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Słowo od Autora

Powyższe zdanie jest najkrótszą modlitwą każdego kapłana. Oddając ni-
niejsze wydawnictwo do rąk Szanownych Czytelników, a przede wszyst-
kim do jakże drogich mojemu sercu Parafian, skupionych wokół Matki 
Bożej Miłosierdzia, pragnę wypełnić z Bożą pomocą naczelne kapłań-
skie zadanie, zawarte w tym zdaniu. Ażeby człowiecze serca gotowe były 
do zbudowania w swoim jestestwie Bożego Królestwa, konieczne jest 
uczestnictwo w życiu Bożym, a to wydawnictwo, jest właśnie poradni-
kiem i przewodnikiem do świadomego udziału we Mszy św. i ma każdemu 
w tym uczestnictwie pomóc.

Słowniki synonimiczne podają kilkadziesiąt wyrazów bliskoznacz-
nych do terminu „uczestnictwo”, m.in.: oddawanie czemuś całego serca, 
wkładanie w coś całej duszy, angażowanie się, przykładanie się, branie 
czynnego udziału, posiadanie swojego udziału w czymś, bycie aktywnym, 
zajmowanie konkretnego stanowiska, współdziałanie z innymi w określo-
nej sprawie. Mając na myśli uczestnictwo w życiu bożym, najpełniej po-
jęcie to wyjaśnia Słownik Języka Polskiego PWN, jako branie czynnego 
udziału w czymś oraz współdziałanie w jakimś przedsięwzięciu. 

Nie można jednak „współdziałać” czy też „brać czynnego udziału” 
w czymś, czego się nie rozumie – dlatego postanowiłem, by wyposażyć te 
osoby, do których trafi moja książka, w jak najpełniejszą wiedzę o znacze-
niu i o bogactwie Eucharystii. Szczególnie zależało mi w trakcie powsta-
wania tekstu, by czytelnik zrozumiał, iż tym bardziej jesteśmy włączeni 
w Boże działanie – szczególnie podczas Eucharystii – im bardziej świado-
mie w nim uczestniczymy. 

Pomóż nam Twoje Królestwo
budować w sercach człowieczych
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Moim zamiarem, jako autora, jest też sprawienie, by uczestnictwo mo-
ich Parafian nie ograniczało się tylko do niedzielnej Eucharystii, nie tyl-
ko do wydarzeń, jakie niesie kalendarz liturgiczny, ale także do czynnego 
udziału w życiu Bożym na co dzień.

W naszej parafii, gdzie prowadzonych jest tyle różnych form działal-
ności, jest też możliwość włączenia się w trwające cały rok przygotowania 
do kolejnej edycji Święta Matki, wypełniając tym samym postulat uczest-
nictwa.

S Ł O W O  O D  A U T O R A



WPROWADZENIE

„Eucharystia buduje Kościół!”- to zdanie Papieża Polaka Jana Pawła 
II, wskazuje właściwy kierunek wszelkich działań, związanych z budowa-
niem z ducha i z kamienia nowej parafii i nowego kościoła. Budowanie 
z ducha jest pierwsze i najważniejsze, dlatego od samego początku na-
szej budowy odprawiamy Mszę św. Eucharystia jest bowiem „Źródłem 
i Szczytem” wszelkiej działalności ludzi Kościoła. To ze wspólnej mo-
dlitwy na Mszy św. czerpaliśmy jak ze Źródła nadzieję i zapał do prac 
materialnych. Wszystkie prace duchowe i materialne zostały wcześniej 
przemodlone. Wysiłkiem osobistego zaangażowania wielu naszych para-
fian jest nowa świątynia, a w domu parafialnym jest Szkoła Katolicka, 
mieszkania dla sióstr zakonnych i księży, i są miejsca na spotkania wielu 
grup parafialnych. 

Zamieszczone zdjęcia, wszystkie z naszego kościoła, będą przypomi-
nać naszym wiernym ich osobiste uczestnictwo w pracach budowlanych. 
Wyrażam im wielkie uznanie, szacunek i wdzięczność. Sam Chrystus, 
najważniejszy Gospodarz tej świątyni, we właściwy sposób im to wyna-
grodzi, dlatego często mówię im „Bóg zapłać!”, bo my wierzymy w tę 
Bożą Zapłatę. W każdy I piątek miesiąca odprawiamy Mszę św. w nowej 
świątyni do Miłosierdzia Bożego o Błogosławieństwo Boże i Miłosierdzie 
dla budowniczych tej nowej świątyni w Cieplicach. 

W ostatnim roku, w celu pomocy do świadomego, czynnego i pełnego 
uczestnictwa we Mszy św., pisałem przewodniki do poszczególnych czę-
ści (wydanych zostało drukiem 6 tomików). Teraz, po spotkaniach i dys-
kusjach we wspólnotach parafialnych i po spotkaniu Rady Parafialnej, 
postanowiliśmy, aby wydać tę treść w całości i jako książkę podarować 
ludziom w rodzinach w ramach wizyty duszpasterskiej 2019. 
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Nasza droga do Nieba, czyli przyjaźń ze Zwycięzcą Śmierci – Zmar-
twychwstałym Chrystusem rozpoczęła się dla każdego z nas na Chrzcie 
św. i ma charakter nieustannego rozwoju. Chrystus przez wiarę pragnie na 
stałe zamieszkać w nas, bo wtedy może dokonać wyjątkowej wewnętrznej 
pozytywnej przemiany (paschalnej) i z pomocą Łaski Bożej pomóc osią-
gnąć wolność od grzechu, śmierci i zła, a także już tu na ziemi doświad-
czyć pełni człowieczeństwa. 

Pedagogika podpowiada, że kto nie chce ciągle zmieniać swojego ży-
cia na lepsze, ten do wielkości nie dojdzie ani w myśleniu, ani w pracy 
i w miłości. W przemianie wewnętrznej na bogatsze człowieczeństwo bar-
dzo pomaga człowiekowi świadome, czynne i pełne uczestnictwo w nie-
dzielnej Mszy św. Chrystusowe prawo Ewangelii w sposób wyjątkowy 
i jedyny zobowiązuje chrześcijanina do odpowiedzialności wobec Boga 
i ludzi za swoje postępowanie w miłości małżeńskiej, pracy zawodowej 
i w życiu wspólnym, zarówno w parafii, jak i w społecznym życiu na-
szej Ojczyzny. Eucharystia, świadomie przeżywana, budzi w człowieku 
potencjalne duchowe moce do budowania doskonałego człowieczeństwa. 
Zauważmy, że wszelki przymus fizyczny i prawny, nie zmieni wewnętrz-
nie człowieka! Zaś ludzie Kościoła przez świadome uczestnictwo w Eu-
charystii, odpowiednio uformowani wewnętrznie, wnoszą podstawowe 
wartości etyczne i moralne w każdą przestrzeń wspólnego życia. Euchary-
stia jest więc źródłem świadomych i poprawnych zachowań społecznych 
i sumiennej pracy. Jest tu źródło wychowania do wartości duchowych, 
niezbędnych do trwałej wspólnoty małżeńskiej, rodzinnej i społecznej. 
W rodzinie i w pracy ujawnia się mądrość, powinność i odpowiedzialność 
człowieka. Do tak pojętych obowiązków Kościół posyła ludzi świadomie 
uczestniczących we Mszy św. niedzielnej słowami: „Idźcie i nieście mą-
drość Chrystusa do świata”. 

Jako kapłan jestem przewodnikiem na drogach wiary. W niniejszym 
wydawnictwie chcę podzielić się doświadczeniem spotykania Chrystusa 
w Eucharystii. Co więcej – będąc mistagogiem mam obowiązek wpro-
wadzania ludzi w umiejętność spotkania z tajemnicą Chrystusa tak, by 
nie były to tylko teoretyczne wiadomości, zaczerpnięte kiedyś na lekcjach 
religii, ale by odczuwali Jego obecność w codziennym życiu. 

S Ł O W O  O D  A U T O R A
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Mam w tym działaniu znaczącą pomoc wybitnych ludzi Kościoła. 
Dzięki nim wydawnictwo to zostało wzbogacone o teksty wprowadza-
jące Drogich Czytelników w istotę uczestnictwa w życiu bożym. Swoje 
głębokie przemyślenia, które znalazły miejsce jako imprimatur przed za-
sadniczym tekstem, przekazali nam: ks. Biskup Stefan Cichy z Legnicy, 
ks. Biskup Ignacy Dec ze Świdnicy, ks. Antoni Długosz z Częstochowy, 
o. prof. Eustachy Rakoczy z Częstochowy i o. prof. Andrzej S. Jasiński 
z Opola.

Niech więc treści zawarte w tymże wydawnictwie rozbudzą budowę 
duchowej przestrzeni miłości Chrystusowej w rodzinach i w życiu spo-
łecznym.

budowniczy z ducha i z kamienia
pierwszy proboszcz parafii

ks. prałat dr Józef Stec

Cieplice, Rok Pański 2019

W P R O W A D Z E N I E



Słowo wstępne do książki
ks. prałata Józefa Steca  

Przewodnik po Mszy Świętej 

O Eucharystii napisano w ciągu wieków wiele dokumentów kościelnych, 
wydano o niej wiele wielkich i małych dzieł historycznych, teologicznych, 
prawnych, liturgicznych i duszpasterskich, wygłoszono na jej temat wiele 
katechez i homilii. 

Od 8 listopada 2017 r. do 4 kwietnia 2018 r. papież Franciszek wy-
głosił w czasie środowych audiencji generalnych wiele katechez o Mszy 
Świętej. W latach 2009-2012 na łamach miesięcznika „Msza Święta” uka-
zały się liczne artykuły o znaczeniu i celebrowaniu Pamiątki Pana wydane 
w 2013 r. w obszernej książce Msza Święta – rozumieć, aby lepiej uczestni-
czyć. Wykład liturgii Mszy. W 2012 r. ukazała się niewielka książeczka ks. 
Jerzego Stefańskiego O mszy świętej najprościej. W 2018 r. wydano książ-
kę ks. Jerzego Bagrowicza Czy wiemy, co sprawujemy? Wtajemniczenie 
w liturgię Mszy Świętej. W 2018 r. opublikowało książkę ks. Przemysława 
Krakowczyka SAC Msza Święta krok po kroku. Przewodnik po obrzędach 
Najświętszej Eucharystii dla duchownych i świeckich. 

Ks. prałat Józef Stec, proboszcz parafii pw. Matki Bożej Miłosierdzia 
w Jeleniej Górze Cieplicach, po wydaniu 6 broszurek o Mszy Świętej i jej 
częściach postanowił wydać swoje rozważania o Największym Darze 
w jednej książce zatytułowanej Przewodnik po Mszy Świętej. 

Książkę pisze Proboszcz dla swoich parafian, z którymi budował ko-
ściół – miejsce sprawowania Eucharystii. Objaśnia w niej wiele szcze-
gółów historycznych, ukazuje znaczenie poszczególnych obrzędów i mo-
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dlitw oraz ich związek z codziennym życiem. Na końcu każdej części roz-
ważań podaje szereg pytań i zagadnień do przemyślenia. Czytelnik łatwo 
zauważy, że rozważania dla wiernych pisze duszpasterz, który pragnie, 
aby Msza Święta stanowiła rzeczywiście centrum ich życia. Autorowi za-
leży, aby wierni rozumieli święte obrzędy i lepiej w nich uczestniczyli. 
Ciekawe rozważania ubogaca dodatkiem zawierającym pieśni, które moż-
na śpiewać w czasie sprawowania Najświętszej Ofiary. 

Życzę Autorowi tej książki radości z realizacji jego wskazań przez 
członków Wspólnoty Parafialnej i innych wiernych, którzy tę książkę 
przeczytają. 

+ Stefan Cichy
EMERYTOWANY BISKUP LEGNICKI,

b. przewodniczący Komisji Episkopatu Polski
ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów

Legnica, dnia 13 marca 2019 r.

S Ł O W O  W S T Ę P N E  D O  K S I Ą Ż K I



D E D Y K A C J E

Z wielką radością i wdzięcznością należy powitać nową książkę ks. pra-
łata dra Józefa Steca, proboszcza parafii pw. Matki Bożej Miłosierdzia 

w Jeleniej Górze – Cieplicach. Jej tytuł brzmi “Uczestnictwo w życiu Bo-
żym. Przewodnik po Mszy Świętej”. Jak dowiadujemy się z tekstu wstęp-
nego “Od autora”, książka jest pomyślana jako dar Autora dla parafian 
i szerszej grupy katolików w naszej Ojczyźnie, z okazji 30-lecia rozpo-
częcia budowy kościoła i ustanowienia parafii pw. Matki Bożej Miłosier-
dzia w Jeleniej Górze – Cieplicach oraz z okazji 70-tych urodzin Autora. 
Jest to niezwykły prezent Pasterza, budowniczego materialnego i żywego 
Kościoła w przepięknej Kotlinie Jeleniogórskiej dla Miłośników i Wielbi-
cieli Eucharystii. Książka jest rzeczywiście wspaniałym przewodnikiem 
po Mszy Świętej, pomagającym w głębszym przeżywaniu wielkiej Ta-
jemnicy Wiary, jaką jest Eucharystia. Widzę w niej doskonałe połączenie 
dobrej znajomości ducha soborowej odnowy liturgii, posoborowych ksiąg 
i komentarzy liturgicznych z własnym, osobistym doświadczeniem prze-
żywania codziennej Eucharystii. 

Serdecznie zachęcam księży, osoby życia konsekrowanego i wiernych 
świeckich do lektury tych eucharystycznych, praktycznych rozważań. 
Myślę, że jest to bardzo dobra formy obrony przez zagrażającą nam rutyną 
i formalistycznym, powierzchownym przeżywaniem tego źródła i szczy-
tu naszego życia. Wyrażam nadzieję, że Przewodnik ten przyczyni się do 
pogłębienia uczestniczenia w Eucharystii dla wszystkich, którzy podejmą 
jego lekturę. Korzystam z okazji, by Czcigodnemu Księdzu Prałatowi Dr. 
Jubilatowi, Autorowi książki, wspaniałemu Duszpasterzowi, Ojcu, Bratu 
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i Przyjacielowi, wyrazić ogromną wdzięczność za podzielenie się z nami 
w tej książce bogatą wiedzą i modlitewnym doświadczeniem oraz by zło-
żyć jak najlepsze życzenia urodzinowe: obfitości Bożych darów, szcze-
gólnie zdrowia i wszelkiej duchowej i fizycznej pomyślności’ “Ad multos 
onnos in Christi caritate”. 

+ Ignacy Dec
były rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu,

a od piętnastu lat – Biskup Świdnicki

Świdnica, 24 lutego 2019 r. , w piętnastą rocznicę ustanowienia Diecezji Świdnickiej

D E D Y K A C J E
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W sakramencie chrztu świętego, oprócz Bożego dziecięctwa i daru 
wiary, stajemy się kapłanami Jezusa Chrystusa. Potwierdzenie Je-

zusowego kapłaństwa otrzymujemy w sakramencie bierzmowania. Szczy-
tem naszego zjednoczenia z Jezusem Chrystusem Najwyższym Kapłanem 
jest uczestnictwo we Mszy św. Razem z kapłanem – przewodniczącym 
Eucharystii – odprawiamy Mszę św. – spełniając kapłańską posługę. O tej 
misji przypomina nam celebrans dwa razy: na początku Mszy św. – gdy 
mówi: „Przeprośmy Boga za nasze grzechy, abyśmy mogli godnie spra-
wować Najświętszą ofiarę”, oraz po ofiarowaniu chleba i wina, gdy za-
prasza słowami: „Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec 
wszechmogący”. Konstytucja o liturgii świętej zaleca, abyśmy w pełni, 
świadomie i czynnie odprawiali Mszę św. (KL 14). 

Gratulujemy Księdzu Prałatowi dr Józefowi Stecowi, który zatro-
skany o aktywny udział w liturgii przygotował dysertację pt. „Uczest-
nictwo w życiu Bożym”. Pozycja ta jest doskonałym przewodnikiem po-
magającym spełnić intencje Konstytucji o Liturgii, by jak najdoskonalej 
z przewodniczącym Eucharystii sprawować Najświętszą Ofiarę Jezusa 
Chrystusa.

Bp Antoni Długosz 

D E D Y K A C J E
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Kościół Matki Bożej Miłosierdzia w Cieplicach Śl. Zdroju (Jelenia 
Góra) powstał na miejscu moich wędrówek w czasów dzieciństwa. 

Przepiękna okolica Kotliny Jeleniogórskiej z widokiem na Śnieżkę, Szre-
nicę oraz na inne szczyty karkonoskie; otoczenie przepełnione lasami, 
stawami, starymi zamkami i przepięknymi kościołami zawsze mnie in-
spirowało do poszukiwania Stwórcy całej natury, a zwłaszcza człowieka 
zdolnego do współpracy z Bogiem. To właśnie na tym miejscu kształto-
wało się moje powołanie, które ostatecznie zaprowadziło mnie na furtę 
klasztorną do franciszkanów w Katowicach Panewnikach. Gdy po latach 
zauważyłem, że w tym tak ważnym dla mnie miejscu powstaje Kościół, 
uznałem to za szczególny znak od Pana. Na granicy między miastem a la-
sem powstawała świątynia, która miała się stać miejscem gromadzenia 
się ludu, zamieszkującego sąsiednie ulice oraz dzielnice położone wzdłuż 
rzek i potoków oraz stawów. 

Miejsce to stało się znakiem miłosierdzia Bożego, które spływa na 
wszystkich za pośrednictwem Maryi Matki naszego Pana. Powstają-
cy kościół oraz zaplecze duszpasterskie (sale o charakterze dydaktycz-
nym) świadczyły o dalekosiężnym spojrzeniu tutejszych duszpasterzy, 
a zawłaszcza ks. prałata Józefa Steca. Nie można człowiekowi ofiarować 
większego daru, od daru spotkania z Jezusem Chrystusem. Taki dary po-
jawiał się już w czasie ziemskiego nauczania naszego Jezusa. Andrzej 
przyprowadził swego brata Piotra do Mesjasza (J 4,1-42), podobnie jak 
grzeszna Samarytanka mieszkańców swego miasta (J 4,39-42), a czterech 
mężczyzn na noszach przynieśli paralityka do Chrystusa (Mk 2,1-12). 

D E D Y K A C J E
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Najbardziej owocnym dziełem człowieka na ziemi jest właśnie aran-
żowanie spotkań ze Zbawicielem. Na tym opiera się cała posługa dusz-
pasterska, a zwłaszcza przepowiadanie słowa Bożego i celebrowanie Eu-
charystii oraz innych sakramentów. Takim uprzywilejowanym miejscem 
spotkania wierzących (i kandydatów na wierzących) z Chrystusem stał 
się nowy kościół w Cieplicach Śl. Zdroju. Każda świątynia jest miejscem 
naznaczonym „palcem” Bożym. To Pan je wybiera i konsekruje swoją 
obecnością. Powołuje kapłanów, by byli tu stróżami i duszpasterzami. 
Przez nich Chrystus ukazuje swoją wrażliwość na wszelkie potrzeby ludu, 
zwłaszcza te dotyczące najgłębszych zakamarków ludzkiego serca. Jezus 
nie zapomina również i o potrzebach ciała: uzdrawiał, uwalniał od złego 
ducha, karmił i wskrzeszał (Mk 2-8). Obecność Pana obejmuje wszelkie 
sfery życia ludzkiego. O tym wszystkim pamiętają również duszpasterze, 
którzy angażują się w prace różnych grup charytatywnych, w tym w Cari-
tasie. Każdy przejaw życia chrześcijańskiego osiąga swój szczyt w zgro-
madzeniu liturgicznym, jakim jest celebracja Eucharystii. Jej świadome 
i pełne uczestnictwo staje się miarą poziomu życia duchowego wspólno-
ty. Każdy duszpasterz jest zatroskany przede wszystkim o pielęgnowanie 
coraz bogatszego życia eucharystycznego w powierzonej mu wspólnocie 
wierzących. 

W tym kontekście trzeba z wielką radością przyjąć kolejną książkę 
napisaną przez ks. prałata dr Józefa Steca: Uczestnictwo w życiu Bożym. 
Przewodnik po Mszy Świętej. Nie jest to „teoretyczny wykład”, lecz świa-
dectwo wieloletniego Duszpasterza, zatroskanego o dobro duchowe swo-
ich parafian (a także wszystkich wierzących). Dysponując gruntowną wie-
dzą teologiczną, praktyką pastoralną oraz wielkim umiłowaniem Chrystu-
sa i Jego Kościoła (wiernych) oddaje do rąk Czytelników opracowanie, 
które nie jest przeznaczone do jednorazowej (błyskawicznej) lektury, lecz 
skłania do pogłębionej refleksji nad wydarzeniem, w którym wierzący 
uczestniczy w niedziele i święta przez całe swe życie. 

Podręcznik ma to do siebie, że się go studiuje, rozważa i przyswaja 
najistotniejsze treści, które pozwalają na doskonałą orientację w „prze-

D E D Y K A C J E
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strzeni”, przez niego opisywanej. Taką „przestrzenią” niniejszego „Prze-
wodnika” jest Eucharystia. Jej całej tajemnicy nie można zgłębić do koń-
ca. Nie starcza życia (nawet najdłuższego), by odkryć wielkość bogactwa 
w Niej ukrytego. Istnieje jednak zawsze niebezpieczeństwo utraty poczu-
cia sacrum i czysto formalnego traktowania uczestnictwa w Eucharystii. 
Bez stałego zatroskania o właściwy poziom duchowy uczestnictwa we 
Mszy Świętej łatwo utracić kontakt z rzeczywistością, która realnie roz-
grywa się w czasie nabożeństwa. Ta letniość, a nawet obojętność duchowe 
nieobca jest dla wielu chrześcijan. Skutkuje ona również brakiem zaanga-
żowania się w duchu ewangelijnym w środowisku swego zamieszkania 
i pracy. Następuje wielki rozziew pomiędzy wezwaniami wiary, a prakty-
ką życia. Ożywienie wiary jest zatem stałym wezwaniem dla wszystkich 
wspólnot chrześcijańskich (por. Ap 2-3). Odpowiedzialność za to dzieło 
spoczywa na każdym z ochrzczonych, lecz w szczególnym zakresie na 
duszpasterzach. 

Podręcznik ks. Józefa Steca wpisuje się w to dzieło. Przede wszystkim 
uzmysławia wierzącym, że obecność Boga w świecie jest stała i bardzo 
konkretna. Śmierć Chrystusa i Jego Zmartwychwstanie to najistotniejsza 
treść życia każdego chrześcijanina, przeżywanego zwłaszcza w kręgu ro-
dzinnym. Poprzez te Wydarzenia realizuje się błogosławiony etos życia 
świata i jednostki (wierzących).

Autor podkreśla radość kroczenia do Domu Pana (por. Ps 122). Była 
ona obecna w biblijnym Izraelu, jest także udziałem każdego obdarowane-
go łaską Ducha Świętego. Wkroczenie do świętej przestrzeni (sacrum) jest 
przywilejem, jaki otrzymują wierzący. Pełne uczestnictwo w Misterium 
domaga się jednak czystości serca. O tym przypomina akt pokuty, po któ-
rym następuje radosny hymn na cześć Chrystusa (Gloria). 

Ks. Józef Stec w wielką cierpliwością, znawstwem oraz umiejętnością 
pedagogiczną (komunikatywny język, mowa obrazem) prowadzi Czytel-
nika po kolejnych etapach rozrywającego się Misterium. Prowadzi Ono 
do pełnej Komunii wierzących z Chrystusem, które owocuje w dziękczy-
nieniu, przemianie i gotowości świadczenia o Ewangelii w życiu codzien-

D E D Y K A C J E
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nym. Eucharystia daje właściwy „smak” życia wiarą. Inspiruje do czynów 
miłości, radości i realnie przyczynia się do zmiany oblicza ziemi. Ufam, 
że Przewodnik opracowany przez ks. prałata dr Józefa Steca stanie się jed-
ną z istotnych i stałych lektur Parafian (i innych wierzących), pamiętając 
jednak, że na zawsze najważniejszą pozostanie lektura Pisma Świętego. 

Andrzej S. Jasiński OFM 
Uniwersytet Opolski 

D E D Y K A C J E



Jako paulinowi w białym habicie od 55 lat służącemu pielgrzymom, 
przybywającym do Domu Matki na Jasną Górę, gdzie odwiecznie 

brzmią Chrystusowe słowa z krzyża: „Oto Matka Twoja” i gdzie każdy 
dzień jest najpiękniejszym Dniem Matki, gdzie każde „Zdrowaś Ma-
rio”, wypowiadane w radości czy cierpieniu w paciorkach różańca staje 
się słowem „kocham” – szczerym synowskim wyznaniem – dane mi jest 
przedstawić refleksję, zrodzoną z doświadczenia służby u Najpiękniejszej 
z Matek. Bo słowo „matka”, jak podkreśla jeden z biskupów Kościoła, to 
„najpiękniejsze słowo w językach świata; to słowo, oznaczające miłość, 
która nie zdradza, wierność i wielką ofiarę”. 

Największy z Polaków, św. Jan Paweł II wielki w Encyklice „Ecclesia 
de Eucharistia” w rozdziale VI, zatytułowanym: „W szkole Maryi” pod-
kreśla, że „jeśli chcemy odkryć ścisłą więź, jaka istnieje między Kościo-
łem i Eucharystią nie możemy zapomnieć o Maryi, Matce i Wzorze Ko-
ścioła. Maryja [bowiem] jest „niewiastą Eucharystii”. Kościół patrząc na 
Maryję, jako na swój wzór jest wezwany do Jej naśladowania. Jan Paweł 
II wskazuje na głęboką analogię pomiędzy „fiat” wypowiedzianym przez 
Maryję na słowa Archanioła i „amen”, które wypowiada wierny przyj-
mując Ciało Pańskie. „Tajemnica eucharystyczna – w myśl Jana Pawła 
II – wymaga wiary na wzór [Maryi], że ten sam Jezus, Syn Boży i Syn 
Maryi, uobecnia się pod postaciami chleba i wina. Dlatego już od czasów 
starożytnych Kościoła Wschodu i Zachodu wspominano Maryję podczas 
celebracji eucharystycznej”.

Mając na względzie teologiczny przekaz obecności Maryi w liturgii 
i życiu Kościoła, usytuowany w obszarze szeroko rozumianej działalności 
duszpasterskiej i kulturowo – społecznej ks. dr Józefa Steca, z uznaniem 
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i wielką radością odnieść się pragnę do jego dzieła „Uczestnictwo w Ży-
ciu Bożym. Przewodnik po Mszy Świętej”. Wydanie książki wpisuje się 
w fakt ważny dla społeczności Parafii, jakim jest zakończenie prac budow-
lanych świątyni w Cieplicach. 

Wielką radością były i są dla mnie te spotkania z dostojnym Księdzem 
Prałatem – moim Przyjacielem – podczas których dane nam było wspólnie 
celebrować Mszę Świętą przy Ołtarzu Chrystusowym na Jasnej Górze – 
u Matki Najwyższego Kapłana, w Warszawie, czy Cieplicach. 

Nie sposób nie wspomnieć w tym miejscu, że tradycją majowych mo-
dlitw apelowych w Sanktuarium Narodu na Jasnej Górze stała się obec-
ność Gwardii Matki Bożej Miłosierdzia z Cieplic – dekanat: Jelenia Góra. 
Dzięki niezwykłemu charyzmatowi i zaangażowaniu Księdza Proboszcza 
prał. dra Józefa Steca idea gwardii, jak również rokrocznie organizowane 
Święto Matki jubileuszowo wpisuje się w dzieło budowy „świątyni przy-
jaźni z Bogiem i człowiekiem”. Służy ono umocnieniu szacunku wobec 
kobiecego Daru Macierzyństwa, który w dziejach naszej historii i kultu-
ry miał znaczenie szczególne. Wszak to kobiety polskie – matki żołnie-
rzy, harcerzy, partyzantów, więzionych, internowanych, jeńców w sposób 
szczególny ofiarowały Bogu i Ojczyźnie najcenniejszy z darów. 

Wszechobecna w przekazie publikacji ks. dra Józefa Steca Maryjność, 
wierność Bogarodzicy i zawierzenie człowieka oddanego Jej macierzyń-
skiej pieczy na całej przestrzeni dziejów, w warstwie słownej odnajduje 
swoistą pointę w apelowym przekazie człowieczego „jestem – pamiętam – 
czuwam”. Ten szczególny Maryjno – ludzki dialog, ubogacony zapleczem 
wielowiekowego doświadczenia trwa nieprzerwanie od początku dziejów 
do współczesnego nam dzisiaj. Każdego dnia, w godzinie Apelu, w sank-
tuarium narodu – człowiecze „jestem – pamiętam – czuwam” utwierdza 
się i nobilituje w tym najkrótszym Maryjnym Hymnie.

O. dr hab. Eustachy Rakoczy ZP, dr h.c., 
paulin z Jasnej Góry, 

b. rektor Akademii Polonijnej w Częstochowie 

D E D Y K A C J E



“VENITE AD ME OMNES”
PRZYJDŹCIE DO MNIE WSZYSCY



I. OBRZĘDY WSTĘPNE

1. Boża teraźniejszość
„Dla Chrystusa Eucharystycznego wszystko jest TERAŹNIEJSZO-

ŚCIĄ, stąd dziś Chrystus Pan jest z wami…” – słyszymy wiele razy na 
Mszy świętej. Historycznie i geograficznie żył na ziemi Boski Syn Jezus 
Chrystus, prawdziwy człowiek, a dziś duchowo jest obecny wszędzie tam, 
gdzie jest tabernakulum, gdzie odprawia się Mszę świętą, gdzie ludzie mo-
dlą się na adoracji i jest także obecny w każdym ludzkim sercu po Komunii 
świętej. Uczą się tego dzieci i młodzież na katechezie w szkole, a dorośli 
jadą do Izraela, aby tam dotknąć śladów życia Jezusa na Ziemi i przeko-
nać się o prawdziwości faktów, opisanych w Piśmie Świętym. Narodził 
się w ludzkim ciele z kobiety – matki, dorastał jako dziecko, młodzieniec 
i dojrzały mężczyzna. Odczuwał głód, zmęczenie, senność. Miał przyja-
ciół, uczniów, ale i wrogów. Gdy ukończył 30 lat, przyjął Chrzest w Jorda-
nie i zaczął nauczać jako wędrowny kaznodzieja; nauczać o Bogu, którego 
traktował wyjątkowo blisko, jako swego Ojca. Nikt dotąd nie nauczał tak 
o Bogu…! Po trzech latach nauczania, uzdrawiania i pomagania ówcze-
snym ludziom na ziemi palestyńskiej, w czasie Świąt Paschalnych, dał się 
niesprawiedliwie osądzić, skazać na haniebną śmierć na krzyżu, a na trzeci 
dzień, jako żywy człowiek powstał z grobu. Widziało ten fakt wiele osób, 
które jako krytyczni obserwatorzy starali się zaświadczyć o prawdziwości 
powstania Jezusa z grobu. Fakt, że później oddali w męczeńskiej śmierci 
własne życie za prawdę, iż widzieli na własne oczy żywego Jezusa po jego 
faktycznej śmierci i że z Nim jedli i pili po Jego Zmartwychwstaniu , jesz-
cze dobitniej potwierdza oczywistość powstania Jezusa z grobu. Po czter-
dziestu dniach Jezus, jako uwielbiony człowiek, odszedł do Ojca w Niebie 
– wstąpił do Nieba. „…I wtedy obiecał, że będzie z nami po wszystkie dni, 
aż do skończenia świata” (pisze o tym Mateusz 28,20).

Bo faktycznie Jezus wcale nie odszedł, ale zaczął INACZEJ BYĆ 
OBECNYM. Został z nami w Sakramentach Świętych, z Mszą świętą na 
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czele. W czasie Mszy świętej pod postacią Słowa i Ciała, w osobie od-
prawiającego kapłana i razem ze zgromadzonym ludem Bożym Jezus jest 
z nami OBECNY – dlatego słyszymy: PAN Z WAMI…! 

Jezus, po Zmartwychwstaniu i zesłaniu Ducha Świętego, zaczął INA-
CZEJ BYĆ WŚRÓD NAS. Ukazał nam WIECZNOŚĆ, czyli ciągłą TE-
RAŹNIEJSZOŚĆ BOŻĄ, do której my dążymy przez naszą ziemską prze-
szłość, teraźniejszość i przyszłość. Zmartwychwstały Chrystus jest teraz 
poza czasem i ponad przestrzenią, dlatego jest obecny we wszystkich mia-
stach i wioskach, gdzie dziś odprawia się Eucharystia. Czas i przestrzeń są 
to ziemskie określenia i opisy wszelkich ziemskich zjawisk, które w kon-
tekście wiary mają względny charakter.

Wieczny Bóg Ojciec, stwórca nieba i ziemi, zapytany przez Mojżesza, 
jakie jest Twoje imię, odpowiedział, potwierdzając swoją WIECZNOŚĆ: 
„JESTEM, KTÓRY JESTEM” (Wj 3,14), czyli w Bogu jest pełnia IST-
NIENIA, pełnia życia, pełnia dobra, miłości i szczęścia.

Jezus, w trakcie swego nauczania, powiedział Żydom, że JEST Synem 
Bożym. Oni zaraz uznali to za bluźnierstwo i chcieli Go ukamienować. 

Duch Święty, jako wiecznie istniejący Bóg od początku świata, pełnił 
swoje Boskie dzieło, BOSKĄ TERAŹNIEJSZOŚĆ, a dziś duchowo pro-
wadzi zbawcze Dzieło Krzyża Jezusa, obecne na Mszy Świętej.

Dziś Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty prowadzą dzieło uszczęśli-
wiania człowieka. To Bóg jest Ojcem wszelkiego życia. To Chrystus dziś 
chrzci, Chrystus odpuszcza dziś grzechy w Sakramencie Pokuty, Chrystus 
głosi Ewangelię i ofiaruje się na ołtarzach całego świata…! To Duch Świę-
ty dokonuje uświęcenia uczniów Chrystusa, dodając Bożej siły w walce 
z grzechami i wzbudza święte pragnienia w człowieku, który codziennie 
się modli, a w niedzielę świadomie i czynnie uczestniczy we Mszy świętej, 
przyjmując Sakramenty Święte... Tym samym budzi nadzieję na MIŁOŚĆ 
WIECZNĄ W NIEBIE, czyli udział z Ojcem, Synem i Duchem Świętym 
we wspólnocie ludzi zbawionych.

Przez świadome uczestnictwo w Eucharystii, my, chrześcijanie po-
twierdzamy niejako, dotykamy i wchodzimy w BOŻĄ TERAŹNIEJ-
SZOŚĆ, czyli WIECZNOŚĆ. W naszym imieniu kapłan zanosi modlitwy 
do Boga Ojca, przez Jezusa naszego Pana, w jedności Ducha Świętego 
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i kończy słowami: „Który żyje i króluje przez wszystkie wieki wieków”, 
a my to uznając te słowa za prawdę („Prawdą jest”), śpiewamy: Amen.

Motto: 
W sercu wielkiej Modlitwy Eucharystycznej po słowach kapłana: 

„... łącząc się z Aniołami i wszystkimi Świętymi w niebie, wielbimy 
Ciebie na ziemi, razem z nimi śpiewając” – wszyscy uroczyście powta-
rzamy: „Święty, Święty, Święty...!” Prawdziwa miłość mówi trzy razy: 
Kocham, kocham, kocham! 

Pan Jezus trzy razy pytał Piotra, czy Go miłuje, po czym usłyszał 
trzykrotne wyznanie miłości. Trzy razy żałujemy na Mszy św. za grzechy 
i mówimy: „Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina.” Trzy razy 
śpiewamy niektóre krótkie pieśni kościelne i świeckie. Trzy razy kropi 
ksiądz wodą święconą przy poświęceniu i trzy razy okadza krzyż, Pismo 
Święte i ołtarz. Podobnie małżonkowie przy Sakramencie Małżeństwa 
trzy razy odpowiadają na pytania księdza, czy chcą razem żyć w miłości 
przez całe życie. W sprawach ważnych każe się nam trzy razy podpisać 
i powtórzyć słowo, zdanie, myśl czy daną kwestię, np. tekst przysięgi. 
Również w niedzielę i święta ministrant trzy razy dzwoni na rozpoczęcie 
Mszy św... Zapamiętajmy, że trzy razy wyznana miłość w liturgii jest mi-
łością doskonałą. 

Trójjedyny Bóg Ojciec, Syn i Duch Święty, jako jedyny, w pełni god-
ny jest, by Mu śpiewać trzykrotnie: Święty...!!! Ten wieczny i wszech-
mogący Bóg, spośród wszystkich istot na świecie, wyróżnił szczególnie 
człowieka. W osobowej przyjaźni Bóg proponuje człowiekowi wyjątko-
wą miłość, niespotykaną w przyrodzie wolność i pełnię wiecznego życia. 
Człowiek w sposób świadomy, wolny i odpowiedzialny ma opowiedzieć 
się za Bogiem w Osobie Jezusa Chrystusa.

1 .  B O Ż A  T E R A Ź N I E J S Z O Ś Ć
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2. Abyśmy w rodzinie radowali się 
    Zmartwychwstałym Chrystusem

U podstaw naszych rozważań o uczestnictwie w Eucharystii jest 
prawda o Zmartwychwstaniu Jezusa. Dzięki pokonaniu śmierci, Chrystus 
zawsze żyje. Dlatego do Zmartwychwstania będziemy często powracać 
w naszych rozważaniach o Eucharystii.

A teraz zauważmy, że są trzy symbole Zmartwychwstania Jezusa 
w przyrodzie: niedzielny poranek, wschodzące wiosenne słońce i wiel-
kanocne dzwony (które brzmią także w każdą niedzielę przez cały rok). 
Trzy symbole Zmartwychwstania Jezusa w chrześcijańskich rodzinach to: 
świeca wielkanocna (mały Paschał), Pismo Święte, wspólny, niedzielny, 
rodzinny posiłek (na wzór posiłku apostołów ze Zmartwychwstałym nad 
jeziorem Galilejskim). Są też trzy symbole

Zmartwychwstania w człowieku: powstanie z grzechów (Spowiedź 
Święta), świąteczna szata (niedzielne jasne ubranie) i posiłek ze Zmar-
twychwstałym w Komunii Świętej. 

Zmartwychwstały Chrystus, jako uwielbiony Pan, wzywa swoich 
uczniów: „Przyjdźcie do mnie wszyscy!”, bo dziś gorąco pragnę z wami 
spożyć moją ucztę.

W niedzielny poranek, w naszych wioskach i miastach, słychać dzwo-
ny (biją 15 lub 30 minut przed godziną rozpoczęcia Mszy Świętej). Na 
wieży kościoła rozkołysane śpiewają, modlą się, huczą i na falach powie-
trza daleko niosą swój dźwięk. Podobnie jak promienie słoneczne, głos 
dzwonów wchodzi do domów i mieszkań. Tym muzycznym tonem dzwo-
ny przypominają i oznajmiają, że Zmartwychwstały Chrystus chce przy-
wołać ludzi na swoje Święto.

Jedna z pieśni procesji wejścia, na rozpoczęcie Mszy świętej, dobrze 
tłumaczy zaproszenie Jezusa – Gospodarza spotkania – do naszego udzia-
łu w tej uczcie: 

Pan wieczernik przygotował, swój zaprasza lud.
Dla nas wszystkich dom otworzył i zastawia stół.
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Przyjdźcie z ulic i opłotków, bowiem mija czas, 
przyjdźcie, chorzy i ubodzy – Pan uzdrowi was.
Każdy człowiek w domu Pańskim swoje miejsce ma,
niech nikogo w nim nie braknie, Uczta Pańska trwa...!

3. Dlaczego w niedzielę?!
Do dziś największym dramatem ludzkości jest śmierć, szczególnie 

śmierć dzieci, ludzi młodych, a także każde przerwane życie po najdłuż-
szym nawet okresie ziemskiej egzystencji przyprawia o ból rodzinę, naj-
bliższych i przyjaciół! A przecież największym sukcesem, największą ra-
dością człowieka i świata jest zwycięstwo nad ludzką śmiercią! Na począt-
ku naszej ery, historycznie i geograficznie żyjący Jezus śmierć pokonał 
przez powstanie z grobu. Dokonało się to w pobliżu murów Jerozolimy, 
w kamiennym grobie, w 33 roku n.e. Zmartwychwstanie, czyli wskrzesze-
nie z grobu martwego ciała Jezusa, jest wyjątkowym i centralnym zdarze-
niem w historii świata i człowieka. Jest faktem na różne sposoby opisanym 
i udowodnionym. 

Szansę i nadzieję na pokonanie zgubnych skutków naszej nieuchron-
nej śmierci należy rozważać na płaszczyźnie religijnej. Tu, na Eucharystii, 
doświadczamy duchowej obecności Żywego Chrystusa, który nie tylko 
śmierć pokonał, ale pozostał z nami po wszystkie dni, aż do skończenia 
świata. Przez wejście w zjednoczenie z Chrystusowym Słowem i Ciałem 
budujemy w sobie nasze wieczne życie. Aby moje „dzisiaj” z Chrystusem 
w pełni przeżyć, trzeba przyjrzeć się miłości Boga do człowieka, którą w re-
ligii określamy jako historię zbawienia.

Do nieśmiertelności Bóg stworzył człowieka, a śmierć weszła na 
świat jako świadome i dobrowolne odrzucenie Bożej miłości przez pierw-
szych ludzi. Śmierć weszła na świat przez zawiść diabła i doświadczają 
jej ci, którzy do niego należą (z Księgi Mądrości 1a,24). Bóg śmierci nie 
stworzył, a Syna swego Jezusa Chrystusa posłał na świat, aby śmierć po-
konać. W pierwszy dzień tygodnia, czyli w niedzielę, wczesnym rankiem 
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Jezus z Nazaretu śmierć pokonał i jako Żywy Zmartwychwstały spotkał 
się z wieloma ludźmi, a oni poznali Go „po łamaniu chleba”, czyli na Eu-
charystii. 

Zmartwychwstanie Chrystusa, czyli wskrzeszenie z grobu martwego 
ludzkiego ciała Jezusa z Nazaretu, jest wyjątkowym i centralnym zdarze-
niem w historii człowieka i świata. Jest faktem przekraczającym ziemskie 
prawa przyrody. Jest czynem Boga Stwórcy, jest stworzeniem nowego ro-
dzaju życia człowieka. Martwe Ciało Jezusa, złożone w grobie, zostało 
ożywione, przeobrażone, przekształcone przez Boga Ojca. Nie jest to fakt, 
odnoszący się do tego samego Ciała Jezusa, jakie było przed śmiercią. 
Jest to inny rodzaj, jest to Ciało uduchowione, niezwiązane z ziemskimi 
prawami natury, ale jest Ono rozpoznawalne, bo rozpoznane przez Jego 
apostołów, uczniów i przyjaciół.

Zmartwychwstanie Chrystusa spowodowało definitywne pokonanie 
śmierci człowieka, nadało sens i cel życia człowieka wierzącego i historii 
świata, a dokonało się ono wczesnym rankiem w niedzielę. To dopiero 
w świetle zmartwychwstania pierwotna wspólnota nadała Chrystusowi 
tytuł „PAN”. Późniejsze teksty Pisma św. mówią, że Bóg Ojciec uczynił 
zmartwychwstałego Jezusa Panem i Mesjaszem. Ten Kyrios, czyli „Pan 
nad Panami” jest prawdziwie Bogiem. 

Dokładnie opisane są skutki zdziałane w wielu ludziach przez Zwy-
cięzcę śmierci. Jakkolwiek człowiek nie mógł być obserwatorem samego 
faktu powstania Jezusa z grobu, bo tu dokonało się działanie Boga Stwór-
cy – to bardzo dokładnie ludzie tamtych czasów opisali fizyczne i rzeczy-
wiste spotkania Zmartwychwstałego Chrystusa z wieloma z nich. Ponad 
500 osób widziało zmartwychwstałego Zwycięzcę śmierci, oni to „jedli 
i pili” z Chrystusem po Jego śmieci i zmartwychwstaniu, a za prawdziwość 
rzeczywistych spotkań ze Zmartwychwstałych Jezusem oddali swe życie 
w torturach i męczeństwie!!! Nazywali siebie świadkami Zmartwychwsta-
łego Jezusa. Tych męczenników Zmartwychwstałego Chrystusa z I wieku 
wspominamy do dziś na niedzielnej Eucharystii. 

Zwycięzca śmierci, Zmartwychwstały Jezus, jako żywy człowiek od 
samego początku był główną treścią nauczania Kościoła i tak jest do dziś, 
a dzień pokonania śmierci, czyli niedziela, była pierwszym świętem ludzi 
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Kościoła. To na Eucharystii niedzielnej chrześcijanie umacniają się do dziś 
w nadziei pokonania własnej śmierci, za sprawą Zmartwychwstałego Je-
zusa, który dziś na całym świecie, szczególnie na Eucharystii jest z nami, 
bo żyje i króluje przez wszystkie wieki wieków. Gdyby historyczny Jezus 
nie zmartwychwstał, nie byłoby wspólnoty Kościoła, nie byłoby Sakra-
mentów św., nie byłoby Eucharystii – grzechy nie byłyby odpuszczone, 
a ludzkość nie miałaby nadziei na pokonanie śmierci. 

Główną przyczyną świętowania chrześcijaństwa w niedzielę jest fakt 
zmartwychwstania Jezusa w tym dniu. Co tydzień, w niedzielny pora-
nek, zebrani na Eucharystii wspominamy Zmartwychwstanie Chrystusa. 
Kościół od samego początku połączył dwie podstawowe prawdy wiary 
w jednej strukturze obrzędowej: Eucharystii i Zmartwychwstaniu. Przez 
celebrację i uczestnictwo w niedzielnej Mszy św. wyznajemy i obchodzi-
my pamiątki Wieczernika i pamiątkę Zmartwychwstania Jezusa. Każda 
niedziela przypomina nam dzień Zmartwychwstania Chrystusa, zwycię-
stwa Chrystusa nad grzechem i śmiercią. Jest to do dziś dzień wyjątkowej 
radości ludzi wierzących, wyrażonej m.in. w religijnych pieśniach: „Oto 
jest dzień, który dał na Pan, weselmy się w nim i radujmy...”, „Wesoły 
nam dziś dzień nastał...”. Każda niedziela, to cotygodniowa Wielkanoc, 
w tym dniu świętujemy Zmartwychwstanie Jezusa. Eucharystia niedziel-
na, a w niej Zmartwychwstały Chrystus, to największy Skarb Kościoła, 
zawiera całe duchowe dobro Kościoła. Ten niezrównany Skarb, Zmar-
twychwstały Chrystus powierzył swojemu Kościołowi. Aby dać ludziom 
wszystkich czasów udział w owocach swego zmartwychwstania, Jezus 
polecił, aby kapłani powtarzali te same gesty z Wieczernika przy Jego du-
chowej Obecności, aż on powtórnie przyjdzie w chwale. 

Każdego roku, na wiosnę, gdy w przyrodzie po zimowym śnie matka 
Ziemia rodzi nowe zielone życie, obchodzimy w Kościele Zmartwych-
wstanie Jezusa, jako zwycięstwo życia nad śmiercią. Wtedy wielkanocne 
dzwony przypominają wszystkim ludziom o wyjątkowym Zwycięstwie 
nad śmiercią, które już się dokonało i jest przypominane i przeżywane co 
osiem dni, czyli w każdą niedzielę. 

Zmartwychwstały Chrystus na niedzielnej Eucharystii rozbudza w nas 
nadzieję życia wiecznego, ożywia pragnienie wolności od grzechu i mi-
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łości wiecznej...! Przebogate energie miłości, złożone w sercu człowieka, 
bez zwycięzcy śmierci mogą pozostać w nas niespełnione, bo „niespo-
kojne jest serce człowieka, dopóki nie spocznie w Bogu” (św. Augustyn). 
Żywy Chrystus w Eucharystii jest „lekarstwem nieśmiertelności” (św. 
Ignacy). Jest Pokarmem, aby śmierć pokonać. Dlatego wołają ludzie Ko-
ścioła w niedzielny poranek: „Zmartwychwstały Wodzu życia, daj nam 
z Tobą śmierć pokonać” (Hymn niedzielny z Liturgii Godzin). A myśmy 
poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam” (1 J 4,16). Zaniedby-
wanie uczestnictwa w niedzielnej Eucharystii to znak braku miłości do 
Jezusa Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego, to obojętność na Szczęście 
Nieba, to zanik nadziei na życie wieczne! Ludzie Kościoła wierzą, dzię-
ki uczestnictwu w niedzielnej Eucharystii, że Zmartwychwstały Chrystus 
jest z nami. Doświadczają prawdy z nauczania Jezusa: „Jestem z wami, po 
wszystkie dni aż do skończenia świata” (Mt 28,20). Na niedzielnej Mszy 
przeżywają obecność Chrystusa w sposób szczególny. W Eucharystii jest 
źródło i szczyt całego chrześcijańskiego życia. Tu jest całe duchowe do-
bro Kościoła, sam Żywy Chrystus, który daje ludziom wierzącym życie 
wieczne.

Podczas przesłuchań w IV w. w Afryce rzymski konsul próbował na-
mawiać chrześcijan, aby wyrzekli się swojej wiary i aby nie spotykali się 
na niedzielnej Mszy św. Jednak odpowiedź wszystkich chrześcijan była 
stanowcza i jednoznaczna: „My nie możemy żyć bez świętowania niedzie-
li”. Świętować w niedzielę oznaczało uczestniczyć w Eucharystii. Chrze-
ścijanie ci ponieśli śmierć męczeńską, a Kościół oddaje im cześć, jako 
męczennikom, w czasie niedzielnej Eucharystii. 

Jan Paweł II nauczał: „Nie lękajcie się ofiarować waszego czasu Chry-
stusowi... Nie jest to czas nigdy stracony, ten czas na niedzielnej Eucha-
rystii nadaje głęboki sens i charakter naszym relacjom z innymi ludźmi 
i naszemu osobistemu życiu, a służba w miłości małżeńskiej i rodzinnej 
będzie tu na ziemi wyjątkowym szczęściem w Waszej rodzinie...”. Papież 
uważa, że „dzisiejszy człowiek, nawet odświętnie ubrany, nie potrafi już 
świętować...!”. Wielu chrześcijan zastąpiło świętowanie niedzieli celebro-
waniem „weekendu”. Zwykle odbywało się to w wielkich „świątyniach” 
tego świata zbudowanych na obrzeżach większych miast – nazywają się 
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one: giełdy, targi i supermarkety. Na szczęście odchodzi się już od takiej 
formy spędzania czasu w niedzielę.

Kościół obchodzi pamiątkę Zmartwychwstałego Chrystusa, oczeku-
jąc niedzieli bez zachodu słońca, w którą cała ludzkość wejdzie do Bo-
żego Odpoczynku. Będzie on udziałem tych, dla których uczestnictwo 
we Mszy św. było sercem niedzieli. Niedziela jest dniem ludzi wolnych, 
Zmartwychwstały Chrystus prowadzi nas do wiecznej miłości w Domu 
Ojca i już tu na ziemi przez odpuszczenie grzechów czyni nas prawdziwie 
wolnymi. 

Oto jak Kościół sławi niedzielę, dzień zmartwychwstania, pierwszy 
dzień tygodnia. Niedziela to dzień Zwycięstwa Chrystusa, godny radości 
i pieśni weselnych – dzień chwały... W tym dniu Jezus zadał cios śmier-
ci, pogodził na zawsze Niebo i ziemię. Ślepym zwrócił światło, jeńców 
otchłani obdarzył wolnością, upadłych uleczył swoją miłością. Kiedy już 
ludzie stali nad przepaścią, zlitował się nad losem grzeszników, gniew 
swój złagodził i przez to ukazał moc swej mądrości. Zwyciężył panowanie 
piekła, Zmartwychwstał, by ludzi odrodzić. Dziś niesie do Nieba na wła-
snych ramionach swoją owieczkę. Szczęście aniołów jest udziałem ludzi, 
ład przywrócony całemu stworzeniu. Chrystusowi, którego zwycięstwo 
sławimy, niech będzie Wieczna Chwała. Kościół niech złączy głos swój 
z pieśnią Nieba, który jest naszą prawdziwą ojczyzną, niech „Alleluja” 
rozlega się wkoło z ust wiernych Panu. Kiedy na zawsze śmierć jest poko-
nana, cieszmy się wszyscy potęgą Chrystusa. Cześć niech Mu będzie i hoł-
dy pokorne, ziemi zaś pokój. Amen (Hymn niedzielny drugiego tygodnia 
z Liturgii Godzin).

Symbolem Zmartwychwstania Chrystusa jest paschał. Jest to wysoka 
świeca ze znakami ran Jezusa w formie krzyża; jest też na niej zaznaczony 
Rok Pański, a także pierwsze i ostatnie słowa alfabetu greckiego, czyli alfa 
i omega. W noc Zmartwychwstania, na modlitewnym czuwaniu wspólno-
ty parafialnej, zapalony paschał od poświęconego ognia na zewnątrz ko-
ścioła, uroczyście wniesiony zostaje do świątyni, wysoko ponad głowami 
ludzi, z trzykrotnym wezwaniem celebransa „światło Chrystusa”. Wów-
czas to zgromadzeni odpowiadają: „Bogu niech będą dzięki” i przyjmują 
święty ogień do świec chrzcielnych. Dobrze jest, jeśli mały paschał, mała 
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świeca wielkanocna z podobnymi znakami na zewnątrz jest w naszym 
mieszkaniu. Coraz więcej rodzin, nie tylko na święta, ale przez cały rok, 
zapala ten rodzinny paschał, aby wspólna modlitwa w rodzinie, na cześć 
Zmartwychwstałego Jezusa i modlitwa za naszych zmarłych, umacniała 
nadzieje w rodzinie na zmartwychwstanie i życie wieczne. Warto wprowa-
dzić taki mały paschał do każdej chrześcijańskiej rodziny.

4. Ucieszyłem się,  gdy mi powiedziano:       
     „Pójdziemy do Domu Pana”

Gdy gromadzimy się na Mszy świętej, musimy sobie uświadomić, że 
nie jesteśmy tylko tłumem ani przypadkową masą ludzką. Tłum ani masa 
nie nadają się do złożenia Bogu ofiary. Może to uczynić tylko lud Boży. 
Przekraczając próg kościoła, musimy sobie uświadomić, że jesteśmy Ko-
ściołem, ludem wybranym, Bogu na własność przeznaczonym. Nie jeste-
śmy tu z przypadku. Wszyscy, już w dniu przyjęcia Chrztu Świętego, zo-
staliśmy zaproszeni i wezwani do świętowania Dnia Zmartwychwstania 
Jezusa. Dlatego w przedsionku kościoła żegnamy się wodą święconą, na 
pamiątkę naszego chrztu. Maczamy same czubki palców i czynimy znak 
krzyża na czole, na sercu i na ramionach. Mówimy w tym czasie słowa: 
„W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”. W ten sposób wyznajemy wia-
rę w Pana Boga, w Trójcy Świętej Jedynego. W Imię Boże zostaliśmy 
ochrzczeni i wtedy otrzymaliśmy swoje imię chrzcielne. Proponuję, aby 
przed Imionami Boga dać swoje imię chrzcielne – powiedzieć samemu 
sobie, np. Jadwigo, Czesławie – w Imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. 
Amen. 

Woda w kropielnicy jest wcześniej poświęcona przez księdza i ma 
w sobie tajemniczą moc Zmartwychwstałego Chrystusa. On duchowo 
oczyszcza wchodzących do świątyni i składa pocałunek swoim uczniom, 
którzy przyjęli zaproszenie na Jego Ucztę. 

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na symbolikę kropielnicy, czyli 
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naczynia z wodą, przypominającego chrzcielnicę. Znajduje się ona przy 
drzwiach kościoła, w przedsionku, w miejscu, które jest niejako mostem, 
łączącym świat zewnętrzny (świecki i grzeszny) z przestrzenią poświęco-
nej świątyni, z mieszkaniem Boga. Dodatkowo umiejscowienie kropielni-
cy przy wejściu do świątyni ma nam przypominać, że Chrzest Św. jest bra-
mą sakramentów. Jest miejscem, w którym trzeba przygotować ciało i du-
szę, oczyścić się przed wstąpieniem do miejsca świętego. W przedsionku 
wypada, o ile zachodzi taka potrzeba, wyczyścić obuwie, zdjąć nakrycie 
głowy, czy złożyć parasol. Przeżegnanie się wyraża wiarę w Boga, który 
nas zbawił przez Śmierć i Zmartwychwstanie Jezusa oraz wyraża moją 
wolę poświęcenia Chrystusowi mego własnego życia. Na własnym ciele 
wykonuję gest prawą ręką od czoła do piersi i od lewego ramienia do pra-
wego, rysując kształt krzyża. Całe ciało i duszę moją poświęcam Bogu, za 
wzorem Jezusa Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego... Ten znak krzyża 
to symbol naszej duchowej dorosłości i codziennego ofiarowania Bogu 
duszy i ciała. Życie podpowiada, że dużą rację ma autor piosenki młodzie-
żowej, iż trzeba „…ukrzyżować swe serce...”, gdyż niekontrolowane serce 
może zniszczyć niejedną miłość małżeńską, miłość budowaną z takim tru-
dem i to przez wiele lat... 

Dobrze jest przyjść do kościoła nieco wcześniej, pomodlić się o dobre 
przeżycie Mszy św. Znaczna część trudności we właściwym przeżywaniu 
Eucharystii wynika z faktu, że wpada się na nią albo w ostatniej chwili, 
albo znacznie spóźnionym. To poczucie pośpiechu nie opuszcza nas potem 
przez całą Mszę św. Trzeba też na wstępie już uświadomić sobie, że nie 
jesteśmy widzami, lecz uczestnikami liturgii. Mamy w niej swoje miejsce 
i określoną rolę do wykonania. Po wejściu do kościoła klękamy, dotykając 
kolanem ziemi, a w ławce klękamy na dwa kolana. W ten sposób odda-
jemy cześć obecnemu Panu Jezusowi, witamy się z Gospodarzem tego 
miejsca, czyli z Chrystusem, obecnym w świątyni pod postacią Chleba, 
czyli w dużej Hostii, w tabernakulum. W osobistej modlitwie możemy po-
wiedzieć Chrystusowi: „Klękam dziś przed Tobą Panie Jezu. Dziękuję Ci 
Chryste, że zaprosiłeś mnie na najserdeczniejszą wspólnotę między ludź-
mi, ponieważ jest to nasza wspólnota z Tobą, a Ty łączysz nas najmocniej 
i w sposób wyjątkowy. Ciągle nas uczysz, że nikt nie ma większej miłości 
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nad tę, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Za tę naukę, nie 
tylko umysłu, ale woli, uczuć i serca dziękuję Ci Panie.” 

Obok Tabernakulum świeci się zawsze czerwona (wieczna) lampka, 
przypomina ona wszystkim, że trzeba się tu zatrzymać, bo tu Pan Jezus 
jest zawsze obecny!!! 

Zmartwychwstały Jezus na Eucharystii ciągle gromadzi rozproszo-
ne dzieci Boże (J 11, 52). Warunkiem tego gromadzenia jest jedność we-
wnętrzna tych, którzy z wiarą spoglądają na Chrystusa. Podobało się Bogu 
uświęcić ludzi nie pojedynczo, lecz uczynić z nich lud, który będzie Boga 
poznawał w prawdzie i z wiarą mu służył. Zgromadzony lud Boży na Mszy 
św. daje świadectwo, że jest to pięknie i dobrze, gdy siostry i bracia zbie-
rają się razem. Potrzebne jest przeżycie przyjaźni między ludem Bożym, 
jako warunek wstępny do spotkania z Chrystusem w czasie Eucharystii. 
Gdy nie ma tego zbratania już na początku Eucharystii, jesteśmy jak naj-
lepszy chór, rozproszony w dużym kościele, który nigdy nie zaśpiewa tak, 
jak potrzeba. A przecież wystarczy popatrzeć na społeczności, ogarnięte 
jakimkolwiek duchem, np. na uczestników meczu piłki nożnej – ogarnię-
tych duchem entuzjazmu dla zwycięzców, duchem szlachetnej rywaliza-
cji; na melomanów – ogarniętych duchem umiłowania pięknej muzyki czy 
piosenek ulubionego zespołu. Widać gołym okiem, co się z nimi dzieje 
i jakie są reakcje kibiców, idoli i wielbicieli. 

Jeśli Msza święta nie obala tych barier i murów, jakie ludzie budują 
między sobą, nie jest tym, o czym Jezus mówił w wieczerniku. O ileż 
mocniejsze jest przeżycie Mszy świętej w grupie znającej się, otwartej na 
siebie, akceptującej siebie, pragnącej sobie pomagać! Gdy jako wspólno-
ta trwamy na modlitwie, Duch Święty nas jednoczy, leczy rany powsta-
łe na skutek podziałów, izolacji  i niezgody. Braterstwo chrześcijańskie 
wyklucza zazdrość, cieszenie się z czyjegoś nieszczęścia, myślenie tylko 
o sobie. Zakłada życzliwe zainteresowanie, wzajemną informację, chęć 
bycia razem i wspólnego działania dla rozwiązania trudności i problemów. 
Czytelnym wyrazem myślenia o innych jest taki niby drobiazg, jak zajmo-
wanie miejsc w ławkach; powinniśmy siadać od środka, pierwsze miejsca, 
licząc od początku ławki, zostawiając chorym, niepełnosprawnym i tym, 
którzy mają problemy z chodzeniem (często wspierają się na lasce). Dla-
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tego dobrze, jeśli ludzie uczestniczący we Mszy św. na początku zwrócą 
się do siebie twarzami, uśmiechną się, może nawet przedstawią się sobie, 
podając dłoń i wypowiadając swoje imię; niech rodzi się atmosfera miłości 
chrześcijańskiej już przy zajmowaniu miejsca w ławkach. Braterstwo takie 
przełamuje wszelkie bariery. Ludzie tęsknią za wspólnotą, ale często usiłu-
ją budować ją bez fundamentów. 

Pośród wiernych, zgromadzonych w świątyni, jest obecny w szcze-
gólny sposób Chrystus Pan, czyli Zmartwychwstały i Uwielbiony Jezus. 
Jest On w tabernakulum i w zgromadzonym ludzie Bożym, potwierdzając, 
że będzie z nami po wszystkie dni, aż do skończenia świata (Mt 28,20). 
Zdarza się jednak, że ludzie zapominają o obecności Chrystusa, umilając 
sobie oczekiwanie na rozpoczęcie Mszy miłymi pogawędkami, podczas 
gdy pierwsze słowo powinno być skierowane do żywego i obecnego Chry-
stusa. 

Warto tu wspomnieć o stroju, w jakim ludzie przychodzą do świątyni 
na niedzielną Mszę świętą. Często jest on wyrazem ignorancji albo lekce-
ważenia świętości miejsca i uczestniczących w liturgii wiernych. Do dziś 
w naszych rodzinach funkcjonuje określenie „niedzielne ubranie”; jest 
ono inne, bardziej odświętne, niż ubranie „na co dzień” czy ubranie „na 
tydzień”. Ten niedzielny strój jest przeznaczony do życia religijnego, do 
ubierania się na niedzielną Mszę świętą. Często jest to jasny ubiór męski 
lub damski, bo ma nawiązywać do tajemnicy duchowego oczyszczenia, 
odnowienia, jakie dokonuje się podczas Mszy św. 

5. Procesja na wejście
Obrzędy wstępne mają nas zjednoczyć, stworzyć z nas wspólnotę 

i przygotować do słuchania Słowa Bożego. Ludzie się nie znają, zresztą 
wielu przychodzi też z innych parafii. W mniejszych parafiach na szczę-
ście nie ma tego problemu. Oczywiście najlepiej jest, gdy miejsce w Ko-
ściele Chrystusowym człowiek odnajdzie w swoim kościele parafialnym.

Całość rozpoczyna dźwięk dzwonka. Na co dzień ministrant dzwoni 
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w drzwiach do prezbiterium jeden raz, a w niedzielę i święta, dla podkre-
ślenia ważności dnia, dzwoni trzy razy. Wtedy wszyscy wstajemy i śpie-
wamy pieśń na wejście. Wyrusza procesja z zakrystii lub spod głównego 
wejścia do kościoła. Biorą w niej udział kapłani i liturgiczna służba oł-
tarza. Procesja ma wymiar symboliczny, jest ona obrazem pielgrzymują-
cego Kościoła. To uporządkowany orszak ludzi ochrzczonych, zebranych 
w świątyni. W wyobraźni wprawia nas w ruch, obrazuje bowiem wędro-
wanie drogą i przypomina nam ciągłą wędrówkę – kiedyś Izraelitów, a dziś 
chrześcijan do Domu Ojca. To duchowa podróż, święta wędrówka, podróż 
do ziemi Bożych obietnic. Odświętnie ubrani (wyróżnieni jasnym strojem 
ministranci, lektorzy, schola i kapłan), w świątecznym nastroju, czasem 
z gałązkami zielonymi w ręku (w niedzielę palmową), wśród śpiewu, ra-
dości i chwały idą do ołtarza Chrystusa Pana. Śpiewają radosne pieśni, 
tematycznie związane z liturgią tego dnia. 

Oczywiście początek nie każdej Mszy świętej wygląda tak samo. 
W uroczystej Eucharystii ma charakter odświętny. Oto najpierw idą mi-
nistranci z krzyżem, dymiącą kadzielnicą (trybularzem) oraz z ozdobnym 
naczyniem, zwanym łódką z ziarnami kadzidła; za nimi kolejni ministran-
ci, niosący zapalone świece; dalej podążają ministranci, lektorzy, usługu-
jący bezpośrednio do Mszy Świętej; idzie następnie diakon trzymający 
ewangeliarz; wreszcie kroczy kapłan wraz z innymi kapłanami (jeśli Msza 
jest koncelebrowana). W dni powszednie lub mniej ważne święta procesja 
często ogranicza się do przejścia od zakrystii do ołtarza. 

Kapłan i ministranci pokazują, że my, jako Kościół, kroczymy za Je-
zusem. Na początku niesiony jest krzyż, znak Jezusa, który toruje nam 
drogę przez życie. On nas tu dziś zgromadził, On zna, co gości w naszych 
sercach i duszach, dziś w tej świątyni zmierza do ołtarza, aby ponowić 
ofiarę Kalwarii za nas i za ludzi całego świata... Na końcu procesji idzie 
kapłan. Przedstawia on Jezusa Chrystusa, który na końcu czasów zbierze 
cały świat i poprowadzi go do niebieskiego ołtarza.

Organy zaczynają grać. Ludzie wstają. Wszyscy śpiewają pieśń wej-
ścia. Wspólny śpiew jest czytelnym znakiem jedności ludu Bożego. To nie 
może być solówka, czyjś wokalny popis, nawet nie występ scholi czy chó-
ru, to ma być pieśń gromadzącego się Kościoła. Śpiew bardzo jednoczy 
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ludzi, pozwala zgromadzonym poczuć się Kościołem, wielbiącym z rado-
ścią swego Zmartwychwstałego i Uwielbionego Chrystusa Pana. 

Zauważmy, jak psalmy określają procesję w radości, śpiewie i modli-
twie, gdy Izraelici szli do świątyni w Jerozolimie: „Przyjdźcie, radośnie 
śpiewajmy Panu”. 

Z mego serca płynie piękno słowo, pieśń moją śpiewam królowi... 
Najpiękniejszy jesteś spośród synów ludzkich... Niech miła Mu będzie 
pieśń moja... 

W świątecznym orszaku, ze śpiewem na ustach i w radości serca 
wchodzimy do Twojej Świątyni... (Ps 42)

Śpiew to wyraz radości, a ściślej mówiąc miłości. Kto potrafi miło-
wać, ten umie śpiewać. Miłość bowiem, która przepełnia serce, pragnie 
jak najpiękniej wyrazić swoje uczucia. Dlatego nieodłącznym elementem 
modlitwy jest śpiew. Kto prawdziwie kocha Boga i ludzi, z głębi serca 
potrafi wydobyć najpiękniejsze dźwięki. Piękno liturgii zawiera się zatem 
również w śpiewie. Msza Święta jest wyśpiewaną modlitwą ludu Bożego. 
Kościół żyje i miłuje, gdy śpiewa. Nie można więc siedzieć na Mszy Świę-
tej i nie wydobyć z siebie żadnego dźwięku; jeśli nie śpiewasz Bogu, to go 
prawdziwie nie kochasz. 

Czytelnym znakiem uczestnictwa jest zjednoczenie swego głosu ze 
śpiewem zgromadzenia. Śpiew potwierdza radość serca, miłość, sympa-
tię, braterską jedność. To aktywna forma uczestnictwa wszystkich zgro-
madzonych.

Białe szaty są symbolem obmycia z grzechów. Są to szaty niewin-
ności,  o których mówił prorok: „Obmyj mnie a stanę się czysty”. Szaty 
Chrystusa były białe jak śnieg, gdy na górze Tabor objawił chwałę swo-
jego Zmartwychwstania. Bielszym od śniegu jest każdy, któremu grzech 
został odpuszczony. Białe szaty w liturgii nosi celebrans, ministranci, lek-
torzy, członkowie scholi. O ministrantach i innych, noszących naczynia 
w procesji, na przygotowanie darów ofiarnych, mówi modlitwa Kościoła: 
„Oczyśćcie się wy, którzy przynosicie naczynia dla Pana.”

Ornat, to wierzchnia szata liturgiczna, zakładana przez celebransa 
do Mszy Świętej. Jej kolor nie jest przypadkowy, ma on swoją wymowę, 
każdy z kolorów ma swą symbolikę. Fioletowy kolor ornatu symbolizuje 
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pokutę i żałobę. Zielony symbolizuje życie Boże i nadzieję na życie do-
skonałe. Czerwony kolor symbolizuje krew, ogień i męczeństwo. Różowy 
kolor ornatu jest symbolem radości ze zbliżających się świąt.

Dobrze jest, gdy wierni mają przed oczyma tekst pieśni. Bardzo wska-
zane jest ćwiczenie śpiewu przed rozpoczęciem Eucharystii. Zawsze obo-
wiązuje tu postawa stojąca, czyli postawa zaangażowania, gotowości do 
działania i świadomego uczestnictwa zgromadzonego ludu.

6. Oddanie czci Chrystusowi 
    na Jego ołtarzu

Po dojściu procesji do prezbiterium kapłan i służba liturgiczna oddają 
cześć ołtarzowi poprzez głęboki ukłon. Jeśli za ołtarzem jest tabernakulum 
z Najświętszym Sakramentem, wszyscy klękają na jedno kolano. Kapłan 
po schodach, które symbolizują wyniesienie na górę Kalwarię (najczęściej 
trzy schody), wchodzi do prezbiterium i zajmuje miejsce za ołtarzem. Za 
celebransem do prezbiterium wchodzą ministranci i cała służba liturgicz-
na. Następnie kapłan pochyla się i na znak czci dla osoby Chrystusa całuje 
ołtarz, a pocałunek składa na początku i na końcu Mszy Świętej. Pocału-
nek ten jest czyniony w imieniu wszystkich zgromadzonych w świątyni.

Są trzy miejsca w prezbiterium, będące trzema symbolami, wokół któ-
rych Zmartwychwstały Chrystus gromadzi swój lud: ołtarz, ambona i sedi-
lia, czyli wyróżnione miejsce dla celebransa. 

a) Ołtarz to wyjątkowy stół, na którym Chrystus daje sam siebie, 
ofiaruje  w znakach sakramentalnych chleba i wina i z którego karmi nas 
Ciałem i Krwią. Ołtarz – Stół Pański, to serce, centralne miejsce zgro-
madzenia eucharystycznego. Jest on symbolem Chrystusa. Prawdziwym 
ołtarzem „historycznym” stał się krzyż. 

Dla chrześcijan jedyną i doskonałą ofiarą jest ta, którą złożył na krzyżu 
Jezus, a dziś ofiaruje ją Chrystus na ołtarzach całego świata. Obecna ofiara 
zawsze jest rozumiana w odniesieniu do krzyża, dlatego w pobliżu ołtarza 
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znajduje się krzyż, który również otoczony jest szacunkiem, m.in. przez 
okadzanie, a także żywe kwiaty, umieszczane u jego stóp, jako symbol ży-
cia i owoców śmierci Jezusa na krzyżu. Dla pokreślenia ważności ołtarza, 
celowo i świadomie wybrano jako materiał kamień – skałę, na której stoi 
Kościół, bo przecież Eucharystia buduje i utrzymuje w ludziach Kościoła 
Boże życie! A ponadto, jak naucza św. Paweł: „W Chrystusie jako na skale 
zbudowany jest Kościół...”; Chrystus jest kamieniem węgielnym budowy 
Kościoła. Te i inne idee i symbole są powodem okazywania czci ołtarzowi. 
Dochodzi do tego podwyższenie miejsca na ołtarz, oświetlenie, pocałunek 
celebransa, ozdoby, dekoracje a także okadzanie.

b) Ambona to stół Słowa Bożego do sprawowania Liturgii Słowa. 
Msza Święta składa się z dwóch części: Liturgii Słowa i Liturgii Euchary-
stycznej, które stanowią jeden akt kultu.

c) Sedilia to wyróżnione miejsce do siedzenia dla biskupa lub pre-
zbitera, który reprezentuje Chrystusa, prawdziwego Kapłana, Pasterza 
i Proroka. Ten tron nazywany był „katedrią”, czyli miejscem honorowym, 
godnym, umiejscowionym w dobrze widocznym miejscu, naprzeciwko 
zgromadzenia.

Początkiem spotkania z Chrystusem na Eucharystii jest pocałunek zło-
żony Chrystusowi na ołtarzu. Jezus, jako Gospodarz uczty, niejako w progu 
swego domu, wita gości z miłością... Pocałunek ołtarza, składany przez ka-
płana w imieniu wszystkich, jest odpowiedzią zgromadzonych na serdeczne 
przywitanie nas przez Chrystusa przy wejściu do kościoła. Jest wprowadze-
niem w spotkanie Chrystusa – Oblubieńca ze swoim Ludem – Oblubieni-
cą. Eucharystia, to „Pieśń nad pieśniami”, miłość ponad wszelkie miłości, 
zjednoczenie ponad każdą jedność, spotkanie nieporównywalne z żadnym 
innym. Ten pocałunek ołtarza wprowadza nas w atmosferę miłości. 

Z uwagą i radością uczestnicy Eucharystii powinni patrzeć, jak w ich 
imieniu kapłan wita pocałunkiem Chrystusa Pana. Tak wita Pana, gdyż oł-
tarz, to jeden z wielu sposobów duchowej obecności Chrystusa. Na ołtarzu 
bowiem Chrystus ponowi swoją Ofiarę Krzyżową – „Dziś ofiaruje się na 
ołtarzach całego świata...”! 

W każdym kościele umieszczone są w ołtarzu relikwie jakiegoś świę-
tego. 
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Odnowa liturgiczna przewiduje w kościele tylko jeden ołtarz – gdyż 
jeden jest Chrystus i jedna Jego Ofiara. W pobliżu ołtarza umieszcza się wi-
doczny krzyż, znak Ofiary Krzyżowej Chrystusa i woskowe świece (6 sztuk, 
a 7, gdy odprawia Biskup Ordynariusz). Powinny stać przed ołtarzem, osa-
dzone na wysokich świecznikach, smukłe, okrągłe w niepokalanej czystości, 
tak by przez swój kształt wyróżniały się w całym wnętrzu. Stoją wytrwale 
przed Chrystusem i milcząco przemawiają swym światłem. Ich miodowy, 
złoty kolor jest ich przepiękną szatą. Swe czyste ciało przemieniają w ciepło 
i promienne światło. Świeca spala się w zgodzie ze swym przeznaczeniem 
i uczy chrześcijan, obecnych na Eucharystii, by dawać siebie w darze, by 
spalać się w ofiarnej miłości ku Bogu i ludziom. „Stapiać się jak świeca 
w żar i światło”, a Jezus nam dopowie w symbolu świecy: „Kto straci swe 
życie dla miłości..., ten je zachowa na życie wieczne...!”. Może dlatego, kto 
odkrył znaczenie symbolu świecy, często kupuje świece do parafialnego ko-
ścioła i troszczy się, by zapalona świeca widniała na rodzinnym stole, m.in. 
w czasie niedzielnego spotkania przy obiedzie. Kwiaty pod krzyżem to sym-
bol owoców męki Chrystusa, które w tej świątyni wierni umieją zrozumieć, 
przyjąć i podziękować – wtedy owoce Męki Pana nie pozostają bezowocne. 
Te kwiaty pod krzyżem potrafią przemówić do uczestników Męki Jezusa, 
ponawianej dziś na tym ołtarzu.

Liturgia wyraża ducha czytelnymi znakami życia. Na rodzinnym 
przyjęciu nie ozdabiamy stołu sztucznymi kwiatami; podobnie z okazji 
imienin czy ważnych uroczystości dostojnych osób nikt nigdy nie wrę-
cza im sztucznych kwiatów, choćby były najbardziej kolorowe, okazałe 
i ozdobne. Podobnie przed Chrystusem przy tabernakulum czy na ołtarzu 
nie powinno być sztucznych kwiatów, tzn. symboli życia, znaków bez ży-
cia zawartego w nich samych. Autentyzm jest jednym z kryteriów szacun-
ku, miłości, a nawet sztuki. 
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7. Rozpoczęcie Eucharystii: 
    W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego  
     – w znaku krzyża 

Kapłan udaje się do miejsca, skąd przewodniczy liturgii i z całym zgro-
madzonym ludem Bożym czyni znak krzyża. Celebrans wypowiada przy 
tym głośno słowa: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, a wszyscy od-
powiadają: Amen. Tym znakiem rozpoczyna się każda celebracja liturgicz-
na w Kościele. Początek każdej Mszy świętej, w geście czynionego znaku 
krzyża, nawiązuje do chrztu, a właściwie do tej rzeczywistości, która stała 
się wtedy naszym udziałem. Zrodzeni do nowego życia, jako dzieci Boże, 
jako jedna wielka rodzina gromadzimy się teraz przy jednym stole Eucha-
rystycznym. Msza Święta w sposób szczególny jest miejscem spotkania 
ochrzczonych i wierzących w Chrystusa. Ona pogłębia i odnawia wszystkie 
łaski, otrzymane w sakramencie chrztu świętego. Znak krzyża przypomina, 
że źródłem naszego zbawienia jest śmierć Jezusa na krzyżu. Ten sam Bóg 
zaprasza wszystkich zebranych, aby doświadczyli mocy, płynącej z krzyża, 
aby zanurzyli się w tajemnicę miłości Boga do człowieka, bo przecież Eu-
charystia to uobecnienie pod osłoną znaków śmierci i zmartwychwstania 
Jezusa.

Celebracja Eucharystii jest dziełem całej Trójcy Świętej. Czyniąc 
znak krzyża i wypowiadając poszczególne imiona Boskie, dotykamy pra-
wą ręką czoła, serca i ramion. Prosimy Ojca o to, by oświecił nasz umysł. 
Następnie prosimy Syna, by przeniknął nasze serce i tam przygotował 
mieszkanie tylko dla Siebie. I w końcu prosimy Ducha Świętego, aby dał 
nam moc do codziennego świadczenia, że jesteśmy uczniami Jezusa. 

Na czele zgromadzenia jest Chrystus, główny celebrans Eucharystii. 
To On niewidzialnie przewodniczy całej Eucharystii. Biskup lub prezbiter 
reprezentuje Chrystusa, działa w osobie Chrystusa, podobnie jak głowa 
w organizmie człowieka. 

Podczas Mszy Świętej Jezus przychodzi do nas, ale Jego droga wie-
dzie przez krzyż, stąd właśnie ten znak krzyża na początku Mszy Świętej. 
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Jest to znak zbawienia, najświętszy znak, jaki istnieje. Dlatego czyń go 
w sposób właściwy: powoli, z namysłem i szeroko. Wówczas ogarnia on 
całą twoją istotę, postać, duszę, twoją myśl i wolę, rozum, uczucia, a na-
wet pracę i odpoczynek; wszystko będzie przez krzyż utwierdzone, okre-
ślone uświęconą mocą Chrystusa w imię Boga w Trójcy Jedynego.

Krzyż, to czytelny znak rozpoznawczy wszystkich chrześcijan. W nim 
kryje się duchowe zwycięstwo. Jest też najprostszą formą egzorcyzmu. 

Na końcu znaku krzyża wszyscy zgromadzeni mówią: Amen. Przez to 
słowo łączymy się z ogromną rzeszą, która stoi przed tronem Boga i Ba-
ranka i mówi: Amen (Ap 19, 4). Przez to słowo łączymy się z liturgią 
niebieską, z dziękczynieniem wszystkich zbawionych.

Msza Święta rozpoczyna się znakiem krzyża i tymi samymi słowami, 
którymi podczas chrztu rozpoczęło się nasze chrześcijaństwo. W dobrych 
chrześcijańskich rodzinach dobra matka, na dobranoc, przed pocałunkiem, 
złożonym dziecku, czyni na czole znak krzyża, aby ten znak był symbo-
lem zwycięstwa wszystkiego, co jest najlepsze w życiu za wzorem Jezusa 
Chrystusa. 

Wszystkim ochrzczonym znak krzyża nadaje godność królewską (św. 
Leon Wielki). 

Krzyż to wielki skarbiec świata, najwspanialszy ze wszystkich darów! 
Dla osób szczególnie zasłużonych odznaczenia często mają kształt krzy-
ża! Znak krzyża jest wyznaniem Chrystusa i nagrodą dla ludzi wybitnych.

Krzyż, postawiony na chrześcijańskiej mogile, stanowi milczące wy-
znanie wiary, że w tym grobie pochowany jest chrześcijanin, który w krzy-
żu ma nadzieję na zmartwychwstanie i życie wieczne. Warto już dziś po-
myśleć, jaki napis powinien znaleźć się pod krzyżem na moim grobie.

