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PRZEWODNIKI NASZEJ WIARY

Przewodnik 
po Eucharystii
Część II - Odkryj Eucharystię krok po kroku
Po długim przygotowaniu, po tylu gorących modlitwach, pełnych wiary i ufności, nadeszła 
wreszcie najuroczystsza i najświętsza chwila w całej Mszy św. To właśnie do tej chwili zmie-
rzało wszystko, co wydarzyło się dotąd w liturgii. Wszystko, co zdarzy się później, z tej tajem-
nicy będzie czerpało.
W tej tajemnicy chleb i wino na ołtarzu zostają przemienione, przebóstwione i stają się Cia-
łem i Krwią Chrystusa. Nie tracąc swych zewnętrznych właściwości, żyją już innym życiem – 
Duchem Pana, który w nich udziela siebie samego. Ten moment w liturgii różnie jest nazywa-
ny: przeistoczeniem, przemienieniem, konsekracją. Pod postaciami konsekrowanego chleba 
i wina uobecnia się sam Chrystus, żyjący i pełen chwały. Jest On prawdziwie, rzeczywiście  
i istotowo obecny wraz ze swoim Ciałem i Krwią, ze swoją Duszą i Bóstwem.
Msza św. bez niewidzialnego wprawdzie, ale realnie obecnego Chrystusa, byłaby teatrem. Może na-
wet najlepiej odegranym przez ludzi przedstawieniem Męki Pańskiej, ale niczym więcej. Msza św. jest 
sprawowana dla przeistoczenia, w nim się cała realizuje. Właśnie dla dokonywania przeistoczenia 
kapłani otrzymują święcenia. Dla przeistoczenia buduje się kościoły!

Odcinek 37:
LITURGIA EUCHARYSTYCZNA
– Modlitwa eucharystyczna (odc.5)
– PRZEISTOCZENIE – KONSEKRACJA

Mamy przed sobą szczytowy punkt Mszy św. – du-
szę całej Ofiary, najcudowniejszy z Cudów, samo ser-
ce znaków zbawienia. Dla św. o. Pio chwila konsekracji 
była kulminacyjnym punktem Mszy św., pełnią Kalwa-
rii. Miłość wzywała go do zjednoczenia się z Chrystu-
sem w męce Krzyża i w cielesnym wyniszczeniu.

„- W jakim momencie podczas sprawowania 
Mszy św. przeżywa Ojciec największe cierpienia?

- Od konsekracji do Komunii Świętej.
- Czym jest Msza św.?
- Na krzyżu jesteśmy nieustannie, zaś podczas 

Mszy św. przebywamy trzy godziny na Kalwarii.
- Ojcze, jak mamy uczestniczyć we Mszy św.?
- Tak jak Maryja, święty Jan, pobożne niewiasty 

na Kalwarii – miłując i współczując.”

„Matka Najświętsza powiedziała: <To jest 
cud nad cudami. Pan nie jest skrępowany ani 
czasem, ani przestrzenią, w momencie konse-
kracji całe zgromadzenie jest zbierane u stóp 
Kalwarii w chwili ukrzyżowania Jezusa>. Moje 
oczy tego nie mogą dostrzec, ale my wszyscy 
jesteśmy tam w momencie, gdy krzyżują Jezu-
sa. A On prosi Ojca o przebaczenie nie tylko 
dla tych, którzy Go zabili, ale także o przeba-
czenie wszystkich naszych grzechów: <Ojcze, 
przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią>.” 

/Catalina Rivas, „Tajemnica Mszy św.”/  

In persona Christi
W ciągu całej Mszy św. kapłan działa jak żywe 

narzędzie Chrystusa, wszystko czyni w osobie  
i imieniu Jezusa, lecz w chwili przeistoczenia przy-
obleka się w samą postać Chrystusa. Pozwala, by 
Chrystus przemówił jego ustami i działał jego dłoń-
mi. Teraz Jezus bierze niepokalany chleb, a później  
i kielich do swych rąk, wznosi oczy ku niebu do 
Boga Ojca, skłania głowę z wyrazami gorącego 
dziękczynienia, w końcu wymawiając stwórcze sło-
wa: „TO JEST BOWIEM CIAŁO MOJE”… „TO JEST 
BOWIEM KIELICH KRWI MOJEJ”, mocą Ducha 
Świętego, przeistacza chleb i wino w swoje Ciało  
i Krew. To właśnie te słowa Chrystusa, wypowia-
dane przez celebransa, mają moc konsekracyjną.  
Ten moment nazywamy konsekracją.

