzkiej rzeczywistości pochwyconej przez Chrystusa (por. Flp 3,12).

Obowiązek świętowania niedzieli
73. Ojcowie synodalni, świadomi nowej zasady życiowej, jaką Euchary-

stia daje chrześcijaninowi, potwierdzili znaczenie przykazania niedzielnego 
świętowania dla wszystkich wiernych, jako źródła autentycznej wolności, 
umożliwiającej przeżywanie każdego z  pozostałych dni tygodnia według 
tego, co się celebrowało w „dzień Pański”. Życie wiarą jest bowiem zagrożo-
ne, jeśli się już nie odczuwa pragnienia uczestniczenia w celebracji euchary-
stycznej, w której sprawuje się pamiątkę paschalnego zwycięstwa. Uczestni-
czenie w niedzielnym zgromadzeniu liturgicznym wraz ze wszystkimi 
braćmi i siostrami, z którymi tworzy się jedno ciało w Chrystusie Jezu-
sie, jest nakazem chrześcijańskiego sumienia i równocześnie ono for-
muje to chrześcijańskie sumienie. Zagubienie sensu niedzieli jako dnia 
Pańskiego, który ma być uświęcony, jest symptomem zagubienia autentycz-
nego sensu chrześcijańskiej wolności, wolności dzieci Bożych. Uwagi mego 
czcigodnego poprzednika Jana Pawła II zawarte W  Liście apostolskim Dies 
Domini – odnośnie do różnych wymiarów niedzieli – wciąż pozostają cen-
ne dla chrześcijan: jest ona Dies Domini w odniesieniu do dzieła stworzenia; 
Dies Christi jako dzień nowego stworzenia oraz daru Ducha Świętego, którego 
zmartwychwstały Pan udziela; Dies Ecclesiae jako dzień, w którym wspólnota 
chrześcijańska zbiera się na celebrację; Dies hominis jako dzień radości, od-
poczynku oraz braterskiej miłości.
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Dlatego ten dzień jawi się jako podstawowy i pierwszy dzień świątecz-
ny, w którym każdy wierny w środowisku, w którym żyje, może stać się gło-
sicielem i  strażnikiem sensu czasu. Z  tego dnia rzeczywiście wypływa sens 
chrześcijańskiej egzystencji oraz nowy sposób przeżywania czasu, więzi, 
pracy, życia oraz śmierci. Dobrze jest więc, kiedy w  dzień Pański kościelne 
środowiska organizują wokół niedzielnej celebracji eucharystycznej inne 
inicjatywy właściwe dla chrześcijańskiej wspólnoty: spotkania przyjaciel-
skie, inicjatywy na rzecz formacji wiary dzieci, młodzieży oraz dorosłych, 
pielgrzymki, dzieła charytatywne oraz różne formy modlitwy. Ze względu na 
tak ważne wartości – sobotni wieczór słusznie już od pierwszych nieszporów 
przynależy do niedzieli i  jest dozwolone spełnienie wtedy obowiązku nie-
dzielnego uczestniczenia – trzeba jednak koniecznie pamiętać, że niedziela 
sama w sobie zasługuje na uświęcenie, by nie kończyło się na tym, że jest ona 
dniem, w którym „Bóg jest nieobecny”.

Przynależność kościelna – eucharystyczna forma chrześcijańskiej  
egzystencji

76. Przypomnienie znaczenia niedzieli jako Dies Ecclesiae pobudza nas 
do uświadomienia sobie wewnętrznej relacji pomiędzy zwycięstwem Jezusa 
nad złem i śmiercią a naszą przynależnością do Kościoła – Jego Ciała. Każdy 
bowiem chrześcijanin odnajduje w dniu Pańskim również wspólno-
towy wymiar swej własnej odkupionej egzystencji. Uczestniczenie 
w celebracji liturgicznej, przyjmowanie w Komunii Ciała i Krwi Pań-
skiej jest równocześnie pogłębieniem naszej przynależności do Tego, 
który za nas umarł (por. 1 Kor 6,19n; 7,23). Rzeczywiście, kto karmi się 
Chrystusem, żyje dla Niego. W świetle tajemnicy eucharystycznej ukazuje się 
głębokie znaczenie communio sanctorum. Komunia zawsze i nierozdzielnie 
ma znaczenie wertykalne oraz horyzontalne. Komunia z Bogiem oraz ko-
munia z braćmi i siostrami: te dwa wymiary spotykają się tajemniczo 
w  darze eucharystycznym. „Gdzie niszczy się komunię z  Bogiem, będącą 
komunią z Ojcem, z Synem i z Duchem Świętym, niszczy się również korzenie 
i źródło komunii między nami. A gdy my nie żyjemy w komunii, nie ma rów-
nież żywej i prawdziwej komunii z Bogiem Trynitarnym” (Benedykt XVI, Au-
diencja generalna 29 marca 2006, „L’Osservatore Romano”, wyd. polskie 2006 
nr 8, s. 36). Dlatego wezwani, by stać się członkami Chrystusa, a więc też człon-
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kami jedni drugich (por. 1 Kor 12,27), stanowimy rzeczywistość ontologicznie 
zbudowaną na Chrzcie św. oraz karmioną Eucharystią, rzeczywistość, która 
domaga się, by była dostrzegalna w życiu naszych wspólnot.

Eucharystyczny wymiar chrześcijańskiej egzystencji jest bez wątpie-
nia wymiarem kościelnym i wspólnotowym. Poprzez diecezje i parafie, które 
tworzą podstawowe struktury Kościoła na danym terytorium, każdy wierny 
może konkretnie doświadczyć swojej przynależności do Ciała Chrystusa. 
Stowarzyszenia, ruchy kościelne i  nowe wspólnoty, jak również instytuty 
życia konsekrowanego – wraz z żywotnością charyzmatów otrzymanych od 
Ducha Świętego na nasze czasy – mają za zadanie wnieść swój specyficzny 
wkład w  uświadomienie wiernych o  tym, że należą do Pana (por. Rz 14,8). 
Fenomen sekularyzacji, który nie przypadkiem ma cechy zdecydowanie 
indywidualistyczne, osiąga swoje zgubne skutki nade wszystko wśród lu-
dzi, którzy się izolują, mając nikły zmysł przynależności. Chrześcijaństwo 
od samego początku zakładało jednoczenie się, tworzenie sieci więzi ciągle 
ożywianych słuchaniem słowa i  celebracją Eucharystii, ożywianych przez 
Ducha Świętego.

Eucharystia chlebem łamanym za życie świata
88. „Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało [wydane] za życie świata” 

(J  6,51). Tymi słowami Pan objawia prawdziwe znaczenie daru z  własnego 
życia dla wszystkich ludzi. Ukazują one również dogłębne współczucie, jakie 
Chrystus żywi wobec każdej osoby. Ewangelie opowiadają wiele razy o uczu-
ciach Jezusa wobec ludzi, a w szczególności wobec cierpiących i grzeszników 
(por. Mt 20,34; Mk 6,34; Łk 19,41). Poprzez głęboko ludzkie uczucia wyraża On 
zbawczy zamysł Boga, aby każdy człowiek osiągnął prawdziwe życie. Każda 
celebracja eucharystyczna uobecnia sakramentalnie dar, jaki Jezus uczynił 
z własnego życia przez śmierć na Krzyżu dla nas oraz dla świata całego. Rów-
nocześnie w Eucharystii Jezus czyni z nas świadków współczucia Boga wobec 
każdego brata i siostry. W ten sposób rodzi się wokół tajemnicy eucha-
rystycznej służba miłości wobec bliźniego, która „polega właśnie na 
tym, że kocham w Bogu i z Bogiem również innego człowieka, którego 
w danym momencie może nawet nie znam, lub do którego nie czuję 
sympatii. Taka miłość może być urzeczywistniona jedynie wtedy, kie-
dy jej punktem wyjścia jest intymne spotkanie z Bogiem, spotkanie, 
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które stało się zjednoczeniem woli, a  które pobudza także uczucia. 
Właśnie wtedy uczę się patrzeć na inną osobę nie tylko jedynie mo-
imi oczyma i poprzez moje uczucia, ale również z perspektywy Jezusa 
Chrystusa” (Benedykt XVI, enc. Deus caritas est, 18). W  ten sposób uznaję 
w osobach, do których się przybliżam, braci i siostry, za których Pan dał swoje 
życie, miłując ich „aż do końca” (J 13,1). W konsekwencji nasze wspólnoty, gdy 
celebrują Eucharystię, powinny być coraz bardziej świadome, że ofiara Chry-
stusa jest dla wszystkich i dlatego Eucharystia przynagla każdego Weń wie-
rzącego, by stawał się „chlebem łamanym” dla innych, a  więc by angażował 
się na rzecz świata bardziej sprawiedliwego i braterskiego. Myśląc o rozmno-
żeniu chleba i ryb, winniśmy rozpoznać, że Chrystus nadal, również i teraz, 
wzywa swych uczniów, by osobiście angażowali się: «Wy dajcie im jeść» (Mt 
14,16). Naprawdę powołaniem każdego z nas jest, byśmy wraz z Jezusem byli 
chlebem łamanym za życie świata.

Społeczne konsekwencje tajemnicy eucharystycznej
89. Zjednoczenie z Chrystusem urzeczywistnia się w sakramencie, któ-

ry uzdalnia również do wprowadzenia nowości w  stosunkach społecznych: 
„«mistyka» tego sakramentu ma charakter społeczny”, bowiem „zjednocze-
nie z Chrystusem jest jednocześnie zjednoczeniem z wszystkimi, któ-
rym On się daje. Nie mogę mieć Chrystusa tylko dla siebie; mogę do 
Niego należeć tylko w  jedności z wszystkimi, którzy już stali się lub 
staną się Jego” (Benedykt XVI, enc. Deus caritas est, 14). W związku z tym 
konieczne jest wyjaśnienie relacji pomiędzy tajemnicą eucharystyczną i za-
angażowaniem społecznym. Eucharystia jest sakramentem Komunii pomię-
dzy braćmi i siostrami, którzy godzą się na pojednanie z Chrystusem. On to 
z  żydów i  pogan uczynił jeden lud, burząc mur nienawiści, jaki ich dzielił 
(por. Ef 2,14). Tylko ciągłe dążenie do pojednania pozwala na godne przyj-
mowanie Ciała i Krwi Pańskiej (por. Mt 5,23-24). Chrystus poprzez pamiątkę 
swojej ofiary wzmacnia komunię wśród braci, a  w  szczególności przynagla 
tych, którzy są w  konflikcie, by przyspieszyli pojednanie, otwierając się na 
dialog oraz budowanie sprawiedliwości. Nie ma wątpliwości, że warunkiem 
budowania prawdziwego pokoju jest przywrócenie sprawiedliwości, pojed-
nania i  przebaczenia. Z  tej świadomości rodzi się wola przemienienia rów-
nież niesprawiedliwych struktur, aby przywrócić na nowo szacunek dla 
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dejmowanie tej odpowiedzialności Eucharystia staje się w życiu tym, co ozna-
cza w celebracji. Jak mogłem już stwierdzić, nie jest zadaniem Kościoła udział 
w  walce politycznej, aby zbudować społeczeństwo bardziej sprawiedliwe; 
niemniej Kościół nie może i  nawet nie powinien pozostawać na marginesie 
walki o sprawiedliwość. Kościół „musi włączyć się w nią przez argumentację 
rozumową i obudzić siły duchowe, bez których sprawiedliwość, domagająca 
się zawsze wyrzeczeń, nie może utrwalić się i rozwijać” (Benedykt XVI, enc. 
Deus caritas est, 28).

W  perspektywie odpowiedzialności społecznej wszystkich chrześci-
jan ojcowie synodalni przypomnieli, że ofiara Chrystusa jest tajemnicą wy-
zwolenia, która nas przynagla i ciągle prowokuje. Zwracam się więc z apelem 
do wszystkich wiernych, by rzeczywiście działali na rzecz pokoju i sprawie-
dliwości: „Kto zaś uczestniczy w Eucharystii, powinien angażować się w bu-
dowanie pokoju w  naszym świecie, naznaczonym przemocą i  licznymi woj-
nami, a  dziś w  szczególny sposób przez terroryzm, korupcję ekonomiczną 
oraz wykorzystywanie seksualne”. Wszystkie te problemy rodzą z kolei inne 
upokarzające zjawiska, budzące żywe zaniepokojenie. Wiemy, że nie można 
stawić czoła tym sytuacjom w sposób powierzchowny. Właśnie na mocy ta-
jemnicy, którą celebrujemy, trzeba demaskować okoliczności sprzeciwiające 
się godności człowieka, dla którego Chrystus przelał swoją krew, potwierdza-
jąc w ten sposób ogromną wartość każdej pojedynczej osoby.
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ks. Sebastian Mandrysz
Wydział Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 
Jana Pawła II 

Eucharystia źródłem wspólnoty Kościoła

Cele: 
• uczestnik katechezy wymienia dokumenty Magisterium Kościoła, 

w  których mowa o  Eucharystii, oraz na ich podstawie wyjaśnia, 
dlaczego i  w  jakim sensie jest ona źródłem wspólnoty Kościoła; 
określa, jakie wynikają z tego konsekwencje;

• uczestnik charakteryzuje człowieka głęboko wierzącego, mające-
go świadomość, czym jest wspólnota Kościoła i jakie znacznie ma 
dla niej Eucharystia; 

• uczestnik wybiera sposób na pogłębienie swojej świadomości 
wspólnototwórczej funkcji Eucharystii oraz próbuje kształtować 
tę świadomość wśród ludzi ze swojego środowiska.

Metody: praca z  obrazem (interpretacja); „Rybi szkielet” – dyskusja 
i praca z tekstem źródłowym; „Kapelusze” – praca w grupach, dyskusja.

Schemat katechezy:

I. Modlitwa – wezwanie pomocy Ducha Świętego 

Propozycja: wprowadzenie i modlitwa spontaniczna z wezwaniami do 
Ducha Świętego: „Przyjdź Duchu Święty”, zakończona pieśnią lub piosenką, 
np.: „Duchu Święty, przyjdź”, „Spocznij na mnie, Duchu Pana” lub „Przybądź, 
Duchu Święty” itp.

II. Odczytanie sprawozdania z poprzedniego spotkania



66

III.  Wprowadzenie w temat – Eucharystia źródłem 
wspólnoty Kościoła

(Konfrontacja oraz interpretacja) 
Interpretacja obrazu „Kościół – Ciało Chrystusa”: 
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Na początku każdy uczestnik może podać swoje skojarzenia oraz in-
terpretację przedstawionego obrazu. W przypadku braku chętnych lub po ja-
kimś czasie należy zadać następujące pytania (niektóre można pominąć, jeśli 
odpowiedź na nie padła wcześniej. Wtedy warto je tylko podsumować):

• Jakie są pierwsze skojarzenia z tym obrazem?
• Co przedstawia/symbolizuje ta grafika?
• Jakie cechy Kościoła uwydatnia? (różnorodność i  jedność/

wspólnotę – mogą paść różne cechy; do tych jednak nawiązujemy 
szczególnie)

• Czym wyraża się różnorodność całego Kościoła lub poszczegól-
nych jego członków?

• W  czym wyraża się jedność całego Kościoła i  poszczególnych 
członków?

• Jak ten obraz przekłada się na życie poszczególnych osób wierzą-
cych i parafii? A jak w odniesieniu do całego świata?

Podsumowanie metody – prowadzący podsumowuje usłyszane wy-
powiedzi, kładąc nacisk na to, że pomimo całej różnorodności wszyscy wie-
rzący tworzą jeden Kościół, jedną wspólnotę opartą na Chrystusie. W podsu-
mowaniu posługujemy się słowami z Pisma Świętego. Stwierdzamy również, 
że widocznym znakiem i źródłem tej jedności jest Eucharystia.

List św. Pawła do Rzymian 12,4-5
„Jak bowiem w  jednym ciele mamy wiele członków, a  nie wszystkie 

członki spełniają tę samą czynność – podobnie wszyscy razem tworzymy jed-
no ciało w Chrystusie, a każdy z osobna jesteśmy nawzajem dla siebie człon-
kami”.

Dzieje Apostolskie 2,42-47
„Trwali oni w  nauce Apostołów i  we wspólnocie, w  łamaniu chleba 

i  w  modlitwach. Bojaźń ogarniała każdego, gdyż Apostołowie czynili wiele 
znaków i cudów. Ci wszyscy, co uwierzyli, przebywali razem i wszystko mieli 
wspólne. Sprzedawali majątki i dobra i rozdzielali je każdemu według potrze-
by. Codziennie trwali jednomyślnie w  świątyni, a  łamiąc chleb po domach, 
przyjmowali posiłek z radością i prostotą serca. Wielbili Boga, a cały lud od-
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nosił się do nich życzliwie. Pan zaś przymnażał im codziennie tych, którzy 
dostępowali zbawienia”.

IV.  Magisterium Kościoła – fragmenty dokumentów 
mówiących o Eucharystii jako źródle wspólnoty/
komunii całego Kościoła

(Interpretacja w świetle dokumentów Kościoła)
Metoda „Rybi szkielet”

Uczestnicy katechezy podzieleni zostają na cztery grupy. Każda z grup 
otrzymuje fragmenty poszczególnych dokumentów – każda innego. Na pod-
stawie otrzymanych tekstów katechizowani wypisują elementy, które świad-
czą o tym, że Eucharystia jest źródłem i warunkiem wspólnoty całego Kościo-
ła. Na tę część zadania grupy otrzymują 10–15 minut.

Następnie przechodzimy do podsumowania pracy w grupach. Prowa-
dzący rysuje na brystolu lub wyświetla na projektorze szkielet ryby. W miej-
scu jej głowy zapisany jest interesujący wszystkich temat.

Każdej z  grup odpowiada jedna duża ość. Na jej czubku zapisujemy 
dokument, który przyporządkowany był danej grupie. Na małych ościach 
przedstawiciel(e) grupy wypisują istotne wiadomości na temat tego, co dany 

KKK Mane nobiscum Domine

Eucharystia 
żródłem 
wspólnoty 
Kościoła

Ecclesia de Eucharistia

Sacramentum caritatis
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dokument mówi i jak opisuje wspólnotę/komunię Kościoła w odniesieniu do 
Eucharystii. Podobnie postępują kolejne grupy.

W  momencie kiedy wyniki swojej pracy przedstawi ostatnia grupa, 
następuje podsumowanie. Wszyscy uczestnicy katechezy dyskutują na temat 
wypisanych elementów oraz zakreślają najważniejsze z nich. Na ogonie ryby 
zaznaczają, kogo lub czego dotyczy wspólnota Kościoła, której źródłem jest 
Eucharystia (np.: wspólnota ta łączy ludzi z Bogiem w Komunii św.; ludzi żyją-
cych na ziemi pomiędzy sobą; Kościoła ziemskiego i niebieskiego). 

Podsumowanie pracy – Eucharystia gromadzi cały Kościół na sprawo-
waniu Ofiary Chrystusa niezależnie od miejsca pochodzenia, kultury, języka 
czy koloru skóry. Pozwala Ona nie tylko gromadzić się na wspólnej modlitwie, 
ale jest wyrazem jedności całego Kościoła. Szczególnym elementem jednoczą-
cym jest Ofiara Chrystusa, który umarł za wszystkich dla naszego zbawienia, 
i przyjęcie Go w Komunii św. W niej ściśle jednoczymy się z Nim. Eucharystia 
wyraża również jedność Kościoła ziemskiego – pielgrzymującego oraz nie-
bieskiego – chwalebnego, triumfującego. Wszyscy bowiem gromadzą się na 
liturgii, aby uwielbiać w niej Boga. 

Materiały do pracy w grupach:

Grupa 1: Sacramentum caritatis 13 i 15

13. Jakże konieczna jest dla życia duchowego wiernych jaśniejsza świa-
domość bogactwa anafory: wraz ze słowami wypowiedzianymi przez Chry-
stusa podczas Ostatniej Wieczerzy zawiera ona epiklezę, czyli prośbę skiero-
waną do Ojca, aby zesłał dar Ducha Świętego, by chleb i wino stały się Ciałem 
i Krwią Jezusa Chrystusa i by „cała wspólnota stała się jeszcze bardziej ciałem 
Chrystusa”. Duch Święty wezwany przez celebransa nad darami chleba i wina 
wyłożonymi na ołtarzu jest tym samym, który jednoczy wiernych „w jednym 
ciele”, czyniąc z nich duchową ofiarę miłą Ojcu.

15. Eucharystia zatem konstytuuje byt i  działanie Kościoła. Dlatego 
też starożytność chrześcijańska określała tym samym wyrażeniem Cor-
pus Christi ciało zrodzone z Dziewicy Maryi, Ciało eucharystyczne oraz to 
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Ciało, którym jest Kościół. Ten fakt mocno obecny w Tradycji ułatwia nam 
wzrastanie w świadomości nierozerwalnej więzi między Chrystusem i Ko-
ściołem. Pan Jezus, dając siebie samego w ofierze za nas, poprzez swój dar 
skutecznie zapowiedział tajemnicę Kościoła. Jest znaczące, że druga modli-
twa eucharystyczna, wzywając Parakleta, formułuje w ten sposób modlitwę 
o jedność Kościoła: „aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmu-
jących Ciało i Krew Chrystusa”. Ten cytat pozwala pojąć, jak rzeczywistość 
sakramentu Eucharystii stanowi jedność wiernych w  kościelnej komunii. 
Eucharystia ukazuje się nam w ten sposób u początków Kościoła jako tajem-
nica komunii.

Sługa Boży Jan Paweł II w swej encyklice Ecclesia de Eucharistia zwró-
cił już uwagę na relację pomiędzy Eucharystią i communio. Mówił on o pa-
miątce Chrystusa jako o  „najwyższym sakramentalnym wyrazie komunii 
w Kościele”. Jedność komunii kościelnej objawia się konkretnie we wspólno-
tach chrześcijańskich i odnawia się w akcie eucharystycznym, który je jedno-
czy i charakteryzuje jako Kościoły partykularne, in quibus et ex quibus una 
et unica Ecclesia catholica exsistit. Właśnie rzeczywistość jednej Eucharystii, 
sprawowanej w każdej diecezji wokół własnego biskupa, pozwala zrozumieć, 
jak Kościoły partykularne trwają in i ex Ecclesia. W rzeczywistości „z jedyno-
ści i niepodzielności eucharystycznego Ciała Pana wynika jedyność Jego Cia-
ła mistycznego, którym jest jeden i niepodzielny Kościół. Z eucharystycznego 
centrum wypływa – jako konieczna konsekwencja – otwartość każdej cele-
brującej wspólnoty, każdego Kościoła partykularnego: kto pozwala, by obję-
ły go otwarte ramiona Pana, zostaje włączony w  Jego jedyne i  niepodzielne 
Ciało”. Z tej racji w celebracji Eucharystii każdy wierny znajduje się w swoim 
Kościele, to znaczy w Kościele Chrystusowym.

Grupa 2: Mane nobiscum Domine 19–21

Wytrwajcie we Mnie, a Ja będę trwał w was» (J 15,4)
19. Na prośbę uczniów z Emaus, by pozostał „z” nimi, Jezus odpowie-

dział darem o wiele większym: przez sakrament Eucharystii znalazł sposób, 
by pozostać „w” nich. Przyjęcie Eucharystii jest wejściem w głęboką komunię 
z Jezusem. „Wytrwajcie we Mnie, a Ja będę trwał w was” (J 15,4). Ta relacja we-
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wnętrznego „trwania” w sobie nawzajem pozwala nam antycypować w jakiś 
sposób niebo na ziemi. Czyż nie to jest największym pragnieniem człowieka? 
Czyż nie to było zamierzeniem Boga realizującego w dziejach swój plan zba-
wienia? Bóg sprawił, że serce człowieka odczuwa „głód” Jego słowa (por. Am 
8,11), głód, który zaspokoi tylko pełne zjednoczenie z Nim. Komunia euchary-
styczna jest nam dana, byśmy „sycili się” Bogiem na tej ziemi w oczekiwaniu 
na pełne zaspokojenie w niebie.

Jeden chleb, jedno ciało
20. Jednak tej szczególnej bliskości, jaka urzeczywistnia się „w  ko-

munii” eucharystycznej, nie można właściwie rozumieć ani w  pełni prze-
żywać poza komunią kościelną. Wielokrotnie podkreśliłem to w encyklice 
Ecclesia de Eucharistia. Kościół jest ciałem Chrystusa: idzie „z Chrystusem” 
w takiej mierze, w jakiej pozostaje w relacji „do Jego ciała”. Chrystus tworzy 
tę jedność przez wylanie Ducha Świętego. A On sam nie przestaje jej umac-
niać przez swoją eucharystyczną obecność. Istotnie, to właśnie jeden Chleb 
eucharystyczny czyni nas jednym ciałem. Stwierdza to apostoł Paweł: „Po-
nieważ jeden jest chleb, przeto my, liczni, tworzymy jedno Ciało. Wszyscy 
bowiem bierzemy z tego samego chleba” (1 Kor 10,17). W tajemnicy Eucha-
rystii Jezus buduje Kościół jako komunię, zgodnie z  najwyższym wzorem 
przywołanym w  modlitwie arcykapłańskiej: „Jak Ty, Ojcze, we Mnie, a  Ja 
w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie 
posłał” (J 17,21).

21. Jeśli Eucharystia jest źródłem jedności Kościoła, jest ona także jej 
największym przejawem. Eucharystia jest epifanią komunii. Dlatego Kościół 
stawia warunki dopuszczenia do pełnego udziału w celebracji eucharystycz-
nej. Różne ograniczenia winny nas skłaniać do coraz lepszego uświadamia-
nia sobie, jak wymagająca jest komunia, której oczekuje od nas Jezus. Jest 
to jedność hierarchiczna, oparta na świadomości różnych ról i posług, stale 
potwierdzana również w  modlitwie eucharystycznej przez wspominanie 
papieża i biskupa diecezjalnego. Jest to komunia braterska, podtrzymywana 
przez „duchowość komunii”, która nas skłania do wzajemnego otwarcia się 
na siebie, do miłości, zrozumienia i przebaczenia.



