PRZEWODNIKI NASZEJ WIARY

Przewodnik
po Eucharystii

Część I – Odkryj tajemnice Eucharystii
„Poznałam, że Komunia św. trwa we mnie do następnej Komunii. Żywa i
odczuwalna obecność Boża trwa w duszy, ta świadomość pogrąża mnie w
głębokim skupieniu, bez żadnego z mej strony wysiłku... Serce moje jest
żywym tabernakulum, w którym się przechowuje żywa Hostia. Nigdy nie
szukałam Boga gdzieś daleko, ale we własnym wnętrzu; w głębokości własnego jestestwa obcuję z Bogiem swoim.” /św. Faustyna, „Dzienniczek”, 1302/

Odsłona 7:
Eucharystia to
Komunia z Bogiem:
sakramentalna
i duchowa
Człowiek najpełniej łączy się z Chrystusem w chwili przyjęcia Komunii Świętej.
To spotkanie z Chrystusem pełne jest
paradoksów. Z jednej strony Bóg, Zbawiciel
świata, nieskończony i niepojęty. Z drugiej
grzeszny i słaby człowiek. A jednak to Bóg
jawi się w tym dialogu jako ten bezbronny,
słabszy i poddany. To człowiek podejmuje
decyzję, czy zaprosić Boga do serca, czy nie.
To człowiek w swoim sumieniu odpowiada na
pytanie, czy jest godzien, by to uczynić, mimo
iż wie, że nigdy nie będzie w pełni godny
przyjęcia Ciała Pańskiego.
Komunia Święta to szczególny moment Eucharystii. Chrystus, który do tej pory był obecny obok
mnie, za chwilę przyjdzie do mnie, zamieszka
w moim sercu, będzie w nim obecny. Ta obecność,
pozostając zakrytą skromną postacią chleba, wymaga ode mnie jednak zaangażowania wiary.
„Jedność z Bogiem” jest celem. Chrystus bardzo wyraźnie przekazał, że chce, by Go przyjmować sakramentalnie: „Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie
spożywali Krwi Jego, nie będziecie mieli życia
w sobie...” (J 6, 53-56). Przyjmujemy Chrystusa jako
Chleb Życia, aby przez Niego dojść do coraz pełniejszego zjednoczenia z Bogiem i wzajemnie ze sobą.
Codziennie mogę karmić moją duszę tak, jak
każdego dnia karmię moje ciało, aby dostarczyć
mu koniecznej energii. Eucharystia jest chlebem
powszednim, który przyjmujemy, aby zaradzić
naszej codziennej słabości. Jezus przygotował
nie tylko jedną Hostię, ale jedną na każdy dzień
naszego życia, nie traćmy ani jednej z nich. Każda
konsekrowana Hostia jest po to, aby z miłości rozpłynąć ssiię w lud
ludzki
zkim cciiele.

Ile razy w ciągu dnia możemy przyjąć
Komunię Świętą?
Do Komunii Świętej można przystępować codziennie, zarówno w czasie Mszy
św., jak i poza nią. W uzasadnionych
wypadkach można przyjąć Komunię nawet dwa razy w ciągu tego samego dnia, jednak za drugim razem
należy zrobić to podczas Eucharystii,
w której uczestniczymy. Nie dotyczy to
jedynie sytuacji, kiedy ktoś znajduje się
w niebezpieczeństwie śmierci: wówczas
może przyjąć Komunię w formie wiatyku,
nawet jeśli tego samego dnia już ją przyjął.
Należy również pamiętać o zachowaniu
postu eucharystycznego. Aby móc przyjąć Komunię Świętą, należy powstrzymać
się od spożywania jakiegokolwiek pokarmu i napoju w ciągu poprzedzającej godziny. Postu eucharystycznego nie naruszają
woda oraz lekarstwa. Osoby w podeszłym
wieku, chorzy oraz ci, którzy się nimi opiekują, mogą przyjąć Eucharystię, choćby coś
spożyli.
„(…) Można przyjmować Komunię św. nie tylko
sakramentalnie, to jest rzeczywiście, ale i duchowo, czyli pragnieniem. Wszyscy nauczyciele życia wewnętrznego zalecają gorąco tę praktykę…
Ta praktyka jest dla nas wielce korzystna, bo udziela podobnych owoców, jak komunia sakramentalna, jest najlepszym do niej przygotowaniem,
a potem utrzymuje duszę w ciągłym zjednoczeniu z Panem Jezusem… Komunia duchowa jest
bardzo łatwa i dla każdego dostępna…, można ją
przyjmować nie tylko w kościele, ale gdziekolwiek
i kiedykolwiek.”
/św. Józef Sebastian Pelczar, „O Eucharystii”/
W swojej „Summie” św. Tomasz z Akwinu naucza, że komunia duchowa może odbywać się,
gdy nie możemy przyjmować Komunii sakramentalnie, bo „skutek sakramentu można uzyskać, jeśli
jest on przyjmowany przez pragnienie”. Niektórzy
„przyjmują ten sakrament duchowo, zanim spożywają go sakramentalnie”.
Co to znaczy? To znaczy, że oprócz tych
chwil, kiedy możemy przyjmować sakrament
Eucharystii, możemy także przyjmować go
duchowo przez nasze pragnienie sakramentu,
jednocząc nasze serca z Sercem Jezusa w Eucharystii.

