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Streszczenie
Autor ukazuje podejmowany w teologii Josepha Ratzingera istotowy zwią
zek Eucharystii z egzystencją Ludu Bożego. Szczególną uwagę poświęca jego 
refleksji dotyczącej doświadczenia eucharystycznego wierzących, którzy przyj
mując Pana w liturgicznych darach, przez pełne zjednoczenie z Nim stają się 
solą ziemi i światłem świata. W związku z analizą tekstów źródłowych niemiec
kiego teologa, osadzonych w posoborowej literaturze teologicznej, warto 
zauważyć troskę J. Ratzingera o właściwe przeżywanie tajemnicy Eucharystii, 
które pozwala całemu Ludowi Bożemu właściwie przyjąć i zrozumieć soboro
wą doktrynę eucharystyczną.

Słowa kluczowe: Eucharystia, Lud Boży, chrześcijańska egzystencja, zjedno
czenie eucharystyczne.

Abstract
The author of the article shows the essential relationship of the Eucharist with the 
existence of the People of God, undertaken in the theology of Joseph Ratzinger.
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He devotes special attention to his reflection on the Eucharistic experience of 
believers who, by accepting the Lord in liturgical gifts, become the salt of the earth 
and the light of the world through full union with him. On the basis of the analy
sis of the source texts of the German theologian, embedded in the post-conciliar 
theological literature, it is worth noting that J. Ratzinger took care of the proper 
experiencing of the mystery of the Eucharist, which allows the whole People of 
God to properly accept and understand the Eucharistic Conciliar doctrine.

Keywords: Eucharist, People of God, Christian existence, Eucharistic union.

Wstęp

„W sprawowaniu liturgii decyduje się przyszłość wiary i Kościoła" 
(Ein neues Lied fu r den Herrn, 1995, s. 9) -  to cytat przewodni dla całej 
refleksji Josepha Ratzingera wokół teologii Eucharystii. „Łamanie chle
ba" od początków istnienia Kościoła w bezpośredni sposób oddziału
je na każdego wierzącego, na jego duchowość i chrześcijańską posta
wę. Doświadczając realnej obecności Boga w Najświętszym Sakramen
cie, wierzący pragną być dobrzy jak chleb, a dostrzegając i przyjmu
jąc nieskończoną miłość Pana, sami pragną ten dar zanosić światu. 
Tak ujęte prawdy eucharystyczne stały się szczególnym przedmiotem 
teologicznych refleksji Josepha Ratzingera.

Celem artykułu jest analiza tekstów niemieckiego teologa pod 
kątem zbadania niezastępowalnego wpływu Eucharystii na egzystencję 
chrześcijan. Artykuł najpierw omówi, jak według Ratzingera doświad
czenie obecności Boga jest istotne dla właściwego przeżywania Miste
rium Mszy Świętej, by następnie wyjaśnić, w jaki sposób sprawowana 
przez Lud Boży Eucharystia urzeczywistnia się w codziennych posta
wach wierzących, konstytuując w nich „tożsamość eucharystyczną".

1. Doświadczenie obecności Boga w Eucharystii

Zgodnie z nauczaniem Kościoła katolickiego obecność Chrystusa Pana 
w sakramencie Eucharystii jest oczywista, realna i pewna. Sobór Waty
kański II przypomina tę prawdę, gdy naucza, że „Chrystus jest zawsze 
obecny w swoim Kościele, szczególnie w czynnościach liturgicznych. 
Jest obecny w ofierze mszy świętej, czy to w osobie odprawiającego, 
gdyż „Ten sam, który kiedyś ofiarował się na krzyżu, obecnie ofia
ruje się przez posługę kapłanów", czy też zwłaszcza pod postaciami
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eucharystycznymi" (Sobór Watykański II, 2002, nr 7). Potrzeba było 
tego przypomnienia w kontekście chociażby zrozumienia natury litur
gii, a przede wszystkim zrozumienia, jak wyjątkowym sakramentem 
jest celebrowana przez Kościół msza święta.

Katechizm Kościoła Katolickiego idzie krok dalej i mówi o wyjąt
kowej obecności Chrystusa w sakramentalnych darach. Ta wyjątko
wość „stawia Eucharystię ponad wszystkimi sakramentami i czyni 
z niej «jakby doskonałość życia duchowego i cel, do którego zmierza
ją wszystkie sakramenty»" (KKK, 2002, nr 1347). Następnie Katechizm 
przypomni niezmienną prawdę wiary, iż obecność Chrystusa w sakra
mencie Eucharystii „nazywa się «rzeczywistą» nie z racji wyłączno
ści, jakby inne nie były «rzeczywiste», ale przede wszystkim dlatego, 
że jest substancjalna i przez nią uobecnia się cały Chrystus, Bóg i czło
wiek" (KKK, 2002, nr 1347).

To jednak, że Kościół celebruje Eucharystię nie sprawia przecież, 
że dzięki niemu „dary stają się Ciałem i Krwią Chrystusa, ale sam Chry
stus, który został za nas ukrzyżowany. Kapłan reprezentujący Chrystu
sa wypowiada te słowa, ale ich skuteczność i łaska pochodzą od Boga" 
(KKK, 2002, nr 1375). Obecność Chrystusa dotyczy każdej z euchary
stycznych postaci -  jest On prawdziwie cały „w każdej ich cząstce, a więc 
łamanie chleba nie dzieli Chrystusa" (KKK, 2002, nr 1377).