72

Grupa 3: Ecclesia de Eucharistia 23–24

23. Dzięki Komunii eucharystycznej Kościół jest w  równym stopniu 
umocniony w  swojej jedności Ciała Chrystusa. Św. Paweł, pisząc do Koryn-
tian, odnosi się do tej jednoczącej skuteczności uczestnictwa w Uczcie eucha-
rystycznej: „Chleb, który łamiemy, czyż nie jest udziałem w Ciele Chrystusa? 
Ponieważ jeden jest chleb, przeto my, liczni, tworzymy jedno Ciało. Wszyscy 
bowiem bierzemy z tego samego chleba” (1 Kor 10,16-17). Precyzyjny i głębo-
ki jest komentarz św. Jana Chryzostoma: „Czym w rzeczywistości jest chleb? 
Jest Ciałem Chrystusa. Kim stają się ci, którzy go przyjmują? Ciałem Chry-
stusa; ale nie wieloma ciałami, lecz jednym ciałem. Faktycznie, jak chleb jest 
jednością, choć składa się nań wiele ziaren, które choć się nie znają, w  nim 
się znajdują, tak że ich różnorodność zanika w  ich doskonałym zjednocze-
niu – w ten sam sposób również my jesteśmy wzajemnie ze sobą zjednoczeni, 
a  wszyscy razem z  Chrystusem”. Argumentacja jest zwięzła: nasza jedność 
z Chrystusem, która jest darem i łaską dla każdego, sprawia, że jesteśmy włą-
czeni w jedność Jego Ciała, którym jest Kościół. Eucharystia wzmacnia nasze 
wcielenie w Chrystusa, ustanowione w Chrzcie św. przez dar Ducha Świętego 
(por. 1 Kor 12,13.27). 

W Eucharystii ma miejsce to wspólne i nierozłączne działanie Syna i Du-
cha Świętego, które było u początków Kościoła, powoływało go do życia i stano-
wiło o jego trwaniu. Jest tego świadomy Autor Liturgii św. Jakuba: w epiklezie 
anafory prosimy Boga Ojca, aby zesłał Ducha Świętego na swoich wiernych i na 
składane dary, by Ciało i Krew Chrystusa „służyły tym wszystkim, którzy w niej 
[Eucharystii] uczestniczą […] dla uświęcenia dusz i ciał […]”. Boski Pocieszyciel 
umacnia Kościół przez uświęcenie eucharystyczne wiernych.

24. Dar Chrystusa i  Jego Ducha, który otrzymujemy w  Komunii eu-
charystycznej, wypełnia z  obfitością gorące pragnienia braterskiej jedno-
ści, jakie kryją się w sercach ludzkich, i jednocześnie wynosi doświadczenie 
braterstwa właściwego wspólnemu uczestnictwu w tym samym stole eucha-
rystycznym na poziom daleko wyższy od zwyczajnego ludzkiego ucztowa-
nia. Dzięki zjednoczeniu z  Ciałem Chrystusa Kościół coraz głębiej staje się 
w Chrystusie „jakby sakramentem, czyli znakiem i narzędziem wewnętrzne-
go zjednoczenia z Bogiem i jedności całego rodzaju ludzkiego”.
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Grupa 4: Katechizm Kościoła Katolickiego 1323, 1326, 1331

KKK 1323
Zbawiciel nasz podczas Ostatniej Wieczerzy, tej nocy, kiedy został wy-

dany, ustanowił eucharystyczną Ofiarę Ciała i Krwi swojej, aby w niej na całe 
wieki, aż do swego przyjścia, utrwalić Ofiarę Krzyża i tak umiłowanej Oblu-
bienicy – Kościołowi powierzyć pamiątkę swej Męki i Zmartwychwstania: sa-
krament miłosierdzia, znak jedności, węzeł miłości, ucztę paschalną, w której 
pożywamy Chrystusa, w której dusza napełnia się łaską i otrzymuje zadatek 
przyszłej chwały.

KKK 1326
W  końcu przez celebrację Eucharystii jednoczymy się już teraz z  li-

turgią niebieską i uprzedzamy życie wieczne, gdy Bóg będzie wszystkim we 
wszystkich.

KKK 1331
Komunią, ponieważ przez ten sakrament jednoczymy się z  Chrystu-

sem, który czyni nas uczestnikami swojego Ciała i swojej Krwi, abyśmy two-
rzyli z Nim jedno ciało. Nazywa się jeszcze Eucharystię rzeczami świętymi (ta 
hagia; sancta) i jest to pierwotne znaczenie „komunii świętych” (świętych ob-
cowania), o której mówi Symbol Apostolski. Nazywa się ją również chlebem 
aniołów, chlebem z nieba, lekarstwem nieśmiertelności, Wiatykiem…

V.  Podsumowanie dotychczasowej pracy oraz 
sformułowanie zadań duszpasterskich (działanie)

Dotychczasowe zmagania z tematem pokazały nam, czym jest prawdzi-
wa wspólnota Kościoła oraz w jaki sposób uwydatnia to Eucharystia. Pozosta-
je jednak pytanie, co możemy zrobić, aby pogłębić tę świadomość oraz zrozu-
mieć i  wprowadzić w  życie wypływające z  tego konsekwencje. W  tej części 
spotkania posłużymy się przykładem Zbyszka.

Metoda aktywizująca „Kapelusze”
Prowadzący katechezę dzieli uczestników na cztery grupy (najlepiej 

te same, który były wcześniej). Każdej z nich przyporządkowuje „kolorowy 
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kapelusz” (prawdziwy lub zwykłą kolorową kartkę). Następnie wyjaśnia, na 
czym polega rola poszczególnych grup (wyjaśnienie pod tekstem). Prowadzą-
cy czyta krótką charakterystykę Zbyszka i zaprasza specjalistów do działania. 
Każda z grup otrzymuje jeden egzemplarz tekstu. Na pracę w grupach prze-
znaczamy 5–10 minut.

Zbyszek, lat 43
Zbyszek jest typowym „wierzącym i  praktykującym” katolikiem: co 

niedzielę razem ze swoją rodziną uczęszcza na Mszę św.; raczej nie nawiązuje 
głębszych relacji z ludźmi, których spotyka w kościele. W zasadzie są mu obo-
jętni. Kilka razy w roku przystępuje do spowiedzi. Obowiązkowo przychodzi 
na Pasterkę oraz z  koszyczkiem do święcenia pokarmów. Zbyszek stara się 
żyć przykładnie, dba o  swoją rodzinę, bo tego nauczyli go rodzice. Zgodnie 
z tradycją ochrzcił swoje dzieci, potem przygotował je do Pierwszej Komunii 
Świętej. Zbyszek uważa, że wiara jest cennym elementem jego życia prywat-
nego. Nie obnosi się z nią. Publicznie nie rozmawia na związane z nią tematy. 
Według niego każdy ma prawo wierzyć w to, co mu się podoba, i nie reaguje, 
dopóki ktoś nie „wchodzi z butami” w jego życie. Zbyszek wie, jak nazywają 
się jego proboszcz i  wikarzy w  parafii. Stara się słuchać w  kościele homilii, 
choć jednych lubi słuchać bardziej, a innych mniej. Podczas Mszy św. zdarzy 
mu się myśleć o innych rzeczach, a czasami jest na niej jakby nieobecny. Jego 
kontakt z parafią ogranicza się do uczestnictwa w nabożeństwach, przyjmo-
wania sakramentów i  wpuszczania księdza po kolędzie. Zbyszek raczej nie 
czyta katolickiej prasy, nie słucha religijnego radia i nie interesują go wiado-
mości z życia Kościoła. Jeśli już doszukuje się czegoś więcej, to tylko dlatego, 
że dotarła do niego jakaś ciekawa lub kontrowersyjna sprawa z telewizji. Nie 
należy też do żadnej grupy parafialnej, wspólnoty, ruchu czy stowarzysze-
nia religijnego. Kiedy umrze, chce mieć katolicki pogrzeb i  być pochowany 
w skromnej trumnie.

Kapelusz 1 – zielony – specjalista od pozytywów – grupa przedsta-
wia dobre strony Zbyszka; mówi o tym, co warto pielęgnować w jego postawie; 

Kapelusz 2 – czerwony – specjalista od krytyki – grupa przedstawia 
negatywne strony Zbyszka; mówi o tym, co im nie pasuje, co trzeba zmienić, 
na co zwrócić uwagę;
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Kapelusz 3 – niebieski – specjalista od kreatywności – grupa przed-
stawia sposoby pogłębiania swojej świadomości odnośnie do Eucharystii 
i wspólnoty Kościoła, które Zbyszek powinien poznać;

Kapelusz 4 – żółty – specjalista od ewangelizacji – grupa przedsta-
wia propozycje tego, co można zrobić, aby Zbyszek stał się bardziej aktywnym 
członkiem Kościoła i zrozumiał, że jest częścią tej wspólnoty; jak zachęcić go 
do tego, aby zmienił swoje zdanie.

Na końcu prowadzący prosi o podsumowanie pracy na forum. Specja-
liści koncentrują się tylko na swoim zadaniu. Przyporządkowane kapelusze 
odpowiadają późniejszym punktom dyskusji i pozwolą katechizowanym za-
równo w  kształtowaniu swojej świadomości religijnej, jak również próbie 
katechizowania innych – w swoich środowiskach życia. 

Dyskusja:
Jakie konsekwencje wypływają z  tego, że Eucharystia jest źródłem 

wspólnoty Kościoła?
Co nam gwarantuje i do czego zobowiązuje ta prawda?
Jakie cechy charakteru, sposób życia, wartości możemy wykorzystać 

dla lepszego uczestnictwa w  Eucharystii i  budowania wspólnoty Kościoła? 
A jakie zmieniać w tym kontekście?

Jak wcielić tę prawdę w swoje życie?
Jak przekazać ją innym?

VI. Wolne wnioski i podsumowanie
W podsumowaniu warto podkreślić, że budowanie i pogłębianie świa-

domości na temat Eucharystii oraz wspólnoty Kościoła jest kluczowe w prze-
żywaniu swojej wiary. Wynikające z niej konsekwencje mają wpływ nie tylko 
na indywidualne życie poszczególnych ludzi, ale także na sposób postrzega-
nia Kościoła oraz osobistej relacji z Bogiem, współbraćmi w wierze, a nawet 
tymi, którzy odeszli już z  tego świata. W  tej perspektywie jestem odpowie-
dzialny nie tylko za swoje życie, ale i życie innych. Każda Eucharystia jest zaś 
umocnieniem mojej jedności z  całą wspólnotą Kościoła i  mobilizacją do jej 
budowania w codzienności. 
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VII. Modlitwa końcowa – celebracja
Celebracja odbywa się w kościele lub kaplicy. W odniesieniu do tematu 

można odprawić Mszę św. z odpowiednią homilią lub przeprowadzić nastę-
pujące nabożeństwo. 

1. Pieśń na wystawienie Najświętszego Sakramentu – Panie, pragnie-
nia ludzkich serc

2. Wprowadzenie do modlitwy – prowadzący wita Jezusa obecnego 
w  kawałku Chleba. Podczas modlitwy wspomina o  Jezusie, który gromadzi 
wszystkich w swoim Kościele, a szczególnie na sprawowaniu Eucharystii. Od-
nosi się do Hostii, którą jest On sam, a która warunkuje jedność i wspólnotę 
wierzących. Po czym zaprasza do kontemplacji tej tajemnicy. 

3. Pieśń – Jeden chleb
4. Okazja do modlitwy w ciszy na podstawie pieśni Jeden chleb
Prowadzący modlitwę krótko przedstawia sposób modlitwy. Pieśń jest 

okazją do medytacji omawianego tematu Eucharystii i  wspólnoty Kościoła. 
Wszyscy wspólnie wyśpiewują tekst pieśni, po czym następuje kilkuminuto-
wa cisza, podczas której każdy modli się jej słowami i adoruje Jezusa w Naj-
świętszym Sakramencie. Warto, aby każdy uczestnik modlitwy miał przed 
sobą tekst pieśni.

1. Jeden chleb, co zmienia się w Chrystusa Ciało,
Z wielu ziaren pszenicznych się rodzi.
Jedno wino, co się Krwią Chrystusa stało,
Z soku wielu winnych gron pochodzi.

Ref.: Jak ten chleb, co złączył złote ziarna,
Tak niech miłość łączy nas ofiarna.
Jak ten kielich łączy kropel wiele,
Tak nas, Chryste, w swoim złącz Kościele.

2. O Pasterzu, zgromadź w jednej swej owczarni
Zabłąkane owce, które giną,
W jeden Kościół zbierz na nowo i przygarnij,
Byśmy jedną stali się rodziną.
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3. Na ramiona swoje weź, o Panie,
Tych, co sami wrócić już nie mogą!
Niechaj zjednoczenia cud się stanie,
Prowadź nas ku niebu wspólną drogą.

Na zakończenie tej części modlitwy uczestnicy ponownie wykonują 
pieśń.

5. Pieśń – Jeden chleb
6. Dziękczynienie za dar Eucharystii i wspólnoty Kościoła
Spontaniczna modlitwa dziękczynienia. Każdy z  uczestników może 

na głos wypowiedzieć przed Jezusem to, za co chce Mu podziękować. Prowa-
dzący modlitwę moderuje ją w taki sposób, aby wypowiadane słowa przede 
wszystkim odnosiły się do daru Eucharystii i wspólnoty Kościoła. Po każdym 
wezwaniu można odpowiadać: „Dziękujemy Ci, Jezu”.

7. Pieśń przed błogosławieństwem – Pozdrawiamy Cię, uwielbiamy Cię
8. Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem
9. Pieśń – Panie, dobry jak chleb
10. Słowo końcowe – Podziękowanie za wspólną katechezę i modlitwę
11. Pieśń na zakończenie – Duszo Chrystusowa
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K AT E C H E Z Y  D L A  R O DZ I CÓW  DZ I E C I 
P I E RW SZO KO M U N I J N YC H 

Karol Fromont 
Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Opolu 

Eucharystia wtajemniczeniem w misterium 
Chrystusa i Kościoła

Cele:
• przedstawienie zagadnienia Eucharystii jako wtajemniczenia 

w misterium Chrystusa i Kościoła;
• podjęcie refleksji nad życiem katechizowanych w kontekście przy-

gotowania dzieci do I Komunii św.;
• poprowadzenie uczestników w  modlitewnym rozmyślaniu nad 

osobistym zaangażowaniem/przeżyciem Eucharystii.

Metody: prezentacja filmu, wykład, refleksja modlitewna, rozmowa 
kierowana, praca osobista, dzielenie się małżonków

Środki dydaktyczne: sprzęt multimedialny, kartki z modlitwą wprowa-
dzającą, kartki A4, długopisy

I.  Modlitwa (zob. załącznik I: Kartki z modlitwą  
dla każdego uczestnika)

Prowadzący powoli i ze skupieniem czyta fragment Ewangelii:
„«[…] Jam jest chleb życia. Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i pomar-

li. To jest chleb, który z nieba zstępuje: kto go spożywa, nie umrze. Ja jestem 
chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył 
na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata». Sprzeczali 
się więc między sobą Żydzi mówiąc: «Jak On może nam dać [swoje] ciało do 
spożycia?». Rzekł do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Jeże-
li nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi 
Jego, nie będziecie mieli życia w  sobie. Kto spożywa moje Ciało i  pije moją 
Krew, ma życie wieczne, a  Ja go wskrzeszę w  dniu ostatecznym. Ciało moje 
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jest prawdziwym pokarmem, a  Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto 
spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim. Jak Mnie po-
słał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył 
przeze Mnie. To jest chleb, który z nieba zstąpił – nie jest on taki jak ten, któ-
ry jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na 
wieki»” (J 6,48-58). 

Prowadzący czyta krótkie wezwania, a uczestnicy je powtarzają:
Jezu, Ty jesteś chlebem życia (Jezu, Ty jesteś chlebem życia).
Kto spożywa ten chleb, ma życie wieczne (Kto spożywa ten chleb, 

ma życie wieczne).
Chlebem, który Ty dajesz, jest Twoje Ciało za życie świata (Chle-

bem, który Ty dajesz, jest Twoje Ciało za życie świata).
Tego, kto spożywa Twoje Ciało i pije Twoją Krew, Ty wskrzesisz 

w dniu ostatecznym (Tego, kto spożywa Twoje Ciało i pije Twoją Krew, 
Ty wskrzesisz w dniu ostatecznym).

Kto spożywa Twoje Ciało i pije Twoją Krew, trwa w Tobie, a Ty 
w nim (Kto spożywa Twoje Ciało i pije Twoją Krew, trwa w Tobie, a Ty 
w nim).

Jezu, Ty jesteś chlebem życia (Jezu, Ty jesteś chlebem życia).
Amen (Amen).

II. Wstęp
Prowadzący zadaje pytania: Czy znacie grupy dziecięce lub młodzie-

żowe, które mają jakąś formę „wtajemniczenia” (inicjacji, wprowadzenia), 
dzięki któremu dany człowiek może zacząć się identyfikować z tą grupą? Jaką 
formę „wtajemniczenia” mają te grupy? (Chodzi o wymienienie grup o pozy-
tywnym wpływie na dzieci).

Przykładowe odpowiedzi: Szkoła – pasowanie na ucznia, ubiór szkol-
ny; Skauci – zaliczenie punktów, przysięga, otrzymanie krzyża itp.

Prowadzący podsumowuje: Wiele grup ma swoją formę wtajemnicze-
nia i wprowadzenia kandydatów w szeregi danej instytucji czy grupy. Są to 
zewnętrzne gesty, za którymi kryją się przynależność do grupy, przyjęcie jej 
wartości itd. Dziś zastanowimy się nad jednym z elementów wtajemniczenia 



81

(wprowadzenia, inicjacji), które odbywa się w  Kościele, podejmując temat: 
„Eucharystia wtajemniczeniem w misterium Chrystusa i Kościoła”. 

III. Katecheza (konfrontacja życia z Objawieniem)
Zanim więcej powiemy o  Eucharystii – wtajemniczeniu w  misterium 

Chrystusa i Kościoła – powinniśmy poświęcić kilka słów na wytłumaczenie, 
czym jest wtajemniczenie chrześcijańskie oraz misterium Chrystusa i  Ko-
ścioła.

Wtajemniczenie chrześcijańskie (inicjacja) odbywa się dzięki trzem 
sakramentom: chrztowi, bierzmowaniu i Eucharystii. Są one nazywane fun-
damentami całego życia chrześcijańskiego. To one pozwalają człowiekowi 
nie tylko intelektualnie poznawać prawdy wiary, ale nade wszystko stawać 
się chrześcijaninem (KKK 1212). Chrzest wprowadza nas w  relację miłości 
z  Bogiem Ojcem, Synem i  Duchem Świętym. Dzięki bierzmowaniu głębiej 
jednoczymy się z Kościołem i otrzymujemy moc Ducha Świętego, aby słowem 
i czynem świadczyć o Bogu, który nas kocha. Eucharystia zaś dopełnia inicja-
cji chrześcijańskiej, łącząc nas w sposób szczególny z Jezusem5. We wtajemni-
czeniu chrześcijańskim chodzi więc o poznanie Boga: nabycie wiedzy o Nim 
oraz o wejście z Nim relację; o przemianę wewnętrzną, a także wejście w rela-
cję z drugim człowiekiem w Kościele. 

„Misterium (od greckiego słowa mysterion – tajemnica) oznacza rze-
czywistość (lub aspekt rzeczywistości), która wykracza poza samo racjonal-
ne poznanie”6. Jeżeli mówimy, że Eucharystia wtajemnicza nas w misterium 
Chrystusa i Kościoła, oznacza to, że uczestnicząc we Mszy św., możemy zacząć 
poznawać, kim jest Jezus Chrystus (a  także co uczynił dla każdego człowie-
ka) i czym jest Kościół. To właśnie poznanie przekracza racjonalne poznanie 
– jest zagłębieniem się w  rzeczywistość boską ukrytą w  znakach i  gestach, 
w  słowach modlitw i  w  słowie Bożym czytanym podczas liturgii słowa, we 
wspólnocie wiernych zebranych na Mszy św. (ich świadomym w niej uczest-
nictwie), w przemianie chleba i wina w Ciało i Krew Chrystusa. 

5   K. Fromont, Sakramenty inicjacji chrześcijańskiej powołaniem do udziału rodziny w życiu i misji Kościoła 
– uczestnictwo w misji prorockiej, kapłańskiej i królewskiej, w: Zeszyt katechetyczny, Program duszpasterski 
Kościoła na rok 2018/2019 „W mocy Bożego Ducha”, s. 59.
6   Youcat polski. Katechizm Kościoła Katolickiego dla młodych, Częstochowa 2011, s. 55.
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Podsumowując: jeżeli mówimy, że Eucharystia jest wtajemniczeniem 
w misterium Chrystusa i Kościoła, oznacza to wprowadzenie i zagłębienie się 
w relację z samym Jezusem Chrystusem i Jego Kościołem (który nie jest zwy-
kłą ludzką instytucją – choć instytucja jest jego „częścią”7). To wtajemniczenie 
przekracza wszelkie ludzkie poznanie, jest bowiem wejściem w świat ducho-
wy poprzez ludzkie gesty, słowa, znaki obecne we Mszy Świętej.

W Eucharystii, jak nigdzie indziej, obecny jest Jezus Chrystus, ten, któ-
ry zbawił każdego człowieka (KKK 1324). Obecny jest On w osobie kapłana, 
który składa ofiarę z Ciała i Krwi Chrystusa Bogu Ojcu w Duchu Świętym (KL 
7). Kiedy czytane jest słowo Boże, wtedy mówi sam Jezus (KL 7). W trakcie Eu-
charystii w sposób bezkrwawy dokonuje się to, co Jezus Chrystus uczynił na 
krzyżu8; uczestniczymy także w Jego zmartwychwstaniu9, łączymy się z tymi, 
którzy uwielbiają Jezusa w niebie – partycypujemy już jakoś w życiu wiecz-
nym (KKK 1326, KL 8). Jezus jest obecny we wspólnocie – czyli Kościele, który 
modli się w Mszy św. (KL 7). Nade wszystko obecny jest pod postaciami chleba 
i wina – w swoim Ciele i Krwi, które możemy przyjąć w momencie Komunii 
św. (KKK 1333).

Uczestnicząc w Eucharystii z wiarą i postawą pokory (poczuciem, że to, 
w czym uczestniczę, przekracza moje ludzkie rozumowanie), możemy zostać 
przemienieni miłością Boga, który tak bardzo kocha każdego z nas, że zesłał 
swojego Syna, aby każdy, kto w  Niego wierzy, miał życie szczęśliwe – z  Bo-
giem na wieki (por. J 3,16). 

Eucharystia jest „źródłem i  szczytem całego życia chrześcijańskiego” 
(KKK 1324). Jeżeli pragniemy mieć prawdziwą relację z  Jezusem Chrystu-
sem (nie jakąś wymyśloną przez nas „wersję”, która nie ma czasami za dużo 
wspólnego z prawdą, kim naprawdę jest Bóg), to Eucharystia jest właśnie tym 
źródłem, z  którego możemy czerpać, i  do niej zawsze możemy wracać. Po-
nieważ Eucharystia wprowadza nas w misterium Chrystusa i Kościoła – tzn. 
w rzeczywistość, która przekracza racjonalne poznanie, możemy być pewni, 
że całego życia nam nie starczy, aby zrozumieć i w pełni doświadczyć wielkiej 
miłości Boga, którą On ma do każdego z nas.

7  Tamże, p. 124, s. 78.
8  Tamże, p. 208, s.123.
9  Jan Paweł II, Ecclesia de Eucharistia, p. 14.
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IV. Konkretne rozwiązania – refleksja
Prowadzący wprowadza w czas refleksji: warto sobie zadać kilka pytań 

dotyczących Eucharystii, szczególnie w kontekście nadchodzącej uroczysto-
ści I Komunii św. naszych dzieci.

W jaki sposób mogę pomóc mojemu dziecku w przygotowaniu się do 
tej uroczystości? Moje dziecko jest na drodze wtajemniczenia chrześcijań-
skiego. Będzie miało okazję wejść w szczególne i bardzo głębokie zjednocze-
nie z Jezusem – a przez Niego z Ojcem – w Duchu Świętym. Co mogę zrobić, 
żeby uczestnictwo w I Komunii św.mojego dziecka (i późniejsze uczestnictwo 
w  Eucharystii) było świadome i  wyczekiwane (skoro jest to spotkanie z  Bo-
giem miłości)? 

Prowadzący tłumaczy (zob. załącznik 2: Kartki A4 z  pytaniami 
i  podpowiedziami do pracy osobistej): Chciałbym, żebyście poświęcili 
chwilę czasu i na kartkach odpowiedzieli sobie na to właśnie pytanie: w jaki 
sposób mogę pomóc mojemu dziecku w  przygotowaniu się do uroczystości 
I Komunii i późniejszym uważnym/świadomym uczestnictwie w Eucharystii? 
Oprócz pytania głównego na kartkach znajdą się pytania-podpowiedzi, któ-
rych zadaniem jest ukonkretnić tę refleksję. Proszę, żebyście byli realistami 
– napiszmy tylko to, co jesteśmy w stanie faktycznie zrobić (nie piszmy o rze-
czach, których nigdy się nie podejmiemy). Bądźmy konkretni, rozpatrując 
nasze możliwości realnie.

Prowadzący rozdaje kartki i długopisy (informuje, ile czasu uczestnicy 
mają na wykonanie tego zadania – 10–15 minut). Jeżeli na spotkaniu są obecni 
oboje rodzice dzieci pierwszokomunijnych, można zaproponować im rozmo-
wę – dzielenie: W jaki sposób możemy oboje pomóc naszemu dziecku w uważ-
nym/świadomym przeżywaniu Eucharystii?.

Po zakończonej pracy prowadzący komentuje: Zabierzcie te kartki do 
domu. Powieście je w  miejscu, gdzie będziecie je mogli widzieć. Niech one 
wam przypominają, w jaki sposób możecie pomóc swoim dzieciom we wzro-
ście ich wiary i miłości do Jezusa w Eucharystii.

V. Modlitwa
Prowadzący modlitwę rozpoczyna od przedstawienia filmu: https://

www.youtube.com/watch?v=ebNjjFynZ5Q. Po jego obejrzeniu prowadzący 
komentuje: Narrator w  filmie mówi, że 11 tysięcy kilometrów od kościoła, 
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w  którym chłopak na Mszy św. grał w  grę wideo, pełen kościół ludzi oddał 
życie, żeby być w tym miejscu, gdzie ten chłopak (w kościele na Eucharystii). 
I zadaje pytanie: Co takiego widzieli oni, a czego on nie? 

