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Streszczenie
Niniejszy artykuł poświęcony jest nauczaniu świętego Jana Pawła II, szcze
gólnie papieskiej wykładni Eucharystii. Zasadniczo naszą refleksję teologicz
ną oparliśmy na encyklice Ecclesia de Eucharistia. W nauczaniu Ojca Świętego 
ujęte zostały następujące aspekty związane z Eucharystią: dar, chwała, ofiara, 
uczta, jedność, misje oraz człowiek. Przyjęte kryteria analizy nauczania papie
skiego nie wyczerpują podjętej tematyki, ale zachęcają czytelnika do lektury 
tekstów świętego Jana Pawła II. Do refleksji skłonić może zasadnicze pytanie: 
czy Eucharystia stanowi centrum życia wierzących? Patrząc na życie papie
ża, dostrzegamy, że w jego życiu wszystko zaczynało się od adoracji Najświęt
szego Sakramentu, sama zaś Eucharystia była najważniejszym wydarzeniem 
każdego dnia. Msza święta była dla Jana Pawła II codziennym cudem; ten fakt 
może skłaniać czytelnika do refleksji, a osobę wierząca -  do zadumy.

Słowa kluczowe: Jan Paweł II, eucharystia, Ecclesia de Eucharistia, msza święta, 
duchowość, medytacja.

Abstract
The article is dedicated to Saint John Paul II's teaching, particularly concerning 
the subject of Eucharist. We have based our theological reflection on the encyc
lical Ecclesia de Eucharistia. In the Holy Father's teaching the following aspects

1 Należy do Polskiej Prowincji Stowarzyszenia Misji Afrykańskich. Doktorant 
na Wydziale teologicznym UKSW (teologia dogmatyczna). Publikuje w: „Po
słaniec Ducha Świętego" oraz „Wrota Afryki". Odbył praktykę duszpasterską 
na Madagaskarze i w Beninie.

mailto:waldekdziedzina@gmail.com


EUCHARYSTIA W  NAUCZANIU ŚW. JANA PAWŁA II 291
have been considered: gift, glory, sacrifice, feast, unity, mission and human. 
The adopted criteria for the analysis of papal teaching do not exhaust the 
subject matter, but encourage the reader to read the texts of Saint John Paul II. 
The fundamental question may provoke a reflection: whether the Eucharist 
is the center of the believers life. Looking at the Pope's life, we can see that 
everything in his life began with the adoration of the Blessed Sacrament, and 
the Eucharist itself was the most important event of each day. Holy Mass was 
a daily miracle for John Paul II; this fact may make the reader reflect, and the 
believer -  reverie.

Keywords: John Paul II, Eucharist, Ecclesia de Eucharistia, Holly Mass, spiritual
ity, meditation.

Wstęp

W tym roku przypada kolejna, piętnasta już rocznica śmierci wielkie
go Polaka, świętego Jana Pawła II. Wielu z nas dało wyraz swej pamię
ci o „naszym Ojcu Świętym", zapalając świecę lub modląc się, prosząc 
w swoich intencjach Boga przez jego wstawiennictwo. W tym roku 
przypada również setna rocznica urodzin Karola Wojtyły, późniejsze
go następcy świętego Piotra. Na ten rok zostało zaplanowane rozpo
częcie trzyletniego programu duszpasterskiego poświęconego Eucha
rystii, którego hasło brzmi: „Eucharystia daje życie". Mottem obecnego 
pierwszego roku są słowa zaczerpnięte z ewangelii według św. Jana: 
„Abyście uwierzyli w Tego, którego Bóg posłał" (J 6,29). Ten rok jest 
szczególny pod wieloma względami: po pierwsze przewidziana jest 
beatyfikacja wielkiego czciciela Eucharystii Prymasa Tysiąclecia kardy
nała Stefana Wyszyńskiego; po drugie w dobie pandemii koronawiru- 
sa uczestnictwo we mszy jest ograniczone (lub zakazane) ze względów 
bezpieczeństwa.

W niniejszym artykule pragniemy skupić naszą uwagę na 
nauczaniu świętego Jana Pawła II dotyczącym tajemnicy Eucharystii.