„Komunia duchowa polega na gorącym
pragnieniu przyjęcia Pana Jezusa z pobudki
miłości napełniającej serce. (…) jest niezmiernie pożyteczna dla duszy, gdyż wzbudza
w niej pociąg do rzeczy Boskich i do życia doskonałego, daje moc do ćwiczenia się w cnotach i przynosi niekiedy więcej korzyści niż
komunia sakramentalna przyjęta z mniejszą
miłością. Nadto ma tę samą korzyść, że można przyjmować ją codziennie, w każdej chwili
dnia i nocy, w każdym miejscu, a szczególnie
przy nawiedzeniu Przenajświętszego Sakramentu”. /bł. ks. Michał Sopoćko/
Komunia sakramentalna wprowadza nas
w jedność z Bogiem, a komunia duchowa pomaga w niej wytrwać. Rozumiana w ten sposób duchowa komunia ma ogromną wartość.
„W Eucharystii znajduje swój kres wszelkie
ludzkie pragnienie, ponieważ tu otrzymujemy
Boga i Bóg wchodzi w doskonałe zjednoczenie z nami. Właśnie dlatego warto pielęgnować w duszy stałe pragnienie sakramentu
Eucharystii. Tak narodziła się praktyka „komunii duchowej”, szczęśliwie zakorzeniona
od wieków w Kościele i zalecana przez świętych mistrzów życia duchowego. Św. Teresa
od Jezusa pisała: <Kiedy nie przystępujecie
do Komunii i nie uczestniczycie we Mszy św.,
najbardziej korzystną rzeczą jest praktyka komunii duchowej… Dzięki niej obﬁcie jesteście
naznaczeni miłością naszego Pana>”.
/Jan Paweł II,
encyklika „Ecclesia de Eucharistia”/
We wskazanym przez papieża 35. rozdziale
„Drogi doskonałości” św. Teresy od Jezusa znajduje się przejmujące porównanie Eucharystii do
ognia:
„Ogień, chociażby był wielki i silny, nie zagrzeje cię, jeżeli się trzymasz z daleka od niego. Nadal będzie ci zimno, choć może mniej,
niż gdybyś go wcale nie widziała. Ale gdy się
przybliżysz i ręce do niego wyciągniesz, zimno ustąpi i błogie ciepło cię owieje i przeniknie.
Podobnie Pan Jezus jest wielkim ogniskiem,
rozszerzającym wszędzie wokół siebie ciepło
swojej miłości. Ale dobrze zagrzeje się przy
tym Ogniu ten tylko, kto będzie przy Nim blisko. Gdy duszę ogarnia pragnienie przyjęcia
Go i złączenia się z Nim, jedna chwila przebyta przy Nim pozostawia ją rozgrzaną na długie
godziny”.
„Błogosławione jest to pragnienie zbliżenia
się do tego Świętego Ognia, który napełnia
Bożą miłością!”
/Jan Paweł II,
encyklika „Ecclesia de Eucharistia”/
Komunię duchową przyjmuje się po prostu
pragnieniem, dlatego nazywamy ją komunią pragnienia. Wilhelm z Saint Thierry wyjątkowo silnie
podkreślał konieczność pragnienia: „Ten pokarm
bardziej spożywa, kto bardziej kocha. Bardziej
kochając – więcej i więcej spożywa”. Nie jest ona
namiastką komunii sakramentalnej, lecz bardzo
rzeczywistą jej realizacją i przymnożeniem jej
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owoców. Komunia duchowa nie oznacza jedynie
pragnienia bycia blisko Boga, ale realizuje się wtedy, gdy „osoba wierzy w Chrystusa z pragnieniem
przyjęcia tego sakramentu” (św. Tomasz z Akwinu, „Summa teologii III”).
Jak cenna jest komunia duchowa, powiedział sam Jezus św. Katarzynie ze Sieny:
„Jezus ukazał się z dwoma kielichami w ręku
i powiedział: Do tego złotego kielicha wkładam twoje komunie sakramentalne, a do tego
srebrnego kielicha wkładam twoje komunie
duchowe. Te dwa kielichy są mi bardzo miłe”.
Święci dostrzegając tę nieprzebraną wartość
komunii duchowej, dostarczają nam wspaniałych
przykładów na to, jak należy odnosić się do niej:
Św. Maksymilian Kolbe, oprócz przyjmowania Eucharystii, odwiedzał często Najświętszy Sakrament, wielokrotnie częściej
niż 10 razy dziennie. Postanowił jednoczyć
się z Bogiem w komunii duchowej „przynajmniej raz na kwadrans”. Podkreślał on, że
łaski Eucharystii otrzymujemy proporcjonalnie do naszej duchowej dyspozycji, naszego
pragnienia zjednoczenia się z Bogiem.
Najważniejszy w komunii duchowej jest akt
doskonałej miłości Boga, ponieważ „ten, kto trwa
w miłości, ten trwa w Bogu, a Bóg w nim” (l J 4,16).
Kiedy trwamy w miłości, trwamy w Bogu. A wtedy możemy przyjść blisko Jezusa, usiąść Mu jak
dziecko na kolanach, przytulić się do Niego i opowiedzieć Mu o swojej miłości do Niego, wyrazić
