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EUCHARYSTIA DAREM NAJWIĘKSZYM JAKI KOŚCIÓŁ OTRZYMAŁ 

OD CHRYSTUSA – część I 

Rozważanie z Janem Pawłem II i Benedyktem XVI o wspaniałości Pamiątki Ostatniej 

Wieczerzy
1
 

1. Eucharystia 

Eucharystia (gr. eucharistia – dziękczynienie), nazywana jest też chlebem, który z nieba 

zstąpił, łamaniem chleba, Ciałem Chrystusa, świętą winoroślą Dawida, którą objawił nam 

Ojciec przez Jezusa, sługę swego
2
, Ucztą Pańską, cudownym pokarmem duszy, pokarmem 

nieśmiertelności
3
, chlebem błogosławieństwa

4
, nową manną

5
, pokarmem, który pokrzepia

6
, 

zadatkiem przyszłego zmartwychwstania i życia wiecznego
7
Najświętszym Sakramentem 

Ołtarza, sakramentem miłości, sakramentem Ciała i Krwi Chrystusa, który pod postaciami 

chleba pszennego i wina gronowego jest obecny prawdziwie, realnie i istotnie mocą słów 

konsekracji wypowiedzianych przez kapłana. Słowa konsekracji (poświęcenia) są 

powtórzeniem słów wypowiedzianych przez Jezusa podczas Ostatniej Wieczerzy: „To jest 

Ciało moje” i: „To jest kielich Krwi mojej”. Eucharystia jest więc pamiątką Ostatniej 

Wieczerzy i uobecnieniem śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa
8
. Eucharystia - to 

misterium (tajemnica wiary) chrześcijaństwa. Sakrament ten nazywa się Mszą świętą w 

Kościele katolickim, liturgią eucharystyczną w Kościołach wschodnich, a wieczerzą Pańską 

w wielu Kościołach powstałych w wyniku reformacji
9
.  

Kardynał J. Ratzinger, od 19 kwietnia 2005 roku Papież Benedykt XVI, pisze, że termin 

„Eucharystia” stał się obecnie najczęściej używaną nazwą sakramentu Ciała i Krwi Chrystusa, 

który Pan ustanowił podczas Ostatniej Wieczerzy. „Eucharystia” jest tłumaczeniem 

hebrajskiego berakha i dlatego oznacza zarówno dziękczynienie, uwielbienie, jak i 

błogosławieństwo. Modlitwa eucharystyczna wywodzi się bezpośrednio z modlitwy Jezusa w 

wieczór przed Jego męką i stanowi istotę nowej duchowej ofiary
10

. 

Papież Benedykt naucza: „Przez ustanowienie Eucharystii podczas Ostatniej Wieczerzy Jezus 

nadał temu aktowi ofiary trwałą obecność. Antycypuje On swoją śmierć i zmartwychwstanie, 

dając już w owej godzinie swoim uczniom siebie samego w chlebie i winie, swoje ciało i 

swoją krew jako nową mannę (por. J 6,31-33)”
11

. Z największą czcią stajemy przed 

niepojętym sposobem bliskości Boga, „posuwającej się aż do obecności w Eucharystii, w 

której rzeczywiście cały oddaje się w nasze ręce”
12

. 

Papież z rodu Polaków napisał, że Eucharystia
13

 nie jest jednym z wielu cennych darów, jaki 

Kościół otrzymał od Chrystusa, swojego Pana; ale jest darem największym, ponieważ jest to 

dar z własnej osoby Chrystusa w jej świętym człowieczeństwie; jest to też dar Jego dzieła 

zbawienia (por. KKK. n. 1085)
14

. Eucharystia jest najbardziej wzniosłą modlitwą Kościoła i 

dlatego dla chrześcijan jest czymś niezastąpionym. Liczne formy modlitwy prywatnej, jak i 

różne przejawy pobożności ludowej, naprawdę osiągają swe właściwe znaczenie przez to, że 

przygotowują do sprawowania Eucharystii lub przedłużają jej działanie w życiu
15

. 
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2. Szczególna obecność Chrystusa 

Kościół święty naucza, że w sakramencie Eucharystii w sposób szczególny Chrystus jest 

obecny cały i niepodzielny, jako Bóg i człowiek, substancjalnie
16

 i zawsze. Ta zaś obecność 

Chrystusa pod postaciami „nazywa się rzeczywistą (...) dlatego, że jest to obecność 

najwyższego stopnia”
17

. Eucharystia jest największym skarbem Kościoła, jego sercem. 

Wszystko jest jej podporządkowane, z niej promieniuje moc na wszystkie dziedziny życia 

kościelnego, a zwłaszcza na nasze życie osobiste. Od właściwego zrozumienia i celebrowania 

ofiary paschalnej zależy niemal wszystko w wymiarze duszpasterskim. Dlatego nigdy nie za 

wiele wysiłków w trosce o głębsze zrozumienie i właściwe przedstawienie tej „Tajemnicy 

wiary”
18

.  

Jan Paweł II (1978-2005) nauczał, że Jezus Chrystus realnie i prawdziwie obecny pod 

postaciami eucharystycznymi, jest mocą dla nowego życia - życia w duchu Dobrej Nowiny. 

Wszak Eucharystia, która zawsze znajdowała się i znajduje w samym środku życia uczniów 

Chrystusa, ma postać chleba i wina, czyli pokarmu i napoju. Jest więc tak bliska człowiekowi, 

tak blisko związana z jego życiem, jak pokarm i napój. Kult eucharystyczny - na wzór 

pokarmu i napoju - wypełnia naszą duchową istotę i zabezpiecza jej życie
19

.  

Święty Jan Vianney (1786-1859), proboszcz z Ars we Francji, napisał: „Jakież to cudowne! 

Po konsekracji Bóg przebywa tutaj jak w niebie! Jeżeli człowiek poznałby do głębi tę 

tajemnicę, umarłby ze szczęścia. Bóg jednak nas oszczędza z powodu naszej słabości”
20

. 

Bł. O. Honorat Koźmiński napisał: „Ze wszystkich skarbów jakie Kościół posiada, 

największym jest bez wątpienia Najświętszy Sakrament, w którym przebywa nieustannie 

ukryty Ten, który jest szczęściem całego nieba (…)”
21

. 
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