
Ignacy Dec

Uroczystość Najświętszego Ciała i
Krwi Chrystusa - Eucharystia:
najświętsza rzeczywistość na ziemi
Wrocławski Przegląd Teologiczny 2/2, 184-186

1994



184 POMOCE DUSZPASTERSKIE

zsyłany na Kościół, czyli na w spólnotę Ludu B ożego, w ierzącego w Chrystusa, 
karmiącego się Jego Słowem  i Chlebem  eucharystycznym, usiłującego naśladować 
G o przede wszystkim w wiernej służbie Ojcu i braciom. D uch Święty uświęca 
poszczególnych ludzi i cały K ościół, a swoje szczególne m ieszkanie ma w sercu 
wierzącego człowieka. Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka 
w Was? (IK or 3,16) -  pisał św. Paweł w Pierwszym Liście do Koryntian. Duch  
Święty udziela nam m ocy do zwyciężania zła dobrem , do wytrwania w cierpieniu, do 
wytrwania w służbie drugim, jednym  słowem  -  do w iernego naśladowania Chrystusa.

5. Trójca Przenajświętsza -  wezwaniem dla nas

Trójca Święta jako doskonała wspólnota osób  Boskich jest dla nas wzorem  
tworzenia jedności, wspólnoty z drugimi. B óg nie jest sam otnikiem . Jest wspólnotą  
osób. Człowiek też nie m oże być sam otnikiem . Sensem  jego życia, najgłębszym jego  
powołaniem  jest być w e w spólnocie z innymi: z B ogiem  i ludźmi. O ddając dziś cześć  
naszem u Bogu w Trójcy Jedynem u, prośmy pokornie o to, aby Trójca Święta była 
dla nas zawsze wzorem  w budowaniu wspólnoty z drugimi, abyśmy na Jej wzór 
udzielali się Bogu i braciom. N iech B óg w Trójcy Jedyny nam w tym pom oże i niech  
nas błogosławi: Ojciec, Syn i D uch Święty.
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Eucharystia -  najświętsza rzeczywistość na ziemi

1. Imieniny Eucharystii

Zawitał nam uroczysty dzień B ożego Ciała. Jest to jakby dzień imienin 
Eucharystii. W to wielkie święto pochylam y się nad najświętszą rzeczywistością, jaką 
mamy tu na ziemi, przed wielką tajem nicą naszej wiary, jaką jest Eucharystia. Co 
roku w ten dzień czytamy różne teksty biblijne, które odnoszą się zawsze do 
tajemnicy Eucharystii. Tegoroczna liturgia B ożego  Ciała przywołuje nam postać  
króla M elchizedeka, który wyszedł na spotkanie Abraham a z chlebem  i winem . 
Prawdopodobnie złożył wówczas ofiarę z chleba i wina, która była typem  ofiary 
Chrystusa. W  gościnnym geście kapłana M elchizedeka widzimy obraz gościnności 
Chrystusa, zapraszającego nas na ucztę, w której pod postaciam i chleba i wina daje 
nam swoje Ciało i swoją Krew na pokarm i napój. Także rozm nożenie chleba, 
przypomniane nam przez dzisiejszą Ewangelię, jest zapowiedzią dania światu Chleba  
Eucharystycznego.

W chwili, gdy dzisiaj sprawujemy Najświętszą O fiarę Chrystusa, chcem y 
ponownie przypom nieć sobie czym jest Eucharystia: czym jest sama w sobie i czym  
jest dla nas.
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2. Eucharystia sama w sobie

Eucharystia jest przede wszystkim wielką tajemnicą naszej wiary. W każdej Mszy 
św. słyszymy słowa: „O to wielka tajem nica wiary”. Z atem  nie m ożna jej do końca  
ogarnąć i przeniknąć umysłem. D latego jest tak wielka i tak ważna, i tak piękna, bo 
jest właśnie wielką tajemnicą.

W oparciu o Pismo św. i Tradycję Kościoła m ożna uwydatnić następujące główne 
rysy tej wielkiej tajemnicy:

a) Eucharystia jest dziełem  B oga w topionym  i złączonym ze Słowem  Bożym . N a  
każdej Mszy św. są czytane, ogłaszane teksty, słowa święte pochodzące od Boga, 
które dochodzą do nas w kształcie słowa ludzkiego. Jedna główna prawda przewija 
się w tym słowie, jak błękit nieba i prom ień słońca nad nami: B óg nas darzy zawsze 
swoją ogromną i dla nas n iepojętą miłością. Szczytem tej miłości jest przysłanie nam  
na ziem ię Syna B ożego, Jego ofiara życia za nasze grzechy, Jego zmartwychwstanie 
dla naszego przyszłego zmartwychwstania -  zbawcze wydarzenia uwiecznione 
w darze Eucharystii.

b) Eucharystia jest ofiarą, jest uwiecznioną ofiarą Chrystusa. Chrystus, dając 
ongiś chleb uczniom  w W ieczerniku, a dziś nam tu ze swego ołtarza, mówi: To jest 
Ciało moje za was wydane. Dając zaś wino mówi: To jest moja Krew Przymierza, która 
za wielu będzie wylana. Ciało w ydane, poddane śmierci, krew wylana, opuszczająca 
organizm, jest znakiem  oddaw anego życia, jest przejawem, aktem  ofiary życia. Tak  
się też stało w W ielki Piątek. N a krzyżu zostało wydane ciało i krew przelana za 
nasze zbawienie. Żywa pam iątka tej ofiary bezkrwawej W ielkiego Czwartku 
i krwawej W ielkiego Piątku trwa w Eucharystii, we M szy św.