Pojęcie konsekracji (łac. consecratio) oznacza 
święcenie albo uroczyste poświęcenie. Konsekruje 
się również biskupów, kapłanów, diakonów, a także 
określone rzeczy, jak kościoły czy ołtarze, na wy-
łączną służbę Bożą.

Konsekrowane chleb i wino od tej chwili są już 
prawdziwym Ciałem i Krwią Chrystusa, który pozo-
stał w Najświętszym Sakramencie, aby być pokar-
mem dla każdego z nas.

Wydarzenie przemiany darów w Ciało i Krew 
Chrystusa realizuje się w działaniu Ducha Świę-
tego oraz w wypowiedzeniu biblijnych słów 
Chrystusa. Ten cud nazywamy przeistocze-
niem, czyli zmianą istoty materii. Cud tej prze-
miany polega na tym, że istota substancji chleba  
i wina zmienia się, nie naruszając przy tym postaci 
(cech drugorzędnych). Nie zmieniają się więc smak, 
kształt, kolor, zapach – czyli wszystko to, co nasze 
ludzkie zmysły są w stanie ogarnąć i zarejestrować. 
Nie ma już jednak na ołtarzu chleba, choć czujemy 
jego zapach i smak – jest rzeczywiste, żywe i praw-
dziwe Ciało Pańskie. Nie ma już wina, choć czujemy 
jego zapach i smak – jest Krew Chrystusowa.

Nasze zmysły, które na ogół nas nie mylą, tutaj 
zawodzą. Tylko wiara może nas przekonać i pozwo-
lić nam na doświadczenie spotkania z Nim, obec-
nym w sposób pełny właśnie w Eucharystii. Jego 
obecność jest zupełnie niezależna od tego, czy coś 
czujemy, czy też nie. Pięknie o tym napisał św. To-
masza z Akwinu w swoim hymnie eucharystycznym 
(„Adoro Te”), który i my śpiewamy:

„Mylą się, o Boże, w Tobie wzrok i smak,
Kto się im poddaje, temu wiary brak,
Ja jedynie wierzyć Twej nauce chcę,
Że w postaci Chleba utaiłeś się.”

W kawałku chleba i kilku kroplach wina uobecnia 
się cały, żywy, prawdziwy Chrystus – wraz z Ciałem, 
Krwią, Duszą i Bóstwem! (por. KKK, 1413). Ta realna 
i rzeczywista obecność Chrystusa pod postaciami 
chleba i wina rozpoczyna się w momencie przeisto-
czenia i trwa, dopóki trwają postaci eucharystyczne. 
W każdej z tych postaci obecny jest cały Chrystus, 
również w jej najdrobniejszej cząstce. Czasami się 
zdarza, że przystępując do Komunii Świętej, otrzy-
mujemy tylko połowę Hostii. Nie musimy się martwić 
– nie znaczy to, że otrzymaliśmy tylko połowę Pana
Jezusa. On na pewno jest tam cały. Podobnie rzecz 
się ma z przyjmowaniem Komunii Świętej jedynie 
pod postacią chleba – nie umniejsza to w niczym 
łask i duchowych owoców Komunii.

Pierwszy historycznie poświadczony cud 
eucharystyczny miał miejsce w VIII w., we wło-
skim Lanciano. W klasztorze pod wezwaniem 
św. Longina kapłan z zakonu św. Bazylego od-
prawiał Mszę św. Często zdarzało mu się wąt-
pić w przeistoczenie i w momencie, kiedy skoń-
czył wypowiadać słowa konsekracji, Hostia 
w jego dłoniach przemieniła się w widocz-
ny sposób w okrągły fragment Ciała, a wino 
w Krew. Ciało pozostało nienaruszone, nato-
miast Krew w kielichu zamieniła się w pięć nie-
równych bryłek, które po uzyskaniu zezwole-
nia biskupa zostały zważone. Jak się okazało, 
ciężar najmniejszej bryłki równał się ciężarowi 
największej, ciężar dwóch – ciężarowi trzech, 
a ciężar jednej – ciężarowi pięciu.