I. Dar

Kościół bierze początek i rodzi się z tajemnicy paschalnej (Jan Paweł
II, 2003, nr 3). Jan Paweł II w Encyklice Ecclesia de Eucharistia uczy, że 
„Kościół żyje dzięki Eucharystii" (EE, nr 1). Natomiast Sobór Watykań
ski II w Konstytucji dogmatycznej Lumen gentium  mówi, że Eucharystia
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jest „źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego"(LG, 
nr 11). Jej ustanowienie jest wyraźną decyzją Jezusa przed śmiercią, 
inaczej niż w odniesieniu do innych sakramentów (Sesboue, 2001, 
s. 723). Jezus Chrystus jako Chleb Żywy jest źródłem życia Kościoła 
i każdego Jego członka, który karmi się Jego Ciałem. Eucharystia jest 
darem ofiarowanym wspólnocie Kościoła, przez nią i w niej wierzą
cy łączą się z Ofiara Chrystusa. Wszyscy członkowie Ciała Chrystu
sowego winni brać udział w Eucharystii, lecz każdy we właściwy dla 
siebie sposób. Prezbiterzy biorą udział jako ci, którzy „zwołują świę
te zgromadzenie". Do nich również należy troska o zjednoczenie wier
nych i jedność całej „Owczarni". Dzięki kapłanom możliwa jest msza 
święta składana w imieniu całego Kościoła. Wierni, którzy przycho
dzą na Celebrację, polecają Bogu swoje prośby, jako wspólnota ludu 
kapłańskiego. Dzięki komunii świętej wierzący uczestniczą w pełni 
i na swój sposób w Ofierze Jezusa Chrystusa. Święty Jan Paweł II pisał
o Eucharystii jako darze największym, będącym „darem Jezusa, darem 
z samego siebie, z własnej osoby w jej świętym człowieczeństwie, jak 
też darem Jego dzieła zbawienia" (EE, nr 11).

Przez posługę sakramentalną kapłanów wspólnota jest ożywia
na łaską Ducha Świętego, ofiarującego swe dary, pośród których 
największym jest Eucharystia. Będąc pamiątką wydarzenia paschalne
go, Eucharystia urzeczywistnia nasze zbawienie, kiedy jest sprawowa
na przez liturgiczne zgromadzenie -  Kościół (KKK, nr 1409).

Przytaczając słowa Jezusa z Ewangelii według świętego Jana: 
„Kto spożywa moje ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go 
wskrzeszę w dniu ostatecznym" (J 6,54), poświadczamy, że dla Kościo
ła Eucharystia jest partycypacją, zapowiedzią i zadatkiem życia wiecz
nego. Dlatego w każdej mszy świętej wspominamy tych, którzy nas 
poprzedzili w drodze ku wieczności. Tak należy rozumieć „ma życie 
wieczne" już teraz, gdy przyjmuje Ciało i Krew Pana. Ojciec Święty Jan 
Paweł II tak pisał: „Kto się karmi Chrystusem w Eucharystii, nie potrze
buje wyczekiwać zaświatów, żeby otrzymać życie wieczne: posiada je 
już na ziemi, jako przedsmak przyszłej pełni, która obejmuje człowie
ka do końca. W Eucharystii otrzymujemy także gwarancję zmartwych
wstania ciał, które nastąpi na końcu świata. Ta gwarancja przyszłe
go zmartwychwstania wypływa z faktu, że Ciało Syna Bożego, pozo
stawione jako pokarm, jest chwalebnym Ciałem Zmartwychwstałego. 
W Eucharystii staje się dostępna tajemnica zmartwychwstania. Dlatego 
też słusznie święty Ignacy Antiocheński nazywa Chleb eucharystycz
ny, lekarstwem nieśmiertelności" (Jan Paweł II, 2003, nr 18).
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II. Chwała

Obecny czas, szczególny pod wieloma względami, uświadamia nam, 
że msza święta jest szczególnym przeżywaniem chwały Bożej (Ptasz
nik, 2007, s. 429). Szczególnym przeżywaniem, bo w Eucharystii sam 
Jezus staje się wśród nas obecny. Ta obecność po przeistoczeniu, jak 
uczy sobór trydencki, jest prawdziwa, rzeczywista i substancjalna 
(Baron i Pietras, 2004, s. 445). Ewangelista Mateusz mówi o tej obecno
ści, że będzie trwać „aż do skończenia świata". Wyjątkowość Euchary
stii jest widoczna w pokorze, w prostych znakach chleba i wina, będą
cych rodzinnym pożywieniem za czasów Jezusa, także w wielu krajach 
współczesnych. Poprzez tę prostotę Eucharystia staje się codziennym 
pokarmem wiodącym ku Bogu.