c) Eucharystia jest żywą obecnością osoby i dzieła zbawczego Jezusa Chrystusa. 
W niej najpełniej ujawnia się prawda o Bogu Em m anuelu, o B ogu z nami. W  niej 
najpełniej wypełniają się słowa Chrystusa: Jestem z wami przez wszystkie dni aż do 
skończenia świata (M t 28,20b). Jest zatem  Eucharystia żywą obecnością Chrystusa 
wśród nas.

d) Eucharystia jest ucztą, na której jest nam dawany pokarm. Chrystus m ówi do 
nas: Bieizcie i jedzcie ... bierzcie i pijcie. T en  pokarm daje życie i sprawia trwanie 
w Chrystusie: Kto spożywa moje ciało ... trwa we Mnie, a Ja w nim (J 6,56).

3. Eucharystia dla nas

Eucharystia jako pam iątka, żywa obecność, ofiara i pokarm winna być dla nas 
najcenniejszym skarbem, winna być czymś, co tu na ziem i należy najbardziej czcić 
i cenić. Ten skarb niesie nam m ądrość życia, proklamując na liturgii Słowo Boże. 
Ten skarb daje nam otuchę i św iadom ość, że Chrystus jest tu na ziem i naprawdę 
z nami. Z  Eucharystii niejako w oła do nas: „Nie bójcie się, jestem !”

Ten skarb uczy nas składać siebie -  na wzór Chrystusa -  drugim w  ofierze, dla 
drugich się poświęcać, drugim służyć, dla drugich stawać się darem. T en  skarb, jako 
przyjmowany i spożywany pokarm , daje nam m oc i siłę do zwyciężania zła dobrem , 
do stawania się darem dla drugich, do wypełniania naszego powołania.
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4. Nasza odpowiedź Jezusowi Eucharystycznemu

Jaką odpow iedź damy dziś Chrystusowi, jak się zachowam y na dzisiejszym  
święcie? Proponuję na dzisiejszych im ieninach Eucharystii złożyć Bogu W cielonem u  
trzy wiązanki kwiatów: takich wiosennych, świeżych, wyciętych hojną ręką z naj
lepszego ogrodu, z najpiękniejszej grządki. W iązankę pierwszą postawm y tu przed  
ołtarzem. N iech ona wyrazi się w naszym um iłowaniu Eucharystii. N iech nas zawsze 
ciągnie tutaj do ołtarza. N iech nas zawsze bardzo pociąga Eucharystia, na której 
Bóg mówi do nas, na której my m ówimy do Boga, na której składamy siebie Bogu  
w ofierze, włączając naszą ofiarę w ofiarę Chrystusa, na której otrzymujemy Chleb  
Boży, aby nie ustać w  drodze naszego życia.

Drugą wiązankę kwiatów weźm y ze sobą na procesję. N iech to będzie nie tylko 
publiczne wyznanie wiary, oddanie czci Chrystusowi, ale także przypom nienie, że  
Chrystus chce być z nami w pośrodku naszego życia. N iech ta procesja będzie  
znakiem, iż bierzemy Chrystusa w nasze codzienne życie społeczne, publiczne, 
gospodarcze, polityczne, szkolne, rodzinne.

Trzeci kwiat na cześć Chrystusa Eucharystycznego zanieśm y do naszych rodzin. 
Tam jest szczególne m iejsce, gdzie mamy się stawać ofiarą dla drugich na Jego  
wzór. N iech tam także Chrystus żyje w nas. N iech rozkwita tam w nas Jego miłość.
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„Bóg pierwszy nas umiłował”

1. K ościół celebruje zawsze i tylko swojego Pana Jezusa Chrystusa. D o  N iego  
prowadzi i w  Nim  się wyjaśnia cała historia zbawienia, którą B óg przedziwnie 
realizuje i aktualizuje w każdej celebracji eucharystycznej dla dobra wierzących 
i zbawienia całego świata. D latego  właściwa lektura tekstów  niedzielnej, mszalnej 
Liturgii Słowa zaczyna się od  danej perykopy ewangelijnej, a następnie prowadzi do 
I czytania, które ma zam ierzony w strukturze Lekcjonarza M szalnego związek  
z Ewangelią. Tekst z A postoła  czytany w kolejne niedziele na sposób semi- 
continuum, nie mając tak jak pierwsze czytanie zam ierzonego związku z perykopą  
ewangelijną danej niedzieli, m oże być jednak także ow ocnie odczytany w ich 
kontekście. Swoisty, własny walor lektury z A postoła , to weryfikacja autentyczności 
(apostolskości!) naszego sposobu odczytywania i przeżywania Ewangelii Jezusa 
Chrystusa.

2. W yjątkowe, niezbywalne znaczenie dla odczytania Ewangelii w  danej mszalnej 
Liturgii Słowa mają zawsze słowa Śpiewu (W ersetu, Aklam acji) przed Ewangelią. 
W  tę niedzielę brzmi on tak: „Bóg pierwszy nas um iłował i posłał swojego Syna jako  
ofiarę przebłagalną za nasze grzechy”. B óg w  swojej uprzedzającej m iłości uczynił 
Jezusa „przebłaganiem ” za nasze grzechy (por. Rz 3,25). N a przebłagalnię 
starotestam entalnej Arki Przymierza wylewał arcykapłan w  rycie święta przebłaga