Przypomnienie tak fundamentalnych prawd na początku 
pozwala nam teraz głębiej spojrzeć na refleksję Josepha Ratzingera, 
którą podjął także w tej zawężonej tematyce. Mówiąc o doświadczeniu 
obecności Boga w Eucharystii, podkreśla, że „w przemienionej posta
ci On jest i pozostaje obecny. Gdzie doświadcza się tego całym sercem, 
rozumem i zmysłami, tam staje się przed koniecznością: obecności tej 
należy stworzyć godną jej przestrzeń" (Duch liturgii, 2012, s. 80). Nie 
dziwi zatem fakt, że na podstawie tej refleksji dochodzi do wniosku: 
„Kościół bez obecności eucharystycznej jest w pewnym sensie martwy, 
nawet jeśli zaprasza do modlitw"(Duch liturgii, 2012, s. 81).

Kościół jako wspólnota wiary, zarówno gromadząca się w świą
tyni, jak i żyjącą poza nią staje się znakiem obecności Boga. Nie było
by to możliwe, gdyby nie doświadczenie obecności Boga w Najświęt
szym Sakramencie. Od zawsze obecność Jezusa eucharystycznego jest 
pierwszą obecnością w Kościele (Nadolski, 1986, s. 303). Tym bardziej, 
że jak przypomni niemiecki teolog, „w historii Chrystus jest obecny 
nie na sposób naturalnej wszechobecności, lecz przez dar swej obecno
ści, swojej skierowanej ku nam agape" (Problem transsubstancjacji, 2013, 
s. 276). Chrystus Pan chciał pozostać w Kościele przez Eucharystię, 
polecając, by „czynić to na Jego pamiątkę" (Łk 22, 19).
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Nie można jednak Boga zasłonić swoim aktywizmem. Dlate

go J. Ratzinger przypomni o szlachetnej prostocie, która ma „wyraźnie 
ukazywać centrum liturgii" (Czterdzieści lat Konstytucji, 2012, s. 648), 
tj. Jezusa Chrystusa, ale także „odpowiadać prostocie przychodzącego 
Boga i na niego wskazywać" (Czterdzieści lat Konstytucji, 2012, s. 648). 
Ponadto, wszelkie wykonywane przez wspólnotę zewnętrzne gesty 
liturgiczne „do niczego nie służą, jeśli nie staną się uczestniczeniem 
w owej rzeczywistości najgłębszej, w drodze Pana -  uczestniczeniem 
w Bogu. Na tę drogę mają one wprowadzać" (Życie liturgiczne, 2012, 
s. 593).

Pięknie i obrazowo niemiecki teolog pisze o tym, w jaki sposób 
modlący się Lud Boży może pomóc we wzajemnym doświadczeniu 
obecności Boga. Uświadamia zatem, że „kto kiedykolwiek znalazł się 
w Kościele zjednoczonym w cichej modlitwie Kanonu, ten doświad
czył, czym rzeczywiście jest wypełniona cisza, która stanowi zarów
no głośne i natarczywe wołanie do Boga, jak i przepełnioną Duchem 
modlitwę" (Duch liturgii, 2012, s. 169-170). Ratzinger pragnie w ten 
sposób przypomnieć, jak ważnym elementem modlitwy jest danie 
Bogu możliwości wypowiedzi, co dokonuje się tylko przez modlitwę 
w ciszy (Duch liturgii, 2012, s. 169-170). W niej bowiem człowiek wyra
ża swoją niemoc mówienia i działania, a otwiera się na wpływ Tego, 
który przychodzi. Cisza jest niejako opuszczeniem wymiaru ludzkiego 
i otwarciem się na coś bardziej niewyrażalnego, bo przychodzącego od 
Boga (Sielepin, 2006, s. 108).

Wszystkie sposoby obecności Boga w Kościele należy obja
śniać, wychodząc od tej jedynej związanej z Chrystusem paschal
nym (Nadolski, 1986, s. 303). Ten paschalny wymiar obecności Pana, 
zdaniem Ratzingera, bardzo mocno podkreślał Sobór Watykański II. 
Wprost przypomina, że „podstawową ideą soboru jest odniesienie do 
misterium paschalnego Chrystusa" (Czterdzieści lat Konstytucji, 2012, 
s. 638).

