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Treść: Wstęp. 1. Sposób przedstawienia człowieka w modlitwie po komunii. 2. „Owoce 
Eucharystii” potrzebne całemu człowiekowi, które zamykają się w określeniu 
ogólnym jako pomoc.

WSTĘP

Eucharystia jest dobrem  całego Kościoła, działanie jej nieustannie 
buduje Go. Proces ten dokonuje się przez w łączenie poszczególnego 
chrześcijanina. N urt soteriologiczny ku którem u zm ierzają ostatecznie 
czynności pośrednictw a zbawczego, dokonuje się w  spotkaniu osobo
w ym  człowieka z Bogiem. Chrześcijanin żyje w  Eucharystii, w  pew 
nym  sensie realizuje ją oraz m ożna zasugerować, że myśli - m yśli eu
charystycznie.1

Rozbudow ując ten tem at trzeba zaznaczyć, że w  skarbnicy m o
dlitw  M szału, a szczególnie kiedy zaw ęzim y to do m odlitw  po kom u
nii, m ożna zauw ażyć bogactwo darów  - owoców jakie pozostaw ia Eu
charystia tym wszystkim , którzy chcą w  niej uczestniczyć. W epoce do
wartościow ania osoby ludzkiej w  całej jej pełni postaram  się w  p ierw 
szym rzędzie o przedstaw ienie owoców odnoszących się do człowieka 
w całej jego istocie. K onkretnie zaś pytać będziem y, jak m odlitw y po 
kom unii rozwijają człowieka? Jaka w  nich znajduje się koncepcja czło
wieka?

1 С z . B a r t n i k ,  Eucharystia uniwersalna, CT 56/1986/ f  2, 5.
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Sformułowanie tem atu może budzić pewne zdziwienia, kontrow er
sje. Eucharystia jako viaticum człowieka podkreśla fakt, iż ona związana 
jest nierozdzielnie z człowiekiem będącym in via do dom u Ojca. Słowo 
"droga" inplikuje trudności i niebezpieczeństwa związane nie tylko ze zło
żonością ludzkiej natury ale także ze światem, jak zaznaczył Chrystus w 
słowach skierowanych do swego Ojca „oni są jeszcze na świecie, a Ja idę 
do Ciebie, proszę byś ich ustrzegł od złego" / J  17,11.15./. Takie sformuło
wanie chce uniknąć niebezpieczeństwa doraźnej instrumentalizacji Eu
charystii. Umiejmy też skorzystać z lekcji historii, która jest nauczycielką 
życia i prawdy. Przekazała nam  ona pew ne formy instrumentalizacji w  
kwestii, choćby należało wspomnieć dla przykładu, traktowanie Eucha
rystii jako bona gratia - środka osobistego uświęcenia. To spowodowało eks
pansję Mszy prywatnych i zwiększenie ich częstotliwości. Niemniej Eu
charystia jest pomocą dla człowieka, jest „sakram entem codzienności", 
odtwarza, przedstawia i czyni rzeczywiście obecnym Zbawienie Boże, a 
to poprzez swoje skutki dla egzystencji ludzkiej, którą oczyszcza i prze
mienia już na ziemi. Pytamy tu  o zakres oddziaływania Eucharystii w  ży
ciu człowieka. Stawiamy pytanie czy skutki Eucharystii ograniczają się do 
w ym iaru podmiotowego? Czy też obejmują rzeczywistość podmiotowo? 
W jakim sensie Eucharystia jest źródłem kształtowania życia społecznego 
i jak ukazany jest przez nią wymiar społeczny.

N ajpierw  odpow iem y na pytanie, które zasygnalizuje podm iot 
oddziaływ ania przez Eucharystię. Później zw rócim y uw agę na to co 
przynosi w  swojej w artości Eucharystia w  dziedzinie pom ocy /v ia ti 
cu m / człowiekowi na drodze do Zbawienia:

1. Sposób przedstaw ienia człow ieka w m odlitw ie po kom unii.
Zastanaw iając się nad tym  problem , który został zasygnalizow a

ny w postaw ionym  pytan iu  częściową odpow iedź da się znaleźć w 
treści następującej modlitwy:

Wszechmogący Wieczny Boże spraw niech przyjęty przez nas 
Najświętszy Sakrament uzdrowi nasze duszę i ciało, 
abyśmy mogli radować się owocami łaski, która Zbawia całego człowieka.2 

Jak można już zauw ażyć chodzić nam  będzie o człowieka w  całej jego 
praw dzie, w  pełnym  jego w ym iarze fizycznym, duchow ym , m aterial
nym  i pozam aterialnym . M owa jest o człowieku nie abstrakcyjnym  ale 
rzeczywistym, konkretnym , który zaistniał w e wszechświecie i odgry
w a konkretne zadanie w  całej ekonomii Zbawczej, z którym  Chrystus

2 Por. Poniedziałek 1 tyg. postu; w tłum. po!, jest podane dusza i ciało, natomiast w łac. wystę
puje określenie mentis oznacza mys'lenie, umysł.
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w tej tajemnicy raz na zaw sze się zjednoczył. W konsekwencji każdy 
został ogarnięty tajemnicą O dkupienia. Przedm iotem  tej troski jest 
człowiek w swej jedynej i niepowtarzalnej rzeczywistości egzystencjal
nej, w  której trw a niczym nienaruszony obraz i podobieństw o Boga sa
m ego.3 A także jedynym  stw orzeniem  na ziemi, którego Bóg chciał 
uczynić dla niego samego.4 Nie należy w  żaden sposób w ykluczać czy 
przekreślać z podobieństwa do Boga cudownego kształtu ciała ludzkiego.5

O przynależności człowieka do Boga przez Chrystusa w  Euchary
stii znajdujem y odw ołanie w  treści m odlitw y z 26 N iedzieli Zwykłej, 
która bardzo mocno zaznacza, że:

Boże niech Niebieski Sakrament odnowi nasze dusze i ciało, abyśmy 
przez uczestnictwo w ofierze upamiętniającej śmierć Chrystusa 
mogli się stać współdziedzicami Jego chwały.6
Eucharystia przynosi odnow ienie całego jestestw a poprzez „N ie

bieski Sakram ent". To m a się dokonać przez uczestnictwo, branie ak
tyw nego udziału i św iadom e postępow anie w  przeżyw aniu tajemnicy 
śmierci C hrystusa, która stała się źródłem  zbaw ienia. Jako w idom y 
znak na ziemi, pozostaw ia Syn Człowieczy, Eucharystię. Która m a po
magać w  biologii i duchowości bytu  ludzkiego - osiągnąć to, ku  czemu 
został pow ołany człowiek przez Stwórcę. U czestnictw o w  wiecznej 
pam iątce M esjasza daje nam  możliwości stania się w spółdziedzicam i 
obietnicy danej przez Boga ludzkości. Przez to w szystko złożona w  
jedną całość, przez głoszoną praw dę i przez samego człowieka, odda
w ana jest chwała sam em u Panu Bogu. M odlitwa ta przetłum aczona z 
języka liturgii na działanie egzystencjalne odzwierciedla pełne dążenia 
każdego uczestnika do przem iany: od wewnętrznej do zewnętrznej.

