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Dzień V 

Tajemnica Eucharystii 

 

1. Pojęcie Tajemnicy – centrum życia Kościoła i życia chrześcijanina (Ecclesia 

de Eucharestia) 

 

a) „Tajemnica” e sensie biblijnym, nie ma nic wspólnego z czymś sekretnym, 

zakrytym, nieznanym, budzącym lęk lub ludzką ciekawość. Tajemnica oznacza 

nie dające się uchwycić doświadczenie, które przekracza zdolności naszego 

rozumienia i ujęcia w jednoznacznych słowach. W przypadku Eucharystii mamy 

do czynienia z wydarzeniem, którego intelektualnie nie da się opisać, 

zdefiniować, tak jak wyraża to pieśń eucharystyczna: 

Przed tak wielkim Sakramentem Upadajmy wszyscy wraz, Niech przed Nowym 

Testamentem Starych praw ustąpi czas. Co dla zmysłów niepojęte, Niech 

dopełni wiara w nas. 

W tajemnicy dokonuje się niewymowne spotkanie Boga z człowiekiem: „Ani oko 

nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć to co 

Bóg przygotował tym którzy Go miłują – zarówno po Zmartwychwstaniu, jak i 

już tu na ziemi. 

 

 

2. Pamiątka i uaktualnienie dzieła zbawienia,  

Męki, Śmierci i Zmartwychwstania – to odkupieńcze wydarzenie 

nieustannie dokonuje się na wszystkich ołtarzach świata. To co wydarzyło się 

2000 lat temu w Jerozolimie, na Golgocie i w pustym grobie, nie należy do 

przeszłości i nie jest wrzucone i zamknięte w lamusie. To wydarzenie nieustannie 

dokonuje się podczas każdej Mszy Świętej. Wszakże po słowach Przeistoczenia, 

gdy kapłan wypowiada słowa Pana Jezusa: „To czyńcie na Moją pamiątkę” – to 

nie chodzi o zwykłe wspomnienie, ale o powtórne przywołanie tajemnicy śmierci 

i Zmartwychwstania Jezusa. 

My natomiast wyznajemy: „Głosimy śmierć Twoją Panie Jezu, wyznajemy 

Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale”. 

 

 

3. Eucharystia jest wyrazem miłości i pragnienia bliskości Boga wobec 

człowieka.  

Bóg nieskończony, poza granicami czasu i przestrzeni, staje się dostępny 

dla człowieka, aby uczynić człowieka uczestnikiem Boskiego Życia. Jest to 

darmowy i niezasłużony dar jaki każdy z nas otrzymuje od Boga. Od nas jedynie 

zależy czy go przyjmiemy z wdzięcznością i radością, odwzajemniając Bogu Jego 

niewyobrażalną miłość; miłość która doprowadziła Go aż po Krzyż. 
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4. Eucharystia – Sanctum Sanctorum 

Eucharystia, jako realna, choć niewidzialna, obecność Chrystusa pośród 

nas, stanowi największą Świętość istniejącą w świecie. Przed nikim i przed 

niczym człowiek nie jest powołany aby oddać hołd i uwielbienie. Stąd też 

zrozumiałe i pełne najgłębszej treści są słowa pieśni: 

1. Upadnij na kolana, 

Ludu czcią przejęty 

Uwielbiaj swego Pana: 

Święty, Święty, Święty. 

 

2. Zabrzmijcie z nami Nieba, 

Bóg nasz niepojęty, 

W postaci przyszedł chleba: 

Święty, Święty, Święty. 

 

 Choć nie widzimy oczyma ciała Chrystusa obecnego w Eucharystii, to 

oczami serca i oczami wiary jest On uchwytny i można Go wyraźnie 

doświadczyć. 

 

 

5. “Non coerceri  a maximo contineri tamen a minimo divinum est” 

 W Eucharystii dokonuje się zasada i prawidłowość wyrażona przez 

pewnego niemieckiego poetę, a następnie podjęta przez Benedykta XVI: “Non 

coerceri  a maximo contineri tamen a minimo divinum est” – to czego 

wszechświat ogarnąć nie może, a najmniejsza cząsteczka jest w stanie zawrzeć, 

to Bóg. Bóg Którego nic największego objąć nie może, a Sam pozwala zawrzeć 

się w tym co najmniejsze, niepozorne, słabe i bezbronne, w tym właśnie jest Bóg. 