Na słowo Pana
Ta tajemnicza przemiana nieskończenie zdumie-

wa, jak wszystkie „rzeczy”, które Bóg uczynił dla na-
szego zbawienia. Przeistoczenie, które się dokonu-
je, jest równe pierwszemu aktowi cudu stworzenia 
– stworzeniu świata z niczego. Pierwsza stronica
Biblii przypomina, że Bóg potrafi wyprowadzić życie 
nawet z pustkowia i bezładu i uczynić je na nowo 
twórczym. To samo Słowo, przez które na począt-
ku stworzenia „Bóg rzekł… i stało się”, zachowuje 
swą moc stwórczą także dzisiaj. Wystarczyło słowo 
Boga i nastąpiła pełna przemiana. Każde przeisto-
czenie stanowi nowe Wcielenie Słowa Bożego, któ-
re staje się Żywym Chlebem i Boskim Napojem dla 
nas. Podobnie w cudzie Zmartwychwstania prze-
miana dokonuje się niewidocznie, ale całkowicie 
realnie.

Św. Ambroży mówi: „Na rozkaz Pana powstało 
niebo, ziemia, morze, zrodziło się wszelkie stwo-
rzenie. Tak wielką moc działania posiadają słowa 
Chrystusa. Jeśli w słowie Jezusa tkwi taka siła, że 
pod jego wpływem zaczyna istnieć coś, czego dotąd 
nie było, to tym bardziej jest ono w stanie sprawić, 
że rzeczy, które poprzednio istniały, zamieniają się 
w inne. […] Nie ma tu tego, co ukształtowała natu-
ra, lecz co uświęciło błogosławieństwo, a błogosła-
wieństwo to większą posiada moc, aniżeli natura, 
ponieważ zmienia samą nawet naturę. Czyż więc 
słowa Chrystusa, który mógł z niczego stworzyć 
coś, co nie istniało, nie są w stanie zmienić istnie-
jących rzeczy na to, czym uprzednio one były? Nie 
jest bowiem czymś mniejszym stwarzać naturę rze-
czy, aniżeli ją zmieniać”.

Kiedy kapłan wypowiada stwórcze słowa Chry-
stusa, ma świadomość, że dotyka swoimi słowami  
i czynami serca naszej wiary. Dlatego z namaszcze-
niem wypowiada:

„Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy: 
to jest bowiem Ciało Moje…”

Oto teraz, „w imię Pańskie”, przyszedł do nas 
na ołtarz ON – błogosławiony, oczekiwany, posłany 
przez Ojca, ŚWIĘTY, NIEPOJĘTY BOŻY SYN! Sta-
je przed nami! Stale ten sam, realny Jezus Chrystus! 
To On sam – ŻYWY – jest wśród nas! Zbawiciel  
i jedyny Pośrednik między człowiekiem a Bogiem 
Ojcem. Król Królów i Pan Panów. Sędzia sprawiedli-
wy. Miłość i Miłosierdzie. Potężny i delikatny Władca 
wszechświata. Uzdrowiciel i Odkupiciel. Ów sławny 
prorok z Nazaretu, który dokonał tylu cudów, uzdro-
wił tak wielu chorych, rozmnożył chleb i dziś gotów 
jest robić to samo dla nas.

„(…) które za was będzie wydane” 
Według oryginału greckiego Jezus mówi: „(…) 

które za was [teraz] jest wydawane”. Trzeba sobie 
uświadomić, że jest to Ciało, które zostało wydane 
za ludzi i które nadal jest wydawane. Ciało oznacza 
całego człowieka z jego odniesieniami do świata, do 
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innych. Jest to ciało wydane – całkowicie dla innych. 
Dzięki tej przemianie człowiek, z natury żyjący dla 
siebie, otrzymuje moc do przemiany sposobu bycia 
w taki, który zakłada możliwość bycia wydanym za 
kogoś i dla kogoś. Przeistoczenie otwiera więc czło-
wiekowi perspektywę innego, nowego życia. Jezus 
ukazuje, że drogą wchodzenia w ten nowy sposób 
życia jest spożywanie Jego wydanego Ciała.