Stary Testament określa chwałę Bożą terminem kabod, 
w Nowym Testamencie owa chwała ma imię -  Jezus. On jest, jak mówi 
list do Hebrajczyków „odblaskiem chwały Bożej"(Hbr 1,3). Przez cuda, 
których dokonał Jezus objawia się chwała Boża. On staje się uosobie
niem starotestamentalnego kabod. Chrystus nie tylko objawia chwa
łę Ojca, ale więcej -  tę chwałę, którą otrzymał od Ojca przekazu
je nam. Punktem kulminacyjnym objawienia Bożej chwały jest miste
rium Paschalne. Jest ono również najdoskonalszym oddaniem chwa
ły Bogu. Przez wspólnotę eucharystyczną Kościoła każdy wierny oraz 
cała wspólnota zostaje przebóstwiona. W Eucharystii wyraża się wola 
Boża względem nas, byśmy podążali za Jego Synem. Celebracja mszy 
świętej jest anamnezą Paschy, jest momentem lub punktem, w którym 
spotyka się chwała Boża i pochodzące od wiernych uwielbienie. Nasze 
ciało jest świątynią Ducha Świętego, dlatego uwielbienie chwały Bożej 
ma charakter nadprzyrodzony.

Papież Polak tak pisał: „Doświadczam bardzo mocno uniwer
salnego -  wręcz kosmicznego charakteru celebracji eucharystycznej. 
Tak, kosmicznego! Nawet wtedy bowiem, gdy Eucharystia jest cele
browana na małym ołtarzu wiejskiego kościoła, jest ona wciąż ponie
kąd sprawowana na ołtarzu świata. Jednoczy niebo z ziemią. Zawita 
w sobie, przenika całe stworzenie" (Jan Paweł II, 2003, nr 8). Uwielbie
nie, jakim jest msza święta, ma zatem charakter uniwersalny i kosmicz
ny, obejmujący cały świat stworzony. Dlatego też cały świat odzwier
ciedla i objawia kabod (chwałę) Bożą, zacienioną przez grzech. Mimo 
to ma on w sobie pewien „eucharystyczny potencjał" (Ptasznik, 2007, 
s. 430), bo został stworzony, by wielbić Boga. Św. Jan Paweł II rozu
mie ów potencjał jako „przeznaczony do tego, by być wywyższo
ny w Eucharystii Pana, w Jego tajemnicy Paschy obecnej w ofierze
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ołtarza" (Jan Paweł II, 1995, nr 11). Msza święta jest pamiątką misterium 
paschalnego i jego uobecnieniem. To znaczy, że obejmuje więcej niż 
wspominanie jakiegoś wydarzenia. Greckie tłumaczenie słowa pamiąt
ka brzmi ho zikkaron; oznacza ona nie tylko wspominane, ale głoszenie 
cudów, których Bóg dokonał dla nas (KKK, 2002, nr 1363). Obchody 
Paschy, czyli przejścia, są związane z Bożym darem wolności i odku
pienia lub łaski i wdzięczności w wierze. Podczas sprawowania mszy 
świętej dwa wymiary, boski i ludzki, stają się formą anamnezy. Stają 
się wspomnieniem ofiary Chrystusa dokonanej raz na zawsze. Kiedy 
celebrowana jest Eucharystia, Ciało jest wydawane, a Krew wylewa
na. Pamięć winna pobudzać wiarę, natomiast celebrowanie to wspo
minanie, rozpamiętywanie w myślach, uczynkach i sercu. Jan Paweł 
nauczał: „Eucharystia to prawdziwe upamiętnienie tajemnicy paschal
nej Chrystusa, zdolna jest zachowywać w nas żywą pamięć Jego miło
ści. I to jest przyczyną, dla której Kościół nie przestaje czuwać, bo poru
sza go Boża skuteczność ustawicznego i słodkiego przypominania" 
(Jan Paweł II, 1980, s. 266).