Co to oznacza w praktyce dla liturgii mszy świętej? Otóż 
„Pascha stanowi centralną kategorię soborowej teologii liturgii [...] jest 
ona w najwyższym stopniu dynamiką wznoszenia się ponad wszystkie 
rzeczy; jest przechodzeniem z życia do śmierci i ze śmierci do życia, ze 
świata do Boga, od rzeczy widzialnych do niewidzialnych" (Czterdzie
ści lat Konstytucji, 2012, s. 638). Paschalny wymiar każdej Eucharystii 
pozwala człowiekowi w szczególny sposób przejść od ziemskiego piel
grzymowania do spraw niebieskich i boskich. Nie dziwi zatem fakt, 
że właśnie ten wymiar liturgii został wyeksponowany przez Sobór 
i podjęty w refleksji niemieckiego teologa.
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Warto jednak pamiętać, że obecność Chrystusa w Euchary
stii posiada podwójny wymiar (Sienkiewicz, 2015, s. 204). Pierwszy 
to wymiar statyczny, przez który rozumie się ofiarowanie Jezusa na 
Krzyżu. Nie spowodowała ona zerwania jedności z Ojcem, lecz po 
zmartwychwstaniu uwielbiony Jezus, będąc zjednoczonym ze swoim 
Ojcem, jednoczy się z Kościołem, a Jego ofiara trwa tak długo, jak długo 
trwa w świecie Kościół i sprawowana jest msza święta (Bouyer, 2014, 
s. 79).

Nie wolno jednak zapominać o zawartej w Najświętszej Ofie
rze obecności dynamicznej (Warzeszak, 2005, s. 24-25). Chrystus Pan, 
zapraszając swój Kościół do szczególnej jedności i miłości właściwej 
relacjom w Trójcy, zaprasza również do naśladowania Syna w wymia
rze immanentnym, czyli do wejścia w rzeczywistość Jego ofiary, zjed
noczenia, aby również z Nim przejść do prawdziwego życia w niebie
skim Jeruzalem. Jak przypomni Ratzinger, Eucharystia „ma w sobie 
dynamizm zmierzający do przemiany ludzkości i świata w nowe niebo 
i w nową ziemię, zmierzający do jedności zmartwychwstałego Ciała 
Chrystusa [...] dążący do przekroczenia muru pomiędzy Bogiem 
a człowiekiem" (Duch liturgii, 2012, s. 79).

Doświadczenie Boga w Eucharystii jest dla egzystencji człowie
ka konieczne. Pomimo że posiada on cały świat jako rzeczywistość mu 
daną i poddaną, nieustannie pojawia się w jego sercu religijne poszu
kiwanie Boga. Ratzinger zasygnalizuje ten problem, mówiąc, iż „świat 
jest dla człowieka zbyt mały, nawet wtedy, gdy potrafi polecieć na księ
życ, a kiedyś może na Marsa. On tęskni za czymś innym, za czymś 
całkowicie innym, czego nie zdoła sobie dać sam [...] -  pragnieniem 
pokonania śmierci" (Życie liturgiczne, 2012, s. 591). Skoro Eucharystia 
stanowi celebrację Paschalnego Misterium, to właśnie w niej człowiek 
znajduje perspektywę nie tylko teraźniejszych dokonań, ale perspekty
wę wieczności.

Chrystus Pan, obecny szczególnie w sakramencie mszy świę
tej, przewyższa wszystko, co istnieje na świecie. Choć ofiarowane na 
ołtarzu są materialne dary Kościoła, to przez przeistoczenie dokonuje 
się prawdziwa i realna ich transsubstancjacja. Od tego momentu, gdy 
„pojawia się Ciało Chrystusa, czyli Chrystus, zmartwychwstały, istnie
jący w ciele, jest On czymś większym, innym, istniejącym nie tak, jak 
istnieje chleb" (Eucharystia -  centrum Kościoła, 2012, s. 331). W Euchary
stii bowiem, jak w żadnym innym sakramencie, „dokonuje się przemia
na, która przez przyjęcie naszych rzeczy do wyższego porządku doty
ka je i przemienia w samej ich istocie" (Eucharystia -  centrum Kościoła, 
2012, s. 331).
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Wierzący, który doświadcza przedziwnej przemiany eucha

rystycznej, nie może być wobec niej obojętny, czy bierny. Wszędzie 
bowiem, gdzie „Bóg położył swą rękę, powstało coś nowego" (Eucha
rystia -  centrum Kościoła, 2012, s. 331). To z kolei oznacza, że „chrześci
jaństwo jest ze swej natury przeobrażeniem, a więc musi być nawró
ceniem" (Eucharystia -  centrum Kościoła, 2012, s. 331). Eucharystyczna 
przemiana „sięga głębszych pokładów wnętrza i tam dokonuje czegoś 
nowego" (Eucharystia -  centrum Kościoła, 2012, s. 331). Z jednej stro
ny przez doświadczenie Boga człowiek ma odkrywać w sobie ciągłą 
potrzebę nawrócenia, z drugiej zaś przez wewnętrzna zmianę ma być 
zawsze gotowy do przyjęcia sakramentalnych łask (Baran, 1994, s. 127).

Doświadczenie zjednoczenia człowieka z Bogiem w sakramen
cie Eucharystii nie stanowi rzeczywistości dokonującej się jedynie tu 
i teraz. Jak powie Ratzinger, msza święta „jest najpierw przejawem 
doświadczenia faktu, że Bóg spotyka się z człowiekiem na sposób ludz
ki, czyli w znakach ludzkiej wspólnoty i w przemianie rzeczywisto
ści wyłącznie biologicznej na rzeczywistość ludzką, która w procesie 
religijnym przeżywa przemianę w trzeci wymiar, w pewność obecno
ści bytu Bożego w ludzkim" (Sakramentalne podstawy egzystencji chrze
ścijańskiej, 2012, s. 191). Można więc powiedzieć, że w liturgii eucha
rystycznej, konkretnie dokonującej się w czasie i przestrzeni, wkracza 
się w wymiar niebiański, wymiar poza świątynią, ołtarzem, wspólnotą, 
wymiar zbawienia, do którego zmierza się coraz bliżej.