Często pojawiające się w  słownictwie m odlitw  po  kom unii słowo 
„ciało" dom aga się zastanow ienia jak należy je interpretow ać. Biblia 
w  sw oim  języku na określenie ciała posługuje się m ianem : „sarks i 
som a".7 Sarks uw ażane jest za coś niższego a naw et kojarzone było z

3 J a n  P a w e ł  I I ,  Redemtor Hominis: w Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II t.I, Kraków 
1996,3.

4 J .  C z o c h o r ,  Komunia św. zacieśnia w ię i człowieka ze Zbavsicielem, Kolekcja. Comunio. 
/skr. Kol. Com./ 1/ 1986/, 374.

3 G . R a d , Genesis, Brescia, 1969, 67; Por. J. A. Soggin, A d immagie e somiglinza di Dio
/Genesis 1,26-27/ W swojej rozprawie przedstawił znaczenie obrazu, w: L ’uomo nella Biblia 
e nella cultura ad essa comtemporanea, Brescia 1974. 75-77; Autor przypisuje i wyjaśnia, 
że człowiek jako obraz Boży ma wice -królewskie panowanie nad światem./ L’uomo sta a 
Dio come la copia sta all’originale/, 77.

6 Por. 26 Niedziela Zwykła.
7 X. L. D u f o u r , Słownik Nowego Testamentu, Poznań 1981, 141.
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pew ną form ą zła. W rzeczywistości Pismo Święte nie uw ażało  ciała 
ludzkiego za w ew nętrznie złe. W ypow iedzi biblijne rozpatryw ane w  
blasku Objawienia, zaznaczają, że ciało zostało stw orzone przez Boga, 
było podobne nam , przyjm uje inną kondycję z racji w ydarzeń  jakie 
m iały miejsce w  N ow ym  Testamencie. To ciało przyjęte zostało przez 
Syna i przem ienione przez Ducha Św., a także uświęcone przez chw a
lebną mękę, śmierć i zm artw ychwstanie. Tym sam ym  Syn Człowieczy 
dał wielkie świadectwo o tym, czym jest ciało, którym  został obdarzo
ny człowiek naw et jeśli w nim  chociaż w  m inim alnym  stopniu  został 
zaw arty pierw iastek zła. To nie umniejszyło filozofii ciała jaka została 
przedstaw iona przez Pismo Święte. N atom iast słowo sarks p rzed sta 
wiane w  Piśmie Świętym i odnoszące się do „ciała" w głównej mierze 
odnosi się do osobowości człowieka, jest odbiciem jego w łasnego ja.8 
Określa się tym m ianem  w szystko co nie jest Boże i nie przynależy do 
sfery niebieskiej a w chodzi w  obraz egzystencji człowieka. Funkcjonu
ją tu  takie określenia przedstawiające pew ną symbolikę jak: pochodzi 
w edług ciał, życie w ciele.9 Sarks określa życie doczesne i w idzialne w 
przeciw ieństw ie do przyszłego. W tym także ciele żył rów nież C hry
stus.10 M ówi o tym  Ew. Św. Jana przedstawiając Wcielenie Słowa „Sło
w o /C h ry s tu s / stało się ciałem i zam ieszkało w śród  nas". /J  1 ,14/. 
M ówiąc o ciele ludzkim , dokładniej o człowieku, podkreśla się przez to 
przynależność do rzeczy widzialnych i nie należy ich dzielić na duszę 
i ciało przyjmując naukę św. A ugustyna.11

W teologii św. Pawła ten term in nie był obcy, wiele razy posługi
w ał się nim w swoich listach. Ogólnie użył go 91 razy i odpow iadał 
tem u sam em u znaczeniu co w Starym Testamencie słowo - basar. In
nym  term inem , który określa się „ciało" jest soma. W pism ach św. Pa
wła występuje tyle samo co określenie sarks. W term inologii pawiowej 
stosowane jest do sensu biologicznego, fizycznego, oznacza substancję, 
organizm . Określa też nim  św. Paweł ziem skie ciało ludzkie w  jego 
konkretnej w idzialnej formie i działaniu. Ukazuje to istotę człow ie
czeństwa, w łasny stosunek do siebie samego. Określenie „ciało" m oż
na także odnieść do paw iow ego porów nania go z Kościołem - jako 
Ciało Chrystusa /R z  12,5/. Autor posługuje się interpretacją słowa hen

8 “Nasze ciato nie doznało żadnej ulgi, lecz zewsząd bylis'my dręczeni: zewnątrz walki, wewnątrz 
obawy”/2 Kor 7,5/ por. Mt 19,5; Ef 5, 31.

9 “Chociaż bowiem w ciele pozostajemy, nie prowadzimy walki według ciała”/  2 Kor 10, 3/; por. 
Rz 4, 1 ; Gal 2. 20; Fil 1,22; 1 P 4,1-2.