/Catalina Rivas, „Tajemnica Mszy św.”/  

Uobecnia się teraz tajemnica Odkupienia. Ten 
uroczysty i radosny moment przeżywamy w głę-
bokiej ciszy, przepełnieni czcią i oddaniem. Cele-
brans podnosi Hostię, by nam ją ukazać, po czym 
przyklęka w geście adoracji. Tak samo uczyni za 
chwilę z kielichem wina. Słychać uderzenie w gong. 
Niekiedy w tym czasie biją dzwony, a w szczególnie 
uroczyste dni w tej chwili następuje okadzanie lub 
rozbrzmiewa orkiestralny hejnał.

Klęcząc w postawie adoracyjnej, spoglądamy na 
podniesione postaci eucharystyczne. Wyrażajmy 
Bogu nasz zachwyt i miłość. Uwielbiajmy Boga ser-
cem pełnym wdzięczności i miłości za możliwość 
spotkania się z Nim. „Bądź pozdrowiony Panie mój, 
Zbawicielu mój. Witam Cię i z całego serca miłuję! 
Kłaniam się Tobie, wierzę w Ciebie i kocham Cię! 
Jezu, ufam Tobie!...”

Ukazanie postaci ma na uwadze nie tylko adora-
cję, ale także uświadomienie sobie Jezusowego od-
dania się aż po śmierć, dla mnie, abym żył, cieszył 
się życiem już tu, na ziemi, i kiedyś w wieczności. 
Możemy w tym momencie odmawiać w sercu akt 
miłości. Wielu z nas ma swój ulubiony akt strzelisty, 
werset z Psalmów, który towarzyszy im przez całe 
życie. 

Św. Faustyna w swoim „Dzienniczku” 
(Dz. 344) napisała: „Widziałam z Hostii wy-
chodzące te dwa promienie, jakie są w tym 
obrazie, które się ściśle złączyły ze sobą, ale 
nie pomieszały...”. Pan Jezus zaś tak objaśniał 
jej ich znaczenie: „Te dwa promienie wyszły 
z wnętrzności miłosierdzia mojego wówczas, 
kiedy konające serce moje zostało włócznią 
otwarte na krzyżu” (Dz. 299).

Msza św. staje się jakby potężną stacją 
transmisyjną, wysyłającą niewidzialne promie-
nie i wywołującą skutki w niebie, w czyśćcu 
i na ziemi.

„Bierzcie i pijcie z niego wszyscy: 
to jest bowiem kielich Krwi Mojej 

nowego i wiecznego przymierza…” 
Zostają nam udzielone owoce zbawczej ofiary 

Chrystusa, jesteśmy włączeni w przymierze, które 
Bóg zawarł z człowiekiem przez Chrystusa. Słowa 
o kielichu nowego i wiecznego przymierza odnoszą
nas do wierności Boga, którą wyraził On w swo-
jej obietnicy i którą usankcjonował swoją Krwią w 
Jezusie Chrystusie. Treścią tej obietnicy jest nowe 
życie, powstające w człowieku, który doświadcza 
odpuszczenia grzechów, zgodnie z zapowiedzią 
proroka Jeremiasza (Jr 31, 31-34). Jest to spełnienie 

wszystkich obietnic Boga, w których gwarantuje On 
człowiekowi życie.

Krew oznacza życie, ale jest to krew przela-
na, czyli śmierć. Zjednoczmy się w uwielbieniu tej 
Śmierci, która przynosi nam Życie. Oto śmierć przy-
jęta z miłości, a miłość zwycięża śmierć! Ta śmierć 
przyjęta z miłości objawia Boga, który jest miłośni-
kiem życia, który chce, byśmy Życie mieli i mieli je 
w obfitości, byśmy mieli to Życie, które jest w Nim. 
W Jego śmierci jest nasze pojednanie z Ojcem. 
Jest to pojednanie z Bogiem człowieka, który przez 
grzech umiera dla Boga i nie ma w sobie tego Życia, 
które jest w Bogu i tylko z Boga. Śmierć Chrystusa 
to nowy początek. Jest to początek Życia, które nie 
ma końca. Kiedy stworzenie umiera, Bóg żyje. Kie-
dy umiera Chrystus, ożywa całe stworzenie. Bądź 
błogosławiona, Śmierci życiodajna!