swą wdzięczność, przekazać swoje troski, opowiedzieć o samotności, chorobie czy niezrozumieniu przez najbliższych… Chrystus nie pozostawi
bez odpowiedzi tych chwil pełnych tęsknoty. Przyjdzie z obﬁtą łaską w komunii duchowej.
W modlitwach odprawianej od wieków
Nowenny do św. Rity znajdujemy wezwanie:
„Oby każde uderzenie serca stało się duchową komunią”.
Komunia duchowa, jeśli zostanie przyjęta
z intencją przyjęcia sakramentu, z żywą wiarą
i z pełną czystością serca, może przynieść te
same łaski, co komunia sakramentalna. Św. Tomasz naucza, że: „Nawet przez pragnienie sakramentu osoba otrzymuje łaskę, dzięki której żyje
ona duchowo… Lecz gdy sakrament jako taki jest
naprawdę przyjmowany, łaska wzrasta, a życie
ducha doskonali się i staje się pełne dzięki jedności z Bogiem”.
Św. Ojciec Pio zalecał, by żyć w ciągłej,
nieprzerwanej duchowej komunii: „W ciągu
dnia wzywaj Jezusa, nawet pośród wszystkich swoich zajęć… On przybędzie i pozostanie zawsze zjednoczony z twoją duszą za pomocą swojej łaski i całej swojej miłości. Poleć
ze swoim duchem przed tabernakulum, kiedy
nie możesz stanąć przed Nim cieleśnie, i wylej tam żarliwe tęsknoty swej duszy i obejmij
Ukochanego dusz nawet mocniej, niż gdyby
ci było wolno przyjąć go sakramentalnie”.
Szczęśliwi ci, którzy mogą codziennie przyjść
do kościoła, uczestniczyć we Mszy św. i w pełni
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zjednoczyć się z Bogiem. Niestety, ludzie chorzy
i starsi, jeśli nie wychodzą z domu, nie mają takiej możliwości. Przytraﬁają się również sytuacje
życiowe, które trwale uniemożliwiają przyjęcie komunii sakramentalnej (np. katolicy żyjący w związku niesakramentalnym). Czy w takich sytuacjach
należy żyć tylko tęsknotą? Zdecydowanie nie!
Można wówczas przyjąć Pana Jezusa duchowo,
okazując skruchę, podejmując postanowienie unikania grzechu, żarliwie pragnąc przyjęcia Go do
serca. Chociaż jeszcze nie można przyjąć Chrystusa sakramentalnie, to już otrzymuje się łaski
sakramentu, dzięki swemu pragnieniu przyjęcia
Jezusa Eucharystycznego. Można zacząć od następującej modlitwy:
„O Jezu, Zbawicielu mój, wierzę mocno,
że w tym Sakramencie jesteś
rzeczywiście obecny z Ciałem, Krwią,
Duszą i Bóstwem.
Oddaję Ci cześć jako Bogu utajonemu.
Miłuję Cię nade wszystko,
a z miłości ku Tobie żałuję za wszystkie
grzechy popełnione w całym moim życiu.
Dusza moja pragnie Cię przyjąć,
przyjdź zatem, najdroższy Jezu,
przyjdź odwiedzić moje serce
i nasycić moje pragnienie.”
Jak zaprosić Pana Jezusa do siebie?
Każdego dnia (a nawet kilka razy w ciągu jednego dnia) można przyklęknąć w duchu przed
tabernakulum, kryjącym w sobie Jezusa Eucharystycznego i wyznać Mu swoją małość, poprosić
Go o nawiedzenie i połączyć się z Nim przez żywą
wiarę, gorącą miłość i wielkie pragnienie. Można
mówić do Niego własnymi słowami, można też
skorzystać z podanej dalej Modlitwy serca. Można
też skorzystać ze wspaniałej modlitwy św. Alfonsa:
„O mój Jezu, wierzę, że jesteś prawdziwie
obecny w Najświętszym Sakramencie.
Kocham Cię nade wszystko
i pragnę Cię posiadać w mej duszy.
Skoro nie mogę Cię teraz przyjąć sakramentalnie, przyjdź duchowo do mojego serca.
Oczyść je. Uświęć je. Przekształć je
na wzór własnego Serca.
Miłuję Cię już obecnego w mym sercu
i łączę się całkowicie z Tobą.
Nigdy nie pozwól mi oddalić się od Ciebie.”
„Sposób przyjęcia duchowej komunii jest
następujący: W danej chwili skupiamy się
i przenosimy się przed tabernakulum z Przenajświętszym Sakramentem. Wzbudzamy
akt wiary, nadziei, miłości i żalu, uwielbienia
i pragnienia. Wyobrażamy sobie, że kapłan
podaje nam Przenajświętszy Sakrament.
Przyjmujemy w duchu z wielką pokorą i uszanowaniem oraz miłością ufną, a następnie
odprawiamy dziękczynienie jak po komunii
sakramentalnej. Właśnie w czasie takiej komunii duchowej s. Faustyny Anioł Pański
trzynaście razy zasilał ją sakramentalnie
w chorobie, zaznaczając przez to, jak miła
jest Bogu ta praktyka, którą służebniczki Miłosierdzia Bożego będą stosować i zachęcać
inne dusze dobrej woli ku temu.”
/bł. ks. Michał Sopoćko/