10 Por. J 1, 14; 6, 51. 56; 1 J 4, 2; Hbr 7, 16 ; 9, 10-20.
11 K. R o m a n i u к , Człowiek, EK, t 3, 444.
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soma. Tym sam ym  chce ukazać, że w ierni nie są ciałem /K ościo łem /, 
lecz mają w  nim  udział, należą do ciała - Kościoła. Ciało zaś ze swej 
strony jest czymś więcej od zwykłej całości tworzonej przez wiernych. 
Eucharystia zaś w tym  m istycznym ciele nie przem ienia w  siebie C hry
stusa, lecz uczestnik sam jest przemieniany w Jego Mistycznym Ciele.12

Obok określenia odnoszącego się co do istoty ciała, o którym  już 
częściowo zostało przedstaw ione wyżej, w ystępują też w  m odlitw ach 
po kom unii inne m iana odnoszące się do rzeczywistości człowieka. 
M iędzy innym i dusza - anima. Przez to słowo należy rozum ieć całego 
człowieka. Nie należy tu  w prow adzać rozróżnienia, na jakim bazow a
ła filozofia św. A ugustyna i Tomasza. Byt ożywiony duchem  życia, nie 
zamieszkuje w  ciele ale w yraża się poprzez ciało, które jako część m a
terialna określa człowieka. Jeżeli ze w zględu na swój stosunek do d u 
cha w skazuje w  człowieku jego duchow y początek, to jednak ta d u 
chowość tkw i swoim i korzeniam i bardzo  głęboko w  świecie konkre
tów.13 W języku Biblii dusza określona jest słowem nephes /h r . / ,  psy
che /g r . / .  W szystko to wiąże się mniej lub bardziej bezpośrednio z ob
razem  tchnienia. W term inologii pawiowej dusza jest określana jako 
psyche (od czasownika psychein - nadym ać, wdychać), oznacza p ie r
wotnie oddech, pierw iastek życia, duszę, siedlisko myśli i w rażenia, a 
także osobę. Pokrywa się z nephes /h r . / .  Św. Paweł w  swojej spuściź- 
nie literackiej posłużył się tym  term inem  13 razy.

W m odlitw ach po kom unii określenia: dusza, ciało w ystępują naj
częściej zaw sze razem. Użyte zostały one około 10 razy. Oto niektóre z 
połączeń mówiące o tym  fakcie:
— o odnowieniu naszej duszy i ciała,14
— zaspokoił głód i pragnienie naszej duszy,15
— przywróć nam pełnię zdrowia duszy.16

Wracając do rozum ienia tego term inu, trzeba pow iedzieć, że d u 
sza to życie fizyczne, ziemskie całego człowieka - każda dusza - to 
każdy człowiek, siedlisko szlachetnych uczuć człowieka, to zasada jed
ności członków Kościoła.17

Przechodząc do analizy kolejnych m odlitw  spotykam y się z inny
mi określeniami: umysł - nous (w listach św. Pawła jest użyte około 24

12 J. S t ę p i e ń ,  Teologia św. Pawia, Warszawa 1979, 31.
13 X. L. D u f  o u r , dz. cyt., 238.
u Por. Piątek. 3 tyg. postu.
13 Por. 27 Niedziela Zwykła.
10 Por. 21 Niedziela Zwykła.
17 J. S t ę p i e ή , dz. cyt., 33.
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razy) i odnosi się to do  definiowania całego człowieka. Nie zaw sze to 
pojęcie pokryw a się ze znaczeniem filozofii greckiej. W paw iow ym  uję
ciu ten  w yraz oznacza w yższą w ładzę poznaw czą i w olityw ną czło
wieka i jest synonim em  w ew nętrznego człowieka.18 Oznacza w yrobio
ny sąd, m yśl i sposób myślenia. Bo w  swoim  pierw otnym  znaczeniu 
nous jest to zdolność m yślenia, poznaw ania, sądzenia. M yśl (umysł) 
jest to ostateczna zasada chęci i działania stworzenia rozum nego. Ter
min ten w  teologii nie określa naturalnego organu człowieka - rozum , 
ale w ładzę rozum u ludzkiego, zdolność poznania i osądzania. Trzeba 
tu  w spom nieć o tym, że to określenie kojarzy się zazwyczaj z pozna
niem um ysłowym , konkretnym  połączonym  z wolą działania. Dlatego 
swoją tem atyką odpow iada term inow i plan, zam iar.19

W tej bogatej term inologii modlitewnej spotyka się inne słowo: ser
ce - to symbol całego człowieka. Znaczenie tego słowa w  języku hebraj
skim jest inne aniżeli w  obecnie przyjętej kulturze języka polskiego. We 
współczesności patrzy  się na to od strony wolitywnej, uczuciowej czło
wieka i pojm ow ano go znacznie szerzej. Oprócz uczuć serce zaw iera 
w spom nienia, myśli, zam iary, decyzję. Bóg dał serce człowiekow i do 
m yślenia /S y r 17,6/. Psalm ista natom iast w spom ina o zam ysłach w  
sercu Boga samego. Jest to w zm ianka o planach Boga, które trw ają z 
pokolenia na pokolenie. Szczerość serca to rozległa w iedza. W zależ
ności od kontekstu znaczenie tego term inu się zm ienia albo zacieśnia 
się je do sfery intelektualnej, lub poza nią w ychodzi.20 Często nato 
miast trzeba wyjść poza rozum ienie psychologiczne aż do sam ego cen
trum  bytu  tam, gdzie odbyw a się dialog człowieka z sam ym  sobą, 
gdzie osoba ludzka bierze na siebie jakąś odpow iedzialność i otw iera 
się albo zam yka przed  Bogiem.

W antropologii biblijnej serce jest siedliskiem świadomej, rozumnej 
i wolnej osobowości człowieka, miejscem podejm ow ania decyzji, p ra 
w em  nie pisanym  tajemniczej działalności Boga. Zarów no w  Starym  i 
N ow ym  Testamencie serce to miejsce, w  którym  osoba spotyka się z Bo
giem tym  spotkaniem , jakim staje się w pełni skuteczne w  sercu ludz
kim Syna Bożego.21

To określenie w listach paw iow ych znalazło swoje potw ierdzenie 
w  52 przypadkach, lecz najczęściej używ ane było w sensie p rzeno 

111 Por. Rz 7, 22-23. 25.
19 J. S t ę p i e ή , dz. cyt., 35.
20 Por. Mt 8,17; Por. Dz 7, 51.
21 J. F r  a i n e , A. V a n  h o y e , Słownik teologii biblijnej, Poznań 1972, 871.
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śnym. Rozum iane jako najbardziej tajem nicza i w ew nętrzna część 
ludzkiej istoty. W ładza poznania i m yślenia w  porządku  p rzy rodzo
nym , w yrażająca także w ładzę w olityw ną człowieka. Sw. Paw eł w 
konsekwencji określa tym  zw rotem  podobnie jak przy psyche, pneuma 
całego człowieka. W języku łac. corda,/cordis/ tłum aczy się w  języku 
polskim  jako serce. Ma to samo znaczenie jakie nadał tem u term inowi 
Stary Testament. W swojej symbolicznej treści opisuje ono całą istotę 
ludzką, duchow ą człowieka z jego różnorodnym i w ładzam i, bądź też 
jej część odpow iadającą pojęciom psyche, pneuma czy nous. Serce - to 
organ, przez który m ówi Bóg.