„Kiedy kapłan wypowiedział słowa konse-
kracji wina, pojawiła się światłość, ściany i sufit 
kościoła zniknęły. Wtedy zobaczyłam zawie-
szonego w powietrzu ukrzyżowanego Jezusa, 
z głową opartą na prawym ramieniu. Belka 
krzyża była podtrzymywana przez jakieś duże, 
silne ręce. Z prawej strony piersi miał ranę, 
z której wytryskiwała Krew w lewym kierunku, 
oraz coś, co przypominało Wodę, ale było bar-
dzo błyszczące, w prawym kierunku. Wyglą-
dało to jak strumienie światła spływające na 
wiernych. Byłam zdumiona ilością Krwi, która 
spływała do kielicha. Myślałam, że się przeleje 
i zabarwi cały ołtarz, ale ani jedna kropla się 
nie rozlała.” 

/Catalina Rivas, „Tajemnica Mszy św.”/

Krew Jezusa oczyszcza nas, uwalnia, uzdrawia 
i uświęca, nadając głęboki sens naszemu życiu.  
To miejsce, w którym dokonywać się może najgłęb-
sze spotkanie Boga i człowieka, w którym może 
następować prawdziwa przemiana i wymiana: życia 
za Życie i miłości za Miłość. Krew Chrystusa ratu-
je nas od śmierci wiecznej. Jest Krwią Przymierza 
nowego i wiecznego. Nowego, które – jak mówili 
prorocy – nie potrzebuje prawa spisanego na ka-
miennych tablicach, ale wypisanego wprost w sercu 
człowieka. Wiecznego, gdyż to przymierze będzie 
trwało, choćby człowiek ciągle je łamał. Na zawsze 
„w Jego ranach jest zdrowie” dla każdego skruszo-
nego grzesznika.

„(…) która za was i za wielu będzie 
wylana na odpuszczenie grzechów”

Dlaczego „za wielu”, a nie za wszystkich? W języ-
ku hebrajskim „wielu” oznaczało wszystkich. Słowa 
te są dokładnym przekładem łacińskiego oryginału, 
wiernie oddającego tekst Ewangelii (por. Mt 26,28; 
Mk 14,24). Słowa „za wielu” w pierwotnym sensie 
mają wyrażać mnogość, a nie ograniczenie, i tak 
należy je rozumieć. Jest dla nas oczywiste, że „za 
wszystkich umarł Chrystus” (2 Kor 5,15).

„To czyńcie na moją pamiątkę”
Tymi słowami Jezus poleca apostołom, a po-

tem ich następcom, dokonywać ustanowiony 
przez Niego ryt w Wieczerniku. Odchodząc z tego 
świata, pragnął zostawić swoim przyjaciołom, 
uczniom, Pamiątkę, w której byłby obecny nie tyl-
ko fragment Jego życia, ale On sam. Uczynił to  
w Boski sposób.

Kochające serce przemienia dar w tajemniczą, 
symboliczną obecność. Gdy jednak Serce Boga 
ofiarowuje Pamiątkę tym, których umiłowało, sta-
je się Ona czymś już nie symbolicznie, ale realnie 
uobecniającym Jego samego. Skoro nawet w ludz-
kich prezentach jest w jakiś sposób obecny dar-
czyńca – jego pamięć, miłość, chęć podtrzymania 
relacji – to Pamiątka Pana zawiera Go w nieskoń-
czenie większej mierze.

Ukryta Obecność
Przychodzisz do mnie 
Z wysokiego tronu nieba,  
Potężny Panie, Stwórco wszystkiego,
Zstępujesz w postaci chleba. 

