
Ile kropel w morzu, ile promieni w 
słońcu, ile gwiazd na niebie, kwia-
tów na ziemi, tyle tajemnic zawiera 
w sobie Ofiara Mszy świętej - taki-
mi słowami św. Bonawentura pisał 
o tajemnicy Eucharystii. 
Wydarzenie Ostatniej Wieczerzy, 
Ofiary Krzyża i Eucharystii są ze 
sobą ściśle zjednoczone. Poprzez 
Mszę św. na sposób bezkrwawy pod 
postaciami chleba i wina uobecnia 
się Ofiara Krzyża, która rozpoczęła 
się podczas Ostatniej Wiecze-
rzy. „To prawda, że Ofiara złożo-
na na Kalwarii wystarczyła, by 
wyjednać dla ludzkości wszystkie 
łaski zbawienia; Ofiara Mszy św. 
to nic innego, jak zebranie jej 
owoców. Lecz Chrystus postano-
wił, by Jego Ofiara wciąż się uob-
ecniała dla jednoczenia wspólnoty 
chrześcijańskiej” – mówił św. Jan 
Paweł II (dn. 1 VI 1983 r.). Bóg 
więc chciał, by chrześcijanie żyjący 
po Chrystusie mieli dostęp do łask 
płynących z krzyża. Msza św., która 
jest ponowieniem Ofiary Krzyża 
jest dla nas sposobem czerpania łask 
i owoców odkupienia.  

Papież Franciszek powiedział:  
Eucharystia wraz z chrztem i bierz-
mowaniem znajduje się w centrum 
„wtajemniczenia chrześcijańskiego” 
i stanowi źródło życia Kościoła.  
Z tego sakramentu miłości wypływa 
w istocie wszelka autentyczna droga 
wiary, komunii i świadectwa (…). 
Nigdy nie będziemy w stanie dosta-
tecznie podziękować Bogu za dar 
jaki nam dał w Eucharystii! Jest to 
bardzo wielki dar. Dlatego tak waż-
ne jest uczestniczenie w niedzielnej 
Mszy św., nie tylko, żeby się mo-
dlić, ale także, aby otrzymać Komu-
nię, ten chleb, który jest Ciałem Je-
zusa Chrystusa, które nas zbawia, 
przebacza, jednoczy z Ojcem.  
Piękne jest uczestniczenie w nie-
dzielnej Mszy św. Co niedziela cho-
dzimy na Eucharystię, bo jest to 
dzień Zmartwychwstania Pana. 
Właśnie dlatego niedziela jest dla 
nas tak ważna. Uczestnicząc w Eu-
charystii odczuwamy przynależność 
do Kościoła, do Ludu Bożego, do 
Ciała Pańskiego, do Jezusa Chrystu-
sa. I nigdy nie pojmiemy w pełni 
jego wartości i bogactwa. 

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. 
(J 6,54-57) 



KKK 1324  
Eucharystia jest 
źródłem i zara-
zem szczytem 
całego życia 
chrześcijańskie-
go. Inne zaś 
sakramenty, tak 
jak wszystkie 
kościelne  
posługi i dzieła 
apostolstwa, 
wiążą się ze 
świętą Euchary-
stią i do niej 
zmierzają.  
W Najświętszej 
bowiem Eucha-
rystii zawiera 
się całe ducho-
we dobro  
Kościoła, a mia-
nowicie sam 
Chrystus,  
nasza Pascha".  
 

KKK 1358  
Eucharystię 
powinniśmy 
więc pojmować: 
● jako dzięk-
czynienie i 
uwielbienie  
Ojca;  
● jako pamiąt-
kę ofiary Chry-
stusa i Jego 
Ciała;  
● jako obec-
ność Chrystusa 
dzięki mocy 
Jego słowa i 
Jego Ducha.  

Istnieją bardzo kon-
kretne sygnały - zna-
ki, by zrozumieć jak 
Eucharystią żyjemy -  
czy dobrze żyjemy 
Eucharystią. Pierw-
szą wskazówką jest 
sposób, w jaki patrzymy i 
traktujemy innych. Całe 
życie Chrystusa jest aktem 
całkowitego udzielania sie-
bie ze względu na miłość. 
Oznaczało to dla Niego 
dzielenie ich pragnień, pro-
blemów, tego, co poruszało 
ich dusze i ich życie. My, 
gdy uczestniczymy obecnie 
we Mszy Świętej spotyka-
my się z różnymi ludźmi. 
Czy sprawowana Euchary-
stia sprawia, że czuję, iż oni 
wszyscy są naprawdę brać-
mi i siostrami? Czy rozwija 
we mnie zdolność radowa-
nia się z tymi, którzy się 
weselą i płakania z tymi, 
którzy płaczą? Czy pomaga 
mi rozpoznać w nich obli-
cze Jezusa?   

Drugą bardzo 
ważną wskazówką 
jest łaska poczu-
cia, że nam prze-
baczono i gotowo-
ści, by przebaczyć 
innym. Ostatnią 

wskazówkę daje nam rela-
cja między celebracją eu-
charystyczną a życiem na-
szych wspólnot chrześci-
jańskich. Trzeba zawsze 
pamiętać, że Eucharystia nie 
jest czymś, co my czynimy, 
nie jest naszym upamiętnie-
niem tego, co Jezus powie-
dział i uczynił. Jest darem 
Chrystusa, który uobecnia 
się i gromadzi nas wokół 
siebie, aby nas nakarmić 
Swoim Słowem i Swoim 
własnym życiem. Przez Eu-
charystię Chrystus pra-
gnie wejść w nasze życie i 
przeniknąć je Swoją łaską, 
tak aby w każdej wspólno-
cie chrześcijańskiej była 
spójność między liturgią a 
życiem.  

Podczas Mszy św. jak uczy Kościół,  
Chrystus Pan jest rzeczywiście obecny  

w czterech takich wymiarach:  

1. W zgromadzeniu zebranym w Jego imię  aby sprawować 

Eucharystię, zgodnie z obietnicą: Gdzie dwaj albo trzej są 
zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród nich (Mt 18,20).  

2. W osobie szafarza , celebransa Mszy świętej . 

3. W swoim słowie , bo gdy czyta się Pismo św. sam Bóg 

mówi do nas  

4. A w sposób substancjalny i trwały pod postaciami eu-

charystycznymi chleba i wina.  