III. Ofiara

Słowo „ofiara" w języku łacińskim brzmi sacrificfium. Składa się 
z dwóch różnych słów. Pierwszym jest sacrum, a drugim facere. Dosłow
nie oznaczają one robić, czynić świętym. Już stąd możemy wniosko
wać, iż Eucharystia przynależy do sfery sacrum, choć jest sprawowa
na przez profanum i dla niego przeznaczona, czyli dla nas wierzą
cych. Ofiara wyraża najwyższą cześć i hołd, dlatego jest podstawowym 
aktem kultu. Śledząc historię człowieka, możemy zauważyć, że jest 
to także historia rozwoju kultycznego, szczególnie historia składania 
ofiar. Ofiary były składane, aby wejść w kontakt z bóstwem, by prze
błagać, zadośćuczynić i prosić. W celu uzyskania przebłagania najczę
ściej składano ofiary krwawe. Żertwa przejmowała na siebie winy 
ludzi, umierając spłacała dług -  było to działanie ekspiacyjne. Spoży
wanie części żertwy pomagało w kontakcie z bóstwem. Widzimy, że 
składanie ofiar, obok potrzeby religijnej, wypływało z poczucia winy, 
a dziś, jako wierzący, możemy powiedzieć -  z grzeszności. Przyglą
dając się Staremu Testamentowi, dostrzegamy, że ofiara była składa
na po popełnieniu grzesznego czynu, a jej potrzeba ujawniła się wraz 
ze wzrostem świadomości człowieka o skutkach grzechu. Rozwojo
wi tej świadomości towarzyszyło przeświadczenie, że ofiary składa
ne Bogu są niewystarczające, co wiązano również z kondycją moralną
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uczestników ofiary. Tak o moralnej postawie współczesnego człowieka 
nauczał święty Jan Paweł II: „nie brakuje i w naszych społecznościach 
katolickich wielu takich, którzy mogliby uczestniczyć w Komunii 
eucharystycznej, nie znajdują, bowiem przeszkody w swoim sumieniu 
ze strony grzechu ciężkiego, a jednak nie uczestniczą. Ta postawa, która 
u niektórych wiąże się z tradycją przesadnej surowości, uległa wpraw
dzie pewnemu przekształceniu w naszym stuleciu, ale tu i ówdzie 
daje jeszcze o sobie znać. Częściej jednak -  niż poczucie niegodności 
-  zachodzi pewien brak gotowości wewnętrznej -  jeśli tak można się 
wyrazić -  brak „pragnienia i głodu eucharystycznego" (Jan Paweł II, 
1999a, nr 11), za którym kryje się także brak odpowiedniego zrozumie
nia i odczucia samej istoty wielkiego Sakramentu miłości. Równocze
śnie jednak jesteśmy w ostatnich latach świadkami innego zjawiska. 
Oto niejednokrotnie niektórzy uczestnicy zgromadzenia eucharystycz
nego przystępują do Komunii świętej dość często, a tej częstotliwości -  
jak stwierdzają doświadczeni duszpasterze -  nie odpowiada częstotli
wość spowiedzi (Jan Paweł II, 1999a, nr 11). Te słowa są bardzo ważne 
dla każdego wierzącego, by mógł w pełni uczestniczyć w Ofierze. Jezus 
jest wypełnieniem ofiar Starego Testamentu przez swoją jedną i jedyną 
ofiarę. Ofiara Chrystusa i ofiara Eucharystyczna stanowią jedna Ofiarę 
(KKK, 2002, nr 1367).

Papież z Polski nauczał o Ofierze Eucharystii, że to, czego 
Chrystus dokonał na ołtarzu krzyża, a przedtem ustanowił jako sakra
ment w Wieczerniku, tego kapłan dokonuje w mocy Ducha Świętego, 
zostając w tym momencie jakby ogarnięty Jego mocą, a słowa, które 
wypowiada, zyskują to samo znaczenie, jakie miały słowa Chrystusa 
w czasie Ostatniej Wieczerzy (Jan Paweł II, 2005a, s. 76).