Jak to się mogło stać, że wzniosły Bóg zamknął 
się w kawałku chleba i jest naszym udziałem?

Św. Małgorzata Maria Alacoque, wielka mistycz-
ka, prosiła kiedyś Boga, by pokazał jej różnicę 
między Bogiem a człowiekiem. Zobaczyła postać 
ludzką, która trzyma ziarnko piasku. Spytała: – Czy 
to ziarnko piasku to jest człowiek? Bóg miał jej odpo-
wiedzieć: – Nie, to jest cały wszechświat.

Tak wielkie jest uniżenie naszego Boga! Będąc 
Bogiem, dla nas stał się człowiekiem, aby nas swo-
im ubóstwem (niskością) ubogacić. Nieogarniony 
Bóg tak się uniżył, że zamknął się w kawałku chleba!

Jak to możliwe, by chleb i wino stały się Ciałem  
i Krwią? Wielu uczniów Jezusa gorszyło się, gdy mó-
wił, że trzeba spożywać Jego Ciało i Krew, by mieć 
życie wieczne. „Trudna jest ta mowa. Któż jej może 
słuchać?” (J 6,60). Ustanowienie Eucharystii jest za-
tem prawdziwie Tajemnicą, tajemnicą pełną światła. 
Jezus Chrystus nie tylko oczyszcza mnie i obmywa, 
ale zamieszkuje poprzez Eucharystię w moim życiu. 
Nie tylko przebacza mi grzechy, ale jednoczy się ze 
mną, utożsamia się ze mną. Ten, który zna wszystkie 
zakamarki serca człowieczego, wchodzi w nie, aby 
owe ciemności rozjaśnić. Eucharystia jest wielkim, 
hojnym darem Chrystusa, który karmi tłumy, samego 
siebie daje, abyśmy mieli siły do życia.

Teraz na ołtarzu jest Miłość! A my po to żyjemy, 
aby tę Miłość przyjmować. Tę Miłość, która jest mi-
łością Odkupiciela, miłością Chrystusa w Euchary-
stii. W niej mamy znaleźć szczęście i zjednoczenie 
z Nim już tu, na ziemi. Właśnie teraz następuje 
spotkanie dwóch miłości. Miłości, która każdego  
z nas bezgranicznie kocha, i tej, która tę bezgranicz-
ną Miłość przyjmuje.

„To tylko Miłość leżąca na stole,
mały płomień Słowa prosty jak drogowskaz,
to tylko Cisza, drabina do nieba,
po której Bóg schodzi, by budować mosty” 
/ks. Wacław Buryła „Msza”/

Dotychczas Jezus mówił przez swoje Słowo, 
był obecny przez swego kapłana i w swoim ludzie.  
W sposób realny, rzeczywisty, ale tajemniczy Bo-
skie Słowo zostało połączone ze swym Ciałem  
i Krwią. Można powiedzieć, że konsekracja to Boże 
Narodzenie na każdej Mszy św.

Jezus przychodzi do nas w ciszy, rodzi się dla nas 
w ubóstwie i prostocie eucharystycznego chleba  
i wina – Słowo staje się Ciałem, tak samo jak kiedyś 
narodziło się w Betlejem.

Teraz Jezus jest obecny najpełniej pod osłoną 
chleba i wina. To kulminacyjny, „najpełniejszy”, „naj-
intensywniejszy” stopień obecności Chrystusa we 
Mszy św. Od ołtarza słyszymy jednoznaczne stwier-
dzenie: „Oto WIELKA tajemnica wiary”. Jest to pe-
wien wielki mrok tajemnicy, okrywający Obecność.

Przemiana darów
Przemiana konsekracyjna to cud nad cudami, 

przemiana jedyna, niepojęta. Przemiana cudowna, 
bo przechodzi siły wszystkich stworzeń, dotyczy sa-
mej istoty bytu, nad którą jedynie Bóg ma władzę. 
Przemiana jedyna, bo nie ma innego przykładu, ani 
w porządku naturalnym, ani nadnaturalnym. Prze-
miana niepojęta, bo któż zdoła zrozumieć i zgłębić 
tę tajemnicę. Tu kończą się ludzkie dociekania i ro-
zumowania, umysł ustaje w swej niemocy, nie po-
zostaje mu nic innego, jak podziwiać Wszechmoc 
Bożą. To zaproszenie do wiary i miłosnej kontem-
placji.