W określeniach używ anych w  m odlitw ach po kom unii w ielokrot
nie pojawia się pojęcie człowiek. Jak to trzeba rozum ieć w  kontekście 
m odlitw , które w  sposób zasadniczy są odbiciem tego, czego dokona
niem  jest sama Eucharystia? Jakie myśli są ukryte pod  pojęciem czło
wieka? Tu zauw aża się, że człowieka należy rozumieć w  obrazie cało
ściowym. Jest on duszą gdy patrzym y nań jako na istotę ożyw ioną d u 
chem życia. Jest on ciałem jako stworzenie ulegające zniszczeniu, ciało 
jako zew nętrzny  w yraz człowieka, duch oznacza jego otw arcie na 
Boga. W perspektyw ie myśli filozofii greckiej człowiek to mikrokosm os 
łącząc w  sobie te dw a światy: ducha i m aterii.22 Biblia rozpatruje czło
wieka w  pow iązaniu  z Bogiem, którego jest obrazem. Bóg stw arzając 
istotę ludzką, sam  stał się człowiekiem po to, by go odkupić.23 To zosta
ło dokonane w  pełni przez Jezusa C hrystusa. On oddał się ludziom , 
pozostawiając im na ziemi źródło mocy i pow rotu  do Ojca, jakim  jest 
Eucharystia. Człowiek - to nie tylko indyw idualna osoba lecz cała 
ludzkość, która staje wobec całej tajemnicy Bożej.24

Rozw ażania pow yższe upow ażniają do stw ierdzenia, że czło
wiek, którego obejmują owoce Eucharystyczne, jest istotą egzystencjal
ną i biblijną. Liturgia w  swoim  spojrzeniu odchodzi od realistycznej 
koncepcji człowieka i można zauważyć, że „człowiek liturgii jest czło
w iekiem  biblijnym ". O ddziaływ anie tejże Eucharystii kieruje się ku 
konkretnem u człowiekowi i obejmuje w szystkie przejaw y jego ludzkiej 
kondycji. Szczegółowe w ym iary tegoż oddziaływ ania przedstaw ione 
zostaną poniżej.

: 2 J. S t ę p i e ń dz. cyt., 37
23 X. L. D u f o u r , dz. cyt., 183.
24 S.N a p i ó r k o w s k i ,  Św. Bonawentura życie i myśl, Warszawa 1976, 279.
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2. Owoce Eucharystii potrzebne całem u człow iekow i, które za
m ykają się w określeniu ogólnym  jako pomoc

W bogatym  bukiecie słownictwa mówiącego o owocności Eucha
rystii w m odlitw ach po kom unii jakie w ypow iada kapłan, a które ak
ceptują m odlący się lud  w  Kościele aklamacją „A m en", zauw aża się 
ciągły pow rót do problem u, który został zaw arty w  określeniu -pomoc. 
Jak powracająca fala spraw a ta daje o sobie znac w  różnorakich sfor
m ułowaniach modlitewnych. W potocznej mowie określenie pom oc to: 
wysiłek, działanie fizyczne i m oralne podjęte dla dobra innej osoby, w 
celu ulżenia jej w  działaniu, ratow anie w  niebezpieczeństw ie, w sp ie
ran iu  kogoś, pom aganie kom uś, służenie kom uś posługą i obroną w 
chwili zagrożenia albo jako środek chroniący.25

W języku teologii określenie to m a zasięg większy, jest w  swojej 
wartości bogatsze o sym ptom y nadprzyrodzone, które stw arzają taką 
rozw iniętą formę słowa. W określeniach m odlitew nych, które Księga 
M szału używ a na oddanie i ukazanie problem u pom ocy najczęściej 
spotykanym  w yrazem  jest a u x i l i u m ,  które w  tym  w ypadku  tłum a
czyć trzeba jako pomoc, zabezpieczenie, opieka, oparcie, wsparcie, być 
świadkiem  tajemnicy, opatrzność zbaw ienia.26 W Bogu jest Zbaw ienie 
moje i moje chwała, skała mojej mocy, w Bogu moja ucieczka /P s  
62,8/, moc, siła. Światłem jakie kieruje myśl teologiczna na pom oc jest 
skoncentrow anie jej na sakram entalnym  udziale w  Ciele i Krwi Chry
stusa /E u ch a ry s tii/. Tym sam ym  zaznacza, że jest najczęstszym  źró
dłem  mocy, który po skończonym  nabożeństw ie liturgicznym  ma po
m agać żyć w  świecie życiem miłości, zgodnie z życiem Chrystusa, któ
ry za O dkupienie człowieka oddał życie, by Bogu dać świadectw o nie 
tylko słowem ale i czynem.27 Dlatego będąc naszym  w yzw oleniem , sa
kram ent Eucharystii u tw ierdza nas w  Praw dzie.28 Posługując się nim  
Bóg uw alnia nas od złych skłonności i kieruje nasze życie ku dobru .29 
Umacnia miłość w sercach i skłania do służby Bogu przez służbę bra
ciom. Ta Eucharystia ma w zm acniać w  nas św iadom ość m iłosierdzia, 
a Zm artw ychw stały Chrystus oprom ieniać będzie wszystkie działania 
człowieka na świecie.30

25 M. S z y m c z a k ,  Słownik języka polskiego, Warszawa 1979, t III, 769.
26 А. В 1 a i s e , Dictionare latin français des auteures Chretiens, Turnhout 1954, 108.
27 Por. 9 Niedziela Zwykła.
28 Por. 19 Niedziela Zwykła.
29 Eucharystia ma nam dopomóc w odpowiednim ukierunkowaniu naszego życia. 10 Niedziela 

