Sobota – V tydzie WP
Nauka 39 – Eucharystia w naszym yciu
Na zako czenie tych Wielkopostnych Rekolekcji chc po wi ci chwil kilka na rozwa anie, a
wła ciwe poddanie do rozwa ania kilku my li o tym, co jest punktem centralnym naszej wiary.
Je li na pocz tku pytałem „Jak wierzy dzisiaj?, to ostateczn i najgł bsz odpowied na to
pytanie chciałbym poda wła nie dzisiaj. Nie ma bowiem wiary, ani prawdziwej, ani ywej, ani
jakiejkolwiek wiary bez
ycia Eucharysti . Szczególnie wła nie w naszym, bardzo
zlaicyzowanym i odartym z sacrum wiecie. Eucharystia zakłada wiar , ale jednocze nie j
rodzi i umacnia. Mo na by nawet powiedzie : „je li do wiadczasz zaniku i osłabienia twojej
wiary, to jest to znak, e zerwałe z Eucharysti i trzeba do Niej jak najszybciej wróci ”.
******************
M ka, mier Chrystusa i .... Eucharystia – Ostatnia Wieczerza ....
Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało Moje za was wydane ...
Bierzcie i pijcie, to jest Krew Moja za was wylana ....
W tych słowach zawarta jest cała i ostateczna prawda o Eucharystii. Ustanowiona w sposób
bezkrwawy w Wielki Czwartek ma swoje całkowite i faktyczne dopełnienie w Wielki Pi tek.
Ciało, Które Jezus daje swoim uczniom do spo ywania w Wielki Czwartek zostaje faktycznie
wydane na krzy u w wielki Pi tek. Krew dana do spo ywania w czasie Wielkoczwartkowej
Wieczerzy jest dosłownie przelana w czasie Wielkopi tkowej M ki. Eucharystia jest bowiem
niczym mniej i niczym innym ni tyko ustawicznym uobecnianiem M ki,
mierci i
Zmartwychwstania Pana naszego. I w tym kontek cie co najmniej niezrozumiałym wydawa si
coraz cz stsze w ród katolików mo e lekcewa enie, czy niech
do uczestnictwa w Mszy
wi tej. Kto w Eucharystii uczestniczy nie chce, najwidoczniej nie chce mie nic wspólnego ze
zbawczymi wydarzeniami Wielkiego Pi tku.
Nie mo na mówi o Eucharystii i rozwa a tego Najwi kszego i Naj wi tszego Sakramentu bez
ustawicznego odnoszenia si i u wiadomienia sobie, e jest On najgł biej zł czony z Ofiar
Krzy a. Sam Papie tak bardzo mocno to podkre la w swojej ostatniej Encyklice „Ecclesia de
Eucharistia”, pisz c np.:
♦
„Ko ciół rodzi si z tajemnicy paschalnej. Wła nie dlatego Eucharystia, która w
najwy szym stopniu jest sakramentem tajemnicy paschalnej, stanowi centrum ycia
eklezjalnego. (3)” i dalej:
♦
„W Komunii otrzymujemy Tego, który ofiarował si za nas, otrzymujemy Jego
Ciało, które zło ył za nas na Krzy u, oraz Jego Krew, któr przelał «za wielu (...) na
odpuszczenie grzechów» (Mt 26, 28).” (16)
Jestem przekonany, e cała krytyka „nudnych Mszy”, jaka pojawia si u katolików, czy
lekcewa enie uczestnictwa w niedzielnej Eucharystii wynika z tego podstawowego braku
zrozumienia, czym naprawd jest Eucharystia. Nie ma by Ona ani ciekawa, ani rozrywkowa,
ani medialna, ani interesuj ca w znaczeniu ludzkim, bo to jest uobecnianie, uczestnictwo,
partycypacja w M ce i mierci Chrystusa. Nie wolno wi c z Niej robi ani teatru, ani
przedstawienia, ani medialnego show, które powinno by interesuj ce. Nie wolno na sił stara
si o Jej uatrakcyjnienie, bo b dzie to tylko karykatura tego, czym naprawd jest Eucharystia.
