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PRZEWODNIKI NASZEJ WIARY

Przewodnik
po Eucharystii
Część II - Odkryj Eucharystię krok po kroku

Odcinek 4: PRZYGOTOWANIE (cd.) 
– we wspólnocie

”Eucharystia to sakrament miłości Boga do 
człowieka i człowieka do Boga, a równocześnie 
jest to sakrament miłości człowieka do człowie-
ka, sakrament, który tworzy wspólnotę.” 

/bł. Jan Paweł II/

Eucharystię winno się przeżywać sercem. Zależy 
ona od naszych uczuć, od wiary, z jaką przyjmuje-
my Słowo Boże, od nawrócenia serca, które się 
w nas dokonuje, od naszego spotkania z Chrystu-
sem. Msza św. to takie szczególne spotkanie z Bo-
giem żywym, że nie wychodzimy z niego tacy sami 
jak przedtem. Każde doświadczenie miłości Boga, 
choć często nieuświadomione, jest przemieniające.

Msza św. jako spotkanie z żywym 
Chrystusem

Chrześcijaństwo to religia spotkania 
Boga z człowiekiem.

Na samym początku należy uświadomić sobie, 
że Msza św. jest niezwykłym spotkaniem z naszym 
Panem, Jezusem Chrystusem. Tak jak w dniu zmar-
twychwstania Jezus objawiał się swoim uczniom, tak 
samo i nam dzisiaj się objawia. Najpełniejsze obja-
wienie i prawdziwa obecność dokonują się w czasie 
Eucharystii.

„Chrystus jest obecny mocą swoją w sakra-
mentach tak, że gdy ktoś chrzci, sam Chrystus 
chrzci. Jest obecny w swoim Słowie, albowiem 
gdy w Kościele czyta się Pismo Święte, wów-
czas On sam mówi. Jest obecny wreszcie, gdy 
Kościół modli się i śpiewa psalmy, gdyż On 
sam obiecał: «Gdzie są dwaj albo trzej ze-
brani w imię moje, tam jestem pośród nich» 
(Mt 18,20).”            /Konstytucja Liturgiczna, 7/

Pierwszy znak objawiającego się Pana to zgro-
madzenie liturgiczne – wspólnota ludu Bożego, 
gromadzącego się na sprawowanie Eucharystii. 

Na Mszy św. gromadzimy się w imię Pana Jezusa. 
Gdyby nie On, to by nas w kościele nie było. Może-
my zatem, zgodnie z obietnicą Jezusa, być pewni, że 
On jest pośród wszystkich zebranych na Eucharystii. 
Przygotowując się więc do Mszy św., warto sobie tę 
obecność Jezusa we wspólnocie uświadomić. 

„Ten sam, który kiedyś ofi arował się na 
krzyżu, obecnie ofi arowuje się przez posługę 
kapłanów.”    /Sobór Trydencki, ses. XXII, 17/

Drugi znak obecności Jezusa to kapłan sprawu-
jący Mszę św. 

Ksiądz jest „narzędziem”, działa „in persona Chri-
sti” (w osobie Chrystusa). Daje Jezusowi swoje ciało 
– ęce, głowę, usta, aby mogła się uobecnić Chry-
stusowa Ofi ara na krzyżu. Eucharystia jest przecież 
ofi arą Pana Jezusa. W czasie Mszy św. chleb i wino 
stają się Ciałem i Krwią Pana Jezusa, pomimo tego, 
że słowa ich przemiany wypowiada kapłan. On jest 

notę, która stanowi jedną rodzinę. Kościół oznacza 
wspólnotę zebraną na modlitwie, na słuchaniu Słowa 
Bożego, na przyjmowaniu Ciała Chrystusa, skupioną 
wokół Jezusa. 

Idąc na Eucharystię, warto sobie uświadomić, że 
„wchodzimy” w uzdrawiającą obecność Pana: Jego 
dobre Słowo koi, przywraca pokój, radość i nadzie-
ję. Gdy jako wspólnota trwamy na modlitwie, Duch 
Święty nas jednoczy, leczy rany podziałów, niezgody 
i izolacji. Uczestnicząc w tym wydarzeniu, stajemy 
się dla siebie nawzajem braćmi i siostrami.