Nie ma innego mostu do nieba, jak krzyż (Abraham a Santa Clara).
„Krzyż na Golgocie nikogo nie zbawi, kto w własnym sercu krzyża 

nie postawi.” (Adam Mickiewicz) To samo określają słowa pieśni, które 
przypominają, że w każdej wiernej miłości „Trzeba ukrzyżować swe ser-
ce!”
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8. Pozdrowienie zebranych 
    i zwiastowanie obecności Chrystusa  
    Uwielbionego Pana – Kyriosa Wszechświata 

Pozdrowienie należy do najistotniejszych form, towarzyszących ludz-
kim spotkaniom. Ten tak bardzo osobowy i ludzki akt wyraża szacunek 
i uznanie. Łączy on i zbliża ludzi. Przez pozdrowienie wyraża się pełną 
akceptację, otwartość, gotowość do spotkania i dialogu z drugim człowie-
kiem. W starożytności pozdrowieniu towarzyszył gest rozłożonych rąk. 
Powitanie wzywało do odpowiedzi i zapraszało do zaangażowania w spo-
tkanie.

We Mszy Świętej kapłan pozdrawia wszystkich zebranych zaraz po 
uczynieniu znaku krzyża. Najczęściej używaną formą liturgicznego po-
zdrowienia jest starożytna formuła: „Pan z wami”. Takiej formy pozdro-
wienia użył Archanioł Gabriel w scenie zwiastowania i tymi słowami po-
zdrowił także Jezus swoich uczniów, gdy ukazał się im po zmartwych-
wstaniu. Formuła ta przypomina pozdrowienie Maryi przez Gabriela: 
„Bądź pozdrowiona pełna łaski, Pan z tobą” (Łk 1, 28b). Teraz wysłannik 
Boga pozdrawia ciebie, uczestnika liturgii, przez celebransa i ty zostajesz 
włączony w tajemnicę, że Syn Boży stał się człowiekiem. Na początku 
Mszy świętej wita każdego uczestnika „Chrystus, kapłan i wspólnota Ko-
ścioła. Powiem ci językiem oazowym: „Dobrze, że przyszedłeś! Dobrze, 
że jesteś!”.

Te słowa mają nam uświadomić, że Chrystus jest obecny w zgroma-
dzeniu wiernych. To w imię Chrystusa Pana zaistniała ta wspólnota, jako 
wyjątkowa grupa, jako szczególne zgromadzenie dla uczestnictwa w naj-
większych tajemnicach żywego Boga na ziemi, tu i teraz, a więc w tym 
miejscu i w tej świątyni i w tym konkretnym dniu historii Kościoła i świa-
ta, a także w danym dniu życia każdego z nas...! Chrystus nas zwołuje, On 
zaprasza, darzy mocą, światłem i łaską. „Tajemnica ta ukryta od wieków 
i pokoleń, teraz została objawiona Jego świętym... Jest nią Chrystus po-
śród nas” (Kol 1, 26-27). 
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Odpowiedź wiernych: „…i z duchem twoim” podkreśla łączność 
wspólnoty zebranych z kapłanem. W tych słowach uczestnicy liturgii kie-
rują pozdrowienie, szacunek i życzenie pod adresem kapłana czy biskupa. 

W odpowiedzi: „...i z duchem twoim” jest radość rozpoznania, radość 
wiary... – zapachniało wiosennym, wielkanocnym porankiem. Jak Marii 
Magdalenie, tak i nam mogą się otworzyć oczy i zawołamy podczas Eu-
charystii: „To jest Pan” (J 21, 7). Możemy Chrystusa poznać, jak ucznio-
wie z Emaus przy łamaniu chleba. 

Inne pozdrowienia, wzięte najczęściej z listów apostolskich, a dokład-
nie z liturgii pierwszych wieków, wyznają Trójcę Świętą (2 Kor 13,13), 
łaskę i pokój od Ojca, Syna i Ducha Świętego (Gal 1, 3), a także pokój 
Zmartwychwstałego Jezusa (J 20, 21). Aby zrozumieć sens tych pozdro-
wień, należy zrozumieć specyfikę wspólnoty różnych ludzi i wyjątkowego 
miejsca, a także cel, który zgromadził nie zawsze znające się osoby. Oto 
bowiem wszyscy jesteśmy tu zwołani i zebrani przez samego Chrystusa, 
aby świadomie uczestniczyć w Eucharystii, a przez to wewnętrznie prze-
mienić siebie.

Słowom pozdrowienia towarzyszy gest szeroko rozłożonych rąk. 
W tym geście kapłan uobecnia Zmartwychwstałego i Uwielbionego Chry-
stusa Pana, który pragnie ogarnąć wszystkich zebranych, ponieważ wszy-
scy uczestnicy Mszy Świętej są dla Chrystusa jednakowo ważni i kocha-
ni. Rozłożone ręce celebransa stanowią zaproszenie Jezusa, który mówi: 
Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja 
was pokrzepię. (Mt 11, 28). 

Po pozdrowieniu liturgicznym trzeba wprowadzić wiernych w treść 
rozpoczynającej się Eucharystii; wprowadzenie to powinno być proste 
w formie, krótkie, ograniczone do tego co istotne, ukierunkowane na prze-
żywanie uczestników liturgii w wymiarze duchowym. Winno wprowadzić 
w tajemnicę dnia czy specyfikę okresu liturgicznego (np. adwentu); jest to 
też czas na podanie intencji Mszy Świętej i wprowadzenie do aktu pokuty. 
Przedstawienia zaś gości i wymiany uprzejmości towarzyskich należy do-
konywać, zanim znakiem krzyża rozpocznie się Mszę świętą.

Ważnym elementem uczestnictwa w liturgii Mszy świętej jest podanie 
jej intencji. Jeśli ksiądz odprawia Mszę za kogoś chorego, poszkodowane-
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go, zmarłego czy w innej trudnej sprawie, jak również, jako podziękowanie 
za Bożą opiekę w życiu, trzeba, aby uczestnicy zrozumieli głębszy sens tej 
modlitwy. Eucharystia jest „źródłem i szczytem całego życia chrześcijań-
skiego”. To z niej wypływają niezliczone owoce i łaski, których jesteśmy 
uczestnikami. Łaskę ogólną Mszy świętej możemy porównać do deszczu, 
który spada na wszystkich ludzi zgromadzonych na Mszy. Na bezpośred-
nie działanie łaski, płynącej z Eucharystii, duży wpływ ma nastawienie 
każdego z obecnych na niej. Istnieje także owoc szczególny Mszy świętej, 
który polega na modlitewnym nakierowaniu na konkretną osobę łask, pły-
nących z Eucharystii. Nazywamy to intencją mszalną. Zgodnie ze starą tra-
dycją Kościoła owoce Mszy Świętej możemy ofiarować w jakiejkolwiek 
godziwej intencji. Można je zanosić zarówno w intencjach osób żywych, 
jak i zmarłych, w potrzebach własnych, Kościoła czy też całego świata. 
Jedynym warunkiem jest jej godziwość, która oznacza, że żadna intencja 
nie może być ze swej natury zła, np. gdybyśmy zamierzali modlić się, 
życząc komuś coś złego...! Te wszystkie intencje, czyli pragnienia, potrze-
by i podziękowania powinny otwierać nas na zbawcze dzieło, które dziś 
uobecnia się na Eucharystii i wynikającą stąd obecność Chrystusa, który 
wie, co dzieje się w naszych sercach. Przy Mszy świętej wyjątkową możli-
wość ukierunkowania owoców Eucharystii posiada celebrujący ją kapłan, 
który sprawuje ją w określonej intencji. W praktyce intencja Eucharystii 
oznacza prośbę do Boga, aby Chrystus dziś ofiarował się, czyli ponowił 
Ofiarę Krzyża, za tę określoną osobę zmarłą, czy żyjącą, np. chorą, czy 
też za inne potrzeby ludzi, którzy oczekują Bożej pomocy. Wtedy owoce 
Męki Krzyżowej spływają szczególnie na tę określoną osobę. Każdy z nas 
może wzbudzić w sobie określoną intencję, aby łaska płynąca z Euchary-
stii mogła dotrzeć do określonej osoby czy też wspólnoty osób. 

Szczególnie podobają się Chrystusowi intencje Mszy dziękczynnej, 
czyli Eucharystii, odprawianej jako podziękowanie Bogu za: życie, wiarę, 
zdolności, opiekę nad pracą, za bezpieczne warunki w warsztacie pracy, za 
sumiennych pracowników, za zdane egzaminy, za ukończenie 18. roku ży-
cia, za ukończenie studiów, za znalezienie pracy, za mądrość w wychowaniu 
dzieci i młodzieży, itp. Ważne jest spotkanie rodziny i przyjaciół na takiej 
Mszy świętej, a po Eucharystii zgromadzenie się na tradycyjnej agapie.
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Łączą też dzieci, młodzież i wnuki szczególne więzy na spotkaniu ro-
dzinnym po Mszy świętej za zmarłych; wtedy zmarli łączą duchowo ze 
sobą swoje dzieci, wnuki i rodzinę... Msza święta dziękczynna otwiera nas 
w miłości na ludzi i na Chrystusa. Chrystus, jak zobaczymy później, uczy 
nas i pomaga godnie podziękować tym, za których Msza święta jest odpra-
wiana. A więc Mszą świętą rozpoczniemy pełne miłości podziękowanie: 
żonie, matce, nauczycielowi, lekarzowi czy księdzu... Wskazane są Msze 
święte dziękczynne związane z okrągłymi datami, ważnymi dla starszych 
w rodzinie, czyli na 50., 70., 80., 90. urodziny i wreszcie 100-lecie życia, 
połączone ze zjazdami rodzinnymi, które bardzo łączą wszystkie poko-
lenia familii. Również zwyczajem Kościoła są Msze święte dziękczynne 
na jubileusze 25-lecia i 50-lecia Sakramentu Małżeństwa. Dziękczynne 
intencje mszalne otwierają nas na istotę Eucharystii, jako na wielkie dzięk-
czynienie składane Ojcu Niebieskiemu za Chrystusowe dzieło zbawienia, 
czyli uszczęśliwienia w pełni człowieka. To dziękczynne otwarcie w mi-
łości czyni nas godnymi do miłowania według Ewangelii. A św. Paweł 
uczy: „Za wszystko dziękujcie Bogu, bo taka jest wola Boża względem 
was...!”. Msze zbiorowe i składkowe umacniają także wspólnotę między 
ludźmi, którzy czują się zobowiązani, aby być obecnymi na tej Mszy świę-
tej zbiorowej (warto od księdza czy siostry w zakrystii wziąć kartę z datą 
i godziną Mszy!). 

Ofiara dla kapłana za odprawienie Mszy świętej to rodzaj prośby, przy 
czym trzeba zaznaczyć, że nie jest to zakupienie Mszy świętej, ani kupno 
Łaski Bożej, czy tym bardziej nie jest to kupno wiecznego zbawienia!!! 
To prośba do kapłana o modlitwę na Eucharystii. W zwyczaju Kościoła 
trzeba wcześniej zarezerwować termin, podać treść modlitwy i złożyć do-
browolną ofiarę. Zapisana modlitwa i termin bardzo zobowiązują księdza, 
aby w tym dniu i o określonej godzinie odprawił Eucharystię i osobiście 
razem ze zgromadzonymi ludźmi pomodlił się o Boże błogosławieństwo 
w ważnej sprawie, czy wybłagał miłosierdzie dla osób zmarłych. Warto 
przypomnieć, że przed Bogiem ważniejsze są nasze imiona niż nazwiska 
– imiona zapisane są u Boga w księdze życia w dniu naszego chrztu i po 
imieniu wezwie nas kiedyś Chrystus Pan. 

Zatem, ofiara złożona nie jest za Mszę świętą, tylko na utrzymanie ka-

I .  O B R Z Ę D Y  W S T Ę P N E



51

płana. Trzeba tu przypomnieć, że duchowni są na utrzymaniu swoich wier-
nych. Państwo w Polsce nie płaci duchownym za ich religijną posługę, 
chyba, że są nauczycielami w szkołach lub dodatkowo pracują w innych 
zawodach. Różne są praktyki w związkach wyznaniowych. I tak do dziś 
prawosławni składają w cerkwi ofiary swoim duchownym przy indywidu-
alnej spowiedzi i innych posługach. Ewangelicy do dziś płacą dziesięcinę 
ze swoich zarobków, zgodnie z Biblią. Mahometanie też wpłacają ustalone 
kwoty. W kościele rzymskokatolickim są to ofiary przy zamawianiu Mszy 
świętych, które do dziś są podstawowym zabezpieczeniem życia osób du-
chownych. W starym prawie kościelnym określano to w sposób praktycz-
ny – ksiądz powinien za tę ofiarę kupić śniadanie, obiad i kolację. To dobre 
określenie podstawy utrzymania osób duchownych w naszym kościele.

Kościół uczy, że do zbawienia człowieka Łaska Boża jest koniecznie 
potrzebna (Sześć Prawd Wiary). Dlatego ważne jest, aby dusza była wol-
na od grzechu, szczególnie ciężkiego, czyli śmiertelnego, gdy odchodzi 
z tego świata do Boga. Dla grzeszników jest czyściec, czyli stan dramatu, 
bólu pragnienia i zupełna bezradność tychże zmarłych, bo zakończył się 
ich czas ziemskich zasług przed Bogiem. Po śmierci wiedzą, jak wielkim 
szczęściem jest Bóg. Dlatego powinniśmy pomagać duchowo zmarłym. 
Przede wszystkim przez Mszę świętą, modlitwę Kościoła i modlitwę oso-
bistą, a także dary Boże za nich ofiarowane (odpusty za dusze zmarłych). 
Msza święta jest najbardziej skuteczną ofiarą, jaka ciągle dokonuje się 
w historii świata. Oto Boski Syn – Jezus Chrystus ofiaruje się dziś za ludz-
kie grzechy, za konkretne osoby, za które ta Msza święta jest odprawiana. 
W każdej Mszy świętej Kościół modli się za zmarłych, aby jak najszybciej 
weszli do raju. Dusze zmarłych są oczyszczone z grzechów krwią Chry-
stusa... Zacznijmy czytać książki o życiu pozagrobowym, a znajdziemy 
tam, że zmarli często proszą o Mszę świętą i o modlitwę. Bóg Wszechmo-
gący pozwala niektórym zmarłym na kontaktowanie się z żywymi, m.in. 
przez sen lub w inny sposób. Nauka, szczególnie psychologia, podkreśla, 
że taki kontakt jest możliwy. Wiemy przecież, że zdarza się, iż osoby po 
przebudzeniu ze śmierci klinicznej opowiadają o tamtym, doskonałym ży-
ciu wśród świętych ludzi. Te wypowiedzi ludzi, po doświadczeniu śmierci 
klinicznej, Kościół traktuje jako swoistą pieczęć, potwierdzającą prawdzi-
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wość nauki o duszach w czyśćcu cierpiących. W ich imieniu prosimy, my 
kapłani, pomóżcie im do zbawienia, a oni potrafią się wam odwdzięczyć 
i to na różne sposoby.

Msza święta gregoriańska to szczególny rodzaj Eucharystii. Zawsze 
uważano w Kościele Eucharystię za najbardziej skuteczny sposób modli-
twy za dusze cierpiące w czyśćcu. Zbawcza wartość każdej Mszy świętej 
wypływa z Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa, ponawianej dziś 
na ołtarzach całego świata. Kościół jest przekonany, że dusze, tęskniące 
za byciem z Bogiem w Niebie, otrzymują Boską pomoc, gdy odprawiane 
są za nie Msze święte. Odprawianie Mszy świętej za zmarłych zostało 
potwierdzone oficjalnie przez Sobór Trydencki jako najbardziej skutecz-
ny sposób modlitwy za osoby, które potrzebują oczyszczenia po śmierci. 
Wynika to z przekonania o nieskończonej wartości Mszy świętej, która 
wypływa z zasług Chrystusa. Dotyczy to nie tylko uczestników Euchary-
stii, ale również osób lub spraw, w intencji których ona jest odprawiana 
przez kapłana. 

Msze Święte gregoriańskie biorą nazwę od papieża Grzegorza Wiel-
kiego (540-604). Św. Grzegorz ogłosił, że 30 Mszy świętych, odprawia-
nych za jedną osobę zmarłą, skutecznie pomaga oczyszczeniu jej duszy. 
Stolica Apostolska ogłosiła, że Msze gregoriańskie są zgodne z nauką 
Kościoła, jako szczególna pomoc dla zmarłych. Kongregacja odpustów 
w specjalnym dokumencie wyjaśniła, że zaufanie wiernych do Mszy gre-
goriańskich, jako szczególnie skutecznych dla uwolnienia zmarłego od kar 
czyśćcowych, jest rozumne i zgodne z wiarą. Są też szczegółowe zasady 
odprawiania Mszy gregoriańskich: musi to być 30 Mszy świętych w trybie 
ciągłym, czyli odprawianych przez 30 kolejnych dni; może być odpra-
wiana za jednego zmarłego tylko jedna Msza w ciągu dnia i muszą to 
być dni następujące po sobie. Ofiarując „Gregoriankę” za kogoś z naszych 
bliźnich, bardzo pomagamy mu w osiągnięciu Nieba. Odprawiane Msze 
Święte są aktem naszej miłości i pamięci o zmarłych, szczególnie w kolej-
ne rocznice śmierci i wyrazem troski o ich zbawienie. 
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9. Uznanie własnej grzeszności 
    w akcie pokuty 

Po zapewnieniu, że Chrystus jest z nami, po słowach powitania, wpro-
wadzenia i podaniu intencji Mszy świętej kapłan wzywa zgromadzonych 
do aktu pokuty. Może to uczynić różnymi słowami, np. „Przeprośmy 
Boga za nasze grzechy, abyśmy godnie uczestniczyli w Świętej Uczcie 
Chrystusa.” Po wezwaniu wiernych do uznania swej grzeszności, nastę-
puje chwila ciszy. Nie chodzi tu o to, abyśmy robili rachunek sumienia, bo 
czas jest zbyt krótki, ale o uznanie swej grzeszności. Ta chwila nie może 
być chwilą pustą, bez treści, bez refleksji  i zamyślenia. Od osobistego 
zaangażowania w ten akt uznania swej grzeszności, czyli niedoskonałości 
wobec Chrystusa Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego i wobec najwięk-
szej miłości i świętości, jaką jest Msza Święta – zależy w dużym stopniu 
owocność naszego uczestnictwa w całej Eucharystii. 

Tu nie możemy okłamywać samych siebie, że jesteśmy wspaniali, do-
skonali i bezgrzeszni. Przecież naszym wzorem i ideałem jest Osoba i ży-
cie Jezusa...! Wobec tego ideału wszyscy jesteśmy mali, słabi i nikt z nas 
nie jest w pełni doskonały, a psalmista stwierdza, że nikt z żyjących nie 
jest sprawiedliwy przed Bogiem (Ps 143). Wszyscy, bez wyjątku, potrze-
bujemy moralnego oczyszczenia. Jesteśmy grzeszni, po grzechu pierwo-
rodnym. Bardziej pociąga nas życie wygodne, uciekamy od poświęcenia 
siebie dla wspólnego życia w miłości, egoizm zapuścił w nas wielkie ko-
rzenie, bardziej zachwyca nas bogactwo materialne niż duchowe, Boskie 
obietnice na wieczność przegrywają z chwilowymi ziemskimi radościami, 
ciągle szukamy osobistej satysfakcji, często kosztem krzywdy innych, itp. 

Grzech niszczy w człowieku zdolność do miłowania w sposób dosko-
nały, odbiera mądrość, moc i światło, jest największym oszustwem. Przy-
czyną zaś i źródłem ciężarów życia wspólnego w małżeństwie, w rodzi-
nie i w życiu społecznym jest grzeszność pojedynczego człowieka. Sam 
grzesznik szuka zła zawsze u innych, a nie w sobie. 
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Warunkiem trwania i rozwoju każdej miłości jest umiejętność częste-
go mówienia słowa „przepraszam”. Bardzo często ludzie oddalają się od 
siebie dlatego, że nie umieją przyznać się do popełnionych błędów i nie 
potrafią poprosić o przebaczenie.

Kapłan zachęca do uznania swoich grzechów, przeproszenia Boga 
za własne nieprawości oraz przyjęcia Bożej miłości przebaczającej. 
Ta chwila ciszy ma stworzyć w sercu człowieka postawę pokory wo-
bec wielkiej miłości Boga, miłości obecnej na Eucharystii. Nie chodzi 
tu o wyliczanie grzechów, ale o uznanie faktu zgrzeszenia wobec Boga 
i wobec bliźniego. 

Grzechy obejmują wszystkie sfery ludzkiego życia, dlatego grzeszy-
my: myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. W pokorze przyznajemy 
się do popełnionych grzechów i uznajemy naszą winę, mówiąc: „Moja 
wina, moja wina, moja bardzo wielka wina.” Przy wypowiadaniu tych 
słów złożoną w pięść ręką uderzamy się trzy razy w pierś. Ten gest po-
kutnika wyraża też gotowość do podjęcia dzieł pokutnych. Następnie po-
kornie prosimy o modlitwę wstawienniczą Maryję, wszystkich Aniołów 
i Świętych, a także całą wspólnotę Kościoła („Proszę was bracia i sio-
stry”). Ich modlitwa i wstawiennictwo mają wyprosić dla nas przebacze-
nie grzechów i uzdolnić do pojednania z Bogiem i z bliźnimi. Akt pokuty 
kończy modlitwa kapłana. Jest to prośba do Zmartwychwstałego Chrystu-
sa o przebaczenie naszych grzechów i doprowadzenie nas do życia wiecz-
nego: „Niech się zmiłuje nad wami Bóg Wszechmogący, a odpuściwszy 
wam grzechy, niech was doprowadzi do życia wiecznego”. 

Po tych słowach następuje odpowiedź osób zgromadzonych na Eucha-
rystii, potwierdzająca pragnienie życia wiecznego – Amen. Warto tu przy-
pomnieć, że mszalny akt pokuty ma moc oczyszczenia z grzechów po-
wszednich, ale nie posiada skuteczności sakramentu pokuty. Dlatego, jeśli 
obciąża nasze sumienie grzech ciężki, należy pójść do Sakramentu Pojed-
nania, czyli do spowiedzi indywidualnej (tzw. usznej). Grzesznik skru-
szony, który wyznaje: „Boże, moją ofiarą jest duch skruszony.” (Ps 51), 
przyjmuje ewangeliczną postawę wobec Boga. Takim skruszonym sercem 
Bóg nie gardzi, bo Pan jest blisko ludzi skruszonych w sercu. 

Wyjątkowe oczyszczenie, jakiego nie można doświadczyć nigdzie 
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poza Mszą Świętą (z wyjątkiem Sakramentu Pokuty), dokonuje się w czło-
wieku przez świadome, czynne i pełne uczestnictwo w całej Eucharystii. 

Po chwili milczenia cała wspólnota łączy się w akcie pokuty, w wypo-
wiadaniu tych samych słów. Są możliwe cztery formy aktu przeproszenia: 

1.  Spowiedź powszechna, zaczynająca się od słów: „Spowiadam 
się...”.

2.  Dialog, zaczynający się od słów: „Zmiłuj się nad nami Panie”.
3.  Potrójne wezwanie (tropy inne w treści dostosowane do Słowa Bo-

żego), zakończone słowami: „Zmiłuj się nad nami”. 
4.  Aspersja, czyli pokropienie wodą święconą, praktykowane jest 

w niedzielę, najczęściej w czasie Sumy. Słowa „Pokrop mnie Panie” wy-
jęte są z Psalmu 51.

„Kyrie” to greckie tłumaczenie Bożego Imienia „Adonai”. Na język 
polski tłumaczymy jako „Pan”. Wierny Żyd używał tego słowa, aby nie 
wymawiać Świętego Imienia Boga: JAHWE JESTEM, KTÓRY JESTEM 
(Wj 3, 14). Gdy dziś mówisz, czy śpiewasz „Kyrie” – „Pan” stajesz obok 
Mojżesza przy płonącym krzewie i łączysz się także z pierwotnymi chrze-
ścijanami. Oni słyszeli, jak wykształceni Rzymianie greckimi słowami 
„Kyerie eleison” wiwatowali na cześć cezara, uważanego za boga-czło-
wieka. Chrześcijanie wiedzieli przecież, kto jest prawdziwym Panem 
i Bogiem. Dla chrześcijan zwycięskim wodzem, władzą i słońcem jest 
Chrystus. Przyjęto ten okrzyk na Eucharystii, aby uwielbiać obecnego we 
Mszy świętej Zmartwychwstałego Chrystusa, uwielbionego Pana (Kyrio-
sa), aby Jemu całkowicie się oddać w opiekę. Wołając „Panie zmiłuj się 
nad nami”, chrześcijanin wyraża swoją całkowitą zależność od Chrystu-
sa. Tytuł Kyrios przysługuje w Ewangeliach Jezusowi Zmartwychwstałe-
mu, ustanowionemu władcą i Panem świata i historii. Tytuł „Pan” określa 
Jezusową chwałę i Boską rzeczywistość. Dla każdego chrześcijanina Je-
zus jest Panem, czyli Kyriosem, Bogiem w swej potędze i człowiekiem 
w swej chwale Zmartwychwstania. Jezus Chrystus jest jedynym Panem 
i Zbawicielem. Tylko On może dać człowiekowi całkowite poczucie bez-
pieczeństwa, ponieważ pokonał największych wrogów człowieka: grzech 
i śmierć. W Eucharystii przychodzi do nas Chrystus w swej Bożej chwa-
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le. Jako Król odwiedza swój lud i stąd jest uroczyście witany radosnym 
wołaniem „Kyrie eleison”. On wkracza pomiędzy nas jako słońce, które 
jest źródłem światła, oświecającego nasze drogi zbawienia. Ta starożytna 
aklamacja ukazuje właściwe miejsce człowieka przed Bogiem. Człowiek 
przyzywa zmiłowanie i woła do Boga „Panie”. Staje w postawie sługi, 
który gotowy jest przyjąć to wszystko, co powie Pan. 

Przyczyną wszelkiego niepokoju i wzburzenia w życiu wspólnym jest 
to, że nie oskarżamy samych siebie, tylko innych. Stąd płynie całe nasze 
udręczenie w rodzinie, w miejscu pracy i miejscu odpoczynku. Nie może-
my znaleźć w sobie pokoju. A przecież nie zazna szczęścia ten, kto błędy 
swoje ukrywa... Jeśli wyznajemy swoje grzechy, Bóg jako wierny i spra-
wiedliwy sędzia odpuści je nam.

W głębi duszy doświadczamy poczucia winy i pragnienia nadziei, któ-
ra jest w nas, przed nami i ponad nami. Tę nadzieję może spełnić tylko 
Chrystus, doskonały Bóg-Człowiek. Jesteśmy słabi, ciągle potrzebujemy 
Bożego przebaczenia i oto, na Eucharystii, zbliżamy się do tajemnicy Je-
zusowego krzyża. W tym krzyżu jest nasz ratunek, wolność od grzechu 
i nadzieja na przyszłość. Początkiem tego duchowego odrodzenia jest 
przyznanie się do grzechu w czasie Eucharystii i nasza obecność wśród 
grzeszników, którzy wierzą w wielkie Miłosierdzie Boże. Ludzie jakże 
często mówią do Ukrzyżowanego: „Panie wspomnij na mnie!”.

Chlubą naszego życia jest świadectwo sumienia. Sumienie nie ma zę-
bów, ale gryzie! Pokój sumienia wynika ze szczerości wobec Boga i wo-
bec ludzi. Każdy, kto robi rachunek sumienia, uświadamia sobie swoje 
potknięcia, gafy, nieprawości i pracuje później, aby ich nie popełniać. Cał-
kowicie czyste sumienie mają jedynie ci, którzy go nie używają.
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10. Hymn na Cześć Chrystusa 
      – Chwała na wysokości Bogu

„Chwała na wysokości Bogu” – są to pierwsze słowa starożytne-
go hymnu kościelnego, należącego do najstarszych modlitw Kościoła. 
W hymnie tym czcimy Chrystusa, Syna Boga Ojca, a ludziom przekazu-
jemy życzenia pokoju. W śpiewie Gloria przenosimy się więc do począt-
ków historii Jezusa. Przy Jego Narodzeniu aniołowie odważnie śpiewali 
na pastwiskach Betlejem: „Chwała Bogu na wysokościach”. Wyśpiewując 
z aniołami słowa, wielbiące Boga, uświadamiamy sobie, że zostaliśmy 
powołani do oddawania Bogu chwały. Chwała to bezinteresowne wiel-
bienie Boga...! Jakże często o coś Boga prosimy, a mało Mu dziękujemy. 
Rzadko również pamiętamy o tym, by Boga całkowicie bezinteresownie 
wielbić. Wobec Bożej potęgi i dobroci odczuwamy potrzebę wyrażenia 
podziwu i wdzięczności, dlatego nasze radosne uwielbienie zawarte jest 
w tym hymnie. W uwielbieniu Boga otwierają się nam oczy, serce i dusza. 
Widzimy więcej, bo z innej perspektywy. Uwalniamy się od siebie, aby 
powrócić jako inni odmienieni ludzie. 

W liturgii Mszy świętej, w śpiewie prefacji, słyszymy wymowne 
słowa: „Chociaż nie potrzebujesz naszego uwielbienia, pobudzasz 
nas jednak swoją łaską, abyśmy Tobie składali dziękczynienie... Na-
sze hymny pochwalne niczego Tobie nie dodają, ale się przyczynia-
ją do naszego Zbawienia przez Chrystusa Pana Naszego” (Prefacja). 
Bóg spokojnie poradziłby sobie bez naszej czci. My jednak bez uwiel-
bienia Boga stajemy się ubożsi. Wielbiąc Boga, wchodzimy w bardzo 
specyficzną sytuację; zyskujemy wówczas szansę odkrycia prawdy, że 
wielkość każdego z nas rodzi się z wybrania i miłości Boga, który się 
nad nami pochyla. On bowiem – wieczna żywa miłość, kocha i dba o swe 
stworzenie. Ukrzyżowany Baranek Boży poniża samego siebie, aby nas 
wywyższyć. Oto tajemnica wielkości i godności człowieka. Uczymy się 
jej, oddając chwałę Trójcy Świętej podczas Liturgii Eucharystycznej. 
W ten sposób odzyskujemy utraconą przez grzech chwałę. Stajemy się 

1 0 .  H Y M N  N A  C Z E Ś Ć  C H R Y S T U S A . . .



58

na powrót istotami, które swoje szczęście znajdują w dobrowolnie zaak-
ceptowanej zależności od Stwórcy. 

Gdy włączamy się w ten hymn, wyrażamy tęsknotę za prawdziwym 
uwielbieniem Chrystusa i za odzyskaniem swej utraconej wielkości. Chry-
stus teraz jest w centrum naszej miłującej uwagi. Jezus jest Panem, Baran-
kiem zabitym dla naszego ocalenia, a jednocześnie Synem Ojca, gładzą-
cym grzechy, jedynym Świętym, Panem, Najwyższym..., wraz z Duchem 
Świętym w Chwale Boga Ojca.

W hymnie tym śpiewamy: „…tylko Tyś jest święty”. Świętość, to ta 
cecha Boga, wobec której wszystkie ludzkie słowa są za małe, niewystar-
czające, a ogłoszenie przez Kościół kogoś świętym, jest podkreśleniem, 
jak grzeszny człowiek, przez osobisty kontakt z Świętym Bogiem, dzięki 
łasce Bożej, rozwinął swoje człowieczeństwo w miłości, oczywiście ni-
gdy do świętości Bożej. Jedynie podczas naszego uczestnictwa w Bogu 
w Trójcy Jedynym w czasie Eucharystii oddawana jest Bogu Ojcu przez 
Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, w jedności Ducha Świętego 
wszelka cześć i chwała. 

Jak każdy hymn, powinien być zawsze śpiewany, chyba że inne racje 
przemawiają, aby go recytować – oczywiście w postawie stojącej. 

Chociaż hymn „Chwała na wysokości Bogu” rozpoczyna się motywem 
bożonarodzeniowym, to jednak, zgodnie z tradycyjnym rozumieniem, jest 
to hymn wielkanocny, o czym najlepiej świadczą obrzędy Wigilii Paschal-
nej, kiedy na „Gloria” rozbrzmiewają uroczyście dzwony i organy. 

W „Glorii” błogosławimy, wielbimy, wysławiamy i dzięki składamy 
Bogu  w Jezusie Chrystusie, ponieważ tylko On jest Święty, tylko On jest 
Panem i tylko On jest Najwyższy. Śpiewajmy ten hymn z miłości do Boga, 
czyli bezinteresownie. 

Modlitwa liturgiczna wymaga także odpowiedniej postawy ciała. 
Prawdą jest, że można się modlić wewnętrznie, czyli sercem, a także war-
gami i śpiewem, ale ważna jest też postawa całego ciała, jeśli ciało jest 
sprawne. Ważne są tu trzy zasadnicze postawy: stojąca, siedząca i klę-
cząca. Dla starszych, chorych, niepełnosprawnych te zasady w pełni nie 
obowiązują. Dominującą postawą w uczestnictwie liturgicznym jest po-
stawa stojąca. Zauważmy, że postawa kapłana, który przewodniczy, poza 
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małymi wyjątkami, jest postawą stojącą. Także dla wiernych taka posta-
wa powinna być czymś naturalnym. Jest ona czymś oczywistym, zna-
kiem szacunku, czci, poważania. Wstajemy wobec osoby, której chcemy 
okazać szacunek. Podobnie okazujemy szacunek dla osoby kapłana, gdy 
zgromadzony Kościół powstaje na rozpoczęcie Eucharystii i na wejście 
celebransa, gdy ten idzie do ołtarza; podobnie po Mszy, gdy wraca od 
ołtarza do zakrystii. Również dla Żydów modlitwa na stojąco była i do 
dziś jest czymś naturalnym. Ponadto o wymogu postawy stojącej w czasie 
modlitwy świadczą malowidła, rzeźby i pisma, pochodzące z pierwszych 
wieków. Jest to postawa paschalna, postawa przy wieczerzy paschalnej 
Izraelitów, postawa po wyjściu  z niewoli egipskiej, postawa Zmartwych-
wstałego Jezusa. A modlić się na stojąco w niedzielę, to okazywać radosne 
wyznanie wiary w Zmartwychwstanie Jezusa, w którym my także zyska-
liśmy uczestnictwo. Postawa stojąca jest postawą tych, którzy oczekują 
szczęścia Chrystusa Pana na końcu czasów i postawą zbawionych, którzy 
„stoją przed tronem i przed Barankiem” (Ap 7, 9). Modlić się na stojąco, to 
dla chrześcijan pamiątka Zmartwychwstania Jezusa i zapowiedź naszego 
uczestnictwa w chwale Nieba. Postawa stojąca jest wyrazem synowskiej 
wolności danej nam przez Chrystusa Zmartwychwstałego, który podźwi-
gnął nas z niewoli grzechu. 

Postawa siedząca z kolei wyraża gotowość serca na przyjęcie Słowa 
na wzór Marii z Betanii, która usiadła u stóp Jezusa i słuchała Jego Słów.

Postawa klęcząca mówi o tym, że przed Bogiem jesteśmy mali i po-
korni (Flp 2, 10). Klękanie przed Chrystusem Eucharystycznym, jak to 
czyni kapłan i czynią wierni, wyraża wiarę w rzeczywistą obecność Pana 
Jezusa w Sakramencie ołtarza. Im większa świadomość obecności Chry-
stusa w świątyni, tym większa postawa uniżenia i tym czytelniejszy gest 
uklęknięcia na kolano, czy na dwa kolana w czasie adoracji. Niepełno-
sprawni, chorzy oraz ludzie w podeszłym wieku, potrafią chwalić Boga 
w każdej postawie dla nich wygodnej !
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11. Kolekta, czyli zaproszenie 
      do indywidualnej modlitwy 

Wezwanie celebransa: „Módlmy się” skierowane jest do wszystkich 
zgromadzonych na Eucharystii. Podczas tego zaproszenia do modlitwy 
wymowny jest gest rozłożonych rąk kapłana. Tym widocznym gestem ce-
lebrans pragnie otworzyć nasz umysł, serce i duszę na obecnego Zmar-
twychwstałego Chrystusa. Rozłożone ramiona kapłana przypominają 
krzyż. Chrystus otwartymi ramionami kapłana, podobnie jak na krzyżu, 
pragnie przyjąć wszelkie prośby, pragnienia, sprawy, które ciążą nam na 
sercu, duchowe dramaty duszy, dramaty codziennego życia – słowem 
wszystko, czego się boimy i co nie pozwala nam z nadzieją iść przez trudy 
życia. Chrystus zna problemy i słabości wszystkich ludzi, obecnych dziś 
na Eucharystii. 

Po tym wezwaniu celebransa i po geście rozłożonych rąk powinna na-
stąpić chwila ciszy. Jest to już drugi moment osobistej refleksji w liturgii, 
podkreślony milczeniem. Ta cisza jest czasem na indywidualną modlitwę, 
chwilą na przywołanie prywatnych problemów i sformułowanie prośby 
o pomoc w trudnych sprawach naszego życia lub o wstawiennictwo za 
osobę zmarłą. To milczenie powinno być krzykiem do Boga! Stajemy wo-
bec zwycięskiego Chrystusa, często obciążeni i przygnieceni ciężarami 
życia. Z ufnością na modlitwie, m.in. w słowach: Jezu Ufam Tobie – odda-
jemy własne troski i miłości Chrystusowi, wierząc, że On ukaże nam, jak 
mamy w trudach i radościach życia – prawdziwie zwyciężać! 

Właśnie teraz jest stosowna chwila, aby samemu, w ciszy, z pełną dys-
krecją, polecić te sprawy z naszego życia Bogu w Trójcy Świętej Jedyne-
mu w nadziei, że żywy Bóg nam pomoże w pokonaniu wszelkich trosk 
i ukaże Boską mądrość, dając pomysł na szczęśliwe życie. 

Po tej krótkiej ciszy na prywatne modlitwy, prośby i uwielbienia ka-
płan unosi ręce ku górze, zbiera wszystkie modlitwy indywidualne w jed-
ną modlitwę Kościoła i kieruje jej treści do Boga Ojca przez Chrystusa 
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w jedności Ducha Świętego. Rozłożone ręce kapłana przypominają Chry-
stusa, który wyciągnął swe ręce na krzyżu, aby śmierć pokonać. Wcześniej 
z uniesionymi rękami modlił się Mojżesz (Wj 17, 9-14) za swój lud na 
pustyni. Teraz, na Eucharystii, gest rozłożonych rąk ma swój wyraz sym-
boliczny i wstawienniczy. Kapłan jak Chrystus na krzyżu wstawia się te-
raz do Boga Ojca za lud swojej parafii. Kapłan, trzymając rozłożone ręce, 
obejmuje w ten sposób wszystkich obecnych na Mszy Świętej i wszystkie 
ich osobiste modlitwy.

Kolekta

Wszechmogący, wieczny Boże,  
  Twoja hojność przewyższa zasługi i pragnienia

modlących się do Ciebie; +okaż nam swoje miłosierdzie,  
  odpuść grzechy, które

niepokoją nasze sumienia i udziel nam również tego,  
  o co nie ośmielamy się prosić. 

Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa,  
  Twojego Syna, +który z Tobą żyje i króluje

w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Ta pierwsza modlitwa liturgiczna Kościoła nazywana jest kolek-
tą, czyli zbieraniem wszystkich indywidualnych próśb. Nazywa się tak-
że modlitwą dnia, bo należy ona do konkretnego dnia. W treści jest inna 
w każdą niedzielę, inna o każdym świętym, inna w czasie różnych uroczy-
stości i często inna na każdy dzień. Jej budowa w treści jest zawsze taka 
sama. Rozpoczyna się od inwokacji lub przywołania Imienia Bożego lub 
Bożych przymiotów. Najczęściej wyraża się to w słowach: „Boże Wiecz-
ny, Wszechmogący, Stwórco...”, itp. Potem następuje wspomnienie dzieł 
Bożych, dokonywanych w historii zbawienia. Zależy ono od obchodu li-
turgicznego, np. specyficzne jest na Boże Narodzenie. Przypomnijmy, że 
liturgiczne przypomnienie jednocześnie uobecnia wydarzenie zbawcze. 
W dalszej części modlitwy dnia wyraża się konkretną prośbę, która jest 
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związana z tajemnicą dnia i wspomnianymi dziełami Bożymi. Kolekta 
kończy się rozbudowaną konkluzją, czyli zakończeniem. Zawsze zano-
szona jest ona do Ojca przez Chrystusa w Duchu Świętym. Podkreśla się 
w ten sposób obecność i działanie całej Trójcy Świętej. 

Bóg Ojciec jest celem modlitwy liturgicznej na Eucharystii; do Niego 
kierujemy teksty wspólnych próśb, lecz w centrum akcji liturgicznych jest 
Syn Boży Jezus Chrystus, jako pośrednik i kapłan. Jezus jest drogą, która 
prowadzi do Ojca, Chrystus wspiera naszą modlitwę, On modli się z nami, 
a my z Nim. 

Kolekta jest ważną modlitwą, posiada silny walor aktualności, odnosi 
się do konkretnych sytuacji życia uczestników liturgii. 

Modlitwa ta kończy się słowami: „Przez Pana naszego Jezusa Chry-
stusa, Syna Twojego, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha 
Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen” – a wierni po-
twierdzają „Amen”. Jest ono uznaniem: Tak, to jest nasza modlitwa, niech 
się tak stanie. „Amen” jest potwierdzeniem: „Tak, ja w tym biorę udział”, 
a inni tu obecni są także gotowi do podjęcia i wprowadzenia tej modlitwy 
do własnego życia. W czasie tej modlitwy wierni, zgromadzeni w świą-
tyni, stoją. Postawa ta wyraża gotowość do podjęcia wspólnej modlitwy 
i wprowadzenia jej treści w swoje życie. 

Lud odpowiada wspólnym słowem: „Amen”. Słowo to jest uznaniem 
treści modlitwy za swoją; jest potwierdzeniem, jest niejako moim podpi-
sem pod tekstem modlitwy Kościoła. 

Rada, odnosząca się do dzieci, polega na tym, by nauczyć je złożenia 
pobożnie rąk, gdy słyszą wezwanie – „Módlmy się”. Złożone dłonie, jedna 
do drugiej w geście modlitwy, wyrażają koncentrację, prośbę, szacunek, 
pokorę, oddanie. Ten gest bardzo pomaga w skupieniu na modlitwie, po 
zachęceniu celebransa słowami: „Módlmy się”, jak również przed przyję-
ciem Chrystusa w Komunii Świętej i w ciszy po Komunii Świętej.

Rada dla dorosłych zaleca, by po wezwaniu: „Módlmy się” – wyci-
szyć się wewnętrznie, stanąć przed Bogiem, skupić się, otworzyć się... Już 
to samo jest modlitwą. Gdy myślą i sercem dosięgam Boga – już się mo-
dlę. Mogę jeszcze nie wymawiać żadnych słów, ale patrzę na Chrystusa, 
mojego Pana.
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Gdybym w swym sercu zamierzał popełnić nieprawość, Bóg by mnie 
nie wysłuchał, ale Pan mnie wspomógł, przyjął głos mojej modlitwy 
(Ps 66). Wszechmogący i dobry Bóg kocha nas i wie, czego nam potrze-
ba, zanim zaczniemy Go prosić. Dlatego prośba brzmi: „Chryste udziel 
swoim wiernym ducha modlitwy i miłości wzajemnej, aby zawsze trwali 
w godnym dziękczynieniu. Usłysz nasze wołanie i przyjdź nam z pomocą” 
(Ps 145). Pozwól nam Chryste przeżyć ten dzień w radości ducha i wolno-
ści od grzechu.

„Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa Twojego Syna”. Chrystus za-
wsze żyje, aby orędować za nami. W słowach tej modlitwy Kościół na-
wiązuje do tajemnicy pośrednictwa Jezusa Chrystusa w różnych ludzkich 
sprawach. Chrystus przez swoją krew wszedł do prawdziwej Świątyni, 
czyli do samego Nieba, gdzie zasiada po prawicy Ojca i wstawia się za 
nami. Przez Chrystusa składamy Bogu Ojcu ofiarę z czci, chwały i prze-
błagania, bo zostaliśmy pojednani przez Śmierć Jezusa. Teraz my, niby 
żywe kamienie, jesteśmy podbudowani, jako duchowa świątynia, by sta-
nowić święte kapłaństwo dla składania duchowych ofiar przyjemnych 
Bogu za pośrednictwem Jezusa Chrystusa. Dlatego właśnie mówimy do 
Boga Ojca: „Przez Jezusa Chrystusa naszego Pana”. Chrystus, „przyjąw-
szy postać sługi”, stał się naszym kapłanem, przez którego możemy skła-
dać Bogu Ojcu ofiarę żywą, świętą, przyjemną. Nie moglibyśmy jednak 
składać takiej ofiary, gdyby Chrystus nie cierpiał za nas i nie stał się dla 
nas ofiarą. W Nim nasza ludzka natura staje się zbawienną ofiarą. Gdy 
mówimy „Twój Syn” i dodajemy: „który z Tobą żyje i króluje, w jedności 
Ducha Świętego”, głosimy, iż ten sam Chrystus, który dla nas stał się ka-
płanem, pozostaje w jedności natury z Ojcem i Duchem Świętym.

Reasumując, modlitwa ma nam pomóc w realizowaniu jednego z naj-
ważniejszych aktów służących duszy chrześcijanina, jakim jest westchnie-
nie do Boga. W niej znajdujemy pomoc do najlepszego przyjęcia pokarmu 
w postaci słowa Bożego.

Nasza narodowa tradycja przepełniona jest modlitwami o zdrowie, 
miłość, pokój i zbawienie. Te największe, najważniejsze dla człowieka do-
bra zalezą m.in. od modlitw, jakie ten zanosi przed oblicze Pana i zawsze 
były wielką troską Kościoła.
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W dzisiejszych czasach, gdy osobowość osób wierzących jest narażo-
na na tak wiele niekorzystnych oddziaływań, gdy częstokroć nie wiadomo, 
jaką postawę przyjąć, gdy chce się być trendy, a nie passé, pojawia się 
problem z zachowaniem kręgosłupa moralnego i pytanie: czy mam dość 
odwagi do zajęcia zdecydowanego stanowiska wobec współczesnych dy-
lematów moralnych?

Jak zawsze w takich sytuacjach, pomocna jest rozmowa z Bogiem, 
ale nowe wyzwania wymagają ponownego niejako wyjaśnienia i doprecy-
zowania, na czym ma ona polegać. Najprościej jest sięgnąć do bogatego 
kanonu gotowych modlitw, ale jakże często chcemy nadać wypowiada-
nym czy formułowanym w myślach tekstom formę osobistej rozmowy, bo 
czujemy potrzebę bardzo indywidualnego kontaktu.

I tu pojawiają się nasze kompleksy, rodzące następujące pytania: czy 
potrafię własnymi słowami dostatecznie jasno wyartykułować, o co mi 
chodzi w danej prośbie czy podziękowaniu? Czy moje słownictwo, fraze-
ologia i stylistyka nie są zbyt naiwne i niegodne? Czy dostatecznie znam 
liturgię i istotę chrześcijańskich obrzędów, obyczajów, symboli i odniesień 
do życia Chrystusa, by nie popełnić jakiejś gafy? /Bogusław Jasiński, Mo-
dlitwy [w:] Świdnickie studia teologiczne nr 1, s.153/ 

12. „Prawdą jest” i postanawiam odtąd żyć 
     zgodnie z jej treścią, dlatego mówię 
     Bogu i ludziom – Amen

Najkrótszym, najczęściej używanym i najważniejszym słowem 
uczestnictwa ludu chrześcijańskiego w celebracji eucharystycznej jest 
bez wątpienie słowo: Amen. To pierwsze religijne słowo małego dziecka 
przy składaniu rączek do modlitwy. W miarę dorastania słowo to nale-
ży napełnić treścią. Występuje na kartach Pisma Świętego, gdzie często 
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jest tłumaczone poprzez polskie słowo „prawda”, „zaprawdę”. W Starym 
Testamencie często „Amen” jest odpowiedzią na Słowo Boże, jest praw-
dą; wyrażenie to u proroka Izajasza „Bóg jest prawdą” jest równoznacz-
ne z „Bogiem Amen”, czyli Bóg jest wierny, jest odpowiedzią na Słowo 
Boże, jako żywe potwierdzenie prawdy. W przeciwieństwie do tekstów 
Starego Testamentu, słowo „Amen” w Nowym Testamencie pojawia się 
na początku, np. Jezus mówi: „Amen, Amen, czyli zaprawdę, zaprawdę 
mówię wam”. Amen na początku wypowiedzi Jezusa (praktyka poza tym 
niespotykana), to wstępna formuła uroczystego jej potwierdzenia i wyraz 
niezłomnego przekonania o jej prawdziwości. W Ewangelii spotyka się 
podwójne „Amen”, po którym następują bardzo znamienne w treści wy-
powiedzi Jezusa. W Apokalipsie „Amen” jest użyte jako imię Jezusa: „To 
mówi „Amen”, Świadek wierny i prawdomówny” (Ap 3, 14). A św. Paweł 
powie, że „przez Chrystusa wypowiada się nasze Amen Bogu na Chwałę” 
(2 Kor 1, 20). Warto także zauważyć, że „Amen” jest ostatnim słowem 
Apokalipsy św. Jana, czyli ostatniej księgi Pisma Świętego, przez co przy-
pieczętowuje treść całej Biblii, podkreślając prawdę w niej zawartą. Słowo 
„Amen” używane jest do dziś w liturgii na zakończenie wielu modlitw, 
zarówno tych, które wypowiadamy w całości sami (np. Ojcze nasz…, 
Zdrowaś Mario…, Chwała…), jak i tych, które wypowiada przewodni-
czący liturgii, my zaś tylko kończymy słowem „Amen”. Można zatem po-
wiedzieć, że to słowo jest naszą odpowiedzią, poprzez którą zgadzamy 
się z wypowiedzianą czy słyszaną modlitwą, której treść przyjmujemy za 
swoją. Jest to nasz podpis pod modlitwą zgromadzonego Kościoła. Jest to 
słowo wspólnoty liturgicznej i każdego z jej uczestników na poszczególne 
modlitwy Eucharystii.

„Amen” przeszło do wszystkich liturgii w swej formie pierwotnej, 
bez tłumaczenia, stało się wyrażeniem charakterystycznym dla słownic-
twa chrześcijańskiego. Szczególnie uroczyście śpiewamy dwa razy po trzy 
słowo „Amen”, na zakończenie wielkiej modlitwy Eucharystycznej, a me-
lodia zasadnicza jest wzięta ze śpiewu Egzultet, pięknego hymnu w Wigi-
lię Zmartwychwstania Chrystusa. 

Całość obrzędów wstępnych trwa około 5 minut i odbywa się w po-
stawie stojącej. 
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Podsumowanie 
Obrzędy wstępne cechuje ogromne bogactwo gestów i znaków: proce-

sja, ucałowanie ołtarza, znak krzyża, świeca, ogień, święcona woda, kwia-
ty, gest otwartych ramion, ręce uniesione ku górze, milczenie, śpiew. Bar-
dzo często traktujemy je rutynowo, a przecież każdy z nich ma niezwykle 
głęboką symbolikę. Warto pamiętać, co one oznaczają. 
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II. LITURGIA SŁOWA

1. List Boga do ludzi

Odkąd Chrystus ustanowił Eucharystię i polecił powtarzać w niej sło-
wa i gesty z Ostatniej Wieczerzy, Kościół postanowił, że zawsze będzie 
się czytać Pismo Święte. Nie całe, ale jakiś fragment. Czyni się tak, aby 
za każdym razem uczestnicy Eucharystii mogli się przekonywać o miłości 
Boga, o Jego działaniu na korzyść Jego ludu czy wybranych przez Niego 
ludzi. Dlatego w pierwszych wiekach niektórzy nazywali Pismo Święte 
listem Boga do ludzi, listem, który trzeba dawkować, a więc czytać po ka-
wałku, ze zrozumieniem, nieraz z wyjaśnieniem, ale zawsze po to, by się 
po raz kolejny przekonać o tym, jaki jest Bóg wobec ludzi. 

Wiecznie żyjący Bóg bezpośrednio nie napisał tekstów biblijnych, 
a Jezus Chrystus nie zostawił nam niczego na piśmie. To, co Bóg zasad-
niczo zrobił, to działał, pozwolił się poznać w działaniu. Ta księga nie 
zawiera prawd czysto intelektualnych, ale opowiada o cudownych wyda-
rzeniach, których Bóg dokonał w historii i dokonuje dziś, zbawiając ludzi. 
Jezus Chrystus zmartwychwstały i żywy nadal odpuszcza ludziom grze-
chy i przemienia wewnętrznie. Ta wewnętrzna przemiana pojedynczego 
człowieka, przemiana paschalna, jest podstawą wszelkiej przemiany życia 
wspólnego. 

Psalmista śpiewa Bogu: „Panie, Boże mój, wiele uczyniłeś cudów 
i w Twoich zamiarach wobec nas nikt Ci nie dorówna” (Ps. 40). „Boże 
naucz przeto swoich wiernych, co mają czynić z miłości do Ciebie” (hymn 
z Liturgii Godzin). Św. Paweł z kolei poucza: „Wszelkie Pismo, od Boga 
natchnione, jest pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do popra-
wiania, do kształcenia w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był dosko-
nały, przysposobiony do każdego dobrego czynu” (2 Tym 3,16). Sam Bóg 
przemawiał do umysłu, duszy i serca proroków, apostołów i ich następców. 
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Z natchnienia, więc mocą Ducha Świętego, przemawiali oni w imieniu 
Boga. „Nieustannie dziękujemy Bogu, bo gdy przyjęliście Słowo Boże, 
usłyszane od nas, przyjęliście je nie jako słowo ludzkie, ale – jak jest na-
prawdę – jako Słowo Boga, który działa w nas wierzących”  (1 Tes 2,13).

Kościół jako wspólnota rodzi się ze Słowa Bożego i nim żyje. Sło-
wo Boże zostało spisane we wspólnocie pierwszego Kościoła dla wspól-
noty wszystkich czasów i jego interpretacja powinna dokonywać się we 
wspólnocie Kościoła, czyli nauczanie Słowa Bożego winno dokonywać 
się w jedności z papieżem, biskupem i proboszczem parafii. Najbardziej 
godne miejsce dla Słowa Bożego to wspólnota Eucharystyczna.

Oto jak autorzy psalmów cenią Słowo Boże: „Pismo Św. uczy mą-
drości wiodącej ku zbawieniu – umocnij moje kroki Słowem Twoim Pa-
nie (Ps. 119). Poznanie Słów Bożych oświeca i naucza niedoświadczo-
nych. Korzeniem grzechu jest niesłuchanie Słowa Bożego. Nieznajomość 
Pisma Świętego to nieznajomość Chrystusa (św. Hieronim). Dziś ważne 
jest odnowienie wiary Kościoła w Słowo Boże (VD 27). Pismo Święte 
można zrozumieć tylko wtedy, kiedy się nim żyje (VD 47). Więcej się 
cieszę z drogi wskazanej przez Twe napomnienia niż z wszelkiego bogac-
twa (Ps. 119). Napełnij Panie lud swój Twoim Słowem, aby głosił Twoje 
cuda. Miłości pragnę, a nie krwawej ofiary, bardziej poznania Boga niż 
całopalenia (Ps. 50). Słowo Boże jest żywe, dlatego wewnętrznie ożywia 
uczniów Chrystusa, stąd pokładam nadzieję w Twoim słowie. Pragnę bar-
dziej poznania Boga niż całopalenia. W Panu pokładam nadzieję, Jego 
Słowo wielbię, Słowo Boże wychwalam (Ps. 56). Niebo i ziemia prze-
miną, ale moje Słowa nie przeminą, bo swoje Twoje Panie jest wieczne, 
niezmienne jak niebiosa (Ps. 119). Naucz przeto wiernych, co mają czynić 
z miłości do Ciebie. Kiedy rozmyślam nad swoimi drogami, kieruję moje 
stopy do Twoich napomnień. Pożądajcie więc Słów moich, a znajdziecie 
naukę życia. Błogosławieni, którzy słuchają Słowa Bożego i zachowują 
je wiernie. Ilekroć otrzymywałem Twoje Słowa, pochłaniałem je, stawało 
się dla mnie rozkoszą i radością serca mego – mówi prorok Jeremiasz (Jr 
15,16). 
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Rady i przemyślenia:
1.  Całe działanie Boga jest życiem, a życia nie można zamknąć w na-

czyniach, tak jak nie można zamknąć w butelce wody całego morza. Ty 
możesz napisać wiele płomiennych listów do swojej narzeczonej, ale ty 
jesteś kimś o wiele większym i ważniejszym, niż te listy. Podobnie trzeba 
czytać list Boga do ludzi, jakim jest Pismo Św. Bóg jest kimś o wiele więk-
szym niż te teksty... a działanie Boga przekracza nasze rozumne, ziemskie 
pojęcia. 

2.  Panie, nie dopuść, aby nas ogarnęły ciemności błędu, lecz spraw, 
abyśmy żyli w blasku Twojej prawdy: udziel nam duchowej mądrości, 
mocy i wewnętrznej wolności, bo tylko wtedy będziemy zdolni do słucha-
nia Twojego Słowa. 

3.  Jest piękny i pożyteczny zwyczaj czytania w rodzinie Słowa Bo-
żego w sobotni wieczór. Zapala się świece. Cała rodzina gromadzi się na 
dzieleniu się Słowem Bożym. Następuje wspólna modlitwa. Często ojciec 
lub syn, który jest lektorem, czyta Słowo na niedzielę. Potem prowadzi 
rozmowę w duchu wiary na temat przeczytanych treści. Młodzi pytają, 
starsi odpowiadają. Wyciągają wnioski do swego życia. Kończą wspólną 
pieśnią lub psalmem. Trzeba tworzyć kręgi biblijne, gdzie tylko się da!  
W tym jest przyszłość chrześcijaństwa!

2. Bóg dziś przemawia..., zwraca się do ludu 
     zgromadzonego na Eucharystii

Bóg może przemówić do człowieka – czytamy już w Księdze Powtó-
rzonego Prawa (Pwt 5,21). Mimo grzechu pierworodnego, Bóg nigdy nie 
opuścił człowieka. Człowiek zawiódł, ale Bóg pozostał wierny!!! Z upa-
dłym człowiekiem Bóg nawiązuje dialog zbawczy. Na początku Bóg mó-
wił do ludu Izraela przez Mojżesza, a później przez różnych ludzi: Abra-
hama, Izajasza, Jeremiasza, przez wielu proroków, królów, sędziów... 
Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez 
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proroków (Hbr 1,1). „Kierowani Duchem Świętym mówili od Boga świę-
ci ludzie” (2 P 1,21). Bóg mówił przez ludzi, nie pozostawił ich samych. 
Pisma Święte zawiera Słowo Boże, a ponieważ są to teksty natchnione, są 
one naprawdę Słowem Bożym (KO 24). 

Zauważmy, jak przedziwnym sposobem Bóg w swym Słowie umieścił 
odpowiedź na nasze problemy, pytania, małe i wielkie dramaty. 

Eucharystia, to uprzywilejowane zdarzenie, w którym Bóg przema-
wia do nas w teraźniejszości naszego życia. Biblia jest narzędziem, za 
pomocą którego Bóg codziennie przemawia do wiernych (Św. Hieronim). 
„Żywe bowiem jest Słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz 
obosieczny, przenikający aż do rozdzielenia duszy i ducha..., zdolne osą-
dzić pragnienia i myśli serca..., przed Nim wszystko jest odkryte i od-
słonięte” (Hbr 4,12-13). „Jest pożyteczne do nauczania, do kształcenia 
w sprawiedliwości – aby człowiek Boży był doskonały, przysposobiony 
do każdego dobrego czynu” (2 Tm 3,16-17). 

Oto mała próbka listu do Hebrajczyków:

Prolog
Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców 

naszych przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas 
przez syna. Jego to ustanowił dziedzicem wszystkich rzeczy, przez niego 
też stworzył wszechświat. Ten Syn, który jest odblaskiem Jego chwały 
i odbiciem Jego istoty, podtrzymuje wszystko słowem swej potęgi, a do-
konawszy oczyszczenia z grzechów zasiadł po prawicy Majestatu na wy-
sokościach. On o tyle stał się większy od Aniołów, o ile odziedziczył do-
stojniejsze od nich imię.

Do syna zaś: Tron Twój, Boże, na wieki wieków, berło sprawiedliwo-
ści berłem królestwa Twego. Umiłowałeś sprawiedliwość, a znienawidzi-
łeś nieprawość, dlatego namaścił Cię, Boże, Bóg Twój olejkiem radości 
bardziej niż równych Ci losem.

Oraz: Ty, Panie, na początku osadziłeś ziemię, dziełem też rąk Two-
ich są niebiosa. One przeminą, ale Ty zostaniesz i wszystko jak szata się 
zestarzeje.

I I .  L I T U R G I A  S Ł O W A
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Prawdą jest, że wielu z nas nie potrafi jeszcze wsłuchiwać się w Sło-
wo Boże. Jesteśmy dziećmi naszej epoki, straszliwie rozproszeni, zagłu-
szeni tysiącem przeróżnych wiadomości. W naszych domach prawie nie 
wyłącza się radia, telewizji i komputera. Dochodzi do tego, że w rodzi-
nie siebie nawzajem już nieraz nie słyszymy... Jak więc mamy usłyszeć 
Boga...? Trudno nam wyciszyć się wewnętrznie. Patrzymy z zazdrością 
na ludzi doskonale skupionych, opanowanych, zdolnych do kontempla-
cji i zamyślenia. Niestety, często w czasie Liturgii Słowa bywamy roz-
proszeni, nieuważni, myślący o czymś innym, niezdolni do zapamiętania 
czegokolwiek. Bóg do nas mówi, ale to nie dociera ani do rozumu, ani do 
naszego serca. Prawdziwego zasłuchania się w Słowo Boga możemy się 
uczyć od naszych braci protestantów. Oni potrafią lepiej od nas słuchać 
Słów Bożych. Mają wyrobioną przez wieki kulturę słuchania nauki Bożej. 
My mamy pod tym względem jeszcze spore zaległości, choć w ostatnim 
czasie dużo już w tym zakresie potrafimy.

Słowo mądrości
Wartość Słowa Bożego w sferze egzystencjalnej istoty człowieka jest 

nieporównywalna do innych słów czy wszelakich nauk! Swą wyjątkową 
wartość posiada z racji pochodzenia od samego Boga. Są to słowa bez-
cenne, jak wyznanie miłości, jak słowo przebaczenia, słowo uniewinnie-
nia, słowo ogłaszające radość narodzenia i słowo największej radości, że 
nasi bliscy po śmierci naprawdę żyją i my też żyć wiecznie u Boga wraz 
nimi będziemy. By pojąć wymowę takich słów pełnych nadziei, warto po-
święcić czas na studiowanie Biblii, na osobiste związanie ze Zmartwych-
wstałym Chrystusem, czas na miłosierną pomoc chorym, cierpiącym, po-
trzebującym – bo przez te czyny zasłużymy na Miłosierdzie Boże. Warto 
także pomyśleć, że do nas – zagubionych, zrozpaczonych, zasmuconych, 
przegranych (w ocenie własnej i innych!), ale zatroskanych o przyszłość 
swoją i najbliższych – dochodzi Słowo Boga. Jest to Słowo miłości, życia, 
nadziei, wyzwolenia i przebaczenia. Jest ono Dobrą Nowiną o Zbawieniu, 
daje szansę każdemu człowiekowi, nawet największemu grzesznikowi. 
Ono otwiera przed nami nową, szczęśliwą przyszłość. Nie usłyszeć tego 
słowa, nie zauważyć go wśród tysiąca słów, które odbijają się o nasze uszy 
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– to wielka tragedia i wyjątkowa strata. Zauważmy, że ludzie często pła-
czą, rozpaczają, wpadają w histerię, gdy nie po ich myśli idą małej warto-
ści sprawy materialne, które im służą zaledwie kilka lat, a gdy tracą Słowo 
Boże, które proponuje ludziom szczęście na całą wieczność, Słowo, od 
którego zależy to, co w życiu najważniejsze, nie przejmują się zbytnio… 
To tak jakby niektórzy zapomnieli, że wszystko materialne przeminie, ale 
Słowo Boże trwać będzie na wieki. Pomyśl, że niebo i ziemia przeminą, 
ale Słowa Boże nigdy nie przeminą (Mt 24,35). 

Oto modlitwa człowieka, który odkrył duchowe Bogactwo Słowa 
Bożego w Piśmie Świętym: „Biblio, wszystko jest w Tobie, cokolwiek 
kochałem..., na Tobie uczyłem się żyć, na Tobie uczyłem się kochać, na 
Tobie uczyłem się mądrości, na Tobie uczyłem się przebaczenia i na Tobie 
uczyłem się pokory, na Tobie uczyłem się modlić” (Roman Brandtstaeter, 
Biblio, Ojczyzno moja). 

Słowo Boże jest światłem, drogowskazem i przewodnikiem. „Jest 
lampą dla moich stóp i światłem na mojej ścieżce” (Ps. 105). „Ono jest na-
szą mądrością i umiejętnością” (Pwt 4,6). Otwierając się na Słowo Boże, 
człowiek otwiera się na jego mądrość. Dzięki czytaniu Biblii człowiek sta-
je się krytyczny, ma inne podejście do wiadomości słyszanych i czytanych, 
mądrze wybiera, odrzuca to, co mu szkodzi, staje się silny, odporny na siłę 
zła, na byle jakie argumenty  w manipulacji ludzkim myśleniem. Ze Sło-
wa Bożego czerpie wyższą mądrość, z którą w wymiarze moralnym czy 
etycznym nie może się równać żadna nauka pedagogiczna, filozoficzna czy 
społeczna. Św. Paweł, człowiek obdarzony wielką inteligencją, według 
oceny tego świata pisze: „Głosimy mądrość..., ale nie mądrość tego świa-
ta..., lecz głosimy tajemnicę mądrości Bożej, mądrość ukrytą” (1 Kor 2,  
6-7). 

Tylko Słowo Boże może nas przemienić, bo Słowo Boże wzywa do 
wyjścia z obecnego stylu życia i przekroczenia ludzkich niemożliwości, 
nawołuje do zmiany naszego sposobu wartościowania i wynikającego 
z tego nowego sposobu postępowania. Słowo Boże ma moc przenikania 
do umysłu i serca ludzkiego. Wprowadzając w nasze jestestwo Bożą ja-
sność, jakże często pozwala nam zerwać maskę pozorów, koi niepokój, 
ukazuje prawdziwy stan ducha, nie pozwala uśpić sumienia i wreszcie 
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ukazuje cały bezmiar spustoszenia duszy ludzkiej. Jest to proces bolesny, 
przykry, ale wyjątkowo oczyszczający. Czujemy się po nim tak, jak po 
przecięciu wrzodu czy po wyrwaniu zęba. Oddychamy z ulgą... 

Pozwólmy się oświecić Słowu Bożemu!
Pozwólmy poprzestawiać w sobie: myśli, pragnienia, wartości, po-

jęcie szczęścia, rozumienie pełni życia i pragnienie miłości doskonałej. 
Niejeden chrześcijanin uważa, że może pozostać przy swoim. Ale to tak, 
jakby kurczowo trzymał się kulkowych liczydeł, a nie chciał skorzystać 
z komputera, który niesamowicie szybko dokonuje m.in. operacji księ-
gowych. Podobnie myśli Boga nie są w żadnej mierze podobne do myśli 
naszych... Bóg nas przewyższa pod każdym względem!!! Warto Mu więc 
zaufać i pozwolić Chrystusowi prowadzić się w życiu; nigdy nie stracimy 
na tym. Dlatego codziennie modlimy się, powtarzając za psalmistą: „Oby-
ście usłyszeli dzisiaj głos Jego: nie zatwardzajcie serc waszych” (Ps. 95).

Podział czytań mszalnych
Ojcowie Soboru Watykańskiego II pragnęli wprowadzić czytania 

mszalne „dłuższe, bardziej urozmaicone i lepiej dobrane” (KL 35). Chcie-
li oni pełniej udostępnić skarbiec Słowa Bożego ludziom, aby mogli się 
z nim lepiej zaznajomić. To spowodowało, że rozłożono czytania niedziel-
ne i świąteczne na trzy lata. Oznaczamy je umownie: rok A, rok B i rok C. 
Można też nazywać je kolejnymi latami: Mateusza, Marka i Łukasza, bo te 
właśnie Ewangelie czytane są  w poszczególnych latach okresu zwykłego. 

Zasada układu jest bardzo prosta. Pierwsze czytanie jest przeważnie 
ze Starego Testamentu. Wyjątkiem są niedziele wielkanocne, podczas któ-
rych jako pierwsze czytanie bierze się fragmenty z Dziejów Apostolskich, 
czyli to, co działo się po Zmartwychwstaniu Jezusa. Słyszymy tu o histo-
rii pierwotnego Kościoła. Jako drugie czytanie mamy fragmenty listów 
apostolskich, a trzecie czytanie to fragment Ewangelii. Ten układ ukazuje 
nam nierozerwalny związek Starego i Nowego Testamentu. Stary Testa-



75

ment jest zapowiedzią; Nowy spełnieniem, realizacją zbawczego planu 
Bożego, pełnią objawienia. Ileż miejsc w Starym Testamencie znajduje 
wyjaśnienie w Nowym. I odwrotnie, ileż miejsc Nowego Testamentu nie 
da się zrozumieć bez Starego. To jest jeden święty księgozbiór, Boska bi-
blioteka. Taki układ czytań ukazuje wierność Bogu i coraz większą miłość, 
jaką okazywał ludziom. Ta miłość stanowi dla człowieka wezwanie do 
coraz ściślejszego jednoczenia się z Chrystusem. Oczom i uszom naszym 
ukazuje się ta szczególna historia świata, prześwietlona działaniem Bo-
żym. Bóg, który wszedł w ludzkie dzieje, pozostaje w nich nieustannie. 
Dzisiaj jeszcze głębiej wszystkiego dosięga i rozsądza przez działającego 
w świecie Ducha Świętego. Działa także tu i teraz. Także w zgromadzeniu 
liturgicznym podczas słuchania Słowa Bożego. 

Czytania dnia powszedniego rozłożone są trochę inaczej. Pierwsze 
czytanie ma układ dwuletni (I i II rok). Ewangelia rozłożona jest na rok. 
A więc, o ile niedzielna Ewangelia powtarza się co trzy lata, to ta z dnia 
powszedniego powróci do nas po roku. Poza tym inna jest zasada doboru 
czytań. Niedzielne dobierane są tematycznie, treściowo. Czytania dnia po-
wszedniego dobierane są na zasadzie czytania ciągłego, czyli według ko-
lejności, przy czym nie usiłuje się łączyć z Ewangelią, choć i tu spotykamy 
nieraz bardzo ciekawe współbrzmienie tekstów. W ten sposób docierają 
do nas wszystkie najważniejsze teksty Słowa Bożego, od księgi rodzaju, 
przez księgi prawa, historyczne, prorockie, mądrościowe, dydaktyczne, 
poetyckie, a także poprzez Ewangelię, dzieje i listy apostolskie aż do Apo-
kalipsy Św. Jana. 

Czytania mszalne znajdują się w księdze liturgicznej, zwanej lekcjo-
narzem, a księga Ewangelii nazywa się ewangeliarzem, często ma ozdob-
ną ramę, czyli oprawę. W niedzielę, święta i uroczystości odczytywane 
są trzy teksty: pierwszy ze Starego Testamentu (w okresie Wielkanocnym 
z Dziejów Apostolskich), drugi z pism Nowego Testamentu (przeważnie 
z Listu Św. Pawła), trzeci z Ewangelii. W dni powszednie czytane są dwa 
teksty: pierwszy ze Starego lub Nowego Testamentu, drugi z Ewangelii. 
Niektóre Msze Święte, sprawowane z okazji ślubu, pogrzebu, czy innych 
okoliczności, mają zasadę własnego doboru czytań.
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Rady i przemyślenia:
1.  Bóg słyszy wołających o pomoc (Ps. 34).
2.  Ludzie pytają, jak rozpocząć czytanie Biblii? Przez porównanie, 

m.in. do jedzenia tortu. Można odpisać przepis i samemu upiec tort, a moż-
na dostać małą część gotowego i samemu zjeść ze smakiem. Podobnie 
można studiować różne nauki o Piśmie Św., ale można wziąć mały frag-
ment, np. przypowieść o synu marnotrawnym z Ewangelii wg św. Łukasza 
(15, 11-32) i rozważać zasady wychowania dzieci w rodzinie. Te krótkie 
fragmenty zachęcą do poznania całości, bo dopiero wtedy poznamy „prze-
pisy”, jak powstały teksty poszczególnych ksiąg. 

3.  Bóg jest Autorem Pisma Św.: „Prawdy przez Boga objawione, które 
są zawarte i wyrażone w Piśmie Św., spisane zostały pod natchnieniem Du-
cha Św. (KKK 105). Bóg bezpośrednio nie napisał niczego, tak jak Chrystus 
nie zostawił nam niczego na piśmie, ale Bóg DZIAŁAŁ i pozwolił się po-
znać w działaniu. Te księgi mówią o cudownych rzeczach, które kiedyś i dziś 
dokonują się w historii ludzkości i w życiorysach pojedynczych ludzi, m.in. 
przez odpuszczenie grzechów i pozostawanie w nadziei na życie wieczne. Je-
zus był wypełnieniem Prawa i Proroków (por. Mt 5, 17). Chrześcijaństwo jest 
zasadniczo wydarzeniem, w którym widać miłość Boga i miłość człowieka, 
bo do czego ci się przyda wielka wiedza religijna, jeżeli nie będziesz kochał 
bliźniego? Każdy na swojej drodze musi przejść przez wydarzenie Paschal-
ne, tzn. bogactwo mądrości życia w Krzyżu i radości pełnej ze Zwycięstwa 
Jezusa przez Zmartwychwstanie. Kościół jako wspólnota przekazuje swoim 
ludziom to Boże życie, którego osobowo doświadczył człowiek ochrzczony. 
Kościół rodzi się z wielkanocnego wydarzenia, z Paschy Chrystusa, a Duch 
Św. oświeca nasze umysły, abyśmy rozumieli Pisma (Łk 24, 25).

4.  Żadne proroctwo Pisma nie jest dla prywatnego wyjaśnienia... Kie-
rowani Duchem Świętym mówili od Boga święci ludzie (2 P1, 19-21)!

5.  Niech przykazania wyryte w kamieniu przeniknie miłość, która 
wszystko ogarnia. Niech duch wolności dziecięctwa Bożego przemieni 
serce, albowiem szczęście trwałe i pełne możemy znaleźć tylko w wier-
nym oddaniu się Tobie Stwórco Wszelkiego Dobra. 

6.  Jak twierdził św. Ambroży, „gdy człowiek bierze do ręki z wiarą 
Pismo Św. i je czyta, znów przechadza się z Bogiem w raju”.
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7.  Ludzie mówią: Bóg tego nie widzi, Bóg tego nie dostrzega...? Po-
myślcie, wy głupcy w narodzie, czy nie słyszy Ten, który wszczepił ucho, 
Ten, który stworzył oko, nie zobaczy? Znane są Panu ludzkie myśli...! 
(Ps. 94).

3. Pierwsze czytanie – wszyscy prorocy 
zapowiadali to, co odnosiło się do 
Zmartwychwstałego Chrystusa

Rozpoczynając Liturgię Słowa, jesteśmy ludem Bożym, który karmi 
się Bożym Słowem. Na początku tego słuchania i rozważania trzeba nam 
sobie uświadomić, że „nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym 
Słowem, które pochodzi z ust Bożych” (Mt 4,4). Ta część Eucharystii ma 
charakter kontemplacyjny. Lud zasłuchany w Boga, który dziś przemawia, 
to postawa właściwa Kościoła ludu chrześcijańskiego. Słuchanie nie jest 
tu aktem biernym, lecz czynnym. Słowo Boże powinno być wysłuchane, 
powinno rosnąć i przynosić owoc, jak ziarno padające w ziemię. Należy 
zrobić wszystko, aby lektura czytana była w sposób wyraźny, zrozumiały, 
przez osobę przygotowaną, przy zastosowaniu ułatwień technicznych. Li-
turgia Słowa stanowi akt kultu w stosunku do Słowa Bożego, a dokładniej, 
w stosunku do Boga, który ciągle mówi do swojego ludu, zgromadzonego 
na Eucharystii: „Kiedy w Kościele czyta się Pismo Święte – naucza Sobór 
Watykański II – Bóg przemawia do swego ludu, a Chrystus w dalszym cią-
gu głosi Ewangelię” (KL 33). Co więcej, realizuje się szczególna obecność 
Boga poprzez Jego Słowo (KL 7; OWMR 29). Tak więc w centrum tej 
części Eucharystii znajduje się nie tyle pisane czy mówione Słowo Boże, 
ale raczej sam Bóg, który mówi dzisiaj poprzez to Słowo, wypowiedziane 
w przeszłości, później spisane oraz przez Osobę Chrystusa, który dzisiaj 
obwieszcza nam swoją Dobrą Nowinę, jako przesłanie Nadziei. Skoro 
Bóg przemawia teraz do zgromadzonych swoich dzieci, należy zachować 
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postawę godną wobec tych słów. „Dlatego wszyscy winni z szacunkiem 
słuchać czytań Słowa Bożego” (OWMR 29), zaś obrzęd Mszy Świętej 
precyzuje: wszyscy słuchają lektur na siedząco, zaś przed czytaniem 
Ewangelii wstają. 

Pierwsze czytanie, wzięte ze Starego Testamentu, ukazuje obietni-
ce Boga dawane narodowi wybranemu. Wszystkie one były skierowane 
na przyjście Mesjasza, czyli Zbawiciela. W Jezusie Zmartwychwstałym 
spełniły się wszystkie zapowiedzi i obietnice Starego Testamentu. Nowy 
Testament jest ukryty w Starym, natomiast Stary znajduje wyjaśnienie 
w Nowym (Św. Augustyn). Prorok Izajasz pisze w proroczej wizji: „Gdy 
wyrośnie różdżka z pnia Jessego, czyli gdy przyjdzie na ziemię Mesjasz, 
wtedy kraj napełni się znajomością Boga na kształt wód, które przepełnia-
ją morze” (Iz 11,1-10). 

Rady i przemyślenia:
1.  Przed czytaniem Słowa Bożego może być krótki, dobrze opraco-

wany i wygłoszony komentarz. Trzeba jednak unikać zbędnych stwier-
dzeń. Ludzkie i Boże słowo potrzebuje ciszy...!

2.  Czytane Słowo Boże jest ważnym elementem liturgii. Czytań, 
w których zawiera się Słowo Boże, nie wolno zastąpić innymi tekstami 
niebiblijnymi, choćby były doskonalsze w formie literackiej (OWMR 57).

3.  W sekcji mądrościowej proroka Barucha (4,4) zawarte jest stwier-
dzenie, że szczęśliwi jesteśmy, bo znamy to, co się Bogu podoba. Ten sam 
prorok pisze: przyjmijcie tę księgę, którą wam przesyłamy, aby była od-
czytywana w dniu święta i w dniach zebrań.

4.  Słowo Boże stanowi fundament liturgii. Celem całego Starego 
i Nowego Testamentu jest Eucharystia! Tu Słowo Boże staje się osobo-
wością – osobowym Bogiem. Szczytowym momentem dziejów zbawienia 
jest Eucharystia i źródłem Łaski Bożej dla uczniów Jezusa po wszystkie 
czasy.

5.  Bóg jest miłośnikiem życia! (Mdr 11, 21)

I I .  L I T U R G I A  S Ł O W A



79

4. Psalm – z nową mocą w naszych 
     świątyniach dziś brzmi śpiew psalmów

Odpowiedzią na pierwsze czytanie jest psalm responseryjny z refre-
nem, którego nie można zastąpić innymi śpiewami (nawet kolędami). Za-
wiera on medytacyjną odpowiedź na treść zawartą w poprzedzającym go 
czytaniu. Zadaniem psalmu jest pogłębienie medytacji nad Słowem Bo-
żym, usłyszanym w pierwszym czytaniu. Ten śpiew sprawia formę modli-
tewnego dialogu. Ta wzorowana na liturgii synagogalnej forma zachowuje 
przedziwną równowagę czytań, refleksji, ciszy i śpiewu. Odpowiednio 
dobrany psalm posiada refren, którego treść jest naszą odpowiedzią Bogu 
na Jego Słowo. W tej odpowiedzi wyrażonej słowami refrenu zawarta jest 
radość zgromadzonego ludu. To też jest Słowo Boże, zawarte w Księdze 
Psalmów. Księga ta znajduje się w Starym Testamencie. Wszystkich psal-
mów jest aż 150! Mówią one o miłości Boga do człowieka. Wiele z nich 
to piękne, radosne pieśni, ale niektóre są bardzo smutne. Podobnie każdy 
z nas ma w życiu chwile radości i smutku..., a o tym przecież chcemy opo-
wiedzieć Panu Jezusowi na Mszy Św. Podczas każdej Eucharystii śpiewa-
ny lub czytany jest fragment jakiegoś psalmu, zapisanego według numera-
cji liczbowej, np. Psalm 32, wiersze 6 do 8. Niektóre psalmy napisał albo 
śpiewał radośnie przed Panem Bogiem wielki król Dawid. Bardzo często 
psalm śpiewa specjalnie przygotowany psałterzysta lub któreś z dzieci 
o pięknym głosie. Dziewczynki ze scholi powinny śpiewać w zastępstwie, 
gdy nie ma psałterzysty.