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Dlatego te wszelkie próby sprowadzenia Mszy
wi tej jedynie do „uczty” a nawet
wspólnotowego „agape” s Jej wypaczeniem. Trzeba mie stale przed oczyma fakt, e
Eucharystia to jednocze nie dwie rzeczywisto ci, dwa wydarzenia: Ostatnia Wieczerza,
spo ywana z uczniami w Wielki Czwartek oraz M ka i mier Chrystusa na krzy u w Wielki
Pi tek. Kto tak zrozumie Eucharysti nie mo e ju mie pretensji, e jest Ona nudna, e
uczestnictwo w niej pozostaje biernym i zewn trznym tylko „odstaniem”, odsłuchaniem Mszy, bo
ksi a j zdominowali, bo gl dz , bo nic si tam nie dzieje i powtarza si stale te same słowa i
te same gesty.
Papie Jan Paweł II tak o tym pisze:
♦
„Czasami spotyka si bardzo ograniczone rozumienie tajemnicy Eucharystii.
Ogołocona z jej wymiaru ofiarniczego, jest prze ywana w sposób nie wykraczaj cy poza sens i
znaczenie zwykłego braterskiego spotkania.” (10)
Jest bowiem Eucharystia na pewno braterskim spotkaniem, ale przede wszystkim jest
spotkaniem u stóp krzy a. Jest przede wszystkim spotkaniem z Bogiem ofiaruj cym si na
krzy u dla zbawienia wiata. I o tym nie wolno zapomnie .
Papie pisze dalej, w swej Encyklice:
♦
„Nawet je eli logika «uczty» budzi rodzinny klimat, Ko ciół nigdy nie uległ pokusie
zbanalizowania tej «za yło ci» ze swym Oblubie cem i nie zapominał, i to On jest tak e jego
Panem, a «uczta» pozostaje zawsze uczt ofiarn , naznaczon krwi przelan na
Golgocie. Uczta eucharystyczna jest prawdziwie uczt « wi t », w której prostota znaków kryje
niezmierzon gł bi wi to ci Boga” (48)
Wobec tych wyja nie i przypomnie , jakich Papie udziela w swej Encyklice mieszne wydaj
si narzekania i utyskiwania wiernych, którzy lekcewa sobie t Tajemnic i domagaj si jej
uwspółcze nienia czy uatrakcyjnienia. Czy bowiem b dzie to uroczysta Msza
wi ta
pontyfikalna na placu wi tego Piotra w Rzymie, czy skromna i prosta Msza w ubogiej,
buszowej kaplicy misyjnej, jest to stale i nieodmiennie ta sama Ofiara Chrystusa składaj cego
si Bogu na przebłaganie za grzechy wiata (Mt 26, 28).
Oczywi cie trzeba tak e pami ta i o tym, e jak mówi francuski jezuita Henri de Lubac:
„Ko ciół jest Ciałem Chrystusa i -jak stwierdza w. Augustyn- w Eucharystii otrzymujemy Ciało
Chrystusa, aby sta si wła nie Jego ciałem”. To wła nie, nie co innego, ale Eucharystia czyni
nas Ko ciołem, czyli Ciałem Chrystusa. To wła nie Eucharystia czyni nas Ludem Bo ym. Z niej
Ko ciół si narodził i rodzi si nieustannie. A Papie w ju pierwszym zdaniu swej Encyklikipowie: „Ko ciół z Eucharystii yje”. A je eli Ko ciół, to i chrze cijanin, albo z Eucharystii yje,
albo ... nie yje w ogóle. Kto lekcewa y sobie ten par excellence yciowy Sakrament, nie mo e
twierdzi , ze jest uczniem Chrystusa, e jest wierz cym.
Mo na wi c wróci do pocz tków naszych rekolekcyjnych rozwa a i powiedzie wprost: „O tyle
mamy kłopoty z przyj ciem rzeczywisto ci Ko cioła, o ile lekcewa ymy sobie Eucharysti ”.
