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PRZEWODNIKI NASZEJ WIARY

Przewodnik 
po Eucharystii
Część I – Odkryj tajemnice Eucharystii

„Poznałam, wyraźniej niżeli kiedy indziej, Trzy Boskie Oso-
by: Ojca, Syna i Ducha Świętego. […] dusza moja obcuje  
z tymi Trzema… ktokolwiek jest złączony z jedną z tych 
Trzech Osób, przez to samo jest złączony w całą Trójcą 
Świętą, ponieważ Ich jedność jest nierozdzielna.” 

/św. Faustyna, „Dzienniczek”, 472/

Odsłona 4:
Chrystus nie jest sam, 
czyli… zawsze kiedy 

przyjmujemy Eucharystię, 
wchodzimy w komunię 

z Trójcą Świętą
„Czyż nie wystarczyło Panie, że stworzy-

łeś nas na swój obraz i podobieństwo, odra-
dzając nas przez łaskę, dzięki Krwi Twojego 
Syna? Czyż to naprawdę było konieczne, 
że dałeś nam nawet Trójcę Świętą jako po-
karm dla naszych dusz?” 

/św. Katarzyna ze Sieny/

Kiedy Chrystus staje się obecny dla nas w Eu-
charystii, nie jest sam. Od chwili konsekracji cała 
substancja chleba i wina przestaje istnieć i to, co 
wciąż widzimy jako chleb i wino, staje się Ciałem 
i Krwią Chrystusa: „Przez konsekrację chleba 
i wina dokonuje się przemiana całej substancji 
chleba w substancję Ciała Chrystusa, Pana na-
szego, i całej substancji wina w substancję Jego 
Krwi” /Sobór Trydencki, KKK, 1376/.

Zgłębiając definicję Eucharystii, którą podał 
Sobór Trydencki, zasłona zaczyna się podno-
sić… Sobór uczy, że Eucharystia zawiera „Ciało 
i Krew wraz z Duszą i Bóstwem Pana naszego 
Jezusa Chrystusa”.

Co to oznacza, że Chrystus  
jest obecny w Eucharystii swoim 

Ciałem i Krwią wraz ze swoją 
Duszą i Bóstwem? 

Głębsze spojrzenie na tajemnicę Wcielenia 
przynosi odpowiedź na to pytanie. Kościół na-
ucza, że dzięki wypowiedzianemu „Fiat” („Niech 
Mi się stanie według Twego słowa”) Maryja, 
mocą Ducha Świętego, poczęła prawdziwego 
Boga i człowieka. W ten sposób ludzka natura, 
z ciałem i duszą, została na zawsze połączona  
z Boską naturą drugiej Osoby Trójcy Świętej. Jak 
wyjaśnia Katechizm: „[To] nie oznacza, że Jezus 
Chrystus jest częściowo Bogiem i częściowo 
człowiekiem, ani że jest ono [Wcielenie] wyni-
kiem niejasnego pomieszania tego, co Boskie,  
i tego, co ludzkie. Syn Boży stał się prawdziwie 
człowiekiem, pozostając prawdziwie Bogiem” 
KKK, 464/.

Jezus Chrystus jest Osobą o dwu różnych 
naturach: jednej całkowicie ludzkiej, drugiej cał-
kowicie Boskiej. Te dwie natury są tak nieroz-
łączne, że Boska Osoba Chrystusa „pozostała 
zjednoczona z Jego duszą i Jego ciałem, roz-
dzielonymi od siebie przez śmierć” /KKK, 650/; 
i gdy Ojciec wskrzesił Chrystusa, „w doskonały 
sposób wprowadził Jego człowieczeństwo – 
wraz z Jego ciałem – do Trójcy” /KKK, 648/.

W jaki sposób pomaga nam to 
zrozumieć obecność Chrystusa  

w Eucharystii?
Chrystus jest Drugą Osobą Trójcy Świętej, 

prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowie-
kiem, odwiecznie zjednoczonym z Ojcem  
i Duchem Świętym. Tak jak nie może być żad-
nego podziału wewnątrz ludzkiej natury Chrystu-
sa, tak też nie może być podziału wewnątrz Jego 
Boskiej natury. Tak jak nie możemy oddzielić 
Ciała Chrystusa od Jego Krwi lub Jego Duszy od 
Jego Ciała i Krwi, tak też nie możemy oddzielić 
Chrystusa od pozostałych Osób Trójcy Świętej.

Chrystus nigdy nie jest sam. Kiedy On staje 
się obecny w Eucharystii tak jak w niebie, nie 
opuszczając jednak niebios, oznacza to, że całe 
niebo jest obecne z Nim. Nic więc dziwnego, że 
Jezus mówi nam: „Królestwo Boże pośród was 
jest” /Łk 17,21/. To oznacza, że zawsze kiedy 
przyjmujemy Komunię Świętą, wchodzimy  
w komunię z Trójcą Świętą.