Jak dobrze, że w naszych kościołach z nową mocą brzmi śpiew psal-
mów! Rozbrzmiewały one przez wieki, a dziś ponownie zadomowiły się 
w kościołach. Śpiewamy je trochę inaczej, jak kiedyś na Nieszporach; dziś 
z refrenami, których powtarzana treść głęboko drąży naszą świadomość. 
Po refrenie zastygamy w słuchaniu zwrotki śpiewanej przez kantora. Tekst 
pięknie wyśpiewany zapada w duszę, a potem my odpowiadamy refrenem. 
Trwa to aż do ostatnich słów wersetów psalmu, wybranych na daną uro-
czystość czy niedzielę. To nam pomaga pokochać tę modlitwę wyjętą z Pi-
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sma Świętego. Tymi samymi psalmami modlił się Jezus, modliła się Jego 
Matka, Apostołowie, całe zastępy ludzi świętych, żyjących przez wieki. 
Dziś my dołączamy do tych tysięcy ludzi, śpiewających ze szczęścia.

W treści psalmów ukryte jest piękno modlitwy. Sam Bóg jest w nich 
obecny ze swoją troską o człowieka. Śpiew psalmu przypomina nam, że 
Słowo Boże powinno stać się naszą modlitwą, ma być pieśnią naszej du-
szy, odpowiedzią daną przemawiającemu Bogu. Gdybyśmy to zrozumieli, 
może chętniej włączylibyśmy się w ten śpiew. Tu nie może nas zabrak-
nąć. To my odprawiamy ten fragment Mszy Św. Tu się wyraża kapłaństwo 
wszystkich ochrzczonych.

Kantor śpiewa wersety psalmu, te same, które były śpiewane w świą-
tyni i w synagogach na długo przed przyjściem Pana Jezusa. Patrząc na 
kantora, wyobrażamy sobie młodego króla Dawida. Wiele tych psalmów 
pochodzi od niego. Będąc nastolatkiem, został on wezwany, aby służyć 
Bogu jako król Izraelitów. Dziś ty, śmiało i głośno, śpiewaj refren psalmu! 
Gdy aktywnie śpiewasz refren, oddajesz się do dyspozycji Jezusa, któ-
ry dzisiaj pragnie za twoim pośrednictwem modlić się i śpiewać, tak jak 
czynił to kiedyś. Psalmy to melodie i słowa „wiecznie zielone”, o nieogra-
niczonym „terminie spożycia”. Mają ponad 3000 lat, a jest w nich ciągle 
pełnia głębi i treści, prawdziwa wiara. 

Psalmista podpowiada: „Śpiewajcie psalmy Bogu, śpiewajcie Królowi 
naszemu, śpiewajcie (Ps. 47), bo rozradują się wasze wargi, gdy będziecie 
śpiewać Panu, dlatego śpiewajcie z radością, a serca wasze wypełnią się 
uczuciem miłości, śpiewajcie psalm wśród narodów, a serce wasze sta-
nie się mocne i dusza wypełni radością. Śpiewajcie z okrzykami radości, 
zbudźcie harfę i cytrę, aby zaśpiewać Panu. Cieszcie się i radujcie na cześć 
imienia Pana i w nadziei waszego Zbawienia. A wtedy Słowo Boże stanie 
się lampą dla waszych kroków i światłem na ścieżce waszego życia.” 

Rady i przemyślenia:
1.  Psalm responsoryjny stanowi swoisty klucz do rozumienia czyta-

nego Słowa Bożego.
2.  Psalmista mówi: „więcej cieszę się z drogi wskazanej przez Twe 

napomnienia, niż z wszelkiego bogactwa” (Ps. 119).
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3.  Niech miłość Boża wreszcie świat przemieni, a człowieka uczyni 
podobnym do Jezusa Syna Bożego.

4.  Rozradują się moje wargi, gdy będę Ci śpiewał... Język mój jest jak 
rylec biegłego pisarza (Ps. 119).

5. II czytanie – życie chrześcijańskie  
    pierwotnego Kościoła pomocą dla nas,  
     jak żyć Słowem Bożym 

Drugie czytanie to teksty z Nowego Testamentu, a najczęściej są to 
listy Św. Pawła Apostoła. Pisał je do wielu ludzi, a raczej do wielu Ko-
ściołów, którymi kierował i objaśniał im prawdy wiary. Dla nas nauki te 
również są bardzo ważne. Ukazują nam, w jaki sposób wspólnota pierwot-
nego Kościoła zrozumiała, przyjęła i żyła nauczaniem Jezusa Chrystusa. 
Czytanie z Listów Apostolskich jest najczęściej życiowym komentarzem, 
duszpasterską zachętą do wcielenia  w praktykę tej prawdy czy wydarze-
nia, które zostało ukazane w Starym lub Nowym Testamencie.

Tym Pismom dają życie ci, którzy je wypełniają... Obecnie tamte tek-
sty wypełniają się w naszym chrześcijaństwie. Ty masz doświadczyć, że 
tamte wydarzenia stają się dziś twoją historią.

Oto jeden z wielu tematów z praktyki pierwotnego Kościoła, który 
wciąż jest aktualny w myśleniu wiernych w obecnym Kościele. 

Nauka św. Pawła o usprawiedliwieniu mówi, iż ewangeliczna wiara 
w Chrystusa Ukrzyżowanego, Zmartwychwstałego i Uwielbionego jest źró-
dłem usprawiedliwienia człowieka. To zwycięskie dzieło Chrystusa uobec-
nia się dziś na każdej Mszy św. Dzięki Chrystusowi, a nie naszym dobrym 
uczynkom, dostąpimy usprawiedliwienia przed Bogiem...! Wiele osób tego 
nie rozumie, liczą przed Bogiem tylko na swoje dobre czyny, nie żyją na 
co dzień Chrystusem, żyją w grzechach, nie mają w sobie Łaski Bożej, nie 
przyjmują Sakramentów Św. i nie chodzą na niedzielne Eucharystie. My, 
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duszpasterze mamy z tymi ludźmi wielkie problemy, gdyż oni tego nie chcą 
zrozumieć... A Pismo Św. mówi o tym jasno: „Człowiek osiąga usprawie-
dliwienie, nie przez wypełnianie prawa, za pomocą uczynków, lecz jedynie 
przez wiarę w Jezusa Chrystusa... My właśnie uwierzyliśmy w Chrystusa 
Jezusa, by osiągnąć usprawiedliwienie z wiary, a nie przez wypełnianie pra-
wa za pomocą uczynków, jako że przez wypełnianie prawa nikt nie osiągnie 
usprawiedliwienia... Sądzimy bowiem, że człowiek osiąga usprawiedliwie-
nie przez wiarę w Jezusa Chrystusa... Jeżeli zaś usprawiedliwienie dokonuje 
się przez prawo, to Chrystus umarł na darmo. Razem z Chrystusem zosta-
łem przybity do krzyża. Teraz już nie żyję ja, lecz żyje we mnie Chrystus... 
Obecne moje życie jest życiem wiary w Syna Bożego, który umiłował mnie 
i samego siebie wydał za mnie: (Gal 2, 16-21). 

6. Alleluja – radosnym śpiewem wysławiajcie 
    Chrystusa Pana, bo Zmartwychwstał!

Śpiew po drugim czytaniu (w dni powszednie wypada ono zaraz po 
psalmie) przypomina nam, że liturgia nie może być smutna: „Chwalcie 
Pana! Alleluja!”. Jest to śpiew zwycięzców, którzy pokonali wroga, a te-
raz świętują tryumf ze śpiewem na ustach. To spontaniczny okrzyk podzi-
wu, zachwytu z dokonanego wielkiego zwycięstwa. Tego słowa Alleluja 
używa przez wieki Kościół, aby ogłosić wielkanocne zwycięstwo Chry-
stusa. Kościół ogłasza tym słowem wielką radość i wielkie wesele, które 
jest udziałem całego świata. Kościół prosi, aby „Alleluja” było zawsze 
śpiewane. Recytowanie czy mówienie Alleluja nie wytwarza nastroju, nie 
oddaje święta duszy. Należy zatroszczyć się, by udział w śpiewie Alleluja 
mieli wszyscy uczestnicy liturgii. 

Śpiew ten opuszcza się tylko w Wielkim Poście. Rozbrzmiewa on 
nawet we Mszach żałobnych. Przypomina, że Chrystus Zmartwych-
wstał. Budzi nadzieję na spotkanie z Chrystusem w wieczności. Słowo 
to pochodzi z języka hebrajskiego: „hallelu Jahwe” i oznacza „chwalcie 
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Pana”. Występuje w wielu psalmach i innych tekstach Starego Testamentu. 
W Księdze Apokalipsy pojawia się jako refren hymnu ludzi odkupionych 
i zbawionych (Ap 19,1-8). W świątyni w Jerozolimie często rozbrzmiewa-
ło: Hallelu Jahwe – Chwała Tobie Boże! Jest więc wezwaniem (hasłem) 
do oddawania Chwały Bogu i jednocześnie zwięzłą formułą uwielbienia 
Boga. To odpowiedź i radosne zawołanie społeczności żydowskiej na 
hymn śpiewany przez chór (np. Ps 106, 47); chodzi tutaj  o stare liturgicz-
ne wezwanie do uwielbienia Boga, które często ma miejsce na początku 
albo na końcu psalmu (np. Ps 111, 112, 104, 105, 147-150). Zawołanie to 
stało się wkrótce stałą częścią żydowskich, a następnie także chrześcijań-
skich nabożeństw. Według żydowskiej tradycji Alleluja jest największym 
spośród wszystkich słów pochwalnych, ponieważ zawiera imię Boga wraz 
z Jego uwielbieniem. W Nowym Testamencie Alleluja występuje tylko 
w Apokalipsie św. Jana (19, 1.3.4.6). W ten sposób Alleluja raz na zawsze 
wpisało się w serce Kościoła. Stanowi ono liturgiczną aklamację, wyraz 
radości, jakby krzyk zgromadzenia.

Jak naucza Sobór Watykański II, „...w liturgii Bóg przemawia do swo-
jego ludu, Chrystus w dalszym ciągu głosi Ewangelię, lud zaś odpowiada 
Bogu śpiewem i modlitwą” (KL 33). Słusznie zatem, „jeśli nie śpiewa się 
„Alleluja” lub wersetu przed Ewangelią, można je opuścić”. 

Liturgia przewiduje „Alleluja” we wszystkich celebracjach w ciągu 
roku, a zwłaszcza w niedzielę i w Okresie Wielkanocnym, wyjątek czy-
niąc tylko dla pokutnego okresu Wielkiego Postu. Jednakże po okresie 
Wielkiego Postu „Alleluja” powraca w Noc Paschalną jak zwielokrotnio-
ny wybuch radości, po lekturze epistoły, niczym triumfalne pozdrowienie 
Chrystusa, który w Ewangelii obwieszcza swoje zwycięstwo nad śmiercią. 
Ten radosny śpiew jest przygotowaniem do słów Dobrej Nowiny, kiedy na 
zawsze śmierć zostaje pokonana.

Po odśpiewaniu aklamacji „Alleluja” kantor śpiewa odpowiednie sło-
wa wersetu. W liturgiach wschodnich były one wybierane z tzw. psalmów 
królewskich (np. Ps 94), podkreślających majestat Chrystusa. Obecnie za-
czerpnięte są najczęściej z różnych tekstów biblijnych. Są tak dobrane, by 
stanowić niejako motto Ewangelii, klucz do jej interpretacji. Śpiew „Al-
leluja” i werset przed Ewangelią powinien wykonywać kantor, schola lub 

I I .  L I T U R G I A  S Ł O W A



85

chór. Dokumenty przewidują także, że jednogłośnie może je rozpocząć 
cały lud. Ponadto śpiew ten nie powinien być wykonywany wyłącznie 
z ambony. Dobrze wykonany rozmodlony śpiew „Alleluja” może bardzo 
pomóc w przeżyciu uczestnictwa podczas tego fragmentu liturgii Słowa 
(por. sławne Alleluja z Oratorium Mesjasz Georga Friedricha Händla). 

7. Ewangelia – szczęśliwa Nowina 
    o wejściu Chrystusa w nędzę grzesznika

Ewangelia (z języka greckiego: euangelion), dosł. dobra nowina o od-
niesionym zwycięstwie w trudnej sprawie. Są też inne określenia tego ter-
minu, ale dla nas ważne jest: dobra nowina, dobra wiadomość, szczęśliwa 
wiadomość o wyjątkowym zwycięstwie.

Ewangelia stanowi szczyt liturgii Słowa, dlatego obudowana jest do-
datkowymi znakami. Jest więc pozdrowienie obecnych z przypomnieniem 
o obecności Chrystusa, jest znak krzyża na tekście Ewangelii, a uczestnicy 
czynią małe krzyżyki na sobie, jest wreszcie pocałunek na świętej księdze 
ewangeliarza lub lekcjonarza. Czasem jest okadzenie, a wówczas ministran-
ci światła stoją przy ambonce ze świecami. W uroczystej Mszy, odprawia-
nej przez Biskupa, celebrans może po zakończeniu czytania pobłogosławić 
wiernych księgą ewangeliarza, wtedy wierni powinni się przeżegnać. Na 
zakończenie Ewangelii słyszymy wezwanie: „Oto Słowo Pańskie”, a wier-
ni odpowiadają: „Chwała Tobie Chryste”. 

Ewangeliarz to duża księga; zapisane są w niej słowa i czyny Pana 
Jezusa. Zapisali je czterej Ewangeliści: Święci: Mateusz, Marek, Łukasz 
i Jan. Ewangeliarz jest pięknie ozdobiony ze względu na szacunek do słów 
Jezusa. Dla tej księgi przygotowane jest specjalne miejsce blisko ołtarza, 
a po przeczytaniu diakon albo kapłan kładą ewangeliarz na odpowiedni 
pulpit i otwierają tekst Ewangelii przeczytanej tego dnia, tak aby każdy po 
Mszy mógł podejść i jeszcze raz przeczytać sobie ten tekst. Otwarty ewan-
geliarz jest symbolem otwartego „skarbca” Słowa Bożego w Kościele.
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Potrójny znak krzyża na czole celebransa i ludzi oznacza gotowość do 
przyjęcia słów Jezusa: umysłem – jako chęć jak najlepszego zrozumienia 
tekstu; na ustach – jako pragnienie głoszenia Ewangelii, na sercu – jako 
wola przemiany życia pod wpływem słów Chrystusa. Kapłan kciukiem 
kreśli mały krzyż na swoim czole – niech Bóg pobłogosławi teraz rozum 
kapłana, na wargach – niech Bóg pomoże celebransowi głosić i rozwa-
żać Słowa Jezusa, na swojej piersi – niech Bóg pobłogosławi teraz serce 
kapłana, aby całym sobą przyjął Słowa Jezusa. My czynimy ponownie. 
W ten sposób otwieramy się wszyscy na działanie Ducha Świętego, któ-
ry pomaga nam przyjąć i wypełnić naukę Jezusa. Prezbiter wykonuje na 
początku znak krzyża na tekście Ewangelii, zaś na zakończenie całuje ją. 
Są to gesty, które jasno ukazują wiarę w obecność Chrystusa w księdze 
Ewangelii. Słowo jest narzędziem komunikacji między osobami, jest ge-
stem swoiście ludzkim, którego Bóg użył w historii, aby się objawić i dziś 
znowu używa, aby wejść z nami w dialog. 

W wiadomościach, jakie słyszymy na co dzień, przeważają tylko złe 
informacje – najczęściej sensacje i przykłady niemoralnego życia, posta-
wy świadczące o braku etyki w życiu wspólnym, czy tragedie, które na 
różne sposoby dosięgają społeczeństwo. Takie negatywne patrzenie na ży-
cie i świat udziela się również nam – uczniom Chrystusa. W tej sytuacji 
jak dobrze, że są też dobre wiadomości od Boga i od ludzi, którzy chcą być 
uczniami Chrystusa, czyli apostołami pozytywnych wiadomości, dobrych 
informacji, szczęśliwych zdarzeń... Głębokie zadumanie wobec prawdzi-
wych wartości i wielkiej godności człowieka nazywa się Ewangelią. Na-
zywa się to też chrześcijaństwem – jak mówił Jan Paweł II. Ewangelia to 
list o miłości Jezusa dla wszystkich ludzi, którzy z wiarą słuchają i zacho-
wują słowa Zbawiciela; to Dobra Nowina o wejściu Chrystusa  w naszą 
ludzką nędzę, spowodowaną często grzesznym życiem. 

Głoszenie Ewangelii należy do podstawowych zadań Kościoła. Jezus, 
posyłając swoich uczniów, mówił: Idźcie i nauczajcie (Mt 28, 19). Misja 
ewangelizacyjna nie jest wymysłem kapłanów, lecz posłannictwem Jezu-
sa. Słowa, którymi Chrystus posłał uczniów, należałoby według greckiego 
tekstu Ewangelii tłumaczyć: „Czyńcie sobie uczniów ze wszystkich na-
rodów”. Słowo Boże otwiera nam oczy na zbawczą obecność i działanie 
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Chrystusa dziś, m.in. w słowach: „Panie powiedz tylko słowo, a będzie 
uzdrowiona dusza moja...!”.

W czasie czytania Ewangelii wszyscy uczestnicy liturgii powinni stać 
i być zwróceni w kierunku ambony na znak szacunku do słów Jezusa. 
Ambona, niezależnie od wielkości, winna zajmować szczególne miejsce 
w kościele.

Rady i przemyślenia:
1. Celebrans przed czytaniem Ewangelii modli się w ciszy: „Wszech-

mogący Boże, oczyść serce i usta moje, abym godnie głosił Twoją świętą 
Ewangelię” – piękne słowa, które ludzie świeccy też winni wziąć do sie-
bie. 

2. Jezus zmartwychwstały jest sensem i wypełnieniem wszystkich 
Pism Starego Testamentu, których osią wewnętrzną jest Słowo Boże. 
Chrystus Zmartwychwstały otwiera dziś umysły uczniom, aby zrozumieli 
Pisma: „I zaczynając od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków, wykła-
dał im, co we wszystkich Pismach odnosiło się do Niego” (słynna nauka 
z Emaus – Łk 24, 25-27).

3. Słowo Boże jest wezwaniem do dialogu. W języku biblijnych słowo 
„słuchać” znaczy „być posłusznym”, czyli kochać. W Biblii Bóg ciągle 
mówi do człowieka. Szczęśliwi są ci, którzy słuchają Słowa Bożego. Bi-
blijne słuchanie prowadzi do komunii ze Słowem Bożym i z osobowym 
Bogiem.

4. Setnik rzymski, poganin, uwierzył w Moc Boską Słowa Bożego, 
dlatego prosił: „Panie Jezu, powiedz tylko słowo, a córeczka moja będzie 
żyła!” My natomiast przed zjednoczeniem się z Chrystusem w Komunii 
Św. prosimy: „Panie, powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza 
moja”. 

5. Dzięki słuchaniu, czytaniu i rozważaniu Ewangelii każdy chrześci-
janin może obrać Chrystusa za architekta swego życia. 

6. Abyśmy nie uważali Jezusa za kogoś innego niż my sami, stał się 
człowiekiem, ponosił trudy, zaznał głodu, dozwolił, aby mu dokuczało 
pragnienie, nie sprzeciwiał się cierpieniu i poddał się śmierci; na koniec 
ukazał się Zmartwychwstały. Pierwszy przeszedł tą drogę w swoim ludz-
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kim ciele dla człowieka, dla nas, abyś i ty nie upadł na duchu wobec prze-
ciwności, lecz chlubił się ze swego człowieczeństwa i również wyczeki-
wał tego, co Bóg w nim ukazał (św. Hipolit).

7. Chrystus niczego nikomu nie narzuca. On proponuje wielkie rzeczy, 
zostawiając jednak człowiekowi całkowitą wolność w podejmowaniu de-
cyzji, dlatego z pokorą  i łagodnością wzywamy ludzi do pójścia za Nim. 
Ale jest też konsekwencja takiego wyboru, podobnie jak we wszystkim, 
wszak Chrystus nie obiecuje łatwego życia pozbawionego norm i reguł.

8. My sami, przemienieni Słowem i Ciałem Chrystusa, pragniemy być 
dla innych solą ziemi i światłem świata, a przez uczestnictwo w Euchary-
stii ma ciągle w nas wzrastać Jego zbawienny owoc.

9. Tylko jeden Bóg ma prawo do tego, żeby Go kochać z całego serca, 
z całej duszy i ponad wszystkich swoich bliźnich, bo On pierwszy nas 
umiłował, a Chrystusowy krzyż jest dowodem na to, że nie ma większej 
miłości nad tę, gdy ktoś życie oddaje za przyjaciół. Za każdego z nas oddał 
życie Chrystus. Z tej miłości aż do końca, Jezus poszedł na krzyż, żeby nas 
uratować od zguby wiecznej... Z tej miłości aż do końca obdarował nas 
Eucharystią, w której jest z nami nieustannie obecny.

10. Kluczem do otwarcia skarbu Eucharystii jest wiara w obecnego 
Jezusa Chrystusa  w Słowie Ewangelii i w Eucharystii… Jest to sakrament 
realnej obecności Chrystusa z nami. To, co było widziane w Jezusie Na-
uczycielu, zostało po Zmartwychwstaniu zawarte w Sakramentach Świę-
tych.

11. Obecny w swoim słowie Chrystus staje dziś pośród swego ludu. 
Wzywa każdego z nas po imieniu: „Bądź dobrej myśli, wstań, Pan woła 
cię.” (Mk 10, 51). Podobną myśl mamy w pieśni religijnej: „Twoje usta dziś 
wyrzekły me imię”. Pomyśl, że Chrystus przez swoje słowo dziś osobiście 
zwraca się do ciebie. Dziś ten sam Zmartwychwstały i Uwielbiony Chrystus 
jest w naszych świątyniach i dalej głosi swoją Ewangelię. Czyż nie jest to 
zdumiewające?! Tajemnica Słowa Bożego pozwala nam złączyć się z rze-
szą, które przez wieki słuchają Ewangelii Chrystusa. Spełniają się prorocze 
słowa: „Szczęśliwe... uszy wasze, że słyszą!” (Mt 13, 16).

12. W Eucharystii Zmartwychwstały Chrystus dokonuje przemiany 
człowieka, poczynając od zmiany jego myślenia, jako odpowiedź na Sło-
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wo Boże. Słowo Boże kształtuje w nas Jezusa, Jezusowy sposób patrzenia, 
miłowania, oceniania i nadziei na lepsze życie. Kto trwa w Chrystusie, po-
winien również sam postępować tak, jak Jezus postępował. Kto zachowuje 
naukę Jezusa, w tym naprawdę miłość Boża jest doskonała. 

13. Niebo i ziemia przeminą, ale Jezusowe słowa nie przeminą  
(Mt 25, 35). Nauka Jezusa ma zapewnioną wieczną trwałość.

14. Zauważmy, że Judasz słuchał nauki Jezusa, ale nie wiązał życia 
z tą nauką, żył inaczej... Nie mówił do Jezusa Pan, tylko Mistrz, a prze-
cież Jezus ma być dla nas jedynym Panem, Autorytetem, Nauczycielem, 
Synem Boga Żywego. Nie może być nikogo nad Jezusem. Jezus domaga 
się od nas zaangażowania życiowego. Kto powierza swoje życie Jezusowi, 
ten znajduje w Nim siłę do zwyciężenia grzechu, lęku, strachu, a nawet 
śmierci. To wymaga jednak głębokiego związania swego życia z Chrystu-
sem Eucharystycznym.

8. Homilia – tłumaczenie Słowa Bożego 
    w teraźniejszości, aby naśladować Chrystusa 

W centrum każdej homilii ma być Chrystus Eucharystyczny, który 
jest wypełnieniem prawa i słów proroków (Mt 5, 17). Homilia służy ob-
jaśnieniu przypadających na dany dzień fragmentów Pisma Świętego. 
Jest tłumaczeniem Słowa Bożego we współczesnych uwarunkowaniach, 
tak aby Ewangelia dotarła do ludzi i była dla nich zrozumiała; ponadto 
ma uświadamiać słuchaczom, że Słowo Jezusa jest dzisiaj nadal aktual-
ne. Kapłani przekładają słowa Biblii na dzisiejsze życie, wykładają to 
w sposób najbardziej zrozumiały. Słowo „homilia” pochodzi z języka 
greckiego i oznacza rozmowę przyjacielską, serdeczną, miłą i sympa-
tyczną. Powinna być prosta, bezpośrednia, utrzymana w tonie rodzin-
nym, tak jak sympatyczna rozmowa przyjaciół. Wyraz „homilia” został 
użyty we fragmencie, opowiadającym o uczniach idących do Emaus, 
gdzie czytamy: „Rozmawiali oni ze sobą od tym wszystkim, co się im 
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wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali ze sobą, sam Jezus przybli-
żył się i szedł z nimi” (Łk 32, 14-15). 

W Kościele katolickim homilię podczas Mszy Św. może głosić tylko 
wyświęcony duchowny: biskup, prezbiter lub diakon. Powinna ona ukazy-
wać aktualność Słowa Bożego i umacniać wiarę słuchających. Jako żywe 
słowo ma płynąć z serca głoszącego i poruszać serce słuchaczy. Dobra ho-
milia to taka, która prowadzi do nawrócenia. Może przybierać formę dialo-
gu z wiernymi. Głoszenie homilii obowiązuje w niedzielę i święta nakazane, 
podczas wszystkich Mszy Św., odprawianych z udziałem wiernych, nato-
miast zalecane jest w dni powszednie, zwłaszcza w okresie Adwentu i Wiel-
kiego Postu. Po homilii powinno się zachować przez chwilę milczenie, które 
pozwala na osobistą refleksję nad usłyszanym słowem, dlatego w niektórych 
parafiach na chwilę wszyscy siadają. Nie ma określonego czasu trwania ho-
milii, ale jej długość powinna być proporcjonalna do całości Liturgii Słowa. 
Za pierwszą homilię uznaje się słowa Pana Jezusa utrwalone w Ewangelii 
św. Łukasza (4, 17-21), w których aktualizuje proroctwo Izajasza (61, 1).

Ponieważ Chrystus jest obecny nie tylko w sakramentach, ale także 
w Słowie Bożym, Sobór Watykański II zachęca do głoszenia homilii za-
wsze wtedy, kiedy udzielane są sakramenty święte. Celem głoszenia Sło-
wa Bożego na Eucharystii jest przemiana całego człowieka na wzór Jezusa 
Chrystusa. Zadaniem kaznodziei jest ukazać, co Bóg w tym konkretnym 
fragmencie Pisma Świętego chce powiedzieć zgromadzonym ludziom. 
Kapłan, głoszący Słowo Boże, mówi w imieniu Boga, z upoważnienia Bi-
skupa. Fundamentem nauczania w Kościele jest jedność z nauką Papieża 
i Biskupa. Często, przygotowując homilię, kapłan wybiera jedno zdanie 
z czytań lub z Ewangelii i na nim skupia swoją uwagę. Jest to homilia syn-
tetyczna, ale może też być analityczna, czyli stanowić rozważanie wszyst-
kich tekstów czytań. Kluczem do zrozumienia sensu czytań jest refren 
psalmu. Wzorem homilii w naszych czasach są przemówienia papieskie 
– Jana Pawła II i jego następców. 

Kaznodziejstwo jest charyzmatem, a nie każdy kapłan go posiada. Są 
też tzw. kazania okolicznościowe; można wtedy dobrać odpowiednie czy-
tania, lub nawiązać do czytań na dany dzień. Ważny jest język zrozumiały 
dla słuchacza. Należy dbać o piękno języka. Ważna jest u kapłana praca 
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nad kulturą wypowiedzi. Dobrze jest modlić się o te dary do Ducha Świę-
tego. Przykładem niech będzie piękna pieśń o Duchu Świętym po Ewan-
gelii, a przed homilią: „Duchu Święty przyjdź, prosimy, Twojej łaski nam 
trzeba...”

Czym różni się homilia od kazania? Homilia jest bardziej związana 
z kontekstem liturgicznym i biblijnym, jest komentarzem do tekstu prze-
czytanego w Liturgii Słowa, podczas gdy kazanie, jako gatunek literacki 
o treści religijnej, wygłaszane przez duchownego podczas nabożeństwa, 
może istnieć samodzielnie poza liturgią. Z zawartym w nim pouczeniem 
służy celom dydaktyczno-moralizatorskim, ukazuje i propaguje idealne 
wzorce osobowe, udziela praktycznych rad, wskazówek i prezentuje przy-
kłady do naśladowania. Homilia jest Słowem Boga, natomiast kazanie jest 
słowem o Bogu. Można stwierdzić, że w kazaniu Bóg jest „przedmiotem” 
naszych rozważań, a w homilii jest „podmiotem”, a więc Osobą, która 
przez kaznodzieję do nas przemawia. 

Miłości Boga nie nabywa się na drodze poznawania przykazań, czyli 
przez nauczanie, płynące z zewnątrz. W samej naturze człowieka spoczy-
wa pewna siła umysłu, jakby nasienie, zawierające w sobie zdolność oraz 
konieczność miłowania (św. Bazyli Wielki).

Rady i przemyślenia:
1. Słowami „Bóg zapłać” – po zakończonej homilii zgromadzony lud 

wyraża wdzięczność księdzu za przygotowanie i wygłoszenie Słowa Bo-
żego. Wiele godzin kapłani poświęcają na przygotowanie homilii. Mają 
dziś dużo materiałów. Żeby mówić krótko, trzeba się długo przygotowy-
wać! 

2. Homilia ma być troską o duchowy rozwój człowieka.
3. Jesteśmy więźniami „mądrości tego świata”. „Ziemskie”, często 

bardzo dalekie od Ewangelii myślenie, musi runąć, aby „na skale” powstał 
nowy dom. 

4. Miłość Chrystusa jest największą pozytywną siłą świata (Jan Pa-
weł II).

5. Oczyszczenie umysłu dokonuje się mocą Ducha Świętego (Bp Fo-
tyka).

8 .  H O M I L I A  –  T Ł U M A C Z E N I E  S Ł O W A  B O Ż E G O . . . 



92

6. Trzy rzeczy określają i znamionują życie chrześcijańskie: myślenie, 
słowo, działanie. Wśród nich pierwsze miejsce zajmuje myślenie. Na dru-
gim jest słowo. Po myśleniu  i mówieniu następuje działanie. Św. Paweł 
poucza nas: „Wszystko cokolwiek działacie, słowem lub czynem, wszyst-
ko czyńcie w imię Pana Jezusa” (Kol 3, 17).

9. Wyznanie wiary jako odpowiedź człowieka
    na usłyszane Słowo Boże 

Najlepszą odpowiedzią człowieka na usłyszane Słowo Boże jest przy-
jęcie go z wiarą i życie jego treścią. Dlatego we Mszy Św., zaraz po ho-
milii, wszyscy uczestniczący w niej składają wyznanie wiary – „Credo”, 
czyli „Wierzę”. W dzisiejszej liturgii Mszy Św. jest ono odmawiane we 
wszystkie niedziele, uroczystości i przy specjalnych okazjach dla podnie-
sienia rangi obchodu liturgicznego. Odmawia się wyznanie wiary, wypra-
cowane przez starożytne sobory, które odbyły się w Nicei, Konstantyno-
polu i Chalcedonie. W Mszach św. z udziałem dzieci można używać jako 
wyznanie wiary Skład Apostolski, czyli jeszcze starszą formę credo. 

Centrum naszej wiary stanowią tajemnice Męki, Śmierci i Zmartwych-
wstania Chrystusa. Wierzymy w Boga Żywego, który wskrzesza umarłych. 
A jednak już u zarania chrześcijaństwa pojawili się tacy, którzy prawdzi-
wość tych wydarzeń kwestionowali i fałszowali. Biblia ukazuje nam choćby 
arcykapłanów żydowskich, którzy dowiedziawszy się o zmartwychwstaniu 
Jezusa, nakazują strażnikom rozpowiadać, że Jego ciało z grobu zostało 
wykradzione, a samo zmartwychwstanie jest oszustwem (por. Mt 28, 13). 
Szybko pojawiają się ludzie, którzy naukę Chrystusa wypaczają i zmieniają. 
Z tego to powodu już sami apostołowie piszą wiele listów do wierzących, 
w których wyjaśniają błędy i potępiają fałszywe nauki. Powstaje więc pilna 
potrzeba zebrania podstawowych reguł wiary w formę spójnego tekstu. 

Wyznanie wiary jest skróconą formą katechizmu, czyli wyznaniem 
podstawowych prawd wiary chrześcijańskiej. Trzeba zwrócić uwagę, że 
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każda religia posiada swoje wyznanie wiary. Pobożny Izraelita miał obo-
wiązek składania wyznania swojej wiary dwa razy dziennie. Była to słyn-
na modlitwa „Szema Israel” – „Słuchaj Izraelu, Pan jest naszym Bogiem 
– Panem jedynym”. Odmawianie tegoż wyznania oznaczało uznanie Boga 
za Stwórcę zatroskanego o człowieka i o całe stworzenie. Wyznanie wiary 
w Boga było jednocześnie przywoływaniem, uobecnieniem dzieł, których 
dokonywał dla zbawienia człowieka. W liturgii chrześcijańskiej wyznanie 
wiary jest pozytywną odpowiedzią człowieka na usłyszane słowo Boże. 
Oznacza całkowitą akceptację tego słowa i wolę przyjęcia go do swojego 
życia. Z drugiej strony wyznanie wiary stanowi formę uwielbienia Boga, 
który przychodzi i objawia się człowiekowi w swoim słowie i w Eucha-
rystii. Jest to także wyznanie Bogu swojej miłości, wychwalanie Boga za 
wszystkie dzieła, które uczynił. Mocno podkreśla się działanie i obecność 
trzech Osób Boskich: Ojca, Syna i Ducha Świętego.

Określenie „wyznanie wiary” posiada dwa, często używane synoni-
my. Pierwszy z nich to „credo”, nawiązujący do łacińskiego „(ja) wie-
rzę”. Nawiązuje on do pierwotnego wyznania wiary, które odbywało się 
przy chrzcie i miało formę pytań, na które katechumen (czyli osoba, która 
miała przyjąć chrzest) odpowiada „wierzę”. Drugie określenie z kolei to 
„symbol” lub „symbol wiary”. Pochodzi od greckiego symbolon, co ozna-
cza połowę przełamanego przedmiotu, którą przedstawiano jako znak roz-
poznawczy. Określenia te każe nam widzieć w credo streszczenie prawd 
naszej wiary. Ich wspólne lub indywidualne odmawianie z wiarą oznacza 
wejście we wspólnotę z Bogiem i całym Kościołem, z każdym innym bra-
tem i siostrą, z którym wyznajemy tę samą wiarę, wyrażaną słowami sym-
bolu. Jest to również forma wezwania do nawrócenia. I w końcu wyznanie 
wiary przypomina w zwięzłej formie podstawowe prawdy wiary. To przy-
pomnienie i przeżycie na nowo zasadniczych prawd wiary przygotowuje 
bezpośrednio do uczestnictwa w Eucharystii.

Dlaczego wyznanie wiary jest tak ważne? Jak głosi pochodząca z V w. 
myśl – człowiek modli się tak, jak wierzy. Inaczej mówiąc, to, jak się 
modlimy, zaś w szczególności to, jak celebrujemy liturgię, zależy od tego, 
w co i jak wierzymy. Zanosząc nasze prośby ku Bogu, musimy wiedzieć, 
jaki ten Bóg jest. Na przestrzeni dwóch tysiącleci chrześcijaństwa powsta-
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ło wiele katolickich symboli wiary, których autorzy pragnęli możliwie 
dokładnie zebrać najważniejsze prawdy. Znajdujemy wśród nich teksty 
długie i krótkie. Niekiedy bardzo różne pod względem stylu czy formy. 
Współcześnie najbardziej znanymi symbolami wiary są tzw. Symbol 
Nicejsko-Konstantynopolitański (długie Wierzę w jednego Boga) oraz 
Symbol Apostolski (zwany krótkim Wierzę w Boga lub Składem Apostol-
skim). Tego pierwszego używa się w liturgii rzymskiej już od VI w., co 
stanowi nieprzerwaną tradycję Kościoła. Z kolei Skład Apostolski pocho-
dzi  z III w. i według legend został ułożony przez samych apostołów. Zwy-
kle bywa używany podczas modlitw poza liturgią (Różaniec, Koronka do 
Bożego Miłosierdzia, codzienny pacierz), jednak historycznie wiązał się 
głównie z rytem chrztu, stąd bywa też nazywany Symbolem Chrzcielnym. 
Współcześnie podczas liturgii Mszy Św. w niedziele oraz uroczystości od-
mawia się zazwyczaj Symbol Nicejko-Konstantynopolitański. Możliwe 
jest jednak w okresie Wielkiego Postu oraz w czasie paschalnym odma-
wianie w jego miejsce symbolu chrzcielnego. Wyznanie wiary odbywa 
się niekiedy również w formie pytań (tzw. egzamin wiary), np. podczas 
liturgii chrztu czy też przy odnawianiu przyrzeczeń chrzcielnych (liturgia 
chrzcielna wigilii paschalnej, bierzmowanie, itp.).

Syn Boży przyszedł i obdarzył nas zdolnością rozumu, byśmy poznali 
prawdziwego Boga. Wcielenie Jezusa jest dowodem Bóstwa Ojca i Syna. 
Prorocy już zapowiadali, że Bóg będzie widziany przez ludzi, że będzie 
żył i przebywał na ziemi, będzie mówił, dobrze czynił, będzie uzdrawiał 
chorych i wskrzeszał umarłych. Będzie nauczał o wolności od grzechu, 
czystości ludzkich serc i dusz, bowiem ludzie czystego serca oglądać Boga 
będą. Bez pomocy Chrystusa nikt nie może poznać Boga Ojca. „Słowo 
stało się Ciałem i zamieszkało wśród nas”, aby mógł umrzeć za nas Ten, 
który nie może umrzeć. Nieśmiertelny Bóg przyjął śmiertelną naturę, aby 
za nas umrzeć i swoją śmiercią naszą śmierć pokonać (św. Augustyn). Je-
zus zadał cios śmierci, pogodził na zawsze niebo i ziemię. Odtąd szczęście 
aniołów jest udziałem ludzi wierzących.

Przez zwycięstwo Chrystusa nad grzechem, śmiercią i szatanem, my 
wynurzamy się ku pełni życia, mamy zapewnioną Przyszłość. Jezus jest je-
dyny mający nieśmiertelność. Dlatego tak ważne jest osobowe zapuszczenie 
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korzeni w Chrystusa, aby na Nim budować ludzką przyszłość i wspólne ży-
cie. Świadectwa wspólnego wyznania wiary w Boga Żywego i Prawdziwe-
go potrzebuje współczesny świat, dziś bardziej niż poprzednie epoki. 

Jezus jest definicją Boga. On jest ostateczną obecnością Boga w świe-
cie. Kto widzi człowieka Jezusa, ten widzi samego Boga. Spotkanie czło-
wieka z Bogiem osiągnęło swój cel ostateczny w Jezusie. W Nim Bóg 
dał się poznać w sposób ostateczny. Poznawanie Boga jest prawdziwym, 
cudownym odkrywaniem, choć różnym od form poznania przyrodnicze-
go. W każdym prawdziwym poznaniu transcendujemy nas samych, czyli 
wychodzimy ponad siebie. 

Szczęśliwy ów sługa, którego Pan zastanie czuwającym, gdy nadej-
dzie. Zmęczony życiem, lecz wierny w miłości, wprowadzi go do swego 
Królestwa. Tajemnica Istoty Bożej pozostaje zawsze nieuchwytna i nie do 
wypowiedzenia. Umysł ludzki nigdy w pełni jej nie uchwyci i nie wyczer-
pie. Przewyższa ona poznanie ludzkie (św. Maksym Wyznawca).

Jak biedny jest człowiek, który nie wierzy, a gdy się już w nic nie 
wierzy, jest się gotowym uwierzyć w byle co, każdemu, kto tylko mieni 
się wiarygodnym. 

Rady i przemyślenia:
1. Głównym celem głoszenia Słowa Bożego jest obudzenie wiary 

w człowieku. Dokonuje się to w głębi ludzkiej duszy. Następuje tam oso-
bowe spotkanie z Jezusem, mocą Ducha Świętego. Wiara to cud Łaski Bo-
żej dany za darmo. Gdy człowiek mówi Bogu: Wierzę Tobie, Ufam Tobie 
– wchodzi z Nim w przymierze. Otwiera się na Moc Bożą.  W Chrystusie 
odnajduje trwały grunt dla swojego istnienia. Na Bogu się nie zawiedzie. 
Wiara jest fundamentem wszelkiego duchowego budowania. Jest zwycię-
stwem, aktem odwagi i nadziei na przyszłość u Boga.

2. Kiedy wypowiadamy najważniejsze prawdy naszej wiary, to wy-
znaczamy sobie azymut wędrówki za Chrystusem. Ten skrót wiary jest jak 
mapa turystyczna w górach, która wyznacza właściwe i bezpieczne szlaki.

3. „Jezus jest Panem” – to najstarsza i najkrótsza formuła wiary. 
4. Jeśli jakieś słowo w życiu zobowiązuje, to w szczególny sposób 

słowo: Wierzę...!
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5. Byliśmy ongiś nierozumni, czciliśmy kamienie, rzeczy material-
ne, bezduszne przedmioty. Byliśmy pogrążeni w mroku, zaślepieni cał-
kowicie. A oto odzyskaliśmy wzrok duszy dzięki łasce Bożej. Żywy Bóg 
zechciał, abyśmy przeszli z nicości do istnienia...! Powołał nas do życia 
wiecznego, do światłości wiekuistej, do życia w doskonałej miłości. 

6. Jezus przyszedł powołać grzeszników, a nie sprawiedliwych. Rze-
czą naprawdę wielką jest podtrzymywanie tych, którzy upadają... Jezus 
przyszedł, aby zbawić tych, co zginęli... Wezwał nas, gdy szliśmy już ku 
zagładzie. 

7. Ty Boże zasadziłeś na łąkach istnienia każdego z ludzi, jak drze-
wo nad wodą. Poisz go deszczem swej łaski ożywczej. Przed złą wichurą 
osłaniasz miłością. Dajesz mu siłę, by przetrwał cierpienie, podobne bu-
rzy łamiącej konary. Czekasz cierpliwie, aż wiarą rozkwitnie i wyda owoc 
dojrzałej mądrości. Wtedy przenosisz swe drzewo strudzone do jasnych 
sadów wiecznego pokoju (hymn Liturgii Godzin). 

8. Wszechmogący Boże miłości i życia, od Ciebie pochodzi wszystko, 
co dobre i piękne.

9. Chrystus pierwszy nas umiłował, abyśmy mogli miłować Boga. Bez 
Miłości Bożej  w sobie nie możemy być tym, ku czemu Bóg nas stworzył. 

10. Świadectwa Boże są godne wiary.
11. Wcielenie Jezusa wstrzymało świat przed zagładą.
12. Potomstwo Abrahama to ci, którzy naśladują Abrahama w wierze, 

czasem mają nadzieję wbrew nadziei, idą w nieznane za głosem Słowa 
Bożego.

10. Modlitwa powszechna – ochrzczeni    
      spełniają uczestnictwo w powszechnym  
      kapłaństwie Chrystusa 

W każdej Mszy Św., obok modlitw przeznaczonych dla kapłana, są 
także takie, które należą do wiernych zgromadzonych w kościele. Najważ-
niejszą modlitwą, która ze swojej natury należy do całego zgromadzenia, 
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jest modlitwa wiernych, zwana także modlitwą powszechną. W struktu-
rze Mszy Św. znajduje się ona po homilii i wyznaniu wiary. Modlitwa ta 
ma swój początek  w Piśmie Świętym. Św. Paweł tak bowiem zachęcał 
pierwszych chrześcijan do modlitwy za innych: „Polecam więc przede 
wszystkim, by prośby, modlitwy, wspólne błagania, dziękczynienia odpra-
wiane były za wszystkich ludzi: za królów i za wszystkich sprawujących 
władzę, abyśmy mogli prowadzić życie ciche i spokojne z całą pobożno-
ścią i godnością. Jest to bowiem rzecz dobra i miła w oczach Zbawiciela 
naszego, Boga, który pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli 
do poznania prawdy (1 Tm, 2,1-4). Modlitwa powszechna umocowana jest 
więc w biblijnym przekazie, tak jak cała Liturgia Słowa, która bierze swój 
początek w nabożeństwach sprawowanych w synagogach żydowskich. 
W szabat nabożeństwo kończyło się modlitwami w różnych intencjach. 

Tę strukturę modlitwy przyjęło chrześcijaństwo, aczkolwiek na prze-
strzeni dziejów zmieniała się ona wielokrotnie. W pierwszych wiekach 
w modlitwie powszechniej mogli uczestniczyć tylko wierni ochrzczeni. 
Po Soborze w Nicei, czyli po roku 325., mogą już uczestniczyć w niej 
wszyscy, także katechumeni. W czwartym wieku modlitwa powszechna 
przybrała postać litanii z 17 wezwaniami, a po reformie przeprowadzonej 
przez papieża Grzegorza Wielkiego została przeniesiona na koniec liturgii, 
gdzie jako modlitwa pozaliturgiczna mogła być odprawiana w języku oj-
czystym. Dopiero po 1400 latach nieobecności tej modlitwy w liturgii na 
Soborze Watykańskich II postanowiono, iż „po Ewangelii i homilii należy 
przywrócić modlitwę powszechną, czyli modlitwę wiernych, zwłaszcza 
w niedziele i święta nakazane, aby z udziałem wiernych odbywały się mo-
dlitwy za...” (KL 53). W obecnie obowiązującym Mszale Rzymskim przy-
pomina się sens, miejsce, znaczenie, tematykę intencji oraz ich kolejność. 

I tak modlitwa powszechna składa się z trzech części:
1.  Wprowadzenie – część ta należy do celebransa. Powinna być krót-

ka i nawiązywać do usłyszanego Słowa Bożego, może także nawiązywać 
do roku liturgicznego. 

2.  Wezwania – obejmują następujące intencje: za potrzeby Kościoła, 
za rządzących państwami i za zbawienie całego świata, za ludzi doświad-
czonych różnymi trudnościami, za miejscową wspólnotę.
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3.  Zakończenie – tak jak i wprowadzenie, należy do celebransa. Win-
no być również krótkie i zawierać prośbę skierowaną do Boga o wysłucha-
nie intencji wiernych.

Słucha się intencji w postawie stojącej, w gotowości do wypełnienia 
treści podanych modlitw. Określenie „modlitwa powszechna” doskonale 
wyraża jej istotę. W modlitwie tej otaczamy troską cały Kościół widzial-
ny i niewidzialny, ludzi wierzących i niewierzących, naszą małą ojczyznę 
i cały świat. 

Normy liturgiczne, zawarte w Mszale, doprecyzowane zostały przez 
Konferencję Episkopatu Polski, która w omawianym przez nas temacie 
przypomina, iż „przewodniczący celebracji z miejsca przewodniczenia 
rozpoczyna i kończy modlitwę powszechną. Odczytywanie wezwań tej 
modlitwy nie należy do kapłana. Wezwania wygłasza diakon, kantor, lek-
tor lub inny wierny świecki. Może to czynić z ambony lub z innego, od-
powiedniego miejsca. Wezwania te winny być nieliczne, ułożone w duchu 
mądrej wolności, zwięzłe i wyrażające błagania całej wspólnoty. Ma ich 
być przynajmniej cztery a najwięcej sześć” (OWMR 71 i 108).

Modlitwa powszechna powinna tematycznie wiązać się z czytaniami 
mszalnymi, gdyż jest ona odpowiedzią na usłyszane Słowo Boże. Poza tym 
modlitwa jest wyrazem wiary, że całe życie człowieka zależy od Boga, że 
bez Niego nic nie możemy uczynić. Kościół, jako wspólnota wierzących 
w jedności ze świętymi, czyli Kościołem już zbawionych, modli się o po-
trzeby całego świata, a nie tylko w osobistych sprawach wiernych. Wynika 
to z uniwersalnego powołania Kościoła. Modlitwa powszechna była i jest 
podstawowym aktem liturgicznym kapłaństwa wiernych. Wszyscy uczest-
niczymy w kapłaństwie Jezusa Chrystusa jako ludzie ochrzczeni, dlatego 
możemy zwracać się do Boga, wołając „Ojcze”. 

Oto tekst jednej z modlitw powszechnych:
Zgromadzeni w imię Chrystusa, gorliwie módlmy się do Boga, który 

jest źródłem wszelkiej świętości:
1. Módlmy się za Kościół święty, aby Pan Bóg zachował nas w jego 

wspólnocie.
2. Módlmy się za rodziców, aby własnym przykładem utwierdzali 

wiarę w swoich dzieciach.
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3. Módlmy się za upokarzanych ludzi, aby przykład upokarzanego 
Chrystusa był dla nich umocnieniem.

4. Módlmy się za zmarłych, aby dostąpili szczęścia wiecznego w nie-
bie.

5. Módlmy się za nas samych, aby doświadczenia życiowe przyczyni-
ły się do umocnienia wiary.  

W modlitwie wiernych przynosisz Bogu wraz ze wspólnotą to, co 
skrywasz głęboko w sercu. Każdy jest zaproszony, by pójść ze swoimi 
propozycjami modlitwy i samemu włączyć się w modlitwę wspólnoty. 
Tu świeccy spełniają „kapłańską służbę Ludu Bożego”. Podczas tej mo-
dlitwy doznają przeświadczenia, że oni także mogą wraz z kapłanem za-
nieść świat i codzienność przed Boga, wszak nie jest im obojętne, że lu-
dzie w Sudanie umierają z głodu, że w Tajlandii umierają na AIDS, że na 
naszym podwórku pobito małego chłopca, a na wybrzeżu huragan zadał 
śmierć niewinnym; należy pamiętać również o chorych, o ofiarach wypad-
ków drogowych... Ich cierpienie także nas dotyka i wstawiamy się za nimi 
we wspólnocie Kościoła. Ta modlitwa jest bardzo prosta i wyrazista. Ma 
ona szczególne zapewnienie, że będzie wysłuchana: „Zaprawdę powiadam 
wam: „Jeżeli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszyst-
kiego użyczy mój Ojciec, który jest w Niebie” (Mt 18,19). W wielkim 
zgromadzeniu liturgicznym nasze prośby poparte są wstawiennictwem 
wielu braci i sióstr. Dlatego nieraz aż huczy to wezwanie: „Ciebie prosimy, 
wysłuchaj nas Panie!” – mówione lub śpiewane przez całe zgromadzenie. 
Uczestnictwo wiernych  w tej modlitwie może stać się jednym z bardziej 
wspólnototwórczych momentów Mszy Św. Na pewno niejeden z uczestni-
ków chce wprowadzić swoich braci i siostry w sprawy, o które się troszczy 
i modli już dłuższy czas. Pragnie razem z nimi powierzyć je Opiece Bożej.

Zmartwychwstały Chrystus, ciągle obecny w swoim Kościele, dziś 
poucza, oświeca, karmi i rozszerza ludzkie serca. Mamy świadomość, że 
z nami jest Chrystus, który Pisma nam wyjaśnia. Eucharystia daje nam 
klucz do zrozumienia Bożego planu zbawienia, czyli całego Pisma Świę-
tego. Naszą odpowiedzią na Słowo Boże jest osobista wiara i wspólna 
modlitwa o zbawienie całego świata.
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III. PRZYGOTOWANIE DARÓW

1. Uczestnictwo w składaniu ofiary

Cała dotychczasowa akcja liturgiczna przenosi się z miejsca prze-
wodniczenia, poprzez stół Słowa Bożego (czyli ambonę), do centralnego 
miejsca Mszy św., czyli do ołtarza, nazywanego również ołtarzem eucha-
rystycznym. Tę część liturgii Mszy nazywamy przygotowaniem darów. 
Warto tu jednak od razu przypomnieć, że najdoskonalszym darem jest sam 
Jezus Chrystus. To On, gdy utożsami się z chlebem i winem, składa siebie 
w ofierze Bogu Ojcu. Istotą bowiem całego życia Jezusa była ofiara z wła-
snego życia dla ludzi i za ludzi. Całe Jego życie było przygotowaniem 
do ostatecznej ofiary na krzyżu, jako ceny naszego odkupienia. Mszalne 
zaś przygotowanie darów ofiarnych w sposób liturgiczny pozwala nam 
uczestniczyć w zbawczej ofierze Chrystusa. Te ludzkie dary w dalszej czę-
ści liturgii zostaną włączone w ofiarę Chrystusa, a w niej wszystko dostę-
puje przemiany, przeistoczenia – chleb i wino staną się Ciałem i Krwią 
Chrystusa, ludzki trud pracy i wszelkie cierpienie – drogą do zbawienia, 
a ludzie włączeni w życie Boga, zostaną przebóstwieni...! To, co Bogu 
ofiarowano, oddane będzie stokrotnie!

Aby uczestniczyć w składaniu ofiary, najpierw trzeba przygotować 
na początku rzeczy zewnętrzne, tj. ołtarz i dary. Najpierw przygotowuje 
się ołtarz, który jest ośrodkiem całej liturgii eucharystycznej. Na ołtarzu 
umieszcza się biały korporał, puryfikaterz, mszał, kielich mszalny, puszkę 
z komunikantami i patenę z hostią (gdy nie ma procesji darów). Dodatko-
wo ministranci przynoszą na ołtarz wino i wodę w ozdobnych naczyniach, 
wcześniej już świecą się świece, które są wspaniałym symbolem samo-
poświęcenia się ludzi, czyli spalania się... Obok ołtarza są żywe kwiaty, 
symbol owoców ofiary krzyżowej. 

Następnie przynosi się dary na ofiarę. Godne uznania jest, jeśli wierni 
przynoszą chleb i wino, które przyjmuje od nich celebrans, aby je następ-
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nie złożyć na ołtarzu. Choć z czasem lista składanych darów poszerzyła 
się i wierni przynoszą dziś różne przedmioty materialne, to jednak naj-
ważniejszymi są zawsze chleb i wino. To dwa podstawowe dary euchary-
styczne. 

Ewangeliści zapisali, że Jezus wziął chleb i kielich z winem. Chleb 
i wino to podstawowe składniki pożywienia ubogich ludzi w Jerozolimie 
za czasów Jezusa, a także i dzisiaj na całym świecie. To najbardziej pro-
sty pokarm dla najbiedniejszych. Ten najbardziej prosty i zwyczajny znak 
chleba i wina wziął Jezus na znak swojej obecności wśród ludzi. Chrystus, 
posługując się tymi znakami ustanawia Eucharystię na wzór pokarmu. 
Poucza nas, że ten Jego pokarm jest tak samo potrzebny, jak codzienny 
chleb i napój. Postacie chleba i wina przypominają nam także, że jesteśmy 
powołani do jedności z Chrystusem i między sobą. I w tym jest nasza 
wielkość.

Codzienny chleb jest przede wszystkim darem Bożym i źródłem ży-
ciowej siły dla człowieka. To niezastąpiony pokarm, symbol codziennej 
pracy i ludzkiego życia. W jego powstaniu uczestniczy zarówno Bóg, jak 
i człowiek. Nad chlebem, owocem pracy rąk ludzkich, pochyla się Chry-
stus i mówi: „To jest Ciało moje”. Żadna religia nie ma Boga tak bliskiego 
człowiekowi, jak religia Chrystusowa, czyli nasza religia! Praca ludzka, 
której symbolicznym wyrazem są chleb i wino, staje się podłożem tego, 
co Boskie. Oto wielka tajemnica wiary: Bóg uświęca pracę ludzką, na-
daje jej duchowy sens, ciało Chrystusa jest związane nierozerwalną wię-
zią z człowiekiem. Dzielenie się chlebem wyraża gościnność i przyjaźń, 
a wspólne spożywanie posiłku było i jest uważane za akt wewnętrznej 
komunii i szczerego przymierza między ludźmi. Posiadanie chleba ozna-
cza błogosławieństwo i opiekę Boga. W tym znaczeniu chleb jest znakiem 
przyjaźni człowieka z Bogiem. Dla chrześcijan symbolikę chleba wypeł-
nił Chrystus. W „Mowie eucharystycznej” Chrystus samego siebie nazwał 
CHLEBEM, KTÓRY Z NIEBA ZSTĄPIŁ i jako warunek uzyskania życia 
wiecznego wskazał na konieczność spożywania tego CHLEBA.

Wino również jest darem Bożym, symbolizującym radość, zamoż-
ność, powodzenie i błogosławieństwo. Poza tym służyło ono jako lekar-
stwo i napój. Również wino przedstawia się jako dar Boży i owoc pracy 
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rąk ludzkich. W Piśmie Świętym jest ono symbolem uczty czasów mesjań-
skich i winem Nowego Przymierza. Wino wyrażało także smutek, gorycz 
i cierpienie – ponieważ powstawało wskutek wyciśnięcia soków z wino-
gron. Wino w liturgii jest symbolem wszystkiego, co boli i co kosztuje, 
ponieważ do wytworzenia wina trzeba było zmiażdżyć winogrona w pra-
sie i dopiero wtedy poddać sok fermentacji. Jest ono obrazem ludzkich 
cierpień... Łączy w swej symbolice ołtarz ofiarny z wszelkim ludzkim wy-
rzeczeniem i ofiarą. Uobecnia w tej ofierze wszelkie miejsca, gdzie ludzie 
cierpią: sale szpitalne, więzienia, sale tortur, pola bitew, gdzie ciągle giną 
ludzie... Krew Chrystusa łączy z sobą, oczyszcza i przemienia wszelkie 
nieszczęścia, to wszystko, co miażdży i krzyżuje ludzkie życie indywidu-
alne i wspólne. Czyni z tego kielich zbawienia. Jezus w Ewangelii nazy-
wa samego siebie WINNYM KRZEWEM. W czasie Ostatniej Wieczerzy 
wybiera wino jako materię Eucharystii, czyli materię, która staje się Jego 
Krwią. 

Chleb i wino używane do Mszy św. symbolizują całą wspólnotę ludz-
ką, ponieważ powstają dzięki współpracy wielu ludzi. Są symbolem ludz-
kiego trudu i pracy, czyli całego życia człowieka. Z drugiej strony chleb 
i wino wskazują na Chrystusa, który jest Synem Bożym, umierającym za 
zbawienie człowieka. W Eucharystii stają się Ciałem i Krwią Chrystusa, 
czyli pokarmem dającym życie wieczne. Kto spożywa Ciało Chrystusa, 
uczestniczy w Jego Ofierze, a kto spożywa Jego Krew, ma udział w No-
wym Przymierzu. Dary przyniesione do ołtarza w czasie liturgii eucha-
rystycznej zostają przebóstwione. Podobnie zostaje przemienione przez 
Chrystusa życie człowieka, a szczególnie jego cierpienie i praca. 

W momencie przygotowania darów mszalnych ma miejsce mały, nie-
pozorny gest, pełen głębokiego znaczenia, który widzą szczególnie mini-
stranci. Kapłan nalewa odrobinę wody (w stosunku 1:10) do kielicha wy-
pełnionego winem. Woda symbolizuje naturę ludzką, a wino Boską naturę 
Jezusa. W tym przypadku woda oznacza wszystkich ludzi, którzy w Eu-
charystii zostają zanurzeni w śmierć i zmartwychwstanie Jezusa. Woda 
zostaje zmieszana i staje się winem, zostaje w wino przemieniona. Zmie-
szanie wina z wodą oznacza zjednoczenie natury Boskiej i natury ludzkiej 
w Chrystusie. W ten sposób odsłania się głębia tajemnicy wcielenia Syna 
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Bożego. Wymowę tego znajdziemy w słowach kapłana, wypowiadanych 
podczas tej czynności: „Przez to misterium wody i wina daj nam Boże 
udział w Bóstwie Chrystusa, który przyjął nasze człowieczeństwo”. Chry-
stus przyjął człowieczeństwo, by nas sobą zjednoczyć. Naszym powoła-
niem jest mieć udział w Bóstwie Jezusa. Ilekroć przyjmujemy Chrystusa 
w Komunii Św., jednoczymy się z Bogiem żywym i prawdziwym. W ten 
sposób ludzka natura połączona z Boską Naturą Chrystusa zostaje przebó-
stwiona. Umiera stary, grzeszny człowiek i rodzi się nowy, czyli dziecko 
Boże, powołane do świętości i wieczności. 

Biorąc do rąk chleb i wino, kapłan błogosławi je, korzystając ze zna-
nych formuł modlitewnych: „Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszech-
świata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb (lub wino)...” itd. 
Powyższy tekst ma długą tradycję, był on bowiem w podobnym brzmie-
niu recytowany w czasie każdej żydowskiej Uczty Paschalnej przed po-
dzieleniem się niekwaszonym chlebem oraz kielichem wina. Podobnie też 
było w czasie Ostatniej Wieczerzy. Dzięki temu, że Chrystus utożsamił 
się wtedy z tym Eucharystycznym Chlebem, mógł nas zapewnić, że „kto 
spożywa ten chleb, będzie żył na wieki” (J 6, 51). Takie samo zapewnie-
nie życia wiecznego odnosi Chrystus do eucharystycznego wina – napoju 
zbawienia.

Warto podkreślić, że Bóg nie potrzebuje od ludzi nigdy żadnej rzeczy 
materialnej ani duchowej. On jest zawsze pełen wszelkich dóbr i ducho-
wych wartości (św. Ireneusz). A nasze dary ofiarne i hymny pochwalne 
niczego Mu nie dodają, ale się przyczyniają do naszego zbawienia. Bez 
złożenia naszego daru nie byłoby ofiary, która może nas przemienić na 
Eucharystii. Równocześnie z darem Chrystusa na Eucharystii uczymy się 
samych siebie składać w ofierze Bogu. Przyniesione dary są potwierdze-
niem gotowości zgromadzonych ludzi na ofiarowanie się Chrystusowi. 

Na Boży ołtarz możemy przynieść inne duchowe dary: zmęczenie pra-
cą, niepowodzenie pomimo sumiennego postępowania, brak zrozumienia 
w pracy czy w rodzinie, trudne zadania, badania lekarskie i lęk o wyniki, 
termin operacji osoby bliskiej... Ale też radość, sukces, zdany egzamin, 
radość z narodzin dziecka, napisana książka, piękne przyjaźnie z ludźmi, 
pomoc przyjaciół w potrzebie, miłość małżeńska, wierność narzeczeńska 
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i własne serce, otwarte dla innych ludzi...! Liczne mogą być twoje dary, 
z którymi stajesz przed Bogiem. A przecież tak mało dajesz, jeśli nie da-
jesz siebie...! Chrystusowi szczególnie chodzi o to, abyś we wszystkim 
dawał siebie. On oczekuje, że z miłością i wiarą ufnie powierzysz Bogu 
siebie, czyli powiesz: Chryste, mój Panie, Ty jesteś mądrzejszy ode mnie! 
Dlatego Ty prowadź, Ty pouczaj, Ty wskaż, co mam robić z miłości do 
Boga i z miłości do ludzi!

Eucharystia uczy nas składać samych siebie Bogu w ofierze, przemie-
nia nasz egoizm na miłość ofiarną...! W Boskiej ofierze dokonującej się we 
Mszy św. jest obecny i w sposób bezkrwawy ofiarowany jest ten sam Chry-
stus, który na ołtarzu krzyża ofiarował samego siebie w sposób krwawy. 
Eucharystia to nie tylko ofiara Chrystusa, ale także ofiara zgromadzonego 
Kościoła, któremu Chrystus polecił ją składać, a także ofiara wszystkich 
wiernych. Składając ofiarę Chrystusa i Kościoła, wierni uczą się siebie 
składać w ofierze. Duch Święty czyni nas wiecznym darem dla Boga, aby-
śmy stali się w Chrystusie żywą ofiarą ku Bożej Chwale i duchownemu 
pożytkowi nas samych. Cała Eucharystia jest ofiarą Chrystusa i Kościoła. 
Całe życie Jezusa było ofiarą, która w pełni objawiła się na Krzyżu i trwa 
po wieczne czasy...! Również Zmartwychwstanie Jezusa trwa nieustannie 
w postawie uczniów Chrystusa, gdy wybierają Boga żywego ponad mar-
twych bożków tego świata i miłość Bożą ponad inne miłości na ziemi.

Podobnie jak miłość skłoniła Jezusa do złożenia ofiary z życia, do 
pozostania z nami w Świętej Eucharystii, podobnie też ma się narodzić 
w nas miłość do Chrystusa Eucharystycznego, abyśmy zrozumieli i zaczy-
nali z miłości do Chrystusa składać samych siebie Bogu i ludziom w ofie-
rze, dla zbawienia nas samych i innych, aby i oni poznali szczęście przez 
ofiarne życie dla miłości. Dzięki Eucharystii Chrystus jest z nami i nadal 
ofiaruje siebie w sposób bezkrwawy, aby nauczyć nas składania siebie 
w ofierze. Pamiętajmy, że trud nasz nie pozostaje daremny w Chrystusie 
Panu. Nasze życie będzie wartościowe na tyle, na ile potrafimy być darem 
dla innych (jest to szczególnie ważne w miłości małżeńskiej!). Człowiek 
nie może inaczej zrealizować samego siebie, jak tylko przez bezinteresow-
ny dar siebie samego. 

Chryste, pomóż nam być darem dla innych. Chrystusowa miłość naj-
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pełniej objawiła się w tajemnicy Jego Męki, Śmierci i Zmartwychwstania. 
Eucharystia uczy i daje siły do nieustannego dawania siebie w miłości dla 
uczniów Jezusa. Dawać jednak może tylko ten, kto ma, kto coś posiadł, 
ma z czego dawać. Nie można dawać swojej pustki, czyli swego bezsensu. 
Złożenie siebie w ofierze dla Boga, to przekazanie Chrystusowi Euchary-
stycznemu do dysponowania moim życiem.

Podsumowanie tych myśli pięknie wyrażają różne pieśni euchary-
styczne. Wydaje się być bardzo odpowiednia w treści pieśń na przygoto-
wanie darów.

„Jeden chleb, co zmienia się w Chrystusa Ciało, z wielu ziaren psze-
nicznych się rodzi. Jedno wino, co się Krwią Chrystusa stało, z soku wielu 
winnych gron pochodzi. Jak ten chleb, co złączył złote ziarna, tak niech 
miłość złączy nas ofiarna. Jak ten kielich łączy kropel wiele, tak nas Chry-
ste w swoim złącz Kościele...!”. 

Podobne przesłanie niosą też słowa innych pieśni Eucharystycznych: 
„...Któryś pod postacią chleba, prawdziwy Bóg jesteś z nieba... – ...Bądźże 
pozdrowiona Hostio żywa, w której Jezus Chrystus Bóstwo ukrywa... – 
...O Panie Ty nam dajesz Ciało swe i Krew”.

Rady i przemyślenia:
1. Codzienny chleb, będący przede wszystkim darem Bożym winien 

być owocem ludzkiej pracy darzonym szczególnym szacunkiem. Dlatego 
nasi dziadkowie całowali go ilekroć nawet mały kawałek upadł na ziemię.

2. Wino w liturgii wcale nie kojarzy się z wesołością i beztroską – 
wręcz przeciwnie jest symbolem wszystkiego co boli i wyraża gorycz, 
smutek, troski i cierpienie.

3. Eucharystia jest ofiarą. Tak jak Jezus złożył ofiarę z życia, tak my 
winniśmy na co dzień składać w ofierze siebie Bogu i ludziom. To składa-
nie siebie w ofierze to po prostu bycie darem dla innych, gdy służymy im 
pomocą i korygujemy ich złe postępowanie.

4. Nie zapominajmy, że najdoskonalszym darem jest Jezus Chrystus, 
który pod postacią chleba i wina składa siebie Ojcu w ofierze.
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2. Procesja z darami
Chleb i wino stają się symbolem wszystkiego, co zgromadzenie eu-

charystyczne przynosi od siebie w darze Bogu i co ofiaruje w duchu. 
Chleb jest symbolem wszelkiej ludzkiej pracy, trudu i rozwoju. Niosąc 
go w procesji do ołtarza, łączymy z nim nie tylko pracę rolników, pie-
karzy, ale wszystkie miejsca ludzkiego wysiłku: fabryki, huty, warsztaty, 
biura, szkoły, uczelnie... Jezus przemieniając go w swoje Ciało, nadaje 
wszelkiemu ludzkiemu działaniu sens, cel i godność. Pragnie dosięgnąć 
i uświęcić człowieka wszędzie tam, gdzie czyni on sobie ziemię poddaną. 
Jako gospodarze ziemi w darach ofiarnych na różne sposoby przynosimy 
pierwociny, aby uznać Boga jako Stwórcę, którego nie tylko uznajemy, ale 
z Nim pracujemy, troszczymy się o Jego Chwałę na pożytek człowieka, 
a swoją przyszłość wiążemy z Chrystusem Zmartwychwstałym  i Uwiel-
bionym Panem nieba i ziemi, z Chrystusem, który był, jest, będzie i ciągle 
przychodzi, a przez Eucharystię mieszka w naszych duszach.

Z czasem lista składanych darów poszerzyła się i wierni przynosili 
do ołtarza wino, oliwę, wosk, sery, masło, miód, kwiaty, jarzyny, ptaki, 
zwierzęta, a niekiedy w wielkie święta – drogie przedmioty, przeznaczone 
do sprawowania liturgii. Jednak najważniejszymi darami były i są do dziś 
chleb i wino, dwa podstawowe dary eucharystyczne. Przy formowaniu 
procesji z darami ważne jest odpowiednie ustawienie, tak, aby na koń-
cu były niesione chleb eucharystyczny na patenie oraz ampułki z winem 
i wodą. Członkowie tej procesji powinni mieć odpowiedni strój, odzna-
czający się szczególną godnością. Ponadto droga procesji z darami nie 
może być zbyt krótka; dla porządku dary powinny być niesione dwójkami 
lub trójkami. Procesja z darami na Eucharystię miała swoje różne formy 
w historii. Dawniej wierni przynosili różne przedmioty, ale zawsze musiał 
być chleb i wino. Najważniejszym darem, który ofiarujemy podczas Mszy 
św. Bogu Ojcu, jest Jezus Chrystus obecny w Najświętszych Postaciach – 
są nimi Ciało i Krew w postaci chleba i wina. Zalecana jest w tym akcie 
procesja, która ma szczególną wymowę, jako droga do Domu Ojca. Chleb 
i wino są owocami ziemi i pracy rąk ludzkich – wspominają o tym stosow-
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ne teksty z Mszału, które w ciszy odmawia kapłan. Czasem odmawia gło-
śno, a wtedy lud odpowiada: Błogosławiony jesteś Boże teraz i na wieki. 
A więc ludzka praca łączy się z ofiarą Chrystusa.

W niektórych kościołach ta najprostsza procesja jest bardziej rozwi-
nięta. Już przed Mszą stoi pod chórem lub w środku nawy kościelnej sto-
lik, na którym są umieszczone: kielich, patena z hostią i komunikanty. 
Niekiedy wierni, mający przystąpić do Komunii Świętej, odpowiednio po-
uczeni, przekładają komunikanty z pojemnika do innego naczynia, które 
w procesji będzie zaniesione na ołtarz. Dar ten wyraża nasze wewnętrzne 
zaangażowanie, złożony przez nas w ofierze chleb powraca do nas w Ko-
munii Świętej, jako Ciało Pańskie. Także w dzień powszedni przynoszą 
te dary do ołtarza wierni, który prosili o odprawienie Mszy św. w ich 
intencji. Czasem wtedy właśnie dołączają stosowną ofiarę. W niedzielę 
i święta przynoszą dary - czasem także kwiaty lub świece przedstawiciele 
różnych grup parafialnych. Spotykany jest też zwyczaj, że podczas Mszy 
żałobnych, zwłaszcza pogrzebowych, uczestnicy podchodzą do ołtarza, 
całują krzyż i składają ofiarę pieniężną. Przy niektórych okazjach procesja 
z darami jest wyjątkowa, np. podczas dożynek ludzie przynoszą w darze 
zbiory rolne, rybacy ryby, artyści swoje dzieła. Gdy Kościół lokalny na-
wiedzany jest przez Papieża lub Biskupa, procesja z darami jest bardzo 
rozbudowana.   W czasie uroczystych Mszy św. przynosi się w darach: 
nowy ornat, nową monstrancję, kielich mszalny, puszkę na komunikanty, 
komplet bielizny kielichowej i inne... To wszystko jest wyrazem miłości 
ludzi do ofiary Chrystusa, która dziś dokonuje się na ołtarzu. Dobrze jest 
mieć coś „swojego” na ołtarzu... Procesja z darami dynamizuje Mszę św., 
pozwala uniknąć monotonii, sprawia, że ludzie angażują się osobiście 
w kształtowanie Eucharystii. 

Po procesji z darami ołtarza ksiądz rozkłada na menzie ołtarza, na 
środku, poskładany na małe kwadraty biały korporał, czyli nieduży sztyw-
ny obrus, który po rozłożeniu jest miejscem, na którym za chwilę celebrans 
postawi specjalne naczynie z komunikantami oraz kielich. Na korpora-
le stawia się także monstrancję z Chrystusem, obecnym w Najświętszym 
Sakramencie, a wtedy wszyscy wpatrują się w Święty Chleb i modlą się 
indywidualnie lub wspólnie.
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3. Naczynia do sprawowania Eucharystii
1. Kielich mszalny jest najczęściej stalowy, otwarty misą ku górze na 

kształt tulipana lub odwróconego stożka, wewnątrz często złocony, aby był 
godnym miejscem na Krew Chrystusa. Używany jest codziennie, dlatego 
ważna jest jego długa żywotność, szczególnie złote wnętrze, puryfikowa-
ne, czyli czyszczone białym ręczniczkiem każdego dnia. Ma stożkową 
podstawę. Często kielichy mszalne to piękne dzieła sztuki, zdobione przez 
największych artystów cennymi obrazami inspirowanymi nauką Jezusa 
o Eucharystii. Są odlewane w podstawie i misie kielicha; mają też wkom-
ponowane cenne, kolorowe kamienie. Te wszystkie materialne ozdoby są 
wyrazem miłości i czci ludzi do Jezusa Eucharystycznego. Często kielichy 
są darem konkretnych ludzi i mają stosowny napis z nazwiskiem ofiaro-
dawcy, zazwyczaj wygrawerowanym u podstawy.

2. Puszka to kielich większych rozmiarów z przykryciem. W metalo-
wej puszce ze złotym wnętrzem konsekruje się okrągłe, małe komunikan-
ty do rozdzielania ludziom w Komunii Świętej (Pamiętajmy, że niekonse-
krowane komunikanty nie są święte i nie można takich dawać wiernym!). 
Po rozdzieleniu uczestnikom Eucharystii Ciała Pańskiego, pozostałe ko-
munikanty przechowuje się w puszce w tabernakulum. Ze względu na sza-
cunek do Chleba Chrystusowego, przechowywanego w puszce, do pury-
fikacji, czyli obmycia wnętrza, używa się tylko wina a nie wody – to też 
jest wyraz miłości do miejsca, w którym przechowuje się Ciało Chrystusa. 
Okrągła puszka jest często przykryta ozdobnym materiałem z wyhaftowa-
nymi symbolami eucharystycznymi. Wielu ludzi zastanawia się, dlacze-
go kielich i puszka zazwyczaj są wykonane z drogocennym materiałów? 
Otóż w ten sposób Kościół wyraża uszanowanie dla Ciała i Krwi Pańskiej, 
w symboliczny sposób „wynagradza” to, że Chrystus był przez ludzi przy-
jęty w szopie, że nie narodził się w bardziej godnym miejscu. Św. Jean 
Vianney, mimo że sam był bardzo ubogi, dbał o to, by podczas odpra-
wiania Mszy św. używać najwspanialszych szat liturgicznych i godnych 
naczyń. Był bowiem przekonany, że najświętsze tajemnice wiary muszą 
się dokonywać w cennej oprawie.
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Jakże bliskie podobnej postawy jest dziecko, które podczas sporu 
o wystawność naczyń liturgicznych rezolutnie zauważyło, że jak do domu 
przychodzą goście, to z kredensu wyciąga się najlepszą zastawę. Gdy więc 
przychodzi do nas Pan Jezus, to jeśli Go kochamy, powinniśmy przygoto-
wać Mu najdroższe i najcenniejsze naczynia liturgiczne. 

3. Monstrancja to bardzo ozdobne, wysokie naczynie do umiesz-
czania Ciała Pańskiego na czas adoracji. Ma wysoki metalowy stojak, 
a na nim ozdobne promienie wychodzące ze środka na zewnątrz. Góra 
ma kształt serca lub słońca, w środku miejsce osłonięte szybką na Ciało 
Chrystusa, czyli dużą Hostię. Hostia ta musi być wcześniej konsekrowana 
na Eucharystii, najlepiej na Mszy, po której będzie adoracja. Sama Hostia 
umieszczana jest na specjalnej podstawce w kształcie księżyca, składana 
podwójnie, zwana melchizedekiem. Melchizedek (nazwa pochodzi od ar-
cykapłana Starego Testamentu) sprawia, że Hostia jest zawsze w pozycji 
pionowej, widzianej przez ludzi, którzy się modlą do Chrystusa. Ważne 
jest centralne, mocne światło kierowane na monstrancję w czasie adoracji 
i skromna dekoracja, aby Chrystus był najważniejszy w czasie tej wyjąt-
kowej modlitwy! Czytelnym znakiem miłości do Chrystusa, oprócz mo-
dlitwy, są świeże kwiaty, dym kadzidła i cisza w kościele. Monstrancja, 
podobnie jak kielich i puszka, są często darem ludzi, którzy kochają Chry-
stusa i umieją dziękować za opiekę Bożą w swoim życiu. 

4. Trybularz (łac. kadzidło) to metalowe naczynie, najczęściej srebr-
ne, z podnoszoną na łańcuszku ozdobną przykrywką. Do dolnej części 
nieruchomej jest wkładany i wyjmowany pojemnik wypełniony żarzącymi 
się węgielkami. Na ten ogień celebrans nasypuje kadzidło sporządzone 
z ziół i żywicy (Kupuje się go w sklepach z dewocjonaliami). Bardzo do-
bre w zapachu są ziołowe kadzidła przywożone z krajów afrykańskich. 
Tam za niskie ceny jest duży wybór wonnych kadzideł. Warto z wyjazdu 
do pracy (np. do RPA) lub z wycieczki przywieźć takie opakowanie ka-
dzidła, przekazać siostrze do zakrystii, a wtedy „moje” kadzidło będzie 
w kościele. Warto zostawić sobie też do użytku w domu, aby na święta 
ten wonny zapach był w chrześcijańskim mieszkaniu. Powstały w ten spo-
sób w kościele dym służy liturgicznym okadzeniom, m.in. jako symbol 
naszych modlitw, kierowanych do Niebios. Naczynie na żywicę i zioła 
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nazywa się łódką, gdyż jest ono w kształcie łodzi z nakryciem i łyżeczką 
do nabierania. Celebrans najczęściej trzy razy nabiera do łyżeczki żywicę 
i zioła, a następnie rzuca na ogień do trybularza.

5. Bieliznę kielichową stanowią: korporał, palka, puryfikatyrz i welon. 
Korporał to biały, kwadratowy, lniany obrus, składany na 9 części, często 
krochmalony, aby łatwo go było rozkładać. Po rozłożeniu na ołtarzu, kła-
dzie się na nim kielich, patenę, puszkę i monstrancję do adoracji. Palka to 
biały lniany czworobok, najczęściej usztywniony tekturą – służy do przy-
krycia kielicha przed i po konsekracji, aby nie zanieczyścić zawartości kie-
licha – Krwi Pańskiej – np. przez muchy czy inne owady. Puryfikaterz to 
rodzaj prostokątnej, lnianej chusteczki, służącej do wycierania kielicha po 
Komunii Świętej. Welon kielichowy okrywa kielich i jest w kolorze ornatu. 
Za wyjątkiem welonu, który jest zawsze w kolorze ornatu, wszystko jest 
materiałem białego koloru. Cały zestaw tej bielizny często jest darem ludzi 
kochających Chrystusa Eucharystycznego. 

6. Chleb eucharystyczny. Chleb używany w Eucharystii początkowo 
nie różnił się od zwykłego pieczywa. Na Zachodzie dopiero w średnio-
wieczu zaczęto wypiekać w klasztorach komunikanty i hostie z pszen-
nej mąki, podobne do tych, które dziś przyjmujemy w Komunii Świętej. 
Choć wygląd pokarmu eucharystycznego w ciągu wieków się zmienił, 
niezmienny był i jest jego skład. Zawsze był to chleb niekwaszony, czy-
li przaśny. Chodziło bowiem o jak najdoskonalsze naśladowanie Jezusa, 
który podczas Ostatniej Wieczerzy łamał chleb niekwaszony. Chleb prza-
śny odnosił się do symboliki chleba, jaki Izraelici spożywali na pamiątkę 
wyzwolenia z niewoli egipskiej. Dlatego w czasie Święta i Paschy chleb 
był zawsze niekwaszony, czyli przaśny. Wierność tradycji Ostatniej Wie-
czerzy miała także wymiar praktyczny. Chleb niekwaszony nie psuł się 
tak szybko, jak chleb pszenny na zakwasie, dzięki czemu można go było 
dłużej przechowywać.

Gdy liczba chrześcijan szybko się zwiększała, trzeba było przygoto-
wywać spore ilości pokarmu eucharystycznego. Dziś wypiekane są małe, 
okrągłe chlebki do Komunii dla wiernych i większe na hostię dla księdza. 
Podobnie jak okrągłe komunikanty i hostie, prostokątne opłatki wigilijne 
wypiekają dziś klasztory i upoważnione przez biskupa piekarnie specjali-
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zujące się w wypieku hostii i opłatków. Tam się je kupuje. Warto zauważyć 
biblijne sceny na opłatkach, hostii i komunikantach. Te sceny uczą nas, że 
w tym chlebie jest obecny Chrystus, a sceny z opłatka mówią o narodzeniu 
Jezusa i miłości w rodzinach według nauki Ewangelii. Te znaki czy sym-
bole to np.: IHS, serce, krzyż, krople krwi, itd. Hostia ma dodatkową rysę 
na odwrocie, aby się łatwo przełamała na dwie części, co można dostrzec, 
kiedy celebrans łamie Hostię, gdy ludzie śpiewają: Baranku Boży.

7. Hostie – średnio trzeba zakupić w każdym kościele 100 hostii na 
miesiąc. Jedna hostia na jedną Mszę, a gdy jest Msza koncelebrowana, to 
jedna hostia na dwóch celebransów. 

