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WPROWADZENIE
1. SAKRAMENT MIàOĝCI, NajĞwiĊtsza Eucharystia jest darem, jaki Jezus Chrystus czyni z
samego siebie, objawiając nam nieskoĔczoną miáoĞü Boga wobec kaĪdego czáowieka. W tym
przedziwnym sakramencie objawia siĊ miáoĞü najwiĊksza, ta, która przynagla, by „Īycie
swoje oddaü za przyjacióá swoich” (J 15, 13). Istotnie, Jezus „do koĔca ich umiáowaá” (J 13,
1). Tymi sáowami zapowiada Ewangelista Jego gest nieskoĔczonej pokory: zanim umará na
krzyĪu za nas, przepasawszy siĊ rĊcznikiem, umyá uczniom nogi. Tak teĪ, w sakramencie
Eucharystii Jezus nadal miáuje nas „aĪ do koĔca”, aĪ po dar ze swego ciaáa i swojej krwi.
JakieĪ zdziwienie musiaáo napeániü serca Apostoáów wobec czynów i sáów Pana podczas tej
Wieczerzy! JakiĪ zachwyt winna wzbudziü w naszym sercu tajemnica Eucharystii!
Pokarm prawdy
2. W sakramencie Oátarza, Pan przychodzi do czáowieka, stworzonego na obraz i
podobieĔstwo BoĪe (por. Rdz 1, 27), stając siĊ jego towarzyszem w drodze. W tym
sakramencie, Pan staje siĊ rzeczywiĞcie pokarmem dla czáowieka zgáodniaáego prawdy i
wolnoĞci. Skoro tylko prawda moĪe nas uczyniü wolnymi (por. J 8, 36), to Chrystus staje siĊ
dla nas pokarmem Prawdy. Z przenikliwą znajomoĞcią ludzkiej kondycji, Ğw. Augustyn
zwróciá uwagĊ na to, iĪ czáowiek dziaáa spontanicznie, a nie z przymusu, kiedy staje wobec
czegoĞ, co go pociąga i wzbudza w nim pragnienie. Pytając tedy, co moĪe czáowieka
ostatecznie od wewnątrz poruszyü, ĞwiĊty Biskup zawoáaá: „CzegoĪ dusza pragnie na sposób
bardziej Īarliwy niĪ prawdy?”. KaĪdy bowiem czáowiek niesie w sobie niezniszczalne
pragnienie prawdy, ostatecznej i definitywnej. Dlatego Pan Jezus, który jest „Drogą, Prawdą i
ĩyciem” (J 14, 6) zwraca siĊ do wzdychającego serca czáowieka, który czuje siĊ pielgrzymem
i spragnionym, do serca tĊskniącego za Ĩródáem Īycia, do serca, które Īebrze o PrawdĊ. Jezus
Chrystus istotnie jest Prawdą i jednoczeĞnie Osobą, która pociąga do siebie Ğwiat. „Jezus jest
gwiazdą polarną wolnoĞci ludzkiej: bez Niego traci ona orientacjĊ, poniewaĪ bez poznania
prawdy wolnoĞü siĊ wynaturza, izoluje i redukuje do poziomu jaáowego kaprysu. Wraz z
Nim, wolnoĞü siĊ odnajduje”. W sakramencie Eucharystii, Jezus ukazuje w sposób
szczególny prawdĊ o miáoĞci, która jest samą istotą Boga. I to jest ta prawda ewangeliczna,
która interesuje kaĪdego czáowieka i caáego czáowieka. Dlatego KoĞcióá, który znajduje w
Eucharystii swoje Īyciowe centrum, ciągle podejmuje wysiáek gáoszenia w porĊ i nie w porĊ

(por. 2 Tm 4, 2), Īe Bóg jest miáoĞcią. WáaĞnie dlatego, Īe Chrystus staá siĊ dla nas pokarmem
Prawdy, KoĞcióá zwraca siĊ do czáowieka, zapraszając go, by dobrowolnie przyjąá dar BoĪy.
Rozwój eucharystycznego obrzĊdu
3. Spoglądając na dwutysiącletnią historiĊ KoĞcioáa Chrystusowego, kierowaną mądrym
dziaáaniem Ducha ĝwiĊtego, peáni wdziĊcznoĞci podziwiamy dokonujący siĊ w czasie rozwój
form obrzĊdowych, poprzez które sprawujemy pamiątkĊ wydarzenia naszego zbawienia. Od
wielorakich form pierwszych wieków, które nadal jaĞnieją w obrzĊdach staroĪytnych
KoĞcioáów Wschodnich, aĪ po rozprzestrzenienie siĊ obrządku rzymskiego; od jasnych
wskazaĔ Soboru Trydenckiego i mszaáu Ğw. Piusa V aĪ po odnowĊ liturgiczną zamierzoną
przez Sobór WatykaĔski II: na kaĪdym etapie historii KoĞcioáa celebracja eucharystyczna,
bĊdąca Ĩródáem i szczytem jego Īycia i misji, jaĞnieje poprzez obrzĊd liturgiczny z caáym
swym róĪnorodnym bogactwem. XI Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów,
które siĊ odbyáo w dniach od 2 do 23 paĨdziernika 2005 r. w Watykanie, záoĪyáo Bogu
gáĊbokie dziĊkczynienie wobec tej historii, rozpoznając w jej dziaáaniu przewodnictwo Ducha
ĝwiĊtego. Ojcowie synodalni stwierdzili oraz potwierdzili dobroczynny wpáyw, jaki miaáa na
Īycie KoĞcioáa reforma liturgiczna podjĊta przez Sobór WatykaĔski II. Synod Biskupów miaá
moĪnoĞü oceniü jej przyjĊcie w okresie posoborowym. Bardzo liczne byáy wyrazy uznania.
Stwierdzono, Īe trudnoĞci, jak równieĪ niektóre zauwaĪone naduĪycia, nie mogą przesáoniü
dobrodziejstw oraz waĪnoĞci liturgicznej odnowy, która zawiera bogactwa nie w peáni jeszcze
wykorzystane. Gáównie chodzi o to, by odczytywaü zmiany, jakich pragnąá Sobór w obrĊbie
tej jednoĞci, którą stanowi rozwój historyczny samego obrzĊdu, nie stosując nienaturalnego
przerwania tej jednoĞci.
Synod Biskupów oraz Rok Eucharystii
4. NaleĪy ponadto podkreĞliü związek niedawnego Synodu Biskupów na temat Eucharystii z
tym, co siĊ wydarzyáo w ostatnich latach w Īyciu KoĞcioáa. Nade wszystko musimy nawiązaü
do Wielkiego Jubileuszu roku 2000, poprzez który mój umiáowany Poprzednik, Sáuga BoĪy
Jan Paweá II, wprowadziá KoĞcióá w trzecie tysiąclecie chrzeĞcijaĔstwa. Rok Jubileuszowy
bez wątpienia byá nacechowany mocnym akcentem eucharystycznym. Nie naleĪy bowiem
zapominaü, iĪ Synod Biskupów byá poprzedzony, i w jakimĞ sensie przygotowany, Rokiem
Eucharystycznym, którego z przenikliwoĞcią zapragnąá Jan Paweá II dla caáego KoĞcioáa. Ten
Rok rozpocząá siĊ MiĊdzynarodowym Kongresem Eucharystycznym w Guadalajara w
paĨdzierniku 2004 r. i zakoĔczyá siĊ 23 paĨdziernika 2005 r. Podczas XI Zgromadzenia
Synodalnego kanonizacją piĊciu báogosáawionych odznaczających siĊ szczególną
poboĪnoĞcią eucharystyczną: biskupa Józefa Bilczewskiego, kapáanów Kajetana Catanoso,
Zygmunta Gorazdowskiego i Alberta Hurtado Cruchaga oraz zakonnika, kapucyna, Feliksa da
Nicosia. DziĊki nauczaniu Jana Pawáa II zawartemu w liĞcie apostolskim Mane nobiscum,
Domine oraz cennym sugestiom Kongregacji ds. Kultu BoĪego i Dyscypliny Sakramentów
diecezje i róĪne koĞcielne instytucje podjĊáy liczne inicjatywy dla obudzenia i wzrostu wiary
w EucharystiĊ, dla poprawienia starannoĞci celebracji, rozwiniĊcia adoracji eucharystycznej, a
takĪe zachĊcenia wiernych do czynnej solidarnoĞci, która wychodząc od Eucharystii dociera
do potrzebujących. W koĔcu trzeba wspomnieü znaczenie ostatniej encykliki mego
czcigodnego Poprzednika, Ecclesia de Eucharistia, w której zostawiá nam wáaĞciwe
odniesienie do Magisterium o Eucharystii oraz ostatnie Ğwiadectwo o centralnym miejscu,
jakie ten Boski sakrament zajmowaá w jego Īyciu.
Cel niniejszej adhortacji

5. Niniejsza posynodalna adhortacja apostolska ma na celu zebranie bogactwa róĪnorodnych
refleksji oraz propozycji związanych z pracami niedawnego Zwyczajnego Zgromadzenia
Ogólnego Synodu Biskupów – począwszy od Lineamenta aĪ po Propositiones, poprzez
Instrumentum laboris, Relationes ante et post disceptationem, wypowiedzi Ojców
synodalnych, auditores oraz delegatów bratnich KoĞcioáów – z zamiarem wyjaĞnienia
niektórych zasadniczych linii zaangaĪowania, mających obudziü w KoĞciele nowy impuls
oraz eucharystyczną ĪarliwoĞü. BĊdąc Ğwiadomy ogromnego dziedzictwa doktrynalnego i
dyscyplinarnego, jakie w ciągu wieków narosáo wokóá NajĞwiĊtszego Sakramentu,
uwzglĊdniając teĪ gáos Ojców synodalnych, pragnĊ w obecnym dokumencie poleciü nade
wszystko, by lud chrzeĞcijaĔski pogáĊbiá wiĊĨ istniejącą pomiĊdzy tajemnicą eucharystyczną,
akcją liturgiczną oraz nową sáuĪbą duchową wynikającą z Eucharystii jako sakramentu
miáoĞci. W tej perspektywie pragnĊ ustawiü obecną adhortacjĊ w relacji z moją pierwszą
encykliką Deus caritas est, w której wielokrotnie mówiáem o Eucharystii, by podkreĞliü jej
wiĊĨ z miáoĞcią chrzeĞcijaĔską, czy to w odniesieniu do Boga, czy w odniesieniu do
bliĨniego: „Wcielony Bóg przyciąga nas wszystkich do siebie. To pozwala zrozumieü, Īe
agape staje siĊ teraz takĪe okreĞleniem Eucharystii: w niej agape Boga przychodzi do nas
cieleĞnie, aby nadal dziaáaü w nas i poprzez nas”.
CZĉĝû PIERWSZA
EUCHARYSTIA, TAJEMNICA WIARY
„Na tym polega dzieáo zamierzone przez Boga, abyĞcie uwierzyli w Tego,
którego On posáaá” (J 6, 29)