Co więc widzieli w Eucharystii chrześcijanie z Iraku, a ten młody chło-
pak nie widział? Narrator mówi też o katolikach, którzy w ciągu wieków od-
dali życie po to, aby uczestniczyć we Mszy św., i  tych, którzy zebrali się na 
procesjach z  Najświętszym Sakramentem. Na końcu filmu zadaje kluczowe 
pytanie: „Co ci wszyscy ludzie widzą we Mszy św.?”, dodając: Jeżeli ty tego 
nie widzisz, tracisz coś naprawdę niesamowitego.

Prowadzący mówi dalej: Czy widzimy w Eucharystii coś wspaniałego, 
czy też straciliśmy z oczu sens tego, co Jezus uczynił dla każdego z nas? Jak 
mówi św. Paweł (w tym momencie otwiera Pismo Święte, ale zanim je prze-
czyta, w ciszy zapala świecę ustawioną na stole okrytym obrusem, na którym 
może stać także jakiś obraz, zdjęcie – najlepiej ukazującę Jezusa Euchary-
stycznego. Po zapaleniu świecy prowadzący zaczyna czytać):

Czytanie z 1 Listu do Koryntian (1 Kor 11,23-30):
„Ja bowiem otrzymałem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Je-

zus tej nocy, kiedy został wydany, wziął chleb i dzięki uczyniwszy, połamał 
i rzekł: «To jest Ciało moje za was [wydane]. Czyńcie to na moją pamiątkę». Po-
dobnie, skończywszy wieczerzę, wziął kielich, mówiąc: «Ten kielich jest No-
wym Przymierzem we Krwi mojej. Czyńcie to, ile razy pić będziecie, na moją 
pamiątkę». Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb albo pijecie kielich, śmierć 
Pańską głosicie, aż przyjdzie. Dlatego też kto spożywa chleb lub pije kielich 
Pański niegodnie, winny będzie Ciała i Krwi Pańskiej. 

Niech przeto człowiek baczy na siebie samego, spożywając ten chleb 
i pijąc z tego kielicha. Kto bowiem spożywa i pije, nie zważając na Ciało [Pań-
skie], wyrok sobie spożywa i pije. Dlatego to właśnie wielu wśród was słabych 
i chorych i wielu też umarło”. 

Oto słowo Boże.
Wszyscy odpowiadają: Bogu niech będą dzięki.

Prowadzący czyta i komentuje: 
„Pan Jezus tej nocy, kiedy został wydany, wziął chleb i dzięki uczyniw-

szy, połamał i rzekł: «To jest Ciało moje za was [wydane]. Czyńcie to na moją 
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pamiątkę». Podobnie, skończywszy wieczerzę, wziął kielich, mówiąc: «Ten 
kielich jest Nowym Przymierzem we Krwi mojej. Czyńcie to, ile razy pić bę-
dziecie, na moją pamiątkę»”.

Tej nocy, kiedy został wydany, tej nocy, kiedy pokazał każdemu z nas 
swoją miłość aż do końca, do śmierci, dał uczniom Eucharystię – swoje Ciało 
i swoją Krew. 

„Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb albo pijecie kielich, śmierć Pań-
ską głosicie, aż przyjdzie”. 

Ilekroć przyjmujemy Komunię św., uczestnicząc we Mszy św., głosi-
my śmierć Pana – czyli przeżywamy to, co stało się na Kalwarii, głosimy Jego 
zwycięstwo w Zmartwychwstaniu i czekamy, aż przyjdzie powtórnie, byśmy 
mogli z Nim żyć wiecznie. Na Eucharystii każdy z nas może doświadczyć mi-
łości Boga, miłości Jezusa. 

„Kto bowiem spożywa i  pije, nie zważając na Ciało [Pańskie], wyrok 
sobie spożywa i pije. Dlatego to właśnie wielu wśród was słabych i chorych 
i wielu też umarło”.

Jeżeli odwrócimy to ostrzeżenie św. Pawła, może ono zabrzmieć mniej 
więcej tak: Kto spożywa i pije, zważając na Ciało Pańskie, życie wieczne spo-
żywa (J 6,54). Dlatego jesteście mocniejsi, zdrowiejecie i macie życie w sobie. 

Kto nie chce mieć w sobie życia, mocy na każdy dzień? Na Mszy św. Je-
zus każdego z nas kocha i chce uzdrawiać. 

Wracając do pytania z filmu: Czy widzisz w Eucharystii coś szczegól-
nego? Czy widzisz w niej Kogoś szczególnego, kto cię kocha ponad wszystko?

W  tym miejscu prowadzący prowadzi krótką modlitwę – najlepiej 
spontaniczną, która powinna zahaczać o  temat refleksji. Przykładowa mo-
dlitwa: „Jezu, dziękuję za Twoją miłość, za to, że umarłeś za mnie. Ty zmar-
twychwstałeś i  dzięki Tobie mam życie wieczne. Dziękuję, że dajesz siebie 
całego w Eucharystii – z Twoim Ciałem i Krwią. Proszę, daj mi poczuć w sercu 
pragnienie życia, które tylko Ty możesz dać. Daj mi, proszę, łaskę, abym za 
każdym razem, kiedy przyjmuję Twoje Ciało i  Krew, doświadczał umocnie-
nia, miłości i życia – żebym spotkał Ciebie, Jezu, który żyjesz i królujesz na 
wieki wieków”.
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VI. Zakończenie spotkania
Prowadzący włącza film: https://www.youtube.com/watch?v=kz-

gwdGACs7g, komentując: Chciałbym/chciałabym zakończyć tym krótkim 
filmem. 

Po wyświetleniu mówi krótko: To wszystko, co zostało ukazane w fil-
mie, uczynił Jezus. Każdy z nas może to przeżyć na Eucharystii. A wszyst-
ko zaczyna się od decyzji – chcę poznać Jezusa. To jest decyzja, z którą każdy 
z was musi zmierzyć się sam. I do tego Was zachęcam.

VI. Aneks
Załącznik I: Kartki z modlitwą dla każdego uczestnika
Jezu, Ty jesteś chlebem życia (Jezu, Ty jesteś chlebem życia).
Kto spożywa ten chleb, ma życie wieczne (Kto spożywa ten chleb, 

ma życie wieczne).
Chlebem, który Ty dajesz, jest Twoje Ciało za życie świata (Chle-

bem, który Ty dajesz, jest Twoje Ciało za życie świata).
Tego, kto spożywa Twoje Ciało i pije Twoją Krew, Ty wskrzesisz 

w dniu ostatecznym (Tego, kto spożywa Twoje Ciało i pije Twoją Krew, 
Ty wskrzesisz w dniu ostatecznym).

Kto spożywa Twoje Ciało i pije Twoją Krew, trwa w Tobie, a Ty 
w nim (Kto spożywa Twoje Ciało i pije Twoją Krew, trwa w Tobie, a Ty 
w nim).

Jezu, Ty jesteś chlebem życia (Jezu, Ty jesteś chlebem życia).
Amen (Amen).

Załącznik 2: Kartki A4 z pytaniami i podpowiedziami do pracy 
osobistej

W jaki sposób mogę pomóc mojemu dziecku w przygotowaniu się do 
uroczystości I  Komunii św. i  późniejszym świadomym uczestnictwie w  Eu-
charystii?

(UWAGA: bądź realistą, napisz tylko to, co jesteś w stanie i chcesz zre-
alizować; bądź konkretny – podaj, ile czasu, w jaki sposób będziesz coś robił 
z dzieckiem).
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1.  W jaki sposób moim życiem, moim osobistym przeżywaniem Eucha-
rystii mogę pomóc dziecku dobrze przeżyć uroczystość I Komunii 
św., i późniejsze uważne/świadome uczestnictwo w Eucharystii?

2.  W jaki sposób będę się modlił za moje dziecko o to, by pięknie i głę-
boko przeżyło spotkanie z Jezusem Eucharystycznym? Ile czasu po-
święcę?

3.  W jaki sposób przygotuję moje dziecko intelektualnie do uważnego 
przeżywania Eucharystii? Jaką wiedzę mogę przekazać? Skąd będę 
czerpać wiedzę, którą chcę przekazać?

4.  Jaką formę codziennej modlitwy z  dzieckiem podejmę, tak aby po-
móc mu budować relację z Jezusem?

5.  W jaki sposób pomogę mojemu dziecku budować jego/jej czas modli-
twy osobistej? [nie musi być długi – ważna jest stałość (codzienność) 
w modlitwie].
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Arkadiusz Pyka 
Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Opolu 

Nawrócenie i pokuta drogą do przeżywania 
Eucharystii

Cele:
• ukazanie zła grzechu i  konieczności prawdziwego powrotu, aby 

nie trwać w grzechu;
• ukazanie istoty sakramentu pokuty i pojednania jako uzdrawiają-

cej mocy dla każdego chrześcijanina;
• pomoc w lepszym korzystaniu z sakramentu pokuty i pojednania;
• zrozumienie potrzeby podejmowania wysiłku nawrócenia;
• zrozumienie, na czym polega miłosierdzie Boże.

Metody: pogadanka, wykład, praca z obrazem, krzyżówka, niedokoń-
czone zdania.

Pomoce: kartki z  modlitwą Ps 51,3-14 dla każdego uczestnika, kartki 
z krzyżówkami, Pismo Święte, ikona/obraz Jezusa Dobrego Pasterza, magne-
sy, pusty kartonik, karteczki i długopisy, świadectwo Roberta Friedricha (wy-
drukowane na kartce lub do odsłuchania z internetu), kartka z fragmentem 
Dzienniczka św. Faustyny.

I. Modlitwa
Każdy z  uczestników otrzymuje kartkę z  fragmentem Ps 51,3-14, po 

czym wszyscy wspólnie się modlą:

Zmiłuj się nade mną, Boże, w swojej łaskawości, 
w ogromie swego miłosierdzia wymaż moją nieprawość! 
Obmyj mnie zupełnie z mojej winy 
i oczyść mnie z grzechu mojego!
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Uznaję bowiem moją nieprawość, 
a grzech mój jest zawsze przede mną. 
Tylko przeciw Tobie zgrzeszyłem 
i uczyniłem, co złe jest przed Tobą, 
tak że się okazujesz sprawiedliwym w swym wyroku 
i prawym w swoim osądzie. 

Oto zrodzony jestem w przewinieniu 
i w grzechu poczęła mnie matka. 
Oto Ty masz upodobanie w ukrytej prawdzie, 
naucz mnie tajników mądrości.

Pokrop mnie hizopem, a stanę się czysty, 
obmyj mnie, a nad śnieg wybieleję. 
Spraw, bym usłyszał radość i wesele: 
niech się radują kości, któreś skruszył! 
Odwróć oblicze swe od moich grzechów 
i wymaż wszystkie moje przewinienia! 

Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste 
i odnów w mojej piersi ducha niezwyciężonego! 
Nie odrzucaj mnie od swego oblicza 
i nie odbieraj mi świętego ducha swego!
Przywróć mi radość z Twojego zbawienia 
i wzmocnij mnie duchem ochoczym! 

II. Żyć i dzielić się doświadczeniem
Eucharystia to główny temat naszych katechez. Niewątpliwie ważny, 

bo we współczesnym świecie coraz częściej umyka nam to, co naprawdę istot-
ne. Mimo że jesteśmy katolikami, od urodzenia wychowywanymi w  wierze 
chrześcijańskiej, przez lata wpajano nam reguły postępowania, to myślę, że 
wielu na Mszę św. przychodzi z obowiązku (może nawet z przymusu) i bardzo 
często nieprzygotowanym. Dlaczego tak jest?
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Prowadzący dzieli uczestników na grupy dwu- lub trzyosobowe. Każ-
da grupa otrzymuje kartki z ćwiczeniami (zob. Aneks). Zadaniem rodziców 
będzie rozwiązanie krzyżówki i odgadnięcie hasła, a następnie wypisanie na 
odwrocie kartki skojarzeń i skutków związanych z hasłem (spodziewane od-
powiedzi: mniej ludzi na Mszach, nabożeństwach, przyjmujących sakramen-
ty święte, więcej osób deklarujących ateizm, odwracających się od Kościoła 
i  atakujących go). Po wykonanym ćwiczeniu poszczególne grupy dzielą się 
swoimi skojarzeniami. 

Uzupełnij krzyżówkę:

K A I N
R O K

M A R Y J A
Z N I C Z

R Z Y M
S Z A T A N

Z B A W I C I E L
F R A N C I S Z E K

K A T E D R A
M A R E K

B O Ż Y

1. Pierwszy zabójca, o którym wspomina Biblia
2. … kościelny
3. Żona Józefa
4. Zapalany w uroczystość Wszystkich Świętych
5. Wieczne Miasto
6. Inaczej kusiciel
7. Jeden z tytułów Jezusa 
8. Święty z Asyżu
9. Kościół biskupi
10.  Jeden z ewangelistów
11. Baranek …
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Prowadzący dokonuje podsumowania:

Kryzys wiary był i  nadal jest zjawiskiem obecnym w  życiu Kościoła. 
Przybiera różne formy. Niektóre z  nich obejmują całe grupy, inne dotyczą 
jednostek. Każdy z nas w mniejszym lub większym stopniu jest nań podatny 
albo też w  jakimś stopniu się do niego przyczynia. Obecnie żyjemy w  cza-
sach bardzo „atrakcyjnych”. Oferta, jaką nam proponuje współczesność, jest 
wzbogacona o nowe technologie, podróże marzeń, większą świadomość prze-
mijalności i chęć czerpania z życia jak najwięcej. Przy takim ogromie dozna-
wanych przyjemności brakuje często chęci do szczerego wyznawania wiary, 
codziennej modlitwy, uczestnictwa w  niedzielnej Mszy św., nabożeństwach 
czy sakramentach. Jednym słowem, w naszym życiu zaczyna brakować miej-
sca dla Boga. Postęp nie jest jednak w stanie usunąć z naszego życia smutnych 
wydarzeń. W żaden sposób nie zastąpi on nam również relacji z Bogiem. Wy-
padki, choroby, śmierć, samotność – bywa, że to główne przyczyny powrotów 
do Boga i szukania w Nim sensu istnienia. O takim powrocie chętnie opowiada 
dziś muzyk Robert Friedrich:

„Przez wiele lat byłem poza Kościołem. Generalnie moja rodzina nie 
chodziła do kościoła. Nic dziwnego, że na religię przestałem chodzić w trze-
ciej czy czwartej klasie. Gdy miałem kilkanaście lat, na moich oczach kolega 
miał wypadek i leżał kilka dni na intensywnej terapii. Widząc jego męki, po-
stanowiliśmy z moją dziewczyną chodzić do kościoła i modlić się w jego inten-
cji. Za bardzo jednakże nie wiedzieliśmy, jak się modlić, pamiętaliśmy tylko 
Ojcze nasz i Zdrowaś Maryjo. Kolega zmarł po tygodniu, a nam pozostały py-
tania: Czy jest w ogóle Pan Bóg? Czy tak ma się skończyć nasze życie – nagle 
i  niespodziewanie? Te pytania nas nurtowały, były powodem zbliżenia do 
wiary i następnych naszych kroków. Postanowiliśmy się pobrać, ja zaś przy-
stąpiłem do bierzmowania. Jako dwudziestolatek nadrabiałem wszystkie za-
ległości religijne. 13 grudnia 1988 roku przyjęliśmy sakrament małżeństwa. 
O od tego czasu zaczęły się piękne rzeczy, wiedziałem już, że Bóg jest”10.

10  Zob. Pieśń nad pieśniami. Artyści na trzecie tysiąclecie, Kraków 2001, s. 33.
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Co na to Bóg, co na to Kościół? Czy takie powroty są dopuszczalne? Czy 
Bóg się na to godzi? Czy godzi się na nie Kościół? Wiemy z kart Ewangelii, że 
Jezus liczył się z tym. Dlatego też opowiedział pewną przypowieść.

Prowadzący prosi jednego z rodziców o odczytanie na głos fragmentu 
Pisma Świętego.

Mt 15,1-7:
„Zbliżali się do Niego wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na 

to szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie: «Ten przyjmuje grzeszników i jada 
z nimi». Opowiedział im wtedy następującą przypowieść: «Któż z was, gdy ma 
sto owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia dziewięćdziesięciu dziewięciu na 
pustyni i nie idzie za zgubioną, aż ją znajdzie? A gdy ją znajdzie, bierze z ra-
dością na ramiona i wraca do domu; sprasza przyjaciół i sąsiadów i mówi im: 
«Cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę, która mi zginęła». Powiadam wam: 
Tak samo w niebie większa będzie radość z jednego grzesznika, który się na-
wraca, niż z  dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie po-
trzebują nawrócenia”.

Prowadzący ustawia na środku sali ikonę (obraz) Jezusa Dobrego Pa-
sterza, która będzie towarzyszyła uczestnikom do końca spotkania, a także 
w czasie celebracji liturgicznej. Następnie pyta rodziców, co sądzą o tej przy-
powieści: Czy – ich zdaniem – przypowieść opowiedziana przez Jezusa trafiła 
do faryzeuszów i uczonych w Piśmie? Jeżeli tak – dlaczego? Po krótkiej poga-
dance prowadzący dokonuje podsumowania.

Każdy pasterz dba o swoje owce, a one bezgranicznie mu ufają. Czują 
się przy nim bezpiecznie. Wiedzą, że droga, którą je prowadzi, jest właściwa. 
W przypowieści Jezus porównuje siebie do dobrego pasterza. Owcami jeste-
śmy my. Trzymamy się blisko siebie, ale przede wszystkim kroczymy drogą, 
którą wskazuje nam pasterz. Prawda jest jednak taka, że mimo iż żyjemy we 
wspólnocie, to każdy z  nas chce zachować swój indywidualizm. Czasem nie 
do końca jesteśmy zachwyceni ścieżką, którą wskazuje nam Bóg. Chcemy 
spróbować czegoś innego, nowego. Nierzadko próbujemy przejść na skróty 
i zbaczamy z obranego kursu. Dla wielu współczesnych ludzi kroczenie drogą 
Bożych przykazań, bycie przy Jezusie jest co najmniej nudne i przestarzałe. 
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Świat oferuje wiele wygód, ale musimy pamiętać, że niektóre nie wpisują się 
w Boży zamysł. Pismo Święte przestrzega nas przed konsekwencjami swoich 
zachowań. Każdy z nas jest kuszony, ale nie możemy stawiać nigdy zła nad do-
brem czy egoizmu nad miłością. A co, jeśli jednak tak się zdarzy? Pismo Święte 
jednoznacznie mówi, że Jezus – Dobry Pasterz nie zostawi nas samym sobie, 
ale wyrusza na poszukiwanie i nie spocznie, póki nas nie odnajdzie. Wzywa 
nas do siebie na różne sposoby: poprzez wyrzuty sumienia, przez konkretne 
wydarzenia czy napotkane osoby. Nawrócenie nie wygląda u  każdego czło-
wieka tak samo, ale ostatecznie najczęściej dokonuje się poprzez sakrament 
pokuty i pojednania.

III. Interpretować
Proszę, by każdy w  tej chwili w  myślach odpowiedział sobie na kilka 

pytań (po każdym pytaniu prowadzący daje katechizowanym chwilę do na-
mysłu):

• Czy korzystam z  sakramentu pokuty? Jak często przystępuję do 
spowiedzi?

• Jak wygląda moja spowiedź? Czy dobrze się do niej przygotowuję? 
A może od lat widnieją na liście te same grzechy?

Prowadzący rozdaje uczestnikom po jednej małej kartce i długopisie. 
Zadaniem uczestników będzie dokończenie zdania: „Spowiedź to…”. Gotowe 
odpowiedzi wrzucane będą do kartonika. Prowadzący losowo będzie odczy-
tywać wypowiedzi i zawieszać je na tablicy.

Teraz wysłuchamy świadectwa Roberta Friedricha nt. spowiedzi.
Link do wywiadu: https://www.youtube.com/watch?v=0BFWSleuAR4 

(do wysłuchania 3 min 20 s.).

„Dla mnie sakrament spowiedzi jest… – rozpoczynam wszystko od 
nowa. To nie jest prysznic, żeby się obmyć z tego błota grzechu i potem zno-
wu lecieć w  bagno, i  się taplać po raz kolejny w  tym błocie grzechu, tylko 
jest zupełnie czymś nowym. Jest postanowieniem, że od teraz zaczynam 
nowe życie, chcę zacząć jeszcze raz i jeszcze raz. Upadłem, ale chcę powstać 
i zacząć jeszcze raz. Dzisiaj w świecie funkcjonuje, tak jak za moich czasów, 
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takie coś: zacząć jeszcze raz to znaczy zostawić żonę, zostawić dzieci, poszu-
kać sobie innej żony, młodszej może, albo zostawić starych przyjaciół, bo 
może mówią mi za dużo prawdy, za dobrze mnie znają, albo zmienić nick 
na komputerze, na Facebooku, już nie jestem taki, tylko jestem kimś innym. 
Zaczynać nowe życie dla mnie to znaczy przygotować się dobrze do spowie-
dzi i iść na pokutną liturgię słowa. […] żeby stanąć przed Bogiem, bez lęku 
spojrzeć na siebie i zobaczyć, co jest dzisiaj powodem mojego nieszczęścia 
i co mnie oddala od Boga. […] Mam czasami poważny grzech przed spowie-
dzią, który jest związany z pychą, że nie widzę grzechów, widzę jakieś tam, 
te, co zawsze, ale nic nowego nie widzę. Wtedy taka liturgia pokutna, czyli 
kontakt ze słowem Bożym z psalmami, z Ewangelią, z listami apostolskimi 
pomaga mi zobaczyć głębiej pewne rzeczy. Pamiętam, jak po wielu, wielu 
latach odkryłem grzech, z którego się nigdy nie spowiadałem – grzech za-
zdrości. Wydawało mi się, że ja nie jestem zazdrosny. Raczej widziałem, że 
mi ktoś coś zazdrości, ale że ja jestem zazdrosny, tego nie widziałem. Dopie-
ro to słowo mi otworzyło oczy. I pierwszy raz w życiu mogłem się iść wyspo-
wiadać i mówię: «Ja wiele razy w życiu byłem zazdrosny». Albo zobaczyć, że 
poważnym grzechem, o  którym się mało mówi, jest gniew, w  który często 
wpadam z powodu irytacji, i znowu pycha: «Jak on może takich oczywistych 
rzeczy nie rozumieć». I gniew się pojawia. Co się Bogu bardzo nie podoba. 
A to wszystko przygotowuje mnie do spowiedzi. Jak mówimy, że antywirus 
działa. On ma mi przede wszystkim pokazać, w  którym miejscu jest pro-
blem. Problem jest właśnie taki, że nie da się żyć w grzechu”. 

Prowadzący zadaje pytania:
• Czym dla Roberta Friedricha jest spowiedź? (rozpoczynaniem 

wszystkiego od nowa, postanowieniem, by żyć na nowo)
• W  jaki sposób przygotowuje się do spowiedzi? (uczestniczy w  li-

turgii pokutnej, słucha słowa Bożego)
• W czym mu to pomaga? (w lepszym przygotowaniu się do spowie-

dzi, w zobaczeniu głębiej pewnych rzeczy, odkryciu nowych grze-
chów)

Robert Friedrich nie ukrywa, że jest osobą, która ciągle upada. Taka 
niestety jest nasza, skażona grzechem pierworodnym, natura. 
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Warto przy tej okazji przypomnieć, że podstawowa klasyfikacja, jaką 
stosujemy, mówiąc o grzechu, to podział na grzech powszedni (lekki) i śmier-
telny (ciężki). Podstawy do takiego rozróżnienia znajdujemy w Biblii. W 1  Li-
ście św. Jana czytamy: „Każde bezprawie jest grzechem, są jednak grzechy, 
które nie sprowadzają śmierci” (1 J 5,17). Grzechy powszednie – te, które nie 
sprowadzają śmierci – mają miejsce wtedy, gdy ktoś dopuszcza się niewielkie-
go zła, nawet świadomie i dobrowolnie, lub wtedy, gdy ktoś czyni wprawdzie 
wielkie zło, jednak niezupełnie świadomie albo niezupełnie dobrowolnie (dla 
przykładu: ktoś działa pod wpływem nagłego impulsu uczuciowego, gniewu, 
wzburzenia, przerażenia, zaskoczenia, nieoczekiwanego napływu namiętno-
ści, bądź jest do zła przymuszony przez innych itp.). Grzechy te nie niszczą 
całkowicie dobrego, wypływającego z miłości nastawienia do Boga i drugie-
go człowieka. Pomimo że grzechy powszednie osłabiają jedynie naszą więź 
z Bogiem i całkowicie jej nie zrywają, to jednak niebezpiecznie jest się do nich 
przyzwyczaić.

Natomiast grzech śmiertelny (ciężki) niszczy w nas życie Boże otrzy-
mane na chrzcie św., godzi w  miłość do Boga i  do człowieka. Apostoł Jan 
mówi: „Istnieje taki grzech, który sprowadza śmierć” (1 J 5,16). Grzech cięż-
ki nigdy nie pojawia się przypadkowo, gdyż wymaga silnego, wewnętrz-
nego zaangażowania się człowieka w  czynienie zła. Pojawia się wówczas, 
gdy człowiek przekracza przykazania Boże (lub kościelne) świadomie i do-
browolnie w rzeczy ważnej. Popełnia zło, dokładnie wiedząc o tym, że jego 
skutkiem będzie wielka krzywda, i czyni to bez przymusu ze strony innych 
ludzi. O  jakie grzechy tu chodzi? Apostoł Paweł wskazuje na następujące: 
„Nierząd, nieczystość, wyuzdanie, uprawianie bałwochwalstwa, czary, nie-
nawiść, spór, zawiść, wzburzenie, niewłaściwa pogoń za zaszczytami, nie-
zgoda, rozłamy, zazdrość, pijaństwo, hulanki […] Ci, którzy się takich rzeczy 
dopuszczają, królestwa Bożego nie odziedziczą” (Gal 5,19-21). Św. Jan uzu-
pełnia Pawłową wypowiedź: „A  dla tchórzów, niewiernych, obmierzłych, 
zabójców, rozpustników, guślarzy, bałwochwalców i  wszelkich kłamców: 
udział w jeziorze gorejącym ogniem i siarką. To jest śmierć druga” (Ap 21,7-
8). Obie listy to listy grzechów sprowadzających śmierć, grzechów śmier-
telnych. Grzechy te zagrażają poważnie życiu Bożemu w  nas i  zbawieniu, 
odwracają nas od Boga, prowadzą do zerwania żywej więzi z Nim. I to jest 
niebezpieczny stan. Bóg jednak wzywa nas, byśmy się podnosili z grzechów 
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i nie trwali w nich. Już ojcowie Kościoła mówili, że rzeczą ludzką jest upaść, 
Boską wstać, a trwanie w grzechu – zwłaszcza ciężkim – to rzecz szatańska 
(św. Jan Chryzostom). Szatan zgrzeszył i w takim stanie nieprzyjaźni z Bo-
giem trwa przez wieki11.