8. Ampułki to szklane naczynia na wino i wodę, umieszczone na 
szklanej lub metalowej tacy, do których dołączony jest biały ręczniczek, 
złożony w harmonijkę. Często ampułki są piękne zdobione: winne grona 
na ampułce do wina, czasem inne symbole albo czerwona wstążeczka, 
aby ministrant tę ampułkę z winem podał księdzu pierwszą. Do drugiej 
ampułki z wodą często jest podana stalowa mała łyżeczka, zakończona 
okrągłym, małym pojemnikiem na jedną kroplę wody. Szklane ampułki 
wymagają, by były drugie w zapasie, bo często przez nieuwagę spadają na 
ziemię i rozbijają się. Jest też specjalne naczynie na obmycie dłoni kapła-
na po przyjęciu darów. Często większe, ozdobne, mosiężne, stalowe lub 
kryształowe, podobne do ampułki lub jest to taka sama ampułka z dodat-
kiem ręczniczka i podstawką na wodę.

9. Wino mszalne. Wino używane podczas Eucharystii powinno po-
chodzić  z winnego krzewu, być naturalne, czyste, pozbawione jakichkol-
wiek dodatków. Ze względów praktycznych używa się na ogół wina białe-
go, które pozwala łatwiej utrzymać w czystości bieliznę kielichową. Wino 
czerwone używane jest w tradycji wschodniej, wyznawcy prawosławia 
kładą większy nacisk na symboliczny związek czerwieni wina i czerwieni 
Krwi Chrystusa. Można się zastanawiać, dlaczego Jezus wybrał do spra-
wowania Eucharystii chleb i wino? Odpowiedź jest prosta.   W czasach 
Jezusa były to produkty tanie i ogólnie dostępne. Z wodą pitną na Bliskim 
Wschodzie bywało różnie, natomiast wino, dzięki istnieniu ogromnej licz-
by winnic było stosunkowo łatwo dostępne i często tańsze od wody pitnej. 

Do jednej Mszy św. kapłan używa około 25 gramów wina. Gdy w da-
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nej parafii jest około 30 Mszy tygodniowo, to jedna butelka wina wystar-
cza na tydzień, a cztery na miesiąc. Wino ma specjalny, kościelny atest; 
tylko takie wolno kupować i używać do odprawiania Eucharystii. 

10. Świece woskowe. Na ołtarzu głównym lub w jego pobliżu po-
winno być sześć świec woskowych o wysokości około 50 cm. Są różne 
w średnicy i w wysokości. Powinny być naturalne, nie mogą być sztucz-
ne ani olejowe. Zapalona świeca to piękny i czytelny znak samopoświę-
cenia, czy spalania się ucznia Jezusa w miłości do Boga i do ludzi. Świe-
ce zapalane są na wszystkich Mszach św. i średnio wystarczą na jeden 
miesiąc. 

Jest specjalna wysoka świeca, którą nazywamy Paschałem, dlatego, 
że zapala się ją na święta Paschalne, czyli Wielkanocne, od poświęconego 
ognia, na uroczystej liturgii Wigilii Paschalnej, czyli w nocy Zmartwych-
wstania Jezusa. Ta świeca Paschalna ma zaznaczone miejsca ran Jezusa na 
znaku krzyża i kolejny rok Pański. Świeci się na wszystkich Mszach św. 
czasu paschalnego (od Zmartwychwstania do Zesłania Ducha Świętego) 
i na Mszach św. z udzielaniem Sakramentów Chrztu Świętego. 

11. Kwiaty. Na każdą niedzielę powinny być zmienione, czyli świeże. 
Dziś już nie przynoszą ludzie kwiatów do kościoła, jak to było dawniej. 
Co tydzień kwiaty trzeba kupić. A miejsc na kwiaty w świątyni jest dużo – 
łatwo policzyć, ile jest wiązanek wielokolorowych kwiatów. Artystyczne 
układanie wymaga kilku rodzajów kwiatów na każdą niedzielę i dodatko-
wych materiałów dekoracyjnych. Kwiaty, to czytelny znak miłości, dla-
tego nie może ich zabraknąć dla Chrystusa Eucharystycznego, dla Matki 
Bożej, dla osób świętych, czy pod krzyżem Chrystusa. Powstaje pytanie, 
czy te świeże, piękne ułożone przez siostrę zakrystiankę kwiaty przema-
wiają do uczestników, czy dowodzą naszej miłości do Chrystusa Eucha-
rystycznego? 

12. Woda powinna być czysta, świeża, w specjalnym pojemniku. 
Warto dla celów wychowawczych zaproponować dzieciom, młodzieży, 
a szczególnie ministrantom, aby z wakacji przywieźli wodę do Mszy św., 
np. źródlaną, górską czy inną, i przekazali siostrze w zakrystii, aby po-
dawała ją do odprawiania Mszy św. Wtedy coś „mojego” pojawi się na 
ołtarzu. Podobnie warto zaproponować najmłodszych dzieciom, w czasie 
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wakacji nad morzem, żeby szukały muszelki na Mszę św. Najładniejsza 
muszelka będzie służyć na ołtarzu do podania kropli wody do kielicha. 

13. Warto też pomyśleć, aby coś od naszej rodziny było na ołtarzu 
ofiarowane z racji ważnych wydarzeń, np. 50-lecia małżeństwa dziadków 
i wtedy w procesji z darami może być podarowany kielich mszalny z na-
pisem. Może też być puszka do komunikantów jako podziękowanie taty 
za szczęśliwie przepracowane lata pracy, a nawet paczka zapałek, czy za-
palniczka do zapalania świec. Może być też obrus na ołtarz, wino mszal-
ne, komunikanty, bielizna kielichowa... Wszystko to przybliża nas i naszą 
rodzinę do Chrystusa Eucharystycznego i Jego Ofiary na naszym ołtarzu 
parafialnym. Pomysłów może być wiele, gdy będzie miłość do Jezusa 
Chrystusa obecnego z nami w naszym kościele parafialnym. 

4. Troska o ubogich
Sam Jezus zapewnił nas, że „ubogich zawsze mieć będziecie” (Mt 26, 

12) i zobowiązał nas do opieki nad nimi. Wrażliwość wiernych na potrze-
by biednych to czytelny znak miłości chrześcijańskiej. Przyjściu Chrystu-
sa do ludzi w każdej Mszy św. powinna z naszej strony towarzyszyć troska 
o poprawę bytu materialnego naszych sióstr i braci. Św. Jakub Apostoł 
pisze: „Jeśli brat lub siostra nie mają odzienia lub brak im codziennego 
chleba, a ktoś z was powie im: Idźcie w pokoju, ogrzejcie się i najedzcie 
do syta! – a nie dacie im tego co koniecznie potrzebują dla ciała, to na co 
się przyda taka pobożność?” (Jk 2, 16). Taka postawa jest sprzeczna z du-
chem Ewangelii. W postawie chrześcijańskiej obok słowa ma być czyn 
miłości!!! Przykładem są tu apostołowie, którzy głosząc Słowo Boże, nie 
zaniedbywali biednych. Podobnie obserwujemy u wielu uczniów Chrystu-
sa w całej historii Kościoła. Jest to też zobowiązujące dla nas, katolików, 
w obecnym pokoleniu, w naszych parafiach, wioskach i miastach. 

Dawno temu na Mszę św. ludzie przynosili dary dla biednych. Było 
to najczęściej pożywienie, aby nikt nie głodował, albo jakieś potrzebne 
rzeczy materialne. Członkowie parafii, wraz z księdzem, rozdzielali je lu-
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dziom potrzebującym. Z przyczyn praktycznych nie ma możliwości, aby 
każdy uczestnik liturgii przynosił rzeczy materialne i brał udział w pro-
cesji z darami. Jednocześnie każdy świadomy katolik powinien być zo-
bowiązany do osobistego uczestnictwa w Ofierze Chrystusa przez pomoc 
biednym i potrzebującym.

Dziś procesje z darami zastępuje zbiórka rzeczowa do przygotowanych 
pojemników lub zbiórka finansowa do puszek po Mszach św. Organizują 
to najczęściej członkowie parafialnej Akcji Katolickiej. Są wyznaczone 
konkretne niedziele na pomoc dla biednych, np. niedziela w Tygodniu Mi-
łosierdzia, w Tygodniu Misyjnym, niedziele przed Świętami Bożego Na-
rodzenia czy Wielkanocy i inne terminy, w których szczególnie zbierana 
jest pomoc dla ludzi w potrzebie. W każdym środowisku są ludzie ubodzy, 
których nie stać na codzienne wydatki, nawet na leki. Ludzie dają ofia-
rę przed Bogiem, dlatego słyszą od osoby zbierającej wymowne słowo: 
Bóg zapłać! Piękne słowo, choć nie zawsze zrozumiane przez wielu ludzi. 
Mamy bowiem nadzieję, że za te dary dla biednych Bóg nam szczegól-
nie podziękuje! Np., gdy zdarzy się nieszczęśliwy wypadek, pożar, ciężka 
choroba dziecka czy samotnie wychowujące matki... – to na takich nie-
szczęśników w kościele zbiera się zapowiedziane wcześniej ofiary, bo to 
ludzie wierzący rozumieją, że miłość bliźniego zobowiązuje do czynów! 
Ponadto w każdej parafii kupuje się dla biednych ludzi żywność na święta, 
a we wrześniu odbywa się w wielu parafiach zbiórka na obiady szkolne 
dla dzieci z ubogich rodzin. Jesienią i na początku zimy członkowie akcji 
katolickiej kupują i zawożą do wyznaczonych rodzin zimowe ubrania, wę-
giel, buty i żywność. Kupują je za pieniądze zebrane w kościele. 

Cała ta działalność charytatywna, połączona z przygotowaniem darów 
na Eucharystię, to sprawa przygotowania serc uczestników, przygotowania 
się do wspólnoty przez praktykę w miłości do sprawowania Eucharystii. 
Bowiem tylko w postawie ewangelicznej miłości, w klimacie Ostatniej 
Wieczerzy, nasza Eucharystia ma właściwy sens. Wspólnota, która dzieli 
się słowem, winna teraz dzielić się między sobą darami Bożymi. Od słowa 
trzeba przejść do czynu: „W słowach tylko chęć widzim, w działaniu po-
tęgę” mówił poeta. Jezus wyraźnie naucza, że Królestwo Boże posiądą ci, 
którzy czynią wolę Jego Ojca, który jest w Niebie, a jest to wola miłości, 
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kierowanej do najbardziej potrzebujących. Człowiek tak naprawdę spełnia 
się i objawia w czynach, one otwierają nam bramę do Nieba (niech o czy-
nach miłosierdzia dla biednych pamiętają szczególnie ci, którzy nie mogą 
w pełni uczestniczyć w Eucharystii, z braku wytrwałości w Sakramencie 
Małżeństwa).

Warto pomyśleć, że my czasem dużo mówimy, dużo deklarujemy, 
obiecujemy...! Ale w rzeczywistości efekt naszego życia jest mizerny. 
A słowem nikogo się nie nakarmi ani nie ogrzeje. Mocno tu, ku nasze-
mu zawstydzeniu, brzmi głos z Afryki: „Słuchajcie chrześcijanie! Byłem 
głodny – wy zaś dyskutowaliście o moim głodzie w swych humanitarnych 
organizacjach... Byłem więźniem – wy zaś wyznaczyliście sobie spotkania 
w kaplicach, aby tam modlić się o moje uwolnienie... Byłem nagi – wy zaś 
rozważaliście z całą powagą moralny aspekt mojej nagości... Byłem cho-
ry – w zdrowiu pokłóciliście się nad tym, które leki będą dopuszczone do 
finansowania ze wspólnej kasy... Byłem bezdomny – wy zaś głosiliście mi 
kazania o bezpiecznym schronisku w Przybytku Bożej Miłości. Wygląda 
na to, że jesteście pobożni, bardzo szlachetni i całkiem blisko Boga! Lecz 
ja wciąż jestem głodny, samotny, nagi, chory, uwięziony i bezdomny!”. 

Zauważ, że już kilkakrotnie w naszym kościele Słowo Boże i zbiór-
ki finansowe przeprowadzały siostry z Afryki – Polki pracujące tam na 
misjach, które podczas urlopu w Polsce zbierają datki na pomoc tamtym 
dzieciom i dorosłym. 

Chrześcijaństwo jest wezwaniem do czynów miłości! Staje się wiary-
godne przez to, co czynią jego wyznawcy, którzy na serio biorą Jezusowe 
przykazanie o miłości każdego człowieka, który dziś jest w potrzebie! 

5. Kolekta
Mszalne przygotowanie darów pozwala nam uczestniczyć w zbaw-

czej Ofierze Chrystusa. Powinniśmy włączyć się w nią w dwojaki sposób: 
duchowy i materialny. Najpierw, składając na ołtarzu ofiarnym wszystko 
to, co wypełnia nasze życie: zmartwienia i radości, ból osobisty i najbliż-
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szych, troskę o siebie i otoczenie, a także osobistą większą czy mniejszą 
wiarę, nadzieję i miłość. Drugi sposób, materialny, polega na tym, aby zło-
żyć Bogu owoc naszej pracy.  W pierwszych wiekach wyrażano to poprzez 
przynoszenie do świątyni materialnych owoców własnej pracy. Przezna-
czano je na utrzymanie świątyń i pomoc biednym. Później ze względu na 
coraz większą liczbę wiernych, praktyczniej było złożyć ofiarę pieniężną 
i tak jest do dziś. Ofiara, którą składamy na tacy, jest wyrazem mojej tro-
ski o dom Boży, mogę dzięki temu podarować Bogu coś swojego, cząstkę 
siebie.

Substytutem procesji z darami jest więc składka pieniężna, zwana ko-
lektą lub tacą. Trzeba tu wyraźnie powiedzieć, że nie jest ona przeznaczona 
dla księdza! Księża otrzymują stypendia mszalne, część ofiar składanych 
podczas kolędy i wypominków. Natomiast taca w całości przeznaczona 
jest na potrzeby Kościoła, tj. własnej parafii, na Kurię Biskupią, Semi-
narium Duchowne, Misje, na Nuncjaturę i Stolicę Apostolską, jak też na 
zakup rzeczy niezbędnych do sprawowania Eucharystii. Dobrze jest, gdy 
taca dokonuje się w ramach przygotowania darów ofiarnych, i nie prze-
ciąga się na dalsze części liturgii eucharystycznej. Dobrze jest też, gdy 
koszyk z ofiarami złożony jest w pobliżu ołtarza, staje się wtedy symbo-
lem, który milcząco mówi, że dzięki tym ofiarom Chrystus dziś ponawia 
na ołtarzu swe dzieło zbawcze, a ludzie mają godne warunki modlitwy. 
Z przyczyn praktycznych nie ma więc możliwości, aby każdy uczestnik 
liturgii brał udział w procesji z darami. Kolekta, czyli taca, zastępuje dziś 
procesję z darami, choć oczywiście nie może to być dla nikogo obowiąz-
kowe, aby złożył ofiarę na tacę. 

Podczas przygotowania darów zbiera się w świątyni składkę pienięż-
ną. Trudno dziś bowiem przynosić chleb czy wino do konsekracji. Nie 
zawsze najmądrzej by też ludzie zrobili, gdyby na własną rękę zaczęli ku-
pować, bez porozumienia się z proboszczem: naczynia czy szaty liturgicz-
ne, dywany, a jeszcze gorzej, gdyby kupowali figury lub obrazy i przyno-
sili, by je umieścić w świątyni. Dlatego praktyczne jest, gdy składają dary 
pieniężne. W dodatku parafia, jako instytucja społeczna ma obciążenia fi-
nansowe za: energię elektryczną, ogrzewanie pomieszczeń, zakupy rzeczy 
do liturgii, koszty sprzątania, opłacenie organisty, zakrystianki, a także za 
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świece, wino mszalne, komunikanty, hostie... – to wszystko trzeba kupić 
i dodatkowo opłacić pracowników gospodarczych. Siostra co tydzień ku-
puje świeże kwiaty i to w różnych kolorach i artystycznie je układa. Sio-
stra kupuje też materiały do dekoracji kościoła. 

Tak jak mieszkanie rodziny, tak też trzeba wymalować i odnowić wnę-
trze kościoła  i pomieszczeń przylegających, trzeba dokonywać drobnych 
remontów, co kilka lat kupić nowy piec do ogrzewania, prowadzić bieżące 
prace na dachu, na wieży kościoła i na placu kościelnym. Są jeszcze inne 
opłaty z parafii, np.: na Seminarium Duchowne, na misje, na potrzeby lu-
dzi głodnych w Afryce, którym brakuje lekarstw, żywności a nawet wody. 

Od samego początku istnienia Kościoła gminy chrześcijańskie mia-
ły świadomość zobowiązań finansowych związanych z kultem religijnym 
i działalnością charytatywną, z utrzymaniem kościołów, a także z utrzy-
maniem seminariów duchownych, zakonów, szkół katolickich, uczelni 
katolickich, sierocińców, świetlic przy parafii i dzieł opieki nad chorymi. 
Ofiary składane na tacę to nie zapłata Bogu czy księdzu, ale to nasza ofiara 
dobrowolna, dar serca, który zbierany na Mszy św. przed rozpoczęciem 
wspomnienia i przeżywania Największej Ofiary w historii świata, to jest 
Ofiary Syna Bożego, w której za chwilę będziemy przeżywać, przez ten 
dar serca, dla potrzebujących, stajemy się godni uczestniczyć w DARZE 
Jezusa za nas. 

Zauważmy, że nikt nie zmusza ludzi do dawania pieniędzy w czasie 
Mszy św. – przecież niektórzy nic nie składają na tacę. Dają ci, którzy ro-
zumieją, czym jest Msza św. i czynią to z potrzeby serca. 

6. Modlitwa kapłana przy składaniu darów
Po przyjęciu darów kapłan udaje się za ołtarz, bierze patenę z chle-

bem, nosi ją nieco do góry i mówi cicho: „Błogosławiony jesteś, Panie 
Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności, otrzymaliśmy chleb, który 
jest owocem ziemi i pracy rąk ludzkich, Tobie go przynosimy, aby stał się 
dla nas chlebem życia”. Po czym składa patenę z chlebem na korporale oł-
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tarza. Następnie wlewa wino i nieco wody do kielicha, mówiąc przy tym: 
przez to misterium wody i wina daj nam, Boże, udział w Bóstwie Chrystu-
sa, który przyjął nasze człowieczeństwo. Po zmieszaniu wody z winem ka-
płan unosi kielich i wypowiada następujące słowa: „Błogosławiony jesteś, 
Panie, Boże wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy wino, 
które jest owocem winnego krzewu i pracy rąk ludzkich; Tobie je przyno-
simy, aby stało się dla nas napojem duchowym”. Później stawia kielich na 
korporale. Jeśli wierni nie śpiewają pieśni, kapłan może – podobnie jak 
podczas składania chleba – wypowiedzieć słowa tej modlitwy głośno, na 
co wszyscy odpowiadają: „Błogosławiony jesteś Boże, teraz i na wieki”. 
Te słowa wyrażają nasze pragnienie, aby Bóg wszedł w nasz czas, w ludz-
ką historię, w nasze kruche „teraz” i w naszą przyszłość. 

Po złożeniu chleba i wina w ofierze kapłan, pochylając się przed oł-
tarzem, mówi cicho: „Przyjmij nas Panie, stojących przed Tobą w duchu 
pokory i z sercem skruszonym, niech nasza ofiara, tak się dzisiaj dokona 
przed Tobą, Panie Boże, aby się Tobie podobała”. Warto, aby ludzie świec-
cy przyswoili sobie treść tej modlitwy i też stanęli przed Bogiem w duchu 
pokory i sercem skruszonym... 

Modlitwy kapłana, które towarzyszą przy składaniu tych darów na 
ołtarzu, mają wymiar kosmiczny. Wprowadzają nas na mistyczną górę, 
skąd widać całą ziemię, jej utrudzenie i umęczenie, smutki i nadzieje... 
Modlitwa ta otwiera nas na wszechświat, na tę przemianę, która dokonuje 
się w świecie mocą Zmartwychwstałego Chrystusa. Ziemski chleb, który 
Bogu ofiarujemy, staje się dla nas chlebem życia. 

W uroczystych Mszach św. okadza się teraz: dary ofiarne, ołtarz, krzyż, 
kapłana i zgromadzony lud. Zarówno celebrans, jak i starszy ministrant oka-
dzają trzy razy osobę czy rzeczy. Kadzidło było bardzo często używane przez 
Izraelitów. Stosowano je podczas składania ofiary, adoracji oraz modlitwy. 
Do dziś stosowane jest bardzo często w liturgii Kościoła Prawosławnego. 
W Starym Testamencie pojawia się następująca prośba: „Niech moja mo-
dlitwa będzie stale przed Tobą, jak kadzidło” (Ps 141, 2). W Piśmie Świę-
tym znajdujemy bardzo precyzyjne wskazówki dotyczące składu kadzidła. 
Ciekawe, że Bóg zechciał określić, ile i jakich wonności (kardamonu, mirry 
i cynamonu) powinno znajdować się w kadzidle (por. Wj 30, 34 n.).
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Liturgia jest przepełniona różnymi symbolami. Jeśli z wielu z nich 
się rezygnuje pod pretekstem uproszczenia liturgii, spłaszcza się obrzędy 
Mszy św. i pozbawia je głębi! Tymczasem jeżeli zanurzymy się w symboli-
kę daru, to nasze przeżywanie Eucharystii z pewnością zyska na wartości. 

Rady i przemyślenia:
1. Co to jest chrześcijańska miłość? To szczególny rodzaj wrażliwości 

na potrzeby innych – szczególnie biednych i opuszczonych. Dlatego pod-
czas Mszy św. powinniśmy być świadomi, że przychodzący do nas Chry-
stus przypomina nam o czynach miłości wobec bliźnich w nieszczęściu, 
samotności i ubóstwie.

2. Zastanawiamy się, czy na co dzień nie deklarujemy zbyt skwapli-
wie, po czym nic nie robimy. I to nie robimy od lat, tak że rezultat naszego 
życia jest mizerny. Zastanówmy się, czy uświadamiamy sobie, że chrze-
ścijaństwo w swej wymowie stanowi apel o miłosierne działania.

3. Przerywajmy niestosowne dyskusje na temat tacy i uświadamiajmy 
innym, że Kościół jak każde dobrowolne stowarzyszenie ma obciążenia fi-
nansowe. Ofiary to nie zapłata księdza, ale to dobrowolny dar serca wobec 
potrzeb Kościoła, pozwalający godnie uczestniczyć w darze Jezusa za nas.

7. Obmycie rąk celebransa
Po modlitwie przy składaniu darów celebrans obmywa ręce i modli 

się przy tym po cichu słowami pokutnego psalmu Dawidowego: „Obmyj 
mnie Panie, z mojej winy i oczyść z grzechu mojego” (Ps 51, 5). Dwaj mi-
nistranci przynoszą w pobliże ołtarza ozdobne naczynie z wodą w kształcie 
dzbanuszka lub dużego dzbana z metalową podstawką i biały ręczniczek 
złożony w harmonijny kształt, łatwy do podania i wytarcia. Wodą polewa-
ją czubki palców celebransa lub otwarte dłonie. Z jednej strony czynność 
ta ma swój symboliczny sens, bo uświadamia, że przystępując do świę-
tych obrzędów – te dłonie będą trzymać Ciało Chrystusa...! – trzeba się 
zewnętrznie i wewnętrznie oczyścić...! Z drugiej strony jest to pozosta-
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łość po dawniejszych czasach, kiedy ludzie przynosili do ołtarza warzywa, 
owoce i różne rzeczy materialne i pojawiła się konieczność umycia rąk 
kapłana dla godnego kontynuowania czynności liturgicznych. Ręce kapła-
na mogą się pobrudzić także przy okadzaniu, gdy ono ma miejsce. Zawsze 
jednak jest to wyraz pragnienia czystości wewnętrznej.

Odprawiając Eucharystię czy uczestnicząc w niej nie mamy przy-
wileju bezgrzeszności. Zbliżając się do samego Misterium, każdy z jego 
uczestników (nie tylko kapłan!), powinien mieć świadomość swej niegod-
ności. Każdemu więc łatwo te słowa przyjąć za swoje: „Obmyj mnie Panie 
z mojej winy i oczyść mnie z grzechu mojego!”. Bóg jest najświętszy, 
tylko ten, kto uczciwie zmierza do świętości, ujrzy Jego oblicze. Grzeszny 
człowiek pragnie być czystym. Sam z grzechów oczyścić się nie może. 
W Starym Testamencie dokonuje się to przez rytualną wodę oczyszczenia 
(por. Lb 19, 17-22), w Nowym Testamencie przez wodę Chrztu Świętego 
i Jezusowe przebaczenie w Sakramencie Pokuty i poza nim. Człowiek sta-
je się wtedy osobą o czystych rękach i o czystym sumieniu... Ta czystość 
nie jest łatwa. Wymaga pracy nad sobą, czujności, modlitwy, częstej Ko-
munii Świętej... Ale ona powinna być pragnieniem serca tego, kto staje 
w Obliczu Boga. Czyste ręce. Czyste serce... – to także dar, który przyno-
simy Bogu. Bóg patrzy na takie serce z miłością i ma szczególne błogo-
sławieństwo dla tych, którzy taki dar Mu niosą. Kapłan, sługa Eucharystii, 
w szczególny sposób zobowiązuje się do życia w czystości!

8. Modlitwa za celebransa
Obrzędu przygotowania darów dopełniają dwie formy modlitewne. 

Pierwsza z nich ma charakter dialogu celebransa ze zgromadzeniem; ka-
płan wypowiadając zachętę – „Módlcie się, aby moją i waszą Ofiarę...” – 
ponownie przypomina obecnym, że wszyscy uczestniczą w Ofierze Mszy 
św. W odpowiedzi zgromadzenie potwierdza, jaki jest cel naszej obecno-
ści w eucharystycznym spotkaniu. Ma on podwójny wymiar: oddanie czci 
Bogu oraz własny pożytek, czyli uświęcenie siebie i otoczenia.
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Kapłan staje przed ołtarzem zwrócony twarzą do ludu, rozkłada ręce 
i zwraca się do wiernych z prośbą: „Módlcie się, aby moją i waszą ofia-
rę przyjął Bóg Ojciec wszechmogący”. Kapłan wyznaje przed swoimi 
siostrami i braćmi, że jest grzesznikiem, niegodnym sprawować święte 
obrzędy. Że jest człowiekiem o nieczystych wargach i nieczystych dło-
niach, którego Bóg powołuje, aby zanieść przed oblicze i trzykroć świę-
tego Boga, ofiarę wspólnoty. Wierni zdają sobie sprawę, że ręce, które 
przedstawią Bogu chleb i wino, mające stać się Ciałem i Krwią Chrystusa, 
powinny być dłońmi świętymi, ale takimi nie są.   W tym momencie wszy-
scy wstają w prawdzie i modlą się za sługę Jezusa Chrystusa, czyli kapłana 
sprawującego Świętą Eucharystię. 

Wszyscy odpowiadają: „Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk twoich na 
cześć  i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Ko-
ścioła świętego”. W tym miejscu pragnę podziękować wszystkim, którzy 
choć raz modlili się za mnie, na Mszy św., którą odprawiałem, słowami: 
„Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk twoich!”.

Niektórzy ludzie zastanawiają się, dlaczego kapłan prosi, aby Bóg 
przyjął „moją i waszą ofiarę”? Czyżby kapłan składał inną ofiarę niż zwykli 
ludzie? Otóż nie. Mówiąc o „swojej” ofierze, wypowiada się nie w swoim 
imieniu, lecz w imieniu Jezusa Chrystusa. Słowo „moja” odnosi się zatem 
do ofiary Chrystusa. Kapłan sprawuje Eucharystię w zastępstwie Chrystu-
sa, wypowiada Jego słowa, wykonuje Jego gesty. Kapłan jest niezbędny 
dla „zaistnienia” Eucharystii! Kapłan działa in persona Christi – w imieniu 
Chrystusa, gdy odprawia świętą Eucharystię. Kapłan jest ikoną jedynego 
i prawdziwego kapłana, w którego kapłaństwie mocą Łaski Bożej uczest-
niczą wszyscy kapłani.

9. Modlitwa nad darami
Jest to jedna z trzech modlitw w czasie Mszy Świętej. Pierwsza na 

rozpoczęcie, tzw. kolekta, druga nad darami, a trzecia w ramach dziękczy-
nienia po Komunii Świętej. Te wszystkie modlitwy w imieniu zgromadzo-
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nych ludzi odmawia lub śpiewa celebrans, a lud przyjmuje za swoje, co 
potwierdza słowem Amen. We wszystkich modlitwach treść jest w liczbie 
mnogiej, zgromadzeni stoją, a kapłan rozkłada ręce, które na zakończenie 
składa i wypowiada słowa: „Przez Chrystusa Pana naszego”. Tematycznie 
każda z nich jest inna. Modlitwa nad darami w różnej treści jest prośbą 
o przyjęcie darów i o uświęcenie obecnych. Treść tej modlitwy jest inna na 
każdą niedzielę, na każdy dzień, inna jest Msza na Boże Narodzenie i na 
Wielkanoc, inna w dniu wspomnienia Świętych, czy w Mszach okoliczno-
ściowych, takich jak Msza na chrzest, ślub czy pogrzeb. Modlitwa ta koń-
czy przygotowanie darów, a ostatnie jej słowo to odpowiedź ludu – Amen.

Warto przypomnieć sobie, jak Izraelici za czasów Dawida zbierali 
dary na budowę świątyni: „Lud radował się ze swych darów dobrowol-
nych, albowiem ze szczerego serca okazywali hojność w darach dla Pana” 
(Krn 29, 9). A potem następuje wielka i piękna modlitwa Dawida, któ-
rą wypowiedział nad tymi darami: „Czymże ja jestem i czym jest mój 
lud, żebyśmy mogli ofiarować Bogu dobrowolnie te rzeczy? Albowiem 
od Ciebie to wszystko pochodzi i co z ręki Twojej mamy, dajemy Tobie. 
Wiem, o Boże mój, że Ty badasz serce i upodobałeś sobie szczerość; ja też 
w szczerości serca mojego ofiarowałem dobrowolnie to wszystko, a teraz 
z radością widzę, że i lud Twój tutaj obecny pospieszył z dobrowolny-
mi ofiarami dla Ciebie. O Panie, Boże ojców naszych, Abrahama, Izaaka 
i Izraela, zachowaj to na zawsze... i skieruj ich serca ku Tobie” (1 Krn 
29,14-18). Podobnie i kapłan po złożeniu darów pozdrawia lud i wzywa 
go do modlitwy, by Bóg przyjął tę ofiarę. 

Te ludzkie dary będą uświęcone przez Bożą Moc i modlitwę Kościoła 
wypowiedzianą przez kapłana nad darami: 

1. Boże wejrzyj łaskawie na dary złożone na Twoim ołtarzu, niech 
Twoja Boska Moc uświęci chleb i wino, które my, słabi ludzie Tobie przy-
nosimy. Przez Chrystusa Pana naszego. 

2. Wszechmogący Boże, składamy Ci dary, które od Ciebie pochodzą, 
jako wyraz naszej wdzięczności za podtrzymywanie naszego życia docze-
snego i prosimy, abyś przemienił w sakrament dający życie wieczne. Przez 
Chrystusa, Pana naszego (modlitwa ma uprosić szczególne błogosławień-
stwo Boże dla złożonych darów i ich przemienienie).
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3. Boże, niech nas oczyści ofiara, którą Tobie składamy, i niech z dnia 
na dzień doskonali nas w prowadzeniu życia godnego nieba. Przez Chry-
stusa, Pana naszego (mówi o przemienieniu naszego życia).

4. Boże, udziel swojemu Kościołowi darów jedności i pokoju, które 
mistycznie wyrażają złożone dary. Przez Chrystusa Pana naszego (mo-
dlitwa przypomina nam usposobienie serca, z jakim powinniśmy składać 
dary Bogu).

5. Panie, nasz Boże, niech Najświętsza Ofiara zawsze nam udziela 
zbawiennej łaski, aby jej mocą dokonało się nasze uświęcenie, do którego 
zmierzają sakramentalne obrzędy. Przez Chrystusa, Pana naszego (modli-
twa ta jest prośbą o zbawienną łaskę, aby jej mocą dokonało się nasze 
uświęcenie).

6. Wszechmogący Boże daj się przebłagać naszymi pokornymi mo-
dlitwą  i ofiarami, a ponieważ brak nam zasług, które mogłyby za nami 
orędować, wspomóż nas swoją łaską. Przez Chrystusa, Pana naszego (brak 
nam zasług, dlatego daj się przebłagać naszymi ofiarami).

7. Boże wszechmogący, Stworzycielu, Ty nam dajesz chleb i wino 
podtrzymujące nasze życie doczesne, przyjmij od nas te dary i przemień je 
w Sakrament dający życie wieczne. Przez Chrystusa Pana naszego (prośba 
o przemienienie darów w Sakrament dający życie wieczne).

8. Wszechmogący Boże spraw, abyśmy nieustannie składali Tobie na-
szą Ofiarą, w której spełnia się ustanowiona przez Ciebie tajemnica Eu-
charystii i dokonuje się dzieło naszego Zbawienia. Przez Chrystusa, Pana 
naszego (spełnia się tutaj tajemnica Eucharystii i dokonuje się dzieło na-
szego Zbawienia).

9. Miłosierny Boże, niech moc tej Ofiary oczyści nas ze skutków grze-
chu, niech odnowi nasze życie i przyniesie nam Zbawienie. Przez Chry-
stusa, Pana naszego (niech oczyści nas z grzechów i odnowi nasze życie).

10. Panie, nasz Boże, przyjmij te dary, które otrzymaliśmy dzięki 
Twojej dobroci, Ty nam je dałeś, abyśmy mogli odprawiać eucharystyczną 
Ofiarę, spraw, aby ona stała się dla nas zadatkiem wiecznego Zbawienia. 
Przez Chrystusa, Pana naszego (aby stała się dla nas zadatkiem wiecznego 
Zbawienia).

11. Panie, nasz Boże, niech Ofiara przez nas składana uczyni nas mi-
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łymi Tobie i wyjedna nam udział w wiecznym życiu Twojego Syna, który 
przez swoją śmierć zapewnił nam nieśmiertelność. Przez Chrystusa, Pana 
naszego (wyjedna nam udział w wiecznym życiu Twojego Syna).

12. Wszechmogący Boże, wejrzyj na dary swojego ludu i spraw przez 
wstawiennictwo świętych męczenników, abyśmy sami stali się miłą Tobie 
ofiarą za zbawienie świata. Przez Chrystusa, Pana naszego (przez wsta-
wiennictwo świętych męczenników).

Z tego fragmentu Mszy św. możemy nauczyć się modlitwy nad Bo-
żymi darami na co dzień. Zasiadamy w rodzinie do stołu. Na nim liczne 
dary, których Bóg nam udziela jako pokarm: chleb, mleko, warzywa, owo-
ce, mięso, miód, ryby... Módlmy się z domownikami nad nimi, błogosła-
wiąc Panu, uznając, że od Niego je otrzymaliśmy i składając Mu dzięki: 
„Pobłogosław Boże te dary, Ty nam je dałeś w swojej miłości, zaspoka-
jasz wszystkie nasze potrzeby, troszczysz się na nasze dusze i ciała. Bądź 
uwielbiony, Ojcze nasz i Panie, w tym, co będziemy spożywali, przez 
Chrystusa, Pana naszego”.

Wierni trwają w postawie siedzącej podczas przygotowania darów 
i podczas procesji. Na dialog i prośbę o modlitwę za celebransa: „Módlcie 
się, aby moją i waszą Ofiarę, przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący”, wszy-
scy wstają, aby odpowiedzieć kapłanowi, że modlą się za niego: „Niech 
Pan przyjmie ofiarę z rąk twoich...!”. 

Podsumowanie – przygotowanie darów. Oto część Mszy św., w któ-
rej uczymy się chrześcijańskiego działania w miłości Boga i człowieka. 
Oświeceni Słowem Bożym, mamy już inne oczy i zaczynamy lepiej wi-
dzieć potrzeby ludzi... Chcemy w miarę możliwości im pomóc! Jedno-
czymy się we wspólnocie miłości. Uczymy się sobie wzajemnie służyć! 
Rozpoznajemy w naszych braciach twarz Chrystusa. W czasie przygo-
towania darów i procesji z nimi uświadamiamy sobie, że chcemy stanąć 
przed Bogiem w postawie ofiarnej. Nasz dar jest ustopniowany: dar chleba 
i wina, konieczny do sprawowania Eucharystii; dar samego siebie, czyli 
mój egoizm zamienia się w służbę; dary w naturze dla biednych i potrzeby 
mojej parafii, dar duchowy, tj. trud pracy, pojednanie z ludźmi, czyste ser-
ce i czysta dusza. Oto początek wielkiej przemiany zgromadzonych, która 
Mocą Ducha Świętego za chwilę nastąpi. Jak wszystko, co Boże i święte, 
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zakotwiczone jest w tym, co ludzkie. Nasza codzienność i ziemskie spra-
wy wchodzą w świętość i wieczność. 

10. Pieśni na przygotowanie darów
Wśród wielu śpiewów kościelnych są takie, które doskonale wyraża-

ją poszczególne części tajemnicy Eucharystycznej Ofiary i kierują myśli 
wiernych do sprawowanych obrzędów. Oto śpiewy zalecane przez Kościół 
na przygotowanie darów. 

1. Jeden chleb, co zmienia się w Chrystusa Ciało, z wielu ziaren psze-
nicznych się rodzi. Jedno wino, co się Krwią Chrystusa stało, z soków 
wielu winnych gron pochodzi. 

Jak ten chleb co złączył złote ziarna, tak niech miłość łączy nas ofiar-
na, jak ten kielich łączy kropel wiele, tak nas Chryste w swoim złącz Ko-
ściele. 

O Pasterzu, zgromadź w jednej swej owczarni, zabłąkane owce, które 
giną. W jeden Kościół zbierz na nowo i przygarnij, byśmy jedną stali się 
rodziną. Jak ten chleb...

Na ramiona swoje weź o Panie, tych,co sami wrócić już nie mogą, 
niechaj zjednoczenia cud się stanie, prowadź nas ku niemu wspólną drogą. 
Jak ten chleb...

2. Przyjmij o Najświętszy Panie tę ofiarę chleba, wina, co się wkrótce 
Ciałem stanie i Krwią Świętą Twego Syna. Przyjmij nasze wyrzeczenia, 
które w chlebie tym niesiemy, przyjmij trudy i cierpienia, które w winie 
dać Ci chcemy.

3. Przyjmij Boże nasz łaskawy Świętą tę Ofiarę, to wino i chleb pra-
wy, Twej hojności dary, by w Zbawcy Krew i Ciało, cudem przemienione, 
żywym i zmarłym dało pomoc i ochronę. 

4. Przyjmij od nas Panie tę Ofiarę chleba oraz wina, jako Twe dary. 
Niechaj one przemienione w Ciało i Krew Twoją, będą uwielbione. 

5. U stóp świętych ołtarzów Twych upokorzeni, ofiarujemy Ci, Boże, 
dar chleba i wina, który się wkrótce, słowy kapłana zamieni w prawdziwą 
Krew i Ciało Boga, Twego Syna. 
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6. Z rąk kapłańskich przyjmij Panie, tę ofiarę chleba, wina. Co się 
wkrótce dla nas stanie, Krwią i Ciałem Twego Syna. Niech przestępstwa 
nasze zmywa i uśmierza gniew Twój Panie. Niech nas z niebem pojedny-
wa i uzyska przebłaganie. 

7. Panie dobry jak chleb, bądź uwielbiony od swego Kościoła. Bo Tyś 
do końca nas umiłował, do końca nas umiłował. 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.

Panie dobry jak chleb... Ziarna zbierzemy, odrzucimy chwasty, bo łan 
dojrzewa, pachnie świeżym chlebem. Niech ziemia nasza stanie się ołta-
rzem, a chleb Komunią dla spragnionych Ciebie.

Panie dobry jak chleb... Ty nas nazwałeś swymi przyjaciółmi, jeśli 
spełnimy, co nam nakazałeś. Cóż my bez Ciebie Panie uczynimy, Tyś na-
szym Życiem i Oczekiwaniem. 

Panie dobry jak chleb... Tyś za nas życie swe na krzyżu oddał, a w zna-
ku chleba z nami pozostałeś. I dla nas zawsze masz otwarte serce, bo Ty do 
końca nas umiłowałeś. Panie dobry jak chleb... 

8. Panie, pragnienia ludzkich serc Ty zaspokoisz sam. Przyjdź Chlebie 
żywy, Zbawco nasz, pszeniczny Darze, przyjdź. Jak pasterz woła owce 
swe i znają jego głos, tak wzywasz nas, rodzinę swą, za Tobą chcemy iść! 

Panie, pragnienie ludzkich serc... Z radością więc śpiewamy Ci ten 
dziękczynienia hymn. Godnymi czynisz dzisiaj nas niebieski dzielić Chleb. 

Panie, pragnienie ludzkich serc... Ty, Panie, dajesz siebie nam, by na-
szym życiem być. Jak braciom służyć, naucz, jak miłością, prawdą żyć. 
Panie, pragnienie ludzkich serc...

9. Wszystko Tobie oddać pragnę i dla Ciebie tylko żyć, chcę Cię Jezu 
kochać wiernie, dzieckiem Twoim zawsze być. Serce moje weź, niech Twą 
śpiewa cześć, serce moje, duszę moją, Panie Jezu weź.

Wszystko Tobie oddać pragnę od najmłodszych moich lat, pomóż 
Jezu, by mnie nie zwiódł pokusami swymi świat. Serce moje weź...

10. Czego chcesz od nas, Panie, za Twe hojne dary? Czego za do-
brodziejstwa, którym nie masz miary? Kościół Cię nie ogarnie, wszędzie 
pełno Ciebie, i w otchłaniach i w morzu, na ziemi i w niebie. 

Złota też, wiem, nie pragniesz, bo to wszystko Twoje, cokolwiek na 
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tym świecie człowiek mieni swoje: Wdzięcznym Cię tedy sercem, Panie, 
wyznawamy, bo nad nie przystojniejszej ofiary nie mamy.

11. Cóż Ci, Jezu, damy, za Twych łask strumienie? Z serca Ci składa-
my korne dziękczynienie. Panie nasz, króluj nam! Boże nasz, króluj nam! 
Poprzez wieczny czas, króluj Jezu nam!

W Serca Twego ranie, o serc naszych Królu, pokój i wytrwanie, uko-
jenie w bólu. Panie nasz...

Tyś nas wspierał w znoju, strzeż przez życie całe, byśmy w serc poko-
ju Twą wielbili chwałę. Panie nasz...

12. Błogosław Panie nas, na pracę i znojny trud, wszak Tyś sam wy-
brał nas, by Cię poznał i wielbił świat, alleluja. 

Z radością wiernych sług bierzemy jarzmo Twe, poznawszy wolę Twą, 
idziemy pełnić ją. Błogosław Panie nas...

Oblicze wyryj Twe na dziełach naszych rąk, cierń pychy wyrwij z nich, 
niech kornie służą Ci. Błogosław Panie nas...

Propozycje pieśni dla dzieci na przygotowanie darów. 
1. Niosę w darze Tobie Chryste, mój dziecięcy wiek, serce szczere, 

serce czyste, abyś Ty go strzegł... Twą miłością rozgrzej, Panie, serca 
mego chłód, uczyń sobie zeń mieszkanie, przez Twej Łaski cud... Daj bym 
kochał Ciebie wiernie, póki starczy sił, bo Ty kochasz mnie niezmiernie, 
gdyś się w Hostii skrył... Umocniony Twoim darem, jako rycerz Twój, 
pójdę z Tobą w życie szare, na zwycięski bój!

2. Wspaniały Dawco Miłości, składamy na Twoim Stole wszystko, co 
mamy, wszystko, co mamy, choć i tak to od wieków jest Twoje... Składa-
my na Twoim stole – te wszystkie dni tak radosne, trudy i pracę, wszystko, 
co przyjdzie, choć darem jest Twoim... 

3. Przyjmij Panie dzisiaj nasz dary, pobłogosław wino to i chleb, 
wszystko, co czynimy, wszystko, co śpiewamy, przyjmij w darze, o dobry 
Boże nasz... Daj nam dziś Twoimi być uczniami, bo zyskuje, kto przy To-
bie trwa, a Ty karmiąc nas swoim ciałem, życie dajesz tym, co dla świta 
zmarli już. 

4. W kruszynie chleba Panie jesteś schowany, Ty wielki pan. Przycho-
dzisz do nas już przez wieki, by ofiarować Siebie nam... W tych kroplach 
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wina Twoja Krew jest, przelana za nas Panie mój. Tak wiele jej na Krzyżu 
było, by odkupić nas od win... Ty Panie miłością jesteś, Ty Panie kochasz 
nas i proszę Ciebie, by tak było wciąż, przez wiele lat. 

5. Ofiaruję Tobie Panie mój, całe życie me, cały jestem Twój, aż na 
wieki... Oto moje serce przecież wiesz, Tyś miłością mą jedyną jest... Ty 
w ofierze swojej Panie mój, cały dajesz się, cały jesteś mój, aż na wieki... 
Miłość Twoja niech umacnia mnie, Tyś miłością mą jedyną jest...

6. Chlebie najcichszy, otul mnie swym milczeniem, ukryj mnie w Two-
jej bieli, wchłoń moją ciemność. Przemień mnie w Siebie, bym jak Ty stał 
się chlebem. Pobłogosław mnie, połam, rozdaj łaknącym braciom. 

Chlebie najcichszy... A ułomki chleba, które zostaną, rozdaj tym, któ-
rzy nie wierzą w swój głód.

7. Przyjdźcie do stołu miłosierdzia, gdzie Ciało i Krew Pana jest. 
Wszyscy spragnieni przybądźcie, nakarmić dusze swe... Przyjdźmy, bo 
Pan nas zaprasza, wyciąga przebitą dłoń. Syćmy się ciałem Chrystusa, bo 
przez Nie nam życie dał On. 

8. Chcę być Twoim ziarnem, abyś mnie starł, chcę być Twoim chle-
bem, abyś łamał mnie, chcę być winnym gronem, abyś mnie wytłoczył, 
chcę być Twą oliwką, abyś zmiażdżył mnie!

Im ja będę mniejszy, Ty będziesz większy, taki mały będę kochał Cie-
bie! Gdy ja będę niczym, Ty będziesz wszystkim, chcę miłością stać się 
w Twoim sercu! 

Odpocznij we mnie Umiłowany mój, moja miłość, moje wszystko! 
Odpocznij we mnie mój Ukochany, wejdę w zmartwychwstanie nie spo-
strzegłszy śmierci. 

9. Dar chleba i wina, Boże, ten owoc społecznej pracy, na ręce kapła-
na złożę, by w Ciało Twe przeistoczył. Dla ubogich daj serce szerokie, 
by z pomocą każdy z nas spieszył. Z tej ofiary niech miłość zanoszę, by 
pokarmu też mieli dosyć. 

Jak wodę łączymy z winem, tak połącz nas, Panie Jezu, z ofiarą Two-
je życia, składaną na tym ołtarzu. Umacniaj powszechną odnowę, ze zła 
wszelkiego oczyść. Wszystkie wody zachowaj nam zdrowe i daj nam po-
żywienia dosyć.

10. Przyjmij, Panie, nasze dary tu złożone na ofiarę, służby naszej 
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wierny znak. Tobie zawsze służyć chcemy, serca swe Ci oddajemy. Wes-
przyj Panie, siły brak.

Panie, Jezu ukochany, nie dość żeś cierpiał rany oraz dźwigał za mnie 
krzyż. Pod postacią chleba, wina, darów mi udzielasz z nieba, duszę moją 
dźwigasz wzwyż.

11. O Boże, dary Ci niesiemy, kłosy snopy, ziarna, które rodzi ziemia 
i chleb nasz powszedni, którym nas obdzielasz. Cały najlepszy plon. Nie-
siemy w darze chleb i pracę naszych rąk. Przyjmij ofiarę czystych serc.

O Boże, dary Ci niesiemy, winne grona cierpień, mękę i krew swoją, 
które w tej ofierze staną się Krwią Twoją. Cały najlepszy plon. Niesiemy 
wina smak, miłości naszej znak. Przyjmij ofiarę czystych serc.

12. Słuchały kłosy śpiewu skowronka, na wietrze falowały. A teraz 
leży na ołtarzu opłatek hostii białej. Przyjmij Boże nasze dary, które Ci 
dajemy. Niechaj w nich pod Twoim tchnieniem niebo spotka ziemię. 

Kiście winogron, słońca promienie, zbierały pracowicie: a teraz stoi 
na ołtarzu, wspaniały kielich z winem. Przyjmij Boże...

Przez cały tydzień wciąż coś robimy, bawimy się, uczymy: teraz jeste-
śmy tu w kościele, serca Ci przynosimy. Przyjmij Boże...

13. Przygotuję Ci serce me czyste, przygotuje Ci serce niewinne, takie 
jasne, radosne i czyste, przygotuję Ci serce o Chryste... Przygotuję Ci ser-
ce ofiarne, precz odrzucę, co kusi i wabi... Przyozdobię Ci serce miłością, 
taką wielką, co wszystko zwycięża, abyś wstąpił do niego z radością... 
Przygotuję Ci serce miłością, przygotuję nadzieją i wiarą, przygotuję Ci 
serce ofiarą.
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IV. WIELKA MODLITWA 
EUCHARYSTYCZNA

CHRYSTUSOWY CHLEB. Eucharystia, to spożywanie chleba najbar-
dziej prostego, bo składającego się tylko z mąki i wody, nawet bez droż-
dży. Co jest takiego w tym chlebie, że ludzie wydzielają ze swojego tygo-
dnia co najmniej jedną godzinę, by pójść do kościoła i przyjąć białą ho-
stię? Tajemnica tkwi w tym, że to jest Chleb Chrystusa. Tak jak mama tej 
rodziny wkładała wiele wysiłku i miłości, by upiec zwyczajny chleb, tak 
Chrystus musiał włożyć wiele wysiłku  i zapłacić najwyższą cenę, by móc 
powiedzieć do swoich uczniów: „To jest Ciało moje za was wydane” oraz: 
„To czyńcie na moją pamiątkę”. Tak jak w chlebie spożywanym w domu 
rodzinnym zawarte jest życie i miłość mamy do dzieci, tak w Euchary-
stii przyjmujemy to wszystko, co Bóg uczynił dla naszego zbawienia. Nie 
tylko Ciało Chrystusa, ale wszystko, co zrobił dla nas z miłości, z po-
słuszeństwa względem Ojca. Gdy przyjmujemy Komunię Świętą, winny 
w nas odżywać wszystkie wydarzenia ukazane w Biblii, mówiące o wier-
nej trosce Boga, by ocalić każdego człowieka od zniszczenia przez grzech 
i śmierć. Warto więc, idąc na Mszę św., uświadomić sobie to, w czym tkwi 
wyjątkowość Chrystusowego Chleba, którą ukazuje kapłan ze słowami: 
„Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy 
zostali wezwani na ucztę Baranka”. „Eucharystia to wielka tajemnica! Ta-
jemnica, którą trzeba przede wszystkim celebrować, w niej uczestniczyć 
i z wiarą przyjmować Żywego Chrystusa w Świętym Chlebie”. Trzeba, 
aby Msza św. zajmowała centralne miejsce w życiu chrześcijan i aby każ-
da wspólnota dokładała wszelkich starań dla jej uroczystego celebrowania.
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1. Prefacja, czyli przygotowanie uczestników 
    na treść wielkiej Modlitwy Eucharystycznej

Prefacja (łac. przedmowa) to przedmowa i przygotowanie ludu do 
uczestnictwa w wielkiej modlitwie Eucharystycznej. Prefacji jest dużo 
(99). Każda składa się z trzech części: wprowadzenia do dziękczynie-
nia, motywu dziękczynienia i przejścia do hymnu „Święty”. Ta wspólna 
modlitwa rozpoczyna się dialogiem pomiędzy celebransem i wiernymi. 
W pierwszym zwrocie: „Pan  z wami” kapłan przypomina obecność Chry-
stusa, obecność, która już za chwilę stanie się wyjątkowa, w Ciele i Krwi 
Chrystusa. Wierni, podobnie jak wcześniej, odpowiadają z wiarą: „I z du-
chem twoim”. Następne słowa to niejako okrzyk: „w górę serca”, który 
budzi z bierności i wzywa do oderwania się od codziennych spraw, a także 
skierowania serca do Boga. 

Oto przykładowa prefacja o narodzeniu Pańskim:
Wcielenie odnawia wszechświat
K.: Pan z wami. – W.: I z duchem Twoim.
K.: W górę serca. – W.: Wznosimy je do Pana.
K.: Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu.  
W.: Godne to i sprawiedliwe.

W Piśmie św. serce oznacza całego człowieka, cały więc człowiek 
ma wychwalać Boga. W tych słowach – w górę serca – jest wezwanie do 
większej koncentracji myśli na treści modlitwy Eucharystycznej. Zauważ-
my, że celebrans w czasie wypowiadania tych słów podnosi ręce, jakby 
chciał podnieść ludzkie serca na Boże Sprawy, które za chwilę będą się 
dokonywać. Chodzi więc tu o orientację serca i wewnętrzną mobiliza-
cję, aby dziękować Bogu. Przez te słowa celebrans przygotowuje umysły 
zgromadzonych na wielką Modlitwę Eucharystyczną, czyli w górę podno-
simy nasze myśli. Dlatego lud odpowiada: „Wznosimy je do Pana”. Tu ma 
dokonać się w człowieku sprawa bardzo ważna, dlatego serca obecnych 
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mają być zwrócone ku Chrystusowi Panu, w pełnym wdzięczności dzięk-
czynieniu. Pozostawiamy na chwilę myśli cielesne, światowe sprawy, do-
czesne kłopoty, troski domowe – aby świadomie uczestniczyć w Dzie-
le Zbawienia, które dziś aktualizuje się na ołtarzu, w naszej parafii. Na-
stępnie w dialogu celebransa i wiernych słyszymy ważne słowa ze strony 
prezbitera: „Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu!” i pełną akceptacji 
odpowiedź ludu: „Godne to i sprawiedliwe!”. Jest to bardzo stare wyraże-
nie o charakterze prawniczym, oznaczające pełną aprobatę. Słowa zachęty 
celebransa: „Dzięki składajmy...” – są ogromnie ważne, stanowią istotę 
uczestnictwa w Eucharystii, usposabiają nas do godnej postawy wobec 
Chrystusa Ukrzyżowanego Zmartwychwstałego i Eucharystycznego. 

Wprowadzenie do dziękczynienia, część pierwsza, to wielce znaczący 
fragment Eucharystii, jako że w całości jest ona dziękczynieniem zgro-
madzonego ludu Bożego, ma strukturę przede wszystkim dziękczynienia 
(a nie tylko strukturę posiłku Słowa i Ciała), oznacza całość dziękczynne-
go działania. Słyszymy w modlitwie Eucharystycznej: wśród dziękczyn-
nych modłów składamy Ci Ojcze, Jego Ciało i Krew. 

Uczestnictwo w Eucharystii chce nas nauczyć postawy wdzięczności 
Chrystusowi, a także wdzięczności ludziom, którzy również dużo dobre-
go dla nas czynią, a my niekiedy tego nie dostrzegamy... Człowiek, który 
dziękuje, przyjmuje postawę dziecka, czyli widzi działania Boga i działa-
nia ludzi. Niewdzięczność wobec naszych najbliższych, tj. rodziców, na-
uczycieli, lekarzy, pracodawców i dalszych znajomych jest czymś bardzo 
smutnym, jest oznaką zamknięcia serca i jest wielką niesprawiedliwością, 
jest według św. Pawła jednym z najcięższych grzechów. Gdyby ludzie 
więcej dziękowali Bogu i osobom w codziennym życiu, świat odmieniłby 
swoje oblicze. 

W czasie ostatniej wieczerzy Jezus „dzięki czynił” nad chlebem i nad 
winem. To dziękczynienie Jezusa odżywa w każdej celebracji Eucharystii. 
Przychodzimy na Mszę św., by dziękować, przede wszystkim Bogu Ojcu, 
za dar Jego Syna, za Obecność Chrystusa w konkretnej Eucharystii. Moty-
wem dziękczynienia jest dar Zmartwychwstania Jezusa, jako najwspanial-
sze dzieło Boga na ziemi...! Przez nasze świadome uczestnictwo łączymy 
nasze dzięki z dziękczynieniem samego Chrystusa. To wychowuje nas 
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do nieustannego i we wszystkich okolicznościach życia mającego miej-
sce dziękczynienia Bogu przez całe nasze ziemskie bytowanie. Ta posta-
wa jest owocem naszego łączenia się z Chrystusem, obecnym pośród nas 
w Najświętszym Sakramencie, w którym On daje się nam cały, bo pozostał 
z nami na zawsze, aż do skończenia świata. Dziękczynienie jest funda-
mentalną rzeczywistością w Nowym Testamencie. Jest ono odpowiedzią 
człowieka na działanie Boga. Jezus swoje modlitwy zaczynał często od 
dziękczynienia, czyli podziękowania Ojcu w Niebie. Najwspanialszym 
„dziękuję” Bogu Ojcu jest Eucharystia.

Podziękowanie jest znakiem dojrzałej miłości. Naprawdę żyć, to dzię-
kować – dziękować Bogu i dziękować ludziom. Czas, w którym nie dzię-
kowałem, jest czasem straconym, czasem niedojrzałym...! W owym czasie 
wielu rzeczy nie rozumiałem i dlatego nie dziękowałem. Dziękuję i dopie-
ro wtedy zaczynam żyć życiem człowieka dorosłego. Pierwszą świątynią 
dziękczynienia jest rodzina, czyli środowisko życia, nauki i miłości. Gdy 
w rodzinie dzieci dziękują rodzicom, dziadkom, rodzeństwu – to w takiej 
rodzinie jest wzajemne zrozumienie, szacunek, sympatia, radość i miłość. 
Drugą świątynią dziękczynienia jest zgromadzony Kościół na Mszy św. 
Tu, wśród dziękczynnych modłów, składamy Ojcu Niebieskiemu Ciało 
i Krew Jego Syna. Cała Msza św. to wielkie dziękczynienie za Dzieło 
Zbawienia, które tu i teraz dla nas się realizuje. 

Umiejętność dziękowania jest sprawdzianem, na ile kochamy drogie 
nam osoby, jak postrzegamy darowane nam rzeczy i na ile kochamy tych, 
którzy nam te rzeczy podarowali. Świat, w którym żyjemy jest prezentem 
od Boga. W nim żyjemy, korzystamy z niego, przetwarzamy ten świat. 
Chodzimy po ziemi, oddychamy powietrzem, pijemy wodę, grzejemy się 
w promieniach słonecznych. Jemy płody ziemi, zachwycamy się górami, 
morzem, kwiatami. Jesteśmy obsypani Bożymi darami. 

Cały ciężar dziękczynienia eucharystycznego skupia się na Misterium 
Paschalnym Chrystusa, tj. Męki, Śmierci, Zmartwychwstania, Wniebo-
wstąpienia i Zesłania Ducha Św. Na tym czynie Jezusa, w którym Jego 
miłość względem nas osiągnęła maksimum, zbudowana jest Eucharystia. 
Wewnętrzna istota Mszy św. polega na urzeczywistnieniu Ofiary Krzyżo-
wej, Śmierci i Zmartwychwstania Jezusa. 
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Tę rzeczywistość świętujemy, dziękując Bogu za Zbawczy Czyn, za 
wyratowanie nas z niewoli grzechu i śmierci. Eucharystia to złożenie Bogu 
tu i teraz dziękczynienia za nasze uczestnictwo w Dziele Zbawienia...! To 
czyn bardzo osobisty i osobowy. To nie proste „dziękuję” za otrzymane 
dary, ale to podziw, zachwyt, kontemplacja, adoracja, zapomnienie o so-
bie, zatrzymanie się na dobrodziejstwach Bożych. My, dzięki uczestnic-
twu w Eucharystii, jednoczymy się z Chrystusem. Dlatego już dziś żyjmy 
w duchowej jedności z Chrystusem, w świecie Zmartwychwstania! Jako 
chrześcijanie jesteśmy wezwani do życia w nadziei na udział w miłości 
wiecznej, którą oczekujemy na serio, czyli życia innego w lepszym, do-
skonalszym świecie. 

Następnie celebrans podejmuje drugą, zasadniczą część prefacji. Po-
dejmuje ostatnią myśl dialogu z ludźmi: „Zaprawdę godne to i spra-
wiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Tobie Ojcze Święty, zawsze 
i wszędzie składali dziękczynienie, przez umiłowanego Syna Twojego 
Jezusa Chrystusa”. Te starożytne namaszczone wiekami i hieratyczne 
słowa wprowadzają nas w bardzo różnorodne modlitwy dziękczynne za 
wszystkie Dzieła Boże dla nas już dokonane. Wzywają nas do oddawania 
Czci i Chwały razem z aniołami w Niebie i wszystkimi świętymi, którzy 
nieustannie oddają Chwałę Bogu, podkreślając trzykrotną świętość Bożą. 

Piękna melodia prefacji i najbardziej okazały śpiew święty czynią 
z niej głęboki i niepowtarzalny element liturgiczny. To przeżycie wdzięcz-
ności, składanej Bogu, jest docenieniem Daru Chrystusowego i usposabia 
nas do nowych dobrodziejstw, złożonych Bogu i ludziom. Ksiądz śpiewa 
melodię dziękczynną za wspaniałe Dzieło Pana Jezusa – za nasze Zbawie-
nie. Gest wzniesionych rąk wskazuje, że my wszyscy, wraz z kapłanem, 
wznosimy nasze serca i oczy w podzięce do Boga w Niebie. Prefacja po-
winna być zawsze śpiewana /wielki miłośnik muzyki 

Wolfgang Amadeusz Mozart zachwycał się melodią prefacji i nazwał 
ją najpiękniejszym utworem muzycznym ze wszystkich, jakie słyszał  
w życiu/. Zapis jest bardzo prosty, jest to mała tercja śpiewana na różne 
sposoby. Zadaniem śpiewu jest podkreślenie dziękczynienia jako głów-
nego motywu Modlitwy Eucharystycznej. Możemy zatem powiedzieć, że 
prefacja jest dziękczynieniem, które ogłasza się przed zgromadzeniem, że 
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jest to poemat, krzyk radości i wdzięczności, śpiew świata odkrywające-
go Zbawienie. W prefacji, bowiem dziękujemy Bogu za wielkie rzeczy, 
które dla nas uczynił i wciąż dokonuje. I właśnie to jest „godne i spra-
wiedliwe”. Niemal każda prefacja zaczyna się od słów: „Zaprawdę godne 
to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczy-
nienie i Ciebie wychwalali...”. Sprawiedliwe, bo Bogu należy się nasza 
wdzięczność, wszystko otrzymaliśmy za darmo: życie, wiarę, powołanie. 
Stąd nie można nie dziękować. Podniesienie do Boga myśli swoich i serca 
jest nabraniem dystansu do codziennych kłopotów po to, by skoncentro-
wać się w modlitwie na sprawach istotnych w życiu. 

Treścią prefacji, która ma charakter hymnu adresowanego do Boga 
Ojca, a zanoszona jest przez Jezusa Chrystusa, jest wdzięczne rozpamię-
tywanie i przypominanie różnorodnych Dzieł Bożych. Namaszczony, uro-
czysty i tradycyjnym ton prefacji podkreśla dodatkowo wagę i znaczenie 
przekazywanych treści. Bo jest to akt oficjalny, publiczny, społeczny i waż-
ny. Bierze w nim udział nie tylko kapłan, lecz zaangażowany jest cały lud 
Boży, wszyscy zgromadzeni na liturgii. Prefacja ze swej natury jest lirycz-
nym hymnem dziękczynienia za różnorodne dobra duchowe, harmonizu-
jącym z danym okresem liturgicznym, przypadającymi uroczystościami 
Pańskimi, Maryjnymi czy określonymi obchodami ku czci świętych. Cała 
tajemnica zbawienia prezentowana w prefacjach rozbija się na poszcze-
gólne wydarzenia z historii zbawienia. Na Wielkanoc jesteśmy wdzięczni 
za Dar Zmartwychwstania. W okresie adwentowym prefacja ogłasza, że 
Chrystus „przez pierwsze przyjście w ludzkiej naturze (...) otworzył nam 
drogę wiecznego Zbawienia”. Na Boże Narodzenie dowiadujemy się, że 
„przez tajemnicę Wcielonego Słowa (...) poznając Boga w widzialnej po-
staci, zostaliśmy porwani do umiłowania rzeczy niewidzialnych”. Może-
my ogólnie powiedzieć, że wszystkie te teksty, jak kamyczki w mozaice, 
składają się na pełny obraz, czyli  z prefacji całego roku liturgicznego zło-
ży się nam barwny, dynamiczny, zbawczy i „modlitewny” życiorys Jezusa 
Chrystusa. 

W trzeciej, końcowej części prefacji, celebrans zachęca zgromadzo-
nych, aby złączyli się z liturgią w niebie, śpiewając wraz z aniołami i świę-
tymi hymn zbawionych „Święty”. Podczas każdej Eucharystii łączymy się 
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dzisiaj z liturgią sprawowaną w niebie przez aniołów i świętych. Ośmie-
lamy się naszą nieporadną modlitwą włączyć w doskonałe Uwielbienie 
Chrystusa zanoszone przez chóry aniołów. Wraz z cherubinami, serafi-
nami oraz wszystkimi mieszkańcami niebios, bierzemy tu i teraz udział 
w wychwalaniu Chrystusa, Zmartwychwstałego Baranka. W liturgii za-
słona między niebem a ziemią zostaje rozdarta, a my dzięki temu mo-
żemy zostać włączeni w liturgię, która obejmuje cały kosmos. Dlatego 
ten hymn, trzykroć Świętego Boga powinien być zawsze śpiewany, wyko-
nywany szczególnie uroczyście, a słowa zrozumiałe i napełnione treścią 
przez uczestników. 

2. Wyjątkowy hymn: „Święty, Święty, Święty”
W Biblii Starego Testamentu prawdziwie świętym jest tylko sam Bóg. 

Świętość jest szczególnym przymiotem Boga. Bóg jest pełnią życia, mi-
łości, szczęścia, nie ma w Nim nic ze zła tego świata. Świętość Boga jest 
nieporównywalna do świętości innych bóstw, a świętość człowieka przed 
Bogiem może się realizować wyłącznie poprzez uczestnictwo w Bożej 
Świętości. W Nowym Testamencie, świętym jest przede wszystkim Jezus 
Chrystus: „...tylko Tyś jest święty... Jezu Chryste...” – śpiewamy w liturgii 
w hymnie: Chwała na wysokości Bogu. A ścisła więź człowieka z Chry-
stusem sprawia, że zaczyna on uczestniczyć w sposób niepełny, już na zie-
mi w Świętości Bożej. Trzykrotne Święty jest ludzkim sposobem oddania 
Bogu należnej Czci i Chwały.

Tekst hymnu nazwanego po łacinie Sanctus (Święty) pochodzi z ksiąg 
biblijnych. Około roku 740 przed Chrystusem, w świątyni jerozolimskiej 
prorok Izajasz ujrzał siedzącego na tronie Boga, którego otaczali serafini, 
śpiewający hymn: „Święty, Święty, Święty jest Pan Zastępów, cała zie-
mia jest pełna Jego Chwały” (Iz 6,3b). Podobnie św. Jan Apostoł, opisując 
objawioną mu niebiańską liturgię, wspomina o nieprzerwanej pieśni, któ-
rą słyszał z ust aniołów, wychwalających Boga: „Święty, Święty, Święty, 
Pan Bóg Wszechmogący. Który był i Który jest, i Który przychodzi” (Ap 
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4,8b). Druga część modlitwy, ta, która zaczyna się i kończy słowami: „Ho-
sanna na wysokości” i jest powtórzeniem entuzjastycznej aklamacji, którą 
lud Jerozolimy witał Jezusa w Niedzielę Palmową. „Hosanna Synowi Da-
wida. Błogosławiony Ten, który przychodzi w Imię Pańskie. Hosanna na 
wysokościach” (Mt 21,9). Tymi właśnie słowami witamy my dziś podczas 
każdej Mszy św. Zwycięskiego i Zbawiającego nas Chrystusa, który do-
słownie za chwilę przyjdzie na ołtarz, aby nas przygarnąć do siebie i obda-
rzyć w swoim Zwycięstwie. 

Święty, Święty, Święty, pan Bóg Zastępów.*Pełne są niebiosa 
i ziemia chwały Twojej*Hosanna na wysokości*
Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie*Hosanna na wysokości.

Aniołowie zwiastują Boga, który jest po trzykroć święty, tzn. jest samą 
świętością – Boga, który jest zupełnie INNY. Jego Chwały i Potęgi „pełne 
są niebiosa i ziemia”. Daje to chrześcijanom zupełnie inną perspektywę, 
w której wyłania się inny rodzaj istnienia. Bóg objawiony przez aniołów, 
jest inny, nie jest z tego świata, choć podtrzymuje świat w istnieniu, in-
geruje w jego losy. Szczytem Bożej ingerencji jest Chrystus, oczekiwany 
Mesjasz, który przychodzi, by zbawić wszystkich ludzi. Objawienie tego 
Boga niosą sobą i swoim Sanctus aniołowie. Przypominają, że to, co się 
dziś spełnia na ołtarzu, całkowicie przekracza naszą rzeczywistość. Nie 
da się tego pojąć, nie da się opisać ludzkim słowem do końca. Pozostanie 
zawsze w mniejszym czy większym stopniu Tajemnicą...!

Pierwsze znaczenie Hosanna jest prośbą do Boga o dokonanie Zba-
wienia. Drugie natomiast kieruje się do Chrystusa, który przychodzi, aby 
w obfitość obdarzyć nas życiem. Hosanna, to okrzyk grzesznika, to woła-
nie o wybawienie, o zwycięstwo nad złem, jest prośbą o łaskę przebacze-
nia. Jest też wołaniem tryumfalnym ludu świętującego radośnie Hosanna. 
„Hosanna na wysokości” oznacza radość bez granic. To zawołanie ludu 
odkupionego, czyli wyzwolonego z niewoli grzechu i śmierci.

Uczestnicy uczty paschalnej winni się „dziś” czuć wyzwalani. Chry-
stus nadal dokonuje Dzieła Wyzwolenia. Dzieło Chrystus uobecnia się, 
aktualizuje, jest obecne, działa. „Dziś” i „teraz” dokonuje się przez Chry-
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stusa, w Chrystusie i z Chrystusem Dzieło Zbawienia. Wskutek działania 
Ducha Św. ta pamiątka Chrystusa staje się dziś żywa.

Śpiewając Sanctus, już dotykamy nieba, już uczestniczymy w niebiań-
skiej liturgii, już możemy się zapatrzeć w Chrystusa. Nie ma piękniejszej 
modlitwy niż pełne miłości zapatrzenie – zwłaszcza wtedy, kiedy podczas 
konsekracji kapłan podnosi i ukazuje Hostię i Kielich. 

Słowo „śpiewać” jest jednym z najczęściej używanych słów w Biblii. 
W Starym Testamencie pojawia się 309 razy, a w Nowym 36 razy. Jest to 
dowodem, że dla wyrażenia miłości do Boga, człowiekowi same słowa 
nie wystarczą, dlatego potrzebuje wyższej formy, czyli śpiewu. Pierwsze 
wzmianki o śpiewie odnajdujemy w Biblii po przejściu Morza Czerwo-
nego, a ostatnią w Apokalipsie, gdy zwycięzcy śpiewają pieśń Mojżesza 
i Baranka. Psałterz (czyli zbiór 150 psalmów w Starym Testamencie) daje 
wyobrażenie o bogactwie instrumentów i różnorodności sposobów śpie-
wu, w których ćwiczono się w Izraelu. Śpiew ludzi Kościoła wynika z mi-
łości do Chrystusa, Maryi czy Świętych. To miłość rodzi śpiew. Już w II w. 
pisano, że chrześcijanie śpiewem uwielbiali Bóstwo Chrystusa. Ten śpiew 
i muzyka sakralna są dla podkreślenia Chwały Bożej, a nie ludzkiej, dlate-
go jest tu specyficzna odpowiedzialność wykonawców i twórców. Ogólnie 
można ją streścić w trzech punktach:

1.  Prymat śpiewu nad muzyką instrumentalną i śpiewów wspólnych 
nad solowe – chodzi o uczestnictwo wszystkich zgromadzonych. Wszel-
ka schola i chóry nie mogą zamknąć ludziom ust w całości uczestnictwa. 
Treść śpiewu, jako wyższej formy przepowiadania Ewangelii, podkreśla 
Działanie Chrystusa tu i teraz, który jest centrum Eucharystii. 

2.  Nie każdy rodzaj muzyki może wejść do liturgii chrześcijańskiej. 
Kryterium stanowi odpowiedź na pytanie, czy za tym charyzmatem stoi 
Duch Święty, czy tylko duch tego świata (często nawet demon, ukryty 
w pięknie muzyki...!).

3.  Śpiew liturgiczny jest współśpiewem i współmodlitwą w wielkiej 
liturgii, która ma jedynego Pana i „Artystę” – Chrystusa Ukrzyżowanego, 
Zmartwychwstałego i Obecnego w liturgii Kościoła. Ta potężna siła, uobec-
niając Chrystusa sprawia, że Jego TERAŹNIEJSZOŚĆ nie jest skazana na 
milczenie, lecz na śpiew miłości, uwielbienia i chwały. To, co w muzeach 
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może być jedynie milczącym świadectwem przeszłości, w liturgii staje się 
Miłującą Obecnością naszego Pana, Wybawiciela i Zbawcy (Papież Bene-
dykt XVI). 

Śpiewając „Święty”, jednoczymy się z Aniołami i Świętymi Nieba, 
uczestniczymy w niebiańskiej liturgii. Łączymy swój głos z pieśnią nieba, 
która jest naszą prawdziwą Ojczyzną. Kiedy na zawsze śmierć jest po-
konana, cieszymy się wszyscy potęgą Chrystusa. Cześć niech Mu będzie 
i hołdy pokorne, ziemi zaś pokój. 

Święci śpiewają pieśń nową przed tronem Boga i Baranka, a cała zie-
mia rozbrzmiewa ich głosami. W nasze usta Duch Święty wkłada słowa 
i melodie mieszkańców nieba. My, tu na Eucharystii, śpiewamy pieśń 
nową, śpiewamy hymn Zbawionych, Zwycięzców w miłości, dlatego peł-
nym głosem śpiewamy Bogu, razem z nimi hymn radości i uwielbienia. 

Inny hymn z liturgii Godzin idzie w treści jeszcze dalej: „a gdy już 
niebo osiądziem, Tobie wspólnie śpiewać będziem, Boże w Trójcy niepo-
jęty, Święty, na wiek wieków Święty”. 

Do Świętości Boga nie jesteśmy w stanie niczego dodać czy dołożyć. 
Nasze modlitwy, hymny, pieśni niczego Bogu nie dodają, ale się przyczy-
niają do naszego Zbawienia. 

Rady i przemyślenia:
1. Eucharystia jest wielką tajemnicą – należałoby w niej przynajmniej 

raz w tygodniu nie tylko uczestniczyć, ale także celebrować. Obecność 
na Eucharystii jest okazją do wyrażenia Chrystusowi wdzięczności za 
wszystko dobro, jakie dla ludzi uczynił; jest też aktem wdzięczności wo-
bec ludzi, którzy swoim działaniem sprawiają, że świat staje się lepszy.

2. W wielu polskich domach dzieci przybywające do matki całują jej 
spracowane ręce i czekają na chleb. Odżywają wówczas najpiękniejsze 
wspomnienia z dzieciństwa i przywoływane są znaczące rodzinne wyda-
rzenia. Tak jak matka włożyła wiele wysiłku, by upiec najlepszy chleb, 
tak też Chrystusowej Eucharystii przyjmujemy to wszystko, co Chrystus 
uczynić mógł dla naszego zbawienia.
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3. Wezwanie Ducha Świętego, 
    czyli epikleza konsekracyjna

Modlitwa Eucharystyczna stanowi centralną, kulminacyjną i istotną 
część całej celebracji Eucharystycznej. Jest to modlitwa dziękczynienia 
i święcenia. Bez tej modlitwy cała Msza św. nie miałaby sensu. Lud Boży 
dosięga tu swych szczytów, składa ofiarę Bogu. Ku temu prowadziła Li-
turgia Słowa i Liturgia Służebnej Miłości, teraz przyszedł moment uobec-
nienia Zbawczej Ofiary Chrystusa. Staje tu w naszej świątyni parafialnej 
cała przeszłość Ludu Bożego, wszystkie ofiary Starego Przymierza, wszy-
scy ludzie święci i zbawieni Nowego Przymierza, a także ludzie Kościoła 
oczyszczającego się w czyśćcu... Staje wreszcie przed nami Żywy, Zmar-
twychwstały Syn Boży Jezus Chrystus, który gdy wszystko wykonał, stał 
się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich (Hbr 5,9). Umarłych... 
przywrócił do życia (Kol 2,13). W Nim mamy śmiały przystęp do Ojca (Ef 
3,12). Jak nigdy, tak w tym momencie, musimy być z Chrystusem zjedno-
czeni: myślą, wolą i sercem... On nas szczególnie potrzebuje, gdy ponawia 
swoje oddanie się Ojcu za nas. To oddanie trwa jako wieczny Akt Miłości 
Syna Bożego, a On Zmartwychwstały Pan nieustannie wstawia się za nami 
(por. Rz 8,34). We Mszy św. chodzi o to, by całe zgromadzenie zjednoczy-
ło się  z Chrystusem w głoszeniu wielkich Dzieł Bożych i w akcie Ofiary.

W całej Mszy św. żywy Zmartwychwstały Chrystus Pan kieruje dzia-
łaniem, a zgromadzenie ludzi wierzących podejmuje to działanie Chry-
stusa przez świadome uczestnictwo. W działaniu Chrystusa pośród Jego 
uczniów obecny jest Duch Święty, to On sprawia, że symbolika staje się 
rzeczywiście nośnikiem aktualizacji Chrystusowego Dzieła Zbawienia – 
tu i teraz Chrystus ofiaruje się całkowicie Ojcu, bo tu i teraz Chrystus jest 
Zmartwychwstały. Oczami wiary widzimy w Eucharystii wspólne działa-
nie Chrystusa i jego wiernych, ożywione przez Ducha Świętego.  W sercu 
modlitwy eucharystycznej punktem najwyższego natężenia „działania” 
Ducha Świętego jest przemienienie chleba i wina w Ciało i Krew Chrystu-
sa, a także przemiana zgromadzonych uczniów Jezusa. 
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Wielka modlitwa eucharystyczna zawiera wyjątkowe słowa Jezusa 
z Wieczernika (pisane w Mszale zawsze dużą literą, wyjątkową czcion-
ką, często ozdobnymi literami!). Sprawia ona uobecnienie Ofiary Krzyża 
i Zmartwychwstania, a także przedstawia Bogu Ojcu modlitwy wstawien-
nicze za żywych i zmarłych. Jako całość modlitwa Eucharystyczna jest 
kierowana do Boga Ojca, słowa są w liczbie mnogiej, a więc w imieniu 
zgromadzonych, a wypowiada ją celebrans. Wierni uczestniczą w ciszy 
przez słuchanie i rozważanie treści, w postawie stojącej, a na końcu uro-
czystym Amen, potwierdzają zrozumienie wypowiedzianej treści, a mo-
dlitwę w całości uznają za swoją. 

Modlitwa eucharystyczna domaga się, aby wszyscy wsłuchali się 
w nią w pełnym czci skupieniu. Do tego uczestnictwa ważna jest świado-
mość duchowego życia w człowieku, a nie tylko życia materialnego i do-
czesnego. Aby te słowa wypowiedziane w ciszy kościoła w pełni zrozu-
mieć, trzeba sobie przypomnieć, że niejako sercem całej modlitwy eucha-
rystycznej jest to, co Jezus osobiście powiedział i uczynił w Wieczerniku, 
na ostatniej wieczerzy. Słowa Jezusa powtarza dziś celebrans, powtarza 
i uobecnia mocą Ducha Świętego najważniejsze wydarzenie całej historii 
zbawienia. W ten sposób wszystkie pokolenia ludzkie Kościół prowadzi 
do Chrystusa, który za wszystkich umarł i zmartwychwstał. Ten święty 
obrzęd został nam dany przez Chrystusa, jest sprawowany i przekazywany 
przez Kościół we wszystkich czasach i jest wielkim wspólnym dobrem 
Kościoła. Celebrując Eucharystię kapłan i zebrana wokół niego wspólno-
ta, powinni pamiętać, że tu i teraz modlą się i jednoczą się z całym Kościo-
łem. Dlatego słyszymy słowa: „Zjednoczeni z całym Kościołem...”. 

Wchodzimy tu w tajemnicę Chrystusa Żywego, która nas przerasta, 
wymaga od nas pokory i otwarcia się na Bożą mądrość i łaskę Chrystusa. 
Tu Chrystus dziś na nowo wydaje się za nas! Tu słuchając w skupieniu, 
odkrywamy, że oto ja, teraz i tutaj uczestniczę w odwiecznej miłości Boga 
do człowieka, słucham słów, które słuchały całe pokolenia ludzi... Warto 
dobrze przemedytować samemu w domu teksty poszczególnych modlitw 
eucharystycznych. 
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Dlatego stajemy przed Tobą* i zjednoczeni z całym Kościołem* 
uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia* w którym Jezus 
Chrystus zmartwychwstał* i zesłał na Apostołów Ducha Świętego* 
Przez Chrystusa prosimy Ciebie, wszechmocny Boże.

Pierwsza myśl modlitw Eucharystycznych (mamy ich 10), to uznanie 
Boga Ojca za Źródło wszelkiej świętości (II), którego sławi wszelkie 
stworzenie (III), który zawsze podtrzymuje nas w doczesnym 
pielgrzymowaniu (V), który od początku świata czyni nas uczestnikami 
swego zamysłu miłości (V).