Wydaje się, że we Mszy św. uczestniczy jedynie 
konkretna grupa osób, które przywiodły tutaj osobi-
ste historie ich życia. W tym konkretnym zgromadze-
niu kryje się jednak jeszcze inne, ważniejsze znacze-
nie. Sama celebracja liturgiczna odkrywa większe 
zgromadzenie. We Mszy św. uczestniczymy wraz 
z Maryją, aniołami i świętymi. Wokół ołtarza zgro-
madzony jest cały Kościół niebieski. Pojawiają się 
archaniołowie, cherubini, serafi ni, trony, panowania, 
9 chórów anielskich. Zjawia się również Anioł Stróż 
każdego z nas. My tego nie słyszymy i nie widzimy, 
bo to jest jeszcze przed nami zakryte, ale to prawda: 
wszyscy oni przeżywają Mszę św. z nami. Są też nasi 
bliscy, którzy oczekują na niebo w jego przedsionku, 
oraz ci, których Pan przyjął już do siebie. Celebrują 
z radością razem z nami. Wspólnie tworzymy Ciało 
Chrystusa i wspólnie mamy udział w tajemnicy Od-
kupienia.

Zatem na Eucharystii gromadzi się cały Kościół 
na niebie i na ziemi, Kościół na przestrzeni stuleci, 
a w tym Kościele zebrało się całe stworzenie 
i pragnienia wszystkich ludzkich serc.

„Nie jesteście już obcymi przechodniami, 
ale jesteście współobywatelami świętych i do-
mownikami Boga. Zbudowani na fundamencie 
apostołów i proroków, gdzie kamieniem wę-
gielnym jest sam Chrystus Jezus. W Nim ze-
spalana cała budowla rośnie na świętą w Panu 
świątynię. W Nim i wy także wznosicie się we 
wspólnym budowaniu, by stanowić mieszkanie 
Boga przez Ducha.”                         /św. Paweł/

Kościół dla chrześcijanina nie jest miejscem 
mieszkania Boga, lecz wspólnoty (Jego Ciała), 
pośrodku której uobecnia się Chrystus. Jesteśmy 
świątynią budowaną przez Chrystusa, aby stano-
wić dla Boga mieszkanie. Stanowić dla Niego dom, 
przez Ducha. Jako zgromadzenie jesteśmy więc ży-
wym mieszkaniem Boga. To stwierdzenie pozwala 
zrozumieć, dlaczego w miejscach sprawowania li-
turgii znajdowało się martyrium – miejsce, w którym 
umieszczano relikwie jednego lub wielu męczenni-
ków, nie tyle dla oddawania czci, lecz jako świadec-
two wiary i znak umiłowania Boga.

Kościół mistycznym 
Ciałem Chrystusa

Szaweł (później św. Paweł) był faryzeuszem prze-
śladującym chrześcijan. Pod Damaszkiem usłyszał 
od Pana Jezusa zdumiewające zdanie: „Szawle, 
dlaczego Mnie prześladujesz?”. Szaweł nie prze-
śladował Chrystusa. Po prostu Go nie znał, nigdy 
wcześniej nie widział, a jedynie o Nim słyszał. Był 
przekonany, że Chrystus został ukrzyżowany dwa-
dzieścia kilka lat wcześniej, został pogrzebany i nie 
żyje. Prześladował Szczepana i wielu innych wy-
znawców Chrystusa. Pod Damaszkiem usłyszał zaś 
od samego Jezusa, który mu się objawił: „Dlaczego 
Mnie prześladujesz?”. Usłyszał, że Kościół, czyli 
wyznawcy Jezusa Chrystusa, naprawdę są Jego 
Ciałem. Całym sercem pokochał Pana, poznał Jego 
naukę. Słowa Mistrza: „Cokolwiek temu jednemu 
z najmniejszych uczyniliście, mnieście uczynili” 

więc znakiem Chrystusa, co również podkreślają 
szaty liturgiczne. Nakładając je, zakrywa samego 
siebie, swoją prywatność, a zwraca uwagę na Ta-
jemnicę, którą celebruje. 

Trzeci znak obecności Pana Jezusa to Słowo 
Boże, czytane i głoszone w czasie Eucharystii. 

Liturgia Słowa jest działaniem nauczającego nas 
Pana Jezusa. To On do nas przemawia przez lektora 
i przez kapłana. To Słowo kieruje do nas, na dzisiej-
szy dzień i najbliższy czas. Trzeba je zatem z odpo-
wiednim nastawieniem przyjmować. 