Gdy popełniamy grzech ciężki, wówczas sami zamykamy sobie dro-
gę, by przyjmować Ciało i  Krew Jezusa w  Eucharystii. A  najpełniejszą for-
mą uczestnictwa w tym sakramencie jest przyjęcie Komunii Świętej. Wtedy 
mamy najbardziej ścisłą relację z Bogiem, która równocześnie daje nam per-
spektywę dalszego wewnętrznego rozwoju. Jednak, aby ten rozwój się doko-
nywał, wpierw musimy zadbać o stan swojego serca. 

Temu właśnie służy sakrament pokuty. Papież Franciszek wskazuje na 
trzy istotne elementy dotyczące spowiedzi:

– Konfesjonał to nie sala tortur – papież uważa, że ważne w naszej wie-
rze są pokora i łagodność. To one powinny charakteryzować każdego chrze-
ścijanina. Jezus z kolei czeka na nas z czułością, by nam przebaczyć. Bez wy-
pominania grzechu. Nawet jeśli popełnimy go jeszcze wiele razy, to On ciągle 
będzie czekał i przebaczał, bo to jest czułość Pana, pokora i łagodność12. 

– Mamy spowiadać się z konkretów, a nie z ogółów – „Niektórzy ludzie 
mówią: «A  ja się spowiadam przed Bogiem». To łatwe, tak jakby spowiadać 
za pomocą e-maila. Bóg jest gdzieś tam, daleko, wymieniam poszczególne 
sprawy, ale nie twarzą w twarz, nie w cztery oczy. A inni z kolei mówią: «Spo-
wiadam się», ale wyznają wiele spraw ulotnych, tak bardzo, że brakuje jakiej-
kolwiek konkretności. A to tak, jakby w ogóle się nie spowiadać. Wyznanie 
naszych grzechów nie jest sesją psychoterapii ani też pójściem na salę tortur. 
To powiedzenie Bogu: «Panie, jestem grzesznikiem», ale za pośrednictwem 
brata, aby to mówienie było także konkretne: «Jestem grzesznikiem z  tego 
i tego powodu»”13.

– Jeśli boisz się, że twój grzech jest zbyt duży, to pamiętaj, że Bóg 
nigdy nie przestanie nam przebaczać – „Bóg posłał swojego Syna, aby za-
warł z ludzkością nowe przymierze, którego podstawą jest przebaczenie. Bóg 

11  Zob. Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Opolu (oprac.), W komunii z Jezusem. Materiały na 
spotkania formacyjne kandydatów do bierzmowania w Diecezji Opolskiej. Rok I, Opole 2012, s. 125–126.
12  https://www.deon.pl/religia/serwis-papieski/aktualnosci-papieskie/art,288,franciszek-spowiedz-nie-jest-
-tortura-ani-pralnia.html.
13  Zob. Franciszek, Perełki z Domu św. Marty, Kraków 2014, s. 128.
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bowiem nam niestrudzenie przebacza. Kiedy Piotr zapytał Jezusa: «Ile razy 
mam przebaczyć? Czy siedem razy» – Pan odpowiedział – «Nie siedem razy, 
ale siedemdziesiąt razy», to znaczy zawsze. «Jeśli w  twoim życiu popełniłeś 
wiele strasznych grzechów, ale wyraziłeś skruchę, poprosiłeś o wybaczenie – 
to Bóg przebacza tobie natychmiast, On zawsze wybacza»”14.

Ojciec Adam Szustak, jeden z  najbardziej znanych rekolekcjonistów 
w Polsce, również podaje kilka ważnych zasad, które pomogą nam lepiej przy-
gotować się do spowiedzi15:

– Codzienny rachunek sumienia – nie chodzi o  to, by dzień w  dzień 
otwierać aplikację z listą przykładowych grzechów i analizować, które z nich 
danego dnia popełniliśmy. Wystarczy krótko podczas wieczornej modlitwy 
przywołać sytuacje, z  których nie jesteśmy dumni. Dzięki temu unikniemy 
stwierdzenia typu „nie mam grzechów, więc nie mam się z czego spowiadać”;

– Długa modlitwa do Ducha Świętego – tak, to również bardzo ważne. 
Sami jesteśmy zbyt słabi, by wziąć na swoje barki grzechy, których jesteśmy 
winni. Światło Ducha Świętego sprawi, że zobaczymy to, co naprawdę istotne;

– Prawidłowe postrzeganie rachunku sumienia – nie można go robić 
z przymusu, wiedząc, że tylko wtedy spowiedź będzie ważna. Czasem wystar-
czy zmiana nastawienia, by dostrzec, że istotny jest on dla nas samych. Dzięki 
niemu mamy możliwość wejścia w głębszą relację z Bogiem, ale jest on rów-
nież potrzebnym narzędziem, który umożliwia zabranie się za siebie;

– Zasada trzech palców – wcale nie trzeba korzystać z wszystkich do-
stępnych gotowców i ogromnych list z przykładowymi grzechami. Wystarczy 
mieć na uwadze zasadę, która przypomina nam o grzechach pojawiających się 
na płaszczyźnie trzech relacji: w stosunku do Boga, drugiego człowieka i sa-
mego siebie. 

IV. Działać
Na koniec tej katechezy odczytajmy słowa Pana Jezusa, jakie wypowie-

dział do św. Faustyny Kowalskiej. Niech te słowa dodadzą nam wiary i odwagi 
zawsze, gdy będziemy przystępować do sakramentu pokuty i pojednania.

14  Zob. https://www.deon.pl/religia/serwis-papieski/aktualnosci-papieskie/art,2707,bog-przebacza-zawsze-i-
-przebacza-wszystko.html.
15  https://www.youtube.com/watch?v=ZGS5WgF-C8Q.
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Prowadzący prosi jednego z rodziców o odczytanie na głos fragmentu 
„Dzienniczka”.

„Kiedy przystępujesz do spowiedzi świętej, do tego źródła miłosier-
dzia mojego, zawsze spływa na twoją duszę moja krew i woda, która wyszła 
z serca mojego, i uszlachetnia twą duszę. Za każdym razem, jak się zbliżasz do 
spowiedzi świętej, zanurzaj się cała w moim miłosierdziu z wielką ufnością, 
abym mógł zlać na duszę twoją hojność swej łaski. Kiedy się zbliżasz do spo-
wiedzi, wiedz o tym, że ja sam w konfesjonale czekam na ciebie, zasłaniam się 
tylko kapłanem, lecz sam działam w duszy. Tu nędza duszy spotyka się z Bo-
giem miłosierdzia. Powiedz duszom, że z tego źródła miłosierdzia dusze czer-
pią łaski jedynie naczyniem ufności. Jeżeli ufność ich będzie wielka, hojności 
mojej nie ma granic”16.

Choć dzisiejsza katecheza dobiega końca, to nie koniec dążenia do głęb-
szej i  bardziej ścisłej relacji z  Bogiem. Zostańcie z  tymi fragmentami słowa 
Bożego i  świadectwami. Zachęcam, byście po powrocie do Waszych domów 
z  wiarą i  zaangażowaniem przygotowywali się, razem z  Waszymi dziećmi, 
do ich I Komunii Świętej. Bądźcie dla nich przykładem żywej wiary w Boga. 
Przed ich pierwszą spowiedzią będzie jeszcze dla Was zorganizowana cele-
bracja pokutna. Zachęcam, abyście dobrze się do tego nabożeństwa przygo-
towali i  przyprowadzili na nie Wasze dzieci, by mogły zobaczyć swoich ro-
dziców idących do konfesjonału i proszących o przebaczenie. Z pewnością im 
samym, zachęconym Waszym przykładem, będzie wówczas łatwiej przystą-
pić do pierwszej spowiedzi w swoim życiu.

Modlitwa17

Dobry Ojcze, potrzebuję Ciebie,
od Ciebie zależy moje istnienie i życie.
W swoim Synu, Jezusie,
Ty spojrzałeś na mnie z miłością.

16  Por. św. Faustyna, Dzienniczek, Kraków 1983, nr 1602.
17  Zob. Nowicjusze Zakonu Ojców Pijarów, Modlitewnik młodego człowieka. Twoje 5 min dla Boga, Kraków 
2005, s. 84.
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Nie miałem odwagi porzucić wszystkiego i pójść za Nim,
więc moje serce przepełniło się smutkiem,
ale Ty jesteś silniejszy od mojego grzechu.
Wierzę w Twoją moc nad moim życiem,
wierzę, że Ty masz moc zbawić mnie takiego, jakim jestem teraz.
Pamiętaj o mnie. Przebacz mi.
Pobłogosław kapłana, który będzie mnie spowiadał, i spraw,
aby nigdy nie zabrakło szafarzy Twojego miłosierdzia.
Amen.

V. Celebrować
Propozycja celebracji dla rodziców dzieci pierwszokomunijnych. Do 

uczestnictwa można zachęcić również same dzieci, by mogły się „oswoić” 
z takim nabożeństwem oraz by zobaczyły swoich rodziców przystępujących 
do sakramentu pokuty i do Komunii. Należy pamiętać, że to oni sami są naj-
piękniejszym przykładem dla swoich pociech. Na samym środku kościoła jest 
ustawiona ikona (obraz) Jezusa Dobrego Pasterza.

A) OBRZĘDY WSTĘPNE

Pieśń na rozpoczęcie:
Ref.: Bliskie jest królestwo Boże,
Nawracajmy się i wierzmy w Ewangelię.

1. Krew Jezusa, Jego Syna,
Oczyszcza nas z wszelkiego grzechu.
Jeżeli mówimy, że nie mamy grzechu,
To samych siebie oszukujemy.
Ref.: Bliskie jest królestwo Boże…

2. Jeżeli wyznajemy nasze grzechy,
Bóg oczyści nas z wszelkiej nieprawości.
Jeśliby nawet ktoś zgrzeszył,
Mamy Rzecznika wobec Ojca Jezusa Chrystusa.
Ref.: Bliskie jest królestwo Boże…
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3. On jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy,
A także za grzechy całego świata.
Dostępujemy odpuszczenia grzechów
Ze względu na Jego imię.

C. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
W. Amen.
C.  Łaska, miłosierdzie i pokój od Boga Ojca i od Jezusa Chrystusa, na-

szego Zbawiciela.
W. I z duchem twoim.

Kochane dzieci i  wy, drodzy rodzice, dziękuję, że przyjęliście zapro-
szenie do uczestnictwa w tych pięknych sakramentach, jakimi są sakrament 
pokuty i pojednania oraz Eucharystia. To właśnie dziś przychodzimy spotkać 
się z Bogiem, który dał nam się poznać jako miłosierny Ojciec. Wiemy, że nie 
zawsze trwamy przy Nim, ale On zawsze daje nam możliwość powrotu. 

Módlmy się:
Boże wszechmogący, który miłując człowieka, przychodzisz, niosąc 

mu zbawienie, udziel nam swojego Ducha, aby otworzył serce nasze na Twoje 
słowo, które ma moc przemienić nasze myśli i pragnienia, aby mogły się To-
bie podobać. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

B) LITURGIA SŁOWA

Czytanie I  (Pwt 30,15-20)
Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa:
Mojżesz powiedział do ludu: „Patrz! Kładę dziś przed tobą życie i szczę-

ście, śmierć i nieszczęście. Ja dziś nakazuję ci miłować Pana, Boga twego, i cho-
dzić Jego drogami, pełniąc Jego polecenia, prawa i nakazy, abyś żył i mnożył 
się, a Pan, Bóg twój, będzie ci błogosławił w kraju, który idziesz posiąść.

Ale jeśli swe serce odwrócisz, nie usłuchasz, zbłądzisz i będziesz odda-
wał pokłon obcym bogom, służąc im, oświadczam wam dzisiaj, że na pewno 
zginiecie, niedługo zabawicie na ziemi, którą idziecie posiąść, po przejściu 
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Jordanu. Biorę dziś przeciwko wam na świadków niebo i ziemię, kładę przed 
wami życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierajcie więc ży-
cie, abyście żyli wy i wasze potomstwo, miłując Pana, Boga swego, słuchając 
Jego głosu, lgnąc do Niego; bo tu jest twoje życie i długie trwanie twego pobytu 
na ziemi, którą Pan poprzysiągł dać przodkom twoim: Abrahamowi, Izaakowi 
i Jakubowi”.

Oto słowo Boże.

Psalm responsoryjny
Ps 25,4-10.14
Ref.: Pamiętaj o nas, miłosierny Panie.
Daj mi poznać Twoje drogi,
Naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami.
Prowadź mnie w prawdzie według Twych pouczeń,
Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję.
Refren…
Wspomnij na swoje miłosierdzie, Panie,
na swoją miłość, która trwa od wieków.
Lecz o mnie pamiętaj w swoim miłosierdziu,
ze względu na dobroć Twą, Panie.
Refren…
Dobry jest Pan i prawy,
dlatego wskazuje drogę grzesznikom.
Pomaga pokornym czynić dobrze,
uczy pokornych dróg swoich.
Refren…
Wszystkie ścieżki Pana są pełne łaski
Dla strzegących Jego praw i przymierza.
Bóg powierza swe zamiary tym, którzy się Go boją,
I objawia im swoje przymierze.
Refren…

Śpiew przed Ewangelią
Łk 5,31b-32
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.



103

Nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, którzy się źle mają.
Nie przyszedłem wezwać do nawrócenia sprawiedliwych, lecz grzesz-

ników.

Aklamacja…

Ewangelia (Łk 15,1-7)
Słowa Ewangelii według św. Łukasza:
Zbliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na 

to szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie: „Ten przyjmuje grzeszników i jada 
z nimi”. Opowiedział im wtedy następującą przypowieść: „Któż z was, gdy ma 
sto owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia dziewięćdziesięciu dziewięciu na 
pustyni i nie idzie za zgubioną, aż ją znajdzie? A gdy ją znajdzie, bierze z ra-
dością na ramiona i wraca do domu; sprasza przyjaciół i sąsiadów i mówi im: 
Cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę, która mi zginęła. Powiadam wam: Tak 
samo w niebie większa będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca, 
niż z  dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują 
nawrócenia”.

Oto słowo Pańskie.

Homilia
Dzisiejsza Ewangelia ukazuje nam, że nawet kiedy odeszliśmy od Boga, 

od Jego przykazań, On się na nas nie obraża. Przeciwnie, jak dobry Pasterz, 
jak czuły Ojciec, idzie nas szukać na manowcach naszego życia. Szuka nas na 
wiele sposobów: przez wyrzuty sumienia, przez dobre natchnienia, przez 
słowo drugiego człowieka, przez jakieś wydarzenie. Dziś Jezus przychodzi 
do każdego z  nas w  sakramencie pokuty, aby wziąć nas na swoje ramiona, 
aby uleczyć nasze rany, aby powiedzieć: „Kocham Cię, jesteś drogi w moich 
oczach!”. Przyjmijmy z wiarą Jego miłość i miłosierdzie. Wiemy, że Bóg jest 
wszechmogący. Ale możemy w tym miejscu zadać pytanie: Czy jest na świecie 
jakiś grzech, którego Bóg nie może (nie potrafi) odpuścić? Tak, jest. To grzech, 
do którego nie chcemy się przyznać i którego nie chcemy Mu wyznać. Takiego 
grzechu Bóg nie może odpuścić. Nie bójmy się więc wyznać przed Nim naszej 
słabości, gdyż żaden grzech, nawet ten najcięższy, nie jest w stanie nas oddzie-
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lić od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie (por. Rz 8,31-39). Uwierz-
my w słowa Ewangelii: „Większa będzie radość z jednego grzesznika, który 
się nawraca, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie 
potrzebują nawrócenia” (Łk 15,7)18.

Rachunek sumienia
• Czyje słowo liczy się w moim życiu bardziej, słowo Boga czy słowa 

świata?
• Kto w moim życiu ma najwięcej do powiedzenia, Bóg czy koledzy/

koleżanki w pracy?
• Co czynię, aby lepiej i uważniej słuchać słowa Bożego?
• W jaki sposób pogłębiam swoją wiarę?
• Jakie podejmuję wysiłki, aby moja rodzina była wierząca?
• Na ile zależy mi, by zachowywać tradycje religijne w rodzinie?
• Czy mam odwagę przyznać się publicznie, że jestem osobą wierzącą?
• U kogo szukam rozwiązań trudnych spraw? 
• Jak często zwracam się z trudnymi sprawami do Boga?
• Ile czasu poświęcam codziennie na modlitwę?
• Czy modlimy się w rodzinie wspólnie? Jak często?
• Jak rozpoczynam i kończę dzień, posiłek?
• Z jakim nastawieniem pracuję?
• Jak często dziękuję Bogu za pracę i czy swoją pracę ofiaruję Bogu?
• Czym charakteryzuje się przeżywanie przeze mnie niedzieli?
• Jakim dniem jest dla mnie niedziela, dniem udziału w Eucharystii 

czy tylko dniem wolnym od pracy?
• Pierwsi chrześcijanie mówili: „nie możemy żyć bez Mszy św”. – 

dlaczego chodzę na niedzielną Mszę św.?
• Czy nie kradnę mojej rodzinie, moim pracownikom dnia świętego 

przymusową pracą?
• Co z mojej strony (słowo, czyn, gest) sprawiło rodzinie, czy komu-

kolwiek przykrość albo krzywdę?
• Jeśli wierzę w  Chrystusa, to w  jaki sposób wyraża się to w  moim 

życiu? – Przebaczenie jest otwarciem drzwi przychodzącemu 

18  Zob. http://www.archidiecezja.wroc.pl/pliki/nabozenstwa_pokutne.pdf.
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Chrystusowi – komu jeszcze nie przebaczyłem? Czy jest we mnie 
decyzja, aby to zrobić? 

Liturgia pokutna
Wspólnie wzbudźmy w sobie teraz szczery żal za nasze grzechy i prze-

praszajmy Boga Ojca, który jest Dobrym Pasterzem i oddał za nas swoje życie 
na krzyżu:

C. Panie Jezu, który przyszedłeś na nasz świat, aby szukać i ocalić to, co 
zginęło, zmiłuj się nad nami.

W. Zmiłuj się nad nami.

C. Chryste, który okazałeś nam miłość, oddając życie za nas – swoje 
owce, zmiłuj się nad nami.

W. Zmiłuj się nad nami.

C. Panie Jezu, który w  sakramencie pokuty oczyszczasz naszą duszę 
z grzechów i wlewasz w nią Twój pokój, zmiłuj się nad nami.

W. Zmiłuj się nad nami.

C. Chryste, który jesteś lekarzem naszej duszy i naszego ciała, zmiłuj 
się nad nami.

W. Zmiłuj się nad nami.

C. Panie Jezu, Ty wraz z aniołami i świętymi cieszysz się, kiedy z wiarą 
i ufnością się spowiadamy, zmiłuj się nad nami.

W. Zmiłuj się nad nami.

C. Niech się zmiłuje nad nami Bóg wszechmogący, odpuści nam wszyst-
kie grzechy i doprowadzi nas do życia wiecznego.

W. Amen.

Spowiedź indywidualna

Obrzęd Komunii Świętej
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C. Panie Jezu! Ty nie tylko przebaczasz nam nasze grzechy, lecz chcesz 
być naszym przyjacielem. Przyjaciel to ten, kto jest blisko, z  kim się często 
rozmawia. Dlatego właśnie ustanowiłeś, Panie, sakrament Eucharystii, aby 
karmić nas swoim Ciałem, aby odwiedzać nasze serca i umacniać je w dobrym. 
Pragniemy teraz przez odmówienie modlitwy Ojcze nasz przygotować się na 
Twoje przyjście pod postacią chleba.

W. Ojcze nasz…

C. Bóg jest naszym Ojcem, a my jego synami i córkami. Podajmy sobie 
teraz ręce na znak pokoju, na znak, że każdemu życzymy jak najlepiej, że każ-
dy jest dla nas bratem i siostrą. Przekażcie sobie znak pokoju!

W. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata… (3 razy)

C. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, któ-
rzy zostali wezwani na Jego ucztę.

W. Panie, nie jestem godzien…

Pieśń – „Dzielmy się wiarą jak chlebem”

Następuje rozdzielanie Komunii Świętej

Pieśń – „Chrystus Pan karmi nas swoim świętym Ciałem”

Ref.:
Chrystus Pan karmi nas
Swoim świętym Ciałem,
Chwalmy Go na wieki!

1. Duchem całym wielbię Pana,
Boga, Zbawcę jedynego,
Bo w Nim samym odnajduję
Wszelką radość życia mego.
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2. Wielbię, bo chciał wejrzeć z nieba
Na swą sługę uniżoną,
By mnie odtąd wszyscy ludzie
Mogli zwać błogosławioną.

3. Sprawił we mnie wielkie dzieła
W swej dobroci niepojętej.
On Wszechmocny, On Najwyższy,
On sam jeden zawsze Święty.

4. On, który przez pokolenia
Pozostaje miłosierny
Wobec tego, kto Mu służy
I chce zostać Jemu wierny.

5. On, który swą moc objawia,
Gdy wyniosłość serc uniża,
Każdy zamiar może zburzyć,
Który pychą Mu ubliża.

6. W mocy Jego odjąć władzę,
A wywyższyć pokornego,
Wszystkich głodnych zaspokoić,
Głodem wstrząsnąć bogatego.

7. On się ujął za swym ludem,
Dziećmi wiary Abrahama,
Pomny na swe miłosierdzie,
Obietnicy swej nie złamał.

Módlmy się:
Boże, nasz Ojcze, Ty nas pokrzepiłeś przy Twoim stole, spraw, aby ten 

sakrament utwierdził nas w miłości i pobudził do służenia Tobie w bliźnich. 
Przez Chrystusa, Pana naszego.
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OBRZĘDY ZAKOŃCZENIA
Kochani! Zrobiliśmy wielkie porządki w  naszych sercach, przystępu-

jąc do sakramentu pokuty i  pojednania. Teraz już Jezus z  radością mieszka 
w nas. Niech Boże błogosławieństwo umocni nas w odważnym kroczeniu za 
Jezusem – dobrym Pasterzem, abyśmy nie zbaczali z  drogi Jego przykazań 
i innym pomagali wrócić do Niego19.

C. Pan z wami.
W. I z duchem twoim.
C. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.
W. Amen.
C. Idźcie w pokoju Chrystusa.
W. Bogu niech będą dzięki.

Pieśń – „Nie lękajcie się, Ja jestem z wami”

Ref. Nie lękajcie się, Ja jestem z wami. 
Nie lękajcie się, Ja jestem z wami. 
Nie lękajcie się, Bóg jest miłością. 
Nie lękajcie się, trwajcie mocni w wierze. 

1. Ty jesteś Skałą Zbawienia, 
Jedyną naszą ostoją. 
Przychodzimy do Ciebie po światło, 
Ulecz nasze serca, zmartwychwstać daj. 

2. Pomóż nam wytrwać przy Tobie, 
Być wiernym w wierze przez życia czas. 
Tylko w Tobie cała nasza nadzieja. 
Miłosierdziem swoim uzdrawiaj nas. 

3. Przekażcie światu mój Ogień 
Pokoju i Miłosierdzia. 

19  Zob. http://www.archidiecezja.wroc.pl/pliki/nabozenstwa_pokutne.pdf.
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Nieście wszystkim orędzie nadziei. 
Moje światło niech świeci wśród was.

Załącznik 

1. Pierwszy zabójca, o którym wspomina Biblia
2. … kościelny
3. Żona Józefa
4. Zapalany w uroczystość Wszystkich Świętych
5. Wieczne Miasto
6. Inaczej kusiciel
7. Jeden z tytułów Jezusa 
8. Święty z Asyżu
9. Kościół biskupi
10. Jeden z ewangelistów
11. Baranek …
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Aneta Rayzacher-Majewska 
Wydział Teologiczny Uniwersytetu Kardynała Stefana  
Wyszyńskiego w Warszawie 

Eucharystia pokarmem dla ludzi 
w codzienności i perspektywie domu Ojca

Cele: 
• ewangelizacyjny – pogłębienie rozumienia znaczenia Eucharystii 

w życiu chrześcijanina;
• inicjacyjny – uświadomienie potrzeby chrześcijańskiego świadec-

twa rodziców w  formacji eucharystycznej dzieci przygotowują-
cych się do I Komunii św.;

• formacyjny – pobudzenie do głębszego i  świadomego przeżywa-
nia Eucharystii jako pokarmu umacniającego w życiu codziennym 
i drodze do nieba;

• społeczny – ukazanie wspomagającej roli Eucharystii w codzien-
nej realizacji przykazania miłości Boga i bliźniego we wszystkich 
środowiskach życia chrześcijanina.

Metody: śpiew, analiza tekstu, dyskusja, burza mózgów, medytacja 
biblijna, adoracja.

Przebieg:

I. Modlitwa 
Śpiew: Zbliżam się w pokorze
W miarę możliwości warto przygotować na kartkach tekst dla rodzi-

ców lub wyświetlić go. 

II. Żyć i dzielić się doświadczeniem
1. Życie 
Odczytanie tekstu:
„Błędy popełniane w żywieniu dzieci – Twoje Dziecko chodzi do szkoły:
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• jedzenie produktów typu fast food oraz dużych ilości słodyczy,
• picie słodkich napojów, napojów gazowanych,
• zbyt mała ilość posiłków w ciągu dnia i jednocześnie zbyt duża ob-

fitość jedzonych posiłków,
• jedzenie poza domem, korzystanie z barów szybkiej obsługi, które 

sprzyja objadaniu się i uzależnieniu,
• niezabieranie do szkoły i  niespożywanie przez dzieci drugiego 

śniadania,
• nieregularne spożywanie posiłków,
• nieograniczony dostęp do reklam telewizyjnych, które nieodpo-

wiednio kształtują nawyki żywieniowe,
• zbytnia koncentracja na masie ciała, szczególnie w  grupie mło-

dych dziewcząt – może doprowadzić do rozwoju anoreksji,
• zbyt duże spożycie tłuszczów nasyconych pochodzenia zwierzęce-

go i cukrów prostych,
• zbyt małe spożycie nabiału, ryb, owoców i warzyw,
• zbyt duże spożycie soli i mieszanek przyprawowych z glutaminia-

nem sodu pod postacią żywności wysokoprzetworzonej.
Pamiętaj! Dobrych i zdrowych nawyków żywieniowych Dzieci, nieza-

leżnie od wieku, uczą się od swoich Rodziców. Jest to najlepszy sposób kształ-
towania prawidłowych postaw”20.