„Celebrans wypowiedział słowa konsekracji 
chleba. Podniósł Hostię, a na niej ukazała się 
cudowna twarz Jezusa patrzącego na swój 
lud. Instynktownie chciałam pochylić głowę, 
ale Matka Boża powiedziała: <Nie patrz w dół. 
Podnieś swój wzrok i kontempluj Go. Wymień 
z Nim spojrzenia i powtórz modlitwę z Fatimy: 
Boże, wierzę w Ciebie, wielbię Ciebie, ufam 
Tobie i kocham Ciebie. Proszę, przebacz tym, 
którzy nie wierzą, nie uwielbiają, nie ufają i nie 
kochają Ciebie>. Przebaczenie i Miłosierdzie... 
<A teraz powiedz Mu, jak bardzo Go kochasz 
i złóż hołd Królowi Królów>. Jezu, najpiękniej-
szy z synów ludzkich – zmiłuj się nad nami!” 
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Ta przemiana jest niewidoczna na zewnątrz, wy-
myka się wszelkim badaniom naukowym. Nie ma 
takiego przyrządu, którym dałoby się zmierzyć czy 
wykryć w Eucharystii obecność Chrystusa. Dlatego 
właśnie tu jest miejsce na naszą wiarę, oparcie się 
na autorytecie Chrystusa, który powiedział: „To jest 
Ciało Moje… Krew Moja” oraz „To czyńcie na Moją 
pamiątkę”.

Bądźmy obecni
Wsłuchajmy się w słowa Chrystusa z Wieczerni-

ka. To wszystko dzieje się z miłości. Do nas! Ciało 
za nas wydane, Krew za nas przelana. Tak niepo-
jęta jest miłość Boga do człowieka. Kiedy kapłan 
ukazuje postacie eucharystyczne, nie spuszczaj-
my wzroku. Najwłaściwszą postawą w tym mo-
mencie jest adoracyjne spojrzenie na ukazane 
postacie, nie zaś opuszczanie głowy. Patrzmy 
na podnoszone ku górze Święte Postacie, zamiast 
żegnać się, bić w piersi, pochylać głowę w dół czy  
w pozornej pokorze spuszczać wzrok.

Kapłan podnosi Hostię i kielich nad ołtarzem po 
to, abyśmy je kontemplowali, czyli patrzyli z miło-
ścią. Przed nami Bóg, który stał się tak mały, aby 
móc wejść w każde życie i je przemienić, uczynić 
wiecznym. Nie zastanawiajmy się, jak to możliwe, 
wierzmy tylko. Z największą miłością wpatrujmy się 
w Święte Postacie, wyznając w sercu za św. Toma-
szem Apostołem: „Pan mój i Bóg mój”. 

Słowa te są wyrazem wiary w to, w czym uczest-
niczymy i co widzimy naszymi oczami. To uroczyste 
wyznanie najwyższej prawdy, że jest jeden Bóg, że 
On jest Stwórcą nieba i ziemi, Panem i Właścicielem 
wszelkiego stworzenia. Jest to wyznanie najwyż-
szego, bezwzględnego i powszechnego panowania 
Boga nad wszystkim – ciałem, krwią i duszą, Ko-
ściołem i całym światem. Przeistoczenie to hołd 
wiernych oddany najwyższemu Włodarzowi 
wszelkiego stworzenia.

Choć z natury jesteśmy żądni cudów i nadzwy-
czajności, pamiętajmy, że sama Eucharystia jest 

największym cudem. Cudem, który codziennie do-
konuje się na każdym ołtarzu, na naszych oczach.

I oto Cud się dokonał. Cud miłości Boga, który 
stał się „dobry jak chleb” i przyszedł do nas, aby 
zaspokoić nasz głód i najważniejsze pragnienie 
ludzkiego serca: kochać i być kochanym. Pod posta-
ciami kryjącymi rzeczywistość nic już z istoty chleba  
i wina nie pozostało. Odtąd, gdy ręka dotyka, gdy 
oko spogląda, spotyka się tylko z Tym, „na imię któ-
rego wszelkie zgina się kolano: niebieskie, ziemskie 
i piekielne” (Flp 2,10). 