Czwarty i najpełniejszy znak obecności Chrystusa 
to postacie Eucharystii – chleb i wino. Jezus staje 
się tutaj żywy i prawdziwy dla nas. 

Każdy z tych znaków obecności Syna Bożego jest 
ważny, świadomość tego niech pozwoli Go spotkać 
w człowieku, który stoi obok mnie – w moim bracie 
w wierze, w osobie kapłana sprawującego Mszę św.; 
w zasłuchaniu w Jego Słowo, konkretnie do mnie kie-
rowane, i wreszcie w Komunii św., kiedy przychodzi, 
by karmić i umacniać mnie swoim Ciałem. 

Eucharystia ma ogromne znaczenie dla 
Kościoła, świata i pojedynczego człowieka. 
„Msza jest szczytowym punktem religii chrze-
ścijańskiej, sercem nabożeństwa, duszą po-
bożności, otchłanią Bożej miłości, niewyczer-
panym morzem łask”   /św. Franciszek Salezy/.

Kościół / wspólnota / zgromadzenie 
liturgiczne

Msza św. rozpoczyna się wtedy, kiedy 
wszyscy się gromadzą i sam ten fakt cechuje 
doniosłość. 

Gdy przybywa wiele osób w jedno miejsce 
po to, by modlić się pod przewodnictwem ka-
płana, mamy do czynienia z bardzo konkret-
nym urzeczywistnianiem się tego, czym jest 
i czym ma być Kościół.

Kościół – w języku łacińskim ecclesia – oznacza 
wspólnotę, zgromadzenie ludzi wezwanych, zapro-
szonych. Oznacza tych, którzy zostają skądś zawoła-
ni przez Boga i zwołani przez Niego w jedno miejsce. 
Określa zgromadzenie, które tworzy się i wspólnie 
trwa. Jako Kościół wszyscy gromadzimy się w Duchu 
Świętym, który jest siłą miłości pomiędzy Bogiem Oj-
cem i Synem Bożym. 

Msza św. to przebywanie z Bogiem, który pragnie 
objawić się w naszym życiu jako kochający Ojciec, 
bliski nam jednorodzony Syn i wewnętrznie przemie-
niający nas Duch Święty.

Zwróćmy uwagę na fenomen wspólnoty, która 
zbiera się na Eucharystii. Nie znajdziemy takiej dru-
giej wspólnoty jak ta. Eucharystia przyciąga dzieci, 
młodzież i starszych; zdrowych i chorych; tych, dla 
których Eucharystia stanowi pokarm codzienny, 
i tych, którzy przychodzą rzadko; ludzi zamożnych 
i bezdomnych. Nie ma nigdzie drugiego takiego spo-
tkania, które gromadziłoby ludzi z tak różnych świa-
tów, przestrzeni, momentów życia. I Bóg czyni nas 
wszystkich na tym spotkaniu… siostrami i braćmi.

Eucharystia to nie tylko spotkanie tych, którym 
„pasowało” przyjść na 13.00. My tworzymy wspól-
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sprawiły, iż zrozumiał, że chrześcijanie z Chrystusem 
naprawdę są połączeni jak Ciało z Głową. Rozpo-
znając tę tajemnicę, głosił potem w swoich listach, że 
Chrystus jest Głową, a my jesteśmy Jego członkami, 
Jego mistycznym Ciałem.

Będąc mistycznym Ciałem Chrystusa, jesteśmy 
z Nim duchowo złączeni. Jeśli kogoś z nas brakuje na 
Eucharystii, to tak, jakby Ciało zostało „okaleczone”. 
Kiedy ciebie lub mnie nie ma, wtedy to Ciało cierpi.

Kościół jest miejscem i drogą naszego 
uświęcenia. Jest miejscem, w którym wyra-
ża się działanie Boga uświęcającego ludzi 
i działanie ludzi oddających cześć Bogu. 
„Każde życie chrześcijańskie na tym świecie 
jest Mszą, a każda dusza – hostią” 

 /Marta Robin/.