Zwykła.
30 Por. 22 Niedziela Zwykła; Por. 23 Niedziela Zwykła.
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O dtw orzyć w  swojej egzystencji życie samego Chrystusa, urzeczy
w istnić Jego błogosław ieństw a, czyż nie jest zam ysłem  ponad  to co 
otrzym ał słaby, niestały i grzeszny człowiek od Stwórcy? Byłoby tak 
istotnie, gdyby ideał ten, który nie jest zam ysłem  człowieka, nie był 
przykładem  Bożym - bądźcie święci jak Ja jestem  św ięty - a nade 
w szystko obietnicą spełnioną przez sam ego Boga.31 M odlitw a odm a
w iana po kom unii w 25 N iedzielę Zw ykłą zaw iera prośby do Boga, 
aby jego pom oc tow arzyszyła zaw sze tym , których nakarm ił sw oim  
sakram entem , aby mogli w  tych tajemnicach i p rzez całe swoje życie 
zbierać owoce odkupienia. N atom iast to jeszcze bardziej zostało p od 
kreślone w m odlitw ie z 27 N iedzieli Zwykłej.32 O dnajdujem y w  niej 
prośbę abyśm y się przem ienili w  C hrystusa do czego uzdaln ia  nas 
udział w  tym  Sakramencie, który przyjęty został przez nas. Temu całe
m u działaniu nadana jest jeszcze większa moc, gdyż to w szystko do
konuje się w mocy Działającego Ducha Świętego.33 Obok słowa auxi
lium  często użytego w treściach modlitewnych pojawia się też inne s u- 
Ъ s i d i o /obrona, ucieczka, dobrowolna ofiara, pomoc, wsparcie, m i
ło sie rdz ie /, które w  swojej treści ma podobne znaczenie, co pomoc. 
O dzwierciedleniem  takiego stw ierdzenia jest m odlitw a pokom unijna z
1 Niedzieli Postu, która w spom ina o doznaniu um ocnienia duszy  i cia
ła /subsidium  mentis et corporis/.

Innym  określeniem, które pokryw a się pośrednio ze słow em  p o 
moc jest r e p l e t i 34 Tłumaczone na język polski jako posilenie. Jego 
źródło stanowi czasownik repleo.35 Oznacza: w ypełnić, napełnić na 
nowo, naładow ać, natchnąć, napełnić kogoś radością, spełnić obow ią
zek, zaopatryw ać, uzupełnić pomnożyć. Podobne znaczenie posiadają 
inne określenia: s a t i a t i  /satio - nasycić, zadowolić, zaspokoić; w 
innym  znaczeniu to zasiewanie, siew, siejba, sadzenie, zasiew /, v e g e  
t a t i  /vegeto - ożywiać, pobudzać do życia, utrzym yw ać zdrow o, w 
sile, umacniać, żyć, rosnąć/, p a s c e r e  /posco - paść, żywić, utrzym y
wać, k arm ić /. O prócz wyżej przedstaw ionych objaśnień tym  słow om  
przypisuje się też: dokonać, dokonać czegoś, uzupełnić coś, pow ięk
szać. W języku francuskim określane te rodzaju słów jest definiowane 
przez completer.

31 M. S a I e s , Eucharystia źrócllem i istotą życia chrześcijańskiego, Kol. Com. 1 /1968/, 300.
32 Por. 27 Niedziela. Zwykła.
33 Por. 32 Niedziela Zwykła.
34 Por 2 N. Adwentu; J. R a t z i n g e r ,  Eschatologia - śmierć i życie wieczne, Poznań 1984.
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Posilenie pokarm em  duchow ym , który uzdalnia do m ądrego oce
niania dóbr doczesnych, ziemskich i umiejętność ich w yboru. To jeden 
z bogatszych owoców owego posilania się Eucharystią. Ten tem at 
szczególnie się uaktualnia w  m odlitwach po kom unii w  okresie postu.

N astępnym  słow em , które istotnie łączy się z pom ocą i znalazło 
swoje odzwierciedlenie w  m odlitw ach po kom unii jest r e f i c i s .  Po
chodzi ono od czasownika reficio co się tłumaczy: odświeżyć, odnowić, 
pokrzepić, nakarm ić, umocnić, wzmocnić.36 W interesujących nas ora- 
cjach występuje ono 7 razy.37 W modlitw ie 1 Niedzieli. Wielkiego. Po
stu czytamy o posileniu /re fic is/ się Chlebem z Nieba; nabranie jakiejś 
mocy, odświeżenie się; uzdalnia przyjmującego w  tym  czasie do szcze
gólnej uw agi nad cnotam i boskimi, którym i został obdarow any czło
w iek.38 Dalej ta sam a m odlitw a zaznacza, że to odnow ienie przez 
przyjęcie Eucharystii ożyw ia się nieustannie w iarą, jeszcze mocniej 
rozwija się nadzieja, a w  szczególności umacnia się miłość. N atom iast 
to zam knięte zostało w ciągłym pragnieniu , i realizacji, aby godnie i 
n ieustannie przyjm ow ać Jezusa C hrystusa w Kom unii Św., która po 
zostaje zadatkiem  zbaw ienia całej rzeczywistości kosmicznej, intuicyj
nie odczuwanej, kochanej i przepow iadanej już przez proroków  - jest 
darem  realizm u, rzeczywistością dokonaną przez C hrystusa. D latego 
pozostaje podstaw ą naszego zaangażow ania. W tym  sensie chrześcija
nin pracuje tylko dlatego, że wie, iż owoc jego działania jest m u zw ró
cony jako Eucharystia.39 Jedna z możliwości przyjm ow ania Chrystusa 
przez człowieka m oże się zrealizow ać w  słowie, które jest w yrażone 
w  Jego obecności poprzez życie tym słowem.

Podobne znaczenie zawiera kolejne określenie, jakie pojawia się w 
tekstach m odlitw y po kom unii zamykające się słowem r o b o r e t . 40 
Pochodzi od czasownika roboro i w  tłum aczeniu oznacza: utw ierdzić, 
wzmocnić, utrwalić, posilić się. W kontekstach m odlitw y użyte zostało 
5 razy.41 W ystępuje jeden raz z przedrostkiem  cor - /o racja z 29.V I/. 
W tej m odlitw ie przetłum aczone zostało to słowo jako um ocnienie. 
Taki sam bagaż treściowy i odcień posiadają kolejne określenia jakie