IV. Uczta

Eucharystia jest nie tylko ofiarą, lecz także ucztą świętą. W pamię
ci mamy obraz Pana Jezusa spożywającego wraz z uczniami ucztę 
Paschalną. „Ostatnia Wieczerza jest ofiarną ucztą, podczas której Chry
stus daje uczniom do spożycia swoje Ciało i Krew, czyniąc je pokar
mem i napojem" (Hadalski, 2013, s. 12). Pascha była obchodzona co 
roku jako pamiątka wyjścia Izraelitów z Egiptu. Jej obchody były niero
zerwalnie związane z Jerozolimą, gdzie znajdowała się świątynia. 
Tylko tutaj można było zabić i złożyć Bogu w ofierze baranka paschal
nego. To stanowiło pierwszą część obchodów święta Paschy. Zwieńcze
niem tego święta była uczta wieczorna spożywana przez całą rodzinę.
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Przebieg uczty był ustalony, możemy powiedzieć, że miał sakramen
talny charakter. Właśnie w czasie tej uczty Jezus ustanawia sakrament 
Eucharystii. Słowa Jezusa nadają Eucharystii wymiaru uczty, co więcej, 
następnego dnia się spełnią. W czasie uczty Jezus powiedział: „To jest 
ciało moje za was wydane; to jest krew moja za was wylana" (Mt 26,26
30; Mk 14,22-25; Łk 22,19nn; 1Kor 18,23-26). W Wielki Piątek Jezus 
czyni to, co zapowiedział w czwartek -  wydaje siebie za nas. Sprawu
jąc dziś Eucharystię, możemy powiedzieć, że to Ciało jest wydawane, 
a Krew wylewana. Baranek paschalny zostaje zastąpiony samym Chry
stusem. Eucharystia staje się ucztą wszystkich Apostołów i wszystkich 
wierzących w Chrystusa.

Święty Jan Paweł II tak pisał o uczcie eucharystycznej: „W niej 
objawia się w całej swej głębi natura Kościoła, wspólnoty zwołanych 
na ucztę, by sławić dar Tego, który jest ofiarnikiem i ofiarą: uczestni
cząc w świętych Tajemnicach stają się oni krewnymi Chrystusa, anty
cypując doświadczenie przebóstwienia poprzez nierozłączną wieź, 
jaka łączy w Chrystusie Bóstwo i człowieczeństwo" (Jan Paweł II, 1995, 
nr 10). W ten sposób Papież wskazuje, że uczta staje się komunią 
między Synem Bożym a chrześcijaninem. Podczas liturgii euchary
stycznej, określanej przez tradycję greckim słowem synaxis (co się 
tłumaczy jako „zebranie"), Jezus staje się obecny prawdziwie realnie 
i substancjalnie. To zebranie, którym jest Eucharystia, stanowi spotka
nie z samym Chrystusem. Wyrazem pełnego uczestnictwa we mszy 
świętej jest koinonia -  komunia. Pan daje nam swoje Ciało i Krew, 
uwypuklając prawdziwy wymiar uczty: „bierzcie i jedzcie, bierzcie 
i pijcie". Papież Polak tak nauczał; „udział w Eucharystii, sakramencie 
Nowego Przymierza, jest najwyższym przejawem upodobnienia się do 
Chrystusa, źródłem życia wiecznego, fundamentem i mocą całkowitego 
daru z siebie" (Jan Paweł II, 1993, nr 21). Nasz sposób życia, polegający 
na dążeniu do świętości, miłości i prawdy jest ukazaniem światu naszej 
głębokiej relacji z Bogiem, której wyrazem jest uczestnictwo w uczcie 
eucharystycznej (Ptasznik, 2007, s. 436).