Nosimy w sobie w sposób niewidzialny tajemnicę 
Odkupienia. Msza św. nie jest zastrzeżona jedynie 
dla teologów. Może w niej uczestniczyć każdy czło-
wiek, który pragnie zbliżyć się do ołtarza, by spotkać 
się z żywym Jezusem i wraz z Nim ofi arować się 
Ojcu. W czasie Mszy św. żywy Jezus przychodzi, 
by ofi arować się Ojcu tak, jak na Golgocie. Składa 
w ofi erze siebie całego, ofi aruje Ojcu również każde-
go, kto świadomie uczestniczy w Eucharystii. 

Chrystus jest obecny w swoim modlącym się 
Kościele, ponieważ On sam jest tym, «który za 
nas się modli, który w nas się modli i do które-
go my się modlimy. Modli się za nas jako nasz 
kapłan, modli się w nas jako nasza głowa, mo-
dlimy się i my do Niego jako do naszego Boga» 

/św. Augustyn/.

Tajemnica Kościoła, 
który jest Matką

„Jest to wspaniała tajemnica, że my wszy-
scy, którzy żyjemy wiarą i miłością, którzy 
próbujemy żyć po chrześcijańsku, wszyscy 
przyczyniamy się ciągle do wzrostu życia 
w Kościele, wszyscy jesteśmy dawcami życia. 
Nie ma zmarnowanego trudu, żadnego darem-
nego cierpienia, daremnej ofi ary, nie ma żad-
nego trudu apostolskiego, który nie przynosi 
owoców. To tylko pozornie czasem nasze tru-
dy są bezowocne, bo Bóg doświadcza naszą 
wiarę i chce w nas wyzwolić jeszcze większą 
nadzieję i miłość, ale ten owoc gdzieś już jest 
dany. On musi być dany, bo miłość nie może 
nie dawać życia, miłość nie może nigdy pozo-
stać bez owoców. (…) To jest właśnie tajemni-
ca Kościoła, który jest Matką.” 

/ks. Franciszek Blachnicki/

Idziemy na Eucharystię, by oglądać oblicze Boga 
także w twarzy drugiego człowieka. Spotkanie dru-
giego człowieka oznacza wzięcie na siebie jego 
losu. To jest prawdziwa miłość. Bo miłość oznacza 
wychodzenie ku drugiemu człowiekowi. Pan Bóg 
oczekuje, byśmy szukali Jego oblicza w drugim czło-
wieku, siedzącym obok nas. Nie możemy mówić 
o aut ntycznej relacji z Bogiem, jeśli nie zwracamy
uwagi na drugiego człowieka, nawet gdy staramy się 
być „pobożni” i wypełniać swoje obowiązki religijne. 
Takie zachowanie możemy określić jedynie mianem 
poprawności pozbawionej miłości. Tymczasem miej-
sce sprawowania Eucharystii to miejsce spotkania 
drugiego człowieka.

„Jedynie służba bliźniemu otwiera oczy na 
to, co czyni Bóg dla mnie, i na to, jak mnie 
kocha.”                         /papież Benedykt XVI/

„Gdy schodzimy się, niech 
Święty Duch w nas działa…”

Za każdym ochrzczonym, który przybył, aby 
uczestniczyć w Eucharystii, stoi potężna i wspania-
ła historia osobistego doznania łaski, historia zma-
gań, trudów i radości, a wszystko jednoczy wiara 
tej osoby. 

Wszyscy otrzymali swą wiarę dzięki innym, któ-
rzy wierzyli przed nimi i ją przekazali. Oznacza to 
bycie Kościołem, a sam moment przyjęcia do Ko-
ścioła stanowi odświętne zwieńczenie procesu 
przekazywania wiary.

Gromadzenie się należy do istotnych elementów 
Kościoła. Nie ma Kościoła bez wspólnego groma-
dzenia się. Wejść w zgromadzenie oznacza exodus, 
wyjście od siebie, by iść do miejsca, do którego 
przybywają licznie osoby z wielu innych miejsc, by 
zebrać się świadomie i nieprzypadkowo w określo-
nym celu: dla sprawowania liturgii, nabożeństwa. Cel 
ten i intencja określają charakter gromadzących się. 
Zgromadzenie liturgiczne nie jest zebraniem się ludzi 
na wiec, protest, koncert, sportowe widowisko czy 
festyn, to wspólnota zgromadzona przez Ducha 
Świętego dla sprawowania misterium Chrystusa 
w domu Kościoła.