Wiara eucharystyczna KoĞcioáa
6. „Oto, wielka tajemnica wiary!”. Tym wyraĪeniem, ogáoszonym natychmiast po sáowach
konsekracji, kapáan gáosi sprawowane misterium i odsáania swój zachwyt nad substancjalną
przemianą chleba i wina w Ciaáo i Krew Pana Jezusa, rzeczywistoĞcią, która przekracza
wszelkie ludzkie zrozumienie. W istocie Eucharystia jest w caáym tego sáowa znaczeniu
„tajemnicą wiary”, „streszczeniem i podsumowaniem caáej naszej wiary”. Wiara KoĞcioáa jest
istotowo wiarą eucharystyczną i karmi siĊ ona w szczególny sposób przy stole Eucharystii.
Wiara i sakramenty to dwa uzupeániające siĊ aspekty Īycia koĞcielnego. Wzbudzona przez
gáoszenie sáowa BoĪego, dziĊki áasce wiara karmi siĊ i wzrasta w spotkaniu ze
zmartwychwstaáym Panem, które realizuje siĊ w sakramentach: „Wiara wyraĪa siĊ w
obrzĊdzie a obrzĊd zwiĊksza i umacnia wiarĊ”. Dlatego teĪ sakrament Oátarza pozostaje
zawsze w centrum Īycia KoĞcioáa; „dziĊki Eucharystii, KoĞcióá odradza siĊ ciągle na nowo!”.
Im Īywsza jest wiara eucharystyczna w Ludzie BoĪym, tym gáĊbsze jest jego uczestnictwo w
Īyciu koĞcielnym poprzez Ğwiadome przylgniĊcie do misji, jaką Chrystus powierzyá swoim
uczniom. ĝwiadczy o tym sama historia KoĞcioáa. KaĪda wielka reforma wiąĪe siĊ, w jakiĞ
sposób, z odkryciem w wierze obecnoĞci eucharystycznej Pana wĞród swego ludu.

PRZENAJĝWIĉTSZA TRÓJCA I EUCHARYSTIA
Chleb, który zstąpiá z nieba

7. Pierwszą rzeczywistoĞcią wiary eucharystycznej jest sama tajemnica Boga, czyli miáoĞü
trynitarna. W rozmowie Jezusa z Nikodemem znajdujemy wyjaĞnienie tego zagadnienia: „Tak
bowiem Bóg umiáowaá Ğwiat, Īe Syna swego Jednorodzonego daá, aby kaĪdy, kto w Niego
wierzy, nie zginąá, ale miaá Īycie wieczne. Albowiem Bóg nie posáaá swego Syna na Ğwiat po
to, aby Ğwiat potĊpiá, ale po to, by Ğwiat zostaá przez Niego zbawiony” (J 3, 16-17). Te sáowa
wskazują na ostateczny korzeĔ daru BoĪego. Jezus w Eucharystii daje nie „coĞ”, ale siebie
samego; ofiaruje on swoje ciaáo i przelewa swoją krew. W ten sposób daje caáą swą
egzystencjĊ, objawiając pierwotne Ĩródáo tej miáoĞci. Jest On wiecznym Synem danym nam
przez Ojca. Sáyszymy ponadto w Ewangelii, jak Jezus po nakarmieniu táumu przez
rozmnoĪenie chleba i ryb, mówi do swych rozmówców, którzy poszli za Nim aĪ do synagogi
w Kafarnaum: „Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba. Albowiem chlebem BoĪym jest
Ten, który z nieba zstĊpuje i Īycie daje Ğwiatu” (J 6, 32-33); i dochodzi do utoĪsamienia
samego siebie, swego wáasnego ciaáa i swojej wáasnej krwi z tym chlebem: „Ja jestem
chlebem Īywym, który zstąpiá z nieba. JeĞli kto spoĪywa ten chleb, bĊdzie Īyá na wieki.
Chlebem, który Ja dam, jest moje ciaáo za Īycie Ğwiata” (J 6, 51). W ten sposób, Jezus
objawia siĊ jako chleb Īycia, który Ojciec przedwieczny daje ludziom.
Bezinteresowny dar PrzenajĞwiĊtszej Trójcy
8. W Eucharystii odsáania siĊ zamysá miáoĞci, który kieruje caáą historią zbawienia (por. Ef 1,
10; 3, 8-11). W nim Deus Trinitas, który w sobie samym jest miáoĞcią (por. 1 J 4, 7-8), w
peáni angaĪuje siĊ w naszą ludzką kondycjĊ. W chlebie i winie, pod których postaciami
Chrystus nam siĊ daje w paschalnej uczcie (por. àk 22, 14-20; 1 Kor 11, 23-26), caáe BoĪe
Īycie dociera do nas i udziela siĊ w formie sakramentu. Bóg jest doskonaáą komunią miáoĞci
pomiĊdzy Ojcem, Synem i Duchem ĝwiĊtym. JuĪ w stworzeniu czáowiek zostaá powoáany do
udziaáu, w jakiejĞ mierze, w oĪywczym BoĪym tchnieniu (por. Rdz 2, 7). Ale w Chrystusie
umaráym i zmartwychwstaáym oraz w wylaniu Ducha ĝwiĊtego, danym bez miary ( por. J 3,
34) stajemy siĊ uczestnikami BoĪej zaĪyáoĞci. Jezus Chrystus, który „przez Ducha wiecznego
záoĪyá Bogu samego siebie jako nieskalaną ofiarĊ” (Hbr 9, 14) w darze eucharystycznym
udziela nam to samo BoĪe Īycie. Chodzi o dar absolutnie bezinteresowny, który jest jedynie
odpowiednikiem obietnic BoĪych, speánionych ponad wszelką miarĊ. KoĞcióá przyjmuje,
celebruje, adoruje ten dar w wiernym posáuszeĔstwie. „Tajemnica wiary” jest tajemnicą
miáoĞci trynitarnej, do uczestnictwa w której jesteĞmy przez áaskĊ wezwani. TakĪe wiĊc i my
musimy zawoáaü wraz z Ğw. Augustynem: „JeĞli widzisz miáoĞü, widzisz TrójcĊ”.

EUCHARYSTIA: JEZUS PRAWDZIWYM BARANKIEM ZàOĩONYM W OFIERZE

Nowe i wieczne Przymierze we krwi Baranka
9. Misja, dla której Jezus przybyá do nas, osiąga swoje speánienie w tajemnicy paschalnej. Z
wysokoĞci krzyĪa, z którego przyciąga wszystkich do siebie (por. J 12, 32), zanim „odda
Ducha”, mówi: „Wykonaáo siĊ” (J 19, 30). W tajemnicy Jego posáuszeĔstwa aĪ do Ğmierci, i
to Ğmierci krzyĪowej (por. Flp 2, 8), speánia siĊ nowe i wieczne Przymierze. WolnoĞü BoĪa i
wolnoĞü ludzka spotkaáy siĊ w sposób definitywny w Jego ukrzyĪowanym ciele, w
nierozerwalnym związku, waĪnym na zawsze. RównieĪ i grzech czáowieka zostaá raz na
zawsze zadoĞüuczyniony przez Syna BoĪego (por. Hbr 7, 27; 1 J 2, 2; 4, 10). Jak miaáem juĪ

okazjĊ stwierdziü, „w Jego Ğmierci na krzyĪu dokonuje siĊ owo zwrócenie siĊ Boga
przeciwko samemu sobie, poprzez które On ofiarowuje siebie, aby podnieĞü czáowieka i
zbawiü go – jest to miáoĞü wyraĪona w najbardziej radykalnej formie”. W tajemnicy
paschalnej dokonaáo siĊ rzeczywiĞcie nasze uwolnienie od záa i Ğmierci. Przy ustanowieniu
Eucharystii Jezus sam mówiá o „nowym i wiecznym Przymierzu”, zawartym w Jego przelanej
krwi (por. Mt 26, 28; Mk 14, 24; àk 22, 20). Ten ostateczny cel Jego misji byá juĪ widoczny
na początku Jego Īycia publicznego. Istotnie, kiedy nad brzegiem Jordanu Jan Chrzciciel
widzi przychodzącego Jezusa, woáa: „Oto Baranek BoĪy, który gáadzi grzech Ğwiata” (J 1,
29). Jest znaczące, Īe to samo woáanie powtarza siĊ podczas kaĪdej celebracji Mszy Ğw.,
kiedy kapáan zaprasza byĞmy siĊ zbliĪyli do oátarza: „Oto Baranek BoĪy, który gáadzi grzechy
Ğwiata. Báogosáawieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztĊ”. Jezus jest prawdziwym
barankiem paschalnym, który spontanicznie ofiarowaá samego siebie w ofierze za nas,
zawiązując w ten sposób nowe i wieczne Przymierze. Eucharystia zawiera w sobie tĊ
radykalną nowoĞü, która jest nam ponownie przedstawiana w kaĪdej celebracji.
Ustanowienie Eucharystii
10. W ten sposób doszliĞmy do refleksji nad ustanowieniem Eucharystii podczas Ostatniej
Wieczerzy. Dokonuje siĊ ono w kontekĞcie obrzĊdowej uczty, która byáa pamiątką
wydarzenia ksztaátującego lud Izraela: uwolnienia z niewoli egipskiej. Ta obrzĊdowa uczta,
związana ze skáadaniem w ofierze baranków (por. Wj 12, 1-28. 43-51) byáa pamiątką
przeszáoĞci, ale równoczeĞnie, byáa teĪ pamiątką profetyczną, a wiĊc zapowiedzią przyszáego
uwolnienia. Lud bowiem doĞwiadczaá, iĪ to uwolnienie nie byáo definitywne, gdyĪ jego
historia byáa naznaczona zniewoleniem i grzechem. Pamiątka starodawnego wyzwolenia
otwieraáa siĊ w ten sposób na pytanie i oczekiwanie zbawienia gáĊbszego, bardziej
radykalnego, powszechnego i definitywnego. To w tym kontekĞcie Jezus wprowadza nowoĞü
swego daru. W modlitwie uwielbienia, Berakah, dziĊkuje On Ojcu nie tylko za wielkie
wydarzenia minionej historii, ale takĪe za swoje wáasne „wywyĪszenie”. Ustanawiając
sakrament Eucharystii, Jezus antycypuje i wáącza w nią ofiarĊ krzyĪa i zwyciĊstwo
zmartwychwstania. RównoczeĞnie objawia siĊ jako prawdziwy baranek záoĪony w ofierze i
przewidziany w zamyĞle Ojca przed zaáoĪeniem Ğwiata, jak to jest podane w Pierwszym
LiĞcie Ğw. Piotra (por. 1, 18-20). Umiejscawiając swój dar w tym kontekĞcie, Jezus objawia
zbawczy sens swojej Ğmierci i zmartwychwstania, tajemnicy, która staje siĊ rzeczywistoĞcią
odnawiającą historiĊ oraz caáy kosmos. Istotnie, ustanowienie Eucharystii pokazuje, jak ta
Ğmierü, sama w sobie gwaátowna i absurdalna, w Jezusie staáa siĊ najwyĪszym aktem miáoĞci
oraz definitywnym wyzwoleniem ludzkoĞci od záa.
Figura transit in veritatem
11. W ten sposób Jezus wnosi do staroĪytnej Īydowskiej uczty ofiarnej swoje radykalne
novum. Tej uczty, my chrzeĞcijanie nie musimy ponawiaü. Jak sáusznie mówią Ojcowie
KoĞcioáa, figura transit in veritatem: to, co zapowiadaáo przyszáą rzeczywistoĞü, teraz
pozostawia miejsce dla samej prawdy. StaroĪytny obrzĊd speániá siĊ i zostaá definitywnie
przekroczony przez dar miáoĞci wcielonego Syna BoĪego. Pokarm prawdy, Chrystus záoĪony
w ofierze za nas, dat figuris terminum. Poleceniem: „CzyĔcie to na moją pamiątkĊ” (àk 22,
19; 1 Kor 11, 25) prosi On nas, byĞmy odpowiedzieli na Jego dar i byĞmy go uobecnili na
sposób sakramentalny. W tych sáowach Pan wyraĪa, moĪna powiedzieü, oczekiwanie, Īe Jego
KoĞcióá, zrodzony z Jego ofiary, przyjmie ten dar, rozwijając pod kierownictwem Ducha
ĝwiĊtego formĊ liturgiczną sakramentu. Pamiątka Jego doskonaáego daru w rzeczywistoĞci
nie skáada siĊ z prostego powtarzania Ostatniej Wieczerzy, ale wáaĞnie z Eucharystii, czyli z

