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WPROWADZENIE 

1. Kościół żyje dzięki Eucharystii [Ecclesia de Eucharistia vivit]. Ta prawda wyraża nie tylko 

codzienne doświadczenie wiary, ale zawiera w sobie istotę tajemnicy Kościoła. Na różne 

sposoby Kościół doświadcza z radością, że nieustannie urzeczywistnia się obietnica: «A oto 

Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata» (Mt28, 20). Dzięki 

Najświętszej Eucharystii, w której następuje przeistoczenie chleba i wina w Ciało i Krew 

Pana, raduje się tą obecnością w sposób szczególny. Od dnia Zesłania Ducha Świętego, w 

którym Kościół, Lud Nowego Przymierza, rozpoczął swoje pielgrzymowanie ku ojczyźnie 

niebieskiej, Najświętszy Sakrament niejako wyznacza rytm jego dni, wypełniając je ufną 

nadzieją. 

Słusznie Sobór Watykański II określił, że Ofiara eucharystyczna jest «źródłem i zarazem 

szczytem całego życia chrześcijańskiego».
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 «W Najświętszej Eucharystii zawiera się bowiem 

całe dobro duchowe Kościoła, to znaczy sam Chrystus, nasza Pascha i Chleb żywy, który 

przez swoje ożywione przez Ducha Świętego i ożywiające Ciało daje życie ludziom».
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Dlatego też Kościół nieustannie zwraca swe spojrzenie ku swojemu Panu, obecnemu w 

Sakramencie Ołtarza, w którym objawia On w pełni ogrom swej miłości. 

2. W Jubileuszowym Roku 2000 dane mi było sprawować Mszę św. w jerozolimskim 

Wieczerniku, tam gdzie według tradycji została ona odprawiona po raz pierwszy przez 

samego Chrystusa. Wieczernik - miejsce ustanowienia Eucharystii. To tam Chrystus wziął w 

swoje ręce chleb, połamał go i rozdał uczniom mówiąc: «Bierzcie i jedzcie, to jest bowiem 

Ciało moje, które za was będzie wydane» (por. Mt 26, 26; Łk 22, 19; 1Kor 11, 24). Potem 

wziął w swe ręce kielich napełniony winem, powiedział im: «Bierzcie i pijcie, to jest bowiem 

kielich Krwi mojej nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na 

odpuszczenie grzechów» (por. Mk 14, 24; Łk22, 20; 1Kor 11, 25). Jestem wdzięczny Panu 

Jezusowi, że w posłuszeństwie Jego zaleceniu: «To czyńcie na moją pamiątkę» (Łk22, 19), 

dane mi było powtórzyć w tym samym miejscu słowa wypowiedziane przez Niego dwa 

tysiące lat temu. 

Czy Apostołowie, którzy uczestniczyli w Ostatniej Wieczerzy, byli świadomi tego, co 

oznaczały słowa wypowiedziane wówczas przez Chrystusa? Chyba nie. Stało się to dla nich 

jasne dopiero po zakończeniu Triduum sacrum, to jest po przeżyciu wydarzeń, jakie miały 

miejsce od wieczora Wielkiego Czwartku do poranka Wielkiej Niedzieli. W te dni wpisuje się 

mysterium paschale; wpisuje się w nie także mysterium eucharisticum. 

(…) 

7. Od kiedy rozpocząłem moją posługę Następcy Piotra, zawsze szczególną uwagę 

poświęcałem Wielkiemu Czwartkowi, który jest dniem Eucharystii i Kapłaństwa. Na tę 

okoliczność każdego roku kierowałem List do wszystkich kapłanów świata. W tym roku, 

dwudziestym piątym mojego pontyfikatu, chcę w sposób szczególny zaprosić cały Kościół do 

refleksji eucharystycznej i wezwać do dziękczynienia Panu za dar Eucharystii i Kapłaństwa: 

«Dar i Tajemnicę».
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 Jeżeli ogłaszając Rok Różańca pragnąłem związać dwudziesty piąty rok 

mojej posługi z kontemplacją Chrystusa w szkole Maryi, to w Wielki Czwartek 2003 roku nie 

mogłem nie zatrzymać się nad «eucharystycznym obliczem» Chrystusa i zwrócić uwagę 
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Kościoła na centralne miejsce Eucharystii. Dzięki niej Kościół żyje. Karmi się tym «żywym 

Chlebem». Czy można zatem nie odczuwać potrzeby nakłaniania wszystkich do odnowionego 

przeżywania tego doświadczenia?  

8. Gdy myślę o Eucharystii, patrząc na moje życie kapłana, biskupa i Następcy Piotra, 

wspominam spontanicznie wiele chwil i miejsc, w których dane mi było ją sprawować. 

Pamiętam kościół parafialny w Niegowici, gdzie spełniałem moją pierwszą posługę 

duszpasterską, kolegiatę św. Floriana w Krakowie, katedrę na Wawelu, bazylikę św. Piotra 

oraz wiele bazylik i kościołów w Rzymie i na całym świecie. Dane mi ją było również 

sprawować w wielu miejscach na górskich szlakach, nad jeziorami i na brzegach morskich; 

sprawowałem ją na ołtarzach zbudowanych na stadionach, na placach miast... Ta różnorodna 

sceneria moich Mszy św. sprawia, iż doświadczam bardzo mocno uniwersalnego — można 

wręcz powiedzieć kosmicznego charakteru celebracji eucharystycznej. Tak, kosmicznego!  

Nawet wtedy bowiem, gdy Eucharystia jest celebrowana na małym ołtarzu wiejskiego 

kościoła, jest ona wciąż poniekąd sprawowana na ołtarzu świata. Jednoczy niebo z ziemią. 

Zawiera w sobie i przenika całe stworzenie. Syn Boży stał się człowiekiem, aby w 

najwyższym akcie uwielbienia przywrócić całe stworzenie Temu, który je uczynił z niczego. I 

w ten sposób On — Najwyższy i Wieczny Kapłan — wchodząc do odwiecznego sanktuarium 

przez swoją krew przelaną na Krzyżu, zwraca Stwórcy i Ojcu całe odkupione stworzenie. 

Czyni to przez posługę kapłańską Kościoła, na chwałę Najświętszej Trójcy. Doprawdy jest to 

mysterium fidei, dokonujące się w Eucharystii: świat, który wyszedł z rąk Boga Stwórcy, 

wraca do Niego odkupiony przez Chrystusa.  

(…) 