„W dzień Zesłania Ducha Świętego Ko-
ściół ukazał się światu” jako zgromadzenie 
tych, „którzy przyjęli mowę Piotra, «zostali 
ochrzczeni» i «trwali w nauce Apostołów i we 
wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwie (...), 
chwaląc Boga» (Dz 2,41-42.47). Od tego czasu 
Kościół nigdy nie zaprzestawał zbierać się na 
odprawianie paschalnego misterium, czytając 
to, «co było o Nim we wszystkich pismach» 
(Łk 24,37), sprawując Eucharystię, w której 
«uobecnia się zwycięstwo i triumf Jego śmier-
ci» (Sobór Trydencki, ses. XXII), i równocze-
śnie składając dzięki «Bogu za niewysłowiony 
dar» (2 Kor 9,15) w Chrystusie Jezusie, «dla 
uwielbienia Jego chwały» (Ef 1,12), przez moc 
Ducha Świętego.”   /Konstytucja Liturgiczna, 6/

Zgromadzenie eucharystyczne to zebranie się 
wierzących w Chrystusa, zwołanie tych, którzy od-
powiadając na Chrystusowe wezwanie, schodzą się 
razem, by celebrować pamiątkę Jego Paschy. W ten 
sposób przeżywają wspólnotę ze sobą w Chrystusie, 
przeżywają siebie jako święte zwołanie, czyli Ko-
ściół. Zgromadzeni w Jego imię sprawują pod znaka-
mi chleba i wina tajemnicę Jego zbawczej obecności 
i zbawiającego działania, które udziela się wierzącym 
jako moc życia. Wszytko to dzieje się mocą Ducha 
Świętego.

W zgromadzeniu liturgicznym Duch Święty uobec-
nia Chrystusa z całym Jego dziełem zbawczym, 
od Wcielenia do powtórnego przyjścia w chwale. 
Kiedy mówimy o rzeczywistej obecności Chrystusa 
w zgromadzeniu sprawującym liturgię, to równo-
cześnie mówimy o rzeczywistym uobecnianiu się 
całego Jego dzieła zbawczego, którego ośrodkiem 
i punktem szczytowym jest Jego męka, śmierć 
i zmartwychwstanie, czyli przejście ze śmierci do ży-
cia. To przejście paschalne również w życiu wiernych 
(w Kościele) aktualizuje się w sposób sakramentalny 
w zgromadzeniu liturgicznym. Dokonuje tego mocą 
Ducha Świętego realnie obecny Chrystus. Obecność 
ta nie jest bierna, ale dynamiczna i czynna.

Istotną rolę Ducha Świętego, uobecniającego 
Chrystusa i Jego dzieło zbawcze w zgromadzeniu 
liturgicznym, wyraźnie podkreślają teksty biblijne, 
z których poznajemy, że Duch Święty:
– ednoczy, gromadzi rozproszonych i ożywia

(1 Kor 12,12-13);

– obecnia Chrystusa i Jego zbawcze misterium
(Mt 18,20);

– mówi do zgromadzenia w Słowie Bożym (J 16,13;
Ga 3,5; Ef 6,17);

– odli się za nami (Rz 8,26-27; 1 Kor 12,5);
– rzemienia, odnawia, oczyszcza (J 20,22-23);
– osyła, aby świadczyć (J 1,33-34; Rz 8,16;

Mt 10,19).

Miejsce zgromadzenia

Miejsce zgromadzenia to kościół jako świąty-
nia, czyli poświęcona przestrzeń, w której zbierają 
się wierzący, by stać się świętym zgromadzeniem 
w Imię, czyli w mocy Chrystusa ukrzyżowanego 
i zmartwychwstałego. Warto pamiętać, że nie tyle 
miejsce uświęca człowieka czy zgromadzenie, ile 
raczej zgromadzenie uświęca miejsce, chociaż nie 
można nie doceniać godności samego miejsca.

Podczas poświęcenia kościoła św. Augustyn 
mówił do zebranych w kazaniu, że to miejsce jest 
domem dla modlitwy, domem Bożym natomiast 
jesteśmy my sami. Jest to odbicie stwierdzenia 
z 1 Kor 3,17: „Świątynia Boga jest święta, a wy nią 
jesteście”.

Jako wierni, odrodzeni w sakramencie chrztu i kar-
mieni Eucharystią, stanowimy duchową świątynię. 
„Eucharystia jest nam dana po to, abyśmy się stali 
jednym ciałem i jedną krwią z Chrystusem” (św. Cyryl 
Jerozolimski). 