radykalnej nowoĞci chrzeĞcijaĔskiego kultu. W ten sposób Jezus daá nam, jako zadanie,
wejĞcie w Jego „godzinĊ”: „Eucharystia wáącza nas w akt ofiarniczy Jezusa. Nie tylko
otrzymujemy, w sposób statyczny Logos wcielony, ale zostajemy wáączeni w dynamikĊ Jego
ofiary”. On „wáącza nas w siebie samego”. Substancjalne przeksztaácenie chleba i wina w
Jego Ciaáo i Jego Krew wnosi do wnĊtrza stworzenia fundament radykalnej przemiany, coĞ w
rodzaju „nuklearnego rozszczepienia”, by uĪyü znanego dziĞ obrazu, wnikającego w
najskrytszy poziom bytu, przemiany mającej za cel wywoáanie procesu przeksztaácenia
rzeczywistoĞci, którego kresem ostatecznym bĊdzie przemienienie caáego Ğwiata, aĪ do stanu,
w którym Bóg stanie siĊ wszystkim we wszystkich (por. 1 Kor 15, 28).

DUCH ĝWIĉTY I EUCHARYSTIA
Jezus i Duch ĝwiĊty
12. Swoim sáowem oraz chlebem i winem sam Pan udzieliá nam istotnych elementów nowego
kultu. KoĞcióá, Jego Oblubienica, jest wezwany do celebrowania uczty eucharystycznej, dzieĔ
po dniu, na Jego pamiątkĊ. Wpisuje w ten sposób odkupieĔczą ofiarĊ swego OblubieĔca w
historiĊ ludzi i na sposób sakramentalny uobecnią ją we wszystkich kulturach. Ta wielka
tajemnica jest sprawowana wedáug form liturgicznych, które KoĞcióá, kierowany przez Ducha
ĝwiĊtego, rozwija w czasie i przestrzeni. W związku z tym trzeba wzbudziü w nas
ĞwiadomoĞü decydującej roli, jaką Duch ĝwiĊty speánia w rozwoju form liturgicznych oraz w
naszym zgáĊbianiu Boskich tajemnic. Paraklet, pierwszy dar dla wierzących, dziaáający juĪ w
stworzeniu (por. Rdz 1, 2), jest w peáni obecny w caáej egzystencji Sáowa wcielonego: w
rzeczywistoĞci Jezus Chrystus począá siĊ z Dziewicy Maryi za sprawą Ducha ĝwiĊtego (por.
Mt 1, 18; àk 1, 35); na początku swej publicznej misji, nad brzegiem Jordanu Jezus widzi Go
zstĊpującego NaĔ w postaci goáĊbicy (por. Mt 3, 16 i par.); w tymĪe samym Duchu dziaáa On,
przemawia i raduje siĊ (por. àk 10, 21); w Nim moĪe ofiarowaü samego siebie (por. Hbr 9,
14). W tak zwanej „mowie poĪegnalnej” przekazanej przez Ğw. Jana, Jezus jasno ukazuje
związek daru ze swego Īycia w tajemnicy paschalnej z darem Ducha danym swoim uczniom
(por. J 16, 7). Po zmartwychwstaniu, nosząc na swoim ciele znaki mĊki, Jezus moĪe tchnąü
Ducha ĝwiĊtego (por. J 20, 22) sprawiając, Īe uczniowie uczestniczą w Jego misji (por. J 20,
21). PóĨniej Duch ĝwiĊty uczy uczniów wszystkiego i przypomina im wszystko, co Chrystus
im powiedziaá (por. J 14, 26), poniewaĪ to na Niego, jako na Ducha Prawdy (por. J 15, 26)
przypada doprowadzenie uczniów do caáej prawdy (por. J 16, 13). W opisie podanym w
Dziejach Apostolskich Duch ĝwiĊty zstĊpuje na Apostoáów zebranych na modlitwie wraz z
Maryją w dzieĔ PiĊüdziesiątnicy (por. 2, 1-4), i oĪywia ich do misji gáoszenia wszystkim
ludziom Dobrej Nowiny. Co wiĊcej, to mocą dziaáania Ducha ĝwiĊtego sam Chrystus
pozostaje obecny i dziaáający w swoim KoĞciele, począwszy od Īywotnego oĞrodka KoĞcioáa,
jakim jest Eucharystia.
Duch ĝwiĊty i celebracja eucharystyczna
13. W tej perspektywie moĪna pojąü decydującą rolĊ Ducha ĝwiĊtego w celebracji
eucharystycznej, a w szczególnoĞci w przeistoczeniu. ĝwiadomoĞü tego jest dobrze
udokumentowana u Ojców KoĞcioáa. ĝw. Cyryl Jerozolimski, w swoich Katechezach
przypomina, Īe „wzywamy Boga miáosiernego, aby zesáaá swego Ducha ĝwiĊtego na
wyáoĪone dary ofiarne, aby przemieniá chleb w Ciaáo Chrystusa i wino w Krew Chrystusa.
To, co Duch ĝwiĊty dotyka jest przez Niego caákowicie uĞwiĊcone i przemienione”. RównieĪ

Ğw. Jan Chryzostom podkreĞla, Īe kapáan wzywa Ducha ĝwiĊtego, gdy celebruje ofiarĊ: jak
Eliasz – mówi on – szafarz przywoáuje Ducha ĝwiĊtego, aby „gdy áaska spáywa na ofiarĊ,
przez nią rozpalaáy siĊ dusze wszystkich”. JakĪe konieczna jest dla Īycia duchowego
wiernych jaĞniejsza ĞwiadomoĞü bogactwa anafory: wraz ze sáowami wypowiedzianymi przez
Chrystusa podczas Ostatniej Wieczerzy, zawiera ona epiklezĊ, czyli proĞbĊ skierowaną do
Ojca, aby zesáaá dar Ducha ĝwiĊtego, by chleb i wino staáy siĊ Ciaáem i Krwią Jezusa
Chrystusa i by „caáa wspólnota staáa siĊ jeszcze bardziej ciaáem Chrystusa”. Duch ĝwiĊty
wezwany przez celebransa nad darami chleba i wina wyáoĪonymi na oátarzu jest tym samym,
który jednoczy wiernych „w jednym ciele”, czyniąc z nich duchową ofiarĊ, miáą Ojcu.