Dyskusja – co rodzice mogą zrobić, by dzieci odżywiały się prawidło-
wo? 

Prowadzący podsumowuje wypowiedzi stwierdzeniem, że podobne 
prawidłowości zachodzą w  przypadku życia sakramentalnego. Odczytuje 
zmodyfikowany fragment przytoczonego wcześniej tekstu, np.:

Błędy w życiu sakramentalnym dzieci – Twoje Dziecko wkrótce przyj-
mie I Komunię Świętą:

• Nieuczestniczenie we Mszy św. w niedziele i święta,
• Traktowanie niedzielnej Mszy św. jako przykrego obowiązku,

20  M. Frank, Błędy popełniane w żywieniu dzieci, http://www.mojdietetyk.pl/artykuly/bledy-popelniane-w-zy-
wieniu-dzieci.html [02.03.2019].
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• Lekceważące wyrażanie się o udziale w przygotowaniach do I Ko-
munii św.,

•  Nieprzystępowanie do Komunii św. mimo braku przeszkód,
• Niewyjaśnianie dziecku ewentualnych przeszkód w przystępowa-

niu do sakramentów,
• Nieregularne chodzenie do spowiedzi,
• Brak wspólnej modlitwy, 
• Brak rozmów na tematy religijne,
• Nieodpowiadanie dzieciom na pytania dotyczące wiary,
• Przysłonięcie dziecku wymiaru religijnego I Komunii prezentami, 
• Traktowanie I Komunii św. jako końca – punktu dojścia przygoto-

wań, a nie jako początku nowej jakości relacji z Panem Jezusem.
Pamiętaj! Dobrych i zdrowych nawyków religijnych dzieci, niezależnie 

od wieku, uczą się od swoich rodziców. Jest to najlepszy sposób kształtowania 
prawidłowych postaw.

Prowadzący może zastąpić powyższą propozycję tekstu własnym ko-
mentarzem – szczególnie w grupach, w których przeważają osoby obojętne 
religijnie, nie należy liczyć na dobre przyjęcie zmodyfikowanego tekstu, więc 
lepiej zastąpić go krótką refleksją uświadamiającą analogię pomiędzy przy-
kładem rodziców w zdrowym żywieniu i w wychowaniu religijnym.

2. Refleksja – uświadomienie sobie przez katechizowanych osobistej 
sytuacji poprzez odniesienie jej do własnych przeżyć oraz doświadczeń in-
nych osób; możliwość podzielenia się doświadczeniami oraz ich uporządko-
wania.

Prowadzący zwraca uwagę na to, że coraz częściej zdarza się, że I Komu-
nia św. nie jest traktowana jako początek – zainicjowanie pełnego udziału we 
Mszy św., o czym świadczy choćby frekwencja dzieci w kościele. O ile w roku 
poprzedzającym I Komunię rodziny przychodzą dość regularnie, zwłaszcza 
jeśli udział we Mszy św. wiąże się z jakimkolwiek sprawdzaniem obecności, 
o tyle już w Białym Tygodniu liczba dzieci z dnia na dzień maleje, a regular-
nie we Mszy św. w niedziele i święta uczestniczy tylko część dzieci komunij-
nych. Odnosząc się do wspomnianych nawyków żywieniowych, przypomina 
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to sytuację osoby, która motywowana udziałem w pewnym wydarzeniu znosi 
dietę i zdrowy styl życia, a gdy tylko ten ważny dzień minie, wraca do swoich 
nawyków, podjadania i fast foodów. 

Analogicznie jak w przypadku żywienia, najwięcej zależy od rodziców 
i  ich wzoru – jeśli dla rodziców Eucharystia nie stanowi większej wartości, 
to cykl przygotowań do I  Komunii św. jest trochę jak nakazywanie dziecku 
jedzenia warzyw i owoców, podczas gdy w domu są same słodycze i tzw. śmie-
ciowe jedzenie. Tym bardziej że czasem dzieci nie kryją wcale, że obiecano 
im, iż „jak się przemęczą przez ten rok, to potem już nie będą musiały chodzić 
tyle do kościoła, a w IV klasie wypiszemy je z religii”. Warto zauważyć, że jest 
to lekceważące traktowanie Boga i religii, ponadto taka postawa ostatecznie 
może obrócić się przeciw rodzicom, ponieważ jest przyzwyczajaniem dzieci 
do podejmowania wysiłku tylko wtedy, gdy przynosi on jakieś korzyści.

Czym zatem dla nas jest Eucharystia? 
Burza mózgów – prowadzący zapisuje odpowiedzi rodziców. Po zapi-

saniu wszystkich propozycji prowadzący krótko komentuje je. W  razie po-
jawienia się negatywnej wypowiedzi warto zapisać ją w  osobnej kolumnie 
i również skomentować.

Wyświetlenie lub odczytanie słów św. Teresy od Dzieciątka Jezus:
„Gdyby ludzie znali wartość Eucharystii, służby porządkowe musiały-

by kierować ruchem u wejścia do kościołów”.

III. Interpretować
Odczytanie Ewangelii J 6,27.48-58.
„Troszczcie się nie o ten pokarm, który ginie, ale o ten, który trwa na 

wieki, a który da wam Syn Człowieczy. […] Jam jest chleb życia. Ojcowie wasi 
jedli mannę na pustyni i pomarli. To jest chleb, który z nieba zstępuje: kto go 
spożywa, nie umrze. Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto 
spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało 
za życie świata.

Sprzeczali się więc między sobą Żydzi mówiąc: «Jak On może nam dać 
[swoje] ciało do spożycia?». Rzekł do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę powia-
dam wam: Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będzie-
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cie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w  sobie. Kto spożywa moje Ciało 
i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało 
moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto 
spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim. Jak Mnie posłał 
żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze 
Mnie. To jest chleb, który z nieba zstąpił – nie jest on taki jak ten, który jedli 
wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki»”. 

Jak Jezus określa Eucharystię? „chleb żywy, który zstąpił z  nieba”, 
„Moje Ciało za życie świata”, „Moje Ciało i Moja Krew”, „prawdziwy pokarm, 
prawdziwy napój”. 

Prowadzący podkreśla, że do tych słów – jak do wszystkich słów Jezu-
sa – trzeba podchodzić z  wiarą. Tylko ten, kto wierzy, w  białym chlebie po 
Przeistoczeniu uzna prawdziwą obecność Pana Jezusa, deklarowaną krótkim 
„amen” wypowiadanym po słowach „Ciało Chrystusa”. Chociaż dzieci w kla-
sie III szkoły podstawowej są w  stanie rozróżnić Chleb eucharystyczny od 
zwykłego, to mogą pojawiać się w nich wątpliwości czy chęć dociekania – na-
wet w sprawach takich jak smak Eucharystii. Potrzebują wsparcia ze strony 
rodziców i  bliskich, a  szczególnym wsparciem będzie osobiste świadectwo, 
podzielenie się własnymi doświadczeniami. 

Równie istotną sprawą, jak pomoc dzieciom w  uświadamianiu, czym 
jest Eucharystia, jest to, co ona w nas sprawia. Wyjaśnienie to będzie wiązało 
się z odpowiedzią na pytanie: po co przyjmujemy Komunię św.?

Zapoznanie rodziców z  nauczaniem Kościoła poprzez rozdanie im 
w  grupach tekstów i  prośbę o  zinterpretowanie otrzymanego fragmentu 
w formie hasła – wezwania, stwierdzenia. Prowadzący zapisuje hasła zapro-
ponowane przez rodziców. 

Jan Paweł II, Ecclesia de Eucharistia21

21 https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/encykliki/eucharistia_17042003.html#m2 [25.02.2019].
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Eucharystia objawia się zatem jako zwieńczenie wszystkich sakra-
mentów, dzięki którym osiągamy doskonałą komunię z Bogiem Ojcem przez 
utożsamienie się z Jednorodzonym Synem, dzięki działaniu Ducha Świętego. 
Z  jasnością płynącą z  wiary wyrażał tę prawdę wybitny pisarz wywodzący 
się z tradycji bizantyjskiej: w Eucharystii „w odróżnieniu od każdego innego 
sakramentu tajemnica [komunii] jest tak doskonała, iż prowadzi do szczytu 
wszelkich dóbr: to tu znajduje swój kres wszelkie ludzkie pragnienie, ponie-
waż tu otrzymujemy Boga i Bóg wchodzi w doskonałe zjednoczenie z nami”. 
Właśnie dlatego warto pielęgnować w  duszy stałe pragnienie sakramentu 
Eucharystii. Tak narodziła się praktyka „komunii duchowej”, szczęśliwie za-
korzeniona od wieków w Kościele i zalecana przez świętych mistrzów życia 
duchowego. Św. Teresa od Jezusa pisała: „Kiedy nie przystępujecie do Komu-
nii i nie uczestniczycie we Mszy św., najbardziej korzystną rzeczą jest prak-
tyka komunii duchowej… Dzięki niej obficie jesteście naznaczeni miłością 
naszego Pana” (nr 34).

Jan Paweł II, Mane nobiscum Domine22

Nie ulega wątpliwości, że najbardziej oczywistym wymiarem Eucha-
rystii jest uczta. Eucharystia narodziła się w  wieczór Wielkiego Czwartku 
w kontekście wieczerzy paschalnej. Dlatego w jej strukturę wpisany jest sens 
uczty: „«Bierzcie i  jedzcie» […] Następnie wziął kielich i  […] dał im, mówiąc: 
«Pijcie z niego wszyscy»» (Mt 26,26-27). Ten aspekt dobrze wyraża relację ko-
munii, którą Bóg pragnie nawiązać z nami i którą my sami winniśmy rozwijać 
w naszych wzajemnych stosunkach.

Nie można jednak zapominać, że uczta eucharystyczna ma też i przede 
wszystkim wymiar ofiarniczy. W niej Chrystus przedkłada nam na nowo ofia-
rę spełnioną raz na zawsze na Golgocie. Choć jest w niej obecny jako zmar-
twychwstały, nosi znaki swej męki, której „pamiątką” jest każda Msza św., jak 
nam przypomina liturgia aklamacją po konsekracji: „Głosimy śmierć Twoją, 
Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie…”. Uobecniając przeszłość, 
Eucharystia równocześnie kieruje nas ku przyszłości – ku ostatecznemu 
przyjściu Chrystusa na końcu dziejów. Ten aspekt „eschatologiczny” nadaje 

22  https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/listy/mane_nobiscum_07112004.html [25.02.2019].
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sakramentowi Eucharystii porywającą siłę, która pozwala iść drogą chrześci-
jańską z nadzieją (nr 15).

Eucharystia nie jest tylko wyrazem komunii w  życiu Kościoła; jest 
ona również programem solidarności dla całej ludzkości. Kościół stale od-
nawia w  celebracji eucharystycznej swą świadomość, że jest «znakiem i  na-
rzędziem» nie tylko wewnętrznego zjednoczenia z  Bogiem, ale także jedno-
ści całego rodzaju ludzkiego. Każda Msza św., nawet kiedy celebruje się ją 
w ukryciu i w najbardziej zapomnianym zakątku ziemi, nosi zawsze znamię 
uniwersalności. Chrześcijanin, który uczestniczy w  Eucharystii, uczy się 
z niej być rzecznikiem komunii, pokoju, solidarności we wszystkich okolicz-
nościach życia. Rozdarty obraz naszego świata, który wszedł w nowe tysiącle-
cie z widmem terroryzmu i tragedii wojny, bardziej niż kiedykolwiek wzywa 
chrześcijan, by przeżywali Eucharystię jako wielką szkołę pokoju, gdzie for-
mują się mężczyźni i kobiety, którzy na różnych szczeblach zaangażowania 
w życie społeczne, kulturalne, polityczne działają na rzecz rozwijania dialo-
gu i komunii (nr 27).

Chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt, który w  znacznej 
mierze przesądza o autentycznym uczestnictwie w Eucharystii celebrowanej 
we wspólnocie: chodzi o to, czy jest ona bodźcem do czynnego zaangażowania 
w budowę społeczeństwa bardziej sprawiedliwego i braterskiego. W Eucha-
rystii nasz Bóg ukazał najwyższą formę miłości, zmieniając wszystkie kryte-
ria panowania, które zbyt często dominują w ludzkich relacjach, i radykalnie 
potwierdzając kryterium służby: „Jeśli ktoś chce być pierwszym, niech bę-
dzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich” (Mk 9,35). Nie przypadkiem 
w Ewangelii św. Jana nie znajdujemy relacji o ustanowieniu Eucharystii, ale 
jest tam scena „umywania nóg” (por. J 13,1-20): pochylając się, by umyć nogi 
swym uczniom, Jezus niedwuznacznie wyjaśnia sens Eucharystii. Św. Paweł 
ze swej strony wyraźnie podkreśla, że nie jest godziwa celebracja euchary-
styczna, w  której brakuje blasku miłości, potwierdzonej konkretnym świa-
dectwem dzielenia się z najuboższymi (por. 1 Kor 11,17-22.27-34) (nr 28).
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Benedykt XVI Sacramentum caritatis23

Pan Jezus, stawszy się dla nas chlebem prawdy i miłości, mówiąc o da-
rze swego życia, zapewnia nas: „kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki” 
(J 6,51). To zaś „życie wieczne” rozpoczyna się w nas już teraz poprzez zmia-
nę, jaką dar eucharystyczny w nas rodzi: „ten, kto Mnie spożywa, będzie żył 
przeze Mnie” (J 6,57). Te słowa Jezusa sprawiają, iż możemy pojąć, jak tajem-
nica, „w którą wierzymy” i „którą celebrujemy”, staje się, przez wewnętrzną 
dynamikę, zasadą nowego życia w nas oraz formą chrześcijańskiej egzysten-
cji. Przyjmując Ciało i Krew Jezusa Chrystusa, stajemy się uczestnikami życia 
Bożego na sposób coraz bardziej dojrzały i świadomy (nr 70).

Ta radykalna nowość, jaką Eucharystia wprowadza w życie człowieka, 
ujawnia się w sumieniu chrześcijańskim od samego początku. Wierni bardzo 
szybko dostrzegli głęboki wpływ, jaki celebracja eucharystyczna wywiera na 
styl ich życia. Św. Ignacy z Antiochii wyjaśniał tę prawdę, określając chrze-
ścijan jako „tych, którzy przeszli do nowej nadziei”, jako tych, co żyją «na 
sposób dnia Pańskiego” […]. „Życie na sposób dnia Pańskiego” oznacza życie 
w świadomości wyzwolenia przyniesionego przez Chrystusa oraz realizowa-
nie własnej egzystencji jako ofiary składanej Bogu z samego siebie, aby Jego 
zwycięstwo objawiało się w pełni wszystkim ludziom poprzez postępowanie 
wewnętrznie odnowione (nr 72).

… Ten dzień jawi się jako podstawowy i  pierwszy dzień świąteczny, 
w którym każdy wierny, w środowisku, w którym żyje, może stać się głosicie-
lem i strażnikiem sensu czasu. Z tego dnia rzeczywiście wypływa sens chrze-
ścijańskiej egzystencji oraz nowy sposób przeżywania czasu, więzi, pracy, 
życia oraz śmierci. Dobrze jest więc, kiedy w dzień Pański kościelne środowi-
ska organizują wokół niedzielnej celebracji eucharystycznej inne inicjatywy 
właściwe dla chrześcijańskiej wspólnoty: spotkania przyjacielskie, inicjaty-
wy na rzecz formacji wiary dzieci, młodzieży oraz dorosłych, pielgrzymki, 
dzieła charytatywne oraz różne formy modlitwy (nr 73).

23  https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/adhortacje/sacramentum_caritatis_22022007.html 
[25.02.2019].
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Skoro Ofiara eucharystyczna karmi i pomnaża w nas to, co już jest dane 
w chrzcie, dzięki czemu wszyscy jesteśmy powołani do świętości, to teraz po-
winno to wypływać i ujawniać się właśnie w tych sytuacjach i stanach życia, 
w  których każdy chrześcijanin się znajduje. […] Chrześcijanie świeccy, na 
mocy chrztu i  bierzmowania oraz wzmocnieni Eucharystią, są wezwani, by 
żyć radykalną nowością wprowadzoną przez Chrystusa w  powszechne wa-
runki życia. Winni oni podtrzymywać pragnienie, by Eucharystia wyciskała 
coraz głębsze znamię na ich codziennej egzystencji, sprawiając, by w swym 
środowisku pracy oraz w  całym społeczeństwie byli rozpoznawalnymi 
świadkami. Szczególną zachętę kieruję do rodzin, aby czerpały natchnienie 
oraz moc z  tego sakramentu. Miłość między mężczyzną i  kobietą, przyjęcie 
życia oraz zadania wychowawcze jawią się jako uprzywilejowana przestrzeń, 
w której działanie Eucharystii może przemieniać i prowadzić do tego, aby na-
sze istnienie nabrało pełnego sensu (nr 79).

Pierwszą i podstawową misją, jaka rodzi się ze świętych tajemnic, które 
celebrujemy, jest dawanie świadectwa naszym życiem. Zachwyt wobec daru, 
jaki Bóg nam dał w Chrystusie, wzbudza w naszej egzystencji nową dynami-
kę, zobowiązującą nas, byśmy dawali świadectwo Jego miłości. Stajemy się 
świadkami, gdy poprzez nasze czyny, słowa i sposób bycia ktoś Inny objawia 
się i udziela. Można powiedzieć, że to świadectwo jest środkiem, dzięki które-
mu prawda o miłości Bożej dociera w historii do człowieka, zapraszając go, by 
dobrowolnie przyjął tę radykalną nowość (nr 85).

Zjednoczenie z Chrystusem urzeczywistnia się w sakramencie, który 
uzdalnia również do wprowadzenia nowości w stosunkach społecznych […]. 
W związku z tym konieczne jest wyjaśnienie relacji pomiędzy tajemnicą eu-
charystyczną i zaangażowaniem społecznym. Eucharystia jest sakramentem 
komunii pomiędzy braćmi i siostrami, którzy godzą się na pojednanie z Chry-
stusem. On to z żydów i pogan uczynił jeden lud, burząc mur nienawiści, jaki 
ich dzielił (por. Ef 2,14). Tylko ciągłe dążenie do pojednania pozwala na godne 
przyjmowanie Ciała i Krwi Pańskiej (por. Mt 5,23-24). Chrystus poprzez pa-
miątkę swojej ofiary wzmacnia komunię wśród braci, a w szczególności przy-
nagla tych, którzy są w konflikcie, by przyspieszyli pojednanie, otwierając się 
na dialog oraz budowanie sprawiedliwości. Nie ma wątpliwości, że warun-
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kiem budowania prawdziwego pokoju jest przywrócenie sprawiedliwości, 
pojednania i  przebaczenia. Z  tej świadomości rodzi się wola przemienienia 
również niesprawiedliwych struktur, aby przywrócić na nowo szacunek dla 
godności człowieka, stworzonego na obraz i podobieństwo Boga (nr 89).

Kapłan podczas ofiarowania darów kieruje do Boga modlitwę błogosła-
wieństwa i prośby dotyczącą chleba i wina, „owocu ziemi”, „winnego krzewu” 
oraz „pracy rąk ludzkich”. Tymi słowami, poza włączeniem całego ludzkie-
go trudu i aktywności w ofiarę złożoną Bogu, liturgia wzywa nas do uznania 
ziemi za stworzenie Boże, wytwarzające potrzebne nam pożywienie. Ziemia 
nie jest niezależną rzeczywistością, samą materią, którą nieodpowiedzialnie 
się posługujemy według ludzkiej pożądliwości. Ma ona miejsce w dobrym za-
myśle Boga, według którego wszyscy jesteśmy powołani, aby stać się synami 
i córkami w jedynym Synu Bożym, Jezusie Chrystusie (por. Ef 1,4-12). Słuszne 
zatroskanie o warunki ekologiczne, jakie degradują naturę stworzoną w tak 
wielu częściach świata, znajduje pociechę w  perspektywie chrześcijańskiej 
nadziei, która zobowiązuje do odpowiedzialnego działania na rzecz ochrony 
stworzenia (nr 92).

Po zapoznaniu się z nauczaniem papieskim nt. Eucharystii prowadzą-
cy dodaje, że Eucharystia nie tylko pomaga nam tu i teraz lepiej realizować 
Chrystusowe przykazanie miłości bliźniego i dawanie świadectwa w naszych 
wspólnotach, ale także przygotowuje do wędrówki do domu Ojca. 

W pokornym znaku chleba i wina, przemienionych w Jego Ciało i Jego 
Krew, Chrystus wędruje razem z  nami, jako nasza moc i  nasz wiatyk, i  czy-
ni nas świadkami nadziei dla wszystkich. Jeżeli wobec tej tajemnicy rozum 
doświadcza własnych ograniczeń, to serce oświecone łaską Ducha Świętego 
dobrze wie, jaką przyjąć postawę, zatapiając się w adoracji i w miłości bez gra-
nic24.

24  Jan Paweł II, Ecclesia de Eucharistia,  https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/encykliki/eu-
charistia_17042003.html#m2 [25.02.2019], nr 62.
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IV. Działać
Prowadzący zachęca rodziców do odszukania w  domu przemówień 

papieża Jana Pawła II do dzieci pierwszokomunijnych i odczytania fragmen-
tów oraz rozmowy na temat Eucharystii. Zapoznaje rodziców z fragmentem 
takiego przemówienia z Zakopanego:

„Na końcu pragnę jeszcze skierować słowa wdzięczności do rodziców 
– do was tu obecnych i do wszystkich rodziców w Polsce. Przynosząc kiedyś 
wasze dzieci do chrztu, zobowiązywaliście się do wychowania ich w  wierze 
Kościoła i w miłości do Boga. Te dzieci, które po raz pierwszy przystąpiły do 
Komunii św., są znakiem, iż o tym zobowiązaniu pamiętacie i szczerze staracie 
się je wypełniać. Proszę was, nie rezygnujcie z tego nigdy. To rodzice w pierw-
szym rzędzie mają prawo i  obowiązek wychowywać swoje dzieci zgodnie 
z własnymi przekonaniami. Nie oddajcie tego prawa instytucjom, które mogą 
przekazać dzieciom i młodzieży niezbędną wiedzę, ale nie są w stanie dać im 
świadectwa wiary, świadectwa rodzicielskiej troski i  miłości. Nie dajcie się 
zwieść pokusie zapewniania potomstwu jak najlepszych warunków mate-
rialnych za cenę waszego czasu i uwagi, które są mu potrzebne do wzrastania 
w «mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi» (Łk 2,52). Jeżeli chcecie – wy, 
rodzice – obronić wasze dzieci przed demoralizacją, przed duchową pustką, 
jakie proponuje świat przez różne środowiska, a  nawet szkolne programy, 
otoczcie te dzieci ciepłem waszej rodzicielskiej miłości i  dajcie im przykład 
chrześcijańskiego życia.

Waszą miłość, wasze wysiłki i troski zawierzam Najświętszej Rodzinie, 
która patronuje temu kościołowi i tej parafii. Niech opieka Jezusa, Maryi i Jó-
zefa będzie wam umocnieniem!”25.

Prowadzący wspomina na koniec, że Jakub Blycharz – autor m.in. tek-
stu hymnu ŚDM w Krakowie i innych – napisał list do swojej córki Oliwki, gdy 
miała ona przystąpić do pierwszej spowiedzi. Podzielił się wspomnieniami 
jego pierwszej spowiedzi i  krótko wyjaśnił sens przystępowania do sakra-
mentu pokuty i pojednania26. Warto zainspirować się tym i napisać list do 

25   https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/przemowienia/zakopane_07061997.html [25.02.2019].
26  Zainteresowanych listem można odesłać do źródła: https://www.deon.pl/religia/pierwsza-komunia/ar-
t,23,komunia-jak-randka-co-z-pierwsza-spowiedzia-list-do-oliwki.html [02.03.2019].
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swojego dziecka z okazji I Komunii Świętej. W liście łatwiej jest też wyjaśnić 
sprawy trudne, gdy np. rodzice nie mogą przystępować do sakramentów.

Na zakończenie warto zachęcić rodziców do wylosowania cytatu o Eu-
charystii przygotowanego na małych kartkach (cytaty w załączniku).

V. Celebrować 
Medytacja biblijna:
Czytania: Wj 16,9-15, Mt 26,17-20.26-29; Dz 2,42-47.
Śpiew: Jezusa ukrytego

Adoracja Najświętszego Sakramentu 

Zanim kapłan pozostawi rodzicom czas do indywidualnej adoracji, 
może odczytać modlitwę św. Tomasza z Akwinu, którą Jan Paweł II zamieścił 
na końcu encykliki „Ecclesia de Eucharistia”:

Bone pastor, panis vere,
Iesu, nostri miserere…
Dobry Pasterzu, prawdziwy Chlebie,
Jezu, zmiłuj się nad nami:
nakarm nas i strzeż,
doprowadź nas do wiecznych dóbr
w krainie żyjących.
Ty, który wszystko wiesz i możesz,
który nas karmisz na ziemi,
wprowadź Twych braci
na ucztę niebieską
do radości Twoich świętych27.

Alternatywnie zamiast adoracji Różaniec – tajemnice światła, a  po 
Różańcu możliwość przyjęcia Komunii Świętej.

27  Jan Paweł II, Ecclesia de Eucharistia, https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/encykliki/eucha-
ristia_17042003.html#m2 [25.02.2019].
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Załącznik 

Wypowiedzi świętych nt. Eucharystii28:
„Kiedy spożywamy Eucharystię, dzieje się coś odwrotnego niż zwykle. 

Jedząc inny chleb, przyswajasz go i po części za każdym razem chleb zmienia 
się w ciebie. Natomiast ten drugi Chleb jest silniejszy niż ty. Nie będziesz więc 
w stanie przemienić go, za to on przemieni ciebie: za każdym razem będziesz 
w części tym, czym jest ten Chleb” (św. Augustyn).

„Wielkim nieszczęściem jest zaniedbywanie tego Bożego posiłku na 
pustyni życia. To tak, jakby ktoś umierał z gło du obok suto zastawionego sto-
łu” (św. Jan Maria Vianney).

„Komunia nie jest dla świętych, a dla tych, którzy chcą stać się święci. 
Leki podaje się chorym, jak słabym daje się jeść” (św. Jan Bosko).