Codziennie bierzmy udział w Oﬁerze Eucharystycznej, z której czerpać możemy siły do pokonania trudów życia. Praktykujmy często komunię
duchową. W ten sposób szybko zapłonie w nas
ogień miłości. – Jeśli w ciągu dnia będziemy
kilka razy praktykować komunię duchową, to
w ciągu miesiąca nasze serca zostaną całkowicie przemienione. Tylko miesiąc! – powiedział
św. Leonard z Port Maurice.
„A więc ukochaj tę świętą praktykę i spełniaj ją często, zwłaszcza gdy słuchasz Mszy
św., gdy nawiedzasz Najświętszy Sakrament,
gdy przechodzisz obok kościoła lub odmawiasz wieczorną modlitwę, gdy w nocy budzisz się ze snu. Spełniaj ją należycie, bo im
większa jest miłość i gorętsze pragnienie, tym
obﬁtsze są owoce.”
/św. Józef Sebastian Pelczar, „O Eucharystii”/.
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Modlitwa komunii duchowej
Ty, Panie, stworzyłeś mnie dla siebie
i moje serce tak długo będzie niespokojne,
dopóki nie spocznie w Tobie.
Jestem miotany wieloma problemami:
burzą się we mnie myśli,
niespełnione są pragnienia,
nie umiem kochać i wierzyć w Ciebie
tak jak trzeba,
a jednak pragnę i łaknę Ciebie,
mój Panie.
Nie odsyłaj mnie głodnego.
Nakarm mego ducha Chlebem,
który zstąpił z nieba.
Amen.