EUCHARYSTIA I KOĝCIÓà
Eucharystia, przyczynową zasadą KoĞcioáa
14. Poprzez sakrament Eucharystii Jezus wáącza wiernych w swoją wáasną „godzinĊ”; w ten
sposób ukazuje nam wiĊĨ, jaką pragnąá nawiązaü pomiĊdzy sobą a nami, pomiĊdzy swoją
osobą a KoĞcioáem. Bowiem, to sam Chrystus w ofierze krzyĪa zrodziá KoĞcióá jako swoją
OblubienicĊ i swoje Ciaáo. Ojcowie KoĞcioáa obszernie rozwaĪali związek pomiĊdzy
utworzeniem Ewy z boku Ğpiącego Adama (por. Rdz 2, 21-23) a nową Ewą, KoĞcioáem,
zrodzonym z otwartego boku Chrystusa, pogrąĪonego w sen Ğmierci: z przebitego boku, pisze
Ğw. Jan, wypáynĊáa krew i woda (por. J 19, 34), symbol sakramentów. Spojrzenie
kontemplacyjne „na Tego, którego przebodli” (J 19, 37) doprowadza nas do rozwaĪenia
przyczynowego związku pomiĊdzy ofiarą Chrystusa, Eucharystią i KoĞcioáem. KoĞcióá w
rzeczywistoĞci „Īyje dziĊki Eucharystii”. PoniewaĪ w niej ofiara zbawcza Chrystusa staje siĊ
obecna, naleĪy nade wszystko rozpoznaü, Īe „istnieje związek przyczynowy pomiĊdzy
Eucharystią a samym początkiem KoĞcioáa”. Eucharystia jest Chrystusem, który nam siĊ daje,
budując nas nieustannie jako swoje ciaáo. Dlatego, w sugestywnym ruchu koáowym pomiĊdzy
Eucharystią, która buduje KoĞcióá i samym KoĞcioáem, który sprawuje EucharystiĊ, pierwotną
przyczyną jest ta, która wyraĪa siĊ w stwierdzeniu: KoĞcióá moĪe celebrowaü i adorowaü
tajemnicĊ Chrystusa obecnego w Eucharystii wáaĞnie dlatego, Īe sam Chrystus daá siĊ w niej
pierwszy poprzez ofiarĊ KrzyĪa. MoĪliwoĞü „czynienia” Eucharystii przez KoĞcióá jest
caákowicie zakorzeniona w darze, jaki Chrystus záoĪyá z samego siebie. RównieĪ i tutaj
znajdujemy przekonywujący aspekt sáów Ğw. Jana: „On pierwszy nas umiáowaá” (1 J 4, 19).
Tak wiĊc i my w kaĪdej celebracji wyznajemy prymat daru Chrystusa. Wpáyw przyczynowy
Eucharystii na początek KoĞcioáa objawia definitywnie uprzednioĞü nie tylko chronologiczną,
ale takĪe ontologiczną Jego umiáowania nas „najpierw”. Przez caáą wiecznoĞü, On jest tym,
który pierwszy nas umiáowaá.
Eucharystia i komunia eklezjalna
15. Eucharystia zatem konstytuuje byt i dziaáanie KoĞcioáa. Dlatego teĪ staroĪytnoĞü
chrzeĞcijaĔska okreĞlaáa tym samym wyraĪeniem Corpus Christi ciaáo zrodzone z Dziewicy
Maryi, Ciaáo eucharystyczne oraz to Ciaáo, którym jest KoĞcióá. Ten fakt mocno obecny w
Tradycji uáatwia nam wzrastanie w ĞwiadomoĞci nierozerwalnej wiĊzi miĊdzy Chrystusem i
KoĞcioáem. Pan Jezus dając siebie samego w ofierze za nas, poprzez swój dar skutecznie
zapowiedziaá tajemnicĊ KoĞcioáa. Jest znaczące, Īe druga modlitwa eucharystyczna,
wzywając Parakleta formuáuje w ten sposób modlitwĊ o jednoĞü KoĞcioáa: „aby Duch ĝwiĊty
zjednoczyá nas wszystkich przyjmujących Ciaáo i Krew Chrystusa”. Ten cytat pozwala pojąü,

jak rzeczywistoĞü sakramentu Eucharystii stanowi jednoĞü wiernych w koĞcielnej komunii.
Eucharystia ukazuje siĊ nam w ten sposób u początków KoĞcioáa jako tajemnica komunii.
Sáuga BoĪy Jan Paweá II w swej encyklice Ecclesia de Eucharistia zwróciá juĪ uwagĊ na
relacjĊ pomiĊdzy Eucharystią i communio. Mówiá on o pamiątce Chrystusa jako o
„najwyĪszym sakramentalnym wyrazie komunii w KoĞciele”. JednoĞü komunii koĞcielnej
objawia siĊ konkretnie we wspólnotach chrzeĞcijaĔskich i odnawia siĊ w akcie
eucharystycznym, który je jednoczy i charakteryzuje jako KoĞcioáy partykularne, in quibus et
ex quibus una et unica Ecclesia catholica exsistit. WáaĞnie rzeczywistoĞü jednej Eucharystii,
sprawowanej w kaĪdej diecezji wokóá wáasnego biskupa, pozwala zrozumieü, jak KoĞcioáy
partykularne trwają in i ex Ecclesia. W rzeczywistoĞci „z jedynoĞci i niepodzielnoĞci
eucharystycznego Ciaáa Pana wynika jedynoĞü Jego Ciaáa mistycznego, którym jest jeden i
niepodzielny KoĞcióá. Z eucharystycznego centrum wypáywa – jako konieczna konsekwencja
– otwartoĞü kaĪdej celebrującej wspólnoty, kaĪdego KoĞcioáa partykularnego: kto pozwala,
by objĊáy go otwarte ramiona Pana, zostaje wáączony w Jego jedyne i niepodzielne Ciaáo”. Z
tej racji w celebracji Eucharystii kaĪdy wierny znajduje siĊ w swoim KoĞciele, to znaczy w
KoĞciele Chrystusowym. W tej perspektywie eucharystycznej pojĊtej wáaĞciwie, komunia
koĞcielna jawi siĊ jako rzeczywistoĞü z natury swej katolicka. PodkreĞlenie tych
eucharystycznych korzeni komunii koĞcielnej moĪe takĪe skutecznie przyczyniü siĊ do
dialogu ekumenicznego z KoĞcioáami i Wspólnotami koĞcielnymi, które nie są w peánej
komunii ze Stolicą Piotrową. Eucharystia bowiem ustanawia obiektywnie mocną wiĊĨ
jednoĞci pomiĊdzy KoĞcioáem katolickim a KoĞcioáami prawosáawnymi, które zachowaáy
autentyczną i peáną naturĊ tajemnicy Eucharystii. RównoczeĞnie doniosáoĞü przyznana
koĞcielnemu charakterowi Eucharystii moĪe staü siĊ elementem uprzywilejowanym takĪe w
dialogu ze Wspólnotami zrodzonymi z Reformacji.

EUCHARYSTIA I SAKRAMENTY
SakramentalnoĞü KoĞcioáa
16. Sobór WatykaĔski II przypomniaá, Īe „pozostaáe (...) sakramenty, tak jak i wszystkie
koĞcielne posáugi i dzieáa apostolstwa, wiąĪą siĊ ze ĞwiĊtą Eucharystią i ku niej zmierzają. W
najĞwiĊtszej Eucharystii zawiera siĊ bowiem caáe dobro duchowe KoĞcioáa, to znaczy sam
Chrystus, nasza Pascha i Chleb Īywy, który przez swoje oĪywione przez Ducha ĝwiĊtego i
oĪywiające Ciaáo daje Īycie ludziom i w ten sposób zaprasza i pobudza, Īeby samych siebie,
swoją pracĊ i wszystkie rzeczy stworzone wraz z Nim skáadali w ofierze”. TĊ Ğcisáą relacjĊ
Eucharystii ze wszystkimi pozostaáymi sakramentami i z Īyciem chrzeĞcijaĔskim pojmuje siĊ
w caáej gáĊbi kontemplując tajemnicĊ samego KoĞcioáa jako sakramentu. Sobór WatykaĔski II
stwierdziá w tej kwestii, Īe „KoĞcióá jest w Chrystusie jakby sakramentem, czyli znakiem i
narzĊdziem wewnĊtrznego zjednoczenia z Bogiem i jednoĞci caáego rodzaju ludzkiego.
KoĞcióá, jako „lud – jak mówi Ğw. Cyprian – zgromadzony w jednoĞci Ojca, Syna i Ducha
ĝwiĊtego” jest sakramentem trynitarnej komunii.
Fakt, Īe KoĞcióá jest „powszechnym sakramentem zbawienia” ukazuje, jak „ekonomia”
sakramentalna okreĞla ostatecznie sposób, w jakim Chrystus, jedyny Zbawiciel, dosiĊga
poprzez Ducha naszej egzystencji w swoistoĞci jej bytowania. KoĞcióá przyjmuje siebie i tym
samym siebie wyraĪa w siedmiu sakramentach, poprzez które áaska BoĪa wpáywa konkretnie
na egzystencjĊ wiernych, aby caáe ich Īycie, odkupione przez Chrystusa, staáo siĊ ofiarą miáą

Bogu. W tej perspektywie chciaábym tutaj podkreĞliü pewne elementy wskazane przez Ojców
synodalnych. Mogą one pomóc w ukazaniu związku wszystkich sakramentów z tajemnicą
Eucharystii.

I. EUCHARYSTIA I CHRZEĝCIJAēSKIE WTAJEMNICZENIE
Eucharystia, peánia chrzeĞcijaĔskiego wtajemniczenia
17. JeĪeli rzeczywiĞcie Eucharystia jest Ĩródáem i szczytem Īycia i misji KoĞcioáa, to z tego
wynika nade wszystko, Īe punktem odniesienia na drodze wtajemniczenia chrzeĞcijaĔskiego
jest moĪliwoĞü przystąpienia do tegoĪ sakramentu. W związku z tym musimy zapytaü í jak to
uczynili Ojcowie synodalni í czy w naszych wspólnotach chrzeĞcijaĔskich wystarczająco
rozpoznaje siĊ Ğcisáą wiĊĨ pomiĊdzy Chrztem, Bierzmowaniem i Eucharystią. Nie naleĪy
bowiem zapominaü, Īe jesteĞmy ochrzczeni i bierzmowani jako przyporządkowani do
Eucharystii. Z tego faktu wynika zadanie, by w praktyce duszpasterskiej dąĪyü do bardziej
zintegrowanego rozumienia przebiegu chrzeĞcijaĔskiego wtajemniczenia. Sakrament Chrztu,
poprzez który stajemy siĊ upodobnieni do Chrystusa, wcieleni w KoĞcióá i stajemy siĊ
dzieümi Boga, stanowi bramĊ wejĞciową do wszystkich sakramentów. Poprzez Chrzest
jesteĞmy wáączeni w jedno Ciaáo Chrystusa (por. 1 Kor 12, 13), w lud kapáaĔski. Jednak to
udziaá w Ofierze eucharystycznej udoskonala w nas to, co zostaáo nam dane w Chrzcie. TakĪe
i dary Ducha ĝwiĊtego są dane dla budowania ciaáa Chrystusa (1 Kor 12) oraz dla dawania
wiĊkszego, ewangelicznego Ğwiadectwa w Ğwiecie. Dlatego najĞwiĊtsza Eucharystia prowadzi
do peáni chrzeĞcijaĔskiego wtajemniczenia i stanowi oĞrodek i cel caáego Īycia
sakramentalnego.
Porządek sakramentów wtajemniczenia
18. W tym miejscu naleĪy zwróciü uwagĊ na sprawĊ porządku sakramentów wtajemniczenia
chrzeĞcijaĔskiego. W KoĞciele istnieją róĪne tradycje. Ta róĪnorodnoĞü jest widoczna
wyraĨnie w obyczajach koĞcielnych Wschodu, a takĪe w praktyce zachodniej, odnoĞnie do
wtajemniczenia dorosáych w porównaniu z wtajemniczeniem dzieci. JednakĪe te
zróĪnicowania nie są natury dogmatycznej, lecz mają charakter duszpasterski. Ujmując
zagadnienie konkretnie naleĪy zweryfikowaü, jaka praktyka moĪe w rzeczywistoĞci lepiej
dopomóc wiernym, by postawiü sakrament Eucharystii w centrum, jako rzeczywistoĞü, do
której caáa inicjacja chrzeĞcijaĔska zmierza. W Ğcisáej wspóápracy z kompetentnymi
dykasteriami Kurii Rzymskiej konferencje biskupów zweryfikują skutecznoĞü aktualnego
toku wtajemniczenia po to, by dziaáalnoĞü wychowawcza naszych wspólnot pomagaáa
chrzeĞcijaninowi w coraz peániejszym dojrzewaniu, by doszedá on do przyjĊcia w swoim
Īyciu autentycznie eucharystycznego fundamentu, tak, aby mógá w sposób odpowiadający
naszym czasom zdawaü sprawĊ z wáasnej nadziei (por. 1 P 3, 15).
Wtajemniczenie, wspólnota koĞcielna i rodzina
19. NaleĪy zawsze mieü na uwadze, Īe caáe chrzeĞcijaĔskie wtajemniczenie jest drogą
nawrócenia, którą podejmuje siĊ z pomocą BoĪą i w ciągáym odniesieniu do wspólnoty
koĞcielnej, czy to w przypadku dorosáego, który prosi o przystąpienie do KoĞcioáa – co siĊ
zdarza na terenach pierwszej ewangelizacji lub na terenach zsekularyzowanych – czy to w
przypadku rodziców, którzy proszą o sakramenty dla swych dzieci. W tym kontekĞcie pragnĊ