„Ten sam skutek, jaki męka Chrystusa wywołała w  świecie, Euchary-
stia wywołuje w każdym człowieku” (św. Tomasz z Akwinu).

„Gdyby ludzie znali wartość Eucharystii, służby porządkowe musiały-
by kierować ruchem u wejścia do kościołów” (św. Teresa z Lisieux).

„O  Hostio biała. Ty zachowujesz białości mej duszy, lękam się dnia, 
w którym bym Ciebie opuściła” (św. Faustyna Kowalska).

„Nie mówcie mi, że jesteście grzesznikami, że jesteście nędzni i  że 
dlatego nie przystępujecie do Komunii Świętej… To tak jakbyście mówili, że  
jesteście zbyt chorzy i dlatego nie chcecie ani lekarzy, ani lekarstw” (św. Jan 
Maria Vianney).

„Przyjmujcie zawsze jak najczęściej Ciało Chrystusa i  Jego Krew, 
a przezwyciężycie wszelkie trudności w drodze; dojdziecie w końcu na górę 

28  Cytaty pochodzą z: https://misyjne.pl/12-cytatow-ktore-pomagaja-przezyc-tajemnice-eucharysti/ 
[02.03.2019].
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Boga, do owego niebieskiego Jeruzalem, gdzie będziecie oglądać twarzą 
w twarz Tego, którego teraz domyślacie się pod postacią chleba i wina” (św. 
Karol Boromeusz).

„Wiem, że na tym ołtarzu kochasz mnie tą samą miłością, jaką mnie 
kochałeś, kiedy swoje Boskie życie trawiłeś wśród tylu goryczy Krzyża!” (św. 
Alfons Maria Liguori).

„Podobnie jak chleb ziemski dzięki wezwaniu Boga nie jest już zwy-
kłym chlebem, ale Eucharystią, a składa się z dwóch elementów, ziemskiego 
i  niebieskiego, tak też i  my, przyjmując Eucharystię, wyzbywamy się znisz-
czalności, a otrzymujemy nadzieję zmartwychwstania” (św. Ireneusz).

„Ponad Eucharystię żaden inny sakrament nie jest bardziej zbawien-
ny; on usuwa grzechy, pomnaża cnoty, duszę nasyca obfitością duchowych 
darów” (św. Tomasz z Akwinu).

„Jak mogę nosić w mym małym sercu Nieskończonego? Jak mogę zamy-
kać Boga w małej celi mej duszy? Moja dusza napełnia się w bólu i miłości. Na-
pełnia mnie trwoga, że nie zdołam zatrzymać Go w wąskiej przestrzeni mego 
serca” (św. o. Pio).
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Michalina Kosiorek
Wydział Teologiczny Uniwersytetu Kardynała Stefana  
Wyszyńskiego w Warszawie 

Pełny udział w Eucharystii wyrazem  
miłości Boga i ludzi

Cele: 
• pogłębienie wiedzy o obecności Chrystusa w Eucharystii; 
• rozwijanie świadomości wpływu tej obecności na rozwój życia 

chrześcijańskiego – miłości do Boga i ludzi;
• zrozumienie, czym jest świadome i pełne uczestnictwo w Euchary-

stii;
• wskazanie na rolę świadectwa rodziców w  procesie pełnego 

uczestniczenia dzieci w Eucharystii.

Metody: praca z tekstem, uzupełnienie tabeli, odegranie sceny, dysku-
sja, burza mózgów, ułożenie schematu.

I. Modlitwa 
Modlitwa św. Tomasza z Akwinu o dar mądrości: 
Stwórco niewypowiedziany! 
Ty czynisz zrozumiałym język niemowląt, ukształtuj i mój język i wlej 

w moje usta łaskę swego błogosławieństwa.
Daj mi jasność rozumienia, zdolność zapamiętywania, łatwość uczenia 

się, dokładność wyjaśniania i omawiania.
Gdy rozpoczynam – pouczaj mnie, gdy rozwijam i wyjaśniam – kieruj 

mną, gdy dokończę – dopełnij łaską zrozumienia.
Ty, który jesteś prawdziwym Bogiem i człowiekiem, dawaj mi smak Bó-

stwa i dobrego człowieczeństwa. Amen

II. Żyć i dzielić się doświadczeniem
1. Być czy być obecnym? 
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Prowadzący odczytuje fragment tekstu o obecności. Stara się tak mo-
dulować głos, aby wydobyć emocje dziecka. Można także spróbować odegrać 
scenkę z opowiadania, włączając uczestników w jej przebieg tak, by starali się 
pokazywać emocje towarzyszące bohaterowi. 

„Oto czteroletni chłopczyk bawi się w swoim pokoju z mamą. Po pew-
nym czasie mama wyjaśnia dziecku, że musi teraz pójść do kuchni, aby goto-
wać obiad. Piotruś boi się jeszcze samotności, więc rodzice nie zostawiają go 
nigdy samego w  domu. W  opisywanej sytuacji chłopczyk jednak nie prote-
stuje. Bawi się dalej. Jest spokojny. Mama wyszła wprawdzie z pokoju, ale dla 
Piotrusia ona jest tam nadal obecna. Piotruś jest pewien, że mama go kocha 
i cieszy się nim. Z tego powodu – mimo że jej teraz nie widzi i nie słyszy – ufa, 
że mama nie wyszła z domu i że nie pozostawiła go samego. Jest pewien, że 
ona nieustannie nasłuchuje, co się z nim dzieje. Jeśli będzie jej potrzebował, 
to ona usłyszy najcichsze nawet wołanie syna i natychmiast pojawi się w jego 
pokoju. Gdyby natomiast w  pokoju Piotrusia pojawiła się jakaś obca osoba, 
to wcale nie stałby się on dzięki temu spokojniejszy. Przeciwnie, mógłby się 
przestraszyć i  rozpłakać. Chłopczyk nie potrzebuje tego, by ktoś z  nim po 
prostu przebywał. On potrzebuje kogoś, kto jest dla niego obecny. Potrzebuje 
osoby, której obecność będzie wyrażała miłość i troskę, a nie jedynie fizyczne 
pojawienie się w danym pomieszczeniu”29. 

Po wysłuchaniu fragmentu uczestniczy czytają słowa zapisane na 
kartkach: WIĘŹ, MIŁOŚĆ, NIEPOKÓJ, LĘK, ZAUFANIE, OBSERWOWANIE, 
POMOC W  KŁOPOTACH, BIERNOŚĆ, NIEPEWNOŚĆ, ZAAGAŻOWANIE. 
Uczestnicy mają za zadanie przypiąć kartki w odpowiednie miejsce w tabeli: 

29  M. Dziewiecki, Miłość, obecność i Eucharystia, https://opoka.org.pl/biblioteka/T/TA/TAH/milosc_obec-
nosc.html.

Być  Być obecnym
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Podsumowując pracę, prowadzący stwierdza, że na podstawie powyż-
szej tabeli można zauważyć, że „być obecnym” to coś o wiele więcej niż tylko 
„znajdować się” pośród innych osób. To pozostawać w  duchowej jedności, 
nawet wówczas, gdy niemożliwa jest fizyczna obecność. Taka bliskość leży 
u podstaw wzajemnego zaufania, umacnia, dodaje pewności siebie i otuchy. 
Staje się także źródłem duchowej mobilizacji. Natomiast brak takiej więzi 
rodzi poczucie, że ktoś wprawdzie istnieje, lecz faktycznie nie jest obecny 
w moim życiu. 

2. Kiedy ja jestem obecny w życiu mojego dziecka? 
Uczestnicy katechezy podejmują krótką refleksję na temat tego, kie-

dy są obecni w  życiu swoich dzieci, na jakich etapach, podczas jakich sytu-
acji. Starają się wymienić ich jak najwięcej. Prowadzący może naprowadzać 
uczestników tak, aby zrozumieli, że są obecni w życiu swojego dziecka także 
podczas przyjmowania sakramentów. 

III. Interpretować
Prowadzący stwierdza, że miłość zawsze karmi się obecnością, dlatego 

ważnym elementem wychowania chrześcijańskiego jest pomaganie wycho-
wankom, by w dojrzały sposób rozumieli obecność Chrystusa w Eucharystii 
oraz by tej Jego obecności doświadczali. 

Podkreślał to bardzo wyraźnie św. Jan Paweł II: „Kościół otrzymał Eu-
charystię od Chrystusa, swojego Pana, nie jako jeden z wielu cennych darów, 
ale jako dar największy, ponieważ jest to dar z samego siebie, z własnej osoby 
w jej świętym człowieczeństwie, jak też dar Jego dzieła zbawienia”30.

Lektura Biblii (J 6,48-51) 
„Jam jest chleb życia. Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i pomarli. To 

jest chleb, który z nieba zstępuje: kto go spożywa, nie umrze. Ja jestem chle-
bem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na 
wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata»”.

30  Jan Paweł II, Encyklika Ecclesia de Eucharistia, nr 11, Watykan 2003. 
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Prowadzący zaznacza, że każda Eucharystia jest także szkołą miłości. 
Chrystus posyła nas, by kochać Boga nade wszystko, ale także zachowywać 
postawę ofiarnej miłości względem ludzi. Tak wobec przyjaciół, znajomych, 
krewnych, ale nade wszystko wobec najbliższych. Miłość i obecność rodziców 
oznacza czułość, pracowitość, dzielenie radości, ale także cierpienia. Stół eu-
charystyczny powinien mieć kontynuację przy stole rodzinnym. 

Ponadto Konstytucja o świętej liturgii stwierdza: „Matka Kościół bar-
dzo pragnie, aby wszystkich wiernych prowadzić do pełnego, świadomego 
i czynnego udziału w obrzędach liturgicznych, którego domaga się sama na-
tura liturgii. […] Liturgia bowiem jest pierwszym i niezastąpionym źródłem, 
z którego wierni czerpią ducha prawdziwie chrześcijańskiego”31. 

IV. Działać
Prowadzący zaznacza, że wierni mają pełny udział w  najświętszej 

Ofierze, gdy siebie samych składają w ofierze, czyli składają dar z tego, co naj-
droższe – ze swojej wolności, a nie tylko „coś z siebie” – tj. prace, cierpienia, 
smutki i radości. 

Uczestnicy otrzymują kartki, z  których wspólnymi siłami starają się 
ułożyć schemat działania, pozwalający określić, jak przeżywać w  pełni Eu-
charystię, a także jak realizować przez nią miłość (załącznik 1). Można prosić 
uczestników, by starali się krótko skomentować podany tekst. 

Na zakończenie tej części prowadzący może rozdać uczestnikom do 
refleksji fragmenty podające osobiste warunki, które każdy z wiernych powi-
nien spełniać, aby jego uczestnictwo było owocne:

„Owocne uczestnictwo w świętych tajemnicach nie może wystąpić, jeśli 
wierny nie stara się równocześnie uczestniczyć czynnie w życiu kościelnym, 
w  jego całości, w  czym mieści się także zaangażowanie misyjne polegające 
na wprowadzaniu miłości Chrystusa w  życie społeczne”32. Papież Benedykt 
przypomniał także, że nawet wtedy, kiedy nie jest możliwe przystąpienie do 
sakramentalnej Komunii, uczestnictwo we Mszy św. pozostaje konieczne, 

31  Sobór Watykański II, Konstytucja o liturgii świętej Sacrosanctum Concilium, nr 14, Wrocław 1986. 
32  Benedykt XVI, Posynodalna adhortacja apostolska Sacramentum Caritatis, nr 55, Watykan 2007. 
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ważne, znaczące i owocne. W tej sytuacji dobrze jest obudzić w sobie pragnie-
nie pełnego zjednoczenia się z Chrystusem, np. poprzez komunię duchową33. 

V. Celebrować 
Jako miejsce celebracji najlepiej wybrać kościół lub kaplicę. Kapłan 

szykuje ołtarz do adoracji Najświętszego Sakramentu. Kilkoro uczestników 
otrzyma kolejne rozważania do odczytania. Celebracja kończy się błogosła-
wieństwem Najświętszym Sakramentem. 

– Śpiew: Przychodzisz Panie, mimo drzwi zamkniętych
– U1: Boże mój i  miłości moja, jakież dzięki Ci złożę, skoro Ty, Król 

królów i Pan panów, zechciałeś dziś odwiedzić mą duszę, wejść do mego ubo-
giego domu i zjednoczyć się ze mną niewypowiedzianą mocą tego sakramen-
tu? Czym Ci się odpłacę za ten zaszczyt? Bo nie zadowalasz się, czyniąc nas tu 
uczestnikami Twego Bóstwa, ale jeszcze sprawiasz, że uczestniczymy w Two-
im świętym człowieczeństwie we wszystkich zasługach, jakie dzięki niemu 
wysłużyłeś. Bo tu dajesz nam Twoje Ciało i Twoją Krew, a przez nie czynisz 
nas uczestnikami wszystkich skarbów i zasług, jakie tym Ciałem i tą Krwią dla 
nas zdobyłeś. Najłaskawszy Uzdrowicielu naszych dusz! Jakimiż większymi 
bogactwami niż tym mógłbyś nas wzbogacić?34 

– Śpiew: Czego chcesz od nas, Panie, za Twe hojne dary
– U2: Dzięki Ci składam, Panie Boże, Ojcze wszechmogący, za wszyst-

kie Twoje dobrodziejstwa, a zwłaszcza za to, że zechciałeś mnie dopuścić do 
uczestnictwa w  najświętszym Ciele Twego Jednorodzonego Syna. Błagam 
Cię, Ojcze najłaskawszy, aby ta Komunia Święta nie była dla mnie czymś speł-
nionym pod przymusem ani okazją do zasłużenia na karę, ale pomocą w uzy-
skaniu przebaczenia. Niech będzie ona dla mnie zbroją wiary, tarczą dobrej 
woli, umorzeniem wszystkich mych wad, wygnaniem wszelkich cielesnych 
chętek i wzrostem miłości, cierpliwości, prawdziwej pokory i wszelkich cnót. 
Niech będzie całkowitym uspokojeniem ducha i mocą obronną przed wszyst-
kimi wrogami widzialnymi i niewidzialnymi oraz wiecznym zjednoczeniem 
z Tobą samym, mym prawdziwym Panem i Bogiem. Racz doprowadzić mnie 

33  Zob. tamże.
34  Rozważania po Komunii Świętej, https://adonai.pl/modlitwy/?id=96. 
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do owej nieopisanej uczty, gdzie Ty sam jesteś prawdziwym światłem, całko-
witą sytością i trwałą rozkoszą na wieki wieków. Amen35.

Załącznik 1

35  Modlitwa Tomasza z Akwinu po Komunii świętej, tamże. 

Uczestnictwo
wiernych

Czynienie modlitwy 
kapłana swoją

Uważne słuchanie 
głoszonego słowa

Zrozumiałość słów  
i gestów

Duch ma być zgodny  
z głosem (Reguła  

św. Benedykta)

Ofiarowanie swoich 
trosk, zmartwień, 

problemów

Bycie darem  
dla siebie

Włączenie się  
w Ofiarę Jezusa

świadomie pełne
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K AT E C H E Z Y  D L A  D O R O S ŁYC H 

Ks. Tomasz Kopiczko
Wydział Teologiczny Uniwersytetu Kardynała Stefana  
Wyszyńskiego w Warszawie

 
Eucharystia źródłem i szczytem  
życia Kościoła 

Cele: 
Uczestnicy 
• potrafią zdefiniować termin „Eucharystia” i opisać znaczenie tego 

sakramentu w życiu Kościoła;
• potrafią wyjaśnić i  uzasadnić, dlaczego Eucharystia jest najwięk-

szym przeżyciem dla człowieka wierzącego;
• promują postawę świadomego i aktywnego dziękczynienia za sa-

krament Eucharystii.

Metody: pogadanka, mapa pojęciowa (słoneczko), praca z  Pismem 
Świętym, praca z Katechizmem Kościoła Katolickiego – czytanie ze zrozumie-
niem, rozmowa kierowana. 

Przebieg:

I. MODLITWA 
Na początku pomódlmy się słowami, których nauczył nas Jezus Chry-

stus: Ojcze nasz…

Można zaśpiewać pieśń: Panie, dobry jak chleb.

Ref.  Panie, dobry jak chleb, bądź uwielbiony od swego Kościoła, 
Bo Tyś do końca nas umiłował, do końca nas umiłował.
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1. Tyś na pustkowiu chleb rozmnożył, Panie, 
Byśmy do nieba w drodze nie ustali, 
Tyś stał się Manną wędrowców przez ziemię, 
Dla tych, co dotąd przy Tobie wytrwali.

2. Ziarna zbierzemy, odrzucimy chwasty, 
Bo łan dojrzewa, pachnie świeżym chlebem. 
Niech ziemia nasza stanie się ołtarzem, 
A chleb Komunią dla spragnionych Ciebie.

3. Ty nas nazwałeś swymi przyjaciółmi, 
Jeśli spełnimy, co nam przykazałeś. 
Cóż my bez Ciebie, Panie, uczynimy? 
Tyś naszym Życiem i Oczekiwaniem.

II. ŻYĆ I DZIELIĆ SIĘ DOŚWIADCZENIEM

1. Życie 
W ramach wprowadzenia w tematykę katechezy prowadzący może po-

prowadzić pogadankę na temat: 
• co oznacza słowo „szczyt”? 
• co oznacza słowo „źródło”?
Można zastanowić się, co daje człowiekowi wejście na szczyt lub bycie 

na szczycie.
Dlaczego źródło jest tak ważne w perspektywie dużej rzeki lub co daje 

człowiekowi świadomość, że poznał swoje źródła? 

Pomoc może stanowić fragment utworu literackiego Jana Pawła II 
„Tryptyk rzymski” medytacja „Źródło”: 

Źródło
Zatoka lasu zstępuje
w rytmie górskich potoków… 
Jeśli chcesz znaleźć źródło,
musisz iść do góry, pod prąd.
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Przedzieraj się, szukaj, nie ustępuj,
wiesz, że ono musi tu gdzieś być – 
Gdzie jesteś, źródło?… Gdzie jesteś, źródło?!
Cisza… 
Strumieniu, leśny strumieniu,
odsłoń mi tajemnicę
swego początku!
(Cisza – dlaczego milczysz?
Jakże starannie ukryłeś tajemnicę twego początku.)
Pozwól mi wargi umoczyć
w źródlanej wodzie
odczuć świeżość,
ożywczą świeżość.

Proponowany wniosek: dotarcie na szczyt lub odkrycie źródła nie jest 
łatwe, ale wydaje się wręcz koniczne, aby być szczęśliwym. 

2. Refleksja 
Następnie należy poprowadzić katechezę w kierunku małej pogadanki 

z uczestnikami na temat Eucharystii. Można postawić pytania o świadomość 
eucharystyczną oraz zachęcić do refleksji na temat: 

• Czym dla mnie jest Eucharystia? 
• Jaką rolę spełnia w moim życiu?
• Czy jest najważniejszym i centralnym momentem mojego życia? 

Pomocne może być poniższe rozważanie: 
Chrystus, kiedy powołuje swoich uczniów, wzywa ich, aby byli z Nim. 

To jest zatem największa łaska: móc doświadczyć bliskości Chrystusa. Eucha-
rystia to czas uprzywilejowany, bo możemy przebywać z Jezusem, a przez 
Niego z Bogiem i z braćmi.

Zbierając różne doświadczenia, można twierdzić, że Msza św. nie dla 
wszystkich jest ważnym sakramentem. Dlaczego tak jest? Wielu nazywa sie-
bie dziećmi Bożymi, przyjmuje inne sakramenty, posyłamy nawet dzieci na 
katechezę, a  nie znajduje w  sobie motywacji do regularnego udziału w  nie-
dzielnej, czy też świątecznej Eucharystii. 
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Zapominamy, że Eucharystia jest największym cudem, który dokonuje 
się w szarej codzienności. Nie towarzyszą mu nadzwyczajne znaki. W zabie-
ganym życiu człowieka dorosłego trzeba czasem ciszy, pokory i zwyczajno-
ści. Potrzeba wiele trudu, by każdy raz dostrzegać ten cud. 

III. INTERPRETOWAĆ
Dalsza cześć katechezy, w zależności od liczby uczestników, może od-

bywać się w jednej większej grupie lub w kilku mniejszych, które posiadają li-
derów. Niezależnie od tego, czy jest jedna grupa, czy kilka, wszystkie pracują 
na tych samych tekstach źródłowych w sposób równoległy. 

Celem tej części katechezy jest odwołanie się do podstawowych źródeł 
dla katechezy Pisma Świętego oraz Katechizmu Kościoła Katolickiego. Metodą 
jest praca z tekstem. Można wybrać teksty lub posłużyć się wszystkimi, w za-
leżności od okoliczności. 

Pismo Święte:

J 6,53-57 – życie z Eucharystii 
Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Jeżeli nie będziecie spożywali 

Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli ży-
cia w sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja 
go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, 
a Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje Ciało i Krew moją 
pije, trwa we Mnie, a Ja w nim. Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez 
Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie. 

1 Kor 11,26-34 – Eucharystia źródłem 
Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb albo pijecie kielich, śmierć Pań-

ską głosicie, aż przyjdzie. Dlatego też kto spożywa chleb lub pije kielich Pański 
niegodnie, winny będzie Ciała i Krwi Pańskiej. Niech przeto człowiek baczy na 
siebie samego, spożywając ten chleb i pijąc z tego kielicha. Kto bowiem spożywa 
i pije, nie zważając na Ciało [Pańskie], wyrok sobie spożywa i pije. Dlatego to 
właśnie wielu wśród was słabych i chorych i wielu też umarło. Jeżeli zaś sami 
siebie osądzimy, nie będziemy sądzeni. Lecz gdy jesteśmy sądzeni przez Pana, 
upomnienie otrzymujemy, abyśmy nie byli potępieni ze światem. Tak więc, bra-
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cia moi, gdy zbieracie się, by spożywać [wieczerzę], poczekajcie jedni na dru-
gich! Jeżeli ktoś jest głodny, niech zaspokoi głód u siebie w domu, abyście się nie 
zbierali ku potępieniu [waszemu]. Co do reszty, zarządzę, gdy do was przybędę. 

1 Kor 10,16-17 – zjednoczeni w Eucharystii 
Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czy nie jest udziałem 

we Krwi Chrystusa? Chleb, który łamiemy, czyż nie jest udziałem w  Ciele 
Chrystusa? Ponieważ jeden jest chleb, przeto my, liczni, tworzymy jedno Cia-
ło. Wszyscy bowiem bierzemy z tego samego chleba. 

Katechizm Kościoła Katolickiego:

KKK 1324 
Eucharystia jest „źródłem i  zarazem szczytem całego życia chrześci-

jańskiego” (Sobór Watykański II, Konst. Lumen gentium, 11). „Inne zaś sakra-
menty, tak jak wszystkie kościelne posługi i dzieła apostolstwa, wiążą się ze 
świętą Eucharystią i do niej zmierzają. W Najświętszej bowiem Eucharystii 
zawiera się całe duchowe dobro Kościoła, a mianowicie sam Chrystus, nasza 
Pascha” (Sobór Watykański II, dekret Presbyterorum ordinis, 5).

KKK 1325 
„Eucharystia oznacza i urzeczywistnia komunię życia z Bogiem i  jed-

ność Ludu Bożego, przez które Kościół jest sobą. Jest ona szczytem działania, 
przez które Bóg w Chrystusie uświęca świat, a równocześnie szczytem kultu, 
jaki ludzie w Duchu Świętym oddają Chrystusowi, a przez Niego Ojcu” (Kon-
gregacja ds. Kultu Bożego, instr. Eucharisticum mysterium, 6).

KKK 1326 
W  końcu przez celebrację Eucharystii jednoczymy się już teraz z  li-

turgią niebieską i uprzedzamy życie wieczne, gdy Bóg będzie wszystkim we 
wszystkich (por. 1 Kor 15,28).

KKK 1327 
Eucharystia jest więc streszczeniem i  podsumowaniem całej naszej 

wiary. „Nasz sposób myślenia zgadza się z Eucharystią, a Eucharystia ze swej 
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strony potwierdza nasz sposób myślenia” (św. Ireneusz, Adversus haereses, 
IV, 18, 5).

Podsumowując powyższe fragmenty, można dojść do następujących 
wniosków: Eucharystia jest źródłem i sercem chrześcijańskiego życia. To, że 
czasem wydaje się trudna lub nudna i  mało interesująca, nie przekreśla jej 
bogactwa. Dlaczego zatem chodzimy do kościoła na Mszę św.? Jedynym wyj-
ściem jest głęboka osobista refleksja wzbogacona żywym doświadczeniem. 
Należy dążyć do sukcesywnej i  pogłębionej katechezy o  Eucharystii, aby 
okryć i pokochać jej piękno. 

Można wspólnie się zastanowić lub wymienić doświadczenia, co zro-
bić, aby Twoje przeżywanie Mszy św. stało się jeszcze lepsze, głębsze. 

IV. DZIAŁAĆ
Pomocą w  podsumowaniu powyższych rozważań może być poniższy 

schemat. Tę część katechezy można poprowadzić, stosując metodę mapy poję-
ciowej (słoneczka). Komentarze wskazują na konkretne podpowiedzi w budo-
waniu świadomości eucharystycznej, a następnie postawy wobec Boga i Ko-
ścioła. Do prezentacji schematu należy przygotować odpowiednie plansze.

Zjednoczenie 
z Bogiem

Bliska relacja 
z JezusemPojednanie

OżywienieCentralny punkt 
naszego życia

Zdjednoczenie  
z Ciałem Chrystusa

Duchowe 
pocieszenie

Świadomość  
ubóstwa

Ochrona przed  
grzechem śmiertelnym

Oczyszczenie  
z grzechów lekkich

Eucharystia
źródłem  

i szczytem  
życia Kościoła
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Zjednoczenie z Bogiem
„Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim” 

(J 6,56).
Moment przyjęcia Komunii św. prowadzi do pełnego zjednoczenia 

z  Ciałem i  Krwią Chrystusa. To czas, kiedy Bóg chce nas uświęcić i  włączyć 
nas do rzeczywistości królestwa Bożego.

Bliska relacja z Jezusem
„A widząc tłumy ludzi, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuce-

ni, jak owce niemające pasterza” (Mt 9,36-38).
Tworzenie i pielęgnowanie prawdziwie bliskiej relacji z Jezusem jest 

bardzo ważne. Możemy robić to na wiele sposobów: poprzez modlitwę, czy-
tanie Pisma Świętego, pomoc potrzebującym, ale przede wszystkim poprzez 
uczestnictwo w  Eucharystii. Pomaga nam w  tym rozważanie tajemnicy mę-
czeńskiej śmierci i zmartwychwstania Jezusa. Przybliża nas do Niego i obja-
wia nam niesamowitą siłę miłości. 