Poza faktem doświadczenia i zjednoczenia z Chrystusem 
Panem wierzący przede wszystkim w Eucharystii uwielbia i adoruje 
przychodzącego Boga. Słusznie zauważa tę prawdę Ratzinger, wska
zując, iż „celebrowanie Eucharystii może być żywe tylko w atmosfe
rze adoracji. Tylko jeśli dom Boży, a tym samym cata wspólnota, jest 
nieustannie ożywiany obecnością oczekującego nas Pana i naszą milczą
cą gotowością dania odpowiedzi, zaproszenie kierowane do zgroma
dzenia może nas wprowadzać w gościnność Jezusa Chrystusa i Kościo
ła, która jest zresztą warunkiem zaproszenia" (Kwestia kultu, 2012, 
s. 445). Każdego przystępującego do sakramentu mszy świętej powin
na zatem cechować wiara ożywiona przez miłość, adorację, uwielbie
nie i ciszę kontemplacji (Kopeć, 1997a, s. 55). Tylko wtedy Najświęt
sza Ofiara stanie się prawdziwie owocnym doświadczeniem zarówno 
w trakcie jej sprawowania, jak i po rozesłaniu.

Oddawanie czci eucharystycznemu Panu nie powinno jednak 
zatrzymywać się tylko na zewnętrznych znakach. Prawdziwe przeży
cie misterium mszy świętej ma dokonywać się we wnętrzu wierzącego. 
Dlatego, jak naucza niemiecki teolog, „Ten, którego adorujemy nie jest



308 Krzysztof Mętlewicz

daleką mocą. On sam uklęknął przed nami, żeby nam umyć nogi. I to 
właśnie daje naszej adoracji atmosferę pogody, pełną nadziei i radości. 
Pochylamy się przed Tym, który sam się pochylił, przyklękając, wcho
dzimy w tę miłość, która nie czyni niewolnikiem, lecz przekształca" 
(Stać przed Panem, 2012, s. 457). Gesty liturgiczne, w których oddaje się 
Bogu cześć, nie są zatem tylko ludzką formą oddawania czci, ale przede 
wszystkim pokornym naśladowaniem Chrystusa, który w swoim czło
wieczeństwie swych uczniów tych gestów nauczył, modląc się wobec 
Ojca i służąc im.

Duchowość eucharystyczna, wyrastająca z naszego udziału 
w misterium paschalnym Chrystusa, nie tylko prowadzi do pełniejszego 
sprawowania tej tajemnicy, ale jest przede wszystkim otwarta na niesie
nie jej innym przez czynną miłość (Migut, 1996, s. 220). Skoro Euchary
stia jest najwyższym wyrazem miłości Boga wobec swojego Ludu, to nie 
sposób przez jej doświadczenie pozostać nieporuszonym do głębi. Słusz
nie więc Jan Paweł II naucza: „jeżeli praktykujemy autentyczny kult 
eucharystyczny, w oczach naszych musi rosnąć godność każdego czło
wieka. A poczucie tej godności staje się najgłębszym motywem naszego 
odniesienia do bliźnich. [...] Tajemnica eucharystyczna staje się szkołą 
miłości bliźniego, miłości człowieka" (Jan Paweł II, 2007, nr 7).

Komentując te słowa, Joseph Ratzinger wskaże, że „w Eucha
rystii nie czcimy po prostu tylko Boga [...]. W niej przychodzi do nas 
ofiara życia Jezusa Chrystusa, a wraz z nią sama miłość. Miłość można 
jednak zrozumieć tylko przez jej okazywanie. Nie tylko poznajemy 
miłość, ale sami zaczynamy miłować" (Kwestia kultu, 2012, s. 446). Nie 
tylko doświadcza się Bożej miłości, Bożego bycia w darach na ołta
rzu, ale przede wszystkim zaczyna się to doświadczenie przekładać na 
codzienne akty chrześcijańskiej „agape".

Doświadczenie eucharystyczne w gruncie rzeczy sprowadza 
się zatem do tego, że w tym misterium wiary uczeń Pana uczestni
czy w życiu Chrystusa, odnosząc je do własnej ziemskiej egzystencji. 
Chodzi o pełne i szczególne zjednoczenie z Chrystusem, tworzące pełną 
głębi relację interpersonalną, w której, dzięki przenikaniu przez wiarę 
życia Trójcy w życie ludzkie, człowiek uczestniczy w owocach śmier
ci i zmartwychwstania Chrystusa (Kopeć, 1997a, s. 43). Dlatego ducho
wość eucharystyczna jest szczytem wszelkiej duchowości chrześcijań
skiej jako udział w zbawieniu i uwielbieniu Boga, jako stałe doświad
czanie Jego zbawczej miłości, jako podejmowanie z wiarą wynikają
cych z Eucharystii moralnych implikacji (Durak, 1992, s. 77).