Tylko Syn Boży, druga Osoba Trójcy Świętej, 
stał się człowiekiem. Tylko On przyjął ludzką 
naturę. A zatem w tym wspaniałym spotkaniu 
z Trójcą Świętą tylko Chrystus jest obecny sa-
kramentalnie, tzn. pod postaciami chleba i wina. 
Bóg Ojciec i Duch Święty nie są obecni sakra-
mentalnie, jednak realnie i prawdziwie obcują 
wraz z Chrystusem dzięki doskonałej jedności 
Trójcy Świętej.

„Całe życie chrześcijańskie jest komunią 
z każdą z Osób Bożych, bez jakiegokolwiek 
Ich rozdzielenia. […] jesteśmy wezwani, 
by być mieszkaniem Najświętszej Trójcy.” 
/Katechizm Kościoła Katolickiego, 259 i 260/

Powinniśmy być wdzięczni za ten wspa-
niały dar Eucharystii, w którym Jezus daje nam 
siebie pod postaciami chleba i wina, pragnie nas 
przebóstwić, przemienić mocą Ducha Świętego, 
abyśmy dostąpili udziału w miłości i w wiecznym 
życiu Trójcy Świętej. 

Święta Teresa doświadczyła tego w bardzo 
osobisty sposób w momencie Pierwszej Komunii 
Świętej. Kiedy przygotowywała się do przyjęcia 
Chrystusa pod świętymi postaciami, uświado-
miła sobie, że miała w niej zamieszkać nie tylko 
Trójca Święta. Skoro bowiem święci i aniołowie 
w niebie są „doskonale zjednoczeni z Chrystu-
sem” (KKK, 1026), to miało do niej także przybyć 
całe niebo.

Święty Ojciec Pio wyjaśniał, że Matka Boża 
jest obecna podczas każdej Mszy św. wraz ze 
wszystkimi aniołami i „całym dworem niebiań-
skim”. Podczas każdej Mszy św. „widział niebo 
otwarte, wspaniałość Boga i chwałę aniołów  
i świętych”.

Jak wyjaśnia ojciec M.V. Bernadot (OP): „Sło-
wo przychodzi do nas, lecz On nie przychodzi 
sam. <<Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie>>  
(J 14,10)… <<A ten, który Mnie posłał jest ze Mną: 
nie pozostawił Mnie samego>> (J 8,29)… Gdzie 
Ojciec i Syn są obecni, tam też jest Duch Świę-
ty. Tak oto Trójca Święta zamieszkuje w sercu 
każdej osoby przyjmującej Komunię. Sam Jezus 
zapewnia nas o tym: <<Jeśli Mnie kto miłuje…, 
Ojciec Mój umiłuje go i przyjdziemy do niego,  
i będziemy u niego przebywać>> (J 14,23)”.

Św. Faustyna wyznała: „W pewnej chwi-
li po Komunii Świętej usłyszałam te słowa: 
<<Tyś jest nam mieszkaniem>>. W tej chwili 
odczułam w duszy obecność Trójcy Świętej – 
Ojca, Syna i Ducha Świętego” /„Dzienniczek”, 
451/. Jezu, kiedy przychodzisz do mnie w Ko-
munii Świętej, Ty, któryś raczył zamieszkać 
z Ojcem i Duchem Świętym w małym niebie 
mojego serca... /„Dzienniczek”, 486/.

Bóg, który się nam objawia, objawia się jako 
wspólnota Osób, trwających w komunii – jedno-
ści. Wspólnota Osób, które łączy niewysłowio-
na miłość, pełna, bez „grama” jakiegokolwiek 
egoizmu. Ta Miłość jest tak ogromna, ponieważ 
stanowi Ją Trzecia Osoba Boska – Duch Święty. 

Bóg kocha każdego z nas nieprzerwanie, miło-
ścią doskonałą. Bóg Ojciec kocha nas odwiecz-
ną miłością, kocha tak mocno, że posłał swego 
Syna, który oddał za nas swoje życie, abyśmy  
w Nim mieli życie wieczne. W ten sposób dokonuje 
się swego rodzaju „transfuzja życia”. Jeśli jestem 
schorowany wewnętrznie, poraniony, czuję swoją 
biedę i małość, to przez Jezusa Chrystusa w Eu-
charystii może się dokonać moje uzdrowienie.

               Anna i Zbigniew Kozikowscy 
Konsultacja: ks. dr Waldemar R. Macko

Bibliografia:
- „7 Tajemnic Eucharystii”, Vinny Flynn
- „Dzienniczek”, św. Faustyna
- Katechizm Kościoła Katolickiego
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ŚWIADECTWO

Moje doświadczenie 
Eucharystii

Moje życie eucharystyczne rozpoczęło się, jeżeli można tu użyć takiego 
słowa, z chwilą, gdy pozwoliłem się odnaleźć Panu, gdy pozwoliłem Mu 
uzdrowić moją ślepotę i głuchotę. A wtedy uwiodła mnie Jego miłość, któ-
ra ogarnęła całą moją osobę, i wiem, że nie wypuści mnie nigdy z więzów, 
jakie nas złączyły.