V. Jedność

Niekiedy Eucharystię określa się znakiem jedności. Święty Paweł w Liście 
do Koryntian pisze: „Ponieważ jeden jest chleb, przeto my, liczni, 
tworzymy jedno Ciało. Wszyscy bowiem bierzemy z tego samego chle
ba" (1Kor 10,17). Eucharystia nie jest tylko źródłem życia Kościoła, ale 
jest również podstawą Jego jedności. Podobnie jak chleb, choć pochodzi
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z wielu ziaren, i wino jest wyciskane z wielu winnych gron, tworzy 
Ciało i Krew Chrystusa. Tak liczne członki tworzą jedno Ciało Mistycz
ne Chrystusa -  Kościół. Odwołajmy się do Katechizmu Kościoła Kato
lickiego, który (może nawet dosadniej) tak mówi: „Ci, którzy przyjmu
ją Eucharystię, są ściślej zjednoczeni z Chrystusem, a tym samym Chry
stus łączy ich ze wszystkimi wiernymi w jedno Ciało, czyli Kościół" 
(KKK, 2002, nr 1396). Święty Paweł, podkreślając tę jedność, posługu
je się greckim wyrazem koinonia, oznaczającym komunię. Komunia ta 
tworzy się między ludźmi wierzącymi a Jezusem, kiedy przyjmujemy 
Go w Eucharystii. Spotkanie z Nim jest szczególne i jedyne w swoim 
rodzaju -  na żywo z Osobą Chrystusa poprzez Jego Ciało i Krew, z całą 
historią Jezusa, a za Jego pośrednictwem z całą Trójcą Świętą (Bart
nik, 2003, s. 726-727). Święty Jan mówi natomiast, że taka osoba „trwa 
w Chrystusie, a On w niej" (J 6,56). Święty Jan Paweł II pisał: „Sakra
ment ten wyraża tę wieź komunii zarówno w wymiarze widzialnym, 
który w Chrystusie jednoczy nas za sprawą Ducha Świętego z Ojcem 
i między nami, jak też w wymiarze widzialnym, objawiającym komu
nię w zakresie nauczania Apostołów, sakramentów i porządku hierar
chicznego" (Jan Paweł II, 2003, nr 35). Jedność Mistycznego Ciała 
w pełni wyraża się w Eucharystii przez Ofiarę, zaś pośród wierzą
cych -  przez pełne uczestnictwo w Eucharystii. Papież Polak tak pisał: 
„Jedność domaga się pełnej komunii w zakresie wyznania wiary, sakra
mentów i władzy Kościelnej, nie jest zatem możliwa wspólna celebra
cja liturgii eucharystycznej, aż owa więź jedności nie zostanie przywró
cona" (Jan Paweł II, 2005b, s. 208). Dalej Papież naucza, iż: „Pragnie
nie jedności sprawia, że kierujemy wzrok ku Eucharystii, która jest 
najwyższym sakramentem jedności Ludu Bożego" (Jan Paweł II, 2003, 
nr 43). Eucharystia jest nade wszystko sprawowana w najmniejszych 
wspólnotach, którymi są parafie.

Św. Jan Paweł II podkreśla, że jest to wspólnota ochrzczonych, 
wyrażająca swą wiarę poprzez sprawowanie Ofiary eucharystycz
nej, w jedności z prezbiterami, jako tymi, którzy mają prawo in perso
na Christi sprawować Eucharystię. Wspólne celebrowanie Euchary
stii, szczególnie niedzielnej służy budowaniu wspólnoty parafialnej. 
W liście o świętowaniu niedzieli Papież pisze: „Właśnie przez udział 
w Eucharystii dzień Pański staje się także dniem Kościoła, który dzię
ki temu może spełniać skuteczniej swoje zadanie jako sakrament jedno
ści" (Jan Paweł II, 1998, nr 35). Choć msza święta jest zawsze sprawo
wana w lokalnej wspólnocie, zawsze jest Ofiarą sprawowaną w komu
nii z całym Kościołem. Jedność Kościoła wyraża się w komunii eucha
rystycznej, o której Jan Paweł II nauczał, iż jest ona „sakramentem
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komunii kościelnej". Nieprzypadkowo określamy Najświętszy Sakra
ment, który gromadzi wierzących mianem „komunii", czyli wspólno
ty różnorodności w jedności. Jedność i komunia trynitarna jest wzorem 
dla jedności i komunii Kościoła. Tak o niej mówił Papież: „Euchary
stia objawia się zatem jako zwieńczenie wszystkich sakramentów, 
dzięki którym osiągamy komunię z Bogiem Ojcem przez utożsamienie 
się z Jednorodzonym Synem, dzięki działaniu Ducha Świętego" (Jan 
Paweł II, 2003, nr 34).