zwróciü uwagĊ nade wszystko na zaleĪnoĞü pomiĊdzy chrzeĞcijaĔską inicjacją a rodziną. W
pracy duszpasterskiej, na drodze wtajemniczenia naleĪy zawsze angaĪowaü rodzinĊ. PrzyjĊcie
Chrztu, Bierzmowania i przystąpienie po raz pierwszy do Eucharystii są momentami
decydującymi nie tylko dla osoby, która przyjmuje te sakramenty, ale równieĪ dla caáej
rodziny; w tym zadaniu wychowawczym rodzina winna byü wspierana przez wszystkie
wspólnoty koĞcielne. Tu chciaábym podkreĞliü znaczenie pierwszej Komunii Ğw. U wielu
wiernych ten dzieĔ pozostaje sáusznie na zawsze w pamiĊci jako pierwszy moment, w którym,
choü jeszcze w zaląĪku, rozpoznaáo siĊ wagĊ osobistego spotkania z Jezusem. Duszpasterstwo
parafialne winno odpowiednio doceniü tĊ tak waĪną okazjĊ.

II. EUCHARYSTIA I SAKRAMENT POJEDNANIA
Ich istotny związek
20. Sáusznie Ojcowie synodalni potwierdzili, Īe miáoĞü Eucharystii wiedzie do coraz
gáĊbszego docenienia sakramentu Pojednania. Ze wzglĊdu na wiĊĨ istniejącą pomiĊdzy tymi
sakramentami, autentyczna katecheza odnosząca siĊ do znaczenia Eucharystii nie moĪe byü
oddzielona od zaproponowania drogi pokutnej (por. 1 Kor 11, 27-29). To prawda, Īe w
naszych czasach stwierdzamy, iĪ wierni są zanurzeni w kulturze, która zmierza do
zanegowania poczucia grzechu, sprzyjając páytkiej postawie prowadzącej do zapominania o
koniecznoĞci trwania w áasce BoĪej, aby móc godnie przystąpiü do sakramentalnej Komunii.
W rzeczywistoĞci, zagubienie ĞwiadomoĞci grzechu zawsze wiedzie do pewnej páycizny,
równieĪ w pojmowaniu miáoĞci samego Boga. Wielką korzyĞü przynosi wiernym
przywoáywanie tych wątków, które w czasie obrzĊdu Mszy Ğw. wyraĪają ĞwiadomoĞü wáasnej
grzesznoĞci i równoczeĞnie miáosierdzia BoĪego. Ponadto, wiĊĨ pomiĊdzy Eucharystią i
Pojednaniem przypomina, Īe grzech nigdy nie jest rzeczywistoĞcią wyáącznie indywidualną;
zawiera on zawsze ranĊ zadaną wnĊtrzu wspólnoty koĞcielnej, w którą jesteĞmy wáączeni
przez Chrzest. Dlatego Pojednanie, jak mówili Ojcowie KoĞcioáa, jest laboriosus quidam
baptismus, podkreĞlając w ten sposób, Īe rezultatem drogi nawrócenia jest takĪe
przywrócenie peánej komunii koĞcielnej, która siĊ wyraĪa w ponownym przystąpieniu do
Eucharystii.
Niektóre uwagi duszpasterskie
21. Synod przypomniaá, Īe zadaniem duszpasterskim biskupa jest promowanie we wáasnej
diecezji zdecydowanego przywracania form wychowawczych wiodących do nawrócenia,
które rodzi siĊ z Eucharystii oraz rozwijanie wĞród wiernych praktyki czĊstej spowiedzi.
Niech wszyscy kapáani hojnie, z zaangaĪowaniem i kompetencją oddają siĊ sprawowaniu
sakramentu Pojednania. NaleĪy przy tym zwróciü uwagĊ, by konfesjonaáy w naszych
koĞcioáach byáy widoczne i by wskazywaáy na znaczenie tegoĪ sakramentu. Wzywam
pasterzy, by czuwali uwaĪnie nad celebracją sakramentu Pojednania, ograniczając praktykĊ
rozgrzeszenia ogólnego wyáącznie do przypadków przewidzianych prawem, aby
indywidualna spowiedĨ byáa zwyczajną formą udzielania tego sakramentu. Ze wzglĊdu na
koniecznoĞü ponownego odkrycia sakramentalnego przebaczenia, w kaĪdej diecezji powinien
byü penitencjarz. W koĔcu, dla nowego uĞwiadomienia relacji pomiĊdzy Eucharystią a
sakramentem Pojednania, moĪe byü pomocną zrównowaĪona i pogáĊbiona praktyka odpustów
zyskiwanych dla siebie lub za zmaráych. Poprzez nie otrzymuje siĊ ”darowanie wobec Boga
kary doczesnej za grzechy, zgáadzone juĪ co do winy”. Korzystanie z odpustów uáatwia nam

zrozumienie, Īe wáasnymi siáami nie zdoáamy naprawiü popeánionego záa, oraz Īe grzechy
kaĪdego przynoszą szkodĊ caáej wspólnocie; ponadto praktyka odpustów -zawierając oprócz
nauki o nieskoĔczonych zasáugach Chrystusa równieĪ naukĊ o ĞwiĊtych obcowaniu - mówi
nam, „jak gáĊboką jednoĞcią w Chrystusie jesteĞmy zjednoczeni miĊdzy sobą, i jak bardzo
nadprzyrodzone Īycie jednostki moĪe dopomóc drugim”. Skoro sama formuáa odpustu
przewiduje wĞród warunków jego uzyskania przystąpienie do spowiedzi i do Komunii
sakramentalnej, to ta praktyka moĪe skutecznie podtrzymaü wiernych na drodze nawrócenia
oraz odkrycia centralnej roli Eucharystii w Īyciu chrzeĞcijaĔskim.

III. EUCHARYSTIA I NAMASZCZENIE CHORYCH
22. Jezus nie tylko posáaá swych uczniów, by uzdrawiali chorych (por. Mt 10, 8; àk 9, 2; 10,
9), ale takĪe ustanowiá do tego celu specjalny sakrament: Namaszczenie chorych. List Ğw.
Jakuba potwierdza obecnoĞü tego sakramentalnego gestu juĪ w pierwszej wspólnocie
chrzeĞcijaĔskiej (por. 5, 14-16). O ile Eucharystia ukazuje, jak cierpienia i Ğmierü Chrystusa
zostaáy przemienione w miáoĞü, to Namaszczenie chorych jednoczy ze swej strony
cierpiącego z ofiarą, jaką Chrystus záoĪyá z samego siebie dla zbawienia wszystkich, tak, by i
on mógá równieĪ w tajemnicy ĞwiĊtych obcowania uczestniczyü w zbawieniu Ğwiata. Związek
pomiĊdzy tymi sakramentami równieĪ objawia siĊ, gdy zdrowie chorego siĊ pogarsza: „Tym,
którzy koĔczą swoje ziemskie Īycie, KoĞcióá poza Namaszczeniem chorych ofiaruje
EucharystiĊ jako wiatyk”. W przejĞciu do Ojca, przyjĊcie w Komunii ĞwiĊtej Ciaáa i Krwi
PaĔskiej objawia siĊ jako zadatek Īycia wiecznego i moc zmartwychwstania: „Kto spoĪywa
moje ciaáo i pije moją krew, ma Īycie wieczne, a Ja go wskrzeszĊ w dniu ostatecznym” (J 6,
54). Skoro ĞwiĊty wiatyk odsáania przed chorym peániĊ tajemnicy paschalnej, to konieczne
jest zapewnienie tej posáugi. Uwaga i troska duszpasterska wobec tych, którzy doĞwiadczają
choroby, na pewno przynosi korzyĞü duchową caáej wspólnocie, gdyĪ wiemy, Īe coĞmy
uczynili najmniejszym, uczyniliĞmy samemu Jezusowi (por. Mt 25, 40).