Widać zatem, że doświadczenie obecności Boga w sakramen
cie Eucharystii niesie wiele następstw i konsekwencji. Z jednej strony
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jest „spotkaniem z miłością, która jest mocniejsza od śmierci" (Jakie 
znaczenie, 2012, s. 460), z drugiej „rdzeniem chrześcijańskiego wyzna
nia wiary" (Jakie znaczenie, 2012, s. 465), ale przede wszystkim zapro
szeniem do nieustannego trwania „w wielkanocnej radości, ukazywa
nia światu piękna Eucharystii w całym jej blasku" (Jakie znaczenie, 2012, 
s. 465) oraz świadczenia o miłości potężniejszej niż śmierć, w Jezusie 
Chrystusie pośród nas (Jakie znaczenie, 2012, s. 465).

2. Życie chrześcijańskie jako Eucharystia

Konstytucja o liturgii Soboru Watykańskiego II wprost wskazuje, w jaki 
sposób Eucharystia oddziałuje na Lud Boży. Z jednej strony liturgia 
eucharystyczna „codziennie z tych, którzy należą do Kościoła, buduje 
przybytek święty w Panu, mieszkanie Boże w Duchu, na miarę pełne
go wzrostu dojrzałości Chrystusowej, zaś z drugiej strony w przedziw
ny sposób umacnia ich siły do głoszenia Chrystusa" (Sobór Watykański
II, 2002, nr 2). Dla wierzącego msza święta ma zatem podwójny wymiar. 
Najpierw dokonuje jego przemiany wewnętrznej, wypełniając Bożą obec
nością świątynię Ducha Świętego. Wynikiem tego bosko-ludzkiego zjed
noczenia jest osiągnięcie dojrzałości chrześcijańskiej, której widocznym 
skutkiem jest odważne głoszenie Ewangelii Chrystusa.

Z kolei posoborowy Katechizm Kościoła Katolickiego, które
go redakcję na prośbę papieża osobiście nadzorował Joseph Ratzin
ger, mówiąc o owocach wypływających dla wierzących z Eucharystii, 
naucza: „Komunia święta pogłębia nasze zjednoczenie z Chrystusem. 
Pierwszym owocem przyjmowania Eucharystii w Komunii jest głębo
kie zjednoczenie z Chrystusem Jezusem" (KKK, 2002, nr 1391), ponie
waż właśnie ona „pogłębia i odnawia życie łaski otrzymane na chrzcie. 
Wzrost życia chrześcijańskiego potrzebuje pokarmu Komunii euchary
stycznej, Chleba naszej pielgrzymki" (KKK, 2002, nr 1392).

Dalej niejako wprost pokazuje, jak w bezpośredni sposób 
wierzący zaczyna żyć Eucharystią. Przyjęty przez wiernego Pan, tj. 
Eucharystia, „umacnia miłość, która słabnie w życiu codziennym, 
a ożywiona miłość gładzi grzechy powszednie. Chrystus, dając nam 
siebie, ożywia naszą miłość i uzdalnia nas do uwolnienia się od nieupo
rządkowanych przywiązań do stworzeń; sprawia także, że zakorzenia
my się w Nim [...]. Otrzymując dar miłości, umierajmy dla grzechu 
i żyjmy dla Boga" (KKK, 2002, nr 1394).

W refleksji niemieckiego teologa wielokrotnie można dostrzec 
nawiązania do katechizmowej nauki. W Eucharystii widzi on przede
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wszystkim dar, dopiero później, niejako w drugim rzędzie, sprawują
cy Eucharystię Kościół. Takie przełożenie winno dotyczyć także osobi
stego życia każdego wierzącego. To nie tyle wierzący ma zabiegać sam, 
indywidualnie o zabiegi duchowe czy kultyczne, które są oczywiście 
bardzo skuteczne i dobre, ale przede wszystkim swoje życie zjedno
czyć z życiem Pana, którego przyjmuje.

Widać tutaj konkretne nawiązanie do nauki soborowej, która 
wyjaśnia, że liturgia eucharystyczna jest pierwszym i niezastąpionym 
źródłem, z którego wierni czerpią ducha prawdziwie chrześcijańskiego 
(Hołda, 1981, s. 175). Przez Eucharystię „dokonuje się uświęcenie czło
wieka w Chrystusie i uwielbienie Boga" (Sobór Watykański II, 2002, 
nr 10). Ta z kolei od zawsze jest darem Boga, który należy przeżywać, 
naśladując Chrystusa, pamiętając o tym, że On wydał się za nas samych 
i w swoim odkupieniu stale nam się ofiaruje (Schäfer, 1987, s. 205).