VI. Misje

Jan Paweł II napisał: „Eucharystia buduje Kościół, a Kościół sprawuje 
Eucharystię" (Jan Paweł II, 2003, nr 26). Stąd możemy wnioskować, że 
misje są kontynuacją misji Jezusa. Celem Eucharystii i misji jest prowa
dzenie ludzi do Chrystusa, do zjednoczenia z Nim. Przez celebracje 
Eucharystii Kościół i wierni umacniają się, by głosić Ewangelię. Udział 
we mszy świętej ukazuje nam prawdę o powszechności odkupienia, 
która przynagla wszystkich wierzących do podjęcia misji. Eucharystia 
jest sakramentem misyjnym, gdyż wypływa z niej łaska misji oraz jest 
Ona sakramentem zbawienia ludzi (Ptasznik, 2007, s. 427). Wspólnota 
Kościoła, celebrując Eucharystię, celebruje najskuteczniejszy akt misyj
ny (Ptasznik, 2007, s. 427).

W liście Dies Domini św. Jan Paweł II za przykład stawia 
uczniów z Emaus, którzy poznali Pana po „łamaniu chleba". Tą 
wiadomością pragnęli się podzielić ze wszystkimi (Jan Paweł II, 1998, 
nr 45). Dlatego każda Eucharystia kończy się słowami „idźcie", które 
są wezwaniem do dzielenia tej samej radości ze wszystkimi, w rodzi
nie, pracy, społeczeństwie i na całym świecie. Gest połamania chleba 
daje możliwość przyjęcia Pana, ożywia, lecz również skłania do dzie
lenia się, które jest darem z siebie. W jednej z katechez Jan Paweł II 
wzywa, aby wierni i ich wspólnoty czerpały z Eucharystii siłę do prze
kraczania siebie, otwierania się na ubogich i ich wspólnoty, szczegól
nie na kanwie współpracy misyjnej i ewangelizacyjnej. Taka postawa 
otwartości i współpracy ubogaca Kościół i wprowadza w czyn inkul- 
turację. Dzisiejsza działalność misyjna opiera się nie na nauczaniu, ale 
na doświadczeniu apostolskim współczesnych misjonarzy w przeży
waniu Eucharystii, adoracji i kontemplacji Najświętszego Sakramentu. 
Kościół, czyli pielgrzymujący Lud Boży, celebrując Misterium Paschal
ne uobecniane w Eucharystii, karmi swą wiarę, a także trwa w ocze
kiwaniu na przyjście Pana, teraz pod postaciami chleba i wina oraz
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kiedyś na końcu czasów. Papież Jan Paweł II w orędziu na Światowy 
Dzień Misyjny w 2005 roku w punkcie pierwszym pisał, że Eucharystia 
pozwala zrozumieć w całej pełni sens misji. Polecenie Jezusa powtarza
ne w każdej Eucharystii „to czyńcie na moją pamiątkę", zatem celem 
celebracji eucharystycznej jest prowadzenie wszystkich ludzi do chwa
ły, podążając drogą ukazaną przez Jezusa. Liturgia święta, jako wyraz 
kultu, jest najbardziej intymnym i osobistym spotkaniem wierzącego 
z Bogiem, stanowi najwspanialszy sposób uwielbienia Boga, obejmują
cy całego człowieka. Przywołując słowa Jana Pawła II, możemy powie
dzieć, że: „Eucharystia kształtowała Kościół i duchowość i wywarła 
mocny wpływ na kulturę [...]" (Jan Paweł II, 2003, nr 49). Również dziś 
ubogaca Ona wiele kultur przez inkulturację. Dalej Papież pisze, że 
w czasie podróży apostolskich wielokrotnie doświadczył: „jak bardzo 
ożywiający jest kontakt pomiędzy celebracją Eucharystii a formami, 
stylami i wrażliwością różnych kultur. Dostosowując się do zmieniają
cych się warunków czasu i przestrzeni, Eucharystia zapewnia pokarm 
nie tylko pojedynczym ludziom, lecz całym ludom, i kształtuje kultury 
inspirujące się chrześcijaństwem" (Jan Paweł II, 2003, nr 51).