IV. EUCHARYSTIA I SAKRAMENT ĝWIĉCEē
In persona Christi capitis
23. WewnĊtrzny związek pomiĊdzy Eucharystią a sakramentem ĝwiĊceĔ wynika z samych
sáów Jezusa wypowiedzianych w Wieczerniku: ”To czyĔcie na moją pamiątkĊ” (àk 22, 19).
Jezus bowiem, w wigiliĊ swej Ğmierci ustanowiá EucharystiĊ oraz równoczeĞnie kapáaĔstwo
Nowego Przymierza. On jest kapáanem, ofiarą i oátarzem: poĞrednikiem pomiĊdzy Bogiem
Ojcem i swoim ludem (por. Hbr 5, 5-10), ofiarą ekspiacji (por. 1 J 2, 2; 4, 10), który siebie
samego ofiaruje na oátarzu krzyĪa. Nikt nie moĪe powiedzieü „to jest ciaáo moje” i „to jest
kielich krwi mojej” inaczej, jak tylko w imiĊ i zastĊpując osobĊ Chrystusa, jedynego
najwyĪszego kapáana nowego i wiecznego Przymierza (por. Hbr 8-9). JuĪ podczas
wczeĞniejszych zgromadzeĔ Synod Biskupów podjąá temat kapáaĔstwa ministerialnego, czy
to w odniesieniu do istoty tej posáugi, czy teĪ do formacji kandydatów. Przy tej okazji, w
Ğwietle dialogu, jaki miaá miejsce podczas ostatniego zgromadzenia synodalnego, chciaábym
przywoáaü niektóre waĪne wątki dotyczące związku pomiĊdzy sakramentem Eucharystii i
sakramentem ĝwiĊceĔ. Nade wszystko naleĪy stwierdziü, Īe wiĊĨ pomiĊdzy ĝwiĊceniami i

Eucharystią jest widoczna najbardziej podczas Mszy Ğw., której przewodniczy biskup lub
prezbiter w osobie Chrystusa Gáowy.
KoĞcióá w swym nauczaniu stwierdza, Īe ĞwiĊcenia kapáaĔskie są warunkiem koniecznym dla
waĪnoĞci celebracji Eucharystii. W rzeczywistoĞci, „w sáuĪbie eklezjalnej wyĞwiĊconego
kapáana jest obecny w swoim KoĞciele sam Chrystus jako Gáowa swojego Ciaáa, jako Pasterz
swojej trzody, Arcykapáan odkupieĔczej ofiary”. Niewątpliwie wyĞwiĊcony kapáan „dziaáa
takĪe w imieniu caáego KoĞcioáa, gdy zanosi do Boga modlitwĊ KoĞcioáa, a zwáaszcza, gdy
skáada OfiarĊ eucharystyczną”. Dlatego konieczne jest, by kapáani mieli ĞwiadomoĞü, Īe caáa
ich posáuga nigdy nie powinna wynosiü na pierwszy plan ich samych lub ich opinie, ale
Chrystusa. KaĪda próba stawiania siebie w centrum celebracji liturgicznej sprzeciwia siĊ
toĪsamoĞci kapáaĔskiej. Kapáan przede wszystkim jest sáugą i winien ciągle staraü siĊ byü
znakiem, który jako posáuszne narzĊdzie w rĊkach Chrystusa, odsyáa do Niego. WyraĪa siĊ to
szczególnie w pokorze, z jaką kapáan przewodzi liturgii, w posáuszeĔstwie wobec obrzĊdu,
sáuĪąc mu sercem i umysáem, unikając wszystkiego, co moĪe sprawiaü wraĪenie
niestosownego stawiania siebie na pierwszym miejscu. Polecam zatem duchownym, by
zawsze pogáĊbiali ĞwiadomoĞü wáasnej posáugi eucharystycznej jako pokornej sáuĪby wobec
Chrystusa i Jego KoĞcioáa. KapáaĔstwo, jak mawiaá Ğw. Augustyn, jest amoris officium urzĊdem dobrego pasterza, który ofiaruje swoje Īycie za owce (por. J 10, 14-15).
Eucharystia i kapáaĔski celibat
24. Ojcowie synodalni zechcieli podkreĞliü, Īe kapáaĔstwo sáuĪebne wymaga peánego
upodobnienia siĊ do Chrystusa poprzez ĝwiĊcenia. Szanując róĪną praktykĊ i tradycjĊ
wschodnią, trzeba potwierdziü gáĊboki sens kapáaĔskiego celibatu, który sáusznie jest
uwaĪany za nieoceniony skarb, co potwierdza równieĪ wschodnia praktyka dokonywania
wyboru biskupów tylko spoĞród tych, którzy Īyją w celibacie i okazywanie wielkiego
szacunku wobec wyboru celibatu, jakiego dokonują liczni prezbiterzy. Bowiem w tym
wyborze kapáana znajduje siĊ szczególny wyraz oddania, które upodabnia do Chrystusa oraz
wyáączny dar z siebie dla Królestwa BoĪego. Fakt, Īe sam Chrystus, wieczny kapáan przeĪyá
swoją misjĊ aĪ do ofiary krzyĪa w stanie dziewiczym - stanowi bezpieczny punkt odniesienia
dla zrozumienia sensu tradycji KoĞcioáa áaciĔskiego w tej sprawie. Ponadto, nie wystarcza
rozumienie celibatu kapáaĔskiego na sposób wyáącznie funkcjonalny. W rzeczywistoĞci
wyraĪa on szczególne upodobnienie stylu Īycia kapáana do samego Chrystusa. Taki wybór
jest przede wszystkim oblubieĔczy; jest utoĪsamieniem siĊ z sercem Chrystusa OblubieĔca,
który daje Īycie dla swej Oblubienicy-KoĞcioáa. Nawiązując do wielkiej tradycji koĞcielnej,
do Soboru WatykaĔskiego II oraz do papieĪy, mych poprzedników, potwierdzam piĊkno oraz
znaczenie Īycia kapáaĔskiego przeĪytego w celibacie jako wyrazisty znak caákowitego i
wyáącznego oddania Chrystusowi, KoĞcioáowi oraz Królestwu BoĪemu, i dlatego
potwierdzam obowiązywanie celibatu dla tradycji áaciĔskiej. KapáaĔski celibat przeĪyty w
sposób dojrzaáy, z radoĞcią i oddaniem jest ogromnym báogosáawieĔstwem dla KoĞcioáa i
równieĪ dla caáego spoáeczeĔstwa.
Braki kapáanów oraz duszpasterstwo powoáaniowe
25. OdnoĞnie do związku zachodzącego pomiĊdzy sakramentem ĝwiĊceĔ a Eucharystią,
Synod zatrzymaá siĊ nad problemem, jaki rodzi siĊ w róĪnych diecezjach, w których zaznacza
siĊ brak kapáanów. Zdarza siĊ to nie tylko na niektórych terenach pierwszej ewangelizacji, ale
równieĪ w wielu krajach o dáugiej tradycji chrzeĞcijaĔskiej. Na pewno przydaáoby siĊ bardziej
równomierne rozmieszczenie duchowieĔstwa. Potrzeba solidnej pracy nad budzeniem

osobistej wraĪliwoĞci. Niech biskupi angaĪują do pracy duszpasterskiej instytuty Īycia
konsekrowanego oraz nowe koĞcielne wspólnoty, z poszanowaniem ich wáasnych
charyzmatów i niech wzywają wszystkich duchownych do jeszcze wiĊkszej dyspozycyjnoĞci
w sáuĪbie KoĞcioáowi tam gdzie są potrzeby, równieĪ, gdy wymaga to ofiary. Ponadto, w
trakcie Synodu dyskutowano na temat duszpasterskiej troski, jaką naleĪy podjąü w celu
rozwijania, zwáaszcza wĞród máodych, wewnĊtrznej otwartoĞci na powoáanie kapáaĔskie. Nie
znajdzie siĊ rozwiązania tej sytuacji jedynie poprzez zwykáe zabiegi pragmatyczne. NaleĪy
unikaü sytuacji, w których biskupi, ze wzglĊdu na zrozumiaáe zatroskanie organizacyjne,
spowodowane brakiem duchowieĔstwa, zaniedbaliby odpowiednie rozeznanie powoáaĔ i
dopuĞciliby do formacji wiodącej do ĞwiĊceĔ kandydatów, którym brak cech koniecznych
przy peánieniu posáugi kapáaĔskiej. Kapáani niewystarczająco uformowani a dopuszczeni bez
odpowiedniego rozeznania do ĞwiĊceĔ, z trudem bĊdą mogli daü Ğwiadectwo zdolne
wzbudziü u innych pragnienie odpowiedzi z wielkodusznoĞcią na wezwanie Chrystusa. W
rzeczywistoĞci duszpasterstwo powoáaniowe winno angaĪowaü do swojej pracy caáą
wspólnotĊ chrzeĞcijaĔską. OczywiĞcie w tej odpowiedzialnej pracy duszpasterskiej mieĞci siĊ
równieĪ zadanie uwraĪliwiania rodzin, czĊsto obojĊtnych lub wrĊcz przeciwnych moĪliwoĞci
powoáania kapáaĔskiego. Niech otworzą siĊ one z hojnoĞcią na dar Īycia i niech wychowują
dzieci, by byáy dyspozycyjne wobec woli BoĪej. Ujmując krótko, trzeba nade wszystko mieü
odwagĊ proponowania máodym radykalnoĞci pójĞcia za Chrystusem, ukazując jego urok.
WdziĊcznoĞü i nadzieja
26. W koĔcu trzeba mieü wiĊkszą wiarĊ i pokáadaü ufnoĞü w mocy BoĪego dziaáania. JeĞli
nawet w niektórych regionach dostrzega siĊ brak duchowieĔstwa, to nie powinna nigdy
sáabnąü nadzieja, Īe Chrystus nadal bĊdzie powoáywaá mĊĪczyzn, którzy porzucając wszelkie
inne zajĊcia, oddadzą siĊ caákowicie celebracji ĞwiĊtych tajemnic, gáoszeniu Ewangelii i
posáudze duszpasterskiej. Przy tej okazji pragnĊ daü wyraz wdziĊcznoĞci caáego KoĞcioáa za
wszystkich biskupów i prezbiterów, którzy z wiernym oddaniem i zaangaĪowaniem speániają
swoją misjĊ. OczywiĞcie, wdziĊcznoĞü KoĞcioáa obejmuje równieĪ diakonów, na których
zostaáy naáoĪone rĊce „nie dla kapáaĔstwa, lecz dla posáugi”. Zgodnie z sugestią
Zgromadzenia Synodu, wyraĪam szczególne podziĊkowanie kapáanom fidei donum, którzy z
kompetencją i hojnym oddaniem budują wspólnotĊ, gáosząc jej sáowo BoĪe i áamiąc Chleb
Īycia, nie szczĊdząc energii w sáuĪbie misji KoĞcioáa. NaleĪy dziĊkowaü Bogu za tak wielu
kapáanów, którzy cierpieli aĪ do ofiary z Īycia, aby sáuĪyü Chrystusowi. Przez nich, przez
wymowĊ ich czynu, odsáania siĊ, co to znaczy byü kapáanem do koĔca. Chodzi o wzruszające
Ğwiadectwa, które mogą byü dla tak wielu máodych inspiracją, by i oni poszli za Chrystusem,
i by wydali swoje Īycie dla innych, znajdując w ten sposób prawdziwe Īycie.