Zdaniem Josepha Ratzingera, poznając historię pierwszych 
wspólnot chrześcijańskich i wpływu Eucharystii na ich życie, szcze
gólną uwagę należy poświęcić powiązaniu tajemnicy mszy świę
tej z męczeństwem. To właśnie oddawanie życia w imię wyznawanej 
wiary „staje się przeżywaną liturgią, która w wierze jest uznawana za 
taką i sama jest służeniem wierze. Ponieważ męczeństwo jest rzeczywi
stą liturgią, również sprawia i to, do czego liturgia zmierza: radość -  tę 
radość, która może się rodzić jedynie ze spotkania człowieka z Bogiem 
i z usunięcia barier ziemskiej egzystencji" (Eucharystia a misja, 2012, 
s. 391). Dzieje się tak, ponieważ w sakramencie mszy świętej urze
czywistnia się akt największej miłości Chrystusa -  oddanie życia. 
To z kolei domaga się odpowiedzi z ludzkiej strony -  współofiarowa- 
nia i gotowości do poświęceń (Tomaszek, 2008, s. 225).

Dlatego też w innym miejscu, podejmując refleksję nad chrze
ścijańską egzystencją eucharystyczną, Ratzinger wskaże, że przez 
Eucharystię przyjmuje się wolę Bożą. Dzięki temu z kolei „wchodzi
my w to, co dobre, co podoba się Bogu i co jest doskonałe. Przemiana 
darów, która powinna obejmować także nas [...] powinna stać się dla 
nas samych procesem przeobrażającego nas zjednoczenia, czyli wyjścia 
z ciasnoty własnej woli i wejścia w jedność z wolą Bożą" (Eucharystia 
a misja, 2012, s. 395). Całe chrześcijańskie życie ma bowiem stawać 
się pełnym zjednoczeniem z wolą Boga, który daje się człowiekowi 
w sakramencie mszy świętej (Tomaszek, 2008, s. 220).

Eucharystia sprawia, że człowiek odkrywa niezasłużoną 
miłość Boga do grzesznego człowieka. Nie jest „nagrodą dla dobrych, 
ale mocą dla słabych, dla grzeszników, jest przebaczeniem, jest pokar
mem na drogę, który pomaga nam iść, pielgrzymować" (Franciszek,
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2015). To z kolei sprawia, że miłość Chrystusa, obecna w wierzących, 
powinna oddziaływać prawdziwie chrześcijańską miłością agape. Jeżeli 
wypływająca z Eucharystii miłość Chrystusowa zostanie przyjęta jako 
zasada życia i ludzkiej komunii, jeżeli w każdej wspólnocie, w każdej 
społeczności ludzie będą podejmowali wysiłek wprowadzania w życie 
tej eucharystycznej zasady, wtedy nie będzie ciągłych kłótni, ogromu 
dramatów i tragedii, jakie wynikają w pierwszej kolejności z braku 
miłości w relacjach międzyludzkich (Blachnicki, 2004, s. 117).

Życie chrześcijanina ma być w pełnym tego słowa znaczeniu 
całkowitym zjednoczeniem z miłością Chrystusa. Jeśli bowiem kato
licka egzystencja nie „byłaby zanurzeniem w Passze Pana, która sama 
nie stawałaby się Eucharystią, pozostałaby na poziomie moralności 
naszego postępowania i w ten sposób znowu byłaby pozbawiona całe
go wymiaru nowej liturgii, mającej podstawę w Krzyżu" (Eucharystia 
a misja, 2012, s. 397). Każde nasze dzieło miłości wraz z Eucharystią 
„tworzy żywą, wielowymiarową jedność" (Eucharystia a misja, 2012, 
s. 397). Mamy przyjmować Pana i stawać się wśród świata żywym 
tabernakulum, wraz z Panem obecnym wśród ludzi. Zdaniem niemiec
kiego teologa zdecydowanie ważniejsze dla Chrystusa są żywe taber
nakula, niż te z kamienia (Grundgedanken, 1960, s. 209).

Każdy przystępujący do tajemnicy Eucharystii może doświad
czyć swoistej i prawdziwej przemiany. Dzieje się tak, ponieważ msza 
święta zdaniem Ratzingera jest „procesem przemian, w który jeste
śmy włączani. Jest mocą Bożą przemieniania nienawiści i przemocy, 
mocą Bożą przemieniania świata" (Eucharystia, komunia, 2012, s. 415). 
Przez celebrację misteriów chrześcijańskiej wiary Kościół „przemienia 
świat, będący w drodze do nowego Jeruzalem" (Eucharystia, komunia, 
2012, s. 415). Gdzie spełnia się wola Boga, tam jest niebo, tam ziemia 
staje się niebem. Słusznie zatem zauważy niemiecki teolog, że najważ
niejszą zasadą sprawowanej Eucharystii jest „wejść w akcję Boga tak, 
abyśmy mogli z Nim współdziałać — to właśnie powinno rozpoczynać 
się w liturgii i rozwijać się potem poza nią" (Duch liturgii, 2012, s. 140).

Liturgia mszy świętej kształtuje chrześcijańskie pojmowa
nie świata i w sposób oczywisty i skuteczny wpływa na kontekst, 
w jakim dokonuje się moralne działanie i życie wierzącego (O'Keefe, 
1998, s. 109). Dlatego też Ratzinger mówi o przemianie, jaka dokonu
je się w uczestnikach Eucharystii. Celem sprawowanych misteriów 
Pana jest „zjednoczenie i pokój: żebyśmy my z jednostek odłączo
nych od siebie, żyjących obok innych lub przeciwko innym, stawali się 
z Chrystusem i w Nim organizmem ofiarnym i żyli z myślą o zmar
twychwstaniu i nowym świecie" (Eucharystia, komunia, 2012, s. 415).
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Eucharystia bowiem ze swojej natury służy pogłębianiu miłości, służy 
dobru i poprzez życie tą miłością tu, na ziemi, osoby zmierzają do życia 
w tej ostatecznej wspólnocie zbawionych, gdzie miłość będzie panowa
ła w sposób pełny i absolutny (Tomaszek, 2008, s. 226).