Ożywienie
„Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie 

pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie” (J 6,53).
Eucharystia przypomina nam prawdę o  nowym życiu. Częste uczest-

nictwo we Mszy św. daje nowe siły do codziennych zmagań, pokorę, wytrwa-
łość i pokój serca, którego tak bardzo nam nieraz brakuje.

Zjednoczenie z Ciałem Chrystusa
„Jak bowiem w  jednym ciele mamy wiele członków, a  nie wszystkie 

członki spełniają tę samą czynność – podobnie wszyscy razem tworzymy jed-
no ciało w Chrystusie, a każdy z osobna jesteśmy nawzajem dla siebie człon-
kami” (Rz 12,4-5).

Komunia św. jednoczy nas z  Ciałem i  Krwią Chrystusa. To ona łączy 
nas we wspólnocie, jednoczy, tworzy z nas Kościół, w którym jesteśmy brać-
mi i siostrami.



138

Świadomość ubóstwa
„Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, 

Mnieście uczynili” (Mt 25,40).
Eucharystia pokazuje nam, jak niewiele posiadamy, jak mało możemy 

uczynić bez Jezusa Chrystusa.

Oczyszczenie z grzechów lekkich
„Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają” (Mt 9,12).
Przyjęcie Komunii św. i  wcześniejsza spowiedź powszechna usuwają 

nasze grzechy lekkie. Jezus przychodzi ze swoim miłosierdziem i czyni naszą 
duszę czystą.

Ochrona przed grzechem śmiertelnym
„Powiadam wam: Tak samo w niebie większa będzie radość z jednego 

grzesznika, który się nawraca, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawie-
dliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia” (Łk 15,7).

Komunia ochrania nas przed złymi uczynkami i myślami, na które mo-
żemy być bez niej bardziej podatni. Bliskość Jezusa wspomaga nasze działanie 
i prowadzi nas ku właściwie podjętym decyzjom.

Duchowe pocieszenie
„Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i  obciążeni jesteście, 

a Ja was pokrzepię” (Mt 11,28).
Eucharystia, osobiste spotkanie z Jezusem, przynosi prawdziwe ukoje-

nie i pocieszenie. Kiedy potraktujemy ją jak spotkanie z przyjacielem, z któ-
rym możemy o  wszystkim porozmawiać, wyżalić się, opowiedzieć o  swoich 
troskach, to spojrzymy na Mszę św. zupełnie inaczej. Msza św. i  przyjęcie 
Komunii św. mogą stać się osobistym spotkaniem z Jezusem, który chce nas 
pocieszyć, dodać sił i ochoty do zmagania się z codziennymi problemami.

Centralny punkt naszego życia
„Ja jestem drogą i prawdą, i życiem” (J 14,6).
Święty Augustyn powtarzał: „Gdzie Bóg jest na pierwszym miejscu, 

tam wszystko inne jest na swoim miejscu”. Idąc za tą myślą, uczyńmy Boga 
głównym punktem odniesienia w naszym życiu.



139

Pojednanie
„A trzeba się weselić i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znów 

ożył, zaginął, a odnalazł się” (Łk 15,32).
Msza św. prowadzi do pojednania, ponieważ przychodzimy na nią 

razem ze swoimi słabościami, problemami, grzechami; chcemy je wszystkie 
oddać Panu Bogu i pozwolić się prowadzić. Kiedy otwieramy się na Boga tacy, 
jacy jesteśmy, to On otacza nas swoją miłością i miłosierdziem.

Podsumowanie: 
W części końcowej, jeśli pozwala na to czas, można odwołać się do wy-

powiedzi André Frossarda i Jana Pawła II. Stanowią one swoiste świadectwo 
oraz zachętę do konkretnego działania. 

André Frossard, Spotkałem Boga, Paryż 1972, s.133
Ojciec z  zakonu Ducha Świętego podjął się przygotowania mnie do 

chrztu i nauczenia religii…
Wszystko, co opowiedział mi o doktrynie chrześcijańskiej, odpowiadało 

memu przekonaniu i przyjmowałem ją pełen radości; nauka Kościoła tchnęła 
prawdą w każdym szczególe i zapoznawałem się z nią ze wzrastającym entu-
zjazmem tak, jak wita się z uznaniem każdy strzał trafiający w sam środek celu. 
Jedna rzecz zaskoczyła mnie: Eucharystia. Nie dlatego, iż mogła wydać się 
nieprawdopodobna; lecz fakt, że dobroczynność Boska uciekła się do tego nie-
słychanego środka, by udzielać się, i co więcej, że wybrała w tym celu postać 
chleba, który jest pokarmem biednych i ulubionym pożywieniem dzieci, nie 
przestawał mnie zachwycać. Ze wszystkich darów, które ofiarował mi chry-
stianizm, ten właśnie wydawał mi się najpiękniejszy.

Jan Paweł II, ŚDM, Rzym – Tor Vergata, 20.08.2000
Moi drodzy! Powracając do waszych rodzinnych ziem, postawcie Eu-

charystię w centrum swojego życia osobistego i wspólnotowego. Kochajcie ją, 
adorujcie ją, sprawujcie ją przede wszystkim w niedzielę, dzień Pański. Żyjcie 
Eucharystią, dając świadectwo miłości Boga do ludzi. Powierzam wam, dro-
dzy przyjaciele, to, co jest największym darem Boga dla nas, pielgrzymów na 
drogach czasu, ale żywiących w sercu pragnienie wieczności.

[…] Niech Eucharystia kształtuje wasze życie i życie rodzin, które za-
łożycie. Niech ona kieruje wszystkimi waszymi wyborami życiowymi. Eu-
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charystia – żywa i rzeczywista obecność miłości Boskiej Trójcy – niech was 
natchnie ideałami solidarności i  da wam żyć w  komunii z  waszymi braćmi, 
rozsianymi po wszystkich zakątkach globu.

Całość należy podsumować i zachęcić do indywidulanych przemyśleń. 
Można posłużyć się tymi lub podobnymi wnioskami: 

• W Eucharystii zawiera się duchowe dobro Kościoła, a mianowicie 
sam Chrystus, nasza Pascha;

• Eucharystia oznacza i urzeczywistnia komunię życia z Bogiem;
• Eucharystia prowadzi do jedności Ludu Bożego, czyli do jedności 

Kościoła;
• Eucharystia jest szczytem działania, przez które Bóg w Chrystusie 

uświęca świat;
• Eucharystia szczytem przeżyć liturgicznych; 
• Jako ludzie w Duchu Świętym oddajemy cześć Chrystusowi, a przez 

Niego Ojcu.

V. CELEBROWAĆ 
„Dziękczynienie jest cechą charakterystyczną modlitwy Kościoła, któ-

ry celebrując Eucharystię, ukazuje się i staje bardziej tym, czym jest. Istotnie, 
w dziele zbawienia Chrystus wyzwala stworzenie od grzechu i od śmierci, by 
je na nowo poświęcić i zwrócić Ojcu na Jego chwałę. Dziękczynienie członków 
Ciała uczestniczy w dziękczynieniu ich Głowy” (KKK 2637).

Celebracja może być chwilą adoracji przed Najświętszym Sakramen-
tem. Po grecku Eucharistia oznacza po prostu „dziękczynienie”. W kontekście 
Ostatniej Wieczerzy oznacza także modlitwę dziękczynną. Celebracja powin-
na zatem zmierzać w kierunku dziękczynienia i uwielbienia Boga za dar sa-
kramentu Eucharystii. Celebracja odbywa się według poniższego schematu: 

1. Wystawienie Najświętszego Sakramentu 

Wprowadzenie w adorację:
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Zmartwychwstały Panie, spoglądamy na Hostię i oczami wiary staramy 
się w  białym chlebie dostrzec Ciebie, naszego Zbawiciela. Ty spoglądasz na 
nas i swoim wzrokiem dostrzegasz wszystko, co kryją nasze serca i umysły. 
Oto widzisz nas, którzy przybywamy do Ciebie z wdzięcznością i ufnością. Za 
dobro otrzymane od Ciebie, Panie, przyjmij nas, Panie, takich, jacy jesteśmy, 
wdzięcznych za Twoją obecność w Eucharystii. 

2. Chwila ciszy i następnie modlitwa:

Modlitwa (Psalm 139)
Lektor:
Panie, przenikasz i znasz mnie,
Ty wiesz, kiedy siadam i wstaję.
Z daleka przenikasz moje zamysły,
Widzisz moje działanie i mój spoczynek
I wszystkie moje drogi są Ci znane.
Śpiew: Wielbić Pana chcę, radosną śpiewać pieśń;
               Wielbić Pana chcę, On źródłem życia jest.
Lektor:
Ty utkałeś mnie w łonie mej matki.
Dziękuję Ci, że mnie stworzyłeś tak cudownie,
godne podziwu są Twoje dzieła.
I dobrze znasz moją duszę,
nie tajna Ci moja istota,
kiedy w ukryciu powstawałem,
utkany w głębi ziemi.
Śpiew: Wielbić Pana chcę, radosną śpiewać pieśń;
               Wielbić Pana chcę, On źródłem życia jest.
Lektor:
Zbadaj mnie, Boże, i poznaj me serce;
doświadcz i poznaj moje troski,
i zobacz, czy jestem na drodze nieprawej,
a skieruj mnie na drogę odwieczną!
Śpiew: Wielbić Pana chcę, radosną śpiewać pieśń;
               Wielbić Pana chcę, On źródłem życia jest.
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3. Chwila ciszy – dalsza modlitwa celebransa 
W każdej Uczcie Eucharystycznej mówisz przez kapłanów: „To jest bo-

wiem kielich Krwi Mojej, No wego i wiecznego Przymierza, która za was i za 
wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów”. Dziękujemy Tobie, Panie, 
że jesteś teraz z nami. Tu jesteś źródłem świętości całego Kościoła. Ty jesteś 
najpiękniejszym momentem życia każdego z nas. 

• Wierzymy, Panie, że  Ojciec  Twój daje nam prawdziwy Chleb z nie-
ba. Będziemy powtarzać słowa: Wierzymy, Panie.

• Że Ty jesteś Chlebem Życia…
• Że każdy, kto pożywa tego Chleba, żył będzie na wieki…
• Że Chleb, który dajesz, to Twoje Ciało…
• Że kto pożywa Twoje Ciało, ma życie wieczne…
• Że każdego, kto przyjmuje Komunię św., wskrzesisz w dniu osta-

tecznym…
• Że Ciało Twoje jest prawdziwym pokarmem…
• Że Krew Twoja jest prawdziwym napojem…
• Że kto pożywa Twoje Ciało i pije Twoją Krew, trwa w Tobie…
• Że kto się karmi Tobą, żył będzie przez Ciebie…
Dla nas, Panie, ta modlitwa i  zjednoczenie z  Tobą to najpiękniejszy 

i  najcenniejszy Skarb, jaki posiadamy na ziemi. Odkrywamy w  tajemnicy 
Eucharystii Twoją niepojętą miłość. Nie wystarczyło, byś był człowiekiem, 
chciałeś stać się Chlebem. Dziękujemy tobie za to. Amen. 

• 4. Śpiew: Adoro Te Devote 
(nowe tłumaczenie na Rok Eucharystii)

Uwielbiam nabożnie, Jezu, bóstwo Twe.
W tych oto postaciach utaiłeś je,
Tobie cały umysł mój poddaje się,
bo nad Tobą myśląc, nie ogarnia Cię.

Zmysły: wzrok, smak, dotyk, zawód czynią nam.
Lecz tylko słuchowi żywą wiarę dam.
Wierzę słowom które wyrzekł Boży Syn:
to najczystsza Prawda, oto wiary czyn!
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Na krzyżu ukryłeś tylko bóstwa Twe.
Tu i człowieczeństwo utaiłeś swe,
Ja w oboje wierzę: tam być, proszę Cię,
gdzie łotr dobry chciał być, Jezu, przyjmij mnie!

Jak niewierny Tomasz Twych nie widzę ran,
lecz wyznaję z wiarą; Tyś mój Bóg i Pan!
Obym wierzył mocniej, Jezu, pomóż mi,
kochał Cię serdeczniej, żywiej ufał Ci.

Tyś pamiątką śmierci i chleb żywy sam,
życia swego zdroje przekazujesz nam.
Daj bym dla mej duszy z Ciebie życie brał
i Twej obecności błogą radość znał.

Dobry Pelikanie, Panie, Jezu nasz,
Ty mnie nieczystego w krwi swej obmyj z zmaz.
Wszak jedna jej kropla tak wielką ma moc,
że całego świata gładzi zbrodni noc.

 
Zasłoniętą teraz widzę postać Twą.
Tęsknię za tym, Jezu, usłysz prośbę mą,
Abym ujrzał Twoją odsłoniętą twarz,
patrząc na Twą chwałę, szczęścia doznał wraz.

5. Modlitwa na zakończenie:
O najsłodszy Jezu,
ukryty pod postaciami eucharystycznymi,
wysłuchaj łaskawie nasze pokorne prośby,
przedstaw je przed tronem Najwyższego,
przyjmij łaskawie żarliwe pragnienia naszych serc.
Oświeć nasze umysły,
umacniaj naszą wolę,
odnawiaj naszą stałość i rozpalaj w naszych sercach 
 płomień świętego zapału,
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abyśmy przekraczając naszą małość i przeżywając wszelkie trudności,
składali hołd godny Twojej wielkości i Twojego majestatu,
bardziej właściwy naszym niepokojom i naszym świętym pragnieniom. 

 Amen. 
 (Pius XII)

6. Błogosławieństwo i zakończenie adoracji. 
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ks. Damian Broda
Wydział Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego  
Jana Pawła II 

Eucharystia w centrum niedzieli

Cele: 
• ukazanie Eucharystii jako najważniejszego wydarzenia w  ciągu 

niedzieli;
• ukazanie Eucharystii jako źródła „eucharystycznego stylu życia”;
• poprowadzenie uczestników w modlitwie i refleksji, które wzmoc-

nią w nich pragnienie przeżywania niedzieli jako dnia Pańskiego 
z Eucharystią w centrum.

Metody: praca z obrazem, Pismem Świętym, dokumentem Dies Domi-
ni, rozmowa kierowana, praca w grupach.

I. MODLITWA 

Ps 111
Alleluja.
z całego serca chcę chwalić Pana
w radzie sprawiedliwych i na zgromadzeniu.
Wielkie są dzieła Pańskie,
mogą ich doświadczyć wszyscy, którzy je miłują.
Majestat i wspaniałość – to Jego działanie,
a sprawiedliwość Jego przetrwa na zawsze.
Zapewnił pamięć swym cudom;
Pan jest miłosierny i łaskawy.
Dał pokarm tym, którzy się Go boją;
pamiętać będzie wiecznie o swoim przymierzu.
Ludowi swemu okazał potęgę dzieł swoich,
oddając im posiadłości pogan.
Dzieła rąk Jego to wierność i sprawiedliwość.
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Wszystkie przykazania Jego są trwałe,
ustalone na wieki, na zawsze,
nadane ze słusznością i mocą.
Zesłał odkupienie swojemu ludowi,
ustanowił na wieki swoje przymierze;
a imię Jego jest święte i lęk wzbudza.
Bojaźń Pańska początkiem mądrości;
wspaniała zapłata dla tych, co według niej postępują,
a sprawiedliwość Jego trwać będzie zawsze.

II. ŻYĆ I DZIELIĆ SIĘ DOŚWIADCZENIEM
Przed katechezą należy przygotować obrazki (w  formie papierowej 

bądź multimedialnej), które przedstawiają:
1. Rodzinę, która wspólnie spędza czas, spożywając posiłek w domu,
2. Rodzinę lub osobę, która robi zakupy,
3.  Rodzinę lub osobę, która spędza czas, oglądając telewizję (lub siedząc 

przed komputerem),
4.  Rodzinę lub osobę, która spędza czas aktywnie, będąc na wycieczce 

czy uprawiając sport,
5. Rodzinę lub osobę, która uczestniczy we Mszy św.
Należy również zadbać o przygotowanie cytatu z Pisma Świętego (moż-

na go wydrukować bądź wyświetlić na ekranie) o następującej treści: „Gdzie 
jest twój skarb, tam będzie i serce twoje” (Mt 6,21). Katecheza rozpoczyna się 
od omówienia sytuacji znajdujących się na obrazkach. Są to dość powszechne 
formy spędzania czasu w niedzielę. Człowiek żyjący w dzisiejszych czasach, 
zmęczony po całym tygodniu pracy (nierzadko jeszcze pracując w niedzielę), 
szuka czasu, aby się zatrzymać i zregenerować. Jednak forma spędzania czasu 
w dzień wolny często doprowadza do jeszcze większego zmęczenia. Niedzie-
la jest najważniejszym dniem tygodnia, w  którym zabiegany chrześcijanin 
może umocnić swoją tożsamość, zadbać o sferę duchową w swoim życiu i na 
nowo odkryć skarb, jakim jest Eucharystia.

Prowadzący katechezę może posłużyć się następującymi lub podobny-
mi pytaniami, jednocześnie zachęcając, aby każdy z uczestników przyjrzał się 
własnemu sposobowi spędzania niedzieli i  w  sercu udzielił odpowiedzi. Po 
każdym pytaniu należy zostawić chwilę ciszy:
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• Przyjrzyj się, jak wygląda twoja niedziela. Która z  przedstawio-
nych na obrazku aktywności jest ci w tym dniu najbliższa?

• O  której z  przedstawionych sytuacji możesz powiedzieć, że stoi 
w centrum niedzieli w twoim życiu?

• Jaką rolę odgrywa w twoim życiu niedzielna Eucharystia?
Po udzieleniu odpowiedzi prowadzący pokazuje (może rozdać każ-

demu wydrukowany tekst bądź wyświetla) cytat z  Mt 6,21: „Gdzie jest twój 
skarb, tam będzie i serce twoje”. Wyjaśnia znaczenie tego zdania – te osoby, 
miejsca bądź aktywności, które absorbują człowieka najbardziej, stają się 
jego skarbem, czymś, co jest w jego mniemaniu wartościowe, czego strzeże, 
o co dba. Ten skarb często staje się centrum życia, wokół którego „wszystko 
się kręci”. Bardzo często jednak okazuje się, że ów skarb ma marną wartość, 
jego posiadanie nie rozwija człowieka.

Prowadzący jeszcze raz powraca do sytuacji przedstawionych na ob-
razkach. Wraz z uczestnikami próbuje wykonać następujące zadanie: do każ-
dej formy spędzania czasu należy przyporządkować trzy konkretne korzyści, 
np. 

• Wspólny posiłek w domu – możliwość spotkania, okazja do rozmo-
wy, wspólne zaangażowanie w przygotowanie posiłku, itd.

Głównym celem tego zadania jest to, aby uczestnicy spróbowali na-
zwać, jakie korzyści płyną dla nich z faktu uczestnictwa w Eucharystii. Bar-
dzo często bowiem niedzielna Msza św. postrzegana jest jako obowiązek, 
z którego nic nie wynika dla życia człowieka. Chodzi o ukazanie konkretnych 
owoców Eucharystii.

III. INTERPRETOWAĆ
Ta część katechezy może odbyć się w mniejszych grupach (najlepiej 

od 2 do 4 osób). Każda grupa otrzymuje jeden z poniższych tekstów. Każda 
z  grup, analizując własny fragment, podejmuje refleksję i  szuka odpowie-
dzi na pytanie: Dlaczego warto uczynić Eucharystię centralnym, czyli 
najważniejszym wydarzeniem niedzieli? Jeśli ta część przeprowadza-
na jest wspólnie, należy przygotować tekst dla każdego bądź wyświetlić go 
na ekranie. W tej sytuacji odpowiedzi na zadane pytanie poszukiwać można 
wspólnie.
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1.  Fragment listu apostolskiego papieża Jana Pawła II o  świętowaniu 
niedzieli Dies Domini, nr 7.

Dzień ten stanowi samo centrum chrześcijańskiego życia. Jeśli od począt-
ku pontyfikatu niestrudzenie powtarzam słowa: „Nie lękajcie się! Otwórzcie, na 
oścież otwórzcie drzwi Chrystusowi!”, to dziś chciałbym z mocą wezwać wszyst-
kich do ponownego odkrycia niedzieli: Nie lękajcie się ofiarować waszego czasu 
Chrystusowi! Tak, otwórzmy Chrystusowi nasz czas, aby On mógł go rozjaśnić 
i nadać mu kierunek. On jest Tym, który zna tajemnicę czasu i tajemnicę wiecz-
ności i ofiarowuje nam „swój dzień” jako zawsze nowy dar swojej miłości. Po-
nowne odkrycie sensu tego „dnia” jest łaską, o którą należy prosić nie tylko po 
to, aby wypełniać w życiu nakazy wiary, ale także by dać konkretną odpowiedź 
na prawdziwe i głębokie pragnienia każdego człowieka. Czas ofiarowany Chry-
stusowi nigdy nie jest czasem straconym, ale raczej czasem, który zyskujemy, 
aby nadać głęboko ludzki charakter naszym relacjom z innymi i naszemu życiu.

2.  Fragment posynodalnej adhortacji apostolskiej papieża Benedykta 
XVI o Eucharystii, źródle i szczycie życia i misji Kościoła Sacramen-
tum caritatis, nr 72.

Określenie św. Ignacego Antiocheńskiego – „żyć na sposób dnia Pańskie-
go” – podkreśla wzorcową wartość, jaką ma ten święty dzień w stosunku do po-
zostałych dni tygodnia. Niedziela nie wyróżnia się bowiem przez proste zawie-
szenie zwyczajnych zajęć, jakby coś w rodzaju nawiasu w ramach zwyczajnego 
rytmu dni. Chrześcijanie zawsze uważali ten dzień za pierwszy w tygodniu, po-
nieważ w nim sprawuje się pamiątkę radykalnej nowości przyniesionej przez 
Chrystusa. Dlatego niedziela jest dniem, w którym chrześcijanin odnajduje tę 
eucharystyczną formę swojej egzystencji, dzięki której jest on stale wzywany, 
aby żyć. „Życie na sposób dnia Pańskiego” oznacza życie w świadomości wyzwo-
lenia przyniesionego przez Chrystusa oraz realizowanie własnej egzystencji 
jako ofiary składanej Bogu z samego siebie, aby Jego zwycięstwo objawiało się 
w pełni wszystkim ludziom poprzez postępowanie wewnętrznie odnowione.

3.  Fragment katechezy papieża Franciszka pt. Nie bądźmy niewolnika-
mi pracy, (Watykan, 12 sierpnia 2015 r.)

Czas odpoczynku, zwłaszcza niedzielnego, przeznaczony jest dla nas, 
abyśmy mogli cieszyć się tym, czego się nie produkuje i nie konsumuje, cze-
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go się nie kupuje i nie sprzedaje. A tymczasem widzimy, że ideologia zysku 
i  konsumpcji chce pochłonąć również święto: ono również zostaje niekiedy 
sprowadzone do „biznesu”, sposobu na zarabianie pieniędzy i  ich wydawa-
nie. Lecz czy po to pracujemy? Zachłanność konsumpcji, która pociąga za 
sobą marnotrawstwo, jest niebezpiecznym wirusem, który powoduje między 
innymi to, że na koniec jesteśmy jeszcze bardziej zmęczeni niż wcześniej. 
Szkodzi prawdziwej pracy i  eksploatuje życie. Brak umiaru w  świętowaniu 
pociąga za sobą ofiary, często młode. […] Czas świętowania jest święty, ponie-
waż Bóg w nim mieszka w sposób szczególny. Niedzielna Eucharystia wnosi 
w święto całą łaskę Jezusa Chrystusa: Jego obecność, Jego miłość, Jego Ofiarę, 
Jego tworzenie z nas wspólnoty, Jego bycie z nami… Tym samym każda rze-
czywistość zyskuje swój pełny sens: praca, rodzina, codzienne radości i tru-
dy, a  także cierpienie i  śmierć; wszystko zostaje przemienione przez łaskę 
Chrystusa. Rodzina obdarzona jest nadzwyczajną zdolnością zrozumienia, 
ukierunkowywania i  umacniania autentycznej wartości czasu święta. Jak 
piękne są święta w rodzinie, są one niezwykle piękne! A w szczególności nie-
dziela. Nie jest to z pewnością przypadek, że święta, w których jest miejsce dla 
całej rodziny, są najbardziej udane!

4.  Fragment katechezy papieża Franciszka pt. Niedziela chrześcijańska, 
(Watykan, 13 grudnia 2017 r.)

Niedzielna celebracja Eucharystii stanowi centrum życia Kościoła. My, 
chrześcijanie, idziemy na Mszę św. w niedzielę, by spotkać zmartwychwstałe-
go Pana, a raczej by pozwolić Mu spotkać nas, by słuchać Jego słowa, żywić się 
przy Jego stole i w ten sposób stawać się Kościołem, a więc Jego mistycznym 
ciałem żyjącym w świecie. […] Co możemy odpowiedzieć tym, którzy mówią, 
że nie trzeba chodzić na Mszę św., nawet w niedzielę, bo ważne jest, by dobrze 
żyć, kochać bliźniego? Prawdą jest, że jakość życia chrześcijańskiego mierzy 
się, przyjmując za kryterium umiejętność kochania, jak powiedział Jezus: 
«Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajem-
nie miłowali» (J 13, 35); lecz jak możemy wprowadzać w życie Ewangelię, nie 
czerpiąc niezbędnej do tego energii, niedziela po niedzieli, z niewyczerpane-
go źródła Eucharystii? Nie idziemy na Mszę św., by dać coś Bogu, ale by od 
Niego otrzymać to, czego naprawdę potrzebujemy. […] Reasumując, dlacze-
go mamy chodzić na Mszę św. w niedzielę? Nie wystarczy odpowiedzieć, że 
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jest to przykazanie kościelne; ono pomaga zachować jej wartość, ale samo nie 
wystarcza. My, chrześcijanie, potrzebujemy uczestniczyć w niedzielnej Mszy 
św., bo tylko dzięki łasce Chrystusa, Jego żywej obecności w nas i między nami 
możemy wprowadzać w  praktykę Jego przykazanie i  tym samym być Jego 
wiarygodnymi świadkami.