W drugiej i trzeciej modlitwie Eucharystycznej, po modlitwie wstęp-
nej, następują modlitwy na poszczególne dni i święta, nazwane „wspo-
mnienie tajemnicy dnia”. Wszystkie one zaczynają się od słów: „Dlate-
go stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem, uroczyście ob-
chodzimy dzień...” i tu następuje jakby streszczenie tajemnicy dnia czy 
święta. W każdą niedzielę słyszymy słowa, że jest to pierwszy dzień ty-
godnia, dzień, w którym Jezus Chrystus Zmartwychwstał i dzień, w któ-
rym zesłał na Apostołów Ducha Świętego. W poszczególne święta treść tej 
drugiej części modlitwy jest inna, np.: w Boże Narodzenie – „uroczyście 
obchodzimy święty dzień, w którym najświętsza Maria Dziewica wyda-
ła na świat Zbawiciela...!”; na Wielkanoc, codziennie od Wigilii Paschal-
nej do 2. niedzieli wielkanocnej „uroczyście obchodzimy święty dzień 
Zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa”; w niedzielę zesłania 
Ducha Świętego „uroczyście obchodzimy święty dzień Pięćdziesiątnicy, 
w którym Duch Święty zstąpił na Apostołów”; w Święto Wniebowzięcia 
Najświętszej Marii Panny „uroczyście obchodzimy dzień, w którym zo-
stała wzięta do Nieba Najświętsza Dziewica Maryja”. Wypowiadamy też 
inne modlitwy na poszczególne święta. 

Druga myśl, to modlitwa o Ducha Świętego. Epikleza od greckie-
go wyrazu epiklesis – wezwanie, oznaczającego wzywanie, prośbę, mo-
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dlitwę, skierowaną do Boga Ojca, aby udzielił Ducha Świętego, Ducha 
Uświęciciela dla przeistoczenia chleba i wina w Ciało i Krew Chrystusa, 
a także przemienił ludzi, uczestników liturgii, aby stali się na wzór Jezusa 
Chrystusa. To działanie Ducha Świętego jest działaniem przemieniającym 
i jednoczącym. 

Po zakończeniu tej modlitwy celebrans składa ręce i czyni znak kon-
sekracyjny nad darami i wtedy ministrant dzwoni, aby wezwać uczestni-
ków do klęknięcia na Zesłanie Ducha Świętego i na słowa konsekracji. 

Rola Ducha Świętego w akcie konsekracji

Celebrans przewodniczy całości działania eucharystycznego, a nie tyl-
ko jako „konsekrator” ma wypowiadać słowa konsekracji. To przecież nie 
kapłan, tylko Duch Święty sprawia, że chleb i wino stają się Ciałem i Krwią 
Chrystusa. Ale należy też zauważyć, że Duch Święty dokonuje tej przemia-
ny na dwa sposoby. Po pierwsze, przez słowa samego Chrystusa i po drugie 
przez osobę kapłana, jako kościelnego reprezentanta Chrystusa, który recy-
tuje słowa Jezusa z Wieczernika. W imieniu Chrystusa kapłan wypowiada 
słowa samego Zbawiciela, a wypowiada je tylko w celebrującym zgroma-
dzeniu, stanowiącym jedną całość. Pośród ludu, który cały jest kapłański, 
kapłan reprezentuje Zmartwychwstałego Chrystusa. Celebrans przypomina 
ludowi, że ten sam Obecny Chrystus – a nie zgromadzenie – mówi: „To jest 
Ciało moje” i Eucharystia jest Darem Chrystusa. Kapłan ukazuje i przypo-
mina, że Chrystus jest obecny w tej wspólnocie, on nas gromadzi, jednoczy, 
naucza i karmi swoim Chlebem. Celebrans reprezentuje Chrystusa i na tym 
polega funkcja przewodniczenia wspólnocie Kościoła. Jego funkcja jest nie-
zbędna, aby zgromadzony Kościół Chrystusowy był sobą zgodnie z wolą 
Założyciela. Cały zaś Lud Boży powinien być aktywny w pełni zaangażo-
wany w budowanie Kościoła, jako wspólnoty ludzi wierzących. W tym ca-
łościowym kontekście Duch Święty dokonuje przemiany.

W modlitwie Eucharystycznej zgromadzony Kościół modli się, aby 
Duch Święty zstąpił, uświęcił i przemienił chleb i wino w Ciało i Krew 
Chrystusa. Modlitwa ta ma wielką wagę. W tradycji wschodniej Kościo-
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ła, tak mocno się ją akcentuje, że jest traktowana jako właściwe słowa 
konsekracji. Owocem działania Ducha Świętego jest uobecnienie Bożego 
działania i udzielenie świętości zgromadzonym uczniom Chrystusa. Wielu 
Ojców Kościoła przyrównywało działanie Ducha Świętego podczas Eu-
charystii do cudu wcielenia Syna Bożego, które dokonało się mocą Ducha 
Świętego (Łk 1,35). 

Na mocy Chrystusowej obietnicy epikleza jest modlitwą niezawodną 
(Łk 11,13); ilekroć kapłan modli się o uświęcenie darów, tylekroć rzeczy-
wiście się ono dokonuje. Jakkolwiek epikleza poprzedza słowa konsekra-
cji („To jest moje Ciało, to jest moja Krew”), to w istocie stanowi z nimi 
nierozerwalną jedność. 

Duch Święty w Eucharystii

Duch Święty – zgodnie z zapewnieniem Jezusa – ma dalej prowadzić 
Jego dzieło. Wszystko, przypominając wierzącym, aby stawało się wła-
snością wszystkich wiernych, uświadamia, że to Duch Święty staje się 
– jako Wielki Działający – tym, który zapewnia żywotność dzieł Chrystu-
sa. Liturgia eucharystyczna jest przeniknięta w całości działaniem Ducha 
Świętego. Działanie Ducha Świętego nie należy więc do przeszłości, lecz 
dokonuje się dziś nieustannie w Chrystusowym Kościele, a Eucharystia 
jest szczególnym i uprzywilejowanym miejscem tego wylania na dary 
ofiarne i zgromadzony Lud Boży darów Ducha Świętego. 

Na znak szacunku do Trzeciej Osoby Trójcy Świętej, czyli do Du-
cha Świętego, wierni w tym momencie powinni uklęknąć; poprzedza to 
dźwięk dzwonka ministranta, który gdy widzi gest konsekracyjny, czyli 
gest wyciągniętych dłoni celebransa nad kielichem mszalnym i nad pate-
ną z hostią i komunikantami. W tym momencie powinien dać znak zgro-
madzonym, że Duch Święty przychodzi. Kościół błaga w tej modlitwie 
o zesłanie mocy Ducha Świętego, aby dary złożone przez ludzi zostały 
konsekrowane, czyli aby się stały Ciałem i Krwią Chrystusa. Podczas tej 
modlitwy kapłan trzyma ręce wyciągnięte nad darami, a następnie czyni 
znak krzyża nad chlebem i winem. 

3 .  W E Z W A N I E  D U C H A  Ś W I Ę T E G O . . .



152

Co to jest gest konsekracyjny i jak go zauważyć, aby samemu świado-
mie uklęknąć na przyjęcie Ducha Świętego?

Gest konsekracyjny

Apostołowie i ich następcy udzielali osobom i rzeczom Ducha Święte-
go przez nałożenie rąk. Czynili to w znaku wyciągniętych rąk i otwartych 
dłoni nad osobami lub darami eucharystycznymi. Znak ten połączony był 
zawsze z modlitwami Kościoła, o dar Ducha Świętego. Ten gest wycią-
gniętych dłoni kapłana zachował się w liturgii Kościoła do dziś podczas 
udzielania Sakramentów Świętych, czyli Chrztu, Bierzmowania, Pokuty, 
Eucharystii, Sakramentu Chorych, a także podczas uroczystych błogosła-
wieństw. 

Podczas każdej Eucharystii celebrans, a gdy jest Msza koncelebrowa-
na, każdy kapłan – wyciąga ręce i otwarte dłonie kieruje na ołtarz na dary 
chleba i wina i odmawia ten fragment modlitwy eucharystycznej, w któ-
rym jest prośba również w imieniu uczestników – o dary Ducha Świętego, 
na uświęcenie darów chleba i wina, uświęcenie zgromadzonych i zjedno-
czenie tych, którzy będą przyjmować Ciało i Krew Chrystusa. 

Zauważmy, jak wielu nie rozumie tej doniosłej chwili, nie klękają sami, 
dopóki nie zmusi ich do tego głos dzwonka..., a gdy nie ma ministranta to 
albo stoją, albo patrzą na innych. Każdy powinien świadomie i sam klęknąć 
przed Żywym Bogiem, czyli 3-cią Osobą Boską, tj. Duchem Świętym. 

Rady i przemyślenia:
1. obserwujemy nowy obyczaj, że w posadzce wznoszonych obecnie 

kościołów lub remontowanych dawnych świątyń umieszcza się motywy 
z życia Chrystusa albo symbole zaczerpnięte z Biblii. Intencją jest zazwy-
czaj ukazanie w zmaterializowany sposób z zakątka wieczności zawartej 
w Eucharystii.

2. Podczas Mszy św. zgromadzeni ludzie podejmują działania zaini-
cjowane przez Chrystusa przez świadome uczestnictwo i pełne rozumienie 
symboliki. To ona jest nośnikiem Chrystusowego Dzieła Zbawienia.
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3. Akt zawarty w geście konsekracyjnym celebransa nad kielichem 
i pateną z hostią i komunikantami oznacza nadejście Ducha Świętego. 
Nadchodzi moment,w którym dary składane przez ludzi zostają konsekro-
wane.

4. Konsekracja, czyli przeistoczenie 
    („To jest Ciało moje, to jest moja Krew”) 

Po modlitwie o dary Ducha Świętego (epiklezie) rozpoczyna się naj-
ważniejsze wydarzenie całej Mszy św., czyli przeistoczenie. Tu kapłan 
opowiada o tym, czego realnie dokonał Jezus Chrystus w Wielki Czwar-
tek i odczytuje słowa, które w wieczerniku pierwszy raz wypowiedział 
Jezus. Zauważmy, że celebrans wykonuje znak krzyża nad chlebem i wi-
nem, prosząc jednocześnie, aby Duch Święty przemienił te dary w Ciało 
i Krew Chrystusa. Ten zewnętrzny gest uświadamia nam, że stajemy się 
świadkami Śmierci Chrystusa, która uobecnia się dla nas na ołtarzu pod 
osłoną znaków. W świątyni jest cisza, ludzie klęczą, nikt nie śpiewa, nie 
grają instrumenty, wszyscy słuchają słów celebransa i za chwilę będą ad-
orować Żywego i Obecnego Chrystusa. Wszyscy słuchają, jak celebrans 
mówi o tym, czego Jezus dokonał w Wieczerniku: „On bowiem tej nocy, 
której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał 
i rozdawał swoim uczniom” (III modlitwa eucharystyczna). A w drugiej 
modlitwie eucharystycznej słyszymy: „On to, gdy dobrowolnie wydał 
się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał 
swoim uczniom”. 

W pierwszej modlitwie, czyli w Kanonie Rzymskim, kapłan mówi 
o Jezusie: „On to w dzień przed męką wziął chleb w swoje święte i czci-
godne ręce, podniósł oczy ku niebu, do Ciebie Boga swojego Ojca wszech-
mogącego i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim 
uczniom”. W czwartej modlitwie eucharystycznej słyszymy: „Kiedy nade-
szła godzina, aby Jezus został uwielbiony przez Ciebie Ojcze Święty, umi-
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łowawszy swoich, którzy byli na świecie, do końca ich umiłował, i gdy 
spożywali wieczerzę, wziął chleb, błogosławił, łamał i rozdawał swoim 
uczniom”. 

W piątej modlitwie słyszymy z kolei: „On to w noc przed swoją męką 
podczas wieczerzy wziął chleb i dzięki Tobie składając łamał i rozda-
wał swoim uczniom”. Modlitwa eucharystyczna o tajemnicy pojednania 
brzmi: „Gdy spożywali wieczerzę, wziął chleb i dzięki Tobie składając 
błogosławił, łamał i dawał swoim uczniom”. W modlitwie eucharystycz-
nej z udziałem dzieci padają słowa: „Gdy Pan Jezus przed swoją męką 
spożywał z apostołami wieczerzę, wziął chleb  i dzięki Tobie składając, 
błogosławił i rozdawał im”. 

Łatwo zauważyć, że te same czynności Jezusa zostały inaczej opisane 
w każdej z modlitw eucharystycznych – to jest bogactwo tego przekazu.

Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy:
To jest bowiem Ciało moje,
które za was będzie wydane.

Natomiast słowa konsekracji chleba i wina są jednakowo opisane 
i przekazane we wszystkim modlitwach eucharystycznych. Celebrans 
wypowiada je starannie, wyraźnie i z wielką powagą, przy tym lekko się 
pochyla na te wyjątkowe słowa: „Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to 
jest bowiem Ciało moje, które za was będzie wydane”. Następnie ukazuje 
ludowi konsekrowaną Hostię, aby była widoczna dla wszystkich zgroma-
dzonych, ukazuje przez moment, zatrzymuje ją (do Adoracji), opuszcza, 
składa ją na patenie i przyklęka przed Żywym i Obecnym Chrystusem!!!

I znowu kapłan opowiada o gestach Jezusa, gdy bierze kielich. Każda 
modlitwa eucharystyczna używa tu innych słów: „Podobnie po wieczerzy, 
wziął kielich, dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom” 
(III modlitwa eucharystyczna); „Podobnie po wieczerzy, wziął ten prze-
sławny kielich w swoje święte i czcigodne ręce, ponownie dzięki Tobie 
składając, błogosławił i podał swoim uczniom” (I modlitwa eucharystycz-
na); „Podobnie wziął ten kielich napełniony winem, dzięki składał i podał 
swoim uczniom” (IV modlitwa eucharystyczna); „Podobnie po wiecze-
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rzy, wiedząc, że pojedna wszystko w sobie, przez krew wylaną na krzyżu, 
wziął kielich z winem i ponownie dzięki składając, podał swoim uczniom” 
(V modlitwa eucharystyczna – O tajemnicy pojednania); „Pod koniec wie-
czerzy wziął kielich napełniony winem, złożył Tobie dzięki  i podał swoim 
uczniom” (modlitwa eucharystyczna z udziałem dzieci). 

Również jednakowe są słowa Jezusa przy konsekracji wina, przy 
wszystkich modlitwach eucharystycznych. Celebrans bierze kielich, unosi 
nieco nad ołtarzem, lekko pochyla się i mówi: „Bierzcie i pijcie z niego 
wszyscy: to jest bowiem kielich Krwi Mojej, nowego i wiecznego przy-
mierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. 
To czyńcie na moją pamiątkę”. Po tych słowa ukazuje ludowi kielich, za-
trzymuje na moment wysoko (do Adoracji), opuszcza, stawia go na korpo-
rale, czyli na ołtarzu i przyklęka, bo wierzy w Obecną Krew Chrystusa!!! 

Konsekracja odpowiedzią na nakaz Chrystusa

Konsekracja to moment przeistoczenia chleba i wina w Ciało i Krew 
Pańską podczas Mszy św. Stanowi dokładnie moment naszej obecności 
w śmierci Jezusa na Golgocie, odnawianej dla nas aktualnie na Mszy św. 
Jest odpowiedzią na nakaz Chrystusa „To czyńcie na moją pamiątkę”. 
W tejże chwili uobecnia się Chrystus na ołtarzu w akcie składania Siebie 
samego w ofierze Ojcu. I w tej właśnie chwili my jesteśmy przy Nim, pod-
czas gdy On umiera (Mnich kartuski, Eucharystia, s. 92), bowiem akt mi-
łości Syna, który wydaje się na śmierć z woli Ojca, jest aktem wiekuistym. 
Jednakże śmierć zachodzi nie tylko w Jego naturze Boskiej (Bóg nigdy nie 
umiera!!!), ale w naturze ludzkiej. Z tego też powodu potrzebujemy skupić 
się na samym momencie śmierci Jezusa w Jego człowieczeństwie i zdać 
sobie sprawę z faktu, że jest to wiecznie trwający moment, w którym ofia-
ra Jezusa jest kompletna i doskonała i że jest to moment, w którym Ojciec 
przyjmuje Syna w Chwale w wieczności. Tym sposobem chwila śmierci 
Jezusa została unieśmiertelniona na zawsze. Z tej racji jest ona pozaczaso-
wa, pozahistoryczna, a możemy ją osiągnąć, nawet przeżyć, w obecności 
Uwielbionego Jezusa z nami na Eucharystii. Zatem, podczas konsekra-
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cji wprowadza nas Chrystus w głęboki i bezpośredni kontakt z chwilą, 
w której umiera w miłości do Ojca, za grzechy ludzi wszystkich czasów, 
narodów i pokoleń,  a więc za mnie! Kiedy wreszcie godnie podziękuję za 
ten Dar Miłości memu wybawcy Jezusowi Chrystusowi ?! Nadszedł chyba 
odpowiedni czas w moim życiu religijnym, aby to wreszcie uczynić. 

Bierzcie i pijcie z niego wszyscy:
To jest bowiem kielich krwi mojej
nowego i wiecznego przymierza,
która za was i za wielu będzie wylana
na odpuszczenie grzechów.
To czyńcie na moją pamiątkę.

To nie słowa kapłana dokonują konsekracji, lecz słowa Chrystusa po-
wtarzane przez celebransa. To Chrystus pierwszy wypowiedział te słowa 
w Wieczerniku i tam jest źródło Eucharystii. Dla apostołów, obecnych 
z Jezusem w Wieczerniku, te słowa musiały być wielkim zaskoczeniem! 
Także dzisiaj kapłan ma świadomość, że tymi słowami i czynami dotyka 
serca naszej wiary! Dlatego wypowiada je z wielkim namaszczeniem, sam 
dwukrotnie przyklęka,  a gdy wszyscy spoglądają na podniesione postacie 
Ciała i Krwi Chrystusa, klęczą w postawie adoracji i uwielbienia – a w tym 
samym czasie słychać trzykrotne uderzenie dzwonka lub gongu, często 
ma miejsce okadzanie, a w szczególne uroczyste Msze św. rozbrzmiewa 
orkiestralny, specjalny hejnał. 

Gdy kapłan powtarza gesty i słowa Jezusa z Wieczernika, staje przed 
nami ten sam realny Jezus Chrystus, a nie jakiś Jego historyczny, zamglo-
ny obraz, czy jakieś „wspomnienie”. To On sam Żywy jest wśród nas. To 
o Niego chodzi, o Jego bliskość, o Jego ofiarowanie się dziś tu za nas na 
ołtarzu i dla nas zgromadzonych. Tak od samego początku głosił Kościół. 
Chrystus w Wieczerniku zapewnił nas, że Jego Ciało i Krew będą złożone 
jako odkupieńcza ofiara na odpuszczenie grzechów.
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Podniesienie

Podniesienie, to czynność celebransa po konsekracji, to ukazanie Cia-
ła i Krwi Chrystus oczom wiernym. Początkowo w czasie Mszy św. nie 
było momentu podniesienia świętych postaci Chleba i Wina. Pobożni i re-
ligijni wierni domagali się, aby w trakcie przeistoczenia pokazać im Chry-
stusa. Ten gest wprowadzono do liturgii dopiero w XIII w. Było to okazją 
do Adoracji Chrystusa Eucharystycznego. Pojawiły się też błędne nauki, 
o niegodności grzesznego człowieka, aby patrzył na Chrystusa (Janse-
nizm) i zaczęto głęboko pochylać głowy przed Postaciami Eucharystycz-
nymi – Ciała i Krwi, nie podnosząc na nie oczu. Wielu Papieży próbowało 
to zmienić, a Pius X (1903-1914) wprowadził specjalny Odpust dla wier-
nych, którzy z wiarą, pobożnością i miłością patrzą na podnoszoną Hostię. 
Powstało wiele krótkich modlitw na tę wyjątkową chwilę Adoracji. Oto 
niektóre z nich: „Pan mój i Bóg mój”, „Panie jesteś moim Bogiem”, „Ko-
cham Cię Jezu”, „Jezu Ufam Tobie”, „Jezu bądź ze mną, Jezu Twój jestem, 
w życiu i po śmierci” i wiele innych, które są poniżej podane. 

Zauważmy, że trzy razy ministrant zachęca do trzykrotnego powtarza-
nia tej krótkiej modlitwy. Gdy obojętnie patrzę na Hostię i nic nie mówię, 
to czytelny znak mojej niedojrzałości religijnej! Głucha cisza w moim ser-
cu jest grzechem zaniedbania, nienauczenia, obojętności wobec Chrystu-
sa obecnego w świętej Hostii! Podobne słowa Uwielbienia powinienem 
wypowiedzieć również trzy razy, podczas podniesienia kielicha z Krwią 
Chrystusa; przecież przez Krew Chrystusa zostaliśmy wybawieni od grze-
chu i śmierci. Oto niektóre słowa uwielbienia Najdroższej Krwi Zbawicie-
la: „Przebacz mi Jezu...”, „To nie gwoździe Cię przybiły lecz mój grzech”, 
„Uwielbiam Cię Krwi mojego Zbawiciela”, „Moja wina”, „Zmiłuj się nade 
mną Panie”... i inne jako wyraz Uwielbienia Krwi Chrystusa, wylanej za 
nasze grzechy; jako wyraz żalu połączonego z ufnością w miłosierdzie 
Boże. Bicie się zaś w piersi jest tu symbolem i wyrazem miłości, szczere-
go żalu i nadziei na przyjście Zbawiciela do mego serca.

Oto inne modlitwy na krótką Adorację Uwielbienia podczas pod-
niesienia Ciała i Krwi Chrystusa: „Ty jesteś moim Bogiem”, „Bóg mój 
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i wszystko moje”, „Najświętsze Ciało, które za mnie na krzyżu cierpia-
ło, uwielbiam Cię”, „Dla Ciebie chcę żyć, dla Ciebie chcę umierać, do 
Ciebie chcę należeć w życiu i po śmierci”, „Boskie Serce Jezusa, proszę 
najgoręcej, niech Cię kocham coraz więcej”, „O Jezu w chlebie utajony, 
bądź pozdrowiony”, „O Krwi Chrystusa Pana, która za mnie na krzyżu zo-
stałaś wylana, uwielbiam Cię”, „Bądź pochwalony Chryste za dar Twego 
Ciała i Krwi”, „Kocham Cię Jezu, bardziej niż samą siebie. Kocham Cię 
w Twoim Ciele i Krwi Twojej. Kocham Cię Jezu za dar wiary i tęsknotę za 
Tobą”, „O Maryjo broń serca mego, o Jezu nie odchodź z niego. Póki mi 
życia stanie, nie opuść mnie, Jezu, Panie”, „Zbliżam się do Ciebie Panie, 
jak nieczysty do źródła miłosierdzia, jak chory do lekarza życia, jak ślepy 
do wiecznej jasności, jak ubogi do Pana nieba i ziemi. Proszę Cię Jezu, 
abyś uleczył moją słabość, obmył moje grzechy i rozjaśnił moje ciemno-
ści”. Dobrze jest, gdy wybierzemy sobie jedną z tych modlitw Uwielbienia 
Chrystusowego Ciała i Krwi; możemy też wybrać inną na Uwielbienie 
Ciała i inną na Uwielbienie Krwi. Źle jest, jeśli nie mamy w tej chwili 
podniesienia nic do powiedzenia Chrystusowi.

Wspólne patrzenie na Chrystusa, wspólna Adoracja, bardzo łączy 
zgromadzonych, bo przed nami wspólna droga do Domu Ojca. Nieraz 
chciałoby się zawołać przed Adoracją na Eucharystii lub po Mszy św.: 
„Chodźcie, wspólnie Uwielbiajcie ze mną Chrystusa Pana!”. I choć żadnej 
miłości nie można wymusić – musi być czynem zupełnie wolnym – to 
można miłość wzniecić, rozbudzić, miłością zainteresować... Warto też 
zauważyć, że to nie Chrystusowi potrzebne jest nasze Uwielbienie, ale 
nam, abyśmy zaczęli uczestniczyć w doskonałym człowieczeństwie Jezu-
sa Chrystusa. Chrystus nie zmusza, On zawsze proponuje i jest świadom 
wielkich pragnień natury ludzkiej, bo ciągle niespokojne jest ludzkie ser-
ce, aż nie spocznie w Bogu (św. Augustyn). 

Kto sięga do tych tekstów, należy do tych chrześcijan, którzy kochają 
Eucharystię. Miłość zakłada poznanie, a w nim pytanie, o najważniejszy 
moment Mszy św. Czy jest nim Konsekracja, Podniesienie czy Komunia 
św.? Na pewno wiara w skuteczność słów Konsekracji była i jest wyrażana 
podniesieniem i ukazaniem przemienionych Postaci Chleba i Wina. Ten 
zwyczaj ukazania Ciała i Krwi zaczął zastępować w średniowieczu, a cza-
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sem i dziś, przyjmowanie Chrystusa w Komunii św., co jest przesunięciem 
akcentu w rozumieniu i przeżywaniu Eucharystii, czyli ważniejsze jest 
przyjęcie Żywego Chrystusa w Komunii św. (zauważ Jezus ciągle mówi: 
„bierzcie i jedzcie”) od innych form uwielbienia Żywego Chrystusa. Ad-
oracja podniesionego, ukazanego Ciała i Krwi jest wprawdzie ważnym 
wyznaniem wiary, lecz osobiste przyjęcie Chrystusa w Komunii św. jest 
ważniejsze!!! Będzie o tym jeszcze mowa przy omawianiu Komunii św. 

To czyńcie na moją pamiątkę

Dla pełnego zrozumienia Eucharystii istotne są słowa Jezusa: „To 
czyńcie na moją pamiątkę”. Chrystus polecił Apostołom, aby sprawowali 
Eucharystię na Jego pamiątkę. W biblijnym znaczeniu pamiątka nie jest 
tylko wspominaniem wydarzeń z przeszłości, lecz głoszeniem „tu i teraz” 
cudów, jakich Bóg dokonał i dziś dokonuje dla ludzi. We Mszy św. wyda-
rzenia zbawcze stają się obecne i aktualne. Sprawując „pamiątkę Pana”, 
chrześcijanie nie tylko przypominają sobie Ostatnią Wieczerzę i Ofia-
rę Krzyża, ale są przekonani, że prawdziwie teraz w tych wydarzeniach 
uczestniczą! Są świadkami obecności wśród nich Chrystusa, który w prze-
szłości i dziś dokonuje Dzieła Zbawienia. Sprawując z wiarą Mszę św., 
uczestniczę w Ostatniej Wieczerzy, w Śmierci, Zmartwychwstaniu i Wnie-
bowstąpieniu Chrystusa, jestem świadkiem Zesłania Ducha Świętego. Co 
więcej, nie tylko uczestniczę w tych wydarzeniach, ale dziś i tutaj doświad-
czam Działania Chrystusa, otrzymuję Łaskę Zbawienia, jestem obdarzony 
Bożą Miłością i Darami Chrystusa, otrzymuję Moc Ducha Świętego. 

Te proste słowa: „To czyńcie na moją pamiątkę” – są bogactwem, któ-
rego nigdy nie zgłębimy do końca. Trzeba nieustannie szukać zamysłu 
Jezusa, sens daru miłości, jaki Jezus ofiarował swoim uczniom. Ostatnia 
Wieczerza jest fundamentem Eucharystii i choć słyszymy te same sło-
wa z Wieczernika, to nie jest tylko jej powtarzaniem. Wieczerza Wiel-
koczwartkowa jest jakby aktem założycielskim, ale i proroczym Jezusa. 
W ramach pożegnalnego posiłku i żydowskiego Święta Paschy, myśląc 
o przyszłej wspólnocie swoich uczniów, Jezus ustanowił Pamiątkę swojej 
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Śmierci i Zmartwychwstania. Ostatnia Wieczerza zwrócona jest ku przy-
szłości, która będzie trwać aż do skończenia świata!!! To nie my, lecz Je-
zus jest Założycielem obrzędu, który kapłani dziś za Nim powtarzają. Sło-
wo Jezusa „czyńcie” zakłada nasze działanie, praktykę. Odnosi się to do 
całości gestów, słów, wypowiedzianych nad chlebem i winem, ale też do 
składania dziękczynienia Ojcu, które Jezus złożył ofiarując się na krzyżu 
i przyjmując Zmartwychwstanie. Wśród tego dziękczynienia trwać będzie 
aż do skończenia świata Żywa Pamiątka, Zmartwychwstały Jezus będzie 
zawsze obecny ze swoimi uczniami. 

To nie są słowa, które przywołują w pamięci tylko przeszłość, niczym 
pomnik, który mówi o jakiejś historii, która dziś nie ma mocy sprawczej. 
Słów Jezusa w żadnej sposób nie można tłumaczyć jako „żeby sobie przy-
pomnieć”. Te słowa dziś „czynione”, powtarzane, stawiają nas w obliczu 
Obecnego Chrystusa, w całym Wydarzeniu Paschalnym. Jezus niejako 
mówi: „To czyńcie na moją pamiątkę”, stajecie się uczestnikami tego 
wszystkiego, co się dokonało na Kalwarii w Zmartwychwstaniu i Zesłaniu 
Ducha Świętego. Swoim uczestnictwem włącza się tu i teraz w Chrystu-
sową TERAŹNIEJSZOŚĆ. To przywoływanie i uobecnianie Chrystuso-
wej Obecności, wśród podziękowań dziś Ojcu Niebieskiemu, nazywa się 
Eucharystią. W to stale Obecne Wydarzenia Paschalne włączona jest cała 
ludzkość, przez zgromadzenie w stanie dziękczynienia. To Chrystus prze-
wodniczy naszemu dziękczynieniu Bogu Ojcu, to Jego inicjatywa w miło-
ści Bożej, skierowana do grzesznych ludzi w całej historii. 

Eucharystia chrześcijańska

Św. Paweł zachował dla nas te słowa Jezusa: „To czyńcie, ile razy pić 
będziecie na moją pamiątkę”. Teraz rozumiemy, dlaczego Jezus powie-
dział „ile razy”. Mamy tu do czynienia z jednym słowem o wartości zasad-
niczej. Słowem o nieskończonym bogactwie i mocy, słowem, które jedy-
nie Bóg mógł wymyślić, jedynie Bóg mógł włożyć w ludzkie usta, jedynie 
Bóg mógł przyjąć i wypełnić. Tym słowem jest pamięć. Słowo „pamięć” 
jest bardziej zrozumiałe, gdy tłumaczy się je dokładniej, jako pamiątkę. 

4 .  K O N S E K R A C J A ,  C Z Y L I  P R Z E I S T O C Z E N I E . . .



162

Nie jest to pojęcie łatwe, lecz o najwyższym znaczeniu, ponieważ zawiera 
w sobie istotę Mszy św. Sama istota naszego Odkupienia została utrwa-
lona na wieki owej „pamiątce” Ciała i Krwi Jezusa, tego, który umarł raz 
na zawsze, zdobywszy wieczne odkupienie (Hbr 9,12). Tego, który nigdy 
nie przestanie odnawiać własną śmiercią tego odkupienia, w „pamiątce” 
nowego Przymierza, będącej codzienną Mszą św., sprawowaną gdziekol-
wiek, czyli na ołtarzach całego świata (Mnich Kartuski). 

Obecność Chrystusa

Jakie to dla nas szczęście, móc przyjść do świątyni, gdzie zawsze 
trwa święta Obecność Chrystusa. Można Mu powiedzieć wszystkie swo-
je radości i smutki...! Z tej adoracji odchodzimy umocnieni i uspokojeni. 
Wymowny jest napis na tabernakulum w pierwszej kaplicy naszej parafii, 
który przypomina i podkreśla Obecność Chrystusa, to biblijne słowo JE-
STEM. 

Tu dokonuje się głębokie spojrzenie Chrystusa w serce człowieka. 
Moje otwarcie się na Chrystusa podczas adoracji jest proporcjonalne do 
miłości Boga w moim sercu. Zawsze Adoracje powinny prowadzić do 
Mszy św. i pełnego w niej uczestnictwa – powiemy o tym jeszcze w jed-
nym z końcowych rozdziałów. 

Eucharystyczny Jezus na Ostatniej Wieczerzy stworzył nową Rze-
czywistość, nowy obrzęd liturgiczny, to inicjatywa Jezusa. Chrystus jest 
założycielem tego obrzędu, który my nazywamy wieloma określeniami, 
a najczęściej Eucharystią czy Mszą św. Wymowne są tu słowa Jezusa: 
„To czyńcie na moją pamiątkę!”. To na pamiątkę jakiegoś historyczne-
go wydarzenia stawiamy pomnik, żeby pamiętać o jakimś zwycięstwie, 
o historycznej dacie, o jakimś minionym wydarzeniu, które dziś jest tyl-
ko wspomnieniem, jest nieobecne, nie ma mocy sprawczej. Czujemy, że 
w Eucharystii nie ma porównania do takiego pomnika, pomnika o fak-
cie z dalekiej historii... Tu na Mszy św. Założyciel wydarzenia, nowego 
obrzędu, który miał miejsce w Jerozolimie 2 tysiące lat temu, ten sam 
Założyciel Chrystus jest dziś z nami, tu w Cieplicach, w Legnicy, w War-
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szawie... bo nam to przyrzekł: „Oto ja jestem z wami, po wszystkie dni, aż 
do skończenia świata” (Mt 28,20) – powiedział Jezus i nie skłamał i ciągle 
dotrzymuje słowa. 

Aby opisać sposób obecności Chrystusa w Najświętszym Sakramen-
cie, Kościół posłużył się arystotelesowskim rozróżnieniem substancji 
i przypadłości.   W Eucharystii Chrystus jest realnie substancjalnie obec-
ny, nie na sposób symbolu, znaku czy skutecznego działania, ale obecny 
konkretnie „tu i teraz”. Mocą słów Chrystusa, na ołtarzu jest On sam rze-
czywiście obecny! Pozostały jedynie przypadłości, widzimy chleb i wino. 
W tych widzialnych postaciach jest obecny Chrystus, jak długo istnieją 
postacie chleba i wina (także po Mszy św.), tak długo pod ich osłoną jest 
obecny Chrystus (naucza Sobór Trydencki). 

Wiara w obecność Chrystusa musi być rozumna. Stąd próba rozum-
nego wytłumaczenia tej prawdy naszej wiary. Ciało obecne na ołtarzu jest 
Ciałem Chrystusa Zmartwychwstałego, Chrystusa w Chwale. W Eucha-
rystii Chrystus jest wciąż z nami, jest Emanuelem, Bogiem bliskim, nie 
pozbawia nas tej bliskości, mimo swej fizycznej nieobecności. Jego mi-
styczna obecność ciągle JEST.

„Chrystus Eucharystyczny kieruje całym ruchem wszechświata” (P.T. 
de Chardin). To kosmiczne znaczenie Eucharystii podkreśla, że przemia-
na, której dokonuje w niej Chrystus, nie ogranicza się tylko do świętych 
postaci. Chrystus chce przemienić cały świat materialny, aby go uświę-
cić...! Szczególnym miejscem przemiany świata jest serce człowieka (Jan 
Paweł II).

Obecność Chrystusa – podstawowy warunek Adoracji

Eucharystia to niezgłębiona Tajemnica, często wobec niej trzeba za-
milknąć, ale to milczenie nie może być pustką – co często się zdarza! Dla-
tego tak ważne jest osobiste poznanie, przeżycie i doświadczenie Chrystu-
sa Eucharystycznego, innymi słowy moje osobiste zjednoczenie z Chry-
stusem na Mszy św. Po dobrej Komunii św. czuję Chrystusa we mnie!!! 
I to jest podstawa do Adoracji, Dziękczynienia i Uwielbienia Chrystusa 
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Pana. Chociaż „nic i nikt nie jest bardziej milczący na świecie niż Chrystus 
w Najświętszym Sakramencie” (Honorat Koźmiński), to obserwujemy tu 
dwie przeciwne postawy wobec Żywego Chrystusa. Ci, którzy to zrozu-
mieli, często adorują Chrystusa ukrytego w Hostii w milczeniu i w modli-
twie, i drudzy wobec milczenia Chrystusa w Najświętszym Sakramencie 
uważają, że Go tam nie ma i nie mają z Nim żadnego związku..., dlatego 
nie ma ich na Adoracji, ani na niedzielnej Mszy św. Jakby zapomnieli, 
że pierwszym prawem każdej miłości – również miłości do Boga – jest 
obecność przy Synu Bożym na ziemi. Często moje jestem wobec Bożego 
JESTEM sprawia, że rośnie moje człowieczeństwo, rozwija się we mnie 
nadzieja na życie wieczne. Na temat form i sposobu adoracji będzie jesz-
cze mowa.

Na zakończenie poznajmy tekst modlitwy do osobistej adoracji Chry-
stusa, ułożonej przez Halinę Schindler z Karpacza (Odnowa w Duchu 
Świętym):

„Jezu! Jesteś obecny w Najświętszym Sakramencie, choć ukryty i za-
słonięty milczeniem. Spraw, abym pojęła w sercu, że jesteś tutaj dla mnie. 
Daj mi łaskę Adorowania Ciebie całą istotą, duszą, ciałem i umysłem. 
Wszyscy aniołowie i święci, uwielbiajcie ze mną Pana – żywego Jezu-
sa Chrystusa. Wierzę, że Jesteś Panie tutaj prawdziwie obecny, w pełni 
Twego życia, padam przed Tobą na kolana i w milczeniu oddaję Ci hołd 
i uwielbienie. Pragnę, aby moje serce, myśli i uczucia zatonęły w Tobie 
całkowicie. Usuń z mego serca wszystko, co przeszkadza mi uwielbiać 
Ciebie... Maryjo Matko Zbawiciela, zostań ze mną, bo Ty zawsze jesteś, 
kiedy adorujemy Twego Syna i otrzymujemy szczególne łaski”.

Rady i przemyślenia:
1. Uświadamiamy sobie niezwykle doniosły fakt. Otóż, gdy kapłan 

powtarza gesty i słowa Jezusa z wieczernika to mamy przed sobą realną 
sytuacją, a nie wspomnienie historycznego wydarzenia.

2. Zastanówmy się, czy świadomi jesteśmy podczas Eucharystii, że nie 
tylko uczestniczymy w Ostatniej Wieczerzy, Zmartwychwstaniu, Wniebo-
wstąpieniu i Śmierci Jezusa, ale także w Zesłaniu Ducha Świętego. Co 
więcej otrzymujemy Jego moc i doświadczamy działania Chrystusa.
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5. Aklamacja i odpowiedź uczestniczącego ludu
Po podniesieniu świętych postaci Chleba i Wina słyszymy nie tyle 

wezwanie, ile raczej radosny okrzyk: „Oto wielka tajemnica wiary!”. 
Jakkolwiek polski Mszał proponuje w tym miejscu cztery różnie brzmiące 
wezwania celebransa, to jednak zawsze występują w nich dwa najważniej-
sze słowa: tajemnica wiary.   O jaką tajemnicę tu chodzi? Wyjaśniają nam 
to odpowiedzi, czyli aklamacje obecnych na Mszy św. i znowu – chociaż 
można na cztery różne sposoby odpowiedzieć na wezwanie kapłana, to 
jednak treściowo za każdym razem powtarzamy tę samą prawdę wiary. 
Otóż poprzez tę ofiarę eucharystyczną, poprzez śmierć Jezusa wyznajemy 
równocześnie Jego Zmartwychwstanie, wierząc zarazem, że On – Chry-
stus – przyjdzie na końcu czasów. Ta nasza aklamacja jest zapewne naj-
krótszym „wyznaniem wiary”, najkrótszym Credo. To jedno bowiem wy-
powiedziane przez nas zdanie wyraża sens przyjścia Chrystusa na świat 
i obejmuje całą Jego Zbawczą Działalność, która poprzez ofiarę krzyża 
zapewnia nam wszystkim zmartwychwstanie. Jest to bardzo radosna wizja 
życia, którą streszczają m.in. takie słowa: „Zmartwychwstały wodzu życia, 
daj nam z Tobą śmierć pokonać!!!”, jak również: „Jeżeli dzisiaj Chrystus 
jest twój, zmartwychwstanie jest dla ciebie każdego dnia!” (św. Ambroży). 

Ta religijna prawda jest osią chrześcijaństwa. Ona też wyznacza kie-
runek naszego powołania i zawiera w sobie ostateczną odpowiedź na od-
wieczne pytanie o sens ludzkiej egzystencji, o sens „przejścia” z życia 
doczesnego do życia wiecznego. Zrozumiała zatem, że w tak ważnym 
miejscu Mszy św., tuż po konsekracji, wszyscy zaproszeni jesteśmy do 
włączenia się własnymi słowami w celebrację mszalną, aby wyznać pu-
blicznie swą wiarę w zmartwychwstanie – zarówno Chrystusa, jak też 
zmartwychwstanie własne. 

Ten krótki, dialogowy tekst, będący częścią modlitwy eucharystycz-
nej, odmawiany lub śpiewany, jest jedynym tekstem wymawianym przez 
lud podczas całej modlitwy eucharystycznej (poza słowem Amen po dok-
sologii kończącej całą modlitwę eucharystyczną). W aklamacji akcentuje 
się jeszcze raz kapłaństwo wiernych, współcelebrujące Ofiarę. Te słowa 
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potwierdzają wiarę zgromadzonego ludu Bożego. Mszał Rzymski obo-
wiązujący w Polsce podaje cztery aklamacje:

Aklamacja pierwsza:

Oto wielka tajemnica wiary.
Lud odpowiada: Głosimy śmierć Twoją Panie Jezu, wyznajemy Twoje 
zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale.

Aklamacja druga:

Wielka jest tajemnica naszej wiary.
Lud odpowiada: Ile razy chleb ten spożywamy i pijemy z tego kielicha, 
głosimy śmierć Twoją, Panie, oczekując Twego przyjścia w chwale.

Aklamacja trzecia:

Uwielbiajmy tajemnicę wiary.
Lud odpowiada: Panie, Ty nas wybawiłeś przez krzyż i zmartwych-
wstanie swoje, Ty jesteś zbawicielem świata.

Aklamacja czwarta:

Tajemnica wiary.
Lud odpowiada: Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał, Chrystus 
powróci.

Pierwsza aklamacja, najstarsza, nawiązuje do tzw. anaforezy św. Jaku-
ba z patriarchatu antiocheńskiego. Rozpoczyna się od wezwania kapłana: 
„Oto wielka tajemnica wiary”, na które odpowiada się: „Głosimy śmierć 
Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy 
Twego przyjścia w chwale”. 

Druga aklamacja powtarza słowa z listu św. Pawła do Koryntian (1 
Kor 11,26). Kapłan mówi: „Wielka jest tajemnica naszej wiary”, na co 
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wierni odpowiadają: „Ile razy ten chleb spożywamy i pijemy z tego kieli-
cha, głosimy śmierć Twoją, Panie, oczekując Twego przyjścia w chwale”. 
Jest tu nawiązanie do słów konsekracji: „bierzcie i jedzcie”. 

Trzecia aklamacja rozpoczyna się od słów celebransa „Uwielbiajmy 
tajemnicę wiary”, a odpowiedź brzmi: „Panie, Ty nas wybawiłeś, przez 
krzyż i zmartwychwstanie swoje. Ty jesteś Zbawicielem świata”. Gdy to 
mówimy, uświadamiamy sobie sens śmierci Chrystusa. 

Czwarta aklamacja, najkrótsza, brzmi: „Tajemnica wiary”, na co zgro-
madzenie odpowiada: „Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał, Chry-
stus powróci”. 

W Mszale aklamacje te są umieszczone w każdej z Modlitw Euchary-
stycznych. Kapłan

celebrujący Eucharystie może wybrać jedną z nich według własnego 
uznania lub według wskazań ordynariusza diecezji. Warto dodać, że każda 
z czterech aklamacji posiada swoją linię melodyczną.

„To jest Ciało Moje”

„To jest Ciało Moje” – nie są to słowa łatwe do zrozumienia. Real-
na i sakramentalna Obecność Chrystusa jest niewyrażalna i nie do opisa-
nia w pełni. „Wszechmogącego Boga Ojca i Jego Syna Jezusa Chrystusa, 
a także Ducha Świętego, nie można zamknąć w ludzkich słowach i w ludz-
kich pojęciach umysłowych” (św. Augustyn). Chrystus w Hostii nie istnie-
je przestrzennie, nie pomniejsza się do wymiarów łamanego chleba, by się 
w nim „zmieścić”. Nie istnieje w Nim też wymiar historyczny, pomimo 
starzenia się postaci, Chrystus się nie starzeje. Ze względu na jej niewy-
mierność, nieprzestrzenność i niefizyczność, po konsekracji w licznych 
komunikantach, nie mamy do czynienia z wieloma Chrystusami, ale jed-
nym Uwielbionym Panem – co więcej, połamanie postaci nie powoduje 
„połamania Chrystusa” – w każdej z cząstek obecny jest On w pełni. Ze 
względu na tę mistyczną obecność, spożywając Komunię św., nie spo-
żywamy Chrystusa w sposób fizyczny, nie trawimy Go; nasze spotkanie 
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i zjednoczenie dokonują się bezpośrednio na poziomie duchowym, choć 
jest to kontakt osobowy – Osoba Boska i osoba ludzka. Warto dodać, że 
cały Chrystus obecny jest pod postacią chleba, jak i pod postacią wina. 

Konsekrowana Hostia traktowana jest z najgłębszą Czcią, Czcią na-
leżną samemu Bogu!, a wierni spożywając Ją, wierzą, że dostępują zjed-
noczenia z Bogiem! Kościół wierzy w realną Obecność Chrystusa, m.in. 
ze względu na autorytet mówiącego, czyli prawdomówność Syna Bożego. 
Kapłan nie używa tu swoich słów, lecz przytacza słowa samego Jezusa. 
W słowach Chrystusa tkwi Boża Siła! Jezus mówiąc: „To jest Ciało Moje 
– to jest Krew Moja” stwierdza realną Obecność Siebie, z Bóstwem i czło-
wieczeństwem. 

Zmartwychwstały Chrystus przychodzi do nas na Eucharystii w naszej 
parafii, w naszym mieście i we wszystkich wioskach, gdzie odprawia się 
Eucharystia! Msza św. skupia w sobie całą Tajemnicę Jezusa Chrystusa. 
Stanowi centrum Pisma Św. Pozwala dziś nam uczestniczyć w Jezuso-
wej Misji w odkupieńczej Śmierci, uobecnia Zmartwychwstałego Jezusa 
w Jego Królestwie. Wśród różnych form obecności Chrystusa w Euchary-
stii, istnieje Obecność uprzywilejowana, tj. Ciało i Krew Chrystusa. Inne 
formy Obecności wypływają i uczestniczą w Obecności Sakramentu Ciała 
i Krwi Chrystusa. Od samego początku Kościół był wspólnotą zgroma-
dzoną przede wszystkim wokół Chrystusa Eucharystycznego. Chrystus 
był i jest największym Bogactwem, Skarbem, ludzi Kościoła. Eucharystia 
tworzy i buduje Kościół Chrystusowy! Tu Chrystus sam buduje wspólnotę 
swego Kościoła. 

Ten sam Jezus, który został ukrzyżowany, jest obecny w Ciele i Krwi, 
działa pośród nas, naucza i karmi swój lud. Ważne jest tu teologiczne 
uściślenie. To nie Jezus z Nazaretu, jako historyczny człowiek jest obec-
ny w chlebie i winie, ale Jezus Zmartwychwstały, Pan Chwały, wiecz-
nie Żywy („śmierć nad Nim nie ma już władzy!”). A sposób Jego Obec-
ności jest zgodny z tym, że jest Panem (Kyriosem) Zmartwychwstałym. 
Nie umiemy określić, jaki rodzaj obecności w czasie i przestrzeni może 
mieć Chrystus Zmartwychwstały, który jest pozahistoryczny – częściowo 
mówią nam o tym ewangeliczne, opisujące spotkania uczniów ze Zmar-
twychwstałym Jezusem. 
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Nie możemy wyobrazić sobie obecności Zmartwychwstałego Jezusa, 
my, którzy przeżywamy ludzką, ziemską, cielesną obecność! Rzeczywi-
stość Chrystusa Żywego, Zmartwychwstałego stała się źródłem nowej 
relacji pomiędzy wspólnotą wierzącą zgromadzoną na Eucharystii i jej 
Panem. Jest to jednak obecność duchowa. W Komunii św. Chrystus jest 
nam dany jako Zmartwychwstały Pan! Wiele pytań o wyjaśnienie obec-
ności w Eucharystycznym Chlebie wystawia nasz rozum na próbę. Choć 
rozum podpowiada nam, że to co niewidzialne jest wieczne! A widzialne 
jest doczesne! Za rzeczami widzialnymi jest Łaska Boża, która jest wiecz-
na i niewidzialna dla naszych oczu, ale też nie zapominajmy, że te Boże 
Sprawy przerastają możliwości poznawcze ludzkiego rozumu (św. Augu-
styn). Ta Wielka Tajemnica, która z pewnością nas przerasta i wystawia 
na wielką próbę zdolność naszego rozumu do wychodzenia poza pozor-
ną rzeczywistość. Tajemnica przerasta nasze umysły i może być przyjęta 
tylko w wierze. Tutaj nasze zmysły nie dostają – jak śpiewamy w pieśni: 
„Co dla zmysłów niepojęte... niech dopełni wiara w nas” – lecz wystarcza 
nam sama wiara zakorzeniona w słowie Jezusa i przekazywana przez na-
ukę Apostołów. Przemienione chleb i wino wprowadzają nas w przestrzeń 
uczestnictwa wydarzenia Wielkanocnej Paschy. Prawdziwą rzeczywisto-
ścią, a dokładnie mówiąc Osobistością, jest tu Zmartwychwstały Chrystus. 
Ten Żywy Zmartwychwstały Jezus ożywia tych, którzy dziś wierzą w Jego 
Obecność.

Słowo Chrystusa Syna Bożego ma dość w sobie Mocy Bożej, aby 
zmienić naturę rzeczy! Przecież w Boskim Dziele Stworzenia na Słowo 
Boga wszystko powstało, powiedział Bóg, i zaczęło istnieć. 

Znak chleba i wina, objawia Obecność Uwielbionego Chrystusa Pana 
–  a jednocześnie pozwala zbliżyć się do Niego, swobodnie, bez wewnętrz-
nego skrępowania. Ktoś słusznie zauważył, że nikt nie odważyłby się przy-
stąpić do Stołu Pańskiego, gdyby Chrystus nie był utajony..., gdyby był 
w ludzkiej postaci!!!
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6. Anamneza, czyli wspomnienie 
    uobecniające Zbawcze Dzieło Chrystusa

Wyobraźmy sobie ojca rodziny, który podczas jakiegoś tragicznego 
zdarzenia – pożaru, powodzi, wypadku samochodowego – ryzykował ży-
cie dla swojego syna i pozostały mu na twarzy trwałe blizny. Jako ojciec 
kocha wszystkie dzieci, lecz po tym zdarzeniu wytworzył się pomiędzy 
nim a uratowanym synem jakiś szczególny związek, więź, porozumie-
nie, wyjątkowa miłość, jakieś uczucie, tak głębokie, że wystarczy jedno 
spojrzenie ze strony syna, jedno słowo, jeden gest w odniesieniu do ojca, 
a ten instynktownie już wie, co dokonuje się w sercu syna i cały staje się 
zrozumieniem, miłością, czułością, ochroną i bezpieczeństwem... Zatem, 
owo przykre zdarzenie, ów wypadek stanowi „pamiątkę”, pozostającą po-
między nimi, rzeczywistość stałą i obiektywną, która w jakimkolwiek mo-
mencie, może wprawić w ruch cały dynamizm tego wzajemnego związku. 
Jest on do tego stopnia trwały, że wystarczy jeden znak, aby się uaktywnił 
(Mnich Kartuski). 

Ten skuteczny znak – „pamiątka” – nieustannej aktualności naszego 
Odkupienia nie jest niczym innym, jak Chrystusem umarłym i zmartwych-
wstałym, aby nas wyzwolić ze śmierci i grzechu. Śmierć i zmartwych-
wstanie Jezusa stanowi radykalny przełom w rozumieniu Boga Żywego na 
ziemi i dlatego Jego wspominanie i przeżywanie ma wielopłaszczyznowe 
uzasadnienie. Anamneza, z jęz. greckiego (anamnezis), znaczy przypo-
mnienie, wspomnienie, ważnych wydarzeń z przeszłości, które mają moc 
zmienić nasze obecne życie. Kościół, wypełniając nakaz Chrystusa „To 
czyńcie na moją pamiątkę”, celebruje pamiątkę Chrystusa, wspominając 
i przeżywając Jego błogosławioną Mękę, Chwalebne Zmartwychwstanie, 
Wniebowstąpienie i Zesłanie Ducha Świętego. 

Słowa i czyny Jezusa z Ostatniej Wieczerzy stanowią trzon celebracji 
liturgicznej, której struktura jest wynikiem syntezy kultu synagogi żydow-
skiej i świątyni chrześcijańskiej, przy czym na miejsce działań ofiarnych 
wkracza Modlitwa Eucharystyczna. Ma ona sens dlatego, że odnosi się do 
realnego wydarzenia i rzeczywistości Krzyża i Zmartwychwstania. W in-

I V .  W I E L K A  M O D L I T W A  E U C H A R Y S T Y C Z N A



1716 .  A N A M N E Z A ,  C Z Y L I  W S P O M N I E N I E . . . 

nym razie byłaby pozbawiona rzeczywistej treści. Chrystus mógł nazwać 
swoje Ciało „wydanym”, gdyż rzeczywiście zostało ono wydane. Ciało to 
nie jest na zawsze martwym ciałem jakiegoś zmarłego. Owo wydanie sie-
bie samego staje się darem miłości, a poprzez Zmartwychwstanie weszło 
w wieczną miłość, która jest silniejsza od śmierci! Bez Krzyża i Zmar-
twychwstania kult chrześcijański – nic by nie znaczył, co jest jakby echem 
słów św. Pawła „gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, próżna byłaby na-
sza wiara...” – i próżna byłaby też Eucharystia. Sprawując Eucharystię, 
przywołujemy i przeżywamy dziś Mękę i Zmartwychwstanie Chrystusa 
na ołtarzach całego świata (dziś Chrystus ofiaruje się na wszystkich ołta-
rzach świata, gdzie sprawowana jest Eucharystia).

W imieniu Pana Jezusa kapłan składa Ojcu Niebieskiemu tę samą 
Ofiarę, jaką Pan Jezus złożył swemu Ojcu na Górze Golgocie na krzy-
żu – a dziś naszym Darem dla Ojca w Niebie jest Ciało i Krew Chry-
stusa w postaciach chleba i wina. Dzisiaj my jesteśmy uczestnikami tej 
samej Ofiarnej Uczty, jakimi byli Apostołowie, a historyczne wspomnie-
nie: „wspominając Śmierć i Zmartwychwstanie” – pomaga nam tu i teraz 
doświadczyć Obecności Żywego, Uwielbionego Pana, który żyje i króluje 
przez wszystkie wieki wieków. 

Eucharystia zawiera „niezatarty zapis” Męki i Śmierci Jezusa. Jest ich 
sakramentalnym uobecnieniem (Jan Paweł II). Jest to Obecność rzeczywi-
sta, prawdziwa i substancjalna. Jezus nie chciał umierać w dowolny dzień. 
Jego śmierć miała znaczenie dla historii, ludzkości i świata. 

Śmierć Jezusa wypełniła do końca to, co zapowiadała Żydowska 
Pascha. „Godziną” śmierci Jezusa była Pascha, a data nawiązywania do 
żydowskiego kalendarza świątecznego, czyli do 14. dnia miesiąca Nisan. 
Jezus świadomie wybrał godzinę swojej śmierci w dniu i godzinie Paschy 
Izraela, o godzinie, w której zabijano baranki na dziedzińcu świątyni. Pas-
cha pomaga odnaleźć całą dynamikę eucharystycznej ofiary Chrystusa, jest 
definitywnym przejściem ze śmierci do życia. Takie rozumienie liturgii 
odsłania jej najgłębsze uzasadnienie. Nie pozostawia uczestnika widzem, 
lecz wciąga go w nurt życia, w sedno wydarzenia, czyniąc go świadkiem, 
a nie obserwatorem działania Bożego. Liturgia ma swe życie, dynamiczne 
serce, którym jest prawdziwa, „dziejąca się” obecność Chrystusa. 
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7. Ofiarowanie uczestników, czyli dar miłości 
– dla Boga i dla ludzi

W ustach Jezusa i kontekście Jego życia, słowo miłość nabiera nowej 
treści, wymowy i głębi. Zmartwychwstały Jezus i dziś naucza: „Nikt nie 
ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swo-
ich.” (J 15, 13), i taki rodzaj miłości obowiązuje uczniów Jezusa wszyst-
kich czasów, a więc i nas. Taka jest poprawna definicja miłości chrześci-
jańskiej, czyli ten miłuje naprawdę, kto zdolny jest życie swoje oddać za 
przyjaciół swoich! Jezus nakazuje nam uczyć się przez całe życie ofiarnej 
miłości, czyli składać siebie w darze miłości dla Boga i dla ludzi. Ten 
rodzaj miłości jest bardzo trudny w codziennym ziemskim życiu. Dlatego 
codziennie Chrystus ofiaruje się za nas i dla nas na ołtarzach całego świata. 

1. Dar miłości Boga

To Ofiara Chrystusa ciągle obecna jest na ołtarzach całego świata. Jest 
to jedna z ważnych chwil naszego uczestnictwa w Eucharystii. Podczas 
konsekracji w sakramentalnych znakach uobecnia się Ofiara, którą dziś 
z siebie składa Chrystus. Jezus tę Ofiarę przekazuje Kościołowi, czyli każ-
demu z nas. My podczas Mszy świętej w darze składamy Jezusa Chrystu-
sa. Jest to jedyna Ofiara godna Boga Ojca...!!! A my z racji tego wielkiego 
Daru, który składamy Bogu Ojcu, mamy możliwość dołączyć do Niego, 
to wszystko, co dla nas jest ważne. Nasze drobiazgi nabierają wówczas 
zupełnie innej wartości, są złączone z tym, co Najświętsze na tej ziemi. To 
nie jest zwykła modlitwa eucharystyczna, lecz akt ofiarowania – człowiek 
ofiaruje Bogu Ojcu Chrystusa, Jego Syna i naszego Zbawiciela. 

Ofiarowanie posiada głęboką treść, a łatwo można ją przeoczyć pod-
czas słuchania modlitwy Eucharystycznej. Przeżywając ofiarowanie Chry-
stusa mamy z Nim ciągle ofiarowywać samych siebie. 
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2. Dar miłości do ludzi

Zauważmy w kontaktach międzyludzkich grzeszny kierunek ego-
istycznej miłości (bez Chrystusa); jest to kierowanie wszystkiego do sie-
bie, myślenie tylko o sobie, i pragnienie szczęścia, zysku i zadowolenia 
jedynie w sobie. Natomiast kierunek miłości chrześcijańskiej jest odwrot-
ny, czyli myślenie o innych, dawanie siebie, czynienie daru z siebie dla 
wspólnego dobra, dla wspólnego życia w małżeństwie, w rodzinie, w ży-
ciu wspólnym. Św. Paweł poucza o tym, m.in. w słowach: „Niech nikt nie 
szuka własnego dobra, lecz dobra bliźniego”. (1 Kor 10, 24). A Kościół 
poucza nas: Człowiek nie może odnaleźć w pełni siebie inaczej jak tyl-
ko przez bezinteresowny dar samego siebie. (II Sobór Watykański). Tak 
rozumiana miłość pobudza człowieka do złożenia daru z siebie samego. 
Zauważmy na wstępnie, że wpierw musi być miłość, aby człowiek był 
zdolny złożyć jakikolwiek dar, zarówno dla Boga i jak i dla człowieka, 
dlatego religia to budowanie miłości w sercu ludzkim, w kierunku Boga 
i w kierunku człowieka. Ale, aby złożyć dar z siebie, trzeba siebie posia-
dać!, czyli być w pełni wolnym, a nie zniewolonym przez różne rzeczy, 
grzechy, sytuacje i układy!, ten, kto jest pełen siebie, to jest w pełni czło-
wiekiem, ten może dawać siebie innym! Czy teraz rozumiesz, dlaczego 
jest obowiązkowa spowiedź przed ślubem kościelnym..., bo masz przecież 
ślubować świadomie, dobrowolnie i bez żadnego przymusu, czyli musisz 
być w pełni wewnętrznie wolnym, nie zniewolonym przez grzech, abyś 
godnie i odpowiedzialnie według Boga i ludzkiego prawa złożył treść 
przysięgi małżeńskiej.

3. Dać siebie w darze

Mędrzec poucza: „Kto nie dał wam siebie w darze, nie dał wam żad-
nej miłości!” – choćby dał wam największe skarby materialne! Ten błąd 
w „dawaniu” popełnia dużo ludzi, szczególnie wielu rodziców w rodzin-
nej i wychowawczej miłości do swoich dzieci. Życie nasze wzrasta i staje 
się dojrzałe w miarę jak ofiarujemy dla innych. 
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Uczestnictwo w Eucharystii ma prowadzić do wyjątkowej przemiany 
człowieka, który jak Jezus umiera dla siebie, a żyje dla bliźnich. Prawdziwy 
kult to przemiana człowieka, która uzdalnia go do największych poświęceń 
w miłości dla ludzi... poświęceń za wzorem Jezusa. 

We Mszy świętej przedłuża się i jest obecna Ofiara Krzyża, do której 
wierni dołączają własne ofiary, słyszymy w treści modlitwy Eucharystycz-
nej: „...abyśmy się uczyli samych siebie składać w ofierze.

Największa przemiana w dziejach kosmosu i wyjątkowa przemiana 
wewnętrzna osoby ludzkiej ciągle dokonuje się na Eucharystii i pragnie 
doprowadzić człowieka do wiecznej Miłości. Warunkiem podstawowym, 
by godnie i owocnie uczestniczyć w Eucharystii jest wyzwolenie siebie 
z egoizmu, a kierowanie się ofiarną miłością i wiernością złożonych zo-
bowiązań, tj. przysięgi małżeńskiej, zakonnej, kapłańskiej, ślubom osób 
samotnych, konsekrowanych i innych... Eucharystia daje nam tu siłę do 
miłowania w sposób ofiarny i doskonały, i do budowania w nas wolności 
od grzechu i śmierci. 

Jezus daje siebie człowiekowi w Chlebie Życia. On naprawdę na oł-
tarzu daje samego siebie. Jest to niemal niewyobrażalne!!! Chrystus jest 
sensem i celem każdego pojedynczego człowieka. Daje każdemu z nas 
siebie, aby nauczyć nas składać siebie w ofierze miłości dla innych, aby 
uczynić z naszego życia dar dla miłości człowieka. 

W liturgii Eucharystycznej dokonuje się Ofiara Pana Jezusa, tak samo 
jak przed dwoma tysiącami lat. Z jedną tylko różnicą – Pan Jezus już dziś 
nie cierpi. A my swoim cierpieniem, trudami i kłopotami – mistycznie 
dopełniamy udręki i męki Chrystusa. Łączymy nasze cierpienia z ofiarą 
Krzyżową Chrystusa, ponawianą dziś na naszych ołtarzach. Święty Paweł 
uczy w tym zagadnieniu: „ilekroć niedomagam, tylekroć jestem mocny!” 
(2 Kor 12, 10). Tu Chrystus daje słabym i grzesznym na Eucharystii Moc 
Zwycięskiego Krzyża, abyśmy z cierpliwością znosili zło, choroby, cier-
pienia, jakie nas dotykają i nauczyli się wyrzekać rzeczy zbędnych, a przez 
to przyjść z pomocą ludziom potrzebującym. 

Msza święta jest Ofiarą Chrystusa i ofiarą każdego chrześcijanina. Tu 
my uczymy się samych siebie składać w ofierze. Dane jest nam w naszej 
teraźniejszości przyłączyć się do wiecznej Ofiary Chrystusa obecnej na 
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każdej Eucharystii! Jeśli więc ktoś twierdzi, że lepiej może pomodlić się 
w domu, w lesie czy w górach... niż podczas Mszy świętej..., to stwierdza 
fakt, że nic nie rozumie z tego co dzieje się w jego kościele parafialnym 
podczas Eucharystii, nie rozumie czym jest ofiarowanie siebie w darze dla 
Boga i dla ludzi. Chrystus podczas Eucharystii przyjmuje nasze wyrzecze-
nia i daje nam Boską Siłę do owocnych czynów. Wypełniamy tu brzemien-
ne w swej treści słowa poety : „Krzyż wbity na Golgocie nikogo nie zbawi, 
kto w swoim sercu krzyża nie postawi” (Adam Mickiewicz). Ta funda-
mentalna postawa chrześcijańska wynika ze zrozumienia Eucharystii jako 
ofiary, która sprawia, że rośnie w nas duchowy człowiek na podobieństwo 
Jezusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego.

Jezus posyła nas codziennie do ludzi biednych, smutnych, chorych, 
głodnych, ciemiężonych, będących w szpitalu, więzieniu, na obczyźnie, 
w podróży... (Warto często przypominać sobie uczynki miłosierdzia co do 
duszy i co do ciała..., a jeszcze lepiej jest często czytać kazanie Jezusa na 
górze Ośmiu Błogosławieństw, zapisanych w Ewangelii u św. Mateusza 
w rozdziałach V-VII. Proponuję przeczytać teraz, już jako osoba dorosła, 
te uczynki miłosierdzia, których uczyliśmy się przed I Komunią Świętą, 
a dziś dopiero te słowa w pełni do nas przemawiają. Uczynki miłosierdzia 
co duszy: grzesznych upominać..., nieumiejętnych pouczać..., wątpiącym 
dobrze radzić..., strapionych pocieszać..., krzywdy cierpliwie znosić..., 
urazy chętnie darować..., modlić się za żywych i umarłych.... Uczynki mi-
łosierdzia co do ciała: głodnych nakarmić..., spragnionych napoić..., na-
gich przyodziać..., podróżnych w domu przyjąć..., więźniów pocieszać..., 
chorych nawiedzać..., umarłych pogrzebać!). Wszystkich na ziemi dotyka 
tajemnica cierpienia w różnej postaci! Według nauki Jezusa każdy ból ma 
w sobie Bożą obietnicę zbawienia. Eucharystia ze swoim Słowem, Cia-
łem, Ofiarnym Chrystusem jest źródłem pociechy i nadziei na ostatecz-
ne zwycięstwo Bożej Miłości. Dlatego wszędzie tam, gdzie odprawia się 
Eucharystia, gdzie są uczniowie Chrystusa jako uczestnicy Mszy świętej 
– powinno być widoczne, ze chrześcijańska miłość jest służbą, pomocą 
i troską o ludzi potrzebujących. Słyszymy też w piątej modlitwie euchary-
stycznej: „Spraw..., abyśmy pocieszali utrudzonych i uciśnionych, abyśmy 
z miłością podejmowali posługę wobec chorych i cierpiących!”. 
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Czy dziwisz się, że to właśnie podczas Mszy świętej Kościół udziela 
sakramentów świętych: Chrztu, Bierzmowania, Małżeństwa, Kapłaństwa, 
Chorych...! Jest to posłanie do służebnej miłości, do uczynienia siebie da-
rem dla miłości małżeńskiej, samarytańskiej i wszelkim ludziom potrze-
bującym. Każda Eucharystia przypomina o obowiązku realizowania takiej 
właśnie miłości. 

W istocie uczestnictwa chodzi o to, by spotkać się z Obecnym Chry-
stusem i przemienić swoje życie, aby ono stało się darem miłości dla in-
nych. 

I na koniec słowo pociechy dla moich Przyjaciół, czytelników tej 
książki, którzy: pracują, cierpią i są aktywni – w Nadziei ZBAWIENIA! 

Królowa kwiatów milcząco uczy nas wyjątkowej mądrości życia! Pe-
wien ogrodnik miał wspaniałą plantację róż. Wielu zazdrościło mu tych 
pięknych, kolorowych kwiatów. Miał czas dla swoich róż, patrzył na nie 
z miłością i zachwytem, w ciszy rozmawiał z nimi... Piękne róże wywoły-
wały błogi uśmiech na ogorzałej twarzy ogrodnika, budziły w jego sercu 
pragnienie Wielkiego Piękna, a w duszę wprowadzały błogi pokój... Stary 
ogrodnik codziennie pielęgnował umiłowane kwiaty. Obcinał boczne pędy, 
by nie pobierały życiodajnych soków. Wiedział, że te zabiegi są bolesne 
dla róż, ale mądrość i doświadczenie utwierdzały go w przekonaniu, że tak 
czynić należy! Boczne pędy bowiem nigdy nie wydadzą pełnego kwiatu 
i dobrego owocu, a tylko zmarnują wiele soków, czyli cennych energii 
życiowych... Spośród wielu róż, jedna była szczególnie piękna. Ona to 
pewnego dnia – nieoczekiwanie i dziwnie – przemówiła do ogrodnika: 
„Dlaczego zadajesz mi ból? Przecież obcinając gałęzie ranisz moje ręce!” 
Odpowiedział stary, mądry ogrodnik: „Gdybym tego nie robił, nigdy nie 
byłabyś tak piękna! Nie miałabyś tak pięknej twarzy, tak kolorowej sukni 
i tak smukłej postawy! Nie wydawałabyś tak miłej, mocnej woni...  A bli-
zny twoje zarosną się, opatrzone kolcami i uczyć będą mądrości życia, że 
do pełni dorasta się poprzez odcinanie się od rzeczy małych, ubocznych, 
nieistotnych... Po to, aby w bolesnym trudzie wydać obfity plon życia! 

Tyle mądrości życia ze świata przyrody. A teraz zauważmy, ze w życiu 
każdego człowieka i to od dziecka do starca, obowiązuje prawo rozwoju, 
które zakłada dar, czyli poświęcenie czegoś nawet dobrego dla wyższych 
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wartości...! Wszelkie wyrzeczenia: sportowe, muzyczne, naukowe, za-
wodowe, małżeńskie, rodzinne, wyrzeczenia ojca i matki, starca, Polaka, 
chrześcijanina i człowieka pracy... w danej chwili są przykre, ale tylko 
one wydadzą wielki plon życia. Dlatego tak ważne jest mądre ocenienie 
dzisiejszego trudu mego życia...!!! 

Rady i przemyślenia:
1. Drogi Przyjacielu, najpiękniejszy dar, jaki ludzie mogą sobie ofiaro-

wać na ziemi, to Przyjaźń! Własnym ciężarem życia – pracujesz, rośniesz, 
cierpisz i dojrzewasz w trudach cierpienia... Przyjmij te słowa, jako po-
chwałę, za Twój sposób przeżywania codziennego życia... i przyjmij to 
umocnienie w chrześcijańskiej Nadziei, że najmniejszy nawet dar miłości, 
uczyniony ludziom, jest zapisany przed Bogiem! Bo gdy wypełni się czas 
naszego ziemskiego życia, zbierzemy plony u Boga – Nagrodę za trud 
życia w darze miłości małżeńskiej, rodzinnej i środowiskowej, za ciche 
cierpienia w dojrzewaniu i za pracę dla budowania jedności i miłości. 

2. Jak uczy Kościół, każdy zbawiony otrzyma u Boga więcej, niż to, 
czego się spodziewał i czego pragnął!!! A Szczęście zbawionych polegać 
będzie również na radosnej wspólnocie z braćmi i siostrami, dla których 
byliśmy darem miłości na ziemi. Będzie to Wspólnota Szczęścia, bo każdy 
będzie się radował Szczęściem drugiego, jak swoim własnym, bo każdy 
będzie miłował bliźniego jak siebie samego!!! Na tę wspólnotę w Bożej 
Przyjaźni już dziś serdecznie Cię zapraszam!

 

8. Aby Duch Święty, zjednoczył nas wszystkich, 
    czyli epikleza komunijna

Po przeistoczeniu i aklamacji następuje ciąg modlitw, które w swej 
istocie są trwaniem w obecności Uobecnionej Tajemnicy Chrystusa, swo-
istym komentarzem, rozwinięciem tego, co się stało i dzieje na ołtarzu. 
O to nasze „przeistoczenie” modlimy się w epiklezie komunijnej, która 
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jest wołaniem do Ducha Świętego, by zgromadzeni wokół ołtarza ludzie 
stali się Kościołem, czyli Ludem Bożym, który w ofiarnej miłości naśla-
dując Jezusa, dąży do Domu Ojca w Niebie. 

Włączeni w miłość Syna do Ojca, wstawiamy się teraz za cały Ko-
ściół, ten pielgrzymujący na ziemi, jak i ten cierpiący w czyśćcu. Modli-
twy te są objawieniem naszej jedności ze wszystkimi członkami Kościoła, 
także tymi w Chwale Nieba. To Duch Święty sprawia, że w Kościele je-
steśmy coraz bardziej zjednoczeni z Bogiem Ojcem i pomiędzy sobą. Tu 
związek z Bogiem rodzi powszechne braterstwo... Obserwujemy bowiem, 
że ludzie, którzy odwracają się od Chrystusa często nie żyją w zgodzie, 
łatwo zrywają jedność małżeńską i rodzinną i nie cenią wszelkich form 
jednoczenia ludzi ze sobą. 

W modlitwie Eucharystycznej słyszymy w naszym imieniu słowa mo-
dlitwy: „Błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich (II modli-
twa eucharystyczna), spraw, abyśmy się stali jednym ciałem i jedną duszą 
w Chrystusie (III modlitwa eucharystyczna), w świecie rozdartym przez 
walki i niezgodę uczyń nas znakiem jedności i pokoju (Modlitwa euchary-
styczna o tajemnicy pojednania), daj nam moc Ducha Świętego, abyśmy 
zwyciężywszy wszelkie podziały i niezgodę zostali złączeni w jedno ciało 
(V modlitwa eucharystyczna).

Ofiara Eucharystyczna sama z siebie jest skierowana ku wewnętrzne-
mu zjednoczeniu ludzi wierzących z Chrystusem i między sobą. Jeśli więc 
w naszych świątyniach i w rodzinach wzrasta ilość przyjętych komunii 
świętych, a nie wzrasta „temperatura” wzajemnej miłości, to znak, że nie 
pozwalamy Duchowi Świętemu, w pełni dokonywać w nas tego, czego On 
pragnie, czyli abyśmy zwyciężywszy wszelkie podziały i niezgody zostali 
/duchowo zjednoczeni we wspólnym życiu małżeńskim, rodzinnym i spo-
łecznym/. Zauważmy też, że nawet liczba mnoga w wypowiadanych przez 
celebransa słowach też zobowiązuje uczestników, do wspólnego uczest-
nictwa, czyli do jedności i dobrych wzajemnych relacji. 

Na koniec, jako autor tej książki, pragnę przekazać osobistą refleksję 
na temat wspólnego uczestnictwa w eucharystii i wspólnego życia poza 
Mszą świętą. Jak bardzo chciałbym przeżywać niedzielną Mszę świętą 
w swojej parafii tak, by w naszym kościele wszyscy czuli się tak dobrze, 
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jak w najlepszym domu rodzinnym, byśmy byli głęboko duchowo zjed-
noczeni ze sobą. Na tym zjednoczeniu w miłości najbardziej chyba zależy 
każdemu ojcu rodziny i każdemu ojcu parafii, a jednocześnie rozumiemy, 
że osiągniecie owej jedności jest sprawą najtrudniejszą... Jest to ważniej-
sze, niż pobożne klękanie, żegnanie się, czy bicie się w piersi. Łatwiej jest 
recytować odpowiedzi mszalne, śpiewać pieśni, czy odmawiać indywidu-
alne modlitwy, niż zauważyć drugich w potrzebie, nawet w małżeństwie, 
rodzinie, w świecie, w swoim środowisku, a nawet na Mszy w kościele. 
Przecież komunia Eucharystyczna z Chrystusem wyjątkowo zobowiązuje 
do komunii z wszystkimi ludźmi – braćmi Jezusa, który ciągle nas poucza, 
że „cokolwiek uczyniliście mojemu z moich braci najmniejszych, to uczy-
niliście dla mnie!”, bo tak naprawdę to od pojedynczych chrześcijańskich 
czynów, ofiarnej, bezinteresownej miłości, skierowanych do innych ludzi 
i od odpowiednich struktur życia społecznego – zależy przyszłość Twoje-
go małżeństwa, rodziny, parafii, ojczyzny, Europy i świata.

9. Pamiętaj o Twoim Kościele 
    – modlitwy wstawiennicze

W każdej z wielkich Modlitw Eucharystycznych, słyszymy szereg 
tekstów, przeważnie bardzo krótkich, które przypominają nam, że Ofiara 
Mszalna składana jest za cały Kościół, zarówno za żywych jak i umarłych. 
Teksty te nazywamy modlitwami wstawienniczymi, bowiem w modlitwie 
wstawiamy się u Boga za cały Kościół. Obejmujemy nimi każdego z nas 
obecnych, bliskich naszym sercom członków naszych małżeństw i rodzin, 
a także naszych duchowych pasterzy, czyli Papieża, Biskupów i Kapłanów. 
Nie zapominamy również o tych, którzy oglądają już oblicze Boże, począw-
szy od Najświętszej Maryi Panny i świętych a na naszych zmarłych kończąc. 
Wszystkie modlitwy wstawiennicze łączy jeden motyw: zawsze obecna 
prośba o jedność, we wspólnocie Kościoła ziemskiego i niebieskiego przez 
ofiarę eucharystyczną Chrystusa, Bóg Ojciec jednoczy nas z mieszkańcami 
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Nieba. Chodzi tu o jedność z Bogiem Ojcem, Synem i Duchem Świętym, 
jedność ze świętymi, jedność uczestniczących, a także jedność z tymi, któ-
rzy już odeszli. Czyż tak nie apeluje do nas sam Chrystus, gdy woła: „Ojcze, 
spraw, aby byli jedno!” W modlitwach wstawienniczych błagamy o te same 
łaski, które już przed nami otrzymali nasi wielcy poprzednicy, z Najświęt-
szą Maryją Panną na czele, wraz ze świętymi czczonymi w danym dniu 
czy też patronami naszego Kościoła. Wszyscy oni przecież mieli też swoje 
zwyczajne życiorysy, z tą jedną różnicą, że żyli wcześniej i osiągnęli świę-
tość. Dlatego zwracamy się do nich z ufnością, jak do swoich orędowników 
u Boga Ojca. Jedność z Bogiem oznacza bowiem świętość. Z tym związany 
jest oczywisty postulat świętości, dotyczący każdego wierzącego, zgodnie 
z tekstem księgi liturgicznej: „abyśmy byli święci, jak Ty, Boże, jesteś świę-
ty”. Kościół przecież zawsze proponował ideał życia trudnego, ale możli-
wego do zrealizowania  z pomocą łaski Bożej. Świętość przecież to stały 
wybór tego, co dobre nie tylko dla mnie, tego co prawdziwe – niezależnie 
od ceny, jaką trzeba za to zapłacić. To wybór tego co sprawiedliwe, i co 
zawsze zgodne ze wskazaniami Chrystusa. Jak nauczał święty Jan Paweł II 
jest to wysokiej miary zwyczajne chrześcijańskie życie. 

Umocnij swój Kościół ciałem i krwią swojego syna i odnów w nas 
swoje  podobieństwo. Błogosław naszego Papieża N, naszego Biskupa N 
i nasz  lud .Niech wszystkie dzieci Kościoła umieją rozpoznawać znaki 
czasu i niech ofiarnie oddają się służbie Ewangelii. Uczyń nas otwartymi 
i pełnymi gotowości wobec braci, których spotykamy na naszej drodze, 
abyśmy mogli dzielić ich bóle i strapienia, radości i nadzieje oraz 
postępować razem na drodze zbawienia.

Modlitwy wstawiennicze obejmują swymi prośbami także tych, któ-
rzy kierują i wspomagają nasze życie duchowe. Szczególna jest odpowie-
dzialność Biskupa Rzymu, czyli Papieża, za cały Kościół i domaga się ona 
wprost naszej codziennej modlitwy wspierającej go „w wierze i miłości”. 
Podobnie Biskup diecezjalny oczekuje naszego duchowego codziennego 
wsparcia. Również Kapłan nie jest tylko dla siebie. Módlmy się więc, za 
siebie nawzajem, abyśmy tworzyli prawdziwy Kościół – Wspólnotę Mi-
łości. Każda celebracja eucharystyczna dokonuje się bowiem w jedności 
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z Chrystusem, a w nim Papieżem, własnym Biskupem, z Kolegium Bisku-
pów, z Duchowieństwem i całym Ludem Bożym, czyli w zgodzie z nauką 
Jezusa, potwierdzoną dziś nauką Papieża, Biskupa, czy Proboszcza Parafii. 
Istnieją jednak tacy, którzy wprawdzie powołują się na naukę Papieża czy 
Biskupa, ale nauczają i wszystko robią w Kościele bez łączności z nimi. 
Tacy nie mogą mieć dobrego sumienia, a ich zgromadzenia nie są zgodne 
z przykazaniem Jezusa, aby być jednością. Dlatego czasem słyszymy, że 
dany Biskup czy Ksiądz, ma zakazane przez Papieża nauczanie, a nawet 
odprawianie Eucharystii. Przez modlitwy wstawiennicze Kościół wska-
zuje, że Eucharystię sprawuje się w łączności z Papieżem i Biskupem, 
w łączności z całym Kościołem w niebie i na ziemi, że ofiarę składa się za 
wszystkich jego członków, żywych i zmarłych, którzy już zostali wezwani 
do uczestnictwa w Odkupieniu i Zbawieniu, dokonanym przez ciało i krew 
Chrystusa. 