VII. Człowiek

W tym punkcie pragniemy ukazać więź między Kościołem, Eucharystią 
i człowiekiem, swoistą relację stworzenia do uświęcenia. Taki stosunek 
wyraża zarazem z jednej strony boską transcendencję, dobrowolność 
daru, w którym Bóg daje sam siebie, „łaskę", a z drugiej strony głęboki 
realizm tytułu: „dziecka Bożego", jaki człowiek otrzymał przez wciele
nie Słowa: „Tym, którzy Go przyjęli, [...] dało moc, aby się stali dziećmi 
Bożymi" (J 1,12) (De Lubac, 1986, s. 30). Papież podkreśla, że związek 
Maryi z Eucharystią można określić jedynie pośrednio, mimo to nazy
wa On Maryję „niewiastą Eucharystii". Jednak my dla łatwiejszego 
zrozumienia możemy powiedzieć o Matce Bożej i o każdym wierzącym 
„człowiek Eucharystii". Stawiając Maryję za wzór, Kościół wzywa do 
Jej naśladowania również w odniesieniu do Eucharystii. Papież wska
zuje na fiat Maryi jako „ofiarowanie swojego dziewiczego łona, aby 
mogło dokonać się Wcielenia Słowa Bożego" (Jan Paweł II, 2003, nr 53). 
Podczas zwiastowania Maryja w sposób cudowny poczęła Syna Boże
go fizycznie -  podobnie robi każdy, kto przyjmuje realne i prawdziwe 
Ciało Jej Syna w czasie Eucharystii. Papież dalej mówi, że „istnieje pewna 
analogia między fiat Maryi a wypowiadanym przez wierzących amen, 
podczas otrzymywanie Ciała Pańskiego" (Jan Paweł II, 2003, nr 55).
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Maryja, będąc u boku Syna, przez całe swoje życie doskonale realizo
wała ofiarniczy wymiar Eucharystii. Kiedy spojrzymy na Kalwarię, 
zobaczymy całe dzieło Jezusa, zobaczymy tam również Maryję. Słowa 
Chrystusa z krzyża, powierzającego umiłowanego ucznia, są w grun
cie rzeczy powierzeniem wierzących wszystkich czasów Maryi. Świę
ty Jan Paweł II uczył, że: „przeżywanie Eucharystii -  pamiątki śmierci 
Jezusa, to przyjmowanie tego daru" (Jan Paweł II, 2003, nr 57). Dalej tak 
pisał: „Kiedy Maryja wznosi okrzyk: «Wielbi dusza moja Pana i radu
je się duch mój w Bogu Zbawicielu moim», nosi już w łonie Jezusa. 
Wielbi Boga przez Jezusa, lecz wielbi Go także w Jezusie i z Jezusem. 
To jest właśnie «postawa eucharystyczna»" (Jan Paweł II, 2003, nr 58). 
Stąd możemy powiedzieć, że dzięki Eucharystii nasze życie winno być 
właśnie takim Magnificat.

Zakończenie

Papież Jan Paweł II był niewątpliwie Papieżem Eucharystii. Z najwięk
szą pokorą i najwyższą czcią przystępował do sprawowania mszy świę
tej. Jego nauczanie na temat Eucharystii jest bardzo bogate i wymaga 
dogłębnego studium z uwzględnieniem dokumentów Soboru Waty
kańskiego II. Uważał On, że: „ożywienie i pogłębienie kultu eucha
rystycznego jest wyznacznikiem soborowej odnowy" (Jan Paweł II, 
1999b, s. 40). Pożyteczne będzie dogłębne studium nauczania Jana 
Pawła II o sakramencie Eucharystii, przede wszystkim po to, aby 
pełniej i bardziej odpowiedzialnie sprawować Eucharystię. Będzie to 
również pomocne dla wiernych, by byli świadomi łaski, jakiej dostępu
ją, przystępując do Stołu Pańskiego.

Wykaz skrótów

KKK Katechizm Kościoła Katolickiego 
LG Lumen gentium 
EE Ecclesia de Eucharistia
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