„Czy istnieje coś bardziej odpowiedniego 
i skutecznego, by pogodzić wszystkich ludzi 
i wszelkie ludy, niż tryumf Eucharystii w duszach 
ludzi i narodów?”   /Sługa Boży papież Pius XII/

Prawdziwe spotkanie z Chrystusem Panem we 
wspólnocie eucharystycznej budzi w sercu radość 
i przynagla do dzielenia się doświadczeniem wiary. 
Otrzymanego daru nie można zatrzymać tylko dla 
siebie. Dlatego każdy z nas został wezwany do da-
wania osobistego świadectwa i dzielenia się Ewan-
gelią w swoim środowisku. Tak czynili błogosławieni 
i święci, których słowa mogą być dla nas swoistym 
„przewodnikiem po Eucharystii”.

„Trzymaj się zawsze mocno Kościoła święte-
go, ponieważ tylko on może dać ci prawdziwy 
pokój, posiadając Pana Jezusa ukrytego w Naj-
świętszym Sakramencie, który jest prawdziwym 
Księciem Pokoju.”                      /św. Ojciec Pio/

Panie Boże, w Trójcy Świętej Jedyny,
Ty jesteś Panem dziejów.
W Roku Wiary uświadamiamy sobie,
że jesteś również obecny 
w historii naszego życia.
Uwielbiamy Cię za to, 
że objawiasz nam swoje Imię
we wspólnocie Kościoła świętego,
w słowie Pisma Świętego, 
które czyta i rozważa Kościół,
w sakramentach świętych, 
szczególnie w Eucharystii,
w macierzyńskiej miłości Maryi Niepokalanej,
w świadectwie życia Twoich świętych
i w naszych bliźnich, 
których codziennie spotykamy.

               Ania i Zbyszek Kozikowscy
               Konsultacja: 
               ks. dr Waldemar R. Macko



Panie, otwórz nasze oczy,
abyśmy w naszych braciach i siostrach
Ciebie rozpoznali.

Panie, otwórz nasze uszy,
abyśmy usłyszeli płacz 
i wołanie głodnych,
zmarzniętych, przerażonych 
i zgnębionych.

Panie, otwórz nasze serca, 
abyśmy potrafi li kochać siebie, 
tak jak Ty nas kochasz.

O Boże, daj nam, proszę,
dar z wszystkich, jakie znamy, 
najcenniejszy:
serce przepełnione miłością
do Chrystusa.
Amen. (bł. Matka Teresa)

CUDA EUCHARYSTYCZNE

Cud w Maceracie
- Włochy, 1356 r. 

Cud wydarzył się 25 kwietnia 1356 r., w święto św. Marka Ewangelisty, które owego roku 
przypadło prawdopodobnie w Niedzielę lub w Poniedziałek Wielkanocny. Kapłan, którego 
imię do dzisiejszych czasów się nie zachowało, odprawiał Mszę św. w kaplicy klasztoru 
św. Katarzyny, należącego do Zakonu Świętego Benedykta (benedyktynek), w Maceracie. 
Po Ofi arowaniu, na początku obrzędów Komunii św., podczas łamania Chleba eucharystycz-
nego, ogarnęły go wątpliwości co do rzeczywistej i substancjalnej obecności Chrystusa 
w Przenajświętszej Hostii: „Czy to aby na pewno Ty, o Chryste?…”. I właśnie w tym momen-
cie, ku jego wielkiemu zaskoczeniu, z przełamanej już Hostii zaczęły wypływać krople Krwi. 
Spadły i zrosiły kielich, znajdujący się pod dłońmi celebransa i pod Chlebem eucharystycz-
nym, oraz korporał – niewielki obrusik, na którym stały kielich, patena i cyborium…

Zdarzenie miało miejsce w 92 lata po cudzie 
w Bolsenie (1264 r.), którego przebieg był prawie 
identyczny (podobnie zresztą jak cudu w Ivorra, 
w Katalonii, który zdarzył się trzy stulecia wcze-
śniej) i który wpłynął na ustalenie przez papieża 
Urbana IV święta Bożego Ciała.