36 Tamże, 705.
37 Por. z 20 grudnia; iw. Rodziny; 1 Niedziela Postu; Środa 1 tyg. postu; Wtorek 2 tyg. postu; 

comunalu.
3lt Por. 1 Niedziela Postu
'1') A. M. S i с a r i , Zapowiedź Eucharystii w Starym Testamencie, Kol. Com. 1/1986/, 125.
40 B l a i s e ,  dz. cyt., 725.
41 Por. 1 Niedziela Postu; 22 grudnia; 19 października; 30 listopada; 29 czerwca; B l a i s e ,  

dz. cyt. 196.
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pojawiają się w m odlitw ach i dotyczą owocności Eucharystii. Są nimi:
— f  i r  m e t  i, c o n f i r  m e t i  pochodzą one od czasownika confirmo 
co m oże znaczyć: utw ierdzić, wzm ocnić, posilić, zabezpieczyć, p o 
tw ierdzić, spełnić, upew nić, poręczyć, udow odnić, w ypiastow ać, w y
pielęgnow ać, bierzm ow ać. Te określenia w ystępują 6 razy w  m odli
tw ach post communio: „Sacramentorum tuorum, Domine Communio sup- 
ta nos salvet et in tuae veritatis luce confirmet”,42
— r e n o v a t i -  odnowienie, ożywienie co charakteryzuje następują
ca modlitwa: „Sancta tua nos Domine quaesmus et renowando vivificent et 
sanctificando ad aeternam perducant”, 43
— f o r t i t u d o  - umocnienie odzwierciedla to oracja po komunii:
Praesent mobis quaesmus, Domine sacra misteria quae supsimus eam animi 
fortitudinem qae beatum Carolum reddidit in ministerio fidelem et in carita
tis ferventem " ,4 4
— i l u  m i n a t i o  - oświecenie, dokładne poznanie.45 Treść tłum a

czonego słowa przedstaw ia naw iązanie do pełnego zrozum ienia, któ
re dokonać się może tylko przy pełnym  oświeceniu wychodzącym  od 
Stwórcy jako źródła. W ynikiem  tego jest Eucharystia, która w nika w  
egzystencję poznaw czą by tu  ludzkiego. Taka form a oświecenia jest 
swego rodzaju pomocą o czym w spom ina kolejne m odlitew ne w ezw a
nie jakie odnaleźć m ożna w  oracji po kom unii w M szale Paw ła VI 
„Deus qui illuminas omnem hominem venientem in hunc mundum , illumi
na, quaesumus, corda nostra gratiae tuae splendore, u t digna ac placita 
maiestati tuae cogitare semper, et te sincere diligare valeamus”.46 W głów 
nej m ierze chodzi tu  o moc nadprzyrodzoną, która uzdaln ia do  osą
dzenia i w yboru postępowania.
— i n f u n d a t -  napełnij, dom aga się napełnienia człowieka mocą, 
by był zdolny do kierowania swoim życiem.

Eucharystia udziela przez to samo swoją owocnością potrzebnych 
łask. Czym  jest ow o napełnienie odzw ierciedliła następująca m odli
twa: „Omnipotens sempiterne Deus qui ad aeternam vitam in Christi resu-

42 Por. 29 grudnia; Środa 1 tyg. postu; 19 Niedziela Zwykła; 25 marca; z communalu o Marii nr 6; 
commune pastorum nr 7.

43 Panie nasz i Boże, przez Najświętszy Sakrament, który przyjęliśmy odnów i uświęć nasze 
życie i doprowadź nas do wiecznej ojczyzny. Por. Poniedziałek. 4 tyg. postu.

44 Boże nasz Ojcze niech przyjęty Sakrament da nam tę moc ducha, dzięki której święty Karol 
był wiernym pasterzem i płoną miłością do bliźnich. Por. z 4 listopada.

45 А. В l a i  s e , * ,  evi., 404.
46 Boże ty oświecasz każdego człowieka na świat przychodzącego, oświeć nasze serca światłem 

swojej łaski, aby nasze myśli były godne Ciebie, a nasza miłość ku Tobie szczera. Por. 4 
Niedziela Postu.
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rectionis nos reparas, fructum  in nobis paschalis multiplica sacramenti, et 
fortitudinem cibi salutaris nostris infunde pecatoribus” ,47

Kolejnym zagadnieniem , które uaktyw nia się w  treści m odlitw  jest 
treść, jaka zamyka się w słowie m o c .  Jest ona tą siła, która uzdalnia 
do działania we wszystkich kierunkach antropologii człowieka. Swoją 
p ierw otną moc w yw odzi ze źródła, którym  jest Bóg w  Trójcy Świętej. 
W terminologii greckiej na określenie „mocy" używa się w yrazu dyna
mis. Jest ono odm ienne od innego, funkcjonującego w języku greckim, 
określenia - eksousia oznaczającego też moc, siłę w sensie m ilitarnym  
czy też w ładzy, która to posiada. W przypadku Jezusa Chrystusa dy
namis ma swoje źródło w  nam aszczeniu przez D ucha.48 Pism o Św. 
używ a pojęcia mocy w  stosunku do Boga. Nią jest naznaczone i p rze
pełnione całe działanie Stwórcze. To znalazło swoje odbicie w  obrazie 
stw arzania świata i człowieka.49 Byt ludzki sam z siebie nie jest w  sta
nie posiadać siły, która zapew niłaby m u zbawienie. Biblia nie daje kon
kretnej recepty człowiekowi na jego naturalną niemoc. Bóg wciąga nas 
w  swoje dzieło. Przy tej sposobności spraw ia, że człowiek staje się sil
ny po to, aby mógł w ypełnić wolę swojego Stwórcy aby urzeczyw ist
niać w  egzystencji całego kosmosu Boży Plan. Dzięki owocom Eucha
rystii ta moc przybiera inny w ym iar w życiu osoby ludzkiej. „Nie m o
żem y niczego dokonać w brew  praw dzie lecz w szystko dla p raw dy" 
/2  Kor 13,8/. W yraźnie do takiego stanu rzeczy naw iązuje m odlitw a 
po  kom unii z oktaw y Bożego N arodzenia /ЗО. X II/ zaznaczając, że 
„Deus, qui nos sacramenti tui participatione contingis, virtutis eius effectus 
in nostri cordibus operare, ut suscipiendo muneri tuo per ipsum m unus  
aptemur".50 Ta oracja do m odlitw  M szału Pawła VI została adap tow a
na z Sakram entarza Leonianum .51 W cudzie Eucharystii Bóg spotyka 
się ze sw oim  stw orzeniem . N ajśw iętszy Sakram ent jest m u  pom ocą. 
Każde spotkanie m a to w sobie, że uczestniczące w  nim  osoby m uszą 
się znać, nie jest ono jakieś nieoczekiwane, lecz zaplanow ane, do któ
rego człowiek już po  części się przygotow ał, o czym  nas przekonuje 
użyte w modlitwie słowo „spraw ". To określenie kieruje ku konkretne

47 Por. z 6 stycznia; 6 Niedziela Wielkanocy
48 X. L D u f o u r ,  dz. cyt., 403-404.
49 S. M o j s a ,  Moc; Katolicyzm  A-Z, Poznań 1982,270-271.
50 Boże ty spotykasz się z nami a Najs'wiçtszym Sakramencie, spraw aby jego moc us'więcilą 

nasze serca, bo tylko Twoja laska może nas przygotować do godnego przyjmowania Two 
ich darów. Por. z 30 grudnia.