V. EUCHARYSTIA I MAàĩEēSTWO
Eucharystia, sakrament oblubieĔczy
27. Eucharystia, sakrament miáoĞci, wykazuje szczególny związek z miáoĞcią miĊdzy
mĊĪczyzną i kobietą, którzy są záączeni maáĪeĔstwem. KoniecznoĞcią szczególną naszych
czasów jest pogáĊbienie tego związku. PapieĪ Jan Paweá II szereg razy miaá okazjĊ
potwierdziü charakter oblubieĔczy Eucharystii i jej szczególny związek z sakramentem
MaáĪeĔstwa: „Eucharystia jest sakramentem naszego Odkupienia. Jest sakramentem
OblubieĔca i Oblubienicy”. Zresztą „caáe Īycie chrzeĞcijaĔskie nosi znamiĊ oblubieĔczej

miáoĞci Chrystusa do KoĞcioáa. JuĪ Chrzest Ğw. jako wejĞcie do wspólnoty Ludu BoĪego
wyraĪa tajemnicĊ zaĞlubin. Jest on, jeĞli tak moĪna powiedzieü, obmyciem weselnym, które
poprzedza ucztĊ weselną – EucharystiĊ”. Eucharystia wzmacnia w sposób niewyczerpany
jednoĞü i nierozerwalną miáoĞü kaĪdego chrzeĞcijaĔskiego maáĪeĔstwa. W nim, na mocy
sakramentu, wĊzeá maáĪeĔski jest wewnĊtrzne powiązany z jednoĞcią eucharystyczną
Chrystusa-OblubieĔca z KoĞcioáem-Oblubienicą (por. Ef 5, 31-32). Wzajemne wyraĪenie
zgody, którą mąĪ i Īona wypowiada w Chrystusie, i która czyni z nich wspólnotĊ Īycia i
miáoĞci, ma równieĪ wymiar eucharystyczny. W rzeczywistoĞci w teologii Pawáowej, miáoĞü
maáĪeĔska jest znakiem sakramentalnym miáoĞci Chrystusa do swego KoĞcioáa, miáoĞci, która
ma swój punkt kulminacyjny w KrzyĪu, który jest wyrazem Jego „zaĞlubin” z ludzkoĞcią, a
zarazem Ĩródáem i centrum Eucharystii. Dlatego KoĞcióá okazuje szczególną bliskoĞü
duchową wszystkim, którzy oparli swoją rodzinĊ na sakramencie MaáĪeĔstwa. Rodzina –
KoĞcióá domowy - jest podstawową przestrzenią Īycia KoĞcioáa, szczególnie ze wzglĊdu na
jej decydującą rolĊ w chrzeĞcijaĔskim wychowywaniu dzieci. W tym kontekĞcie Synod
poleciá równieĪ uznanie szczególnej misji kobiety w rodzinie i w spoáeczeĔstwie, misji, której
naleĪy broniü, strzec oraz popieraü. To, Īe kobieta jest maáĪonką i matką stanowi
rzeczywistoĞü, której nigdy nie naleĪy pomijaü ani deprecjonowaü.
Eucharystia i jednoĞü maáĪeĔstwa
28. WáaĞnie w Ğwietle tej wewnĊtrznej relacji zachodzącej pomiĊdzy maáĪeĔstwem, rodziną i
Eucharystią jest moĪliwe rozwaĪenie niektórych problemów duszpasterskich. Wierna,
nierozerwalna i wyáączna wiĊĨ, która áączy Chrystusa z KoĞcioáem, i która znajduje wyraz
sakramentalny w Eucharystii, áączy siĊ z pierwotną antropologiczną zasadą, wedáug której
mĊĪczyzna winien byü záączony w sposób definitywny z jedną tylko kobietą i, na odwrót, ona
z jednym tylko mĊĪczyzną (por. Rdz 2, 24; Mt 19, 5). W tym horyzoncie myĞlowym, Synod
Biskupów podjąá temat praktyki duszpasterskiej w odniesieniu do tych, którzy spotykają siĊ z
gáoszeniem Ewangelii a pochodzą z kultur, w których jest praktykowana poligamia. Tym,
którzy siĊ znajdują w takiej sytuacji i otwierają siĊ na wiarĊ chrzeĞcijaĔską naleĪy pomóc, by
zintegrowali swój program Īyciowy z radykalną nowoĞcią w Chrystusie. Podczas
katechumenatu Chrystus dotyka ich w specyficznej ich kondycji i wzywa do peánej prawdy o
miáoĞci, do której dochodzi siĊ przechodząc poprzez konieczne wyrzeczenia, mając na
widoku peáną koĞcielną komuniĊ. KoĞcióá niech im towarzyszy duszpasterstwem peánym
áagodnoĞci, ale zarazem stanowczoĞci, ukazując nade wszystko Ğwiatáo, które promieniuje z
tajemnicy wiary chrzeĞcijaĔskiej na naturĊ ludzką i ludzkie uczucia.
Eucharystia i nierozerwalnoĞü maáĪeĔstwa
29. Skoro Eucharystia wyraĪa nieodwracalnoĞü miáoĞci Boga w Chrystusie do swego
KoĞcioáa, to jest zrozumiaáe, dlaczego ta miáoĞü zawiera, w odniesieniu do sakramentu
MaáĪeĔstwa, tĊ nierozerwalnoĞü, której kaĪda prawdziwa miáoĞü nie moĪe nie pragnąü
gorąco. WiĊcej niĪ uzasadniona jest wiĊc uwaga duszpasterska, jaką Synod poĞwiĊciá
bolesnym sytuacjom, w których niemaáo wiernych siĊ znalazáo, gdy po zawarciu sakramentu
MaáĪeĔstwa rozwiedli siĊ i zawarli nowy związek. Chodzi o delikatny i záoĪony problem, o
prawdziwą plagĊ w dzisiejszych spoáecznych stosunkach, która coraz bardziej niszczy
równieĪ i katolickie krĊgi. Pasterze, z miáoĞci dla prawdy, są zobowiązani dobrze rozeznawaü
róĪne sytuacje, aby w stosowny sposób wspieraü duchowo wiernych, których to dotyczy.
Synod Biskupów potwierdziá praktykĊ KoĞcioáa, opartą na PiĞmie ĝwiĊtym (por. Mk 10, 212), niedopuszczania do sakramentów osób rozwiedzionych, które zawaráy nowe związki,
poniewaĪ swoim stanem i sytuacją Īyciową obiektywnie sprzeciwiają siĊ tej jednoĞci w

miáoĞci pomiĊdzy Chrystusem i KoĞcioáem, która jest oznaczona i realizowana w Eucharystii.
Niemniej jednak osoby rozwiedzione, które zawaráy ponowne związki, nadal í pomimo ich
sytuacji í przynaleĪą do KoĞcioáa, który ze szczególną troską im towarzyszy w ich pragnieniu
kultywowania, na tyle na ile to jest moĪliwe, chrzeĞcijaĔskiego stylu Īycia poprzez
uczestnictwo we Mszy Ğw., choü bez przyjmowania Komunii Ğw., sáuchanie sáowa BoĪego,
adoracjĊ eucharystyczną, modlitwĊ, uczestnictwo w Īyciu wspólnotowym, szczerą rozmowĊ z
kapáanem czy ojcem duchownym, oddawanie siĊ czynnej miáoĞci, dzieáom pokuty oraz
zaangaĪowaniu w wychowanie dzieci.
Tam, gdzie rodzą siĊ uprawnione wątpliwoĞci, co do waĪnoĞci maáĪeĔstwa sakramentalnie
zawartego, naleĪy podjąü takie kroki, które są konieczne dla zweryfikowania ich zasadnoĞci.
NaleĪy nastĊpnie z caákowitym poszanowaniem dla prawa kanonicznego, zapewniü obecnoĞü
trybunaáów koĞcielnych na danym terytorium, ich duszpasterski charakter oraz ich poprawną i
szybką dziaáalnoĞü. Trzeba, aby w kaĪdej diecezji byáa wystarczająca liczba osób
przygotowanych dla sprawnego funkcjonowania trybunaáów koĞcielnych. Przypominam, Īe
„powaĪnym obowiązkiem jest staranie siĊ o to, aby dziaáania instytucyjne KoĞcioáa w
trybunaáach stawaáy siĊ coraz bliĪsze wiernym”. Jednak trzeba unikaü traktowania troski
duszpasterskiej, jakby byáa ona przeciwstawna wymogom prawa. NaleĪy nade wszystko
wychodziü z zaáoĪenia, iĪ fundamentalnym punktem spotkania prawa i duszpasterstwa jest
miáoĞü prawdy: ta zaĞ nigdy nie jest abstrakcyjna, ale „konkretyzuje siĊ w ludzkiej i
chrzeĞcijaĔskiej drodze kaĪdego wiernego”. W koĔcu, w przypadku, gdy niewaĪnoĞü wĊzáa
maáĪeĔskiego nie jest stwierdzona i gdy wystĊpują obiektywne okolicznoĞci, które sprawiają,
iĪ Īycie wspólne jest nieodwracalne, KoĞcióá zachĊca tych wiernych, aby zobowiązali siĊ
przeĪywaü swój związek wedáug wymogów prawa BoĪego, jako przyjaciele, jak brat i siostra;
w ten sposób bĊdą oni mogli ponownie przystĊpowaü do stoáu eucharystycznego,
uwzglĊdniając wymogi przewidziane przez sprawdzoną koĞcielną praktykĊ. Taka droga,
poniewaĪ jest moĪliwa i owocna, winna spotkaü siĊ ze wsparciem duszpasterzy oraz
odpowiednich inicjatyw koĞcielnych, unikając w kaĪdym przypadku, báogosáawienia tychĪe
związków, aby nie powodowaáo to wĞród wiernych zamieszania odnoĞnie do wartoĞci
maáĪeĔstwa.
ZwaĪywszy na záoĪonoĞü kulturalnego kontekstu, w którym KoĞcióá Īyje w wielu krajach,
Synod poleciá nastĊpnie doáoĪyü maksymalnej troski duszpasterskiej w przygotowanie
nowoĪeĔców i w uprzednie zweryfikowanie ich przekonaĔ odnoĞnie do niepodwaĪalnych
zobowiązaĔ wpáywających na waĪnoĞü sakramentu MaáĪeĔstwa. PowaĪne rozeznanie tego
zagadnienia moĪe pomóc uniknąü sytuacji, w których poruszenia uczuciowe i páytkie racje
skáaniają dwoje máodych do podjĊcia odpowiedzialnoĞci, której nie potrafią potem
uszanowaü. Zbyt wielkie jest dobro, którego KoĞcióá i caáe spoáeczeĔstwo oczekują od
maáĪeĔstwa i od rodziny na nim opartej, aby nie zaangaĪowaü siĊ dogáĊbnie w to specyficzne
zadanie duszpasterskie. MaáĪeĔstwo i rodzina są instytucjami, które powinny byü wspierane i
bronione przed kaĪdą moĪliwą dwuznacznoĞcią w pojmowaniu prawdy o nich, poniewaĪ
wszelka szkoda im wyrządzona jest w rzeczywistoĞci raną zadaną ludzkiemu wspóáĪyciu jako
takiemu.