Kto , kto regularnie w Niej uczestniczy i –na tyle na ile jest to mo liwe dla ludzkiego rozumustara si J zrozumie , nie ma problemów z uznaniem i przyj ciem Ko cioła.
Albo negatywnie: „Kto , kto lekcewa y sobie Eucharysti i nie rozumie Jej, nigdy nie zrozumie i i
nie przyjmie Ko cioła.” Mo e wi c dlatego, tak bardzo kwitnie w naszym społecze stwie
neopoga stwo, e ludzie po prostu zaniedbali, zarzucili, lub odrzucili Eucharysti . Ludzi trac
wiar , bo Ona nie jest centrum i szczytem, Ona nie jest ródłem i zwie czeniem ich wiary i ich
ycia. Odchodz c od Niej tracimy wszystko; tracimy wiar , nadziej i miło , tracimy sens i cel
ycia, tracimy rado i spełnienie. Kto w wypowiedzi na forum napisał bardzo m dre słowa:
„niemo liwe jest eby nawróciły człowieka najbardziej błyskotliwe s dy, je li ten w swej pysze
zamkni ty jest na sprawy Bo e. SPOTYKAMY BOWIEM TYLKO TYCH, NA SPOTKANIE
KTÓRYCH JESTE MY PZRYGOTOWANI. A czy kto , kto nie spotyka si z Bogiem ywym
w EUCHARYSTII, zna Go? Taki człowiek tworzy sobie obraz Boga według swoich bardzo
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ubogich schematów.” I rzeczywi cie kto , kto nie spotkał naprawd Chrystusa w Eucharystii, nie
zna Boga, nie zna Jego Ko cioła, nie zna i nie ma poj cia o wierze i Jego wiara jest martwa. A
wtedy człowiek taki z konieczno ci b dzie tworzył sobie zast pniki, bo ki, idole, religi „własnej
roboty”.
Odchodz c od Eucharystii tracimy wszystko. Wracaj c za do Eucharystii odzyskujemy
wszystko. Wszystko wraca na swoje miejsce i wszystko nabiera innego, gł bszego sensu i
znaczenia. A co znaczy wróci do Eucharystii? To najpierw i przede wszystkim wróci do
regularnego uczestnictwa w niedzielnej Eucharystii. Bez tego nie ma mowy o yciu z wiary, o
yciu wiar , o jakimkolwiek pogł bianiu swojej wiary.
Nie mieli racji reformatorzy lansuj c hasło: „sola fides, sola Scriptura, sola gratia” (sama wiara,
samo Pismo wi te i sama łaska – mog zbawi -czy te - wystarcz do zbawienia). Niestety,
nie wystarcz . Bo Chrystus zostawił nam co bardziej fundamentalnego, co bardziej
podstawowego, co pogł bia wiar i j ywi, co , co pomaga rozumie Pismo wi te, co co jest
kanałem łaski ... Chrystus zostawił nam Eucharysti , czyli siebie samego w Tajemnicy swego
Ciała i Krwi. I bez tego, ani wiara, ani Pismo, ani łaska nie s mo liwe czy skuteczne.
Wróci do Eucharystii, to znaczy tak e odkry sens i znaczenie adoracji Eucharystycznej, tego
drugiego –obok Mszy wi tej elementu buduj cego nasz pobo no i wiar .
Papie w Encyklice przypomina o tym wielokrotnie pisz c min.
„adoracja Naj wi tszego Sakramentu znajduje swoj wła ciw rol w yciu
♦
codziennym i staje si niewyczerpanym ródłem wi to ci.” (10) i dalej: „Wielu wi tych dało
przykład tej praktyki, wielokrotnie chwalonej i zalecanej przez Magisterium. W sposób
szczególny wyró niał si w tym w. Alfons Maria Liguori, który pisał: «W ród ró nych praktyk
pobo nych adoracja Jezusa sakramentalnego jest pierwsza po sakramentach, najbardziej miła
Bogu i najbardziej po yteczna dla nas». Eucharystia jest nieocenionym skarbem: nie tylko jej
sprawowanie, lecz tak e jej adoracja poza Msz
w. pozwala zaczerpn
z samego ródła
łaski.” (25) Jak e bowiem ma zna Chrystusa ten, kto Go nie spotyka regularnie i regularnie z
Nim nie rozmawia?