CUDA EUCHARYSTYCZNE

Św. Paschalis Baylon

ŚWIADECTWO

Moje
doświadczenie
Eucharystii
Pamiętam pewną młodą kobietę
przeżywającą głębokie nawrócenie,
walczącą z nałogiem i pragnącą łaski
powiedzenia Bogu całkowitego „TAK”.
Chwile duchowego zwycięstwa występowały na przemian z momentami
słabości i wątpliwości, że Bóg może
naprawdę ją kochać. Bardzo chciała
rozpocząć nową drogę życia, lecz czuła się jak w potrzasku z powodu swego
przeszłego życia, grzesznych nawyków i poczucia własnej małości.
Przezwyciężywszy lęk przed pójściem
do spowiedzi, umówiła się na spotkanie
z księdzem, z którym, jak uważała, była
w stanie porozmawiać. Jednak tak zaplanowali to spotkanie, że pozostało do niego kilka tygodni. Każdego ranka uczestniczyła we Mszy św., lecz powstrzymywała
się od chodzenia do Komunii. Gdy wracałem do ławki, znajdowałem ją klęczącą
w milczeniu z oczami pełnymi łez.
Pewnego dnia, kiedy ujrzałem, że po
zakończeniu Mszy św. wciąż płacze, delikatnie położyłem dłoń na jej rękach, żeby
ją pocieszyć. Odwróciła się i szepnęła
przez łzy: – Tak mi smutno, że nie mogę
Go przyjąć. Powiedziałem jej, że może Go
przyjąć duchowo. Jej skrucha, jej decyzja
pójścia do spowiedzi, jej postanowienie
unikania grzechu i pragnienie jej serca – to wszystko już przywiodło Jezusa
do niej. Chociaż jeszcze nie mogła przyjąć Go sakramentalnie, już otrzymywała
łaski sakramentu dzięki swemu pragnieniu przyjęcia Go, już zaczynała nowe
życie łaski, które stanie się jej udziałem
w całej pełni, gdy będzie mogła przyjąć
Pana sakramentalnie.
Łzy wciąż powracały w czasie Komunii
Świętej, ale teraz ze smutkiem mieszała
się radość. Kiedy kobieta mogła wreszcie
przyjąć sakrament jako taki, aż promieniowała radością, a ja zauważyłem, że
płaczę poruszony jej przykładem i pod
wpływem żalu z powodu tych wszystkich
momentów, kiedy przyjmowałem Komunię tak beztrosko, nie ceniąc sobie tego
wielkiego daru.
(x)

Św. Paschalis Baylon (zmarł
w 1592 r.) otrzymał łaskę wielokrotnego przyjmowania Ciała Pańskiego w cudowny sposób. Jako
franciszkanin służył swemu zgromadzeniu, wykonując proste obowiązki. Zasłynął cudami – i to tak
wieloma, że w czasie procesu kanonizacyjnego jeden z kardynałów zawołał: „Niczego podobnego jeszcze
nie widziano!”.
W młodym wieku Paschalis wypasał
stado owiec na stoku górskim, a słysząc dzwony oznajmiające Mszę św.,
padał na kolana, pogrążając się w modlitwie. Gdy obowiązki nie pozwalały
mu na uczestnictwo we Mszy św., pojawiał się przed nim anioł, udzielając
Komunii Świętej.
Ów pokorny święty odznaczał się
niezwykle żarliwą miłością do Najświętszego
Sakramentu,
długimi
godzinami modlił się przed Panem
ukrytym w tabernakulum. Podczas
modlitwy jego ciało unosiło się często
w powietrzu.
Już za życia Paschalis znany był jako
„święty Najświętszego Sakramentu”
i z tego też powodu papież Leon XIII
ogłosił go patronem stowarzyszeń
i kongresów eucharystycznych.

Św. Paschalis Baylon
Giovanni Battista Tiepolo (1696-1770)