Po analizie tekstu każda grupa powinna zaprezentować swoje wnio-
ski na forum. Dobrze byłoby je zapisać w widocznym miejscu. Jeżeli teksty 
analizowane są wspólnie, wnioski również powinny być zapisane. Poniżej 
zamieszczone są intuicje, na które warto zwrócić uwagę w podsumowaniu, 
w odniesieniu do każdego tekstu.

Dlaczego warto uczynić Eucharystię centralnym, czyli najważniej-
szym wydarzeniem niedzieli?

Ad 1. Dies Domini:
• Autentyczne spotkanie z Jezusem w Eucharystii nadaje odpowied-

ni kierunek życiu człowieka;
• Pełne uczestnictwo we Mszy św. zaspokaja najgłębsze duchowe 

pragnienia człowieka;
• Eucharystia jest źródłem budowania dobrych relacji z  innymi 

ludźmi.

Ad 2. Sacramentum caritatis:
• Uczestnictwo w  Eucharystii przypomina chrześcijaninowi, że 

w  swojej codzienności powinien „żyć na sposób dnia Pańskiego”, 
tzn. w  duchu dziękczynienia i  ofiary. Jego codzienność staje się 
przedłużeniem i urzeczywistnieniem niedzielnej Eucharystii.

Ad 3. Katecheza Franciszka:
• Eucharystia pozwala człowiekowi skupić się na wartościach du-

chowych i  nieprzemijających. Jest swego rodzaju odpoczynkiem 
od konsumpcjonizmu;

• Bycie z Jezusem na Eucharystii nadaje pełny sens aktywności ludz-
kiej;

• Eucharystia jest czasem budowania jedności we wspólnocie – 
przede wszystkim w rodzinie.
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Ad 4. Katecheza Franciszka:
• Eucharystia jest źródłem miłości, czasem czerpania miłości od 

Boga;
• Eucharystia jest doświadczeniem obdarowania przez Boga – przyj-

mowaniem Jego łaski;
• Bez Eucharystii nie da się być autentycznym świadkiem wiary.

IV. DZIAŁAĆ
W  tej części należy powrócić do treści z  początku katechezy. Jeszcze 

raz trzeba przywołać różnego rodzaju formy spędzania niedzieli. Dotychcza-
sowy przebieg katechezy miał na celu uświadomić jej uczestnikom, że nie-
dzielna Eucharystia jest najważniejszym spotkaniem tego dnia i nie ma żad-
nej innej osoby bądź rzeczy, która mogłaby dać człowiekowi to, co daje sam 
Bóg. Ostatni punkt katechezy jest zachętą do refleksji nad tym, co każdy może 
uczynić, aby postawić spotkanie z  Bogiem w  Eucharystii w  centrum całego 
dnia oraz by ono owocowało podczas niedzielnych spotkań, wyjazdów czy 
innych aktywności. Można wykorzystać poniższe pytania i zachować chwilę 
ciszy na zastanowienie:

• Czy nie lekceważę uczestnictwa w  Eucharystii, opuszczając ją 
świadomie?

• Czy staram się uczestniczyć w  Eucharystii aktywnie (modląc się 
z całym zgromadzeniem, śpiewając) i w sposób pełny (przystępu-
jąc do Komunii św.)?

• Czy nie spóźniam się bez poważnego powodu na Eucharystię lub 
też wychodzę przed błogosławieństwem końcowym?

• Co mogę zrobić, aby lepiej przygotowywać się i uczestniczyć w Eu-
charystii?

• Czy w mojej rodzinie rozmawia się o tym, jak ważna jest Euchary-
stia? 

• Czy w mojej rodzinie przygotowujemy się do niej również od stro-
ny zewnętrznej, np. zwracając uwagę na odpowiedni strój i odpo-
wiednie zachowanie?

• Czy staramy się zrobić zakupy w dni powszednie, aby uszanować 
dzień święty?
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• Czy nasz domowy stół jest przedłużeniem stołu eucharystycznego 
– ołtarza, przy którym panuje atmosfera wzajemnego szacunku 
i służby?

V. CELEBROWAĆ 
Do celebracji należy przygotować ikonę Świętej Trójcy Rublowa oraz 

trzy świece ustawione w widocznym miejscu. Na początku ikona zostaje uro-
czyście wniesiona i ustawiona w centralnym miejscu. 

• Śpiew: np. Panie, dobry jak chleb (lub inna pieśń o tematyce eucha-
rystycznej),

• Zapalenie trzech świec na znak obecności Trójcy Świętej z  towa-
rzyszeniem śpiewu Chwała Ojcu…,

• Odczytanie fragmentu z Rdz 18,1-15,
• Chwila ciszy,
• Odczytanie fragmentu Ewangelii: J 3,16-18,
• Chwila cisza na osobistą refleksję usłyszanego słowa Bożego.

Przewodniczący prowadzi medytację, której źródłem jest słowo Boże 
i  przesłanie ikony. Po każdym fragmencie należy zachować chwilę ciszy na 
osobistą refleksję i modlitwę. Można je również przeplatać śpiewem kanonu: 
„Bóg jest miłością” (lub podobnym).

1. „O Panie, jeśli darzysz mnie życzliwością, racz nie omijać twego słu-
gi”. Tymi słowami wołajmy do Boga Trójjedynego, który pragnie zatrzymać 
się u każdego z nas, pragnie w nas zamieszkać. Wzbudźmy w sobie pragnienie 
przebywania Boga w naszych sercach.

2. „Prędko zaczyń ciasto z trzech miar najczystszej mąki i zrób podpło-
myki”. Abraham chciał ugościć przybyszy najlepiej, jak potrafił. Dzisiaj już 
wiemy, że to nie my karmimy Boga, ale to On karmi nas. To On przychodzi do 
nas pod postacią chleba. Prośmy o wiarę w realną obecność Boga w Najświęt-
szym Sakramencie.

3. „Czy jest coś, co byłoby niemożliwe dla Pana?” Przyjęcie i otwartość 
Abrahama zaowocowała cudem w jego życiu – obietnicą potomka. Euchary-
stia jest największym z cudów, a przyjmowanie jej z wiarą, bycie w komunii 
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z  Bogiem może dokonywać wielkich rzeczy w  naszym życiu. Uwielbiajmy 
Boga za Jego dobroć i miłość.

4. Ikona Trójcy Świętej obrazuje słowa zapisane przez ewangelistę 
Jana: „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna Swego Jednorodzonego dał, 
aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne”. Jezus jest 
tym, któremu powinniśmy zaufać. Tylko On może wypełnić nasze serca. Eu-
charystia jest najwyższym przejawem miłości Boga. On pragnie, byśmy żyli 
na wieki. Prośmy o łaskę umiłowania Eucharystii.

• Błogosławieństwo końcowe
• Pieśń: Laudate omnes gentes (lub podobna)
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Ks. Łukasz Simiński
Wydział Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
 Jana Pawła II 

Eucharystia źródłem zadań dla dorosłego 
chrześcijanina

Cele:
• pogłębienie wiedzy na temat Eucharystii;
• zwrócenie uwagi na obowiązki i  zadania wypływające z  udziału 

we Mszy św.;
• pobudzenie do aktywnego zaangażowania się we wspólnocie Ko-

ścioła.

Metody: świadectwo, dyskusja, analiza tekstu, połów wartościowych 
słów, projekcja filmu, praca w grupie, pogadanka, słoneczko, celebracja.

I. Modlitwa
Modlitwa z Mszału rzymskiego36

Panie Jezu Chryste, Synu Boga Żywego, Ty z woli Ojca, za współdzia-
łaniem Ducha Świętego, przez swoją śmierć dałeś życie światu; wybaw mnie 
przez najświętsze Ciało i Krew Twoją od wszystkich nieprawości moich i od 
wszelkiego zła; spraw także, abym zawsze zachowywał Twoje przykazania 
i nie dozwól mi nigdy odłączyć się od Ciebie.

II. Żyć i dzielić się doświadczeniem 
Na wstępie każdy uczestnik spotkania otrzymuje tekst modlitwy. 

Wszyscy wspólnie modlą się modlitwą z Mszału rzymskiego. Następnie pro-
wadzący wyświetla krótki film pt. Czym dla ciebie jest? – Eucharystia (https://
www.youtube.com/watch?v=7XR8KLULasI). Po wysłuchaniu opinii różnych 
osób na temat, następuje okazja do dzielenia się własnym doświadczeniem. 
Chętne osoby na forum wypowiadają się, czym dla nich jest Msza Święta. 

36  Mszał rzymski dla diecezji polskich, Poznań 1986, s. 375*.
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Podsumowanie: Papież Franciszek w jednej ze swoich katechez doty-
czących Mszy św. powiedział: „Możemy zadać sobie pytanie: czym właściwie 
jest Msza św.? Msza św. jest pamiątką misterium paschalnego Chrystusa. Czy-
ni nas ona uczestnikami Jego zwycięstwa nad grzechem i  śmiercią, nadając 
pełny sens naszemu życiu […]. Jest nie tylko wspomnieniem, ale czymś więcej: 
jest uobecnieniem tego, co wydarzyło się dwadzieścia wieków temu. Euchary-
stia zawsze prowadzi nas na szczyt zbawczego działania Boga: Pan Jezus, sta-
jąc się chlebem łamanym dla nas, wylewa bowiem na nas całe swoje miłosier-
dzie i swoją miłość, jak to uczynił na krzyżu, aby odnowić nasze serce, naszą 
egzystencję i nasz sposób odnoszenia się do Niego i do braci”37. Każdorazowo, 
gdy uczestniczymy w Eucharystii, to bierzmy udział w zbawczym dziele Jezu-
sa Chrystusa, który w Wieczerniku zostawił nam siebie w chlebie i winie, by 
później oddać za nas życie na krzyżu i zmartwychwstać. 

III. Interpretować
Eucharystia jako ofiara jest źródłem i szczytem całego kultu Kościoła 

i całego życia chrześcijańskiego. Jednocześnie Katechizm Kościoła Katolickie-
go przypomina, że powinniśmy ją pojmować jako: dziękczynienie i uwielbie-
nie Ojca; pamiątkę ofiary Chrystusa i Jego Ciała oraz obecność Jezusa w Jego 
słowie i  Duchu (por. KKK 1358)38. „Chrystus, przechodząc z  tego świata do 
Ojca, dał nam w  Eucharystii zadatek swojej chwały; udział w  Najświętszej 
Ofierze utożsamia nas z Jego Sercem, podtrzymuje nasze siły w czasie ziem-
skiej pielgrzymki, budzi pragnienie życia wiecznego i już teraz jednoczy nas 
z Kościołem niebieskim, ze świętą Dziewicą Maryją i wszystkimi świętymi” 
(KKK 1419).

Prowadzący spotkanie podkreśla, że nie tylko ważne jest, by wiedzieć, 
czym jest Msza św., jakie ma określenia czy nazwy. Najważniejsze jest, aby 
mieć świadomość, że to jest zawsze spotkanie miłości Boga z nędzą człowieka, 
który potrzebuje wsparcia. Każdy z nas powinien nieustannie starać się od-

37  Franciszek, Każda Msza Święta jest pamiątką Paschy, Audiencja środowa, Rzym 22 listopada 2017, online: 
https://ekai.pl/kazda-msza-sw-jest-pamiatka-paschy/.
38  Katechizm dalej szerzej wyjaśnia sposoby pojmowania Eucharystii, zob. KKK 1359–1381.
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krywać, dlaczego każda Msza św. jest niezwykła oraz co uczestnictwo w niej 
może uczynić z naszym życiem. 

Przechodząc do dalszej części spotkania, prowadzący wyświetla krót-
ki film pt. Dlaczego Msza św. jest niezwykła? (https://www.youtube.com/
watch?v=ebNjjFynZ5Q). Po obejrzeniu filmu uczestnicy spotkania zostają 
podzielni na grupy czteroosobowe. Na środku dużego arkuszu papieru zo-
staje zapisane pytanie: Dlaczego każda Msza św. jest niezwykła? Uczestnicy, 
pracując w grupach metodą słoneczka, na wąskich paskach papieru zapisują 
propozycje swoich odpowiedzi. Po wykonaniu zadania każda grupa prezen-
tuje efekty swojej pracy, przyklejając je wokół pytania w kształcie promieni 
słonecznych. Na zakończenie tej części spotkania prowadzący podsumowuje 
efekty pracy w grupach, zwracając uwagę, że nie tylko my sami mamy czerpać 
z daru spotkania z Jezusem Eucharystycznym, ale to spotkanie ma owocować 
konkretnymi postawami i działaniami. 

IV. Działać
Uczestnictwo w  Mszy św. jest zawsze doświadczeniem wspólnoty, 

która gromadzi się przy swoim Mistrzu, aby słuchać Jego słów i  karmić się 
Jego ciałem. „Eucharystię – jak każdy sakrament – sprawuje się po to, by Boże 
działanie przemieniło życie człowieka wedle zamysłu Bożego. Aby mogło 
się to dokonać w  możliwie największym stopniu, konieczne jest odpowied-
nie nastawienie przyjmującego – jego współpraca z  udzieloną łaską. Cho-
dzi o  otwarcie się osoby (jej woli) na to, co Bóg chce dać”39. Eucharystia jest 
darem Boga dla człowieka, który w niej otrzymał pomoc w drodze ku życiu 
wiecznemu. Darem, który nie tylko jest nam dany, ale również zadany. Każda 
Msza św. umacnia nas, przemienia, ale też wzywa do działania. Jak zauważa 
ks. Stanisław Hołodom, najważniejsze jest, aby nasze w  niej uczestnictwo 
było zawsze świadome, czynne i pełne. Zwraca jednak również uwagę, że jest 
jeszcze czwarty stopień naszego uczestnictwa we Mszy św., który „polega 
na połączeniu udziału w  Eucharystii z  tym, co przeżywamy poza świątynią 
w domu, miejscu pracy, nauki, godziwego odpoczynku. Chodzi o to, aby nasze 
uczestnictwo w Eucharystii owocowało i było widoczne w dobrych słowach, 

39  G. Strzelczyk, Sakrament Eucharystii, w: K. Porosło, R.J. Woźniak (red.), Znaki Tajemnicy. Sakramenty 
w teorii i praktyce Kościoła, Kraków 2018, s. 380.
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czynach, w  jak najlepszym wykonywaniu obowiązków rodzinnych, domo-
wych, zawodowych”40.

Uczestnicy spotkania pracują grupach (najlepiej tak jak wcześniej, 
w  czteroosobowych), analizując przydzielone punkty listu apostolskiego 
Jana Pawła II Mane nobiscum Domine. Metodą połów wartościowych słów 
w  otrzymanych tekstach starają się odnaleźć, jakie zadania wypływają dla 
katolika z  udziału we Mszy św. Zapoznając się z  fragmentami listu apostol-
skiego, podkreślają w tekście wartościowe dla nich słowa. Następnie wybie-
rają jedno lub dwa najcenniejsze, które wskazują na zadania wypływające 
z  uczestnictwa w  Eucharystii. Następnie zapisują je na kartce formatu A5 
i prezentują na forum. Na zakończenie wszyscy uczestnicy spotkania wybie-
rają jedno ze zadań, które przez cały najbliższy tydzień będą starali się reali-
zować. Podczas celebracji kończącej spotkanie można w  szczególny sposób 
pomodlić się o potrzebne dary i siły do realizacji tego zadania. 

Grupa I
24. Rozpoznawszy Pana, dwaj uczniowie z Emaus „w tej samej godzinie 

wybrali się” (Łk 24,33), aby przekazać to, co zobaczyli i usłyszeli. Kiedy napraw-
dę doświadczyło się Zmartwychwstałego, pożywając Jego Ciało i Jego Krew, nie 
można zatrzymać tylko dla siebie przeżywanej radości. Spotkanie z  Chrystu-
sem, stale pogłębiane w eucharystycznej bliskości, wzbudza w Kościele i w każ-
dym chrześcijaninie pilną potrzebę dawania świadectwa i  ewangelizowania. 
Zwróciłem na to uwagę w homilii, w której zapowiedziałem Rok Eucharystii, 
nawiązując do słów św. Pawła: „Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb i pijecie 
kielich, śmierć Pana głosicie, aż przyjdzie” (1 Kor 11,26). Apostoł dostrzega ści-
sły związek między ucztą a głoszeniem: wejść w komunię z Chrystusem w pa-
miątce Paschy oznacza równocześnie poczuć się zobowiązanym do stania się 
misjonarzem wydarzenia, które ten obrzęd uobecnia. Rozesłanie po Mszy św. 
to nakaz, który pobudza każdego chrześcijanina do zaangażowania w szerzenie 
Ewangelii i ożywianie społeczeństwa duchem chrześcijańskim.

40  S. Hołodok, Piękno celebracji eucharystycznej, online: https://opoka.org.pl/biblioteka/T/TA/TAL/piekno_Eu-
charystii.html
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25. Do tej misji Eucharystia daje nie tylko siłę wewnętrzną, ale rów-
nież – poniekąd – program. Jest ona bowiem pewnym sposobem bycia, który 
chrześcijanin przejmuje od Jezusa, a  przez swoje świadectwo ma promie-
niować na społeczeństwo i  kulturę. Aby do tego doszło, każdy wierny musi 
przyswoić sobie w medytacji osobistej i wspólnotowej wartości, jakie wyraża 
Eucharystia, postawy, jakie podpowiada, życiowe zamiary, jakie wzbudza. 
Dlaczego nie mielibyśmy w  tym widzieć szczególnego zadania, jakie niesie 
w sobie Rok Eucharystii?

(Jan Paweł II, Mane nobiscum Domine, 24–25)

Grupa II
26. Zasadniczy element tego „programu” zawiera się już w  samym 

znaczeniu wyrazu „Eucharystia”: dziękczynienie. W Jezusie, w Jego ofierze, 
w Jego bezwarunkowym „tak” wobec woli Ojca jest „tak”, „dzięki” i „amen” ca-
łej ludzkości świata. Kościół ma przypominać ludziom tę wielką prawdę. Jest 
to naglące zadanie przede wszystkim w  naszej zsekularyzowanej kulturze, 
która zapomina o Bogu, a umacnia próżne przekonanie o samowystarczalno-
ści człowieka. Wcielanie programu eucharystycznego w  codzienność, tam, 
gdzie się pracuje i  żyje – w  rodzinie, w  szkole, w  fabryce, w  różnorodnych 
warunkach życia – oznacza między innymi dawanie świadectwa, że rzeczywi-
stości ludzkiej egzystencji nie można uzasadnić bez odniesienia do Stwórcy: 
„Stworzenie bowiem bez Stwórcy ginie”. To transcendentne odniesienie, któ-
re zobowiązuje nas do nieustannego „dziękczynienia” – właśnie do postawy 
eucharystycznej – za to, co posiadamy i czym jesteśmy, nie umniejsza właści-
wej autonomii rzeczywistości ziemskich, ale ją uzasadnia w  sposób najbar-
dziej autentyczny, umieszczając ją równocześnie w jej słusznych granicach.

W tym Roku Eucharystii chrześcijanie winni dołożyć starań, by z więk-
szą mocą dawać świadectwo o obecności Boga w świecie. Nie lękajmy się mówić 
o Bogu i z dumą nosić znaki wiary. „Kultura Eucharystii” rozwija kulturę dialo-
gu, która z niej czerpie swą siłę i pokarm. Błędem jest uważać, że publiczne od-
niesienie do wiary mogłoby naruszyć słuszną autonomię państwa i instytucji 
cywilnych, czy nawet rodzić postawy nietolerancji. Jeśli w historii nie obeszło 
się bez błędów w tej dziedzinie również ze strony wierzących, jak o tym przypo-
mniałem przy okazji Jubileuszu, nie należy ich przypisywać „chrześcijańskim 
korzeniom”, ale niekonsekwencji chrześcijan względem własnych korzeni. Kto 
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nauczy się „składać dziękczynienie” na wzór ukrzyżowanego Chrystusa, może 
stać się męczennikiem, ale nigdy nie będzie prześladowcą.

(Jan Paweł II, Mane nobiscum Domine, 26)

Grupa III
27. Eucharystia nie jest tylko wyrazem komunii w  życiu Kościoła; jest 

ona również programem solidarności dla całej ludzkości. Kościół stale odnawia 
w celebracji eucharystycznej swą świadomość, że jest „znakiem i narzędziem” 
nie tylko wewnętrznego zjednoczenia z  Bogiem, ale także jedności całego ro-
dzaju ludzkiego. Każda Msza św., nawet kiedy celebruje się ją w ukryciu i w naj-
bardziej zapomnianym zakątku ziemi, nosi zawsze znamię uniwersalności. 
Chrześcijanin, który uczestniczy w Eucharystii, uczy się z niej być rzecznikiem 
komunii, pokoju, solidarności we wszystkich okolicznościach życia. Rozdarty 
obraz naszego świata, który wszedł w nowe tysiąclecie z widmem terroryzmu 
i tragedii wojny, bardziej niż kiedykolwiek wzywa chrześcijan, by przeżywali 
Eucharystię jako wielką szkołę pokoju, gdzie formują się mężczyźni i kobiety, 
którzy na różnych szczeblach zaangażowania w  życie społeczne, kulturalne, 
polityczne działają na rzecz rozwijania dialogu i komunii. 

(Jan Paweł II, Mane nobiscum Domine, 27)

Grupa IV
28. Chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt, który w znacznej 

mierze przesądza o autentycznym uczestnictwie w Eucharystii celebrowanej 
we wspólnocie: chodzi o to, czy jest ona bodźcem do czynnego zaangażowania 
w budowę społeczeństwa bardziej sprawiedliwego i braterskiego. W Eucha-
rystii nasz Bóg ukazał najwyższą formę miłości, zmieniając wszystkie kryte-
ria panowania, które zbyt często dominują w ludzkich relacjach, i radykalnie 
potwierdzając kryterium służby: „Jeśli ktoś chce być pierwszym, niech bę-
dzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich” (Mk 9,35). Nie przypadkiem 
w Ewangelii św. Jana nie znajdujemy relacji o ustanowieniu Eucharystii, ale 
jest tam scena „umywania nóg” (por. J 13,1-20): pochylając się, by umyć nogi 
swym uczniom, Jezus niedwuznacznie wyjaśnia sens Eucharystii. Św. Paweł 
ze swej strony wyraźnie podkreśla, że nie jest godziwa celebracja euchary-
styczna, w  której brakuje blasku miłości, potwierdzonej konkretnym świa-
dectwem dzielenia się z najuboższymi (por. 1 Kor 11,17-22.27-34).
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Czyż zatem nie można by Roku Eucharystii uczynić okresem, w którym 
wspólnoty diecezjalne i parafialne w sposób szczególny postarają się zaradzić 
czynną braterską pomocą którejś z tak licznych form ubóstwa na naszym świe-
cie? Mam tu na myśli tragedię głodu, który dręczy setki milionów istot ludzkich, 
mam na myśli choroby nękające kraje na drodze rozwoju, samotność starców, 
trudności przeżywane przez bezrobotnych, przeciwności losu znoszone przez 
emigrantów. Są to nieszczęścia, które dotykają też – chociaż w innej mierze – 
regiony zamożniejsze. Nie możemy się łudzić: tylko po wzajemnej miłości i tro-
sce o potrzebujących zostaniemy rozpoznani jako prawdziwi uczniowie Chry-
stusa (por. J 13,35; Mt 25,31-46). To właśnie jest kryterium, wedle którego będzie 
mierzona autentyczność naszych celebracji eucharystycznych.

(Jan Paweł II, Mane nobiscum Domine, 28)

Podsumowanie: Prowadzący w  ten lub podobny sposób podsumo-
wuje całość spotkania: „Eucharystycznie ukształtowana świadomość chrze-
ścijańska przejawia się zatem najpierw w postawie dziękczynienia za wielkie 
dzieło zbawienia, które dokonało się w Chrystusie i z którego owoców mamy 
– niezasłużenie – nowe życie. Po wtóre wyraża się jako gotowość (i z nią zwią-
zany wysiłek) do odtworzenia w codziennym życiu postawy Chrystusa-Sługi 
wobec braci, a  szczególnie wobec najsłabszych członków Jego Mistycznego 
Ciała. Po trzecie – przyjmuje postać ofiarniczego wstawiennictwa, w którym 
– wraz z  Chrystusową ofiarą – wierzący współoddaje Ojcu własne życie ku 
duchowemu pożytkowi sióstr i braci, wraz z owocami łaski, jakie w nim się 
ujawniły, ale i z przeciwnościami, trudami i cierpieniami, które na tej drodze 
napotyka. Dojrzałe życie chrześcijańskie można zatem opisać jako ruch wy-
chodzenia i powrotu do Eucharystii (do Chrystusa i z Nim, w Duchu, do Ojca). 
Neofita włączany do Kościoła dochodzi do (pierwszej) Eucharystii jako szczy-
tu inicjacji i wychodzi z niej, by żyć nowym życiem. Następnie na Eucharystię 
powraca, by ofiarować Bogu owoce tego życia, podziękować za łaskę, która 
owocowanie umożliwiła, i prosić o pokarm na dalszą drogę. Po czym znowu 
wychodzi, aby znowu powrócić… I tak aż do eschatologicznego spełnienia”41.

41  G. Strzelczyk, Sakrament Eucharystii, w: K. Porosło, R.J. Woźniak (red.), Znaki Tajemnicy. Sakramenty w teo-
rii i praktyce Kościoła, Kraków 2018, s. 287.
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V. Celebracja
Msza św. sprawowana z formularza Wielkiego Czwartku, z Mszy Świę-

tej Wieczerzy Pańskiej. Całość liturgii sprawowana bez śpiewów, w  miarę 
możliwości byłoby dobrze, gdyby uczestnicy spotkania mogli siedzieć wokół 
ołtarza oraz żeby to oni przygotowali liturgię słowa.

• Formularz: Msza Święta Wieczerzy Pańskiej.
• Prefacja: 1 prefacja o Najświętszej Eucharystii.
• Pierwsze czytanie: Wj 12,1-8.11-14, Przepisy o Wieczerzy Paschal-

nej.
• Psalm responsoryjny: Ps 116B,12-13.15-16bc.17-18.
• Drugie czytanie: 1 Kor 11,23-26, Ustanowienie Eucharystii.
• Śpiew przed Ewangelią: J 13,34.
• Ewangelia: J 13,1-15, Do końca Ich umiłował.
• Modlitwa powszechna: spontaniczna.
• Modlitwa eucharystyczna: Pierwsza Modlitwa eucharystyczna, 

czyli Kanon rzymski.
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