Eucharystia jest nie tylko ródłem i szczytem ycia Ko cioła i wiernego, ale tak e jest ródłem i
by powinna centrum ycia wiata. To w Niej znajduj si rozwi zania wszelkich ludzkich
problemów i odpowiedzi na pytania n kaj ce współcze nie ludzko . I znowu przepi kne słowa
papie a z Encykliki:
♦
„Jest wiele problemów, które zaciemniaj horyzont naszych czasów. Wystarczy
wspomnie piln potrzeb pracy na rzecz pokoju, trosk o budowanie w stosunkach
mi dzynarodowych trwałych fundamentów sprawiedliwo ci i solidarno ci, obron
ycia
ludzkiego od pocz cia a do jego naturalnego ko ca. A co powiedzie o tysi cach sprzeczno ci
«zglobalizowanego» wiata, w którym najsłabszym, najmniejszym i najubo szym mo e si
wydawa , e niewiele maj powodów do nadziei? W takim wła nie wiecie powinna
rozbłysn
chrze cija ska nadzieja!.... Po to Pan chciał pozosta z nami w Eucharystii”
(nr 20)
A co powiedzie o znaczeniu Eucharystii dla kapła skiego ycia? I znowu same cisn si słowa
z Encykliki:
♦
„Je eli Eucharystia stanowi ródło i szczyt ycia Ko cioła, tak samo jest nim w
odniesieniu do posługi kapła skiej. St d te wyra aj c wdzi czno
Jezusowi Chrystusowi,
naszemu Panu, raz jeszcze powtarzam, e Eucharystia jest główn i centraln racj bytu
sakramentu Kapła stwa, który definitywnie pocz ł si w momencie ustanowienia
Eucharystii i wraz z ni ”. (31)
I mo na by tak bez ko ca cytowa ten przepi kny i gł boki dokument wskazuj c na coraz to
inne elementy i coraz to gł bsze znaczenie tego Niezgł bionego Sakramentu, Sakramentu
Ks. Kazimierz Kubat SDS

- www.kazania.org

3

Miło ci Boga do człowieka, Sakramentu w Którym ustawicznie ponawia si Tajemnica M ki i
mierci Syna Bo ego. Ale mo e ju na zako czenie i tej dzisiejszej nauki i całych rekolekcji
jeszcze raz słowa Jana Pawła II – wiadectwo Tego niezwykłego wiadka naszych czasów.
♦
„Pozwólcie, umiłowani Bracia i Siostry, e w wietle waszej wiary i ku jej
umocnieniu przeka Wam to moje wiadectwo wiary w Naj wi tsz Eucharysti . Ave, verum
corpus natum de Maria Virgine, vere passum, immolatum, in cruce pro homine!. Oto skarb
Ko cioła, serce wiata, zadatek celu, do którego ka dy człowiek, nawet nie wiadomie,
pod a. Wielka tajemnica, która z pewno ci nas przerasta i wystawia na wielk prób
zdolno naszego rozumu do wychodzenia poza pozorn rzeczywisto .” (59)
♦
„A je eli nawet wobec tej tajemnicy rozum do wiadcza własnych ogranicze , to
serce o wiecone łask Ducha wi tego dobrze wie, jak przyj
postaw , zatapiaj c si w
adoracji i w miło ci bez granic.” (62)
Wró my do Eucharystii, a tak wiele spraw si upro ci i uporz dkuje w naszym skomplikowanym
yciu. Wró my do Eucharystii nie rozumem, ale sercem, aby odnale
utracony sens i cel
naszego ludzkiego ycia.
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