O tym niezwykłym wydarzeniu natychmiast 
został poinformowany biskup Maceraty - Miko-
łaj z San Martino. Zarządził on przeniesienie 
zakrwawionych relikwii – w szczególności kor-
porału – do katedry Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny i św. Juliana oraz rozpoczęcie for-
malnego procesu kanonicz-
nego zbadania owego niesły-
chanego zjawiska.

Do naszych czasów za-
chował się, starannie prze-
chowywany, ów korporał 
„naznaczony Krwią Pańską”. 
Ktoś przyszył do niego, czer-
wonymi nićmi, cieniutki jak 
membrana kawałek perga-
minu z napisanym gotycką 
czcionką łacińskim tekstem: 
„Heic fuit aspersion sangu-
inis D.N.I.C. de calice die xxv 
mensis aprilis anno Domini 
MCCCLVI” („Oto święta Krew 
Pańska, która spłynęła do 
kielicha 25 kwietnia AD 1356”). Krój czcionki do-
wodzi, że pergamin pochodzi najprawdopodob-
niej z II połowy XIV w.

W 1493 r. w Maceracie powstało Bractwo 
Najświętszego Sakramentu, które ponad pół 
wieku później, w 1556 r., doprowadziło do 
wyłonienia się i wprowadzenia w Kościele 
powszechnym 40-godzinnego nabożeństwa 
eucharystycznego. 

W 1622 r. kard. Felice Centini nakazał publicz-
ne wystawianie relikwii niezwykłego korporału. 
Przyczyniło się to do wzmocnienia czci odda-
wanej Najświętszemu Sakramentowi i w 1692 
r. otworzono jeszcze jeden klasztor w Macera-
cie – klasztor Ciała Pańskiego, gdzie w sposób 
szczególny dominikanki adorują Chleb euchary-
styczny do dnia dzisiejszego.

Jak zaświadczył Ferdynand Ughelii, cyster-
ski mnich i historyk kościelny, w swej pracy: 
„Włochy, biskupi włoscy i święci” z 1647 r.: 
„Korporał, zamknięty w kryształowo-srebr-
nym pojemniku – relikwiarzu, niesiony jest 
w uroczystej procesji przez całe miasto, z udzia-
łem wszystkich wiernych, obok monstrancji 

z Najświętszym Sakramentem”. Tak w Ma-
ceracie obchodzono święto Bożego Ciała do 
1797 r., do inwazji Napoleona na Włochy.

W XIX w., w związku z rozwiązaniem przez 
Napoleona wszelkich bractw i w wyniku zaka-
zu przeprowadzania procesji publicznych, kult 
osłabł i prawie zanikł. Relikwie Najświętszego 
Ciała Pańskiego z cudu 1356 r. leżały - pra-
wie zapomniane – w szafce głównego ołtarza 
katedry. Aż do 1932 r., gdy za czasów posługi 
biskupiej w Maceracie Ludwika Ferrettiego po-
nownie Je wystawiono na widok publiczny, po 

czym przeniesiono do kaplicy 
Najświętszego Sakramentu, 
znajdującej się w dolnym ko-
ściele katedry, w specjalnej, 
drewnianej, ozdobnie złoco-
nej skrzynce – urnie, pocho-
dzącej jeszcze z 1647 r.

Cudowny Płócienny Korpo-
rał o wymiarach 129×41 cm 
- relikwia cudu - niesiony jest 
obok Najświętszego Sakra-
mentu w procesji Bożego 
Ciała. Można Go także ado-
rować codziennie, we wspo-
mnianej kaplicy Najświętsze-
go Sakramentu. Adorować, 
albowiem do dziś znajdują się 

na Nim zachowane ślady po Przenajświętszej 
Krwi, która zrosiła korporał w rezultacie chwili 
zwątpienia nieznanego z imienia kapłana. 

W 1952 r. badania płótna przeprowadził 
prof. Andrea Lazzarini. Zauważył on, że naj-
ważniejsze plamy na korporale, od stuleci 
przypisywane Boskiej Krwi, która miała spły-
nąć z przełamanej Hostii, pasują do siebie, 
gdy korporał jest złożony - jak to ma miejsce 
w czasie Mszy św. - dwukrotnie na pół…

W 1933, 2000 i 2011 r. w Maceracie odbyły 
się lokalne kongresy eucharystyczne, będące 
szczególną manifestacją kultu Eucharystii.

Opracowali: A. i Z. Kozikowscy
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