Pan, który staje wśród swojego Ludu, by go prowadzić 
i karmić, uczy go również czynnej miłości. To z kolei sprawia, że „jeśli 
inni cierpią głód, my nie możemy obfitować we wszystko. Euchary
stia jest z jednej strony skierowana ku wnętrzu i ku górze, jednak tylko 
z głębokiego wnętrza i z wysokości tego, co jest naprawdę w górze, 
płynie siła, która przekracza granice i przeobraża świat" (Eucharystia 
a misja, 2012, s. 386). Widać zatem, jak eucharystyczne missio konkre
tyzuje się w wyjściu z własnej sfery komfortu i służeniu tym, którzy 
czekają na autentyczne akty miłości.

Sprawowanie Eucharystii stanowi dla Kościoła jednocześnie 
najpiękniejsze i najtrudniejsze zadanie. Skoro jest ona szczytem, do 
którego Lud Boży ciągle zmierza, wiąże się z trudem, jaki osiąga On 
w trosce o jej należyte sprawowanie. Do tego źródła, którym jest Chry
stus, trzeba stale zdążać, choćby to wiele kosztowało, nie zaniedbu
jąc niczego, co zależy od widzialnej wspólnoty wierzących (Rak, 1984, 
s. 155).

Zdaniem Josepha Ratzingera właściwą postawą wobec spra
wowanych misteriów jest „pełna szacunku bojaźń" (Eucharystia a misja, 
2012, s. 387). To ona stanowi „podstawowy warunek autentycznej 
Eucharystii. To właśnie, że Bóg staje się taki mały i tak pokorny, powie
rza się nam i oddaje w nasze ręce, powinno wzmagać naszą bojaźń 
i chronić nas przed bezmyślnością i samowystarczalnością. Jeśli zdamy 
sobie sprawę, że Bóg jest tu obecny i odpowiednio do tego się zacho
wujemy [...] wtedy na ziemi doświadczymy nieba" (Eucharystia a misja, 
2012, s. 387). W jakże wymowny sposób koresponduje to z innymi 
refleksjami, w którym teolog niemiecki mówi o Eucharystii jako „darze 
Pana", który Kościół otrzymał i jako dar i ofiarę go celebruje.

Sprawowana przez Lud Boży Eucharystia, jak już to wykaza
no, przemienia wnętrze ją  sprawujących. Ową wewnętrzną ducho
wą zmianę, zdaniem niemieckiego teologa, można zauważyć w wyra
zach zewnętrznego przeżycia mszy świętej, „do którego należą nie 
tylko recytacja, śpiew i milczenie, postawy stojąca, siedząca i klęczą
ca, lecz także wspólne, uroczyste pochody ze wspólnotą wierzących 
i z przyjmowanym wiarą Bogiem" (Jakie znaczenie, 2012, s. 462). Jedno
cześnie warto pamiętać, że na przestrzeni wieków Kościół zachęcał, 
aby osobistemu uczestnictwu w Eucharystii towarzyszyły wewnętrz
ne akty wiary, uwielbienia, pokory, skruchy, nadziei, miłości oraz
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dziękczynienia. Świadectwem tego są liczne książeczki do nabożeń
stwa, które zawierają chociażby modlitwy dziękczynne przed i po 
spożyciu Komunii świętej (Przybecki, 2019, s. 106).

Każdy wierzący uzewnętrznia sobą zachowanie wobec Pana; 
całym swoim życiem, a więc wnętrzem i zewnętrznością ma dostrze
gać łaski sakramentalne i wobec nich postępować. Warto jednak 
pamiętać, że uczestniczenie w Eucharystii nie może pozostawać jedy
nie na płaszczyźnie czystego znaku, ale powinno mieć także swoje 
konsekwencje w życiu chrześcijanina (Baran, 1994, s. 117). Nie można 
bowiem, jak powie św. Jan Apostoł, kochać ukrytego w sakramental
nych znakach Boga, jeśli implikacją ten miłości nie będzie miłość do 
bliźniego (1J 4,19-5,4). Dlatego znów warto przypomnieć, że dokonu
jąca się na ołtarzu przemiana konkretnych elementów materialnych 
inauguruje oraz urzeczywistnia przeobrażenie wierzących w Chrystu
sa aż po ucztę niebiańską, zakosztowaną w teraźniejszości we wspól
nocie Ludu Bożego (Testa, 1998, s. 213).