Ta zasada ukazuje niepojętą pokorę i prostotę Boga, a zarazem Jego niepojętą 

Wszechmoc. To właśnie dokonuje się w Cudzie Eucharystii, gdzie Nieskończony 

Bóg daje się zawrzeć w maleńkiej cząsteczce chleba, które staje się Jego Ciałem. 

Bóg ma upodobanie w bezbronności, w kruchości i w zależności od człowieka. 

 

 

6. Eucharystia – pokarm na życie wieczne 

Bóg ma czas dla nas i karmi nas na życie wieczne. Czyni to tylko i 

wyłącznie dla naszego dobra i zbawienia. Nie ma w tym żadnego interesu. 

Wystarczy że przynajmniej raz w tygodniu udamy się na Eucharystię. On nam 

daje 168 godzin życia i czasu w ciągu tygodnia. Czy tak trudno, spośród tych 168 

godzin znaleźć jedną godzinę aby spotkać się z Chrystusem w Eucharystii, 

pamiętając, że to służy nam i naszemu życiu wiecznemu, a nie Bogu? 
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J 6,1: „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”. 

 

 

7. Eucharystia – rzeczywistość Komunii i jedności w Chrystusie 

 Eucharystia jest wreszcie znakiem i wydarzeniem jedności i komunii. 

Ludzie i społeczeństwa tworzą i łączą się w różne formy wspólnoty, organizacje, 

stowarzyszenie, w których doświadczają jedności, głębokich więzi, zażyłych 

relacji itd. Eucharystia jest najdoskonalszą formą komunii i jedności. Jednoczy 

ona Chrystusa z ludźmi i ludzi pomiędzy sobą, i to nie w oparciu o programy 

polityczne, ekonomiczne, ideologiczne, kulturalne, sportowe, itp., ale w oparciu 

o więź miłości która przekracza barierę śmierci i otwiera na wieczność. 

 

8. Niegodne spożywanie Ciała Chrystusa 

 1Kor 11,27: “...kto spożywa chleb lub pije kielich Pański niegodnie, winny 

będzie Ciała i Krwi Pańskiej (…) Kto bowiem spożywa i pije nie zważając na 

Ciało Pańskie, wyrok sobie spożywa i pije”. 

Zanim przystąpimy do Stołu Pańskiego, nieodzowne jest pojednanie się z 

Bogiem i ludźmi w sakramencie pokuty, tak aby nasze spożywanie Ciała 

Chrystusa rodziło w nas życie boskie. 

 

 

Konkluzja 

Kiedy Bóg chciał stworzyć rybę, zwrócił się do morza aby ją przyjęło. 

Kiedy Bóg chciał stworzyć drzewa, zwrócił się do ziemi i do gleby, aby je 

przyjęło. 

Gdy jednak Bóg chciał stworzyć człowieka, zwrócił się do Siebie samego. 

Wówczas Bóg powiedział: „Stworzymy człowieka na nasz obraz i 

podobieństwo”. 

W tym momencie pojawia się pewne spostrzeżenie: 

Jeśli wydobędziesz rybę z wody, ona umrze, i kiedy wyrwiesz drzewo z 

gleby i z ziemi, ono umrze. W ten sam sposób dzieje się, kiedy człowiek odrywa 

się od Boga, człowiek bez Boga umiera. Bóg jest naszym środowiskiem 

naturalnym. Zostaliśmy stworzeni aby żyć w Jego obecności. Potrzebujemy żyć 

w ścisłej więzi z Nim, ponieważ tylko w nieustannej jedności z Nim istnieje nasze 

życie. Pozostańmy zatem w ciągłym kontakcie z Bogiem. 

Pamiętajmy, że woda bez ryby pozostaje dalej wodą, ale ryba bez wody jest 

niczym. Grunt i gleba bez drzewa pozostaje glebą, jednak drzewo bez gleby jest 

niczym. 

Bóg bez człowieka dalej jest Bogiem, lecz człowiek bez Boga jest niczym. 