Modlitwy wstawiennicze wyrażają prawdę, że Eucharystia jest spra-
wowana w łączności z całym Kościołem w Niebie i na ziemi oraz, że ofia-
rę składamy za Kościół, za wszystkich jego członków, żywych i umarłych. 
W modlitwach wstawienniczych znajduje się prawda o świętym obcowa-
niu, dlatego wspominamy imiona świętych patronów, ludzi i wspólnot 
Kościelnych. Modlitwa za Kościół pielgrzymujący na ziemi, rozpoczyna 
modlitwy wstawiennicze, przeżywamy  w tej modlitwie wielkie duchowe 
zjednoczenie z całym Kościołem na ziemi,  z kościołem pielgrzymującym 
i Kościołem oczekującym zbawienia.

Każda Msza święta jest ofiarą całego Kościoła. Dlatego podczas Mszy 
świętej jest czas, by wspomnieć i tych, którzy odeszli z tego świata w po-
koju z Chrystusem, i tych, których odejście było burzliwe, dramatyczne, 
w grzechach ciężkich, bez pojednania z Bogiem i z ludźmi, nawet we wła-
snej rodzinie... Wstawiamy się również za tymi, którzy odłączyli się od 
Kościoła. W modlitwie wstawienniczej wspominamy zmarłych, których 
wiarę znał jedynie Bóg. Pamiętamy  o tych, którzy są jeszcze daleko, ale 
szczerym sercem Boga szukają... Wyrażamy nasze pragnienie zjednocze-
nia z Matką Chrystusową, Apostołami, Męczennikami i Wszystkimi Świę-
tymi. 

Modlitwa obecnych na Eucharystii rozciąga się na wszystkich, na cały 
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świat, a także na tych, którzy wyprzedzili nas na drodze do wieczności, za 
tych, którzy jeszcze przebywają w czyśćcu – dlatego nie ma dusz, które 
znikąd nie mają pomocy. Modlitwa ta ma być również wyrazem naszej 
osobistej troski o bliskich zmarłych, naszych rodziców, rodzeństwo, przy-
jaciół i znajomych w postaci tak zwanego zamówienia intencji mszalnej, 
czyli prośby do Kapłana, aby włączył imiona zmarłych do wielkiej modli-
twy całego Kościoła, która dokonuje się na każdej Mszy świętej. Ta wielka 
modlitwa przez podanie intencji mszalnych, ma obejmować także żyją-
cych, przeżywających trudne sytuacje życiowe, takie jak choroba, cier-
pienie, smutek i wołanie o nadzieję, na lepsze dni i pomyślniejsze czasy. 
Przy modlitwach wstawienniczych często używane są słowa: „pamiętaj”, 
„wspomnij”, czyli odwołujemy się do Boga, który o nas wie i ma moc, by 
spełnić to, co po ludzku niemożliwe. Prosimy Ojca, aby pamiętał o tych, 
których kochamy, i o tych, których kochamy jeszcze za mało. Prosimy też 
za zmarłych, aby przyjął ich z miłością do swojego domu. 

W drugiej i trzeciej modlitwie eucharystycznej, w modlitwach wsta-
wienniczych, są szczególne teksty, rozpoczynające się od słów: „Pamiętaj 
Boże, o tych...”, po czym następują modlitwy polecające Bogu: Ochrzczo-
nych w Wigilię Paschalną i na Wielkanoc: „Których odrodziłeś z wody 
i Ducha Świętego”; o dzieciach ochrzczonych cały rok i na tej konkretnej 
Mszy świętej: „O nowo ochrzczonych, którzy dzisiaj przez Chrzest, zosta-
li włączeni do Twojego ludu”; o młodzieży, która dziś na tej Eucharystii 
przyjęła sakrament Bierzmowania: „których... umocniłeś darem Ducha 
Świętego.”; o nowożeńcach, którzy na tej Mszy świętej przyjęli sakramen-
talne małżeństwo, „a których Bóg doprowadził do dnia zaślubin”.

Przypomnijmy, że na ołtarzu jest rzeczywiście Obecny Chrystus Pan 
a z Nim Jego Matka, Apostołowie i Święci, którzy najdoskonalej zjedno-
czyli się z Chrystusem. Ostatecznie wszystkie modlitwy wstawiennicze 
wypełnia tęsknota, czyli pragnienie pełnego i nieustającego zjednoczenia 
uczestników z Chrystusem i między sobą w Jezusowym Kościele. 

Chrystus wszystkim swoim uczniom, którzy wierzą w Niego, zapew-
nił niezniszczalność, jako obietnicę zmartwychwstania, gdy nadejdzie 
wieczność. 
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10. Wszelka Cześć i Chwała – Przez Chrystusa, 
z Chrystusem, i w Chrystusie 
– doksologia końcowa

Ostatnim elementem modlitwy Eucharystycznej jest doksologia koń-
cowa, nazywana niekiedy „małym podniesieniem”. Kapłan, podnosząc 
kielich i patenę z Hostią, mówi: „Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chry-
stusie, Tobie, Boże, Ojcze wszechmogący, w jedności Ducha Świętego 
wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków”. Doksologia (z ję-
zyka greckiego: doksa – chwała, logos – słowo), to chwała wyrażona sło-
wami. Doksologia, to krótka modlitwa, która stanowi najintensywniejszy, 
moment Czci i Chwały, oddawanej Bogu Ojcu,  w Chrystusie podczas 
liturgii eucharystycznej. Skupia w sobie jak w soczewce i rekapituluje całą 
treść modlitwy eucharystycznej. 

Gest podnoszenia Hostii i kielicha ma na celu nie tylko ponowne uka-
zanie przemienionego Chleba i Wina wiernym. Kapłan w imieniu całego 
Kościoła przedstawia Bogu Ojcu („Tobie, Boże, Ojcze”) Ofiarę Chrystusa. 
Jednocześnie oddaje Cześć całej Trójcy Przenajświętszej. Mówiąc: „przez 
Chrystusa”, wskazuje na rolę Chrystusa jako Pośrednika między niebem 
a ziemią. Mówiąc: „z Chrystusem”, podkreśla, że jest to nie tylko Ofiara 
Jezusa, ale także ofiara całej modlącej się wspólnoty. Zwrot: „w Chrystu-
sie”, oznacza zjednoczenie wiernych w Chrystusie poprzez Łaskę.

Oto Kapłan bierze patenę z Hostią i kielich i podnosząc je mówi:

WK „Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie,*  
Tobie Boże, Ojcze wszechmogący,*w jedności Ducha Świętego, 
* wszelka cześć i chwała,*przez wszystkie wieki wieków.

Lud odpowiada: Amen.
Gdy lud odpowie: Amen, kapłan stawia patenę i kielich na korporale.
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Doksologia odwołuje się do starotestamentowego gestu ofiarniczego 
– Kapłan oraz wszyscy uczestnicy, w Eucharystii ofiarowują Bogu Ojcu 
– Chrystusa...!, za Jego pośrednictwem („przez Niego”), wspólnie z Nim 
(„z Nim”), w Nim zjednoczeni („w Nim”), oddają Bogu Ojcu doskonałe 
Uwielbienie, „otaczają Go Chwałą”, przez co sami mogą zostać „Chwałą 
Bożą otoczeni”  (J 17, 1-4), i przebywać w Jego Obecności, w Nim żyć! 
Doksologia wyraża więc doskonałe Uwielbienie Boga Ojca, przez Chry-
stusa, z Chrystusem i w Chrystusie, przez zgromadzony lud Boży. Jest 
wyrazem Radości i Podziwu wobec Tego, co zostało nam dane przez Boga 
na tej konkretnej Mszy świętej. 

To uroczyste zakończenie każdej modlitwy Eucharystycznej jest 
szczególnym momentem Mszy świętej. Kapłan podnosi wysoko i ukazuje 
ludowi Hostię i Kielich. Jest to gest ofiarniczy. Przy czym śpiewa lub re-
cytuje wymowne słowa do Boga Ojca – podobnie jak wszystkie modlitwy 
na Mszy świętej kierowane są do Boga Ojca – „Przez Chrystusa, z Chry-
stusem i w Chrystusie, Tobie, Boże, Ojcze Wszechmogący, w jedności 
Ducha Świętego wszelka Cześć i Chwała”.  W tej modlitwie Chrystus jest 
naszym wielkim Bratem, On do Ojca nas prowadzi, a całe zgromadze-
nie chrześcijańskie jest „w Chrystusie”. Idziemy do Ojca przez Chrystusa 
w Duchu Świętym. On jednoczy, oświeca, wspomaga nas w poznawaniu 
Ojca i Syna. Duch Święty nie pozwala, by Dzieło Jezusa stało się tylko 
tradycją, muzeum, czy samym wspomnieniem. Duch Święty sprawia, że 
to dzieło zbawienia jest dziś życiem uczniów Chrystusa. 

Wszelka Cześć i Chwała... Wszelka, a więc największa, bo razem 
z nami jest Chrystus, Duch Święty i Bóg Ojciec. To dzięki Chrystusowi 
Zmartwychwstałemu, niebiosa zostały otwarte i na Mszy świętej ziemia 
i niebo spotykają się ze sobą, a Bogu Wszechmogącemu oddawana jest na 
ziemi „wszelka Cześć i Chwała”. W tym też leży wielkość i wyjątkowość 
Kultu Bożego w Chrystusowym Kościele i na każdej Mszy świętej. Cześć 
i Chwała – czyli szczególna miłość, wdzięczność, uwielbienie zgromadzo-
nych, za dokonane dziś na naszym ołtarzu parafialnym Dzieło Zbawienia. 
Zaiste, brakuje tu słów, aby tę TREŚĆ w pełni opisać, wyrazić, podzięko-
wać, uszanować, uwielbić! Te dwa słowa, wzięte z ziemskiego języka lu-
dzi – Cześć i Chwała – tylko częściowo oddają Radość, Szczęście i Miłość 
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wiernego Ludu Bożego! Niech każdy dopowie sobie tu to, co mu dusza 
i serce dyktują! 

Ludzkie, ziemskie, a nie Boskie Słowa: „Cześć i Chwała”, wzięte są 
z kultury ludzkiej, która wyraża cześć, uznanie i podziękowanie dla Ko-
goś ważnego, dobroczyńcy ludzkości, zwycięzcy, który wielkim własnym 
trudem uchronił ludzi od cierpienia, bólu, wojny i różnych nieszczęść, 
a szczególnie uwolnił od śmierci. Dlatego oddajemy Cześć: bohaterom 
wojny, wybitnym ludziom nauki, kultury; ponadto należy się słuszna 
i szczególna cześć naszym rodzicom i dziadom, którzy częstokroć w trud-
nych czasach dali nam życie! Zauważmy, że często przy odznaczeniach 
wojskowych człowiek odznaczony mówi podniesionym głosem: „Ku 
Chwale Ojczyzny!”. Tak też nieprzypadkowo my, chrześcijanie, oddajemy 
ziemską Chwałę: „Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu...”. Choć wiemy, że 
tym religijnym gestem wdzięczności niczego nie dodajemy do Świętości 
Bożej, to jednak my sami napełniamy się wtedy Łaską Bożą, Bożymi Da-
rami, tak bardzo nam potrzebnymi, aby żyć na co dzień ofiarną miłością 
w małżeństwie, rodzinie, w nauce, w pracy, i w życiu społecznym. 

W odpowiedzi na to Uwielbienie Trójcy Świętej zgromadzeni w świą-
tyni zgodnym chórem wypowiadają hebrajskie słowo „Amen”. To samo 
Amen, które sam Jezus wypowiadał, gdy nauczał. Mówił często dwukrot-
nie: Amen, Amen, co my tłumaczymy jako polski zwrot: zaprawdę, za-
prawdę, powiadam wam – a mówił to dla podkreślenia ważnych prawd. 
My, zgromadzeni na Mszy świętej, przeżywamy prawdy najważniejsze, 
Żywy Chrystus jest z nami, i dziś dokonuje Dzieła Zbawienia, Dzieła 
Uwalniania człowieka z niewoli grzechu i szatana i dziś umacnia naszą 
nadzieję na życie wieczne w Domu Ojca w Niebie.

W takim nastawieniu zrozumiałe staje się zakończenie modlitwy 
Eucharystycznej wielką doksologią: „Przez Chrystusa, z Chrystusem 
i w Chrystusie, Tobie, Boże, Ojcze wszechmogący, w jedności Ducha 
Świętego, wszelka cześć i chwała, przez wszystkie wieki wieków”, po 
czym następuje potężne „Amen” zgromadzonych. Z tej świadomości po-
wstaje fakt potrójnego Amen (potrójne, czyli doskonałe Uwielbienie). 
Wypowiadane, czy najczęściej uroczyście śpiewane teraz przez zgroma-
dzonych słowo „Amen”, jest najważniejszym Amen w całej Mszy świę-
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tej. Wyraża i podkreśla nasze świadome uczestnictwo w treści modlitwy 
Eucharystycznej. Jest osobistym przyjęciem i uznaniem za swoją całej 
modlitwy Eucharystycznej. Jest czytelnym potwierdzeniem zrozumienia 
i przeżycia Obecnego Chrystusa i Jego Dzieła Zbawienia. „Amen” jest 
zatwierdzeniem i podpisem uczestnika pod treścią modlitwy Euchary-
stycznej. Zgadzamy się, że tak właśnie jest, że naszym jest to wszystko, 
co powiedział Kapłan składając dzięki, wspominając, wyznając, ofiarując 
i modląc się w naszym imieniu. 

Pierwsze świadectwo tego „Amen” pochodzi mniej więcej z połowy II 
wieku, i znajduje się w najstarszym opisie Mszy świętej, pozostawionym 
w Rzymie przez świętego Justyna: „Modlitwy i dziękczynienie przewod-
niczącego kończy cały lud, odpowiadając: „Amen”, a święty Hieronim 
potwierdza, iż „Amen” w tym właśnie punkcie, „rozlegało się jak grzmot” 
w bazylikach rzymskich. 

Jeszcze raz o słowie:
Na temat znaczenia słowa „Amen” w liturgii była mowa w punkcie 11. 

rozdziału I pt. „Obrzędy wstępne”. 
Przez głośne wyśpiewane „Amen” wszyscy potwierdzamy nasze włą-

czenie się w uczestnictwo w Ofierze Eucharystycznej. Dlatego zaleca się, 
aby to „Amen” było szczególnie wyakcentowane w liturgii parafialnej, 
czyli wykonywane trzykrotnie. W naszym Kościele wykonuje się je trzy-
krotnie i mamy nadzieję, że czytelnicy tego przewodnika, bardziej świado-
mie włączą się w ten śpiew. Zauważmy, że popularna, najczęściej śpiewana 
melodia trzykrotnego „Amen” pochodzi z zakończenia pięknego śpiewu 
Exsultet, wykonywanego przez Diakona, w Wielką Sobotę, w noc wigilij-
nego oczekiwania modlitewnego na Zmartwychwstanie Jezusa, czyli na 
Wielkanoc. To też zachęca do pięknego i radosnego śpiewu. Święty Au-
gustyn pisze, że za jego czasów to „Amen” było tak głośno wykonywane, 
jakby „zagrzmiało w kościele”. 

Do tego włączenia się do śpiewu „Amen”, na zakończenie wielkiej 
modlitwy Eucharystycznej, zachęcają nas między innymi słowa z psal-
mów: „kto składa ofiarę dziękczynną, ten Cześć mi oddaje”, „dlatego 
w wielkim zgromadzeniu będę dziękował Panu”, „bo Bóg upodobał sobie 
tych, którzy Cześć Mu oddają”, „Pan lituje się nad tymi, którzy ze Czcią 
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Mu służą”, „dlatego śpiewajcie wszyscy prawego serca”, „uwielbiajcie 
Pana, z weselem śpiewajcie Mu hymny”, „Zaśpiewam na Cześć Pana, On 
jest Bogiem moim, uwielbiać Go będę”, „pełne Twojej chwały, były moje 
usta”, „Panie miłuję dom i miejsce, gdzie przebywa Twoja Chwała”, „ra-
dośnie wołajcie na Cześć Pana, śpiewajcie Panu pieśń nową, albowiem 
cuda dziś czyni...!”

Podsumowanie
Wielka Modlitwa Eucharystyczna ze względu na Obecność Chrystusa 

i wypowiadane słowa, wymaga, aby wszyscy jej uczestnicy zrozumieli 
wielką treść wypowiadanych słów przez celebransa, słuchali i rozważali je 
w ciszy oraz potwierdzili osobiste uczestnictwo przez aklamację po Prze-
istoczeniu, i uroczyste „Amen” na jej zakończenie. Nie można bowiem 
uczestniczyć w pełni w czymś, czego się nie rozumie, nie przeżywa, nie 
akceptuje i co nie ma dla nas większej wartości...! Wtedy to małe słów-
ko „Amen” jest pozbawione znaczenia i mocy sprawczej. Proponuję, aby 
to wyjątkowe słowo „Amen” – słowo znane już od dzieciństwa, napełnić 
obecnie treścią, a wtedy będzie ono świadomym podpisem pod tekstem 
Wielkiej Modlitwy Eucharystycznej i wyznaniem wiary przed przyjęciem 
Żywego Chrystusa do własnego serca.

P O D S U M O W A N I E



Łacińskie słowo communio znaczy zjednoczenie, czyli wejście z kimś 
w wyjątkowo bliski kontakt, doświadczenie i przeżycie w sobie drugiej 
osoby. Tego słowa communio używa Kościół w Liturgii na określenie 
przyjęcia Chrystusa przez człowieka pod postacią SŁOWA i CHLEBA. 
Chodzi tu więc nie tylko o przyjęcie, ale o ZJEDNOCZENIE, o doświad-
czenie obecności Żywego Chrystusa w człowieku wierzącym. Często bo-
wiem zdarza się, że ludzie przyjmują Chrystusa, połykają Chrystusowe 
Ciało, ale nie ma w nich KOMUNII z Chrystusem i komunii z ludźmi. Ce-
lem komunii jest nie tylko zjednoczenie, ale nawet coś więcej, czyli kształ-
towanie własnego człowieczeństwa na obraz Chrystusa – „Aby Chrystus 
w was się ukształtował”, aż do ostatecznego celu, który św. Paweł określił 
w słowach „Żyję już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus” (Gal. 2,20). Chrze-
ścijanie, to ludzie Chrystusa, którzy począwszy od Chrztu rozwijają swoje 
człowieczeństwo na wzór Jezusa. Kiedyś będziemy oceniani przez Boga 
Ojca w takiej mierze, która pozwoli ustalić, na ile staliśmy się podobni do 
Jego umiłowanego Syna. Aby ten rozwój mógł się dokonywać, potrzebna 
jest często Komunia ze Słowem i Ciałem Chrystusa. 

Celem Eucharystii jest nasze własne przemienienie, abyśmy mogli 
z Chrystusem stać się „jednym ciałem i jednym duchem” (1 Kor 6,17). Sa-
krament ten ma w sobie dynamizm, zmierzający do przemiany ludzkości 
i świata. Zmartwychwstały Chrystus chciał umożliwić uczniom wszyst-
kich czasów, na cały czas trwania historii świata, realne uczestnictwo 
w Jego Osobie i w Dziele Odkupienia, dlatego sam wybrał formę posiłku 
w rodzinie i pozostał z nami w Ciele i Krwi aż do skończenia świata. Dziś 
także Chrystus prosi uczniów: „Pozwólcie Mi, w was żyć!”. Św. Papież 
Jan Paweł II nauczał, że na Eucharystii człowiek dziś „żywi się Bogiem”. 

V. KOMUNIA ŚWIĘTA  
– wyjątkowe  zjednoczenie  

z Bogiem i ludźmi
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Tak więc, dopiero zjednoczenie, przez przyjęcie Słowa i Ciała Chrystusa, 
pozwala mówić o prawdziwym i owocnym uczestnictwie w Eucharystii. 

Eucharystyczny Chrystus, to największy Skarb Kościoła. Św. Pa-
weł naucza: „Zapuśćcie korzenie w Chrystusie i na Nim budujcie swo-
je człowieczeństwo”. W Eucharystii dokonuje się dogłębne zjednoczenie 
ze Zmartwychwstałym Chrystusem. Ten wyjątkowy Nauczyciel, Żywy 
Chrystus, ciągle uczy nas dawać siebie dla innych na służbę miłości 
i jedności, we wspólnym życiu. Przez Komunię z Chrystusem i w samej 
Komunii jednoczymy się też między sobą, gdy przyjmujemy Chrystusowy 
Chleb Miłości. Dlatego przed Komunią z Chrystusem winna być Komunia 
wśród zgromadzonych, Komunia w obecności, w śpiewie, w modlitwie, 
w słuchaniu Słowa Bożego, w jednakowych gestach i słowach, a więc 
w całym uczestnictwie. Rozwijajmy więc i pogłębiajmy nasze zjednocze-
nie z Chrystusem i z ludźmi.

Prawdziwa wspólnota chrześcijańska staje się jedynie między tymi, 
którzy otwierają się wspólnie na Chrystusa w Komunii Św. Wtedy przez 
osobistą jedność z Chrystusem osiągamy jedność, czyli wspólnotę z ludź-
mi. Najprostszą drogą do bycia razem w Kościele jest Ciało i Krew Chry-
stusa, przyjmowane na Eucharystii. Na potwierdzenie tego słyszymy 
w modlitwie eucharystycznej: „Niech Duch Święty zjednoczy nas wszyst-
kich przyjmujących Ciało i Krew Chrystusa”. Zauważmy, że żaden orga-
nizator życia wspólnego, żaden manager nie potrafi wypracować lepszego 
centrum grupowego dla wspólnoty, jak Chrystus na Mszy św. w zjedno-
czeniu ludzi z ich wielorakimi różnicami, zachowując w jedności własną 
tożsamość (ks. Krucina Jan).

1. Wezwania do modlitwy
Ojcze nasz..., to najdoskonalsza z modlitw (św. Tomasz), bo zawiera 

w swej treści naukę całego Pisma Św. (św. Augustyn). Dlatego nie dziwi-
my się, że modlitwa ta znalazła swoje miejsce w obrzędach Mszy św. Od 
początku Modlitwa Pańska, czyli Ojcze nasz... była związana z obrzędami 
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Komunii Św., gdyż w swej treści usposabia do godnego przyjęcia Chry-
stusa. Pełni ona rolę zwyczajnego przygotowania się na przyjęcie Ciała 
i Krwi Pańskiej. Tu sam Chrystus w przygotowaniu nas na przyjęcie Ko-
munii Św. uczestniczy, bo to On nauczył nas tej modlitwy. My zaś powta-
rzamy jedynie Jego słowa. Wraz z Jezusem zatem zwracamy się do peł-
nego ufności Boga Ojca, Ojca Jezusa i naszego Ojca, który jest w niebie. 
Fundamentem tego zaufania jest przekonanie, że Bóg kocha nas tak, jak 
ojciec kocha swoje dziecko. 

Wstępem do Modlitwy Pańskiej była dotąd zachęta celebransa: „We-
zwani zbawiennym nakazem i oświeceni pouczeniem Bożym, ośmielamy 
się mówić”. Jest to nawiązanie do oświecenia mądrością nauki Jezusa, 
Jego wezwania i nakazu troski o Zbawienie. Udział w tej Uczcie zobo-
wiązuje nas do życia według zasad Fundatora i Gospodarza Uczty. Jest to 
także spełnienie polecenia Chrystusa: „Wy zatem tak się módlcie, Ojcze 
nasz...”. 

Od ostatniego Soboru mamy w Mszale rzymskim inne dodatkowe 
wprowadzenia do wspólnej modlitwy Ojcze nasz... Przeznaczone są one 
do różnych okresów roku liturgicznego. Te krótkie wprowadzenia recyto-
wane lub śpiewane są przez celebransa.

Adwentowe wprowadzenie modlitewne do Ojcze nasz... brzmi: 

„Bóg nas tak umiłował, że zesłał nam swojego Syna jako Zbawi-
ciela,  dlatego ośmielamy się mówić”.

Przypomina nam nocną rozmowę Jezusa z Faryzeuszem, dostojnikiem 
żydowskim – Nikodemem, który usłyszał od Jezusa jedne z najpiękniej-
szych słów w Ewangelii: „Bóg tak umiłował świat, że Syna swego Jedno-
rodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie 
wieczne” (J 3, 16). To umiłowanie świata i ludzi rozciąga się na wszystkie 
pokolenia, a więc i na nas – i dziś Bóg Ojciec posyła nam swojego Syna 
jako Zbawiciela. Adwentowe czekanie na przyjście Jezusa Zbawiciela i na 
święta Bożego Narodzenia rozumiane jest w pełni, gdy uświadomimy so-
bie miłość Boga Ojca do nas (często niewiernych, grzesznych, nieufnych, 
ufających jedynie sobie), którzy mówimy czy śpiewamy Ojcze nasz...

V .  K O M U N I A  Ś W I Ę T A  
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W okresie Narodzenia Pańskiego słyszymy słowa wprowadzenia do 
Modlitwy Pańskiej, które wypowiada lub śpiewa celebrans: 

„Syn Boży stał się człowiekiem, abyśmy mogli stać się dziećmi Bo-
żymi, dlatego pełni wdzięczności ośmielamy się mówić”.

Zdumiewająca Tajemnica, Wielki Bóg Stwórca nieba i ziemi, w spo-
sób dotąd niespotykany włączył się w historię świata, przyjął postać czło-
wieka. W noc poprzedzającą i w czasie samego Bożego Narodzenia 
wspominamy, że Ojciec Niebieski, Syna swego dał, aby każdy człowiek 
miał życie wieczne. Objawił nam tym samym, jak Wielki jest człowiek..., 
a wszystko to ciągle dokonuje się, abyśmy mogli stać się dziećmi Bożymi, 
abyśmy poznali i szanowali swoją godność i abyśmy pełni wdzięczności 
mówili Bogu „Ojcze nasz...” 

W Wielkim Poście, czyli w czasie przygotowania do Świąt Wielka-
nocnych, wsłuchujemy się w słowa:

„Módlmy się do Ojca Niebieskiego, aby odpuścił nam grzechy  
i zachował nas od złego”.

Każdy z nas grzeszy, nikt na ziemi nie kocha w sposób doskonały... 
Grzechy niszczą w nas wiarę, nadzieję i zdolność do miłowania na wzór 
Jezusa. Słyszymy też często w tym czasie liturgicznym, że Bóg jest bar-
dzo blisko ludzi skruszonych w sercu...! Gdy rozważamy Mękę Jezusa 
i Śmierć – zastępczą za nas – prosimy Ojca pełnego miłosierdzia, aby 
odpuścił nam grzechy i zachował nas od złego. 

W okresie Wielkanocnym słyszymy słowa: 

„Nazywamy się dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy, dlatego pełni 
wdzięczności ośmielamy się mówić”.

Jednym z darów Zmartwychwstałego Jezusa jest Sakrament Chrztu 
Św., na którym staliśmy się przybranymi dziećmi Bożymi i odtąd wielkie-
go Boga mamy prawo nazywać Abba – Ojcze. Stąd w Wigilii Wielkanoc-
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nej jest uroczyste odnowienie Przyrzeczeń Chrzcielnych. Okres Wielka-
nocny, to w Kościele czas wdzięczności za dar Chrztu Św. 

Przy chrzcie dzieci, my w ich imieniu, modlimy się dziś słowami:
„Nowo ochrzczone dzieci będą Pana Boga nazywać Ojcem. W ich 

imieniu módlmy się tak, jak nas nauczył Pan Jezus ” .

W przyszłości one same będą Pana Boga nazywać Ojcem, a dziś my 
w ich imieniu, szczególnie rodzice i rodzice chrzestni, oraz wszyscy zgro-
madzeni na Eucharystii, mówimy do Boga, jako do najlepszego Ojca. 

W okresie zwykłym celebrans przypomina zgromadzonym, że to Je-
zus Chrystus nauczył nas modlitwy Ojcze nasz... Stąd zachęta kapłana, 
abyśmy modlili się wspólnie do Ojca Niebieskiego tymi słowami: 

„Módlmy się do Ojca Niebieskiego, jak nas nauczył Jezus Chry-
stus”.

Warto przypomnieć, że dziś, w naszej świątyni modli się z nami sam 
Jezus, jako Zmartwychwstały i Uwielbiony Pan, zawsze obecny na zgro-
madzeniu liturgicznym Kościoła.

Mamy też wezwanie do Modlitwy Pańskiej na czas zwykły, w którym 
jest przypomnienie działania Ducha Św., obecnego w nas od dnia naszego 
chrztu aż do dzisiaj: 

„Otrzymaliśmy Ducha Św., który nas uczynił dziećmi Bożymi,  
dlatego ośmielamy się mówić…”. 

Na chrzcie otrzymaliśmy Ducha Św., o którym dziś szczególnie na 
Eucharystii celebrans nam przypomina. Ponadto Duch Św. gromadzi nas 
w jedności, którzy przyjmujemy Słowo i Ciało Chrystusa; jednoczy nas 
rozproszonych przez grzechy i to rozproszonych na całym świecie. 

Jest jeszcze jedno wprowadzenie na czas zwykły, zamieszczone 
w Mszale Rzymskim, jako pierwsze: 

„Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom,  ośmielamy 
się mówić…”. 

V .  K O M U N I A  Ś W I Ę T A  
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Przypomina ono o ważności nauczania Jezusa i o posłuszeństwie 
uczniów, jako warunku godnego odmawiania Modlitwy Pańskiej. W na-
uczaniu i przeżywaniu uczestnictwa we Mszy św. ogromnie ważna jest 
równowaga w zrozumieniu i przyjęciu Słowa i Ciała Chrystusowego. 
Mówiąc dokładnie, nigdy nie zrozumiemy nauki Jezusa bez Komunii Św. 
i nigdy nie przyjmiemy w pełni Komunii z Chrystusem bez Ewangelii. 
Św. Paweł określił to dobitnie: „Słowo Chrystusa niechaj w was przebywa 
z całym swym bogactwem” (Kol 3, 16). Przez tak przeżywaną Komunię, 
Bóg dokonuje w nas wewnętrznej przemiany i łączy ze sobą uczestników 
Eucharystii. 

Te trzy ostatnie wprowadzenia na czas zwykły, są do wyboru cele-
bransa na konkretną niedzielę. Dobrze jest, gdy wybrane wprowadzenie 
łączy się z treścią Słowa Bożego na dany dzień, z tematem homilii czy 
innych okoliczności. Inne, związane z okresem liturgicznym, w krótkich 
słowach przypominają istotę danego okresu liturgicznego, czyli Adwentu, 
Bożego Narodzenia czy Wielkanocy.

2. Ojcze nasz
Słowo Abba w języku hebrajskim dosłownie znaczy Tatusiu. To sfor-

mułowanie w odniesieniu do Boga ma wielką wymowę. Nasze usyno-
wienie, którego Bóg dokonał na Chrzcie Św., jest rzeczywiste i głębokie 
w treści. 

Prawdziwą rewolucję spowodował Jezus, każąc Boga nazywać Abba 
– Tatusiu. Na modlitwie mamy mówić do Boga, jak dzieci do najbardziej 
kochającego ojca. Taki stosunek do Boga jest wynikiem Sakramentu 
Chrztu Św., czyli zanurzenia i pokonania Śmierci i Zmartwychwstania 
Chrystusa. Otrzymany na Chrzcie Św. Boży Dar, synostwo Boże, ustana-
wia nową jakość naszego odniesienia do Boga. 

W Modlitwie Pańskiej stajemy przed naszym wspólnym Ojcem, aby 
nas zjednoczył ze sobą jako braci i siostry. To modlitwa siedmiu próśb, 
dotyczących najważniejszych spraw naszego życia. Oto jej treść: 

2 .  O J C Z E  N A S Z
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„Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź 
Królestwo Twoje. Bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chle-
ba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy,   
jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na poku-
szenie, ale nas zbaw ode złego.”

Jest to modlitwa w liczbie mnogiej, do wspólnego odmawiania, choć 
celebrans zachowuje na Eucharystii postawę oracyjną, ma rozłożone ręce, 
podobnie jak w innych modlitwach prezydencjalnych, czyli urzędowych. 
Uczestniczymy śpiewając lub recytując wspólnie. Ojcze nasz... jest wzo-
rem wszystkich modlitw. Powinniśmy inne modlitwy układać według tego 
wzoru. Od początku chrześcijaństwa do Ojcze nasz... powstawało bardzo 
dużo komentarzy, i tak jest do dziś. Warto je przeczytać i zapamiętać, że tę 
modlitwę wybrał Kościół jako przygotowanie ludzi do Komunii z Chry-
stusem i między sobą. 

Treść tej podstawowej modlitwy chrześcijańskiej przybliża nam w spo-
sób prosty św. Augustyn, zmarły w 430 r. Oto jego rozważania: „Gdy mó-
wimy: „święć się imię Twoje:, ożywiamy w sobie pragnienie, aby to Imię 
było uznawane przez wszystkich za święte, aby nie było znieważane. Przy 
słowach: „przyjdź Królestwo Twoje” pragniemy, aby dobro, prawda, mi-
łość przebiły się na powierzchnię naszego życia, aby Królestwo Ojca stało 
się rzeczywistością, chociaż wypełni się ono całkowicie dopiero w wiecz-
ności. Kiedy mówimy: „bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi” 
prosimy Boga o łaskę posłuszeństwa, abyśmy spełniali Jego wolę, jak dziś 
spełniają ją aniołowie w niebie. 

Wołając „chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj”, prosimy 
o chleb codzienny do życia. Ale prosimy też o innych chleb, eucharystycz-
ny, sakrament wierzących. Ten Chleb spożywany w doczesności, zapewnia 
nam osiągnięcie „dobrobytu” wiecznego. Wymawiając słowa: „Odpuść 
nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom”, z jednej 
strony błagamy Boga o oczyszczenie nas z grzechów, z drugiej strony na-
kłada to na nas obowiązek podobnej, przebaczającej postawy wobec bliź-
nich. To sam Chrystus przypomina nam: „Jeśli nie przebaczycie ludziom 
ich przewinień, to i Ojciec wasz nie przebaczy wam wykroczeń waszych. 

V .  K O M U N I A  Ś W I Ę T A  
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Nie można przecież przystępować do Stołu Pańskiego mając w sercu złość 
do siostry czy brata w wierze. Komunia – jedność z Bogiem – byłaby wte-
dy nieprawdziwa”. 

Modlitwa Pańska kończy się podwójną prośbą: „...i nie wódź nas na 
pokuszenie” oraz „...ale nas zbaw ode złego”. W pierwszej prośbie zachę-
camy się do modlitwy, abyśmy pozbawieni Bożej pomocy nie ulegli poku-
sie, nie dali się zwieść błędom i nie załamali się w przeciwnościach. Dru-
ga prośba przypomina, że nie jesteśmy jeszcze doskonali, że jako ludzie 
jesteśmy podatni na pokusę, grzech, czy jakąkolwiek duchową słabość. 

3. Rozwinięcie ostatniej prośby, czyli embolizm 
 (z greckiego emboliom, to dołączenie, wstawka)

Tekst Modlitwy Pańskiej dopełniony jest bezpośrednio dodatkową 
prośbą celebransa. Rozpoczyna się ona od słów: „Wybaw nas Panie od zła 
wszelkiego...” i nawiązuje do ostatniej prośby z modlitwy Ojcze nasz..., 
czyli do słów „…zbaw nas ode złego”. Oto cały jej tekst: 

„Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy poko-
jem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od 
grzechu  i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali 
przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa ” . 

Kończy się odpowiedzią ludu: 

„Bo Twoje jest Królestwo i Potęga, i Chwała na wieki”. 

Kapłan prosi Boga, przez wzgląd na Jego miłosierdzie dla zgroma-
dzonych, o wybawienie od zła wszelkiego, abyśmy byli wolni od grze-
chu i bezpieczni od wszelkiego zamętu. Ostatnie słowo „zamęt” streszcza 
ogromne zamieszanie w sprawach moralnych, społecznych, międzyludz-
kich a nawet religijnych – to owoc grzechów ludzkich! Kapłan prosi o na-
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dzieję w oczekiwaniu na przyjście Chrystusa na końcu czasów; dziś nato-
miast przyjdzie Jezus do każdego z nas w Komunii Św., po czym obdarzy 
nas swoim pokojem. Teksty te mają przygotować nas na Komunię z Chry-
stusem. Ostatnia prośba zostaje podjęta i przekształcona w uwielbienie 
Chrystusa, wypowiedziane przez wiernych: „Bo Twoje jest Królestwo, 
i potęga i chwała na wieki”. To oddanie czci Chrystusowi, za wszystko, co 
dla nas czyni na Eucharystii i w świecie. Wydaje się, że wielu uczestników 
Eucharystii jeszcze nie odkryło treści tego Uwielbienia Chrystusa... czas 
to zmienić.

4. Modlitwa o pokój i znak jedności
Obrzęd pokoju to fragment Eucharystii, gdy wierni modlą się o pokój 

i jedność dla Kościoła i dla całej rodziny ludzkiej oraz wyrażają wzajemną 
miłość, zewnętrznym znakiem, zanim będą uczestniczyć w jednym Chle-
bie Pańskim. Prośba o pokój osiąga tu swój szczyt, jest potwierdzona ze-
wnętrznym znakiem. Mamy tu też źródło pokoju w ludzkim sercu i pokoju 
na świecie. Jest nim Zmartwychwstały Chrystus; mówimy też Chrystus 
Eucharystyczny. Jest gestem serca w obliczu mającej nastąpić Komunii 
uczestników z Chrystusem. Nie może być bowiem prawdziwej Komunii 
z Bogiem, gdy nie ma zjednoczenia w miłości z ludźmi! Nie można iść 
więc do Chrystusa w grzechu, w braku miłości do człowieka. Jezus powie-
dział: „...idź i pojednaj się z bratem swoim, a dopiero przyjdź i złóż swój 
dar na ołtarzu...!” (Mt 5, 23-24). Bez zgody z naszymi bliźnimi z powodu 
złości, zawiści, zazdrości, gniewu, nienawiści..., nie można w pełni zjed-
noczyć się z Chrystusem Eucharystycznym i z Jego Kościołem. Skłóce-
ni ze sobą nie możemy godnie zasiadać do Stołu Pańskiego. Wolność od 
grzechu, zła, niepokoju, zamętu i od innych ludzkich krzywd, pozwala 
nam doświadczyć prawdziwego pokoju w liturgii Eucharystycznej. Praw-
dą jest, że o prawdziwym i pełnym pokoju możemy marzyć dopiero w nie-
bie, a dopóki żyjemy na ziemi, możemy się tylko modlić o to, by zamęt, 
z którym się często spotykamy, był jak najmniej dotkliwy. 
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Ta modlitwa o pokój ma trzyetapowy wymiar:

A. Najpierw kapłan przypomina ewangeliczną scenę spotkania Chry-
stusa z apostołami. Chrystus wtedy zapewnił uczniów: „Pokój zostawiam 
wam, pokój mój daję wam. Nie tak, jak daje świat Ja wam daję. Niech się 
trwoży serce wasze, ani się nie lęka”. W modlitwie o pokój zwracamy się 
poprzez kapłana do Chrystusa, bo tylko On może nas obdarzyć prawdzi-
wym pokojem i tylko On może nas doprowadzić do pełnej jedności. My 
często rozumiemy tę modlitwę jako prośbę o pokój między narodami, ale 
zapominamy, że Chrystus chce nas obdarzyć swoim pokojem. Chrystus 
wzywa nas na Eucharystii do pokoju wewnętrznego, którego nie moż-
na pogodzić z grzechem i egoizmem. Chrystusowy pokój jest pełniejszy 
i głębszy, jako że działa w nas od wewnątrz i uzbraja na trudne chwile 
życiowe, ale także daje nam siłę, aby być świadkiem Zmartwychwstałe-
go Jezusa. „Pokój” w ustach Zmartwychwstałego Chrystusa oznacza coś 
więcej niż tylko brak wojny czy kłótni w rodzinie. Oznacza harmonię po-
między Bogiem a człowiekiem, a potem zgodę, miłość i jedność ludzi mię-
dzy sobą. Dlatego słowo „Pokój” jest obecne w liturgii przy obchodach 
głównych Świąt naszej wiary, czyli przy Bożym Narodzeniu, Wielkanocy, 
Zesłaniu Ducha Świętego. 

Podobnie jak przed modlitwą Ojcze nasz..., mamy dopowiedzenia mo-
dlitwy o pokój, tematycznie związane z okresami roku liturgicznego, tak 
też:

a) na okres Bożego Narodzenia słyszymy: 

„Panie Jezu Chryste, przy Twoim Narodzeniu aniołowie  zwiasto-
wali ziemi pokój”.

b) na okres Wielkiego Postu słyszymy: 

„Panie Jezu Chryste, przez Twoją śmierć na krzyżu Bóg Ojciec 
wprowadził pokój między niebem i ziemią”.

c) w okresie Wielkanocnym słyszymy: 
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„Panie Jezu Chryste, w dniu Zmartwychwstania pozdrowiłeś 
uczniów słowami: pokój wam ” .

d) w uroczystość Zesłania Ducha Św. słyszymy: 

„Panie Jezu Chryste, Ty zesłałeś Ducha Świętego, aby obdarzyć 
Kościół jednością i pokojem ” .

Nośnikiem i miejscem tego pokoju jest Kościół, zgromadzony na Eu-
charystii, gdyż Chrystus jest głową i założycielem Kościoła. Zatem każde 
przyjście Chrystusa do serca człowieka zwiastuje pokój. Ale pokoju, har-
monii, na poziomie czysto ludzkim, nie ma bez ducha jedności. Dlatego 
celebrans błaga Boga w naszym imieniu o „doprowadzenie nas do pełnej 
jedności”, czyli do prawdziwej wspólnoty. Na przeszkodzie do jedności 
stoją jednak ludzkie grzechy, ale jest wielka nadzieja w wierze Kościoła.

Ta druga część modlitwy o pokój, jest taka sama na wszystkie okresy 
liturgiczne, modlitwa ta zawiera w treści świadomość grzeszności proszą-
cych: „…nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła”. 
Ta wiara Kościoła, a nie nasze osobiste zasługi, jest podstawą tej modlitwy. 
Możemy mieć tylko nadzieję, że Chrystus, ze względu na swe miłosier-
dzie, przebaczy nam grzechy (powszednie), a swoją łaskę oprze na wierze 
Kościoła. Wiemy też dobrze, jak trudno przebaczyć i szczerze uścisnąć 
dłoń komuś, kto wyrządził nam wielką krzywdę, kto działa ciągle na nasze 
nerwy, kto nas irytuje. Skąd brać siły do przebaczenia? Jedynym źródłem 
mocy do przebaczenia jest właśnie Eucharystia, w której Zmartwychwsta-
ły Chrystus daje Boską Moc do przebaczenia naszym „winowajcom”. 

Świadomość różnorodności charakterów ludzkich, powinna stanowić 
dla chrześcijan zachętę do dialogu i porozumienia. Dzieląc jeden Chleb 
Chrystusowy, budujemy jedność w naszej różnorodności. „Eucharystia na-
straja nas do zagrania w chórze całego świata, który jest symfonią różno-
rodności, zespolonej w jedno brzmienie” (Liege Adam). Eucharystia daje 
duszę jednoczącą każdej wspólnocie uczniów Chrystusa (Nowak Mieczy-
sław). Chrystus na Eucharystii gromadzi, jednoczy i obala dzielące mury. 
On pragnie, aby chrześcijanie w codziennym życiu byli budowniczymi 
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jedności, ponad wszelkie ziemskie podziały! Jako ludzie aktywni Kościo-
ła, mamy nadzieję, że w przyszłości ludzie wierzący i praktykujący będą 
zmierzać do jedności, a w centrum będzie Chrystus. Z Eucharystii wynika 
bowiem zobowiązanie do budowania braterstwa między ludźmi, siostrami 
i braćmi Jezusa. Byłoby sprzecznością, uczestniczyć w niedzielnej Mszy 
św., przy równoczesnym opowiadaniu się za różnymi podziałami w życiu 
społecznym... Zauważmy też, iż niemożliwą jest rzeczą, by nie pojawiały 
się konflikty i podziały. Ważniejsze jest jednak to, by nauczyć się je prze-
zwyciężać na drodze dialogu, a zażegnany konflikt potrafi zbliżyć ludzi do 
siebie. Wtedy to w drugim człowieku odkryjesz wiele dobra, choć inaczej 
rozumianego. 

B. Drugi element w obrzędzie przekazania znaku pokoju to życzenie 
celebransa, aby „Pokój Pański był zawsze z wami”. Rozłożone szeroko 
w tym momencie ręce celebransa, chcą ogarnąć wszystkich uczestników 
Eucharystii. Wspólna odpowiedź „…i z duchem twoim”, jest potwierdze-
niem wyrażenia zgody na przekazywane pozdrowienie. 

C. Trzeci element obrzędu o pokoju, jest jego uzewnętrznieniem, czy-
li przekazaniem zewnętrznego znaku. Od reformy liturgicznej II Soboru 
Watykańskiego, przywrócono historyczny znak pokoju. Ma on przypo-
mnieć, że na Mszy św. nie tylko budujemy zjednoczenie uczestników ze 
Zmartwychwstałym Chrystusem, ale też budujemy i tworzymy wspól-
notę, czyli jedność między sobą. Kapłan lub diakon kieruje do obecnych 
słowa zachęty: „Przekażcie sobie znak pokoju”. Wszyscy zewnętrznym 
znakiem wyrażają sobie wzajemnie pokój i komunię jedności. Znak ten 
ma na celu okazanie wzajemne jedności i miłości przed przyjęciem Chry-
stusa w Komunii Św. Ten pokój jest darem Chrystusa Zmartwychwsta-
łego, a nie tylko wynikiem ludzkiej serdeczności! Odwracamy się wów-
czas do osób stojących obok nas, by przekazać im znak pokoju. Gest ten, 
zgodnie z zaleceniem Kościoła, przekazujemy osobom stojącym najbliżej, 
nie wychodzimy z ławki, nie chodzimy po kościele... choć powinien on 
oznaczać, że obejmuje on wszystkich obecnych w świątyni, nasze rodziny, 
nasze miasto i Kościół na całym świecie. Gest pokoju nie może być zdaw-
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kowy, mamy w nim zauważyć i uszanować drugiego człowieka, naszego 
brata w Chrystusowym Kościele. Mamy popatrzeć na niego z miłością, 
podać rękę, otoczyć go serdecznością i skierować do niego słowa: „Po-
kój z tobą”, a obdarowany powinien powiedzieć „Amen”. Pamiętajmy, 
że w tym geście przekazujemy sobie „Pokój” Zmartwychwstałego Chry-
stusa! Kiedy więc my sami mamy w swoim sercu Pokój Chrystusowy, 
zewnętrzny gest pojednania, czyli znak pokoju nabiera wielkiego znacze-
nia w budowaniu pokoju i jedności na świecie. Samo przekazanie znaku 
pokoju to ciepły i serdeczny moment liturgii. Robi się rodzinnie, dobrze 
i sympatycznie! W takiej atmosferze wzajemnej jedności, będzie do nas 
mógł przyjść Chrystus Pan. W swej pierwotnej formie występował jako 
pocałunek, wyrażający pokój między zgromadzonymi, wszak pocałunek 
na całym świecie i u wszystkich narodów jest znakiem miłości, przyjaź-
ni, czci, hołdu... Za czasów Jezusa pocałunek był znakiem przywitania 
przybywającego gościa (Łk 7, 45). W liturgii pocałunek był traktowany 
jako pieczęć modlitwy. Jednoczył ludzi z Bogiem i między sobą, dlatego 
należał do czynności przygotowujących wiernych do Komunii Św. Propo-
nuję, aby znak pokoju w formie pocałunku, zachować na czas Mszy św. 
ślubnej, między młodymi, oczywiście po wcześniejszym wytłumaczeniu 
i przygotowaniu.

Chrześcijanin ma być człowiekiem pokoju i jedności, wtedy bliska 
jest nam modlitwa św. Franciszka: „Panie, uczyń z nas narzędzie Twego 
Pokoju!”. To ja, zjednoczony z Chrystusem, mam nieść pokój i jedność 
między ludzi. Mam stać się żywym znakiem tych wartości w swoim śro-
dowisku i w całym świecie.

5. Łamanie Chleba; Baranku Boży 
    i Panie nie jestem godzien…

A. Łamanie Chleba jest ostatnim, choć zapewne dla uczestników Mszy 
św. mało widocznym gestem. Rytuał łamania Chleba przez kapłana, Chle-
ba Eucharystycznego czyli Hostii, odbywa się przed przyjęciem Komunii 
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św. Obrzęd ten jest zakorzeniony w tradycji Ostatniej Wieczerzy. W cza-
sie każdej żydowskiej Uczty Paschalnej, dzielono się połamanym (a nie 
pokrojonym nożem) chlebem. Zwyczaj żydowski kładł na ojca rodziny 
obowiązek łamania chleba i rozdawania poszczególnych części członkom 
rodziny. Chrystus nawiązał do tego zwyczaju, lecz nadał mu nowy wy-
miar. Jezus dokonał go na ostatniej wieczerzy – „…dzięki Tobie składając 
łamał...”. Musiał to być bardzo szczególnie charakterystyczny gest łama-
nia, skoro tak mocno utkwił w pamięci apostołów i uczniów. Uczniowie, 
w wielkanocny wieczór, w Emaus, poznali Zmartwychwstałego Jezusa po 
łamaniu chleba (Łk 24, 35). Pierwsi zaś chrześcijanie określali całą Mszę 
św. jako „łamanie chleba”. Dziś uczestnicy Eucharystii widząc i przeży-
wając obrzęd łamania chleba uświadamiają sobie, że to właśnie z Tego 
Chleba Życia, otrzymują cząstkę, by stanowić jedno w Chrystusie. Nie 
dziwi nas tu następująca uwaga Kościoła, aby celebrans połamaną Hostię 
na kilka części rozdzielił przynajmniej niektórym uczestnikom.

Poprzez gest dzielenia jednego chleba i obdarzania jego kawałkami 
obecnych apostołów, Jezus plastycznie pokazał, że my wszyscy tworzy-
my jedno Ciało Chrystusowe, czyli Kościół. Gdy spożywamy w Komu-
nii Jeden Chleb Życia, którym jest Chrystus (1 Kor 10, 17), wielu nas 
tworzy jeden Kościół. Tak to zresztą rozumieli pierwsi uczniowie Chry-
stusa. Św. Paweł Apostoł upominał mieszkańców Koryntu: „Czyż chleb, 
który łamiemy, nie jest udziałem w Ciele Chrystusa? Ponieważ jeden jest 
chleb, przeto my, liczni, tworzymy jedno Ciało. Wszyscy bowiem bie-
rzemy z tego samego chleba”. Łamanie chleba i podawanie go obecnym 
było w starożytności chrześcijańskim znakiem rozpoznawczym Mszy św. 
Jedno z najstarszych określeń Eucharystii to właśnie „Łamanie Chleba”. 
Księga Dziejów Apostolskich, opisując życie religijnego pierwotnego Ko-
ścioła w Jerozolimie, podaje, że „uczniowie trwali w nauce apostołów i we 
wspólnocie, w łamaniu chleba”. Gdy Kościół zaczął się rozrastać, zaczęto 
od IX w. z powodów praktycznych stosować we Mszy św. małe chlebki, 
czyli komunikanty, zachowując jednak zwyczaj łamania dużej Hostii cele-
bransa ze względu na jego głęboką symbolikę religijną. Przecież łamanie 
Chleba Eucharystycznego to nie podział, w sensie różnienia się, czy od-
dalenia. Wręcz przeciwnie! Chodzi tu o jedność z Chrystusem i jedność 
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między wszystkimi obdarowanymi cząstkami Chleba Eucharystycznego. 
Do obrzędu łamania Chleba Eucharystycznego przez celebransa należy 
też mało widoczny, ale ważny, gest wpuszczania do kielicha odłamanej 
małej części Hostii, na znak zjednoczenia Ciała i Krwi Pańskiej w dziele 
Zbawienia. Symbolizuje on zarazem fakt Zmartwychwstania, czyli po-
łączenia Ciała i Duszy Chrystusa oraz jedność ludzkiej i boskiej natury 
w Chrystusie. Wymowne w treści są słowa celebransa mówione cicho: 

„Ciało i Krew naszego Pana Jezusa Chrystusa, które łączymy i bę-
dziemy przyjmować, niech nam pomogą osiągnąć życie wieczne ” . 

Zauważmy podstawową prawdę naszej wiary, że częste przyjmowanie 
Ciała Chrystusa, pomaga nam pragnąć i osiągnąć życie wieczne. 

B. Śpiew „Baranku Boży...” jest wielce wymowny. Łamaniu Chleba 
Eucharystycznego towarzyszy śpiew aklamacji: 

„Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad 
nami – obdarz nas pokojem ” . 

Nie można było dobrać bardziej odpowiednich słów śpiewu na ten 
moment łamania Chleba! Już starotestamentalny prorok Izajasz w swej 
wizji nazwał przyszłego Mesjasza „barankiem prowadzonym na rzeź”. 
W Nowym Testamencie ewangelista św. Jan przytacza nam świadectwo 
św. Jana Chrzciciela. Gdy spotkał on Chrystusa tak o Nim powiedział: 
„Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata”. Baranek ofiarny, spo-
żywany jako główne, symboliczne danie w czasie żydowskiej Uczty Pas-
chalnej, zawsze w Kościele jednoznacznie utożsamiany był z umęczonym 
Chrystusem – z Barankiem Wielkanocnym. Zwrot „Baranku Boży” zastę-
puje więc imię Jezusa Chrystusa. Chodzi tu o Osobę Żywego Chrystusa 
a nie o zwierzątko domowe, czyli baranka ze stada owiec. Chrystus jako 
Baranek Boży, dziś uwalnia nas od grzechów i śmierci. Z własnej woli 
przyjął On na siebie mękę, radując się tym, że śmierć ludzka będzie poko-
nana i jak Boży Syn, obdarzy ludzi uczestnictwem w Bożym Nieśmiertel-
nym Życiu! Cierpiał jako Bóg wcielony. Został ukrzyżowany za nas ten, 
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który nigdy nie popełnił żadnego grzechu. To my zasłużyliśmy na ukrzy-
żowanie!!!, ale Chrystus stał się w naszym imieniu Barankiem Bożym, 
który zgładził grzechy świata. Dziś w Komunii Św. oddaję dług Chrystu-
sowi, który za mnie został ukrzyżowany na Golgocie,  a dziś ofiaruje się 
na ołtarzach całego świata..., a ja uwielbiam Umęczonego, a dziś żywego 
Chrystusa, śpiewając Mu wymowne słowa: „Baranku Boży”.

W tym śpiewie daje się wyczuć głęboka tęsknota za pokojem w Ko-
ściele i w świecie, za pokojem, który możliwy jest jedynie dzięki Chrystu-
sowi – przez Moce Jego Eucharystycznego Ciała i Krwi. „Baranku Boży” 
śpiewa się tylko trzy razy. Gdyby jednak „łamanie chleba” trwało dłużej 
– można, jak dawniej, śpiewać ten werset, aż do zakończenia tego obrzę-
du. Zawsze wezwanie powinno być zakończone prośbą: „Obdarz nas po-
kojem”. Należy przy tym zauważyć, że śpiew ten należy do tak zwanych 
części stałych Mszy św. i nie wolno zastępować go żadną inną pieśnią. 
Śpiew „Baranku Boży” wskazuje, że Eucharystia jest ucztą paschalną. Jej 
zapowiedzią był baranek paschalny Izraelitów.

C. Panie nie jestem godzien; teraz celebrans ukazuje Ciało Pańskie. 
Zgromadzeni w tym czasie klęczą. Kapłan wypowiada teraz dwa krótkie 
zdania, będące zaproszeniem do Komunii Św.; zdania te są dokładnym 
powtórzeniem biblijnych tekstów, odnoszących się do Chrystusa. Słyszy-
my zatem zdania: „Oto Baranek Boży” i „Panie nie jestem godzien”. Na-
stępne słowa to „Błogosławieni, którzy zostali wezwanie na Ucztę Godów 
Baranka”. Są to słowa wzięte z księgi objawienia św. Jana. /19.19/. Kto 
pragnie uczestniczyć w Uczcie Niebieskiej, to na ziemi musi uczestniczyć 
w uczcie eucharystycznej. Radość Nieba polegać będzie na radości Uczty. 
Msza św. jest przygotowaniem do Uczty Niebieskiej. Całe życie chrześci-
janina powinno być ukształtowane w oparciu dążenia na Ucztę Niebieską 
(bp Cichy Stefan). Udział w Komunii Św. jest zapoczątkowaniem Zba-
wienia, realnym, choć jeszcze w znaku. Staje się on początkiem Uczty, 
czyli radości Zbawionych w Niebie. Panie nie jestem godzien tak wielkich 
zaszczytów, jednak na Twoje słowo „Przyjdź” – przychodzę na Ucztę przy 
stole eucharystycznym. Na powyższe zaproszenie wszyscy odpowiadają: 
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„Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz 
tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja . ” 

Treść wskazuje na wielką moc Słowa Bożego w Komunii Św. Po-
wtarzamy w tym miejscu biblijne słowa setnika z Kafarnaum, który tym 
zdaniem prosił Chrystusa o uzdrowienie swego sługi. Przecież każda Eu-
charystia, uzdrawia nas wewnętrznie, bo słyszymy w niej Słowo Boże, 
które zbawia ludzkie dusze. 

Bicie się w piersi (por. Łk 18, 9-14 – celnik... bił się w piersi i mówił: 
„Boże, miej litość dla mnie, grzesznika”), jest wyrazem przyznania się do 
grzechu i nie powinno być stosowane podczas wymawiania słów: „Panie, 
nie jestem godzien”, bo słowa te nie stanowią wyznania grzechów, jakkol-
wiek przyznają się w nich ludzie do grzeszności: „Nie jestem godzien”. 
Proponuję na słowa „Panie nie jestem godzien” prawą dłoń położyć na 
serce, co jest wyrazem miłości do Osoby Jezusa (proszę to potraktować 
jako prywatną dobrą radę – skądinąd piękny gest miłości do konkretnej 
osoby!). Teraz słowa te nabierają pełnej treści do osoby Jezusa. 

Zauważmy, iż często zarzucano Jezusowi, że zasiada do stołu razem 
z publicznymi grzesznikami, ludźmi nieuczciwymi, itp. Wspólnota sto-
łu zawsze uważana była za świętą i zobowiązującą. Chrystus, dzieląc się 
sobą, zasiada razem z nami do ołtarzowego stołu. Czyż nie jest to wręcz 
szokujące zbratanie się z nami samego Jezusa? My, grzeszni, poprzez świę-
tość stołu eucharystycznego, poprzez wspólnotę z Chrystusem, tworzymy 
wyjątkową jedność między nami. W znaku Chrystusa Eucharystycznego 
i stołu ołtarzowego chciał Bóg pozostać na zawsze wśród nas. Spożywając 
bowiem Chleb Eucharystyczny, przyjmuje chleb życia wiecznego, chleb 
Zbawienia, chleb dający rękojmię nieśmiertelności, gdyż przyjmujemy sa-
mego Boga i włączamy Go w nasze życie. Od spożywania tego Boskiego 
Chleba uzależnił Chrystus nasze Zbawienie. Zapewnił nas o tym, gdy mó-
wił: „To jest chleb, który z nieba zstępuje; kto go spożywa, nie umrze i bę-
dzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje Ciało za życie świata”. 

W czasie przyjmowania przez każdego z nas Komunii Św., kapłan 
najpierw pokazuje nam Ciało Chrystusa – ukazując małą Hostię mówi: 
„Ciało Chrystusa”. Odpowiadamy: „Amen”, wyznając, że mamy pełną 
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świadomość, iż chodzi tu o samego Chrystusa. To jedno małe słowo jest 
najkrótszym wyznaniem osobistej wiary w rzeczywistą obecność Chry-
stusa pod postacią chleba. Zwyczaj składania rąk podczas Komunii Św. 
i w drodze do ławki oznacza oddanie się Chrystusowi i zawierzenie swego 
życia Bogu. 

6. Komunia Święta
     Szczególne zjednoczenie celebransa z Chrystusem

Słowo Boże i ofiarna miłość prowadzą konsekwentnie do zjednocze-
nia kapłana z Chrystusem. W Komunii Św., w której się dopełniają, osią-
gają swój szczyt. W zjednoczeniu eucharystycznym z Chrystusem i z ludź-
mi Kościoła, w przyjmujących Ciało i Krew Pańską, rodzi się potrzeba 
wspólnoty myśli, uczuć, życia i działania z Jezusem Chrystusem. Przyjąć 
Chrystusa w Komunii Św. znaczy przyjąć oddającą się miłość Chrystusa, 
która dla mojego szczęścia pragnie mnie przekształcić w Siebie i obdarzyć 
Bożym Życiem. Chrystus oddaje nam siebie, aby uczynić nas zdolnymi 
do całkowitego oddania się Bogu i ludziom w ofiarnej miłości. Człowiek, 
trwając w Chrystusie, porwany jest miłością, która wyzwala z egoizmu 
i kształtuje życie ewangeliczną miłością dla Boga, dla bliźnich i dla siebie.

Rozpocznijmy hymnem z Liturgii Godzin, którą codziennie z inną tre-
ścią, odmawiają kapłani i osoby konsekrowane: „Panie kapłanów, królów 
i proroków, złota świątynia przybytkiem Twym była. Tyś jednak wybrał 
dom swój w naszych sercach, Boże miłosierdzia”. To Chrystus wybrał 
serce człowieka wierzącego, aby w nim zamieszkała Trójca Święta. Na-
tomiast św. Paweł zachęca chrześcijan w Efezie, aby Chrystus przez wia-
rę zamieszkał w ich sercach. Zamieszkanie Chrystusa w naszych sercach 
czyni serca świątynią Boga Żywego (św. Barnaba). Serce kapłana staje 
się mieszkaniem Chrystusa. Bo w Eucharystii znajduje się Żywa Osoba 
Chrystusa, a nie tylko Jego Ciało i Krew. Zauważmy gesty Czci i Miłości 
przed przyjęciem Chrystusa. Celebrans zawsze klęka przed Ciałem i Krwią 
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Pana. Piękne w treści są też słowa modlitwy celebransa przed przyjęciem 
Chrystusa. Kapłan pochylony nad ołtarzem i ze złożonymi rękami, przy-
gotowując się do owocnego przyjęcia Ciała i Krwi Chrystusa, mówi cicho: 

„Panie Jezu Chryste, Synu Boga żywego, Ty z woli Ojca, za współ-
działaniem Ducha Świętego, przez swoją śmierć dałeś życie światu, 
wybaw mnie przez najświętsze Ciało i Krew Twoją od wszystkich nie-
prawości moich  i od wszelkiego zła; spraw także, abym zawsze zacho-
wywał Twoje przykazania i nie dozwól mi nigdy odłączyć się od Ciebie. 

Tę, lub drugą, krótszą modlitwę odmawia odprawiający kapłan: 

„Panie Jezu Chryste, niech przyjęcie Ciała i Krwi Twojej nie ścią-
gnie na mnie wyroku potępienia, lecz dzięki Twemu miłosierdziu niech 
mnie chroni oraz skutecznie leczy moją dusze i ciało ” . 

Piękne są to modlitwy, jako przygotowanie kapłana do zjednocze-
nia z Chrystusem. Myślę, że nie byłoby czymś złym, gdyby uczestnicy 
świeccy odmówili prywatnie, po cichu, jedną z tych modlitw przed swoją 
Komunią Św. z prywatnego modlitewnika czy z innych pomocy liturgicz-
nych, np. Oremus. 

Po tym przygotowaniu kapłan jako pierwszy przyjmuje Ciało i Krew 
Chrystusa lub też wszyscy kapłani, gdy jest Msza św. Koncelebrowa-
na. Później przyjmują wszyscy zebrani, którzy są do tego odpowiednio 
przygotowani. Zauważmy, że celebrans przyjmuje Chrystusa zawsze pod 
dwoma postaciami, czyli Ciało i Krew, a to jednoczy kapłana z Chry-
stusem Barankiem Paschalnym, złożonym za nas w ofierze. Nie tylko 
my kapłani przyjmujemy Chrystusa w Komunii Św., lecz także Chrystus 
przyjmuje każdego z nas, zacieśnia więzy przyjaźni między kapłanami 
a Chrystusem: „Wy jesteście przyjaciółmi moimi” – słyszymy w Ewan-
gelii św. Jana (J 15, 14). Kapłani żyją religijnie dzięki Chrystusowi: 
„Ten, kto mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie” (J 6, 57). W Komunii 
Eucharystycznej realizuje się w wyjątkowy sposób wspólne, wewnętrz-
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ne „zamieszkanie” Chrystusa i kapłana: „Trwajcie we Mnie, a Ja w was, 
będę trwać” (J 15, 4). Kapłani czerpią duchową moc dla wypełnienia 
swej niełatwej misji z częstej Komunii  z Chrystusem, przyjmując co-
dziennie Jego Ciało i Krew.

Karmią się tu kapłani Zmartwychwstałym i Uwielbionym Ciałem 
Chrystusa Pana. Jest to żywe Ciało Kyriosa, „ciało duchowe”, przemie-
nione przez Ducha Świętego. Komunia Św. jest doświadczeniem Chrystu-
sa Zmartwychwstałego. Otrzymują tu od Chrystusa Zmartwychwstałego 
Jego Życie Wieczne; tu spełnia się wyjątkowe połączenie Boga z człowie-
kiem. Czego żadna miłość ludzka nie zdołała uczynić, to potrafił Chrystus, 
stając się naszym Pokarmem! Zrealizował w ten sposób dążenie i pra-
gnienie człowieka, aby swoją pełnię osiągnąć w zjednoczeniu z Bogiem 
Żywym i prawdziwym. W Eucharystii następuje przebóstwienie naszego 
człowieczeństwa. Bóg jest tym, który nas pierwszy umiłował i swego 
Syna posłał, aby każdy miał życie wieczne. Komunia wprowadza kapłana 
i wiernych w klimat wyjątkowej jedności z Bogiem i bezpośredniego bra-
terstwa z Chrystusem. Tu człowiek odnawia własne przymierze z Bogiem 
i z braćmi. Przymierze to charakteryzuje się ofiarną miłością. Człowiek 
w Komunii Św. ofiaruje się Bogu, aby On był Panem jego życia. Tu czło-
wiek w stanie łaski uświęcającej umiera dla świata, dla grzechu, a żyje 
dla Boga, dla Bożej Miłości. Tu kapłan i chrześcijanin łączy ofiarę swego 
życia z ofiarą Chrystusa, obecną na Eucharystii. Tu dar i ofiara człowieka 
zostają przedstawione Ojcu Niebieskiemu. Tu Chrystus łączy ochrzczone-
go i wyświęconego kapłana ze sobą i z Kościołem. Dokonuje się tu nie-
zwykła więź, która w świecie przyrodzonym jest niemożliwa do zaistnie-
nia! Komunia Św. stopniowo upodabnia chrześcijanina do Chrystusa, gdy 
Chrystus wchodzi w nasze życie. Jest tu Zmartwychwstały uduchowiony 
Chrystus, w świętych Postaciach. 

Podobnie jak po Zmartwychwstaniu ziemski byt Jezusa nie był znisz-
czony lecz uduchowiony, tak w Eucharystii ziemski chleb jest przemie-
niony w uduchowione Ciało Chrystusa. Wskrzeszone i przeistoczone 
Ciało Jezusa zostało wyniesione do takiego stanu doskonałości, którego 
nie może wyjaśnić działaniem samych sił stworzenia. Dokonało się to we 
wskrzeszeniu materii ciała Jezusa i podobnie dokonuje się w przeisto-
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czeniu materii chleba i wina na uduchowione Ciało Chrystusa. Chrystus 
Eucharystyczny jako „kosmiczna Hostia” przeistacza stopniowo stworze-
nie i doprowadza je do doskonałości (Teilhard de Chardin). Eucharystia 
przeistacza również i udoskonala świat materialny. Związek Zmartwych-
wstałego z Eucharystią stanowi zasadniczą oś chrześcijaństwa, bez której 
wszystko się rozpada. 

To w Duchu Świętym i Jego Mocą otrzymujemy Dar Eucharystii. 
Dzięki temu Darowi nie tylko, że nic nie tracimy na tym, iż przyszło nam 
żyć dwa tysiące lat po wypełnieniu przez Jezusa Zbawczej Misji, ale jest 
On nam dostępny bez porównania głębiej niż dla apostołów, którzy cho-
dzili z Nim, jako ze swoim Nauczycielem (Sali Jacek). Eucharystia to Dar 
niepojętej Miłości Jezusa. Ciało, które spożywamy, to sam Uwielbiony 
Chrystus. 

Chrystus pragnie tu milcząco powiedzieć człowiekowi, że jest On ko-
nieczny na życie codzienną miłością ofiarną w małżeństwie, w rodzinie, 
w życiu wspólnym i konieczny do życia wiecznego. Człowiek sam sobie nie 
da, ani nie wypracuje Życia Wiecznego, nie osiągnie Wieczności inaczej, jak 
tylko karmiąc się Chlebem Chrystusa. Tylko Chrystus – Zwycięzca śmier-
ci daje nam udział w Boskim Wiecznym Życiu...!!! To należy przemyśleć 
i z wdzięcznością karmić się Ciałem Zmartwychwstałego Chrystusa Pana. 
Same dobre czyny człowieka tu nie wystarczą, bez Bożej Łaski, która dana 
jest w częstej Komunii Św. Dlatego w każdej Mszy św. modlimy się za 
wszystkich, którzy „w Łasce Bożej odeszli z tego świata” – zwróćmy uwagę 
na te słowa w wielkiej Modlitwie Eucharystycznej.

Samo uczestnictwo kapłana w Chrystusie przez spożywanie Jego Cia-
ła i Krwi, zobowiązuje go, aby ciągle umierał dla świata i prowadził życie 
ukryte z Chrystusem w Bogu, aby ukrzyżował swe wady i namiętności, 
a utożsamiał się z Chrystusem i patrzył na świat Jego oczami, przemawiał 
Jego słowami i przemieniał ludzi i świat według sposobów, jakimi czynił 
to Jezus.

Mało czasu ma celebrans na Uwielbienie Chrystusa w swym sercu, 
bo zaraz musi rozdzielać Ciało Chrystusa dla zgromadzonych uczestni-
ków Eucharystii. Na pewno po zakończonej Mszy św. podziękuje kapłan 
Chrystusowi i odmówi jedną z modlitw ułożonych w tym celu. Oto jedna 
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z takich modlitw: „O Jezu, wierzę mocno, że jesteś obecny w Najświęt-
szym Sakramencie i w moim sercu. Kocham Cię ze wszystkich sił mej 
duszy. Pragnę Cię przeżyć w sobie, tak jak przeżywała Twoja Matka. Z bo-
jaźnią, ale też z ufnością przystąpiłem do Twojej uczty, aby przyjąć god-
nie Najświętsze Ciało i Krew Twoją. Pragnę przeżyć zjednoczenie z Tobą 
Chryste, jak tego wzór dała Maryja Służebnica Pańska, pełna świętości 
i pokory. Proszę Cię Jezu Najwyższy Kapłanie o Dary Mądrości Ducha 
Świętego, o Miłość Boga Ojca i naśladowanie Chrystusa w moim dążeniu 
do Nieba i prowadzenia ludzi mojej parafii do Portu Zbawienia.”

7. Komunia Święta wiernych
Podobnie jak celebrans, również i wierni, powinni przygotować się 

do osobistego przyjęcia Ciała Pańskiego w cichej, osobistej modlitwie. Są 
do tego gotowe teksty – zamieścimy je poniżej. Może być też modlitwa, 
wypowiadana swoimi słowami w ciszy, w procesji do Komunii Św. Jest to 
tak ważne, że zjednoczenie człowieka z Chrystusem będzie tylko wtedy, 
gdy dana osoba osobiście dobrze się do tego przygotuje! My, kapłani wi-
dzimy, jak wielu ludzi, niejako w biegu, często rozpierając się i popycha-
jąc innych przy balaskach, bez przygotowania i bez skupienia, a czasem 
bez wiary, bez złożonych rąk, podchodzi na przyjęcie Chrystusa niczym 
na normalny pokarm. Będzie wtedy przyjęcie Chrystusa, połknięcie Ciała 
Pańskiego, ale nie będzie Komunii, czyli zjednoczenia człowieka z Osobą 
Chrystusa. Również przygotowanie dzieci do I Komunii Św. w świadomo-
ści rodziców i chrzestnych ogranicza się często do przygotowania obrzę-
dów zewnętrznych, tj. stroju dziecka, prezentów, sali na przyjęcie – a nie 
ma w domu rodzinnym ani słowa o zjednoczeniu z Chrystusem, co jest 
przecież najważniejsze!!! Wiele lat mówię o tym komunijnym rodzicom 
na comiesięcznych spotkania w naszej parafii, jednak z różnym skutkiem. 
Nie tylko przed pierwszym przyjęciem Chrystusa, ale przed każdym na-
stępnym powinno być osobiste przygotowanie, skupienie i zachowana po-
waga chwili.
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Procesja do Komunii Św. stanowi symbol wędrówki każdego z nas 
do Domu Ojca w Niebie. Ukoronowaniem procesji jest przyjęcie Chry-
stusa w Chlebie Żywym i przeżycie zjednoczenia z Nim, czyli wejście 
w Komunię Św. Zgodnie z wielowiekowym zwyczajem w Liturgii Rzym-
skiej, Chrystusa przyjmujemy bezpośrednio do ust. Z różnych przyczyn, 
Kościół zezwala na udzielenie Chrystusa wiernym na dłoni (wymaga to 
odpowiedniego przygotowania dla uczestników).

Chrystusa mogą też rozdawać ludzie świeccy, tzw. Nadzwyczajni Sza-
farze Komunii Św. Są to osoby po teologicznym przygotowaniu, które 
mają Misję Biskupa do udzielania Komunii Św. Istotą Komunii św. są 
święte postacie Ciała i Krwi Pańskiej do zjednoczenia z człowiekiem i naj-
ważniejsza jest tu wiara i miłość do Chrystusa, a nie to, kto udziela Ciała 
Chrystusowego. W pierwszej kolejności należy to do kapłana celebrujące-
go Eucharystię. Zapamiętajmy też, że nie ma potrzeby robić znaku krzyża 
przed przyjęciem Chrystusa. Po przyjęciu Chrystusa należy w skupieniu 
i powadze powrócić na miejsce w ławce, aby w ciszy nawiązać kontakt 
osobowy z Chrystusem, aby wejść z Nim w Komunię Św. My całe ży-
cie uczymy się coraz głębiej wchodzić w to zjednoczenie z Chrystusem 
w Komunii. Czas tej modlitwy to rodzaj rozmowy z Chrystusem – nie 
tylko prośby, ale Jego Uwielbienie, Radość, Wdzięczność, Miłość i Dzięk-
czynienie, to czytelny znak mojego rozwoju duchowego, mojej małej czy 
dużej Komunii z Chrystusem... Wskazane jest też uczestnictwo we wspól-
nym uwielbieniu i dziękczynieniu Chrystusowym przez śpiew.

Odpowiednio dobrane pieśni eucharystyczne na komunię i na dzięk-
czynienie śpiewane są przez wszystkich od momentu, gdy celebrans 
przyjmuje Chrystusa i trwa podczas procesji komunijnej, czyli w czasie 
przyjmowania Chrystusa przez wiernych. Śpiew ten ma charakter radości 
serc, wyraża duchowe zjednoczenie przez jedność głosów, uczestnictwo 
wszystkich i braterską procesję w jednym kierunku, tj. do tego samego 
Chrystusa. Proponowane pieśni podamy w następnym punkcie naszych 
rozważań. 

Dialog z celebransem brzmi: „Ciało Chrystusa” – po czym następuje 
nasza odpowiedź „Amen”. Najważniejszym warunkiem przyjęcia Chry-
stusa w Komunii Św. jest wiara. To właśnie wiara sprawia, że Moc Chry-
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stusa może w nas działać. Musimy ożywić swe przekonanie o prawdziwej 
i rzeczywistej Obecności Chrystusa. Krótkie słówko „Amen” uczyni wiarę 
bardziej świadomą i żywą. Na pytanie kapłana: „Czy wierzysz, że ten mały 
biały chleb jest Ciałem Chrystusa?”; przyjmujący odpowiada – „Amen”, 
czyli „Wierzę, prawdą jest, że w tym chlebie jest Chrystus”. Moje „Amen” 
jest podpisem mojej świadomej wiary. To słowo „Amen” jest bogate w tre-
ści. Było ono używane przez Jezusa, jak pisano o tym wcześniej. Oznacza 
skałę, pewność, stałość, wierność, coś co jest niewzruszone. „Amen” jest 
słowem wiary, wierności Chrystusowi i nabiera treści przez całe nasze ży-
cie. Im jesteśmy starsi, bardziej wierzący, tym z większą powagą mówimy 
„Amen” przy Komunii Św.

Cały udział we Mszy św. prowadzi do przyjęcia Chrystusa w Jego Sło-
wie  i Chlebie, do zjednoczenia z Nim. Komunia Św. jest celem Mszy św. 
Na każdej Eucharystii słyszymy słowa Jezusa: „Bierzcie i jedzcie z tego 
wszyscy...!”. Jezus wybrał formę posiłku, codziennego chleba, aby siebie 
nam dać, aby wejść do naszych serc i jednoczyć się z nami. Wybrał formę 
wyjątkowej łączności siebie – Chrystusa z człowiekiem w Komunii Św. 
Po przyjęciu Ciała Pańskiego, Chrystus Pan istotnie w nas przebywa, rze-
czywiście jest w nas. W ludziach cielesnych przebywa cieleśnie Chrystus 
(św. Hilary). W Komunii człowiek żywi się Żywym Bogiem (Jan Paweł 
II). Jezus mając świadomość swojego odejścia, zdaje się prosić uczniów: 
„Pozwólcie Mi w was żyć!”. 

Człowiek potrzebuje pokarmu, aby żyć. Potrzebuje też pokarmu du-
chowego, aby żyć po Bożemu i wytrwać na drodze do życia wiecznego. 
Jezus uczy: „Kto ten chleb spożywa, będzie żył na wieki”. Bez Chrystusa 
jest często wyczerpanie się w miłości małżeńskiej, rodzinnej, a w pojedyn-
czym wyczerpanym człowieku często rodzi się rozpacz! A „Kto spożywa 
moje Ciało – mówi Jezus – trwa we mnie a Ja w nim” (J 5, 56). Tylko 
trwając w Chrystusie możemy przynosić owoce dla życia wiecznego i po-
wstrzymywać się od skłonności do lenistwa, zła, grzechu i obojętności na 
Boże obietnice. Chrystusa miłość w Komunii Św. jest dostępna dla każde-
go, kto wierzy i pragnie dobrego życia. 

Pełnia życia chrześcijańskiego polega na zjednoczeniu z Chrystusem, 
na poznaniu Jego miłości do ludzi, Jego stylu życia, Jego mądrości i Jego 
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zachowań w różnych sytuacjach i wobec różnych ludzi. Fascynacja Chry-
stusem następnie ma prowadzić do naśladowania Jezusa w moim życiu. 
I tu moja serdeczna prośba jako proboszcza parafii i przyjaciół wszyst-
kich, którzy będą ten tekst czytać – człowieku miej odwagę posłużyć się 
rozumem, aby poznać i zachwycić się Chrystusem Zmartwychwstałym, 
Żywym i Prawdziwym Synem Bożym, Chrystusem Eucharystycznym, 
obecnym na Mszy św., a po Komunii Św. rzeczywiście obecnym w Twoim 
sercu. Dlatego zapraszam do dalszego czytania, rozmyślania i zgłębiania 
rozumem tych Wielkich Tajemnic naszej wiary. 

Bóg tak umiłował świat, że Syna Swojego dał... i ciągle daje. Ko-
munia Św. w sposób wyjątkowy, zdumiewający przybliża nam Żywego 
Chrystusa! Ten sam Żywy Chrystus przychodzi do naszych serc...! Bóg 
wchodzi w człowieka! Zauważmy, że nie tylko my przyjmujemy Chrystu-
sa w Komunii Św., ale również Chrystus przyjmuje nas. „Jesteście moimi 
Przyjaciółmi” – mówi ciągle Jezus do tych, którzy przyjmują Go w Ko-
munii Św., a św. Piotr w naszym imieniu mówi: „Panie Jezu, Ty wiesz, że 
Cię kocham!!!”. Przez częstą Komunię Św. wchodzimy w coraz większą 
miłość do Chrystusa.

Tworzy się głęboka intymność, Chrystus jest we mnie, a ja w Nim. 
To wewnętrzne przeżycie Chrystusa w naszym wnętrzu zależy jednak od 
osobistej zażyłości z Chrystusem; im więcej każdy z nas należy do Chry-
stusa i więcej ma miłości do Niego, tym pełniej przeżywa Jego Obecność 
w sobie. Jakby kresem Komunii Św. jest stwierdzenie św. Pawła: „Już nie 
żyję ja, lecz żyje we mnie Chrystus” (Gal 2, 20). 

Słowa: „Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy...” są objawieniem miłości 
Jezusa na wszystkie wieki i dla każdego człowieka. Kto weźmie i spożyje 
Chrystusowy Chleb Miłości, w sposób zdumiewająco bliski może prze-
żyć w sobie Bożą Miłość. Tym Chlebem Chrystus wchodzi w życiorys, 
w historię życia każdego człowieka! Jezus zechciał stać się człowiekiem, 
a sakrament Jego Ciała i Krwi przypomina o Jego Boskim Człowieczeń-
stwie, co umożliwia mu wejście w życie każdego z nas. Boskie wkrocze-
nie w historię człowieka osiąga szczyt w Komunii Św., Chrystus tu daje 
samego siebie. Przez częstą Komunię Św. „zakorzeniamy” się w Chrystu-
sa, bo dziś Chrystus mieszka we wnętrzu ludzkich serc, a człowiek sta-
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je się mieszkaniem Boga Żywego. W sercu człowieka jest ukryte źródło 
Boskiej Siły. Ta duchowa Moc zapewnia siły do niełatwego życia, ta moc 
nie jest moja, lecz Chrystusa Syna Bożego, który mieszka we mnie. To nie 
człowiek zwycięża, lecz zwycięża Chrystus w człowieku. Ciało Chrystusa 
umacnia nas, gdy je spożywamy! Zjednoczenie ze Zwycięzcą śmierci jest 
podstawą naszej nadziei na pokonanie naszego grzechu, zła świata i śmier-
ci, gdyż Boska Moc Zmartwychwstałego Chrystusa jest w nas, bo nie wła-
sną, lecz Boską Siłą zwycięża człowiek (1 Sm 2, 1-10). Również na czas 
bólu, choroby i cierpienia, Chrystus chce przyjść do naszych serc, jeśli Go 
zaprosimy. To dzięki częstej Komunii z Chrystusem młody człowiek staje 
się bohaterem w poświęceniu, dla dobrego życia, nauki, pomocy innym, 
a także w ofiarnej miłości dla potrzebujących. 