51 Jak zaznacza autor jest w tym sakramentarzu zaznaczona jako modlitwa 1256. Weiss, 
dz. cyt., 14.
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m u działaniu, w którym  nie m ożna się dopatrzyć zaskoczenia, lecz 
wcześniej już przygotow anej odpow iedniej reakcji. Moc w ychodzi od 
gospodarza spotkania w  postaci łaski. Przygotow uje też podm iot od
działania do godnego korzystania z tego, co przew idziane zostało go
ściom przez zapraszającego. W m odlitw ie jest m ow a o „darach Bo
żych". Sugerując się ,że jest to oracja po komunii, naw iązane jest tu  do 
Eucharystii „jako daru, który został dany człowiekowi przez Boga". To 
w szystko m a służyć „uświęceniu serc" - całej istoty ludzkiej. Takie sym 
boliczne przedstaw ienie istoty rzeczy uaktyw nia całe działanie ze stro
ny spotykanych i zapewnia o skuteczności, którą daje Eucharystia. Su
mując to należy stwierdzić, że wszelka moc jest darem  od Boga i sw o
im skutkiem  /ła s k ą /,  przem ienia człowieka. Jak pow iedział św. Paweł, 
że „ow a łaska to skarb, który przechow ujem y w  naczyniach glinia
nych, aby z Boga była owa przeogromna moc, a nie z nas" /2  Kor 4,7/.

Owoce Eucharystii w postaci: mocy, pomocy, ożywienia, napełnie
nia, um ocnienia, których dośw iadcza człowiek otw ierają p rzed  nim  
perspektyw ę rozwoju całego jego mikrokosm osu. Zadziałanie ich w eg
zystencji bytu ludzkiego powoduje, że istota ludzka staje się zdolna do 
ukierunkow ania swego działania na dobro. W tym  świetle następuje 
owo przejście - transitus - od starego do now ego człowieka.52 Euchary
stia w konsekwencji podtrzym uje „człowieka w  całej jego egzystencji 
pielgrzymującego na ziemi w  drodze do nieba".53

Eucharystia w swym bogactwie działania um ożliw ia dalsze trw a
nie w  podjętych postanow ieniach tyczących się oczyszczenia człowie
ka w perspektyw ie duchowej i uaktualnienia tego w życiu całego Ko
ścioła.

Zastanawiając się nad samym określeniem „oczyszczenie" trzeba 
stw ierdzić, że to słowo w swojej treści nie dotyczy bezpośrednio Eu
charystii, tylko pozw ała mocniej zagłębić się w  tym  procesie. Samo 
sformułowanie oczyścić znaczy: uw olnić od czegoś co obciąża, od za
rzutów , od win, uspraw iedliw ić, doprow adzić coś do stanu czystości, 
oczyścić kogoś z zarzutów . Uaktualniając to w  liturgii należy raczej 
zwrócić uw agę na perspektyw ę roku liturgicznego w pow iązan iu  z 
istotnym i elementami życia Kościoła, które swoje podłoże brało z dzia

12 Por. 5 Niedziela Wielkanocna w swojej zasadniczej kwestii zwraca naszą s'wiadomos'č na 
sprawę przejs'cia owego transitus, które w historii zbawienia ma głębokie znaczenie. To 
trnsitus to specificzna przeminą, która powinna się dokonać w nas, którzy uczestniczą w 
Misterium Paschalnym.

53 Por. Rz 7, 25.
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łalności Jezusa C hrystusa. Poszczególne okresy roku liturgicznego 
przygotow ują wierzących do przeżyw ania tego co istotne. W adw en
cie przygotow uje to oczyszczenie do przeżycia tajemnicy N arodzenia 
Syna Bożego.54 W okresie postu ma ono nas przygotow ać do tajemni
cy Zbawienia tym  sam ym  prow adzi ono do spełnienia naszych godzi
wych pragnień aby w  konsekwencji owocne było nasze życie.55 Tenże 
m otyw  oczyszczenia pow raca raz jeden w okresie w ielkanocnym  /  śro
da 7 tygodnia W ielkanocy/, kiedy to ponow nie w  m odlitw ie po kom u
nii odnajdujem y przypom nienie o oczyszczającej mocy sakram entu  
Eucharystii, że „oczyszczenie pow inno się ciągle dokonyw ać, aby 
przez to staw ać się godnym i przyjęcia Boga przez ofiarę C hrystusa". 
Z faktem oczyszczenia połączone jest umocnienie i zjednoczenie gdyż 
bez „tych wartości wszelkie działanie nie miałoby pożądanego skutku 
w egzystencji świata przyrodzonego i nadprzyrodonego".56 Sw. Jan od 
Krzyża zaznacza, że „w zdążaniu człowieka ku celowi w ystępują trzy 
drogi: oczyszczenie, uświęcenie i zjednoczenie". Tę strukturę odnajdu
jemy w układzie m odlitw  po komunii dotyczących owoców jakie daje 
przyjm ującem u Eucharystia. Zagadnienie oczyszczenia zostało już 
przedstaw ione. N ależałoby przynajm niej skrótow o zasygnalizow ać 
problem  uświęcenia i zjednoczenia.

W m odlitw ach pojawia się określenie d i c a t a ,  które rzeczow ni
kowo oznacza: pochwała, tytuł zaszczytny, poświęcenie, poddanie za
liczenie do grona, przeznaczony; lub czasow nikowo: błogosławić, 
święcić, poświęcić, ofiarować. W kontekście m odlitew nym  przyjęte zo
stało jako uświęcenie co charakteryzuje oracja: „Exaudi nos, omnipotens 
Deus, et familie tuae corda, cui perfectam baptismatis gratiam contulisti, ad 
promerendam beatitudinem aptes aeternam”,57 Jak w ynika z tej m odlitw y 
uświęcenia dokonuje w  człowieku Bóg Ojciec i jest jego źródłem . Reali
zacja pow ierzona została Chrystusowi, który pozostaw ił się człowieko
w i w  Eucharystii.