Pamiętam jak dziś, gdy Pan wejrzał 
na mnie i obdarował łaską codzien-
nego uczestniczenia w Eucharystii,  
w karmieniu się Ciałem Jezusa. Każde-
go dnia najważniejszym punktem była 
dla mnie Eucharystia, tak pozostało do 
dziś. Robiłem wszystko, by pójść na 
Mszę św., by spotkać się z Tym, który 
z miłości do mnie oddał życie, abym 
mógł żyć i kochać Jego miłością. 

Wiele też miałem „trudności”, bo po-
kus nie brakowało, lecz zawsze zwra-
całem się do Jezusa, by rozwiązał te 
problemy za mnie, po prostu wszyst-

ko Mu oddawałem. Była nauka, pra-
ca, czasami pogoda płatała figle, że 
nawet mysz z dziury nie wychodziła, 
padały też słowa: „po cóż codziennie 
chodzę do Kościoła?” i wiele innych. 
To wszystko mnie nie zniechęciło,  
a raczej jeszcze bardziej dawało im-
puls, wzbudzało pragnienie bycia przy 
Jedynym, który mnie kocha. 

Teraz wiem, że te pragnienia nie 
były moje, lecz wzbudzał je Ten, który 
pierwszy mnie pokochał, Jezus, mój 
Pan i Przyjaciel.

Grzegorz

CUDA EUCHARYSTYCZNE
Cud w Hasselt 
– Belgia, 1317  r.

Pewnego dnia kapłan pocho-
dzący z Viversel udał się z Naj-
świętszym Sakramentem do cho-
rego. Wszedłszy do jego domu, 
odstawił cyborium na stół, by 
w sąsiednim pokoju porozmawiać 
przez chwilę z rodziną chorego. 
Podczas nieobecności duchow-
nego do pomieszczenia, gdzie 
spoczywał Najświętszy Sakra-
ment, weszła pewna osoba bę-
dąca w stanie grzechu ciężkiego. 
Otworzywszy cyborium, wzięła 
do ręki Eucharystię. Z Hostii na-
tychmiast wypłynęła krew.

Osoba ta upuściła Hostię do cy-
borium i uciekła w przerażeniu. 
Po chwili zdumiony kapłan ujrzał 
otwarte cyborium, a w nim Najświęt-
szy Sakrament splamiony krwią. Nie 
wiedząc, jak postąpić, zdecydował 
się przedstawić sprawę proboszczo-
wi. Ten natomiast polecił przewieźć 
cudowną Hostię do klasztoru sióstr 
cysterek w Herkenrode, gdzie nie-
gdyś przebywała stygmatyczka – 
św. Lutgarda. Najprawdopodobniej 
wieść o wielkiej świętości klasztoru 
skłoniła proboszcza do wybrania 
właśnie tego miejsca, jako godnego 
sanktuarium dla cudownej Hostii. 

Gdy kapłan zbliżył się do ołtarza 
klasztornej kaplicy, by złożyć tam 
Najświętszy Sakrament, wszyscy 
zgromadzeni wierni ujrzeli wizję 
Chrystusa Cierniem Ukoronowane-
go. Odebrano to jako znak Zbawicie-
la, który wybrał właśnie to miejsce 
na swoje sanktuarium. Od początku 
zatem Herkenrode stało się miej-
scem niezwykłego kultu Eucharystii, 
a zarazem miejscem niezliczonych 
pielgrzymek. 

Od 1317 r. przechowywana tam 
cudowna Hostia pozostaje w dosko-
nale zachowanym stanie

Opracowali: A. i Z. Kozikowscy

MODLITWA SERCA
Do Trójcy Przenajświętszej
Boże w Trójcy jedyny, 
wierzę, że mieszkasz w nas przez łaskę uświęcającą, 
że otrzymując życie Boże, 
zarazem i Ciebie przyjmujemy. 
Jakże nas uszlachetniasz, uświęcasz  
i podnosisz w godności, 
sprawiając, że Twoim jesteśmy mieszkaniem. 
Dzięki Ci za tę wielką łaskę. 
Święty Boże, działaj w nas, 
prosimy z pokorą, 
podtrzymuj w nas pamięć i wiarę w Twoją obecność 
i dopomagaj, abyśmy w postępowaniu 
pamiętali o swojej godności 
i chrześcijańskim życiem 
okazali wdzięczność 
za łaskę Twojego, Boże, życia w nas.
O Trójco Przenajświętsza, upadam dziś przed Tobą na kolana. 
Oddaję Ci cześć i uwielbienie. 
Dziękuję Ci za wszystko: 
Tobie, Ojcze Przedwieczny, żeś mnie stworzył; 
Tobie, Synu Boży, żeś mnie odkupił; 
Tobie, Duchu Święty, żeś mnie łaską i miłością oświecił i uświęcił.
Amen.
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