Przyjmując Chrystusa, chrześcijanin całemu procesowi zbawienia, 
który obejmuje duszę i ciało mówi „tak”. Przygotowujemy się do niego 
we wspólnocie Kościoła parafialnego, chociaż oczekuje go całe stworze-
nie! Zmartwychwstanie jest bowiem wpisane w naszą naturę, nawet jeśli 
czasami nie rozumiemy drzemiącej w nas tęsknoty, albo nie nazywamy 
jej tymi słowami. Kiedy jednak przyjmujemy Ciało Chrystusa, karmimy 
naszego ducha i pozwalamy ciału, by przypomniało sobie, skąd pochodzi 
i dokąd zdąża. Eucharystia przynosi zatem nadzieję na życie wieczne i na 
nasze Zmartwychwstanie (św. Ireneusz).

Postawmy teraz pytanie. Czy znamy Chrystusa z kazań, katechezy, 
z książek religijnych, filmów… czy z przebywania Jezusa w naszym ser-
cu?! Miłości do Boga nie nabywa się przez samo nauczanie z zewnątrz. 
W samej naturze człowieka spoczywa pewna siła umysłu, jakby nasienie, 
zawierające w sobie zdolność oraz konieczność miłowania. Częste przyj-
mowanie Chrystusa w Komunii Św. rozbudza owo nasienie, troskliwie je 
pielęgnuje, roztropnie żywi i przy pomocy Łaski Bożej doprowadza do peł-
nego rozwoju (św. Bazyli Wielki). Z pomocą Chrystusa, budzi się w duszy 
ludzkiej ukryta iskra Miłości Bożej! Ta zdolność do miłowania dana jest 
nam od Boga, jako ziarno rozwoju i owocowania, jako moc i umiejętność 
miłowania Boga i człowieka. Stąd rozumiemy słowa poety: „Miłowanie 
jest czymś Boskim w człowieku!” (Nowakowski Jan). 

Udział w Komunii Św. jest znakiem, że pozwalamy Bogu rzeczywi-
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ście zamieszkać w nas. Kiedy bowiem przyjmujemy Ciało i Krew Chry-
stusa, przemienia się nasze ciało i nasza krew. Odtąd już nie są nasze, ale 
należą do Chrystusa – „odtąd żyje we mnie Chrystus” (Gal 2, 19). Utoż-
samiając się z Chrystusem, sami stajemy się mieszkaniem Boga w tym 
świecie (św. Justyn). Jest to możliwe tylko dlatego, że Bóg sam zechciał 
wejść w wyjątkową bliskość z człowiekiem  i światem. Tylko On sam 
mógł zdecydować o swoim uniżeniu, którego ostatnim etapem była śmierć 
na krzyżu i zstąpienie do otchłani. Eucharystia jest prawdziwym wyzna-
niem wiary w dzieło stworzenia, wcielenia i odkupienia, którego Bóg sam 
dokonał w Chrystusie (św. Justyn).

Ten wyjątkowy Chleb ma w sobie Chrystusa, który nasyca wszelki 
głód ludzkich serc, napełnia duszę Łaską Bożą i daje zadatek przyszłej 
Chwały. Chrystus po Komunii Św. ma do powiedzenia nam, coś innego, 
czego nie powiedzą nam ludzie... Tylko On ma słowa Życia Wiecznego, 
a na ziemskie życie daje nam wyjątkowy impuls do dobrego życia i siłę 
do wytrwania w przeciwnościach. Jezus, stając się chlebem, pragnie także 
i nas uczynić chlebem dla ludzi. Pięknie to wyraził św. Brat Albert: „Pa-
trzę na Jezusa w Jego Eucharystii. Czyż Jego miłość, mogłaby wymyślić 
jeszcze coś piękniejszego? Skoro jest Chlebem i my bądźmy chlebem dla 
innych... Dawajmy siebie samych w ofiarnym czynie miłości dla innych”. 

Przyjmując Ciało Chrystusa, przemieniamy się w tego, którego poży-
wamy (św. Leon Wielki). On nas pobudza do miłości Boga i człowieka, 
udziela do tego Bożej Pomocy, czyli Łaski Bożej. Chrystus w Komunii 
Św. sprawia, że rośnie w nas człowiek duchowy, na podobieństwo Jezusa. 
Nie ma religii, w której Bóg tak przybliża się do ludzi, jak Boski Syn Jezus 
Chrystus w Tajemnicy Swego Chleba. W tym Chlebie Chrystus pragnie 
wejść w życiorys każdego człowieka. Pewnego dnia, może po długich la-
tach i tysiącach razy przyjętym chlebie Chrystusa w Komunii Św., wypo-
wiesz pełnym sercem: JEZU UFAM TOBIE! I wtedy zacznie Chrystus 
kierować Twoim życiem, jako prawdziwy Przyjaciel, który poprowadzi 
Cię na krętych drogach życia, miłością wieczną do Domu Ojca w Niebie. 

W trosce o dobre owoce życia, chrześcijanie odcinają złe gałązki, 
czyli grzechy, aby zjednoczyć się z Chrystusem i wydać stokrotne owo-
ce. Chrystus jest drzewem winnym, a my Jego latorośle. Poznajemy, że 
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my trwamy w Chrystusie, a On w nas, bo udzielił nam ze swego Ducha 
(1J 4, 11-12), który pozwala nam w Bożej Teraźniejszości żyć naszą co-
dziennością. Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam. 
Bóg jest miłością; kto trwa w miłości trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim 
(1J 4, 11-21). 

W sercu człowieka mieszka Chrystus, który w mądrości przemawia 
i przemienia nasze postępowanie nadając człowiekowi wymiar wiecz-
ności. Zasadniczym posłannictwem Chrystusa, obecnego w człowie-
ku, jest doprowadzenie go do ofiarnej miłości, która przekształcona 
przez Ducha Św. buduje w nim wieczność. Ta Boska wieczna miłość, 
nie pozwala zatrzymać się na niewłaściwej adoracji, czyli uwielbianiu: 
materii, rzeczy, osób, a nawet współmałżonków. Prawdziwym bowiem 
małżonkiem ostatecznym Godów każdego chrześcijanina jest Chry-
stus, a małżonką – Kościół, w którym ludzie świeccy, wypełniając po-
wszechne kapłaństwo, składają duchowe dary, czyli trud życia miłością 
na ziemi (Jan Paweł II). 

Karmiąc się Ciałem Chrystusa, przygotowujemy się do naszego 
Zmartwychwstania. Chrystus powiedział: „Kto pożywa tego chleba, choć-
by umarł, żyć będzie na wieki. Komunia Św. jest lekarstwem nieśmiertel-
ności.” (św. Ignacy Antiocheński). Komunia Św. łączy nas z całym Ko-
ściołem, z tymi, którzy zażywają Chwały Nieba, z tymi, którzy „poddają 
się oczyszczeniu” i z Kościołem na ziemi, który „przebywa na tułaczce 
z daleka od Pana” (KK 6). Łączność między tymi Kościołami ciągle się 
umacnia. Nie dziw przeto, że w pochodzie do Komunii Św. Kościół każe 
nam śpiewać. 

Chrystusowy Chleb, to konieczny pokarm do ofiarnej miłości, któ-
ry wyjątkowo podtrzymuje wspólne życie w małżeństwie i w rodzinie. 
W Chrystusie małżonkowie wznoszą się we wspólnym budowaniu, by 
stanowić mieszkanie Boga przez Ducha Św., który szczególnie jednoczy 
ludzi po Sakramencie Małżeństwa. Po wspólnej Komunii Św. Chrystus 
mówi: „Bardziej dogłębnie nie mogliście się ze Mną zjednoczyć, a Ja 
z wami” (św. Albert Wielki). Komunia Św. jest ucztą miłości, która łączy 
wszystkich jej uczestników. Św. Paweł pisze: „Jeden jest chleb przeto my 
liczni tworzymy jeden Kościół. Wszyscy bierzemy z tego samego Chle-
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ba”. Chrystus przyjęty sakramentalnie w Komunii Św. zobowiązuje nas do 
jedności i braterskiej miłości. W Eucharystii jednoczymy się z Chrystusem 
a w Nim z wszystkimi ludźmi więzią doskonalszą od jakiegokolwiek zjed-
noczenia w porządku natury. Ta duchowa więź leży u podstaw wspólnego 
życia w małżeństwie i w rodzinie. Jeżeli w rodzinie czy w parafii wzrasta 
ilość ludzi przyjmujących Chrystusa w Komunii Św., a nie wzrasta mi-
łość bliźniego, rozumiana społecznie, to znak, że Chrystus nie jest w peł-
ni przyjęty, czyli ludzie nie weszli w pełne zjednoczenie z Chrystusem 
i z braćmi. Papież Benedykt XVI uczy, że jeżeli krew Jezusa płynie w nas, 
to my jesteśmy krewnymi Jezusa i wszystkich ludzi. Niestety, nadal wielu 
chrześcijan ma myślenie indywidualistyczne z pominięciem wspólnoty, 
a przecież wspólnota to istotny element Eucharystii. Jak długo musimy 
jeszcze dorastać do myślenia i postępowania „my” a nie „ja”?

Rady i przemyślenia
1. Kto może przyjąć Chrystusa w Komunii Św.? Chrystusa może przy-

jąć wierzący chrześcijanin, który jest w łączności z Kościołem, znajduje 
się w stanie Łaski Uświęcającej, czyli nie ma grzechu śmiertelnego i świa-
domie uczestniczył w całej Eucharystii – tak uczy Katechizm Kościoła 
Katolickiego. 

2. Do kogo Chrystus pragnie przyjść w Komunii Św.? Eucharystia jest 
Darem Bożej Miłości dla nas, słabych i grzesznych. Nie jest to pokarm 
dla świętych i aniołów, lecz dla grzeszników, tych, którzy się źle mają (ks. 
prof. Wacław Schenk). Czy ludzie zawsze godnie przyjmują Chrystusa? 

3. Zastanówmy się, jakże często niegodnie przyjmujemy Chrystusa 
w Komunii Św.; grzeszymy obojętnością, niewiarą, świętokradztwem, 
bezmyślnością, niewiedzą nt. Bożej Obecności... 

Przyjęcie Chrystusa w Komunii Św. w stanie grzechu ciężkiego sta-
nowi jeden z najgorszych rodzajów świętokradztwa i należy się z tego 
śmiertelnego grzechu jak najszybciej wyspowiadać.

4. Czy Komunię Św. możemy ofiarować za innych? Przyjmując Chry-
stusa do swego serca należy modlić się za żywych i umarłych, ale nigdy 
nie możemy przyjąć Chrystusa za innych!!! Jest to bowiem moje zjedno-
czenie z Chrystusem i nie może ono być spełnione w zastępstwie za in-
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nych, np. za zmarłego, który za życia nie przyjmował Chrystusa do swego 
serca przez wiele lat. Ja po mojej Komunii, przy przyjęciu Ciała Pańskie-
go, mogę się modlić szczególnie za tego zmarłego, ale nie mogę w zastęp-
stwie, czyli za niego przyjąć Chrystusa w Komunii Św. (bp Stefan Cichy). 

5. Co to jest komunia duchowa? W tradycji Kościoła możemy do-
strzec bardzo cenny zwyczaj zwany „komunią duchową”. Oznacza ona 
tęsknotę za przyjęciem Chrystusa w Komunii Św., tęsknotę za zjednocze-
nie z Bogiem. Dzięki tej tęsknocie ludzkie serce i dusza napełniają się 
miłością do Chrystusa. Powstaje pytanie, co mamy robić, bo tęsknimy za 
Chrystusem a nie mamy powtórnego ślubu kościelnego, bo pierwsza przy-
sięga dalej obowiązuje? Będzie o tym mowa w specjalnym rozdziale VI 
tomu. Mówiąc krótko, ważne są w życiu każdego człowieka, a szczególnie 
tych osób, bezinteresowne czyny miłosierdzia, które zakrywają mnóstwo 
ludzkich grzechów. 

6. Czy Chrystus z Tabernakulum czy też Chrystus z ołtarza powinien 
być rozdawany w Komunii Św.? Jest rzeczą bardzo wskazaną, by wierni 
przyjmowali Ciało Pańskie  z Hostii konsekrowanych podczas tej Mszy 
św., w której uczestniczą. W ten sposób Komunia ukaże się jako udział 
w aktualnie składanej ofierze (OWMR 85). Jakkolwiek Chrystus w Ta-
bernakulum przeznaczony jest dla chorych i innych, którzy fizycznie nie 
mogą przyjść do świątyni, to jednak jest to ten sam Chrystus.

7. Dlaczego człowiek przyjmuje Chrystusa w Komunii Św.? Człowie-
ka nie da się nakarmić do końca wytworami ziemskimi. Jest za wielki na 
to, żeby mógł znaleźć zaspokojenie w sobie samym lub w rzeczach tego 
świata. We wszystkim jest czegoś za mało; tęsknota za lepszym życiem 
ciągle trwa, dlatego niespokojne jest ludzkie serce, dopóki nie spocznie 
w Bogu (św. Augustyn). 

8. Jak powinno brzmieć eucharystyczne pozdrowienie chrześcijań-
skie? U ojców franciszkanów w Niepokalanowie (brat Tadeusz Kuty-
łowski) słyszałem takie pozdrowienia: „Niech będzie pochwalony Jezus 
Chrystus i niech zamieszka w każdym z nas!!!”. Pozdrowienie to jest bar-
dzo wymowne w treści i wprowadza w praktyczne życie całe nasze rozwa-
żania o Komunii człowieka z Chrystusem.

9. Dlaczego Maria nazywana jest „Niewiastą Eucharystii”? Maria 
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z Nazaretu, Matka Jezusa i Matka dzieci Kościoła jest doskonałym wzorem 
wyjątkowej Komunii  z Chrystusem, doskonałego zjednoczenia w sercu, 
duszy i myślach z Jezusową nauką  i z Jezusowym Ciałem. My, naśladu-
jąc Maryję, mamy wchodzić w coraz większe zjednoczenie z mądrością 
Ewangelii i z przykładem życia Maryi. To proces duchowego rozwoju, 
rozłożony na całe nasze życie. Mamy tu codzienną modlitwę do Matki 
Bożej i duchowy rozwój, dynamikę i wzrost życia duchowego. 

Chrystus przynosi Boską Pomoc chorym
Głównie ze względu na chorych powstało specjalne miejsce do prze-

chowywania Ciała Chrystusa, które nazywamy dziś tabernakulum. Głębo-
ka wiara, Cześć, Uwielbienie dla obecnego Chrystusa zrodziły potrzebę 
serca, aby to miejsce było godne obecności Żywego Chrystusa. Stąd złote 
(dokładnie mówiąc pozłacane), trwałe naczynie tabernakulum. Wykonane 
jest ono jako metalowa skrzynia pancerna, na stałe umocowana w ścianie 
świątyni ze specjalnym kluczykiem. Ważne jest tu bezpieczeństwo, m.in. 
ochrona przed złodziejami, pożarem, czy profanacją. Miejsce to powin-
no szczególnie wyróżniać się w świątyni. Przed tabernakulum winna nie-
ustannie płonąć specjalna czerwona lampka, oliwna lub elektryczna, aby 
wskazywać na obecność Chrystusa i pobudzać do Jego Czci. Ważne są też 
na czołowej ścianie tabernakulum symbole eucharystyczne. To ozdobne, 
wyróżnione w kościele miejsce na tabernakulum, zwraca od razu uwagę, 
skierowanym ku niemu światłem, kształtem i materiałem, wszak tam jest 
Ciało Chrystusa. Zauważ też, że z naszego bochenka chleba – tabernaku-
lum – wystają kłosy ozdobione, szlachetnym kryształem, który symboli-
zuje owoce obecności Chrystusa w ludzkich sercach! 

Ten szlachetny materiał, z jakiego wykonane jest tabernakulum, a tak-
że jego kształt i dekoracje, dają początek Adoracji, czyli modlitwie przed 
i po Mszy św. Wielość różnych modlitw, pieśni i nabożeństw adoracyj-
nych, spowodowała, że w praktycznym życiu religijnym przesunięto ak-
cent, ze zjednoczenia z Chrystusem, czyli Komunii eucharystycznej na 
modlitwę adoracyjną. 

W kulcie Adoracji, jakby zapomniano, że Jezus na Ostatniej Wie-
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czerzy podkreślił i powiedział: „Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy!”. Nie 
powiedział Jezus adorujcie Mnie, ale jedzcie Mnie, choć jesteście słabi, 
grzeszni, nie do końca wierzący... Przychodzę, mówi Jezus, jak lekarz do 
chorych, do tych, którzy się źle mają...! Sama Adoracja jest bardzo wska-
zana, jak o tym później powiemy, bo często adoracja rodzi głód Chrystu-
sowego Chleba, czyli pełny udział w owocach Eucharystii. 

Proszę zauważyć, że często przy tabernakulum są dwaj aniołowie, 
którzy adorują Chrystusa i milcząco wzywają obecnych w świątyni do 
uwielbienia Żywego Chrystusa. Jak wiemy, świadome i pełne uczestnic-
two w Eucharystii zakłada zjednoczenie, czyli przyjęcie Słowa i Ciała 
Pańskiego; przyjęcie Ciała Chrystusa z aktualnie odprawianej Mszy św., 
łączy nas z Ofiarą Chrystusa – właśnie tu i teraz ponawianą w naszym 
parafialnym kościele. Stąd Komunia Św. winna być spożywana z Hostii 
i z komunikantów aktualnie konsekrowanych na tej Mszy św., w której 
dziś uczestniczymy. 

Natomiast w tabernakulum są przechowywane Najświętsze Postacie 
Ciała Pańskiego do chorych i do nadzwyczajnych sytuacji, a także do ko-
nieczności udzielania Komunii poza Mszą św. Pamiętajmy, że doskonal-
szy jest udział w aktualnej Ofierze Chrystusa przez przyjęcie Chrystusa 
na Mszy św., w której obecnie uczestniczymy. Wynika to ze zrozumienia 
istoty Mszy św. Mówiąc ogólnie, nie unikamy dziś przyklęknięcia wobec 
tabernakulum, nie unikamy adoracji  i uwielbienia Chrystusa w tabernaku-
lum parafialnym, ale wiemy, że na Eucharystii Chrystus pragnie nakarmić 
swoim Chlebem wszystkich zgromadzonych, chyba, że ktoś jest w stanie 
grzechu śmiertelnego, np. żyje w niesakramentalnym związku małżeń-
skim (o tym będzie jeszcze mowa w następnym rozdziale), lub popełnił 
inne grzechy ciężkie.

Powróćmy do Komunii w domu chorego. Jest zwyczaj w parafiach, że 
co miesiąc, najczęściej w pierwszy piątek, lub w pierwszą sobotę miesią-
ca, kapłani ubrani w strój liturgiczny, tj. białą komżę i stułę, ze specjalną 
ozdobną płócienną torebką, zwaną bursą, z pozłoconym naczyniem meta-
lowym w środku bursy na Ciało Pańskie – idą od ulicy do ulicy do wyzna-
czonych adresów, by odwiedzić ludzi chorych. Do większej liczby cho-
rych chodzą księża przed Bożym Narodzeniem i przed Wielkanocą. Idą 
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do tych, którzy wcześniej powiadomili o takowej potrzebie, czyli zaprosili 
księdza do chorej czy starszej osoby. Kapłan przynosi Pana Jezusa, aby 
wzmocnił chorego w cierpieniu. Błędem jest i czymś bardzo niechrześci-
jańskim myślenie, że ta osoba, do której przyszedł ksiądz, ma już umierać! 
Tak myślą ludzie niewierzący! Wręcz przeciwnie, Chrystus zawsze, tak 
jak w Palestynie, przychodzi dziś uzdrawiać i leczyć, a nie zabijać! 

Ale zwróćmy uwagę na znak wyznania wiary w Obecność Chrystusa, 
gdy kapłan idzie przez ulice miasta do ludzi chorych. Są różne sposoby 
uwielbienia Chrystusa. W przeszłości ludzie klękali; dziś są inne znaki 
zewnętrzne dla uczczenia Chrystusa, np. znak krzyża, gdy żegnamy się 
i wyznajemy wiarę w owoce męki Jezusa, mówiąc: „Pochwalony Jezus 
Chrystus”; dodajemy też  w ciszy: „Jezu Ufam Tobie!” Są też inne mo-
dlitwy, które poruszają serca do wyznania miłości Obecnemu Jezusowi. 
My, kapłani, widzimy, jak ludzie wierzący i to praktykujący, unikają tego 
wyznania wiary w Obecność Chrystusa na ulicach swego miasta, jak prze-
chodzą na drugą stronę ulicy, jak czują się nieswojo... Przecież można 
by powiedzieć: „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus” – i Chrystus 
wtedy doznaje Pochwały, Czci i Uwielbienia. To nie księdza chwalimy, 
ale Chrystusa; jeśli mamy wiarę w Obecność Zbawiciela, to okażemy ją 
na zewnątrz i przeżyjemy duchową radość, że Chrystus dzisiaj szedł ulicą 
naszego miasta, którą ja codziennie chodzę!

Teraz kilka zdań na temat przyjęcia Chrystusa w mieszkaniu chorego. 
Proszę przygotować miejsce na stole, stoliku czy szafce nocnej w pobliżu 
łóżka chorego. Nakryjmy je białym obrusem, niech będzie krzyżyk – znak 
męki Jezusa i dwie zapalone świece – symbol poświęcenia, oddania życia 
Jezusa za nas i symbol, że nasz Bóg jest Bogiem Żywym, podobnie jak 
żywy jest płomień zapalonej świecy. Można też przygotować wodę świę-
coną na talerzyku i kropidło. Na początku jest głośna modlitwa wszystkich 
domowników z księdzem, niech wszyscy przyjdą do pokoju chorego lub 
np. do dostojnej babci. Później, jeśli ma być spowiedź, osoby chorej, to 
wszyscy wychodzą, ale powrócą razem na Komunię Św. Gdy jest udziela-
ny Sakrament Chorych, to wszyscy razem z osobą chorą, odpowiadają na 
pytanie księdza słowami: „Wierzę, wyrzekam się, chcę wytrwać w miłości 
Chrystusa do końca życia!” Pamiętajmy, że Komunia Św. to duchowy Po-
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karm, zadatek życia wiecznego. Bardzo wskazany jest wspólny śpiew przed 
przyjęciem Chrystusa, np. „Pan Jezus już się zbliża...” – te słowa wprowa-
dzają radość, że Chrystus odwiedził dziś naszą babcię czy dziadka i nasz 
dom. Taki śpiew dobrze przeżyją dzieci i wnuki. Na słowa kapłana: „Oto 
Baranek Boży...” – wszyscy klękamy i odpowiadamy wspólnie: „Panie nie 
jestem godzien...”. Po Komunii Św., modlitwie i błogosławieństwie kapła-
na, wstajemy, nie rozmawiamy z księdzem, bo on z Panem Jezusem idzie 
do następnej osoby. Dajmy teraz czas osobie, u której był ksiądz z Panem 
Bogiem, niech się pomodli, niech porozmawia z Chrystusem w sercu, niech 
podziękuje Jezusowi, że dziś przyszedł do niej, aby ją uzdrowić, aby ją do-
prowadzić do pełni zdrowia, duszy i ciała! Jest też zwyczaj, że rodzina daje 
księdzu drobną ofiarę (na paliwo), dziękując, że odwiedził naszego chorego. 
Nie jest to konieczność, ale wyraz podziękowania.

8. Nie możemy iść do Komunii św.
Pierwszym problemem podczas kontaktu z małżeństwami niesakra-

mentalnymi (czyli przeszkodzonymi, bo mieli wcześniej ślub kościelny 
i dziś nie mogą przyjąć Sakramentu Małżeństwa), jest ich żal do Kościoła, 
o to, że nie mogą otrzymać rozgrzeszenia i przystąpić do Komunii św. 
Podkreślają przy tym, że starają się żyć uczciwie w drugim związku, po-
stępują lepiej od tych, którzy przyjmują Chrystusa w Komunii św., ale są 
krzywdzeni przez Kościół. Ważne jest zrozumienie problemu i uznanie 
stanu grzechu w ich powtórnym związku pseudomałżeńskim. 

U podstaw stanowiska Kościoła w tej kwestii leży ewangeliczne na-
uczanie Chrystusa o nierozerwalności małżeństwa: „Każdy, kto oddala 
swoją żonę, a bierze inną, popełnia cudzołóstwo; kto oddaloną przez męża 
bierze za żonę, popełnia cudzołóstwo...!” (Łk 16,18). Z tych słów Jezusa 
wynika jasno, że powtórne małżeństwo za życia prawowitego małżonka, 
określone jest jako cudzołóstwo. Wynika to z faktu, że pozostając w po-
wtórnym związku niesakramentalnym, osoba nie może zadeklarować po-
prawy, nie może zerwać z grzechem, nie może zmienić swojego grzeszne-
go życia, nie może opuścić obecnego „męża”. 
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Zauważmy, że kapłan nie może udzielić rozgrzeszenia także in-
nym grzesznikom, którzy wyraźnie deklarują, że nie zerwą z grzechem: 
mieszkają razem i współżyją ze sobą, choć nie mają ślubu kościelnego 
i nie ma żadnych przeszkód, aby przyjąć sakrament małżeństwa. Przez 
cały ten czas popełniają grzech cudzołóstwa, choć sami często tego nie 
uznają..., a także inne grzechy, jak np. nie przestaną kraść, nie przestaną 
krzywdzić swoich pracowników, nie zmienią swego złego nastawienia 
do swoich wrogów czy nieprzyjaciół, nie przestaną krzywdzić własnej 
matki lub ojca, nie przestaną okradać własnej żony, męża, a nawet wła-
snych dzieci, nie przestaną zabijać ludzi, nawet nienarodzonych dzieci 
i będą popełniać inne grzechy ciężkie. W tych wszystkich przypadkach 
jest stan nieustannego trwania w grzechu i nie ma woli poprawy, nie 
ma mocnego postanowienia poprawy, czyli brakuje jednego z podsta-
wowych warunków dobrej spowiedzi, a więc nie może taki człowiek 
uzyskać rozgrzeszenia. 

Ważne jest tu przypomnienie podstawowych warunków dobrej spo-
wiedzi. Oto one: rachunek sumienia, żal za grzechy, mocne postanowienie 
poprawy, szczera spowiedź, zadośćuczynienie Bogu i bliźniemu. Zwróć-
my uwagę szczególnie na dwa z nich: szczery żal i mocne postanowienie 
poprawy. Gdy nie ma najmniejszej woli poprawy grzesznego życia, czyli 
woli zerwania z grzechem i okolicznościami do grzechu i gdy nie ma żalu 
za własne grzechy – nie ma warunków w osobie ludzkiej, aby otrzymać 
rozgrzeszenie w sakramencie pokuty. Dotyczy to wszystkich grzechów 
i każdego człowieka grzesznego, a nie tylko tych, którzy żyją w związku 
niesakramentalnym. To nie jest krzywda wyrządzona przez Kościół czy 
przez spowiednika, tylko krzywda, którą wyrządza sobie sam człowiek, 
przez ciągłe życie w stanie grzechu i w sytuacji, gdy nie chce się pozbyć 
grzechu, nie pragnie poprawy życia... Jest to zaprzeczeniem w ogóle sensu 
i owocności sakramentu pokuty. W takich okolicznościach spowiednik nie 
może dać rozgrzeszenia każdemu, kto o rozgrzeszenie prosi. 

Trzeba też mocno podkreślić, że przez cały czas małżonkowie nie-
sakramentalni pozostają pełnoprawnymi członkami Kościoła i mają pra-
wo do tego, by Kościół zapewnił im opiekę duszpasterską. Nie mogą oni 
otrzymać rozgrzeszenia w sakramencie pokuty – bo nie może być ich po-
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prawy i zerwania z grzesznym życiem w małżeństwie niesakramentalnym 
– ale wszystkie inne posługi Kościoła są dla nich dostępne. Czymś niewła-
ściwym jest odsunięcie się od Kościoła, przez zaniedbywanie lub celowe 
odpuszczanie Mszy św., brak oceny religijnej swego postępowania, brak 
żalu za własne grzechy, brak codziennej modlitwy, brak czytania Pisma 
św., prasy katolickiej czy religijnego dokształcania. Te zaniedbania w sfe-
rze rozwoju życia religijnego przekładają się na brak troski o religijne wy-
chowanie dzieci i młodzieży i przez to narażenie siebie  i własnych dzieci 
na wieczne potępienie, a nie na zbawienie.

Jakkolwiek życie religijne może masz niepełne, bo żyjesz w związku 
niesakramentalnym to zobacz, jak możesz dużo dobrego zrobić dla ludzi 
i dla Boga. W historii Kościoła to często ludzie grzeszni fundowali: krzy-
że przydrożne (krzyże pokutne), kapliczki, a nawet kościoły. Szczery żal 
za grzechy i pragnienie Zbawienia rodziły potrzeby serca, aby to zrobić. 
Pomyśl, nawet twoje kwiaty imieninowe przekazane do kościoła, aby sio-
stra zakonna postawiła je Chrystusowi przy tabernakulum czy przy obra-
zie Matki Bożej, mogą być darem twojego serca, jeśli kochasz Chrystusa 
i rozumiesz, że jest obecny w naszym kościele i że pamiętasz, ile zawdzię-
czasz Chrystusowi, ile już razy w życiu otrzymałaś Komunię św., czy roz-
grzeszenie kapłańskie.

To dzięki akcjom charytatywnym, zbiórkom dla głodnych, chorych, 
potrzebujących, dzięki budowom kościołów i fundowaniu różnych ele-
mentów wnętrza świątyni – ludzie prawdziwie wierzący mają szansę na 
zdobycie nagrody u Boga! Jednak, jak we wszystkich sprawach w kościele 
konieczna jest wiara, miłość do Chrystusa, a także pragnienie Wiecznego 
Zbawienia. 

Tak jak ziarenko gorczycy jest bardzo małe, ale wypełnione niezwy-
kłą mocą, tak też podobną moc mają uczynki miłosierdzia, dokonane na 
ziemi, bo umacniają nasze nadzieje na osobiste Zbawienie. Wszystkim 
czytelnikom tych tekstów z całego serca i pełnej duszy życzę uczestnictwa 
w Miłości Wiecznej w Domu Ojca. 

Rady i przemyślenia
1. Mimo zakończenia Mszy św., ona trwa nadal. Skończyło się nabo-
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żeństwo i związane z nim obrzędy, ale to co dokonało się w nas podczas 
Eucharystii ma swe przedłużenie w codziennym życiu.

2. Nie powinniśmy wychodzić z kościoła tuż po zakończonej Eucha-
rystii, a tym bardziej, gdy celebrans i służba ołtarza jeszcze nie odeszli do 
zakrystii. Ukończenie świętego obrzędu i czas po nim daje nam okazję do 
chwili zadumy i do wyrażenia dziękczynienia – teraz bardzo osobistego za 
wszelkie dobro, jakie nas spotyka.

3. W miejscu pracy, zamieszkania i w rodzinie należy dawać świadec-
two o Bożej miłości. Dywagacji o Bogu jest przesadnie dużo w mediach 
i codziennych dyskusjach i z reguły nic one nie wnoszą do wspólnego 
życia. Dziś potrzeba ewangelicznych czynów miłości, tak by każde nasze 
działania Bóg wspierał swoją łaską.

4. Adoracja to nie tylko kontemplacja Hostii. Adoracja to także posta-
wa człowieka wierzącego wobec Chrystusa. Mszalne podniesienie zostaje 
niejako utrwalone na dłuższy czas poprzez wystawienie Ciała Pańskiego.

5. Wielu ludzi nie zabiega dziś o życie po śmierci, nie myśli, jaki jest 
los zmarłych, nie tęsknią za Chrystusem... Jeśli Ty masz w sobie duchowy 
skarb wiary i nadzieję na Życie Wieczne, niech Twoim czynem miłosierdzia 
będzie dotarcie do nich, skłoni do przeczytania tej książki, powiedz ile za-
wdzięczasz Chrystusowi!

9. Dziękczynienie uczestników
Dziękczynienie jest docenieniem miłości i dawcy, różnych darów 

i często nieudolną próbą wynagrodzenia za konkretny dar serca, dar mate-
rialny czy dar duchowy. Źródłem, z którego powinna rodzić się wdzięcz-
ność, jest więc miłość do konkretnej osoby.

W rzeczywistości tylko Chrystus...! jest godny największego Podzię-
kowania, Wdzięczności i Dziękczynienia, gdyż tylko On w pełnym tego 
słowa znaczeniu oddał dobrowolnie swoje życie za nas. Jezus dokonał 
najwspanialszej ofiary, dobrowolnie oddał swe Bosko-ludzkie życie za 
grzechy świata i na zniszczenie śmierci. Tę ofiarę Chrystusa składamy 
dziś Ojcu Niebieskiemu na ołtarzach całego świata i z wiarą przyjmujemy 
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Żywego Chrystusa do naszych serc w postaci chleba  i wina, czyli Cia-
ła i Krwi. Po otrzymaniu tak WIELKIEGO DARU – wypada osobiście 
podziękować Temu samemu Chrystusowi, który naprawdę rzeczywiście 
i osobowo jest w naszym sercu. To wyjątkowa chwila w naszym życiu, gdy 
Chrystus przyszedł do nas. To czas najcenniejszy!!! Przed chwilą oskarża-
łeś siebie: „Panie nie jestem godzien!”, a teraz milczysz, stajesz w szeregu 
tych, wśród których nikt się nie znalazł, by wrócić i oddać Chwałę Bogu 
(Łk 17, 18). Gdy nie dziękujesz, naśladujesz Judasza, który przyjąwszy 
Komunię Św. natychmiast wyszedł! Ten niechlubny przykład naśladują Ci 
wszyscy, którzy odchodzą od ołtarza z Chrystusem w sercu, ale nie rozma-
wiają z Nim, nie dziękują Mu (bp Józef Sebastian Pelczar). 

Jaki przyjąć sposób dziękczynienia? Otóż po Komunii idź na miejsce 
samotne, zamknij oczy i bramę duszy. Trwaj chwilę w świadomym mil-
czeniu i w podziwie, jakiego Gościa masz w swym sercu! Z żywą wiarą, 
powiedz Chrystusowi: „Jestem człowiek grzeszny, ale nie odchodź ode 
mnie. Chwała, Cześć i Uwielbienie Panie Zbawicielu mój. Daj mi Twoją 
miłość, naucz mnie Twojej miłości do Ojca w Niebie i miłości do ludzi na 
ziemi. Dziękuję Ci za Wieczernik, za Kalwarię, za uniżenie się nade mną! 
Panie, co chcesz, abym czynił, aby życie moje Tobie się podobało. O Chle-
bie Żywy, daj mi Boską siłę do ofiarnej miłości! Ożyw we mnie święte 
pragnienia. Złącz mnie ze sobą nierozerwalnym węzłem miłości, abyś był 
we mnie uwielbionym. Panie, Ty powiedziałeś: „Proś o cokolwiek, a dam 
tobie”. Proszę Cię o mądrość Bożą, o chleb codzienny, o miłość do naj-
bliższych, z którymi doprawdy czasem bardzo ciężko... Proszę o dobre 
przeżycie tego dnia i niezapomnienie, że życie jest drogą do Domu Ojca 
w Niebie (bp Józef Sebastian Pelczar).”

W czasie Ostatniej Wieczerzy Jezus „dzięki czyni” nad chlebem i nad 
winem. To dziękczynienie Jezusa odżywa w każdej celebracji euchary-
stycznej. Przychodzimy na Mszę św., by dziękować, przede wszystkim 
Bogu Ojcu, za Dar Jego Syna, za Obecność Chrystusa w tej konkretnej 
Eucharystii. Motywem dziękczynienia jest Dar Zmartwychwstania Jezu-
sa, jako najwspanialsze Dzieło Boga na ziemi...! Przez nasze świadome 
uczestnictwo łączymy nasze dzięki z dziękczynieniem samego Chrystu-
sa. To wychowuje nas do nieustannego dziękczynienia i we wszystkich 
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okolicznościach życia, dziękczynienia Bogu i ludziom przez każdy dzień 
i przez całe nasze życie. Ta postawa jest owocem naszego łączenia się 
z Chrystusem po Komunii, obecnym w naszym sercu. Naszą odpowiedzią 
jest: Zdumienie, Wdzięczność i Dziękczynienie. 

Ten sam Żywy Chrystus przychodzi do naszych serc i przebywa w nas 
dotąd, aż Go nie wyrzucimy przez grzeszne życie...! Gdy Jezus jest we 
mnie wtedy życie nasze staje się życiem wiary w Chrystusa Syna Bożego, 
który umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie. Gdy to rozumiem, 
mogę powtórzyć za św. Pawłem: „Teraz żyję już nie ja, lecz żyje we mnie 
Chrystus!” (Gal 2, 20). Ten sam Chrystus w człowieczeństwie był do nas 
podobny; jako nasz reprezentant pozwolił się przybić do krzyża, abyśmy 
już więcej nie żyli dla grzechu, lecz dla Chrystusa, który umiłował nas 
i samego siebie wydał za nas. 

Jakkolwiek ta rozmowa osobista z Chrystusem słusznie nazywana jest 
momentem dziękczynienia, to nie zapominajmy, że cała Eucharystia jest 
dziękczynieniem, bo „wśród dziękczynnych modłów składamy Ojcu Nie-
bieskiemu Ciało i Krew Chrystusa”. To po przyjęciu Chrystusa do naszych 
serc mamy czas na Jego Uwielbienie i Podziękowanie osobiste i wspól-
notowe. Powinna być chwila przeznaczona na osobistą modlitwą dzięk-
czynną w ciszy. Bardzo prosił o to i akcentował ten moment Jan Paweł II. 
Powinniśmy znaleźć czas na osobiste dziękczynienie, na własną modli-
twę. Warto w tym dziękczynieniu wyznać miłość Chrystusowi, zawierzyć 
swoje „dzisiaj”, podziękować i zaprosić Go do codziennego życia. 

Warto tu przypomnieć, o czym było wcześniej, że gdy dziękuję, je-
stem człowiekiem dorosłym, dojrzałym! Brak wdzięczności wynika m.in. 
z faktu, że wiele rzeczy nie wiedziałem, nie rozumiałem, dlatego nie dzię-
kowałem. Mam nadzieję, gdy przeczytasz ten tekst, że wiele zrozumiesz 
i zaczniesz szczerze dziękować Chrystusowi w swoim sercu.

Puryfikacja

Czynności wykonywane przez księdza po zakończeniu Komunii Św. 
noszą nazwę puryfikacji. Może je także wykonywać diakon lub akolita. 
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Nazwa pochodzi z języka łacińskiego od słowa puryfikare, oznaczającego 
oczyszczanie z brudu lub oczyszczenie rytualne, kultowe. Stąd biały ręcz-
niczek, służący do wycierania kielicha, puszki i pateny, po ich obmyciu, 
nosi nazwę puryfikaterz. Do ołtarza podchodzi diakon lub kapłan i za po-
mocą wody obmywa swoje ręce, na których mogą znajdować się po Ko-
munii Św. okruszki Ciała Pańskiego, a następnie obmywa patenę, kielich 
oraz puszkę /o ile zachodzi tego konieczność/. Podczas wykonywania tych 
czynności kapłan wypowiada w ciszy słowa: „Panie, daj nam czystym ser-
cem przyjąć to, co spożywaliśmy ustami i dar otrzymany w wieczności, 
niech się stanie dla nas lekarstwem na wieczność”. Zauważ, że kapłan 
ciągle prosi Chrystusa o czyste serce i życie wieczne dla siebie i dla ludzi. 
Celebrans modli się zawsze w liczbie mnogiej, czyli w imieniu wszystkich 
zgromadzonych, nawet gdy odmawia modlitwę w ciszy!

Patena

Okrągła patena to specjalna metalowa podstawka z długim uchwytem, 
którą ministrant trzyma w czasie udzielania Ciała Pańskiego, czyli Ko-
munii Św. wiernym. Może się zdarzyć, że mała Hostia wypadnie ludziom 
z ust, a nawet wypadnie księdzu z ręki, więc żeby nie upadła na posadzkę, 
ministrant podstawia patenę. Warto tu przypomnieć, że Jezus jest obec-
ny w każdej cząstce Hostii, dlatego po zakończeniu udzielania Komunii 
Św. ministrant daje patenę na ołtarz do puryfikacji, czyli do pozbierania 
wszystkich cząstek Świętego Chleba, a wtedy czystą patenę ministrant ra-
zem z kielichem przenoszą z ołtarza na boczny stolik. Ksiądz może tej 
puryfikacji dokonać na kredensji, czyli stoliku na parametry liturgiczne, 
bo oczyszczenie naczyń nie jest związane z akcją liturgiczną, ani z uczest-
nictwem wiernych. Jest też praktyczna rada dla ministrantów. Z szacunku 
do Ciała Chrystusa, do puszki podczas puryfikacji podajemy tylko wino, 
a do puryfikacji kielicha – wino i wodę. 
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10. Modlitwy i pieśni eucharystyczne
Bóg zaczyna odmianę świata od przemiany serca w pojedynczym 

człowieku. Nawet gdy pozornie nic się na świecie nie dzieje, dużo zmie-
nia się w sercach ludzi. Wielkie rzeczy dokonują się w sercu człowieka, 
do którego przychodzi Chrystus. Zmartwychwstały Jezus wybrał miesz-
kanie w sercu człowieka. Ludzie wiary, starają się dobrze przygotować 
na komunię z Chrystusem, a po zjednoczeniu godnie Chrystusowi po-
dziękować. Dobrze przeżyta komunia  z Chrystusem rozpala serca do mi-
łości Boga i ludzi, oczyszcza ze złych pragnień i martwych uczynków, 
pobudza do wdzięczności i budzi nadzieję na życie wieczne. Ważne jest 
wzbudzenie w sobie wiary, że Żywy Chrystus, Zmartwychwstały Pan, jest 
rzeczywiście w moim sercu. Różne są modlitwy przed samym przyjęciem 
Chrystusa. Warto z nich skorzystać, ale ważna jest też modlitwa osobista, 
modlitwa swoimi słowami w drodze do ołtarza, modlitwa, która otwiera 
serce, duszę i myśli. Oto słowa znanej piosenki religijnej, będącej modli-
twą z prośbą do Jezusa, po Komunii Św.: „O Ty, co mieszkasz sam, w ser-
cu moim na dnie, daj bym usłyszał Twój głos, w sercu moim na dnie...”.

Podajemy teksty takich modlitw do osobistego wyboru.

A. Przed przyjęciem Chrystusa:
1. O Chryste, wieczna miłości, przyjdź i zamieszkaj w moim sercu, 

przeniknij moje myśli, uczucia i słowa – moje dziś i moją przyszłość – na-
pełnij mnie nadzieją Zbawienia Wiecznego.

2. Chryste, najdroższy Skarbie Kościoła i człowieka, przyjdź i wpro-
wadź piramidę spraw najważniejszych w moim życiu.

3. Jak łania pragnie wody ze strumienia, tak dusza moja pragnie Cie-
bie. Jezu Chryste przyjdź do serca mego.

4. Stoję przed Tobą Panie, ubogi jak grzesznik, przyjmij proszę moje 
prośby teraz, o Chryste.

5. O Panie nie pamiętaj, że czasem było źle; wiesz dobrze, że zawsze 
jestem Twój i że tylko Twoją drogą kroczyć chcę.
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6. To nie gwoździe Cię przybiły, lecz mój grzech; to nie ludzie Cię 
skrzywdzili, lecz mój grzech!

7. Wspomnij i spójrz na mnie Panie, bo jesteś już w Twoim Króle-
stwie.

8. Panie Jezu, zaprosiłeś mnie do Twojego Stołu. Otwórz moje oczy na 
wielkość i moc Twoją, na prawdziwą i realną obecność w tej Hostii.

9. Mój kochany Jezu, tak bardzo Cię potrzebuję, przyjdź do mnie, 
umocnij mnie Swoim Świętym Ciałem, uzdrawiaj mnie, oczyść, abym 
stał się godzien przyjąć Twoje Ciało. Spraw, abym był jak maleńka kropla 
wody, która zagubi się w oceanie Twojej miłości.

10. Panie, powiedz tylko słowo, dotknij mnie, uzdrów i umocnij. Prze-
mień proszę swym Ciałem Świętym moje nieświęte ciało.

11. O Jezu mój! Nie jestem godna przyjąć Cię, ale Ty zamiast mnie 
odrzucić, wzywasz mnie z miłością. Ty w Komunii Św. dajesz mi same-
go siebie, jako Pokarm dla duszy i jako zadatek Nieba. Przychodzisz do 
mego serca mając ręce pełne Łask. Idę do Ciebie Jezu, bo wiem, że znajdę 
pociechę i pomoc. Nie widzę Cię, ale wiem, że w tej małej Hostii jesteś 
obecny. Klęczę przed Tobą, otwieram szeroko moje serce, na pragnienie 
miłości i na Ciebie.

12. Kocham Cię Jezu, bardziej niż samego siebie. Kocham Cię w Two-
im maleńkim Chlebie! Wierzę, że Jesteś pod osłoną Chleba. Przyjdź do ser-
ca mego, abym kochał Ciebie i ludzi, by serce moje stało się Świątynią 
Boga na ziemi.

13. Radosnym sercem pragnę przyjąć Twój Pokarm. Spraw, aby mocą 
tego Chleba wstępował w Twoje ślady. 

14. Stoję przed Tobą, jako skruszony grzesznik i błagam, przyjdź do 
serca mego!

15. Chryste, nieskończenie dobry, daj memu sercu siłę do pełnienia 
Twojej służby w miłości. 

16. Chryste, przyjdź do serca mego i dokonaj głębokiej przemiany 
mego życia.

17. Panie, spraw, abym wielbił Ciebie z radością i czystym sercem.
18. Spraw, abyśmy całym sercem odpowiedzieli na głos Twego powo-

łania do Nieba.
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19. Rozjaśnij nasze serca swoją światłością, abyśmy poznali zasadzki 
i zagrożenia wnikające z grzechu.

20. Chryste, zbuduj w moim sercu swoje Królestwo.
21. Maryjo, pomóż mi przyjąć Chrystusa do mego serca. Spraw, abym 

tak jak Ty rozważał Słowo Boże.
22. Chryste, pomóż mi wejść w siebie, aby doświadczyć Boga w mym 

sercu.
23. Panie, kieruj naszymi myślami, słowami i uczynkami.
24. Spraw, abyśmy mężnie znosili przeciwności życia i szczerym ser-

cem zawsze Tobie służyli.
25. Chryste, otwórz moje serce i duszę, abym przeżywał miłość do 

Ciebie.
26. Przyjdź Panie Jezu do mego serca, obdarz radością i pokojem tych, 

z którymi dzisiaj się spotkam.
27. Chryste, wlej w nasze serca swą odwieczną mądrość, niech dzisiaj 

w nas przebywa i nami kieruje.
28. Jezu, przyjdź, oczyść serca, strzeż naszych myśli, rozmów i uczyn-

ków. 
29. Przyjmij nas Panie, stojących przed Tobą w duchu pokory i z ser-

cem skruszonym.
30. Spraw, abyśmy czystym sercem przyjęli Twoje Najświętsze Ciało 

i budowli  w nim Miłość Boga i ludzi.

B. Po Komunii Św.:
1. Jezu, wierzę mocno w to, że jesteś obecny w moim sercu. Mam na-

dzieję, że z Tobą godnie dziś przeżyję dzień. Spraw, abym był czytelnym 
znakiem Twojej miłości dla ludzi, których postawi Ojciec Niebieski na 
drogach mego życia.

2. Panie Jezu, napełnij mnie sobą, abym umiał być darem w miłości 
dla innych. 

3. Uwielbiam Cię Jezu Chryste w mej duszy. W Tobie przyjmuję 
Wieczną Miłość. Żyj we mnie na zawsze! Miłosierny Panie, proszę o Zba-
wienie dla mnie i dla wszystkich drogich memu sercu. 
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4. Chryste, Ty wszystko możesz! Przemień mnie, obdarz wolnością 
i Bożym Pokojem. Wzbudź we mnie pragnienie Życia Wiecznego. 

5. Chryste, przychodzisz do mnie, mimo drzwi zamkniętych i mówisz 
w mym sercu: „Pokój tobie!”. Panie, niech Twój Pokój będzie zawsze 
w mym sercu.

6. Chryste, lekarzu duszy i ciała, uzdrów duszę i ciało moje.
7.Teraz żyje we mnie Chrystus! Uwielbiam i wywyższam Ciebie mój 

Panie  i Zbawco. 
8. Panie, dobrze mi z Tobą być. Chryste, o moja miłości, bądź zawsze 

przy mnie. 
9. Chryste, jesteś we mnie; spraw, abym ja był w Tobie i odtąd żył 

nadzieją mojego Zmartwychwstania.
10. Panie, daj poznać Twój zamysł do mojego życia. Czego oczeku-

jesz ode mnie? Co mam czynić, aby się Tobie podobać? Wskaż, co mam 
robić dziś i w mojej przyszłości?

11. Spraw, prosimy Cię Chryste, abyśmy stale rozważając Twoją na-
ukę i karmiąc się Twoim Chlebem, spełniali słowem i czynem to, co się 
Tobie podoba. 

12. Uwielbiam Cię Panie w moim sercu. Ty żyjesz we mnie – a ja 
w Tobie! Dziękuję Ci za życie i wiarę w Twoją miłość. Oddaję Ci moje 
życie, do Ciebie należą moje plany, nadzieje i lęki. Ukaż mi jasno moją 
dalszą drogę.

13.O Święta Uczto, na której spożywamy Chrystusa, odnawiamy pamięć 
Jego męki, duszę napełniamy łaską i otrzymujemy zadatek przyszłej chwały.

14. Duszo Chrystusowa uświęć mnie, Ciało Chrystusowe zbaw mnie, 
Męko Chrystusowa pokrzep mnie i daj mi przyjść do Siebie, abym chwalił 
Cię na wieki wieków amen.

15.Panie Jezu, Ty wiesz, że Cię kocham, że pragnę zjednoczyć się 
z Tobą  w moim sercu, pragnę złożyć Tobie pocałunek miłości. Proszę Cię, 
abyś zapalił w mej duszy wieczny płomień Boskiej Miłości, który będzie 
oświecał drogi mego życia w pielgrzymowaniu do Domu Ojca w Niebie. 

16. Jezu Chryste, Panie mój, z radością witam Cię w moim sercu. Tyś 
Pan mój, Bóg mój i Wszystko moje. Weź o Panie w zamian serce moje. 
Oczyść, przemień i uświęć, abym miłował wszystkich miłością Twoją.
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17. Ofiaruję Ci Panie moje myśli, aby mnie prowadziły do Ciebie; 
moje słowa, aby mówiły innym o Tobie; moje uczynki, aby zgodne były 
z Twoją wolą; całe moje postępowanie, aby było życiem dla Ciebie.

18. Dzięki Ci Panie, bo choć niegodny jestem Twoich odwiedzin, przy-
chodzisz jak Przyjaciel, aby być ze mną. Panie, za ten dar ofiarowuję całe 
życie moje – to co cieszy i to co smuci. Mieszkaj Panie ze mną zawsze!

19. Chryste, jesteś w moim sercu. Wdzięczny Ci jestem za Twoją mi-
łość, pokorę i miłosierdzie. Niech w Tobie znajdę oparcie i schronienie, 
a kiedyś uczestnictwo w Miłości Wiecznej.

20. Jezu, oczyść moje myśli, oświeć rozum i ucisz duszę – prowadź 
mnie do Domu Ojca w Niebie.

21. Chryste, ty dałeś nam prawdziwy Chleb z nieba, spraw, abyśmy 
mocą tego pokarmu duchowego zawsze żyli w Tobie, a w dniu ostatecz-
nym chwalebnie zmartwychwstali do życia wiecznego.

22. Dziękujemy Ci Panie Jezu za łaskę uczestnictwa we Mszy św. i za 
przyjęcie Twego Eucharystycznego Ciała. Dziękujemy za Twoją obec-
ność w moim sercu. Proszę o światło i moc łaski, o ducha miłości, ofiary 
i modlitwy, o umiejętność niesienia życiowego krzyża. Dozwól mi dobrze 
przeżyć ten dzień i przyjść jutro do Ciebie. Bądź przy mnie w ostatniej 
chwili mego życia. Matko Bolesna, któraś stała pod krzyżem Syna Swego, 
przyjdź do mnie w godzinę mojej śmierci.

23. Przyjmij Chryste moją wolność, pamięć, rozum i wolę. Weź 
wszystko cokolwiek mam i posiadam. Wszystko pod Twoje rządy oddaję. 
Miłością tylko swoją i Łaską mnie obdarz; to mi wystarczy, o nic więcej 
już nie proszę.

24. Dziękujemy Ci Ojcze Święty za to, że Synowi swojemu zgotowa-
łeś mieszkanie w sercach naszych, że nas posiliłeś najdroższym Ciałem 
i Krwią Twojego Syna Jezusa Chrystusa.

25. Daj mi tylko miłość do Ciebie i Twoją Łaskę, a to mi wystarczy, 
tym będę bogaty i niczego już nie będę pragnął.

26. Wierzę w Ciebie Chryste, ufam Tobie Jezu, miłuję Ciebie mój 
Panie i Zbawicielu. Proszę uczyń moją miłość bardziej rozumną, wolną 
i doskonałą. Miłość do Boga i miłość do moich najbliższych braci i sióstr. 

27. Uwielbiam Cię, pragnę Cię, wychwalam Cię i wzywam jako miło-

V .  K O M U N I A  Ś W I Ę T A  



2371 0 .  M O D L I T W Y  I  P I E Ś N I  E U C H A R Y S T Y C Z N E

siernego Obrońcę. Kieruj mną w swojej mądrości, otocz swą sprawiedli-
wością, pocieszaj dobrocią i chroń swoją potęgą (św. Klemens).

28. Panie Jezu Chryste! Ciebie wybieram jako mojego Pana i za Aposto-
łem Piotrem powtarzam: „Ty jesteś Chrystus Syn Boży, Zbawiciel”! Tobie 
oddaję moją przeszłość, dzień dzisiejszy, przyszłość oraz całą moją wiecz-
ność. Jezu, Ty jesteś moją Prawdą o Ojcu w Niebie. Ty jesteś moją Drogą 
do Ojczyzny Wiecznej. Ty jesteś moją Miłością, która trwa na wieki. Jesteś 
moim życiem i moją nadzieją. Kocham Cię Chryste teraz i na wieki.

29. Dziękujemy Ci Chryste za Twoje Święte Ciało, które pomnaża 
w nas życie Łaski Bożej, dodaje siły do godnego życia, oczyszcza z grze-
chów powszednich, odnawia w nas ducha miłości i przebaczenia, a także 
daje siły do miłości wzajemnej w małżeństwach i rodzinach.

30. Panie Jezu Chryste, Królu Świata i ludzkich serc! Dziękujemy Ci, 
że objawiłeś nam prawdę o Bogu Ojcu. Nauczyłeś nas, jak mamy żyć, aby 
osiągnąć życie wieczne. Dziękujemy i prosimy o Twój Chleb na niełatwej 
naszej drodze do Nieba.

31. Błogosław duszo moja Pana. Boże mój, Panie, dziękuję Ci za 
wszystkie wyświadczone mi dobrodziejstwa, a szczególnie za to, że mi 
samego Siebie dałeś w tym Sakramencie. O mój Jezu, kocham Cię całym 
sercem. Żałuję, że nieskończoną Twoją miłość tak często zasmucałem. 
Poświęcam się Tobie i oddaję zupełnie Tobie moją wolną wolę. Pragnę 
Twojej miłości, wytrwałości do końca życia i spełnienia życiowych zadań 
w mojej rodzinie.

32. Dziękujemy Ci Panie Jezu za to, że nas tak hojnie ubogacasz swo-
im Słowem i Ciałem, uczysz prawdy i dobroci, obiecujesz zgodę i udział 
w miłości wiecznej.

33. Chryste, naucz mnie chodzić Twoimi drogami, prowadź mnie we-
dług swych pouczeń.

34. Jezu, Boski Pielgrzymie, Ty znasz moje drogi i moje serce. Nie 
pozwól mi być więźniem ciemności! Wspieraj mnie, gdy jestem zmęczony 
trudami życia, usuń wszelkie zło i kieruj moje kroki na drogę dobra.

35. Jezu, ulecz serca zranione zazdrością i nienawiścią, aby nasza 
braterska miłość była wolna od udawania. Oddal od nas wszelki grzech, 
niezgody, który niszczy wspólne życie, a daj nam Łaskę Twojej Miłości, 
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Jedności i Pokoju. Weź w obronę tych, którzy doznają krzywdy, daj na-
szym sercom, mimo trudów życia, gotowość do pełnienia Twojej służby 
w miłości. 

36. Ukochałeś nas Miłością bez granic, uświęcaj nasze serca, abyśmy 
nigdy nie zboczyli z drogi życia.

C. Pieśni na Komunię Św.
To Jezus zaprasza nas na wspaniałą Ucztę. Jest to dla wszystkich obec-

nych tak olbrzymia radość, że pragną ją okazać poprzez śpiewy, modlitwę, 
ciszę, muzykę, a podczas przyjmowania Jezusa do swego serca, czyli Ko-
munii Św. każdy pragnie, aby ta chwila zjednoczenia z Chrystusem była 
jak najlepiej przygotowana, głęboko przeżyta i trwała jak najdłużej! Jest 
to ogromna radość, szczęście niepojęte, że Jezus odwiedza mnie, dlatego 
dalej śpiewamy tę komunijną pieśń: „…o Jezu wspomóż łaską, bym god-
nie przyjął Cię”. Bardzo piękne i mądre są te słowa i piękna melodia, dla 
wielu przypomina I Komunię Św. Tak, to prawda, że Komunia Św. jest 
wspaniałym spotkaniem i wyjątkowym zjednoczeniem z Chrystusem, któ-
ry kocha nas i miłuje nieustannie...! 

Pieśni na procesję komunijną, czyli przed przyjęciem Chrystusa
1. Przygotuję Ci serce czyste, przygotuję Ci serce niewinne, takie ja-

sne, radosne i czyste, przygotuję Ci serce o Chryste! Przygotuję Ci serce 
miłością, taką wielką, co wszystko zwycięża, abyś wstąpił do niego z ra-
dością, przygotuję Ci serce miłością! Przygotuję Ci serce nadzieją i wiarą 
taką wielką, co wszystko zwycięża, abyś wstąpił do niego z nadzieją i wiarą, 
przygotuję Ci serce ofiarą.

2. Pan Jezus już się zbliża, już puka do mych drzwi, pobiegnę Go 
przywitać, z radości serce drży. O szczęście niepojęte, Bóg sam odwiedza 
mnie, o Jezu wspomóż łaską, bym godnie  przyjął Cię. Nie jestem godzien 
Panie, byś w sercu moim był, Tyś Królem wszego świata, a  jam jest marny 
pył. Gdy wspomnę na me grzechy, to z żalu płyną łzy, bom serce Twoje  
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zranił, o Jezu odpuść mi. Pragnąłbym Cię tak kochać, jak Ty kochałeś 
mnie, przyjmij serce me oziębłe, a daj mi serce Twe! O szczęście niepoję-
te...

3. Pan wieczernik przygotował, swój zaprasza lud, dla nas wszyst-
kich dom otworzył i zastawił stół. Przyjdźcie z ulic i opłotków, bowiem 
mija czas, przyjdźcie chorzy i ubodzy, Pan  uzdrowi was. Każdy człowiek 
w domu Pańskim, swoje miejsce ma, niech nikogo w nim nie  braknie, 
Uczta Pańska trwa. Przystępujmy z dziękczynieniem, pożywajmy Chleb, 
pijmy  napój nieśmiertelnych, aby Życie mieć. Kto się z Panem tu spotyka, 
tworzy jedno z Nim,  Bóg miłości go nazywa Przyjacielem swym.

4. Pan zstąpił z nieba pod postacią Chleba, choć skryty, bez świty, lecz 
prawy Bóg.

5. O Święta Uczto! Tu swoim Ciałem, karmi nas Chrystus, napawa 
Krwią.   W sercu człowieka biednym i małym, jedności Bóstwa ukryte są. 
Skąd nam to szczęście niewysłowione, że Bóg pokarmem naszym się stał, 
że Jego Serce z naszym złączone, że na tej ziemi, Niebo nam dał. 

6.  O milcząca Hostio biała, na kolanach wielbię Cię, Tyś tak nikła, taka 
mała, a w Twym cieniu kryje się Ten, co rządzi całym światem, Bóg wszech-
mocny, Stwórca nasz. Przed którego Majestatem, Aniołowie kryją twarz.

7.  Jezu w Hostii utajony, daj mi Serce Twoje, daj. Tyś mi jeden ulu-
biony, Tyś mojego serca raj. 

8.  Jam jest Chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Ciało Moje jest 
prawdziwym pokarmem, a Krew Moja jest napojem. Kto pożywa Ciało 
i Krew Moją, ten ma życie wieczne. Kto przyjmuje Ciało i Krew moją, ten 
we Mnie mieszka a Ja w nim. Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym i będzie 
żył na wieki. 

9.  U drzwi Twoim stoję Panie, czekam na Twe zmiłowanie. Który 
pod postacią Chleba, prawdziwy Bóg jesteś z nieba. W tej Hostyi jest Bóg 
żywy, choć zakryty, lecz prawdziwy. W tym Najświętszym Sakramencie, 
z Nieba stawa w tym momencie. Jak wielki cud Bóg uczynił, gdy chleb 
w Ciało Swe przemienił. A nam pożywać zostawił, ażeby nas przez to zba-
wić. /.../Czego człowiek dostępuje, Ciało i Krew gdy przyjmuje. Jam niego-
dzien Panie tego, abyś wszedł do serca mego. Rzeknij tylko słowo swoje, 
a tym zbawisz duszę moją. 
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10. Zróbcie Mu miejsce, Pan idzie z nieba, pod przymiotami ukryty 
chleba. Zagrody nasze widzieć przychodzi i jak się Jego powodzi.

11. Panie, pragnienie ludzkich serc, Ty zaspokoisz sam. Przyjdź Chle-
bie Żywy, Zbawco nasz, pszeniczny Darze przyjdź.

12. Bądźże pozdrowiona Hostio żywa, w której Jezus Chrystus Bó-
stwo ukrywa. Bądźże pozdrowiony anielski Chlebie, w tym tu Sakramen-
cie wielbimy Ciebie. 

13. W tym Sakramencie mój Pan, co zstąpił z nieba, co życie nam dał 
i pod postacią chleba, pozostać z nami chciał. Tyś król nad wszystkie kró-
le, Wielki i słodki Pan, co karmi dusze głodne Ciałem i Krwią swych ran. 

14. Jezu, Jezu do mnie przyjdź, Przyjacielu czystych dusz, niech się 
z Tobą złączę już. Ku Tobie się serce rwie, żyć bez Ciebie, Panie, źle. Pra-
gnę, wzdycham Jezu mój, w Tobie słodycz, życia zdrój.

15. Jezu, tylko miłość Twa, błogi pokój sercu da. Weź me serce, po-
siądź je, niech na wieki będzie Twe.

16. Jezu drogi, Tyś miłością, Przyjdź, daj siebie nam! Duszy mojej Tyś 
ufnością, Król w niej Ty sam. Jezu, przyjdź do duszy mej, obdarz ją łaska-
mi swymi i bądź królem jej. Jezu, w Hostii utajony, daj mi Serce swoje, 
daj, Tyś mi jeden ulubiony, Tyś mojego serca raj.

17. Jezusa ukrytego mam w Sakramencie czcić, wszystko oddać dla 
Niego, Jego miłością żyć. On się nam daje cały, z nami zamieszkał tu. 

18. O, Niebo mej duszy, najsłodszy Jezu mój. Dla mnie wśród ziem-
skiej suszy, Tyś szczęścia pełen zdrój. 

19. Ty Panie za nas życie swe na krzyżu oddałeś, a w znaku chleba 
z nami pozostałeś. Ty dla nas zawsze masz otwarte serce, bo Ty do końca 
nas umiłowałeś.

20. Pan zstąpił z Nieba, pod postacią chleba, cichy, bez chwały, daje się 
nam cały.

21. Kto się z Panem tu spotyka, tworzy jedno z Nim. Bóg z miłością 
go nazywa Przyjacielem swym.

22. Pójdź do Jezusa, do niebios bram. W Nim tylko szukaj pociechy 
tam. On cię napoi krwią swoich ran, On Ojciec, Lekarz, Pan. Dałeś swe 
Ciało, by krzyżowano i Krew Najświętszą, by ją przelano. Jak wielki cud 
Bóg uczynił, że chleb w ciało swe przemienił. A nam pożywać zostawił, 
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ażeby nas przez to zbawił. Żaden z wojska anielskiego, nie dostąpi nigdy 
tego, czego człowiek dostępuje, Ciało i Krew, gdy przyjmuje. 

23. Witam Cię, witam, Przenajświętsze Ciało, któreś na krzyżu sromot-
nie wisiało. Za nasze winy, Synu jedyny, Ojca wiecznego, Boga prawego, 
męki znosiłeś. 

24. Ty, co jak pelikan Krwią Swą karmisz lud, przywróć mi niewin-
ność, oddal grzechów brud. Oczyść mnie Krwią Swoją, która wszystkich 
nas, jedną kroplą może obmyć z win i zmaz.

25. Przybądźcie tu z najdalszych stron gromady. Nękanych głodem 
i pragnieniem serc. Odrzućcie smutek, niech nastanie radość Bóg w nasze 
ręce złożył ciało swe. Weselnym winem dziś się woda staje. Na górach 
Chrystus Pan rozmnaża chleb. Już winny krzew obfity owoc daje. Bóg 
w nasze ręce złożył ciało swe. Otwarte jak otwarta boku rana. Miłości peł-
ne co nie kończy się. Jest Słowo ciałem i pokarmem dla nas. Bóg w nasze 
ręce złożył ciało swe.

26. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi 
otworzy, wejdę do niego i będę z Nim wieczerzał a on ze mną. 

27. W kruszynie chleba Panie jesteś schowany, Ty wielki Pan. Przy-
chodzisz do nas już przez wieki, by ofiarować Siebie nam. W tych kro-
plach wina Twoja Krew jest, przelana za nas Panie mój. Tak wiele jej na 
Krzyżu było, by odkupić nas od win. Ty Panie miłością jesteś, Ty Panie 
kochasz nas. I proszę Ciebie, by tak było wciąż, przez wiele lat. 

28. Idzie mój Pan, idzie mój Pan, On teraz biegnie, by spotkać mnie. 
Mija góry łąki lasy, by Komunii stał się cud, On chce chlebem nas nakar-
mić, by nasycić życia głód. Mija góry łąki lasy, by Komunii stał się cud, 
On krwią swoją nas napełni, w sercach naszych sprawi cud.

29. Każdy wschód słońca Ciebie zapowiada. Nie pozwól nam prze-
spać poranka. My, którzy wszystko liczymy, Ciebie mamy za darmo, Da-
jesz nam Siebie w całości i jesteś taki rozrzutny. Mało, że do nas przysze-
dłeś, co dzień dajesz nam Siebie. Zostałeś z nami w tym Chlebie, który 
bierzemy do ręki.

Dałeś nam Siebie za darmo, Twoja hojność zdumiewa. Naucz nas li-
czyć dni nasze, niech człowiek już nie umiera. Ty jesteś pełnią życia, daj 
nam Twojego Chleba, Daj nam oddychać wiecznością, Twój oddech oży-
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wia i wspiera. Przyjdź Panie, przyjdź nareszcie, jak przyszedłeś już kie-
dyś, a co dzień nowy wschód słońca niech Ciebie nam zapowiada.

30. Stoisz u naszych drzwi, kołaczesz długo, Słowa życia wieczne-
go masz. Kto Twój usłyszy głos i drzwi otworzy, będzie trwał w Tobie, 
a Ty w nim. Panie, wielka jest miłość Twa, tak cierpliwa wierna i łaskawa. 
Chcesz ją wnieść, do naszych serc. Panie, wejdź, zamieszkaj w nas. Panie, 
Ty dar życia masz. Panie, przyjdź, umocnij nas, byśmy wytrwali w miłości 
Twej.

31. Jezu, weź mnie na ręce, Tak bym kochał Cię więcej. Uwielbiam 
dziś imię Twe. Twoja krew mnie obmywa, Twoje ciało mnie zbawia, z nie-
wiary oczyszczasz serce me.

32. Otwórz Bogu serce swoje, otwórz Bogu drzwi, Niech On będzie 
Królem twoim, tron mu postaw dziś.

33. Przyjdźcie do stołu miłosierdzia, gdzie Ciało i Krew Pana jest. 
Wszyscy spragnieni przybądźcie, nakarmić dusze swe. Przyjdźmy, bo 
Pan nas zaprasza, wyciąga przebitą dłoń. Syćmy się ciałem Chrystusa, bo 
przez Nie nam życie dał On. 

34. Kiedyś wino i chleb, teraz Ciało i Krew. Możesz wierzyć lub nie, 
to naprawdę dzieje się. Ciągle czekasz na cud, niespokojny Twój duch, 
a ja przypomnę, że w ciszy i przy blasku świec Cud największy dzieje się. 
Wypatrujesz co dnia, czekasz na jakiś znak, a ja przypomnę, że w ciszy 
i przy blasku świec Cud największy dzieje się.

35. Boży Baranku, Boży Baranku, daj mi życie ukryte w Twoim ciele, 
daj mi moc, płynącą z Twego Ducha, abym Cię uwielbiał. Daj mi swe Cia-
ło, abyś od dziś Ty żył we mnie, daj mi swą Krew, by było we mnie Two-
je życie, abym Cię uwielbiał. Niech Twój oddech wypełni moje wnętrze, 
niech Twe słowa staną się źródłem mej nadziei, abym umiał pójść za Tobą, 
abym się nie lękał utracić życie. Chcę nasycić Twe pragnienia moją małą 
miłością, zrań me serce, abym kochał braci, abym umiał pójść za Tobą, 
abym się nie lękał utracić życie. Dotknij moich rąk, abym okazał miłość 
braciom, dotknij moich nóg, abym głosił Ciebie, dotknij mego czoła, abyś 
był jedyną moją Mądrością, abym umiał pójść za Tobą, abym się nie lękał 
utracić życie.
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D. Pieśni dziękczynne, czyli po Komunii Św.
1.  Chwała i dziękczynienie, bądź w każdym momencie Jezusowi 

w Najświętszym, Boskim Sakramencie.
2.  Wielbię Ciebie, w każdym momencie, o Żywy Chlebie nasz, w tym 

Sakramencie.
3.  Duszo Chrystusowa, uświęć mnie, Ciało Chrystusowe, zachowaj 

mnie. Krwi Chrystusowa, napój mnie, wodo z boku Chrystusowego, ob-
myj mnie, Męko Chrystusowa, pokrzepiaj mnie, o dobry Jezu, wysłuchaj 
mnie, w ranach Twoich ukryj mnie i nie dozwól mi odpaść od siebie.

4.  Jak ten chleb co złączy złote ziarna, tak niech miłość złączy nas ofiar-
na, jak ten kielich łączy kropel wiele, tak nas Chryste w swoim złącz Kościele. 

5.  Panie dobry jak chleb, bądź uwielbiony od swego Kościoła, bo 
Tyś do końca nas umiłował, do końca nas umiłował. 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. 
Ziarna zbierzemy, odrzucimy chwasty, bo łan dojrzewa, pachnie świeżym 
chlebem, niech ziemia nasza, stanie się ołtarzem, a chleb Komunią dla 
spragnionych Ciebie... Ty nas nazwałeś swymi przyjaciółmi, jeśli spełnia-
my, co nam nakazałeś, cóż my bez Ciebie Panie uczynimy, Tyś naszym 
Życiem i Oczekiwaniem. Tyś za nas życie swe na krzyżu oddał, a w znaku 
chleba z nami pozostałeś, i dla nas zawsze masz otwarte serce, bo Ty do 
końca nas umiłowałeś...! Panie dobry jak chleb...

6.  Dzięki o Panie, składamy dzięki, o wszechmogący nasz Królu 
w niebie. 

7.  Witam Cię, witam, Przenajświętsze Ciało, któreś na krzyżu, sro-
motnie wisiało. Za nasze grzechy winy, Synu Jedyny, Ojca wiecznego, 
Boga prawego, Męki te znosiłeś.

8.  Dziękujemy Ci Ojcze nasz, za święty szczep Dawida, który nam 
poznać dałeś, przez Jezusa Syna Twego. 

9.  Króluj nam Chryste, zawsze i wszędzie, to nasze rycerskie hasło. 
Wodzem nam Jezus w Hostii ukryty, z Nim w bój nasz zastęp wyruszy. 

10. Jakież na tej ziemi skarby posiadamy, Bóg mieszka z grzesznymi, 
Serce Jego mamy.
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11. Jezu miłości Twej, ukryty w Hostii tej. Wielbimy cud, żeś się po-
karmem stał, żeś nam swe Ciało dał, żeś skarby łaski zlał na wierny lud. 

12. Niech żyje Jezus zawsze w sercu mym.
13. Chrystus Pan karmi nas swoim świętym Ciałem, chwalmy Go na 

wieki.
14. Dziękczynne pieśni śpiewajmy wspólnie, Dobremu Bogu, za 

Świętą Ucztę, że nas zjednoczył, przy wspólnym stole, że mamy w sercach 
Królestwo Boże.

15. Już gościsz Jezu w sercu mym, dzień ten jest szczęścia mego 
dniem. Przyniosłeś dla mnie łask Twych zdrój, bądź pozdrowiony Boże 
mój.

16. Być bliżej Ciebie chcę, o Boże mój, z Tobą przez życie lżej nieść 
krzyża znój. Ty w sercu moim trwasz, z miłością Stwórcy ziem tulisz w oj-
cowski płaszcz, chroniąc mnie w nim. Być bliżej Ciebie chcę na każdy 
dzień, za Tobą życiem swym iść jako cień. Daj tylko, Boże dusz, obecność 
Twoją czuć, myśl moją pośród burz na Ciebie zwróć. Choć jak wędrowiec 
sam idę przez noc, w Tobie niech siłę mam i w Tobie moc, gdy czuwam 
i wśród snu, czy słońce jest, czy mrok niechaj mnie strzeże Twój, o Panie, 
wzrok. Być bliżej Ciebie chcę i w śmierci czas, gdy mnie już będzie krył 
grobowy głaz, być bliżej Ciebie chcę to me pragnienie czuj, bom ja jest 
dziecię Twe, Tyś Ojciec mój. 

17. O Ty co mieszkasz sam w moim sercu na dnie. O Ty co mieszkasz 
sam w moim sercu na dnie. Niech Twój usłyszę głos w moim sercu na 
dnie. Daj Twą radością żyć w moim sercu na dnie. Daj bym się w Tobie 
skrył w moim sercu na dnie.

18. Twoja Krew oczyszcza mnie, nowe życie znajduję w Twojej Krwi, 
Twoja Krew przelana jest, by wykupić z grzechów mnie, obmywa tak, 
abym bielszy był niż śnieg, niż śnieg, Mój Jezu, zmazujesz winy me. Dziś 
stoję Panie, przed Twoim majestatem, chcę Tobie zawierzyć moje życie. 
Wszystko, co mam i posiadam – Tobie daję. Chcę tylko należeć już do Cie-
bie. Chryste, Ty jesteś moim pokarmem, Panie, Ty jesteś moim napojem, 
jesteś źródłem dla spragnionych, jesteś życiem i Zmartwychwstaniem.

19. Alleluja, wznieś pod niebo głos. Pan dał chleba moc, Alleluja! 
Chrystus Pan Komunią dla nas, co dzień staje się, Bóg rozrywa grzechu 
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pęta złe. Cóż uczyni mi człowiek, kiedy ze mną Pan. Bóg podnosi, pod-
trzymuje mnie.

20. O Hostio Święta, zdroju Bożej słodyczy, Ty dajesz duszy mojej 
moc. O Tyś Wszechmocny, któryś przybrał ciało z Dziewicy, przycho-
dzisz do serca mego utajony i nie dosięga Cię zmysłów moc. Me serce jest 
Ci mieszkaniem. O Królu Wiecznej Chwały, panuj w mym sercu i króluj 
w nim jako w pałacu. O wielki, niepojęty Boże, któryś raczył tak się uni-
żyć, oddaję Ci cześć!

21. Chlebie najcichszy, otul mnie swym milczeniem. Ukryj mnie 
w Twojej bieli, wchłoń moją ciemność. Przemień mnie w siebie, bym jak 
Ty stał się chlebem. Przemień mnie w siebie, bym jak Ty stał się chlebem. 
Pobłogosław mnie, połam, rozdaj łaknącym braciom. A ułomki chleba, 
które zostaną. Rozdaj tym, którzy nie wierzą w swój głód.

22. Serce Boga, otwarte dla nas. Serce Boga, przebite na Krzyżu. 
Tylko Ty jesteś Bramą, tylko Ty dajesz mi życie. Wprowadzasz mnie do 
Twego wnętrza. Dajesz żyć Twoim życiem. Oddycham Twoim oddechem. 
Żyję serca Twego biciem. Tu, w ciszy, oddycham pokojem. Twój Duch 
mnie otula miłością. To Ty jesteś życie moje. To w Tobie żyję miłością.

23. To jest Baranka Ciało, Jego Krew, Chleb, który dał za życie świata. 
Winne grono zmiażdżył, poi mnie, we Krwi zdrojach płuczę szaty swe. To 
jest Baranka Ciało, Jego Krew. Chleb, który dał za życie świata. Ziarno 
pęcznieje, otchłań budzi się. Pascha Pana staje się. W Nim odkupienie 
win – uzdrowienie ran. Chleb z nieba dany nam, karmi nas. Tyś krzewem 
winnym jest, spragnionym wody dasz. Panie wypełnij serce me! Tyś ży-
wym znakiem jest, śmierci mego Pana Chlebie, co dajesz życie wieczne. 
Pokarmie słodki nasz, daj zaspokoić głód. Niech dusza zgłodniała się na-
syci. Krew Twoja dana nam, Przymierzem z nami jest, Pokarmem duszy 
na życie wieczne. Malutka kropla Krwi, otwiera wnętrza drzwi. Panie, 
naucz mnie umierać!

1 0 .  M O D L I T W Y  I  P I E Ś N I  E U C H A R Y S T Y C Z N E
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11. Modlitwa po Komunii Świętej
Gdy celebrans dokonał oczyszczenia kielicha i zakończono pieśń na 

dziękczynienie, lub gdy ukończyła się cisza dziękczynna, kapłan podcho-
dzi do miejsca przewodniczenia, aby odmówić recytacją lub śpiewem mo-
dlitwę po Komunii Św. Wszyscy wstają, a celebrans gestem otwartych 
ramion i słowami: „Módlmy się”, zachęca wszystkich do skupienia i mo-
dlitwy. Po krótkiej ciszy kapłan śpiewa treść modlitwy, którą kieruje do 
Boga Ojca, a kończy słowami: „Przez Chrystusa Pana naszego”. Wszyscy 
odpowiadają śpiewem: „Amen”.

Modlitwa ta koresponduje z modlitwą na zakończenie obrzędów 
wstępnych i drugą, podobną modlitwą, na zakończenie przygotowania da-
rów. Wszystkie trzy modlitwy mają podobny przebieg zewnętrzny, są jed-
nak inne w treści. Modlitwa po Komunii Św. wyraża wdzięczność za to, 
że zostaliśmy przez Boga powołani i nasyceni przy Jego stole, i że uczynił 
nas uczestnikami Odkupieńczej Uczty. Zwrócona jest ona do przyszłości, 
podkreśla spójność i świadectwo życia w oczekiwaniu na Ucztę wieczną. 
W tej modlitwie końcowej występują trzy myśli: pierwsza odnosi się do 
tego, co celebrowaliśmy lub – jeszcze lepiej – co otrzymaliśmy z dobroci 
Bożej; druga do tego, co nas oczekuje w życiu codziennym; trzecia zaś 
kieruje nas ku końcowemu wypełnieniu, ku Uczcie niebieskiej, ku pełni 
Komunii z Chrystusem. 

Modlitwa ta zmienia się w każdą niedzielę, nawet na każdej Mszy św. 
i dobrze byłoby rozważać ją w czasie dnia lub homilii, gdyż wytycza ona 
egzystencjalne ukierunkowanie, inspirowane celebrowaną Eucharystią. 
Zwróćmy uwagę na następujący przykład: 

„Prosimy Cię miłosierny Boże – modlimy się w VIII niedzielę okresu 
zwykłego – spraw, aby Sakrament, który jest naszym pokarmem na ziemi, 
zapewnił nam udział w życiu wiecznym”. 

Modlitwa ta sugeruje domyślnie, że wszyscy uczestnicy przyjęli Chry-
stusa – dlatego jest w liczbie mnogiej: „… i weszli z Nim w Komunię”. 

V .  K O M U N I A  Ś W I Ę T A  
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Odpowiedź zgromadzonych, na zakończenie tej modlitwy, czyli sło-
wo Amen, jest

wypowiedziane jako przypieczętowanie tej modlitwy, uznanie jej za 
swoją; wyraża pełne przylgnięcie do całej celebracji i staje się świado-
mym zobowiązaniem do konkretnego przeżywania Tajemnicy Śmierci 
i Życia Zmartwychwstałego Chrystusa, celebrowanego z siostrami i brać-
mi w wierze.