Trzeci etap drogi do Ojca jak wynika z myśli przedstawionej wyżej, 
to zjednoczenie. W modlitwach zostało on oznaczone słowem c o n s o r 
t i u m ·  wspólnota, jedność z kimś, obcowanie z kimś, udział, uczestnic
two /w  szczęściu n iebieskim /, zgrom adzenie, zjednoczenie. W oracji

54 Por. 3 Niedziela adwentu; 18, 19 grudnia.
55 Por. Piątek. 1 tyg. postu; Poniedziałek 2 tyg. postu; Środa 2 tygodnia postu.
56 Por. 22 grudnia; 25 grudnia /wigilia/; Środa 1 tyg. postu; Czwartek 1 tyg. postu; Czwartek.

2 tyg. postu; 7 Niedziela Wielkanocy; 25 kwietnia; 31 lipca.
57 Panie nasz Boże, nawiedz swoich wiernych i otocz czujną miłością ich serca, us'wiçc przez

Eucharystię, aby z Twoją pomocą strzegli zbawiennych darów, które otrzymali dzięki Twoje
mu miłosierdziu. Modlitwa z Wtorku Wielkanocnego.
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modlitewnej z 25 grudnia czytamy: „Da nobis quaesimus, Domine Deus 
noster, ut qui nativitatem Redemptores nostri frequentare gaudemus dignis 
conversationibus ad eius mereamur pervenire consortium".58 W polskim tłu
maczeniu mszalnym zostało to słowo przedstawione jako zjednoczenie.

Inną grupę owoców, która wyróżnia się w Eucharystii i odnoto
wana jest w modlitwach po komunii stanowi cały zespół określany 
mianem pomocy w sensie lekarstwa:
—  r e m e d i u m  - od /rem ed io/: leczyć, uzdrawiać, pomagać; nato
miast /rem edium /: środek leczniczy, lekarstwo, sposób zabezpieczenia, 
ratunek. Natomiast słowo m e d i c i n a m  - to środek leczniczy, lekar
stwo, lek. W konsekwencji jest to cały kompleks działania uzdrawiają
cego jaki płynie z samej Eucharystii co prowadzi do pomocy w kierun
ku uświęcenia i uleczenia z ran zadanych przez grzech. Takie działa
nie Eucharystii pozwala stanąć w atmosferze zapewnionej przyjaźni z 
Bogiem. Co zaznaczone zostało w oracji modlitewnej „Caelestem nobis, 
Domine peaebeant sumpta mysteria medicinam ut et vitia nostri cordis 
expurgent, et sevipiterna nos protectionis confirment!".59

Modlitwy pokomunijne przedstawiają w swojej treści szeroki wa
chlarz owoców, które daje Eucharystia. Odnoszą się one do człowieka w 
aspekcie nie tylko biblijnym, egzystencjalnym, ale i biologicznym. Pojawia
jąca się różnorodność określeń w poszczególnych modlitwach dotyczą
cych kategorii pomoc sugeruje bogactwo form oddziaływania, które pro
wadzą przez uświęcające i oczyszczenie do zjednoczenia z Bogiem. Prócz 
tego należało by wyszczególnić tę grupę określeń które oddają sens owoc
ności Eucharystii w życiu człowieka jako lekarstwa- antidotum. To wska
zuje na bardzo konkretne działanie Eucharystii dotyczące pełnych reali 
człowieka i jego sytuacji egzystencjalnych lecząc zadane rany.

Analiza przedstawionych modlitw po komunii wskazuje na to, że 
owoce Eucharystii pojmowane są przede wszystkim podmiotowo, że 
stosunkowo nie wiele jest mowy o przedmiotowym oddziaływaniu 
tego „Daru Chrystusowego". Natomiast trendy współczesnej teologii 
akcentują bardziej przedmiotowe działanie Eucharystii niż podmioto
we w wymiarze eklezjalnym i społecznym.60

38 Panie nasz B o że ,z  radością obchodzim y Narodzenie naszego O dkupiciela, spraw abys'my 
przez św ięte życie zasłużyli na zjednoczenie z Nim w wiecznos'ci. Por. M odlitw ę z 25  grudnia 
/msza w nocy/.

1 W szechm ogący B oże niech przyjęty Sakram ent przyniesie nam uzdrowienie, niech oczyści 
nasze serca ze złych skłonności i utwierdzi nas w przyjaźni z Tobą. Por. Środa 5 tyg. postu.
W. S w i e r z a w s k i ,  Eucharystia Chrystusa i Kościół, Kraków  1983; W. K a s p e r ,  Jed
ność Eucharystii i wielość je j aspektów, Kol. Com. 1/1986/, 31.

157



KONSTANTY PRUSZYŃSKI

DIE EUCHARISTIE ALS VIATICUM DES MENSCHEN 
AUF DEM GRUND DER GEBETEN NACH DER 

KOMMUNION AUS DEM MEßBUCH VON PAUL VI

Die Gebeten nach der Kommunion sind sehr reich in ihrem  Inhalt. 
Sie zeigen von und  bezeichnen des M enschen im biblischen, existenzia- 
len und biologischen G esichtspunkt. Das Beeinflussen der Eucharistie 
ist zu konkretem  M enschen geschickt. Es einschießt die alle Sym ptom en 
der menschlichen Kondition, d.h. des Geistes und  des Leibes.

Die Orationen, die nach der Kom m union sagen w erden, betreffen 
die Kategorie der Hilfe durch die Heiligung. Sie führen zur Vereinigung 
des M enschen m it dem  Gott. Die benannte G ruppe der Bezeichnungen, 
die die Fruchtbarkeit betreffen, d.h. die Hilfe, das M edizin-Antidotum  
u.a., verhält sich zur Person, die über dem  Seelenheit denkt. Diese 
Funktionierung zeigt auf die konkreten W irkung der Eucharistie. Sie be
trifft die vollen menschlichen Realien und  Lebenssituationen. Die Eu
charistie ist sehr hilflich für den M enschen, weil sie die früher schlagen
de W unden kuriert.