Przyjęta przez wierzącego Eucharystia ma otwierać na braci 
i siostry, którzy wraz z nim przystępują do tego samego ołtarza. 
W Najświętszej Ofierze „jesteśmy po stronie Pana. A im bardziej jeste
śmy po stronie Pana i przed Nim tym bardziej jesteśmy razem, tym 
szybciej przybywa nam znowu sił potrzebnych do wzajemnego rozu
mienia się i uznawania siebie jako osoby, jako bracia i siostry, i w ten 
sposób, w tej wzajemności, tworzenia i umożliwiania człowieczeństwa 
i życia" (Stać przed Panem, 2012, s. 455).

Eucharystia jest szczególnym znakiem jedności uczniów Pana 
oraz skutecznym środkiem prowadzącym do wytworzenia ich auten
tycznej wspólnoty agape. Doświadczenie wspólnotowej Eucharystii 
stwarza warunki do kształtowania osobowej sylwetki chrześcijani
na, który w sprawowaniu z braćmi tego misterium zbawienia odkry
wa coraz pełniej swoją „tożsamość eucharystyczną", swoją wyjątkową 
więź z Chrystusem i Kościołem oraz własne zadania apostolskie wobec 
świata (Kopeć, 1997b, s. 7).

Niezwykle ważnym elementem przeżywania Eucharystii 
przez wierzących jest swoista lekcja wdzięczności. Każda msza świę
ta, jednak szczególnie ta niedzielna, według niemieckiego teologa 
jest „podziękowaniem za dar stworzenia, za „niechaj się stanie", za 
pomocą którego Bóg ustanowił byt świata. Jest to podziękowanie za 
to, że Bóg nie pozwala na unicestwienie stworzenia, lecz po wszyst
kich zniszczeniach dokonanych przez człowieka ponownie to stworze
nie odbudowuje" (Duch liturgii, 2012, s. 85). To oczywiste, że wierzą
cy mają wobec Boga niezliczoną ilość powodów do dziękczynienia.
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Szczególnym jednak jej powodem powinna być już sama sakramental
na obecność Boga. Wszystko, co człowiek posiada, czym jest i czego się 
spodziewa -  dał mu Pan (Tomaszek, 2008, s. 229).

Wśród wielu tych powodów Ratzinger wskazuje szczególnie na 
wejście Boga przez Eucharystię do ludzkiej codzienności. Sam bowiem 
powie, iż „chleb eucharystyczny staje się błogosławieństwem chleba 
zwyczajnego i w każdy codzienny chleb jest wpisane milczące odnie
sienie do Tego, który chciał się stać chlebem dla wszystkich. W ten 
sposób, jak sprecyzuje Ratzinger, liturgia otwiera się na naszą codzien
ność i wchodzi w nasze ziemskie życie i jego troski" (Jakie znaczenie, 
2012, s. 464). Pan wchodzi w życie wierzących w pełnym tego słowa 
znaczeniu. Czyż nie stanowi to wystarczającego powodu, by nieść Mu 
swoje dziękczynienie?

Zgodnie z nauczaniem Kościoła warto w tym miejscu przy
pomnieć, że Eucharystia już w nazwie zawiera wezwanie do dzięk
czynienia. Dlatego też jest Ona „ofiarą dziękczynienia składaną Ojcu, 
uwielbieniem, przez które Kościół wyraża Bogu swoją wdzięczność za 
wszystkie Jego dobrodziejstwa, za wszystko, czego On dokonał przez 
stworzenie, odkupienie i uświęcenie" (KKK, 2002, nr 1360).

W chrześcijańskiej wdzięczności nie chodzi o wielość słów, 
gestów czy starań. Być wdzięcznym -  to uznawać miłość Boga nie tylko 
dlatego, że coś dla człowieka uczynił, lecz po prostu dlatego, że jest, to 
składać dzięki Bogu nawet za to, że można Mu dziękować. Szczególnie 
jednak należy być wdzięcznym za to, że Bóg nigdy nie opuszcza swoje
go Ludu, a każdy wierzący może swoje życie, przez dziękczynienie, 
czynić każdego dnia Eucharystią (Grześkowiak, 1982, s. 290).

Podjęty w artykule temat jest dziś szczególnie ważny i potrzebny. 
Współcześnie można zaobserwować postępującą w Kościele katolic
kim laicyzację wiernych świeckich, co z pewnością swoje przyczyny 
znajduje w braku lub niewłaściwym kształcie kultu eucharystyczne
go. Dlatego zasadne jest przypomnienie, jak ważne jest właściwe spra
wowanie i przeżywanie tajemnicy Eucharystii oraz wyjaśnienie, jak 
bardzo i znacząco przekłada się ona na codzienną egzystencję wierzą
cych. W refleksji niemieckiego teologa na pierwszy plan wysuwa się 
wołanie o postawę adoracyjną, wynikającą z pełnej szacunku bojaźni 
przed obecnym w Eucharystii Panem. Właściwe zjednoczenie wierzą
cych z Jezusem Chrystusem, dokonujące się w liturgicznym misterium, 
pozwala na budowanie właściwych postaw wobec wszystkich ludzi.
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Stąd tak ważne dziś jest ciągłe uświadamianie Ludowi Bożemu, że jego
tożsamość, sakramentalne życie i ewangelizacyjne posłanie znajduje
źródło jedynie w ścisłym zjednoczeniu eucharystycznym.
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