Teraz ma trwać w naszym życiu czas dawania świadectwa chrześci-
jańskiego postępowania, jako owoc naszego uczestnictwa w Tajemnicy 
Chrystusa Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego, Żywego Chrystusa, 
który jest w naszym sercu. Po tej Komunii z Chrystusem i braćmi, po-
winny ukazać się znaki nowego życia, takie jak: radość, pokój, jedność 
i braterskie usługiwanie! Jeśli tego nie ma, to znak, że uczestnicy Eucha-
rystii nie zrozumieli i nie przeżyli Komunii między sobą, czyli niegodnie 
przyjęli Chrystusa. Zauważmy też, że jeśli zwiększa się ilość przyjętych 
Komunii w rodzinie, czy w parafii, a nie zwiększa się miłość wzajemna 
przeżywana społecznie, to znak, że nie ma pełnego zjednoczenia z Chry-
stusem i z ludźmi, że Eucharystia nie została właściwie przeżyta. 

Ważne jest przedłużanie, czyli podtrzymywanie i ożywianie przeży-
tych i wyrażonych podczas celebracji znaków (np. znaku pokoju) i uczuć 
wzajemnych, aby przetrwały żywe, aż do następnego zgromadzenia eu-
charystycznego. Każda Eucharystia przygotowuje nas do spotkania w mi-
łości z ludźmi, których Bóg postawił na drogach naszego życia. 

Ta wspólna modlitwa parafialnego Kościoła zobowiązuje każdego do 
dawania świadectwa życia chrześcijańskiego w swoim środowisku, nie 
tyle słowem, co czynem!!! Początkiem jest zmiana myślenia, przez powrót 
do mądrości ewangelicznej i zmiana naszego postępowania w służbie mi-
łości małżeńskiej, rodzinnej i społecznej. Wynika to z głębokiej przemiany 
wewnętrznej na Eucharystii, która zobowiązuje do życia na wzór Jezusa, 
życia w miłosiernej miłości, czyli jest to opcja działania na rzecz ubo-
gich! Źródłem tej przemiany jest świadome uczestnictwo w niedzielnej 
Mszy św. z komunią, czyli zjednoczeniem ze Słowem i Ciałem Chrystusa. 
Z tego zjednoczenia mamy obowiązek budować jedność – łączyć a nie 
dzielić – współdziałać z ludźmi w swoim środowisku życia, pracy i odpo-
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czynku. Potwierdzeniem tego był nasz znak pokoju na Eucharystii. W oce-
nie wartości ziemskich odtąd ważniejszy jest człowiek i jemu należy się 
nasz szczególny czas, a nie poświęcenie się najnowocześniejszym nawet 
rzeczom, np. samochodom, czy też ucieczka w świat wirtualny (Internet, 
komputer). Choć nowoczesna technika jest piękna i przydatna do urządze-
nia sobie życia, to nie może ona konkurować z czasem i miłością dla czło-
wieka  w życiu chrześcijańskim. Dla nas na pierwszym miejscu jest Bóg, 
a po Bogu wielki obowiązek miłości drugiego człowieka. Słuszne jest dziś 
wyczulenie na wolność i prawa człowieka, bo przecież wszelkie formy 
zniewolenia indywidualnego i społecznego są niezgodne z nauką Jezusa. 
Dialog jest najlepszą formą rozwiązywania najtrudniejszych problemów, 
jakie występują w kontaktach międzyosobowych i międzynarodowych. 
Ponadto, chrześcijanin ma być człowiekiem wieczności, przez świadomą 
i praktyczną nadzieję życia wiecznego. Modlitwa ta kończy obrzęd Ko-
munii Św.

Rady i przemyślenia
1. Poważnym błędem jest myślenie wielu ludzi, że zaproszenie kapła-

na z Panem Jezusem do szpitala lub domu chorego jest przygotowaniem 
na śmierć. Wręcz odwrotnie – kapłan po to przychodzi z Panem Bogiem 
do chorego, by go umocnić, by miał siły na pokonanie choroby, by miał 
dość samozaparcia, by znosić cierpienie...

2. Jak rzadko dzisiaj dziękujemy. Powinniśmy dziękować ludziom we 
wszystkich przejawach życia, za ich pomoc, uśmiech, drobne gesty życz-
liwości i obecność przy nas. Bogu Ojcu natomiast winniśmy dziękować za 
dar Wspaniałego Syna, a Chrystusowi za Dar Zmartwychwstania i nasze 
odkupienie przez Jego cierpienia i śmierć.

3. Jeżeli w naszej rodzinie czy parafii zwiększa się liczba osób przy-
stępujących do Komunii św., to znak, że powinna iść za tym wzajemna 
miłość i życzliwość. Zastanówmy się, czy tak jest? Jeśli nie, to znak, że 
nie nastąpiło pełne zjednoczenie z Chrystusem i że Eucharystia nie została 
należycie potraktowana.

V .  K O M U N I A  Ś W I Ę T A  



VI. OBRZĘDY ZAKOŃCZENIA 
EUCHARYSTII, 

CZYLI POSŁANIE DO ŚWIATA

Do obrzędów zakończenia Eucharystii należą: ogłoszenia, błogosła-
wieństwo, rozesłanie, oddanie czci ołtarzowi, pieśń na zakończenie, a tak-
że osobiste podziękowanie i zaproszenie Chrystusa do codziennego życia.

1. Ogłoszenia duszpasterskie
Przed końcowym błogosławieństwem na niedzielnej Mszy św. ksiądz 

czyta ogłoszenia duszpasterskie. W pierwszych słowach podany jest nu-
mer niedzieli według kalendarza liturgicznego, data, dotycząca konkret-
nego dnia, wspomnienie bohaterów Bożej miłości, czyli świętych, których 
wspominać będziemy w najbliższym tygodniu, następnie ważne parafialne 
wydarzenia religijne, gospodarcze i społeczne. Ogłoszenia przekazywane 
są najczęściej w formie tradycyjnej, tzn. odczytywane są przez celebransa. 
Można je znaleźć w formie drukowanej w gablotce parafialnej i na stronie 
internetowej parafii. W niektórych parafiach, szczególnie w krajach za-
chodnich, praktykuje się przygotowanie informacji na kartkach lub w ga-
zetkach parafialnych, które wierni, wychodząc ze świątyni, mogą zabrać 
ze sobą do domu.

Ogłoszenia parafialne ze swej natury powinny zawierać najważniej-
sze informacje, dotyczące wydarzeń, związanych z życiem parafialnym. 
W naturalny więc sposób ich treść dotyczy spraw religijnych, czyli dusz-
pasterskich, a także gospodarczych wspólnoty oraz związanych z życiem 
codziennym naszych mieszkańców, np. z: poszukiwaniem pracy, pomocy 
chorym i poszkodowanym, wyjazdem na pielgrzymki, czy wydarzeń kul-
turalnych w danej miejscowości. 
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Ogłoszenia mają charakter lokalny i służą podtrzymaniu naszego za-
angażowania we wspólnotę parafialną, poprzez wskazanie pewnych aktu-
alnych spraw, projektów czy też wydarzeń, mających mieć miejsce w naj-
bliższym tygodniu. Pewne sprawy mogą być tylko krótko zasygnalizowa-
ne w czytanych ogłoszeniach, a osoby zainteresowane szczegóły odnajdą 
w gablotce, na stronie internetowej lub w formie pisemnej przy wyjściu 
z kościoła. Ogłoszenia powinny być krótkie, dobrze przemyślane i ograni-
czone do informacji koniecznych. Nie powinny być ogłaszane z ambony, 
aby nie wykorzystywać miejsca, związanego z głoszeniem Słowa Bożego, 
do wystąpień niezwiązanych z proklamacją nauki Bożej. Dobrym jest do 
tego miejsce przewodniczenia, z którego ksiądz rozpoczyna i kończy litur-
gię Eucharystii.

Aby być na bieżąco ze sprawami, które dzieją się w mojej wspólnocie, 
powinienem być w niedzielę w moim parafialnym kościele i wysłuchać 
z uwagą ogłoszeń duszpasterskich. Mówi się wśród księży, że z najwięk-
szą uwagą ludzie słuchają ogłoszeń w styczniu, gdy jest podawany plan 
kolędy, bo to dotyczy bezpośrednio ich miejsca zamieszkania i rodziny! 
Wiele też innych cennych wiadomości słyszą ludzie, a potem korzystają 
z nich, traktując jako pomoc do własnego życia religijnego, rodzinnego 
i zawodowego. Ważne jest też wskazanie w ogłoszeniach dobrych artyku-
łów w prasie katolickiej, które w duchu ewangelii oceniają aktualne wyda-
rzenia w Kościele i w świecie. 

Należy też zauważyć, że ogłoszenia duszpasterskie są świadectwem 
dynamiki życia religijnego w parafii, a księga ogłoszeń wraz z innymi 
podlega ocenie biskupa podczas wizytacji kanonicznej parafii, jest więc 
ważnym dokumentem. Życzmy sobie w rodzinnie parafialnej wzajemnego 
zrozumienia i przenikania spraw rodzinnych i parafialnych, których echem 
są wiadomości, zawarte  w ogłoszeniach parafialnych.

Na koniec celebrans może powtórzyć główną myśl z danej niedzieli, 
która była już na wstępie, dla utrwalenia szczególnej treści, a następnie 
może złożyć życzenia dobrego wypoczynku niedzielnego w religijnej at-
mosferze i w gronie rodziny, smacznego obiadu i dobrze przeżytego tygo-
dnia.
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2. Błogosławieństwo
Błogosławieństwo - po łacinie: benedictio od benedicere, znaczy: do-

brze żyć, dobrze mówić, upraszać o łaskę. Z natury błogosławieństwo na 
Mszy św. ma charakter upraszający o łaskę Bożą. Celebrans prosi, by Trój-
ca Święta – Trzy Osoby Boskie, pobłogosławiły każdą z osób, stanowią-
cych zgromadzenie. Błogosławieństwo jest darem Bożej Łaski, a spełnia 
się na prośbę przedstawiciela Kościoła. Kapłan, dzięki łasce święceń, ma 
moc do udzielania Bożego Błogosławieństwa. Celebrans, tak jak w całej 
liturgii jest narzędziem Chrystusa. To sam Bóg błogosławi w znaku krzyża 
i przez Imiona Trójcy Świętej.

W Biblii prawdziwie dobrym i świętym jest tylko sam Bóg, a nasza 
dobroć i świętość może się dokonywać tylko przez uczestnictwo w Bożej 
Świętości. To ludzie święci, dzięki łasce Bożej, osiągnęli wielkość swego 
człowieczeństwa i miłość doskonałą. Dzięki łasce Bożej uczestniczymy 
w dobroci i świętości Boga już tu na ziemi. Tu jest źródło słowa: błogosła-
wiony... Błogosławiony, to człowiek, który uczestniczy w dobrach ofiaro-
wanych mu przez Boga. Stąd, błogosławieństwo, to przekazywanie Bożej 
Pomocy dla ludzi wierzących. Obdarzenie człowieka Błogosławieństwem 
jest celem Jezusowej misji, sensem śmierci i zmartwychwstania. Szczy-
tem, pełnią Bożego Błogosławieństwa, była Chrystusowa ofiara złożona 
na krzyżu, to ona stała się dla całego świata źródłem pełni życia. 

Błogosławieństwo kapłańskie jest niezwykłym podsumowaniem 
wszystkiego, co wydarzyło się podczas liturgii eucharystycznej. Cele-
brans, błogosławiąc w Bożej Mocy Tajemnic Paschalnych, przeżywa-
nych na Eucharystii, podkreśla to znakiem krzyża, co z kolei wierni 
potwierdzają, żegnając się i wypowiadając słowo „Amen”. Błogosła-
wieństwo to wychodzi w przyszłość, gdyż Chrystus Eucharystyczny 
chce pozostać ze swoim ludem w codziennych zmaganiach, co wynika 
z zapewnienia i słów: „Pan z wami”. Chrystus składa tu obietnicę pozo-
stania ze swoim ludem, po Eucharystii, poza świątynią, stąd słyszymy: 
„Pan z wami”. Ta duchowa obecność jest naszym szczęściem, mocą i na-
dzieją. Chrystus nas nigdy nie porzuci, nie zapomni o nas... On chce iść 
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z nami w codzienność, abyśmy mogli doświadczyć owoców przemiany, 
jakiej w nas dokonał. 

Błogosławieństwo stanowi modlitewne życzenie, skierowane od ka-
płana do wszystkich obecnych, aby Bóg, który jest Ojcem, Synem i Du-
chem Świętym, prowadził ich w codziennym życiu, strzegł od złego i do-
prowadził do Domu Ojca, a czyni to kapłan za pomocą chwalebnego zna-
ku zbawczego krzyż Chrystusa.

Bóg, od którego pochodzi wszelkie Błogosławieństwo pozwolił, aby 
ludzie wybrani w Jego imieniu sprowadzali Bożą Pomoc do codziennego 
życia. Błogosławieństwa odnoszą się przede wszystkim do Boga, którego 
wielkość i dobroć wysławiają. Ponieważ udzielają Bożych dobrodziejstw, 
odnoszą się także do ludzi, którymi Bóg rządzi i opiekuje się w swojej 
Opatrzności. Kościół troszczy się, aby sprawowanie błogosławieństw 
przyczyniało się do chwały i uwielbienia Boga oraz do duchowego wzro-
stu Jego ludu, stąd wspólna modlitwa z prośbą o pomoc z nieba. Znak 
krzyża przy błogosławieństwach jest przypomnieniem Tajemnicy Śmierci 
Jezusa, która dała początek wyzwoleniu człowieka od śmierci i stała się 
źródłem Bożych łask. 

Miejscem szczególnego błogosławieństwa jest każda Eucharystia. 
Tu Bóg błogosławi i obdarza swymi łaskami. Wyczuwamy, że bez łaski 
i błogosławieństwa Bożego nic nie możemy uczynić dla swego zbawienia! 
W owocach Odkupienia jesteśmy całkowicie zdani na Chrystusa.

W niektóre dni lub święta, np. Boże Narodzenie, kapłan może przed 
błogosławieństwem odmówić krótką modlitwę nad ludem poprzedzoną 
słowami: „Pochylcie głowy na błogosławieństwo”. Na trzykrotne we-
zwanie stosowne w treści do okresu liturgicznego lub tajemnicy dnia, 
poprzedzające właściwą formułę błogosławieństwa, wierni trzykrotnie 
odpowiadają: „Amen”. Podczas błogosławieństwa pozostają w postawie 
stojącej, pochylając głowy. Biskup natomiast może posłużyć się formułą 
błogosławieństwa pontyfikalnego, które przysługuje tylko biskupom na 
mocy stosownych przepisów. Wyróżnić natomiast należy błogosławień-
stwo apostolskie z odpustem zupełnym. Jest to forma błogosławieństwa, 
która wiąże się z udzieleniem odpustu zupełnego wiernym, uczestniczą-
cym w Mszy św., oczywiście tym, którzy spełniają warunki, by taki odpust 
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otrzymać, na które składają się: spowiedź, Komunia św. i postanowienie 
zerwania z grzechem. W tym przypadku należy stwierdzić, że jest to bło-
gosławieństwo „ważniejsze” od zwykłego; może go udzielić tylko papież 
i biskup w swojej diecezji. Podobnego błogosławieństwa na mocy praw, 
udzielonych przez Stolicę Apostolską, może udzielić neoprezbiter, czyli 
nowo wyświęcony kapłan, po zakończeniu tzw. Mszy św. prymicyjnej. 
Błogosławieństwo może się też dokonać Ciałem Chrystusa w Najświęt-
szym Sakramencie, również w znaku krzyża, na zakończenie niektórych 
nabożeństw. Po każdym z tych błogosławieństw żegnamy się na znak 
przyjęcia łaski Bożej. 

W osobie kapłana sam Pan Jezus nam błogosławi. Daje nam Bożą moc, 
abyśmy służyli innym, stawali się darem dla wzajemnej miłości i osiągnęli 
uczestnictwo w Miłości Wiecznej. Ludzie sami powinni wzajemnie się 
też błogosławić. Błogosławieństwo jest wspaniałym darem miłości. Moc 
Bożego błogosławieństwa otrzymali rodzice, tj. ojciec i matka, dzięki ła-
sce Sakramentu Małżeństwa. Dlatego rodzice powinni błogosławić swoje 
dzieci już od najmłodszych lat; błogosławić codziennie na dobranoc, czy-
niąc to przed pocałunkiem na czole dziecka, a szczególnie po chrzcie św. 
Błogosławić winni także dzieci wychodzące z domu do nowych zadań 
i nowych obowiązków, czy młodzież wyjeżdżającą do pracy za granicę, 
a szczególnie na nową drogę przed zawarciem Sakramentu Małżeństwa. 
Każdy z nas zachowuje w swej pamięci błogosławieństwa wyjątkowe. Ta-
kimi wyjątkowymi w życiu sytuacjami jest błogosławieństwo rodziców na 
I Komunię św., na nową drogę w Sakramencie Małżeństwa, błogosławień-
stwo syna udającego się służbę wojskową, błogosławieństwo córki, gdy 
idzie do zakonu, syna, gdy idzie do seminarium, córki na czas rodzenia, 
błogosławieństwo młodzieży przed maturą czy studiami, osobiste błogo-
sławieństwo biskupa czy papieża. W tych błogosławieństwa jest pomoc 
samego Jezusa, który zawsze błogosławił, nie tylko dzieci, ale i dorosłych. 
Gdy otrzymujemy tę Bożą pomoc w błogosławieństwie, powinniśmy się 
przeżegnać, a rodzicom podziękować i ucałować. Błogosławieństwo jest 
zawsze wyrazem miłości i daje nam specjalne duchowe dary. Niech każde 
błogosławieństwo na zakończenie Mszy św. przypomni nam szczególne 
błogosławieństwa rodziców, zapisane w naszej pamięci.
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3. Rozesłanie
Bezpośrednio po błogosławieństwie, celebrans z rękoma złożonymi 

śpiewa lub mówi: „Idźcie w pokoju Chrystusa”, a wszyscy odpowiadają: 
„Bogu niech będą dzięki”. Każde słowo ma tu swoją treść. W łacińskim 
języku liturgicznym ten zwrot brzmi: „Ite, missa est”. Tłumaczenie lite-
ralne nie oddaje pełnej treści. Głębszy sens zostaje wydobyty wyżej wy-
mienionej formuły jako: „Idźcie, jest misja, jest posłanie do wypełnienia”, 
a mówiąc formułą zatwierdzoną, stosowaną obecnie przez Kościół, trzeba 
powiedzieć: „Idźcie w pokoju Chrystusa” i wypełniajcie swoją misję da-
wania świadectwa wszędzie tam, gdzie zostaliście posłani. 

Biblijne słowo „Idźcie” Jezus wielokrotnie kierował do apostołów, 
m.in.: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu” 
(Mt 16,15). Zwrot „Idźcie” należy więc rozumieć jako „Idźcie, jesteście 
posłani”. Łacińskie sformułowanie: „Ite, missa est”, dało celebracji eu-
charystycznej nazwę „Msza święta”. W tej nazwie Eucharystia jako Msza 
św. tkwi słowo „misja”, bowiem cała Eucharystia jest celebrowaniem na 
wskroś misyjnym, choć objawia się to szczególnie w końcowym rozesła-
niu. Słowo „idźcie” jest znakiem posłania chrześcijan do świata. Chrześci-
janin, po zakończeniu liturgii, ma iść do świata i tam pełnić dobre dzieła 
w duchu mądrości nauki Jezusa. Słyszymy więc: „Idźcie” – jesteście po-
słani”. Nieście w sobie Boże Życie, które ma Bożą moc przemiany swego 
najbliższego środowiska. Otrzymaliście światło, którego nie wolno ukryć 
pod korcem. W waszym sercu zamieszkuje nie tylko Chrystus, ale cała 
Trójca Święta, najpotężniejsze Źródło Nowego Życia. Stawajcie się po-
dobni do Jezusa... Pozwólcie Mu do głębi przeobrazić swoje myśli, czyny 
i pragnienia. „Ja was wybrałem, abyście szli i owoc przynosili i by owoc 
wasz trwał...” (J 15,16). 

Chrześcijanin ma nieść Chrystusa do świata. Ma budować jedność 
i pokój, który daje światu Chrystus. Ma świat uzdrawiać i dawać nadzieję 
na zwycięstwo dobra, prawdy i miłości, na osiągnięcie życia wiecznego. 
Eucharystia jest „stołem nadziei”, tu kształtuje się przyszłość osoby ludz-
kiej przez zjednoczenie  z Osobą Zwycięzcy nad śmiercią, tj. Zmartwych-
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wstałym Chrystusem. Nadzieja jest bardzo ważna, nawet dla ziemskiego 
optymizmu, dla ludzkiej aktywności i bezinteresownych czynów w swo-
im środowisku. Człowiek, który traci nadzieję, przestaje być osobą wolną 
i świadomą. Nadzieja na lepszą przyszłość rodzi kulturę życia wspólnego, 
szczególnie w małżeństwie i rodzinie, a więc uczestnictwo w niedziel-
nej Mszy św. przemienia nasze życie rodzinne, małżeńskie  i społeczne. 
To, co jest najważniejsze w całym świecie dzieje się w środku każdego 
człowieka. Ludzi zgromadzonych na Mszy św. ożywia wiara w Żywego 
Chrystusa. Chrystus ich łączy i daje nadzieję na lepsze życie w tej wspól-
nocie. We wspólnocie parafialnej mamy więc prawo oczekiwać czytelnych 
znaków i gestów miłości, pomocy i zatroskania ze strony człowieka po 
jego wyjściu ze świątyni. Wynika to wszystko z faktu, że Syn Boży stał 
się człowiekiem, że mamy być do Niego podobni, a miłując człowieka 
oddajemy chwałę Bogu. 

Wychodzę z kościoła ten sam, ale już nie taki sam; wychodzę we-
wnętrznie przemieniony mądrością Słowa Bożego i Bożą mocą z Komu-
nii św. Wewnętrznie przemieniony człowiek ma nieść Chrystusa w swoje 
środowisko, szczególnie w życie małżeńskie, rodzinne i zawodowe, czyli 
ma nieść Chrystusa do świata. Przemienieni mocą Słowa i Ciała Chrystusa 
wchodzimy w różne sytuacje życiowe z myślami Jezusa. Na Jego wzór 
potrafimy innym dawać siebie, przyjmować niesprawiedliwość i przeba-
czać. Potrafimy też uznawać naszą śmiertelność, grzeszność i niewystar-
czalność, bo mamy odniesienie do Tego, który zwyciężył grzech i śmierć. 
W ten sposób wnosimy w świat innego ducha, inną rzeczywistość, inny 
rodzaj miłości, inny rodzaj życia! Przyczyniamy się do tego, że tajemnica 
paschalna, którą celebrujemy w liturgii i w życiu osobistym, może dotykać 
i przemieniać innych ludzi, może ich prowadzić do wspólnoty z Jezusem, 
przeżywanej we wspólnocie Kościoła na niedzielnej Mszy św.

Owoce uczestnictwa w Eucharystii wynosimy więc poza bramy ko-
ścioła. Dla człowieka wierzącego nie ma dwóch odrębnych od siebie świa-
tów: świata religii i świata życia codziennego. Wszystko, co zostało nam 
dane na Eucharystii, zostało nam również „zadane” do codziennego życia. 
Jesteśmy posłani z misją wnoszenia przeżytych w liturgii treści w nasze 
codzienne życie i środowisko. Nad wejściem do jednej ze świątyń jest 
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wymowny napis: „Wchodzimy do kościoła, aby kochać Chrystusa, wy-
chodzimy z kościoła, aby kochać ludzi”. Rozesłanie jest posłaniem do 
budowania miłości małżeńskiej jako pierwszego i najważniejszego środo-
wiska życia i miłości. W kontekście małżeńskich czy rodzinnych niesna-
sek, kłopotów i braku pełnego zrozumienia, wniesienie Pokoju Chrystusa 
Zmartwychwstałego jest wezwaniem do budowania domowego kościoła 
w atmosferze miłości, jedności, przebaczenia i pokoju. Wprowadzenie 
tego pokoju do życia małżeńskiego i rodzinnego nie jest łatwe, ale jest 
ono zadane w słowach rozesłania: „Idźcie w pokoju Chrystusa”. Duch św., 
który niesie i umacnia miłość niech będzie z nami, a Pokój Chrystusowy 
niech będzie dany temu domowi, którego mieszkańcy uczestniczą świado-
mie w niedzielnej Eucharystii w kościele parafialnym. „Kto wam miłości 
nie zostawił, nie zostawił wam żadnego majątku”. Słowa Juliusza Sło-
wackiego wciąż są bardzo aktualne w ocenie tego, co jest prawdziwym 
majątkiem dla dzieci w ich własnej rodzinie. 

W sensie duchowym i przenośnym, Msza św. trwa nadal po wyjściu 
wiernych z kościoła. Ma swe przedłużenie w życiu małżeńskim, w do-
mach rodzinnych, w zakładach pracy, w szkołach, na spotkaniach przyja-
ciół, a nawet na urlopach i wakacjach. Dlatego wychodząc ze świątyni nie 
żegnamy się wodą święconą, by nie robić wrażenia, że chcemy się obmyć 
ze wszystkiego, co święte, co przeżyliśmy w tym wyjątkowym domu mo-
dlitwy. Wychodzimy ze świadomością, że musi nastąpić ciąg dalszy tego, 
co stało się z nami w kościele, co dokonało się w nas poprzez uczestnic-
two w Eucharystii. Chrześcijaństwo i życie codzienne muszą iść w pa-
rze, aby wiara była prawdziwa, a życie codzienne nie było zgorszeniem. 
Szczególnym zadaniem uczniów Jezusa jest przemieniać świat na wzór 
światła i soli, czyli uświęcać swoje środowisko, być zaczynem lepszego 
życia, które niesie jedność, mądrość i nadzieję życia wiecznego. Należy 
ożywiać w sobie troskę, by świat wzrastał w miłości ku Królestwu Bo-
żemu i powiększać w sobie sumę dobra, prawdy, świętości i sprawiedli-
wości, by świat stawał się coraz bardziej domem godnym człowieka. Nie 
narzekajmy na ten świat, na trudy codziennego życia, pracy i dialogu spo-
łecznego... Narzekanie nic nie zmieni. Tylko przez sumienną pracę pragnę 
możemy nadać inne oblicze ziemi naszego życia, naszej małej ojczyzny. 

V I .  O B R Z Ę D Y  Z A K O Ń C Z E N I A  E U C H A R Y S T I I



257

Z niedzielnej Eucharystii czerpiemy więc ku temu potężny impuls, czyli 
Bożą zachętę do przetwarzania świata według mądrości Ewangelii. 

Sprawdzianem dobrego i owocnego naszego uczestnictwa we Mszy 
św. będzie służba w miłości dla świata, czego symbolem, a zarazem zo-
bowiązującym obrazem jest Jezusowy gest umycia nóg apostołom...! Dzi-
siejszy świat tak bardzo potrzebuje takich właśnie prostych i konkretnych 
znaków miłości w małżeństwie, w rodzinie, w każdym środowisku, gdzie 
szkołą winna być niedzielna Eucharystia. Wzajemna miłość w rodzi-
nie i troska o potrzebujących jest znakiem i świadectwem prawdziwych 
uczniów Chrystusa. 

Słowa z zawartymi w nich życzeniami: „Idźcie w pokoju Chrystusa” 
przypominają nam, że po wspólnej modlitwie na Mszy św. wychodzimy 
ze świątyni bogatsi o pokój Chrystusa. Pokój ten wywołuje radosne echo 
w naszym myśleniu i postępowaniu, stąd nasza odpowiedź: „Bogu niech 
będą dzięki!” – bo Bóg jest adresatem naszej wdzięczności i odniesie-
niem ostatecznym wobec wszystkiego, co w życiu czynimy. Wszystko na 
Eucharystii to dar Boga, dlatego w wielu miejscach i na końcu naszego 
uczestnictwa w Eucharystii, świadomi Bożego obdarowania, mówimy: 
„Bogu niech będą dzięki”. 

4. Oddanie czci ołtarzowi
Ołtarz to serce, centrum zgromadzenia eucharystycznego, to stół Pań-

ski, na którym wierni składają materialne i duchowe ofiary. Dokonuje się 
na nim jedyna, doskonała Ofiara, którą złożył na krzyżu Chrystus, by ofia-
rował Ojcu samego siebie dla pojednania świata z Bogiem. Stąd prawdzi-
wym „historycznym” ołtarzem stał się krzyż. Dziś nasz parafialny, duży, 
kamienny ołtarz uczestniczy w krzyżowej ofierze, którą Chrystus uobecnia 
na ołtarzach całego świata. Stąd wypływa wielkość ołtarza i nasz stosunek 
do tego materialnego miejsca. Chrystus swoją obecnością uświęca ołtarza, 
podobnie jak uświęcone jest tabernakulum. 

Dziś z tego ołtarza otrzymujemy Ciało Chrystusa w pokarmie dla na-
szego zjednoczenia, czyli Komunii św. Dlatego w pobliżu ołtarza są kwia-

4 .  O D D A N I E  C Z C I  O Ł T A R Z O W I



258

ty (symbol miłości), zapalone woskowe świece, czysta, biała bielizna oł-
tarzowa – a centralne miejsce w prezbiterium podkreśla ważność ołtarza 
w liturgii eucharystycznej. Gdy ludzie to rozumieją, kierowani miłością do 
Chrystusa tu dziś obecnego na parafialnym ołtarzu, pragną mieć na ołtarzu 
coś swojego... Na różne sposoby są wtedy obecni, fundując na ołtarzu lub 
w jego pobliżu, kwiaty, świece, obrusy. 

Ołtarz, to najważniejsze miejsce w świątyni. Wokół niego skupia się 
cała akcja liturgiczna – w czasie liturgii jest ołtarz całowany, okadzany, 
ozdabiany, przykrywany ozdobnym obrusem... To na nim uobecnia się 
Ofiara Chrystusa, przez którą niebo i ziemia znów stały się jednością, 
a człowiek stał się przyjacielem Boga. Tu, na ołtarzu mszalnym, sam 
Chrystus staje się obecny pod postaciami chleba i wina, jako Ciało i Krew 
Pańskie. Jeśli ołtarz jest miejscem spotkania Boga z człowiekiem, nie 
dziwi fakt, że już Ojcowie Kościoła uważali ołtarz za symbol Chrystusa. 
W Chrystusie bowiem, to co Boskie i ludzkie spotkało się najpełniej i zjed-
noczyło ze sobą. Utożsamienie ołtarza i Chrystusa miało głębokie funda-
menty biblijne – skałę postrzegano zawsze jako znak Boga i Mesjasza. 

Pocałunek złożony przez celebransa na ołtarzu, na którym dokona-
ła się „wielka tajemnica wiary” oraz głęboki ukłon w kierunku ołtarza, 
wykonany razem z usługującymi, kończy rytualny wymiar Mszy św. Po 
ucałowaniu ołtarza, gdy kapłan wraz z asystą wychodzą do zakrystii, wier-
ni zachowują postawę stojącą, na znak szacunku do celebransa, asysty, 
ministrantów i służby liturgicznej. 

Chrześcijanie nie powinni wychodzić z kościoła zaraz po skończonej 
Eucharystii. Jakoby zapominali wtedy, że główny „Aktor”, tj. Chrystus 
tego zgromadzenia ciągle jest obecny, prawdziwie zostaje w nas i pośród 
nas pod postacią chleba w tabernakulum! Ukończenie świętego obrzędu 
nie zwalnia od osobistego dziękczynienia, które wyraża się m.in. w sło-
wach: „Daj nam Panie, abyśmy trwali zawsze przed Tobą w dziękczynie-
niu!”.
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5. Pieśni na zakończenie
Temat posłania do świata powinien pojawić się w treści wspólnego 

śpiewu na zakończenie uczestnictwa zgromadzonych, czyli na końcu Eu-
charystii. 

Oto kilka przykładów pieśni, które w swej treści zobowiązują nas do 
życia eucharystycznego, czyli ofiarowania siebie dla miłości człowieka.

Miejscem szczególnej walki dobra i zła jest ludzkie serce! Tylko serce 
ludzkie może otworzyć przestrzeń, na której spotkają się i padną sobie ra-
miona sprawiedliwość i pokój, wolność i miłość, życie i nieśmiertelność. 
Po każdej Mszy św. jesteśmy uzdolnieni do życia w Duchu Świętym i wal-
ki przeciw grzechowi.

Pobłogosław Jezu Drogi
Pobłogosław Jezu Drogi, Tym, co serce Twe kochają
Niechaj skarb ten cenny, drogi, Na wiek wieków posiadają.

Za Twe łaski dziękujemy, Które serce Twoje dało;
W dani dusze Ci niesiemy, By nas serce Twe kochało.

Trzykroć święte serce Boga, Tobie śpiewa niebo całe,
Ciebie wielbi Matka droga, Tobie lud Twój składa chwałę.

Nie opuszczaj nas, o Panie! Odpuść grzesznym liczne winy,
Daj nam w serce Twego ranie, Błogosławieństw zdrój jedyny.

To Bóg ustanowił pracę, aby dzięki niej ludzie mogli się rozwijać 
i wzajemnie sobie pomagać. Pismo św. uczy: „Kto nie chce pracować (za 
wyjątkiem, gdy jest chory lub niepełnosprawny), niech też nie je” (2 Tes 
3,10b-13). Dalej pisze św. Paweł: „Niektórzy z was postępują wbrew po-
rządkowi: wcale nie pracują, lecz zajmują się rzeczami niepotrzebnymi. 
Tym nakazujemy i napominamy ich w Panu Jezusie Chrystusie, aby pra-
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cując, ze spokojem własny chleb jedli. Wy zaś bracia nie zniechęcajcie 
się w czynieniu dobrze”. Myśli te wyrażają m.in. słowa pieśni: „Chryste, 
Tyś sam wybrał nas, by Cię poznał i wielbił świat... Oblicze swe wyryj na 
dziełach naszych rąk”.

Błogosław Panie nas
Ref.: Błogosław Panie nas, na pracę i znojny trud,
Wszak Tyś sam wybrał nas, by Cię poznał 
I wielbił świat – Alleluja!

Z radością wiernych sług bierzemy jarzmo Twe,
Poznawszy wolę Twą, idziemy pełnić ją.

Oblicze wyryj Twe na dziełach naszych rąk,
Cierń pychy wyrwij z serc, niech kornie służą Ci.
Świat cały szuka Cię, choć nie zna Twoich dróg,
Niech życiem świadczy Mu, żeś Dobry Ojciec, Bóg.

Wśród świata stawisz Krzyż i przezeń zbawiasz go,
Konając z sercem Twym, dajemy życie swe.

Miłością złącz nas Swą i nią przemieniaj świat,
Niech pozna przyjaźń Twą, żeś Ty dlań lekarz, brat.

Nikomu na ziemi złem za zło nie odpłacajcie. Napisano w psalmach: 
„Do Boga należy pomsta... Ale, jeśli nieprzyjaciel twój cierpi głód – na-
karm go. Jeśli ma pragnienie – napój go. Nie daj się zwyciężyć złu, ale 
zło dobrem zwyciężaj...!” Miłość nieprzyjaciół jest obowiązkiem uczniów 
Chrystusa. Potem wszyscy poznają, że jesteście uczniami moimi, jeżeli 
będziecie się wzajemnie miłowali.

O Panie, Tyś moim Pasterzem
O Panie Tyś moim Pasterzem, tak dobrym, że nic mi nie braknie
do źródeł wód żywych mnie wiedziesz, prostymi ścieżkami prowadzisz
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Pasterzem moim jest Pan i nie brak mi niczego.

Choć idę przez ciemną dolinę, niczego nie muszę się trwożyć,
bo Pasterz mój zawsze jest przy mnie w obronie mej stanąć gotowy. 
Do stołu swojego zaprasza na oczach mych wrogów to czyni,
olejkiem mą głowę namaszcza, a kielich napełnia obficie

Twa łaska i dobroć podąża w ślad za mną po dzień mój ostatni, 
aż dotrę o Panie do domu by z Tobą zamieszkać na zawsze.

W swoim najbliższym środowisku dawać należy świadectwo o miło-
ści Bożej w stosunku do siebie i to nie słowem lecz czynem, czyli sposo-
bem myślenia, postępowania, niepotępiania nikogo, nieoceniania innych, 
pochylenia się nad pokrzywdzonym, chorym, wyrzuconym na margines 
życia...! Samych dyskusji, nawet o Bogu, mamy zbyt dużo; one tak na-
prawdę nic nie zmieniają i nic dobrego nie wnoszą do wspólnego życia. 
Przyszedł już czas na ewangeliczne czyny miłości człowieka, ze względu 
na miłość do Chrystusa. Tak ważna jest tu równowaga w miłości, aby ci, 
którzy miłują Boga, uczestnicząc w niedzielnej Mszy św., czuli się posłani 
i zobowiązani, aby iść z orędziem miłości do świata i ludzi, takich jacy oni 
dziś są.

Wiele jest serc
Ref. Wiele jest serc, które czekają na Ewangelię 
Wiele jest serc, które czekają wciąż 
  
Napełnij serce swoje tym kosztownym nasieniem
a zobaczysz, że Bóg poprowadzi cię do ludzi
a zobaczysz, że Bóg poprowadzi cię do ludzi

Sam zobaczysz, że Bóg poprowadzi cię do ludzi 
których, będziesz mógł zaprowadzić do Chrystusa,
których, będziesz mógł zaprowadzić do Chrystusa
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Niech Twoja łaska nas uprzedza i stale nam towarzyszy, pobudzając 
nas do pełnienia dobrych uczynków. 

Oto ja poślij mnie
Ref. Oto ja poślij mnie      
Dotknij ogniem moich warg, powiedz Panie, czego chcesz,  
A moją rozkoszą będzie być posłusznym.  
Daj mi Twego Ducha, abym mógł stać się chlebem,
Abym stał się winem, abym gasił Twe pragnienie.   
Nie chcę Ci już mówić, o moich potrzebach,
Panie, Ty wiesz wszystko, objaw mi Twe pragnienia. 

Boże uprzedzaj swoim natchnienie nasze czyny i wspieraj je swoją 
łaską, aby każde nasze działanie od Ciebie brało początek i w Tobie znaj-
dowało dopełnienie. 

Nie lękajcie się
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.

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

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

Przekażcie światu mój Ogień
Pokoju i miłosierdzia.
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Nieście wszystkim orędzie nadziei,
Moje światło niech świeci wśród was.

Zmiana postawy i postępowania chrześcijanina rozpoczyna się od od-
krycia i powrotu do mądrości życia, opisanej na kartach Ewangelii. Tu jest 
źródło, aby żyć prawdziwą wolnością i miłością. 

Maryjo, nasza Matko

Maryjo nasza Matko, Święta Królowo / 2 x
Prowadź nas, chcemy być z Tobą, / 2 x
Bo Ty wszystkie drogi znasz do Nieba,
Weź nas za rękę, a my pójdziemy za Tobą.

Ogromnie ważna jest głęboka przemiana wewnętrzna każdego ucznia 
Chrystusa, aby narodził się Kościół służący, skierowany do ubogich – jak 
to bardzo znaczące, podkreśla papież Franciszek. Mamy w Kościele odejść 
od triumfalizmu, jurydyzmu i rządzenia, aby służyć innym w miłości! Od-
nosi się to do wszystkich członków Kościoła... Źródłem tej wewnętrznej 
przemiany jest świadome uczestnictwo w niedzielnej, a nawet tygodnio-
wej Eucharystii, rozumianej jako Msza św., czyli posłanie do świata.

Święta Maryjo Królowo
Święta Maryjo, Królowo naszych codziennych spraw,
Prowadź nas jasną drogą, prowadź nas jasną drogą
Aż do niebieskich bram.

Kościół tkwi w świecie, w którym cywilizacja techniczna dziś ogrom-
nie przyspieszyła bieg wydarzeń i współczesną historię, a zaniedbała tro-
skę o słuszne i pełne prawa człowieka. Jednym z podstawowych błędów 
to: wolność bez miłości, prawa bez obowiązków, zysk bez zasad, człowiek 
podporządkowany całkowicie pracy, życie człowieka bez wieczności…! 
Stąd słuszny bunt wobec przedmiotowego traktowania osoby ludzkiej... 
Stąd zaniedbanie dialogu, jako formy rozwiązywania najtrudniejszych 
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spraw... Stąd wielkie biedy, choroby, krzywdy ludzkie, uzależnienia, woj-
ny, warunki niegodne życia człowieka... Problemy te są celowo nierozwią-
zywane przez najbogatszych na świecie...! Wciąż więcej pieniędzy wydaje 
się na wojny niż na leczenie chorych, bo na wojnach najbogatsi bogacą się 
wyjątkowo szybko i to oni najczęściej zagłuszają głos Kościoła, wołanie 
biednych i chorych a także własne sumienie. 

Życie dla miłości

Nie bójcie się żyć dla miłości,
Dla tej miłości warto żyć.

Nie niosą pokoju ustawy, deklaracje, odezwy, akty prawne – pokój 
niosą dobroć  i miłość. Litera polityczna nie jest nośnikiem ducha. Naj-
mądrzejsze ustawy niczego nie zmienią, jeśli nie zmieni się człowiek je 
redagujący, tak by traktował innych jednostkowo i społecznie. U podstaw 
wszelkich przemian społecznych jest osobiste nawrócenie, zmiana życia, 
zmiana myślenia, postępowania, inne podejście do pracy, do obowiązków, 
do swojej przyszłości na ziemi i w Niebie. Wciąż jednak panują na świecie 
pogańskie zasady... Ludzie boją się przyjąć Chrystusa z Jego Ewangelią, 
krzyżem i zmartwychwstaniem, z ofiarnym prawem miłości... Wciąż sta-
wia się pomniki zbuntowanym na władzę, wciąż w muzeach eksponuje 
się narzędzia tortur i śmierci, a bohaterstwem w myśleniu wielu ludzi jest 
łamanie wszelkiego prawa...! Skutkiem manipulacji jest dziwne myślenie 
u wielu: pragną bardziej zła niż dobra, szukają źródeł największych zy-
sków w ten sposób, że miłość małżeńską ograniczają tylko do pornografii, 
a gromadzenie finansów uznają za najważniejszy cel w życiu! Do takiego 
obrazu świata Chrystus wysyła dziś nas, chrześcijan ze swoim orędziem 
miłości.

Moja droga jest prosta
Moja droga jest prosta, idąc nią w sercu radość mam,
Bo wiem, że nie pomyliłem się, moja droga jest pewna,
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Na jej końcu światłość jest, która wciąż mi mówi,
Jak mam dalej iść.

Ref. Jezus, Jezus, Jezus moim Panem jest. 
I chociaż wciąż upadam, chociaż gubię się,
To jednak chcę ciągle iść moją drogą.
Bo na niej jest prawda, na niej pokój jest,
Na niej jest moje szczęście moja miłość.

Dziś należy podkreślić dużą odpowiedzialność świeckich chrześci-
jan za życie religijne w swoim środowisku. Odpowiedzialność ta dotyczy 
szczególnie ojców i matek, dziadków i najstarszych w rodzinie. Duże masy 
ludzi w kościele wciąż nie są przebudzone dla Chrystusa...! Stąd wołanie 
papieża i biskupów: „Obudzić olbrzyma, tj. ludzi świeckich w środowisku 
Kościoła...!”. Obudzić m.in. przez świadome uczestnictwo w niedzielnej 
Eucharystii ze świadomym posłaniem do świata, przez uczestnictwo w ma-
łych wspólnotach ludzi aktywnych w parafii, przez uczestnictwo w reko-
lekcjach, w pielgrzymkach, kręgach różnych wspólnot. Ogólnie świętość 
poza świątynią jest dziś pilnym zadaniem świeckich uczniów Chrystusa. 

Tylko Ty mnie prowadź
Gdy drogi pomyli los zły i oczy mgłą zasnuje,
Miej w sobie tę ufność nie lękaj się.
A kiedy gniew świat ci przysłoni i zazdrość jak chwast zakiełkuje,
Miej w sobie tę ufność nie lękaj się.

Ref. Ty tylko mnie poprowadź, 
Tobie powierzam mą drogę.
Ty tylko mnie poprowadź,
Panie mój. 

Poprowadź jak jego prowadzisz przez drogi najprostsze z możliwych.
I pokaż mi jedną, tę jedną z nich.
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A kiedy już głos Twój usłyszę i karmić się będę nim co dzień,
Miej w sobie tę ufność nie lękaj się.

Miłość Boga i ludzi jest sensem i celem Eucharystii, dlatego mówimy, 
że Eucharystia jest sakramentem miłości. Chrystus ustanowił ją z miłości 
ku Ojcu i ludziom.  W Eucharystii działanie Boga osiąga swój szczyt...! 
Jest to szczególny sakrament spotkania człowieka z żywym Chrystusem. 
Jest to też szczególne zobowiązanie do miłości pojedynczego człowieka 
i wszystkich ludzi. 

Miłość, którą jest Bóg w nas
Miłość, którą jest Bóg w nas, ukaże nam drogę, 
którą mamy kroczyć, którą mamy kroczyć.
Nie mów mi o narodzeniu Jezusa w Betlejem, nauczaniu Jezusa, nie 

mów mi  o śmierci na krzyżu, o pustym grobie, o Jego ukazywaniu się 
uczniom... Skoro twierdzisz, że Chrystus Żyje, to pokaż mi, co On dzisiaj 
uczynił w tobie..., pokaż mi, jak przemienił twoje życie..., jak dokonał 
przemiany twego życia na lepsze.

Powołanie 
Szedłem kiedyś inną drogą, czas powoli mijał mi,
Lecz spotkałem na niej kogoś, kto zachwycił sobą mnie.

Ref. 
Pan powiedział: Ty pójdź za mną, Przez zwyczajne, szare dni 
Nie bój się, ja będę z tobą, niech nie będzie smutno ci
  
Powołałeś mnie jak Piotra, od zwyczajnych ludzkich spraw.
Trudna będzie moja droga, lecz nie będę na niej sam

Chcę Ci wszystko ofiarować, Twoim wiernym uczniem być,
Wszystkich kochać Twą miłością, Panie, proszę, dodaj sił!
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Sakramentu Eucharystii nie można oddzielić od przykazania miłości 
człowieka, które tu ma swe źródło i siłę. Ta Boska i ludzka ofiara zaradza 
przeróżnym biedom dzisiejszego świata...! Broni nas przed egoizmem in-
dywidualnym, rodzinnym i społecznym. 

Z pełnego uczestnictwa zaś we Mszy św. wypływa konieczność nie-
sienia skutecznej pomocy potrzebującym.

Jest jedno ciało
Jest jedno ciało, jest jeden Pan. 
Jednoczy nas w Duchu, byśmy razem szli.
Usta głoszą chwałę Mu, w ręku słowa Jego miecz,
W moc odziani tak idziemy, zdobywamy ziemię tę.

Ref. Jesteśmy ludem Króla chwał, Jego świętym narodem, 
Wybranym pokoleniem, by objawiać jego cześć.
Jesteśmy ludem Króla chwał, Jego świętym narodem,
Wielbijmy Jezusa, On jest Królem całej ziemi tej.

Chrystusa mamy naśladować w miłości..., aby z Nim każdego dnia 
przemienić siebie, środowisko życia i dzisiejsze dni historii. Wzorem jest 
dla nas Maryja.

Maryjo, wzorze prostoty
Maryjo, wzorze prostoty, przez Ducha Świętego napełniona,
Radością wieczną wciąż i na zawsze przepełniona.

Ref. Świątynio Syna Bożego, Prowadź nas ścieżką Ducha Świętego
Wszędzie tam (gdzie człowiek czeka sam) / 2 x 

Komunia z Chrystusem wyjątkowo zobowiązuje do komunii z wszyst-
kimi ludźmi, braćmi Jezusa, który ciągle nas poucza, że „Cokolwiek uczy-
niliście jednemu z moim braci najmniejszych... – mnieście uczynili...!”. 
Bo tak naprawdę to od pojedynczych chrześcijańskich czynów ofiarnej 
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i bezinteresownej miłości, skierowanych do innych ludzi i od odpowied-
nich struktur życia społecznego – zależy przyszłość twojego małżeństwa, 
rodziny, parafii, ojczyzny, Europy i świata.

Oświeć drogę mą
Oświeć drogę mą, choćby na jeden krok,
I nie pozwól mi w miejscu stać, ciągle czekam na cud,
Abyś nowe pragnienie w moje serce wlał 

Pewnego dnia, może po długich latach i tysiącach przyjęć Chrystu-
sa w Komunii św. – wypowiesz pełnym sercem JEZU UFAM TOBIE...! 
I wtedy Jezus zacznie prawdziwie kierować twoim życiem jako twój naj-
lepszy Przyjaciel i Przewodnik na krętych drogach codziennego postępo-
wania.

Wypłyń na głębię
Wypłyń na głębie, wypłyń na głębie.  
Pan tak blisko jest z Nim zarzucisz swą sieć. 
Pan ci mówi otwórz się Pan ci mówi wstań.
Ja jestem, odwagi, czemu wątpisz w łaskę mą.

W świecie rozdartym przez wojny i niezgodę Kościół jest znakiem 
jedności i pokoju. 

Zjednoczeni w Duchu
Zjednoczeni w Duchu, zjednoczeni w Nim, / 2 x
Módlmy się, aby jedność była odnowiona w nas,
Aby świat cały poznał uczniów Chrystusa w nas,
Aby świat cały ujrzał miłość w nas.
     
Wraz z innymi pójdziemy, podaj mi swoją dłoń, / 2 x
Wszystkim głosić będziemy tę radosną dla nas wieść,
Że nasz Pan kroczy z nami, że nasz Pan z nami jest,
Że nasz Pan zawsze z nami wszędzie jest.
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Chcemy razem pracować, chcemy złączyć swój trud, / 2 x 
By nie stracić godności, którą Pan obdarzył nas,
Aby strzec ludzkiej dumy, aby strzec dumy swej,
Żeby człowiek zachował godność swą.

Niechaj chwała brzmi Ojcu, który stworzył ten świat. / 2 x
Chwała też Chrystusowi, który Synem Jego jest
I Duchowi też chwała, który jednoczy nas
I Duchowi też, który łączy nas.

Łatwiej jest recytować odpowiedzi mszalne, śpiewać pieśni, czy od-
mawiać koronkę niż zauważyć ludzi w potrzebie. Tak trudno wyzbyć się 
z obojętności w stosunku do drugich ludzi i kochać ich takimi jacy są, 
a także wszystkim dobrze życzyć i radośnie służyć światu...! 

Nie ma problemu
Nie ma problemu, by Bóg rozwiązać nie mógł,
Góry tak wielkiej, by On przesunąć nie mógł.
Burzy tak strasznej, by On uciszyć nie mógł,
Smutku takiego, by go ukoić nie mógł.

Skoro podniósł On na barkach swych ciężary świata,
Wiedz drogi bracie, że On poradzi i twym.
Skoro podniósł On na barkach swych ciężary świata,
Wiedz droga siostro, że On poradzi i twym.

Kochany Jezu, choć teraz muszę odejść od stóp Twoich, to jednak 
ufam, że ofiara Mszy św. będzie trwała nadal, ale tym razem na ołtarzu 
mojego serca. Adoruję Cię Jezu i uwielbiam w Hostii świętej, którą przed 
chwilą przyjęłam. Trwa we mnie Boże, abym ja mogła trwać w Tobie.

Nie umiem dziękować Ci Panie
Nie umiem dziękować Ci Panie, bo małe są moje słowa.
Zechciej przyjąć moje milczenie i naucz mnie życiem dziękować. / x 2 
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Naucz milczeć w zachwycie, gdy dajesz, naucz kochać gorącej, gdy 
bierzesz.

Naucz ufać miłości Twej, Panie, choćby wszyscy przestali Ci wierzyć. 
/ x 2

Naucz patrzeć w Twe oczy, mój Boże, naucz krzyż Twój całować i no-
sić.

Naucz słuchać Cię sercem pokornym i otwierać swe serce na oścież. 
/ x 2

W uczniach Zmartwychwstałego Jezusa, poganie widzieli, że Chry-
stus naprawdę żyje i działa. W ich życiu Zmartwychwstały wprowadza zu-
pełnie inną radość, inną wolność, niespotykane oderwanie od dóbr mate-
rialnych, pełną sprawiedliwość i uczciwość,  a czymś wyróżniającym była 
miłość nieprzyjaciół i miłosierdzie wobec tych, którzy ich prześladowali. 
Poganie widzieli, że to Zmartwychwstały Jezus sprawia, że oni tak, jak 
nikt inny miłują wszystkich, a dla zbawienia innych, gotowi są poświe-
cić własne życie. Tak ukrzyżowany Jezus, musi żyć naprawdę! Któż inny 
bowiem w ich życiu mógłby dokonać tak zdumiewającej i dobroczynnej 
przemiany?! Na takich uczniów Zmartwychwstałego Jezusa czekają dzi-
siejsi poganie!

Tylko on, tylko on ubogi cieśla z Nazaretu
Wśród licznych dróg człowieczych, jedna jest tylko prawdziwa. 
Lecz kto nam pokaże tę drogę? Kto powie, jak się nazywa? 
Niełatwa to będzie wędrówka, nie będzie usłana różami. 
Dojdziemy do celu na pewno, gdy ktoś będzie szedł z nami.

6. Dziękczynienie po Eucharystii
Po Mszy św. i Komunii powinniśmy pozostać przez jakiś czas na mo-

dlitwie dziękczynnej do Chrystusa obecnego w naszych sercach i w świą-
tyni. Oto kilka z propozycji takich modlitw.
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Jezu wierzę w to, że jesteś w moim sercu, pragnę coraz bardziej ko-
chać Ciebie. Pobłogosław wszystkie moje obowiązki w rodzinie, w pra-
cy i wypoczynku. Naucz mnie miłować Ciebie w ludziach, których dziś 
postawisz na drogach mego życia. Bądź ze mną każdego dnia i w każdej 
godzinie. 

Jezu dajesz mi swoje błogosławieństwo i chcesz, abym przekazał Twój 
pokój i miłość wszystkich, z którymi się dziś spotkamy. Panie, objawiłeś 
się mi jako Droga, pragniesz posłużyć się mą, abym udał się do chorych 
i słabych. Uczyń moje serce podobnym do Twego, aby ciepło Twojej mi-
łości przeniknęło do mojej rodziny i do moich najbliższych. Pobłogosław 
moje oczy, aby spojrzenie nie było zaćmione grzechem egoizmu i pychy.

Dziękuję Ci Panie Jezu za łaskę uczestnictwa we Mszy św. i za przy-
jęcie przyjęcie Twego Eucharystycznego Ciała. Dziękuję za pouczenie 
w Liturgii Słowa, za cud przemiany chleba i wina, za Twoją obecność 
w Komunii św. Chcę coraz lepiej być wierny swojemu powołaniu, proszę 
o ducha miłości, ofiary i umiejętność niesienia życiowego krzyża. Pozwól 
mi jutro przyjść do Ciebie i bądź ze mną w ostatniej chwili mego życia. 

Maryjo, Niewiasto Eucharystii, proszę Cię, naucz mnie żyć Euchary-
stią, rozważać Słowo Boże i służyć ludziom w miłości, aby na moim sercu 
dokonywała się Jezusowa ofiara krzyża. Uwielbiam Jezusa w św. hostii, 
którą przed chwilą przyjąłem. Pomóż mi Maryjo, aby Jezus trwał w moim 
sercu na zawsze. 

Boże, ofiaruję Ci moje myśli, aby prowadziły mnie do Ciebie, moje 
słowa, aby mówiły jedynie o Tobie, moje uczynki, aby zgadzały się z Two-
ją wolą i całe moje postępowanie, by było życiem wyłącznie dla Ciebie. 

O Maryjo, strzeż serca mego, o Jezu nie wychodź z niego, póki mi 
tchu życia stanie, nie opuszczaj mnie Jezu Panie. O Józefie ratuj nas, w ży-
ciu, śmierci, w każdy czas. Najsłodsze serce Jezusa, zmiłuj się nad nami. 
Niepokalane serce Maryi, bądź moim ratunkiem.

Proszę Cię Jezu o rozum dobry, o pamięć dobrą, o naukę dobrą, 
o zdrowie dobre, o bojaźń Bożą, przyjaźń ludzką i błogosławieństwo Two-
je święte. Tobie Jezu serce oddaje, coraz lepiej niech się staję. 

Oto jestem, poślij mnie...! 
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Panie, to Ty na mnie spojrzałeś, Twoje usta wyrzekły me imię, swoją 
barkę pozostawiam na brzegu, razem z Tobą nowy zacznę dziś łów...! 

O Ty, co mieszkasz sam w moim sercu na dnie, niech Twój usłyszę 
głos w moim sercu na dnie...!

Posyłam was na pracę bez nagrody...! 
Może być tylko cisza – zrozumienie bez słów – i spojrzenie w milcze-

niu na tabernakulum.

7. Adoracja
Adoracja wypływa z osobistego przekonania o rzeczywistej Obecno-

ści Chrystusa pod postacią konsekrowanego Chleba. Ta trwała Obecność 
jest szczególnym owocem Eucharystii. Ta Obecność eucharystyczna jest 
Największą Boską Miłością na ziemi! Nieskończona miłość Chrystusa 
ukryła się w białym eucharystycznym Chlebie. Chrystus jest tu nieustan-
nie obecny. Jest tu Bóg Żywy  i Prawdziwy. 

Pomiędzy kultem adoracyjnym a celebracją eucharystyczną istnieje 
bardzo ścisły związek. Adoracja eucharystyczna rodzi się ze Mszy św., 
i prowadzi do Mszy św., ale dokonuje się poza Mszą św. To żywa wiara 
w Obecność Chrystusa dała w XIII w . (czasy św. Franciszka z Asyżu) 
początek kontemplacji Hostii, a także modlitwom, śpiewom, przyklęk-
nięciom. Modlitwy te skierowane są do Chrystusa, obecnego w sakra-
mentalnym znaku Chleba. Uznajemy Jego Obecność. Eucharystia jest 
zbyt Wielkim Darem Chrystusa, aby można było być wobec Niego obo-
jętnym. 

Obecność Chrystusa w Eucharystii i wszelkie formy adoracji zmie-
rzają ostatecznie do komunii sakramentalnej i duchowej. Wszak Chrystus 
w Wieczerniku powiedział: „Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy...!”, a więc 
głównym celem Eucharystii jest pokarm, ale zjednoczenie z Chrystusem, 
to jednak długi proces, który trwa wiele lat...!!! Wielką pomocą do zjed-
noczenia z Chrystusem jest właśnie adoracja. Przebywając zaś na adoracji 
przy Żywym Chrystusie, otwierają się przed Nim nasze serca, przedsta-
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wiamy Mu potrzeby własne, bliskich, przyjaciół  i modlimy się o zbawie-
nie naszych zmarłych. Kto potrafi adorować, ten potrafi uczestniczyć we 
Mszy św., a kto potrafi uczestniczyć świadomie w Eucharystii, będzie też 
umiał stosownie adorować. 

Adoracja udziela łaski, budzi pragnienie większej miłości do Chrystu-
sa, do częstej Komunii św. i rodzi pragnienie Życia Wiecznego. Ożywia, 
oczyszcza i umacnia święte pragnienia. 

Hostię, przeznaczoną do wystawienia w adoracji, należy konsekrować 
podczas Mszy odprawianej bezpośrednio przed adoracją. Chrystusowy 
Chleb jest przechowywany w ozdobnych naczyniach, jako wyraz wiary 
i miłości dzisiejszych uczniów Chrystusa. W czasie adoracji Obecność 
Chrystusa powinna być podkreślona przez godne miejsce, świece i świa-
tło. Niech wierni skupiają swoją uwagę na Chrystusie Panu.

Adorować Chrystusa oznacza uznać Go za Boga, za Stwórcę i Zbawi-
ciela, za Pana i Mistrza wszystkiego, co istnieje, za nieskończoną i miło-
sierną Miłość. Adoracja jest to zasadnicza postawa człowieka wierzącego 
wobec Chrystusa. To czytelny sposób okazywania Mu miłości. Chrystus 
oczekuje na was w tym Sakramencie Miłości, aby umocnić naszą słabą 
ludzka zdolność do miłowania według Ewangelii. Miłość naszego serca 
wymaga ciągłej nauki, rozwoju  i doskonalenia. Tu dopełnia się nasza oso-
bista miłość, która zamieszkuje w nas przez Komunię św. To najpełniejsze 
spotkanie i zjednoczenie z Jezusem na ziemi. Tu rodzi się w człowieku 
prawdziwy głód Ciała Pańskiego i pobudza do większego osobistego zjed-
noczenia z Chrystusem. Adoracja, to wynagrodzenie za Jezusową miłość 
ukrzyżowaną i zmartwychwstałą, obecną na każdej Mszy św. w znaku 
chleba i wina. Ta Boska Miłość na adoracji rozwija się w nas, gruntuje 
i umacnia słabą ludzką zdolność do miłowania, na wzór Jezusa.

Wiara, że w Eucharystii przyjmujemy Ciało i Krew Pana Jezusa zobo-
wiązuje wszystkich wiernych do najwyższego kultu. Ten kult ma się reali-
zować we wnętrzu każdego człowieka. Jest to kult „w duchu i w prawdzie”. 
Najwyższą formą kultu, okazywanego Bogu Ojcu przez Chrystusa w Du-
chu Świętym, jest Eucharystia. Wyższość Eucharystii nad innymi sakra-
mentami polega na tym, że Chrystus, sprawca wszelkiego uświęcenia, jest 
w niej Obecny, natomiast w innych sakramentach Chrystus działa podczas 
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ich sprawowania. W Eucharystii jest Obecny tak długo, jak długo pozostają 
niezniszczone Postacie Eucharystyczne, czyli konsekrowane Chleb i Wino. 
Tradycja Kościoła pokazuje, że już w pierwszych wiekach chrześcijanie za-
bierali po Mszy św. Najświętszy Sakrament i zanosili do chorych, do więź-
niów i w godnych miejscach Chrystusa przechowywali. 

Kościół pragnie oddać kult Chrystusowi, zgodnie z Jego zamierze-
niem. Eucharystia jest w pierwszym rzędzie ukierunkowana ku spożywa-
niu, co wynika  z polecenia Jezusa: „Bierzcie i jedzcie...!”, a następnie 
ku adorowaniu. Adoracja to nasze wynagrodzenie za Jezusową Miłość, 
skazaną na śmierć przez ukrzyżowanie! Taka sama miłość Jezusa jest na 
każdej Mszy św., szczególnie w znaku Chleba i Wina! 

Adoracja może przybrać różne formy, treści i sposoby. Właściwą po-
stawą są tu pełne miłości chwile ciszy człowieka i chwały wobec Obecne-
go Chrystusa. Wskazane jest też czytanie Pisma Św., różne treści modlitw 
wspólnych i osobistych, a także wspólny śpiew. Odmawia się również 
wspólnie, zatwierdzone przez Kościół Litanie, Koronki i zestawy modlitw. 
Adoracja wymaga przygotowania siebie, miejsca, tekstów, czasu i ciszy. 
We wspólnej adoracji parafialnej powinny być szczególnie trzy tematy: 
wiara, przeproszenie i prośby. Adoracja przed Najświętszym Sakramentem 
jest też formą wynagrodzenia Chrystusowi za Jego miłość do grzesznych 
ludzi, którzy do dziś są obojętni wobec Dzieła Krzyża i Zmartwychwsta-
nia. Rodzi ona pragnienie, aby Chrystus ogarniał całe nasze życie osobiste 
i wspólnotę, w której jesteśmy. 

Adoracja, zrodzona z pragnienia oglądania Hostii, dała początek wy-
stawieniu Najświętszego Sakramentu w monstrancji i procesji euchary-
stycznej. Wystawienie Ciała Pańskiego „utrwala” na dłuższy czas mszalne 
podniesienie, czyli ukazanie Chrystusa pod postacią Chleba. Wierni od-
dają kult Chrystusowi poprzez nawiedzenie Najświętszego Sakramentu 
Kościoła poza Mszą św. Przejawem kultu eucharystycznego jest także 
błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. Zaleca się, aby wierni 
przed samym błogosławieństwem nawiązali w modlitewnej ciszy kontakt 
z Chrystusem i przyjęli Jego Boską Moc, świadomi, że po otrzymaniu 
Błogosławieństwa idą w dalsze życie wsparci Łaską Bożą. Kościół za-
leca też prowadzenie różnych nabożeństw eucharystycznych. Nowa for-
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ma kultu Eucharystii to Kongresy Eucharystyczne, o zasięgu światowym, 
krajowym i diecezjalnym. Ich celem jest pogłębienie i ożywienie wiary 
w Obecność Chrystusa w Najświętszym Sakramencie.

Przypomnieniem i odnowieniem wiary, czci i chwały należnej Chry-
stusowi w Najświętszej Eucharystii jest Uroczystość Bożego Ciała, czyli 
Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Procesja jest publicznym wyzna-
niem wiary w Obecność Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. Kapłan 
sprawujący Eucharystię, konsekrowaną Hostię na tej samej Mszy św. nie-
sie w procesji, a przy czterech stacjach, czyli ołtarzach, czytania biblijne 
odnoszą się do Eucharystii.

Tabernakulum to „złoty domek”, w którym przechowuje się prawdzi-
we Ciało Pana Jezusa pod postacią Chleba. Dużą Hostię ksiądz wkłada 
do ozdobnej monstrancji, która wygląda jak słońce. Liturgiczny obrzęd 
nazywa się wystawieniem Najświętszego Sakramentu, gdy po Mszy św. 
ksiądz wystawia Chrystusa w monstrancji. Modlitwy mogą być w ciszy 
lub prowadzone głośno. Warto zwrócić uwagę na treść modlitw czy śpie-
wów, których teksty są zatwierdzone przez Kościół – dużo tam pięknych 
treści o miłości, nadziei i wierze. 

Wieki płyną jak chmury po niebie, pokolenia odchodzą jedne po dru-
gich  i czas płynie nieubłaganie, a Chrystus Ten sam teraz i na wieki jest 
ciągle Obecny w Białym Chlebie na Eucharystii na ołtarzach całego świata. 
Chrystus ciągle zamieszkuje wśród swojego ludu, bo radością Jego jest być 
przy synach ludzkich i wciąż żyje, by się wstawiać za nami i z nami ciągle 
wielbić Ojca Niebieskiego, Stwórcę nieba i ziemi. Tu jest źródło naszego 
zachwytu nad miłością Boga do nas, grzesznych wędrowców przez ziemię 
do pełnego miłości Domu Boga Ojca.

Oto kilka modlitw i wspólnotowych tekstów na adoracje Chrystusa 
Eucharystycznego:

1.  Cześć Ci oddaję, Boże miłości, Jezu, prawdziwie obecny w Naj-
świętszym Sakramencie. Cześć Ci oddaję, o Ty, któryś przyszedł do swo-
ich, a swoi Cię nie przyjęli... Wielbię Cię z wszystkimi, którzy Cię miłują 
i z nimi razem przychodzę do stóp Twoich, by oddać Ci cześć, zaczerpnąć 
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światła i prosić o łaski. Ty wzywasz mnie do okazywania Ci miłości. Oto 
jestem, mój Jezu! Serce moje jest małe, ale całe Twoje. 

2.  W Ciebie wierzę, Tobie ufam, Ciebie miłuję. Zawsze wielbię Cie-
bie, Jezu w Eucharystii, Boże żywy. 

3.  Oto Bóg stanął wśród nas. Obecny w Hostii sam. Łączy nas w je-
den kłos. Zbiera w jedno grono. W Eucharystii święty czas swoim życiem 
darzy nas. Wyciągnijmy dłoń po dar. Maryja pomoże nam, aby z ziarna 
powstał chleb, grono stało się winem, by zaistniał wielki cud, by odnowił 
się Boży lud.

4.  Jezusowi Chrystusowi, Królowi nieba i ziemi, obecnemu w Naj-
świętszym Sakramencie pokłon i cześć oddajmy.

5.  Panie Jezu, uczyń nas podobnymi do Ciebie, uczyń nas pochwal-
ną ofiarą dla Twojego i naszego Ojca. Oddajemy Ci siebie, nasze prace 
i wszystko co mamy jako ofiarę chwały, dziękczynienia i miłości. 

6.  Kochany Jezu, obecny w mojej duszy, uwielbiam Cię, wierzę 
w Twoją miłość do mnie, chcę kochać Ciebie coraz więcej.

7.  Twoje milczenie przyzywa moje milczenie, Twoja obecność moją 
obecność, Twoja modlitwa moją modlitwę, Twoja Miłość moją miłość. 
Jezu przyzywaj mnie nieustannie. 

8.  Proszę, niech Twoja obecność mnie ciągle uświęca, bym w głębi 
serca mojego mógł Ci składać nieustanną ofiarę godną Ciebie. Szczęściem 
jest Ciebie adorować i z Tobą przebywać! 

9. Jezu, Boże mój, miłości moja i wszystko moje. Królu osamotniony  
i opuszczony na ołtarzach naszych. Pogrążam się u stóp Twoich w milcze-
niu, uwielbieniu i miłości. 

10. Panie Jezu, przychodzę do Ciebie, oceń moją przeszłość, ukształ-
tuj we mnie teraźniejszość i przygotuj mi przyszłość z Tobą. Kiedy jestem 
z Tobą, nie cieszy mnie ziemia, boś Ty Dziedzictwem moim na wieki!

11. Wpatruję się w Ciebie Jezu pod postacią Chleba i proszę za tych, 
których tu nie ma, a którzy zapisani są w moich myślach i sercu. Pomóż 
mi, abym przyprowadził ich do Ciebie. 

12. Błogosław Panie Boże moim myślom, czynom mojej pracy, nauce, 
słowom. Wejrzyj i wspomóż mnie we wszystkich działaniach. 

13. Jestem bardzo szczęśliwy, że Ty Jezu mieszkasz w moim sercu, 

7 .  A D O R A C J A



278

niczym  w tabernakulum. Kocham Ciebie Chlebie Żywy. Uczyń mnie na-
rzędziem Twojej miłości. Niech wzrasta Twoje Królestwo prawdy, miłości 
i pokoju w sercach ludzi całego świata. 

14. O Jezu, Zwycięzco śmierci, piekła i szatana, daj mi łaski potrzebne 
do zwycięstwa nad grzechami i złymi skłonnościami, bym w ten sposób 
zasłużył sobie na chwalebne zmartwychwstanie i uczestnictwo w wiecznej 
radości Nieba.

15. W Twoim Sercu o Jezu składam wszystkie moje nadzieje, radości, 
cierpienia, modlitwy, całe moje życie. Niech Twoja łaska przemienia moje 
serce, abym mógł żyć z Tobą i dla Ciebie. 

16. Stoję przed Tobą Panie Jezu pełen uwielbienia i miłości. Nikt nie 
kocha mnie tak jak Ty! Nikt tak jak Ty mnie nigdy nie zrozumie! Dzięki 
Ci składam za łaski i miłość, których doświadczam. Dzięki, że dałeś mi 
rodzinę, dzięki za ukochaną żonę i piękne dzieci. Dziękuję za zaufanie, 
które mi okazałeś powierzając ich mojej opiece. Panie jestem Twój, uczyń 
ze mnie narzędzie Twojej miłości. 

17. Klękam przed Tobą Panie Jezu w milczeniu i skupieniu. Przyglą-
dam się Tobie. Jesteś w Chwale – prawdziwy Bóg, niepojęta dla mnie 
Tajemnica! Tylko Twoja miłość potrafiła to wymyślić. Dziś wyjątkowo 
jestem zachwycony Tobą. Utwierdź mnie w miłości, wspieraj w wierno-
ści, niechaj nakarmiony Twoim Ciałem dam świadectwo wiary i miłości 
wśród moich najbliższych. 

18. Chryste otwórz proszę moje serce i umysł, odnów moją duszę. Daj 
mi łaskę swoją, abym w tej adoracji wyszedł w świat silniejszy, duchem 
doskonalszy, bardziej kochający Ciebie i bliźnich.

19. Panie Jezu, uwielbiam Cię za Twoją obecność, która umacnia 
mnie, a zarazem uzdalnia do pójścia za Tobą. Panie Jezu, uwielbiam Cię, 
adoruję i proszę, naucz mnie chodzić Twoimi drogami, aby po moich śla-
dach ludzie doszli do Ciebie. 

Rady i przemyślenia
1. Mimo zakończenia Mszy św., ona trwa nadal. Skończyło się nabo-

żeństwo i związane z nim obrzędy, ale to, co dokonało się w nas podczas 
Eucharystii ma swe przedłużenie w codziennym życiu.
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2. Nie powinniśmy wychodzić z kościoła tuż po zakończonej Eucha-
rystii, a tym bardziej, gdy celebrans i służba ołtarza jeszcze nie odeszli 
do zakrystii. Ukończenie świętego obrzędu i czas po nim daje okazję do 
chwili zadumy i do wyrażenia dziękczynienia – teraz bardzo osobistego za 
wszelkie dobro, jakie nas spotyka.

3. W miejscu pracy, zamieszkania i w rodzinie należy dawać świa-
dectwo o bożej miłości.

4. Dywagacji o Bogu jest przesadnie dużo w mediach i codziennych 
dyskusjach, ale z reguły nic one nie wnoszą do wspólnego życia. Dziś po-
trzeba ewangelicznych czynów miłości, tak by każde nasze działanie Bóg 
wspierał swoją łaską.

5. Adoracja, to nie tylko kontemplacja Hostii. Adoracja, to także posta-
wa człowieka wierzącego wobec Chrystusa. Mszalne podniesienie zostaje 
niejako utrwalone na dłuższy czas poprzez wystawienie Ciała Pańskiego.

6. Wielu ludzi nie zabiega dziś o życie po śmierci, nie myśli, jaki jest 
los zmarłych, nie tęskni za Chrystusem...Jeśli ty masz w sobie duchowy 
skarb wiary i nadzieję na życie wieczne, niech twoim czynem miłosierdzia 
będzie dotarcie do nich, niech skłoni do przeczytania tej książki i uświado-
mi ci, ile zawdzięczasz Chrystusowi.
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Na zakończenie lektury tej książki, w oparciu o jej treści, zastanów-
my się, co mamy uczynić i co mieć na uwadze, by nasze uczestnictwo 
we Mszy św. było jeszcze bardziej świadome. Wielką pomocą jest niniej-
szy przewodnik, którego celem jest umocnienie wiary w ogromną moc 
Słowa Bożego. Stanowi on klucz do pełnego uczestnictwa w Euchary-
stii. Jako autor wyrażam najgłębsze przekonanie, że jego lektura będzie 
otwierać serca, dusze i umysły Moich Drogich Parafian na zbawczą obec-
ność i działanie Chrystusa. A ponadto spowoduje pozostawanie wiernym 
i świadomym, że:

1.Chrystus wskrzesił nasze ciała z prochu ziemi i upodobnił do swo-
jego ciała uwielbionego. Wtedy pośród nowego stworzenia wyzwolonego 
ostatecznie od zepsucia śmierci śpiewać będziemy hymn uwielbienia, któ-
ry wznosi się do Boga Ojca, od Chrystusa żyjącego na wieki.

2.  Najbardziej duchowo blisko jesteśmy z naszymi zmarłymi podczas 
Mszy Świętej. Tu uobecnia się Śmierć i Zmartwychwstanie Jezusa. Tutaj 
jest duchowo obecny Zmartwychwstały Chrystus i są także ci, za których 
modlimy się, a którzy przez śmierć swoją weszli w śmierć Jezusa w na-
dziei, aby mieć pełny udział w Jego Zmartwychwstaniu. To wielki cud 
Miłosierdzia Bożego, nasza modlitwa ze Zmartwychwstałym Chrystusem 
sięga poza ziemską rzeczywistość. 

3. Komunia Święta, to jedność i zjednoczenie z Chrystusem. W tej 
jedności z Żywym Chrystusem możemy powtarzać słowa: „Wybawca mój 
żyje”. Tylko w komunii z Jezusem rozumiemy sens cierpienia, nadzieje na 
pokonanie naszej śmierci i ufność w Nagrodę u Ojca Niebieskiego. Chry-
stus jest tu dla nas siłą do godnego przeżywania wszelkich tajemnic życia, 
śmierci i Nieba. 

4. Przez częstą Komunię Świętą Zmartwychwstały Chrystus budu-
je w nas miłość wieczną, dlatego tak ważna jest budowa człowieka we-
wnętrznego w nas. Grzech zabija w nas życie wieczne, niszczy nadzieje na 
wieczność i rodzi obojętność na Boże Obietnice.

5. W drodze do Nieba możemy liczyć na pomoc naszych zmarłych, 
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szczególnie tych, z którymi łączyła nas na ziemi wielka miłość. Oni będą 
bliżej Boga, pomagają nam, bardzo troszczą się o nasze Zbawienie. Eu-
charystyczny Chrystus jest mostem, łącznikiem między Niebem a ziemią. 
Tylko przez Niego możemy na Mszy Świętej pomagać naszym zmarłym. 
Staje się to dopiero wtedy, gdy dla każdego z nas Zmartwychwstały Chry-
stus staje się Prawdą, Drogą i Życiem. 

6. Człowiek prawdziwie mądry żyje w obliczu wieczności; na spra-
wy materialne patrzy z perspektywy tamtego życia. Jestem człowiekiem 
wieczności, a sprawy ziemskie nie są mi najważniejsze! Ta prawda po-
zwala inaczej ocenić wszystko, co w majątku świata gromadzę na ziemi 
i wszystko, czym dziś żyję. 

7. Chrystus codziennie przygotowuje nas na spotkanie ze sobą w wiecz-
ności. Daje nam Chleb  w nadziei na wielką nagrodę w Domu Ojca. 

8. Świat gardzi Chrystusem i obietnicą Nieba, a my z Ewangelią na-
dziei na życie wieczne kochamy Boga i ludzi. 

9. Od momentu Zmartwychwstania Jezusa śmierć została pokonana. 
Na tym polega Dobra Nowina o Zwycięstwie Chrystusa, które może być 
udziałem każdego z nas. Świadectwo z książki pt. „Życie po życiu”, czy-
li relacje tych, którzy przeżyli śmierć kliniczną, zwraca uwagę na to, że 
czeka na człowieka po jego śmierci większe, pełniejsze i doskonałe życie.

10. Pragnę podziękować Ci „Chryste, za Twoje Zmartwychwstanie, 
za zmartwychwstanie nas wszystkich, za Twoje Wielkanocne Zwycięstwo 
i nasze uczestnictwo w nim.. 

11. Dobra rodzina jest najcenniejszym skarbem ludzkości. Jest to 
pierwsza szkoła najważniejszej  mądrości życia dla każdego z nas. To my, 
rodzice, jesteśmy powołani, aby codziennym trudem  budować w domu 
rodzinnym podstawy wszelkiego wychowania dzieci i młodzieży. Czyni-
my to poprzez przykłady miłości rodzinnej, sposób przeżywania świąt na-
rodowych i kościelnych, a  także naukę odpowiedzialności przed Bogiem 
i ludźmi za własne życie. 

12. Bóg z wielkim zaufaniem powierzył nam, jako małżonkom, dzie-
ci, by w rodzinie spędziły najważniejszy czas w całym ich życiu. Świado-
mi jesteśmy, jak wielka to odpowiedzialność, bo  kiedyś sądzeni będziemy 
z miłości, gdy Bóg zapyta: „Jakim byłeś ojcem, jaką byłaś matką?”. 
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Miłości rodzinnej stale się uczymy, czerpiąc z mądrości Boskiej i ludz-
kiej przez całe życie. 

Wzorem dla kobiet jest Matka Boża, a dla mężczyzn św. Józef. Wyjąt-
kowym nauczycielem miłości jest dla nas Chrystus Eucharystyczny, obec-
ny w Cieplicach na niedzielnej Mszy św. 

13. Od początku istnienia naszej Parafii hołdujemy najwznioślejszym 
ideałom, związanym z życiem rodzinnym i wzajemną miłością przez or-
ganizowanie Święta Matki. Małżonkowie dopiero  po wielu latach stają 
się prawdziwymi przyjaciółmi. „Jakim byłeś mężem, jaką byłaś żoną?”. 

Zdajemy sobie sprawę z tego, że sami nie jesteśmy zdolni do wypeł-
nienia tego wielkiego  powołania, jakim obdarzył nas Bóg. Potrzebujemy 
Jego pomocy, łaski, darów Ducha Świętego. 

Dlatego uciekamy się w pokornym błaganiu do Tej, która jest „pełna 
łaski”, do Matki Bożej Miłosierdzia – Patronki Naszej Parafii, która za-
troskana jest o każde ludzkie życie i wołamy, modląc się przy wsparciu 
poniższego tekstu:

Modlitwa do częstego odmawiania przez moich Ukochanych Parafian:

Do Ciebie Cieplicka Matko Miłosierdzia przychodzimy pełni Ufności 
w Twoją pomoc w budowaniu miłości rodzinnej. Na cały czas życia w ro-
dzinie, szczególnie na jesień wspólnego życia, prosimy Cię Matko Miło-
sierdzia o zdrowie duszy i ciała, o radość ze wspólnego pokonywania tru-
dów i nadzieję na nasz udział w miłości wiecznej w Domu Ojca, w Niebie.

W sytuacji licznych zagrożeń błagamy Cię Matko z Ufnością: „Ocal 
miłość rodzinną, ocal poczęte życie, ocal Polskę, ocal świat” przed znisz-
czeniem rodziny, która jest fundamentem życia i miłości we wszystkich na-
rodach świata. 

Maryjo, dałaś dowód na weselu w Kanie Galilejskiej, że bardzo trosz-
czysz się o to, aby małżonkom, rodzicom i dzieciom w rodzinie niczego nie 
brakowało, co jest konieczne do życia i do miłości. Tę samą troskę okaż 
dziś w naszych rodzinach.
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Matko Miłosierdzia i Królowo Rodzin – módl się za nami 
Św. Józefie, Patronie rodzin – wspieraj naszych mężów i ojców 
w pracy, w miłości rodzinnej i w dążeniu do Nieba. 
Amen.
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