Gest uklęknięcia
Podczas wypowiadania słów konsekracji wszy-

scy klęczymy na znak najgłębszej czci dla dokonu-
jącego się misterium. W liturgii jest to gest pokory 
i czci. Może uchodzi naszej uwadze, że sam gest 
zgięcia kolan nie ma jedynie charakteru pokutnego, 
lecz jest szczególną formą modlitwy adoracyjnej. 
Ten gest ma nas uczynić fizycznie małymi, aby ten 
znak liturgiczny przyklęknięcia mógł rodzić w nas 
coraz głębszy akt wiary. Człowiek nigdy nie jest 
bardziej człowiekiem, niż kiedy zgina kolana przed 
Bogiem.

Fatima to nie tylko objawienia Maryjne, ale rów-
nież niezwykłe przesłanie, zawarte w wizjach eu-
charystycznych: wielka Hostia, z której spływają 
krople Krwi do kielicha; potężny w swej mocy Anioł, 
cały głęboko pochylony przed Najświętszą Hostią, 
dotyka czołem ziemi w akcie najgłębszej czci – 
cały jest adoracją! Dzieci fatimskie, wstrząśnięte 
siłą obecności Bożej, tak intensywnej, że je niemal 
całkowicie pochłania, przyjmują Najświętsze Ciało 
Boga. Moc oddziaływania majestatu Boga obec-
nego w Eucharystii trwa długo i tak intensywnie, że 
dzieci są jakby pozbawione zmysłów.

Kiedy to wszystko sobie uświadamiamy, warto 
zastanowić się, jak my oddajemy hołd majestato-
wi Boga, który zstępuje na ołtarz. Realnie obecny 
Ktoś, kto dzierży losy tego świata, Ktoś, kto jest 
Alfą i Omegą dziejów człowieka, kto chce się nam 

udzielać na miarę, jakiej nigdy na tym świecie nie 
będziemy w stanie pojąć. Ten adorowany przez 
hufce anielskie Bóg przychodzi do nas jako Miłość, 
odkupieńcza, eucharystyczna, aby nam wszystko 
dać, aby nas tak zachwycić sobą, abyśmy już nie 
pragnęli niczego innego jak tylko tej Miłości eucha-
rystycznej.

Anioł, czysty duch, który nieustannie przebywa 
w bliskiej obecności Boga, z uwielbieniem uklęknął 
na ziemi, przed Eucharystią, i powtórzył trzy razy 
modlitwę: „Trójco Przenajświętsza, Ojcze, Synu, 
Duchu Święty, uwielbiam Cię ze czcią najgłębszą. 
Ofiaruję Ci Przenajdroższe Ciało, Krew, Duszę  
i Bóstwo Pana naszego Jezusa Chrystusa, obecne-
go na wszystkich ołtarzach świata, na przebłaganie 
za zniewagi, świętokradztwa i zaniedbania, które 
Go obrażają. Przez niezmierzone zasługi Jego Naj-
świętszego Serca i Niepokalanego Serca Maryi pro-
szę Was o nawrócenie biednych grzeszników”.

Eucharystia to wielka tajemnica. Głębia, któ-
rej mimo wysiłków nie da się przeniknąć ludzkim 
umysłem. Tu konieczne są wiara i pokora – by nie 
ulec powierzchownemu świadectwu zmysłów, lecz 
uznać za prawdziwe słowa Chrystusa i zgiąć kolana 
przed wielką tajemnicą wiary!

Boże mój, obecny w Najświętszym Sakramencie,
Ukryty w tabernakulum 
wszystkich kościołów świata,
Przyjmij moje wyznanie miłości.
Kocham Cię szczerze za Twoją miłość,
Za to, że w każdym przeistoczeniu 
zstępujesz na ołtarz,
Aby być pokarmem człowieka 
i połączyć nas więzami wzajemnej miłości.

Panie, przymnóż nam wiary.

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