EUCHARYSTIA I ESCHATOLOGIA
Eucharystia: dar dany czáowiekowi, który jest w drodze

30. JeĞli prawdą jest, Īe sakramenty są rzeczywistoĞcią, która przynaleĪy do KoĞcioáa
pielgrzymującego w czasie ku peánemu ukazaniu siĊ zwyciĊstwa Chrystusa
zmartwychwstaáego, to jest równieĪ prawdą, Īe szczególnie w liturgii eucharystycznej, jest
juĪ nam dane uprzednie kosztowanie eschatologicznego speánienia, ku któremu kaĪdy
czáowiek i caáe stworzenie zmierza (por. Rz 8, 19 nn.). Czáowiek jest stworzony dla
prawdziwej i wiecznej szczĊĞliwoĞci, którą moĪe daü jedynie miáoĞü BoĪa. Nasza zraniona
wolnoĞü zbáądziáaby, gdyby nie byáo moĪliwe juĪ teraz doĞwiadczenie czegoĞ z przyszáego
speánienia. Zresztą, kaĪdy czáowiek, aby mógá kroczyü w sáusznym kierunku potrzebuje
ukierunkowania ku ostatecznej mecie. Tą ostateczną metą w rzeczywistoĞci jest sam Chrystus
Pan, zwyciĊzca grzechu i Ğmierci, który staje siĊ obecny dla nas w szczególny sposób w
celebracji eucharystycznej. I tak, bĊdąc jeszcze „obcymi i przybyszami” (1 P 2, 11) w tym
Ğwiecie, w wierze juĪ uczestniczymy w peáni Īycia zmartwychwstaáego. Uczta
eucharystyczna, objawiając swój wymiar ĞciĞle eschatologiczny, wspiera naszą wolnoĞü w
drodze.
Uczta eschatologiczna
31. RozwaĪając tĊ tajemnicĊ moĪemy powiedzieü, Īe Jezus przez swoje przyjĞcie wszedá w
relacje z oczekiwaniami ludu Izraela, caáej ludzkoĞci, i jeszcze gáĊbiej caáego stworzenia.
Darem z siebie samego rozpocząá czas eschatologiczny. Chrystus przyszedá, aby zgromadziü
rozproszony Lud BoĪy (por. J 11, 52), jasno odkrywając zamysá zebrania wszystkich w jedną
wspólnotĊ Przymierza, aby doprowadziü do speánienia siĊ obietnic BoĪych danych naszym
ojcom (por. Jer 23, 3; 31, 10; àk 1, 55.70). W powoáaniu Dwunastu, co naleĪy powiązaü z
dwunastoma pokoleniami Izraela i w poleceniu danym podczas Ostatniej Wieczerzy przed
swoją odkupieĔczą MĊką í by sprawowali Jego pamiątkĊ í Jezus ukazaá, iĪ pragnie, by caáa
przez Niego zaáoĪona wspólnota byáa w historii znakiem i narzĊdziem eschatologicznego
spotkania, które On zapoczątkowaá. Dlatego teĪ, w kaĪdej celebracji eucharystycznej realizuje
siĊ sakramentalnie eschatologiczne gromadzenie siĊ Ludu BoĪego. Uczta eucharystyczna jest
dla nas rzeczywistą antycypacją ostatecznej uczty, zapowiedzianej uprzednio przez proroków
(por. Iz 25, 6-9) i opisanej w Nowym Testamencie jako „gody Baranka” (Ap 19, 7-9), którą
siĊ celebruje w radoĞci ĞwiĊtych obcowania.
Modlitwa za zmaráych
32. Uczta eucharystyczna, w której gáosimy Ğmierü Pana, wyznajemy Jego zmartwychwstanie
i oczekujemy Jego przyjĞcia, jest zadatkiem przyszáej chwaáy, w której równieĪ i nasze ciaáa
bĊdą uwielbione. Celebrując PamiątkĊ naszego zbawienia wzmacnia siĊ w nas nadzieja
zmartwychwstania ciaá oraz moĪliwoĞci ponownego spotkania, twarzą w twarz z tymi, którzy
przed nami odeszli ze znakiem wiary. W tej perspektywie, wraz z Ojcami synodalnymi
chciaábym przypomnieü wszystkim wiernym znaczenie modlitwy w intencji zmaráych i w
szczególnoĞci odprawiania za nich Mszy Ğw., aby oczyszczeni mogli osiągnąü oglądanie Boga
w chwale. Odkrywając eschatologiczny wymiar zawarty w Eucharystii, celebrowanej i
adorowanej, otrzymujemy wsparcie w naszej drodze oraz jesteĞmy pocieszeni nadzieją
chwaáy (por. Rz 5, 2; Tt 2, 13).

EUCHARYSTIA I DZIEWICA MARYJA

33. Z relacji zachodzącej pomiĊdzy Eucharystią i poszczególnymi sakramentami oraz ze
znaczenia eschatologicznego ĞwiĊtych tajemnic jawi siĊ caáoĞciowy obraz chrzeĞcijaĔskiej
egzystencji, wezwanej do skáadania w kaĪdej chwili duchowego kultu, poprzez ofiarĊ z
samego siebie, która jest miáa Bogu. I jeĞli prawdą jest, Īe my wszyscy jesteĞmy jeszcze w
drodze ku peánemu speánieniu siĊ naszej nadziei, to nie odbiera nam to moĪliwoĞci uznania
juĪ teraz z wdziĊcznoĞcią, Īe to, czego nam Bóg udzieliá, znajduje swoją doskonaáą realizacjĊ
w Dziewicy Maryi, Matce Boga i naszej Matce: Jej WniebowziĊcie wraz z ciaáem i duszą jest
dla nas znakiem pewnej nadziei, poniewaĪ wskazuje nam, pielgrzymom w czasie, ten
eschatologiczny cel, który sakrament Eucharystii juĪ teraz daje nam kosztowaü.
W NajĞwiĊtszej Maryi widzimy doskonaáą realizacjĊ tego sposobu sakramentalnego dziaáania,
przez które Bóg dociera do ludzkiego stworzenia i angaĪuje je w swoją zbawczą inicjatywĊ.
Od Zwiastowania do Zesáania Ducha ĝwiĊtego Maryja z Nazaretu jawi siĊ jako osoba, której
wolnoĞü jest caákowicie poddana woli BoĪej. Jej Niepokalane PoczĊcie odsáania siĊ wáaĞnie w
jej bezwarunkowym posáuszeĔstwie sáowu BoĪemu. Posáuszna wiara jest postawą, jaką w
swoim Īyciu przyjmuje w kaĪdej chwili wobec BoĪego dziaáania. Zasáuchana Dziewica Īyje
w peánej harmonii z wolą BoĪą; zachowuje Ona w swoim sercu sáowa, które pochodzą od
Boga, i skáadając je razem jak w mozaice uczy, jak je dogáĊbnie pojmowaü (por. àk 2, 19. 51);
Maryja jest tą wielką Wierzącą, która peána ufnoĞci oddaje siebie w rĊce BoĪe, zdając siĊ na
Jego wolĊ. Tajemnica ta potĊguje siĊ aĪ do Jej peánego wáączenia w odkupieĔczą misjĊ
Jezusa. Jak to potwierdziá Sobór WatykaĔski II: „Báogosáawiona Dziewica postĊpowaáa
naprzód w pielgrzymce wiary i utrzymywaáa wiernie swe zjednoczenie z Synem aĪ do krzyĪa,
pod którym stanĊáa nie bez postanowienia BoĪego (por. J 19, 25), najgáĊbiej wspóápracowaáa
ze swym Jednorodzonym i z Jego ofiarą záączyáa siĊ matczynym duchem, z miáoĞcią godząc
siĊ na ofiarowanie zrodzonej z Niej ĩertwy; a wreszcie przez tegoĪ Jezusa Chrystusa,
umierającego na krzyĪu, oddana zostaáa jako matka uczniowi tymi sáowami: «Niewiasto, oto
syn twój» (por. J 19, 26-27)”. Od Zwiastowania aĪ do KrzyĪa Maryja jest tą, która przyjmuje
Sáowo, które w Niej staáo siĊ ciaáem i áączy siĊ Ona z Nim aĪ do Jego zamilkniĊcia w ciszy
Ğmierci. To Ona w koĔcu przyjmuje w swoich ramionach ofiarowane ciaáo, teraz bez Īycia,
Tego, który rzeczywiĞcie umiáowaá swoich „aĪ do koĔca” (J 13, 1).
Dlatego teĪ, za kaĪdym razem, kiedy w liturgii eucharystycznej przystĊpujemy do
sprawowania ofiary Ciaáa i Krwi Chrystusa, kierujemy siĊ równieĪ do Tej, która w peáni
áącząc siĊ z ofiarą Chrystusa, przyjĊáa ją dla caáego KoĞcioáa. Sáusznie Ojcowie synodalni
potwierdzili, Īe „Maryja inauguruje uczestnictwo KoĞcioáa w ofierze Odkupiciela”. Ona jest
Niepokalaną, która bezwarunkowo przyjmuje dar BoĪy i w ten sposób jest wáączona w dzieáo
zbawienia. Maryja z Nazaretu, ikona rodzącego siĊ KoĞcioáa jest wzorem wskazującym, jak
kaĪdy z nas powinien przyjmowaü dar, jaki Jezus czyni z siebie samego w Eucharystii.

CZĉĝû DRUGA
EUCHARYSTIA, TAJEMNICA CELEBROWANA
„ZaprawdĊ, zaprawdĊ powiadam wam: Nie MojĪesz daá wam chleb z nieba, ale dopiero
Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba” (J 6, 32)

Lex orandi i lex credendi

34. Na Synodzie biskupów rozwaĪano wiele na temat wewnĊtrznej relacji pomiĊdzy wiarą i
celebracją, wydobywając jasno związek pomiĊdzy lex orandi i lex credendi oraz podkreĞlając
prymat czynnoĞci liturgicznej. EucharystiĊ naleĪy przeĪywaü jako tajemnicĊ wiary
autentycznie celebrowaną, w peánej ĞwiadomoĞci, Īe „intellectus fidei w KoĞciele pozostaje w
pierwotnym związku z czynnoĞcią liturgiczną”. W tym zakresie refleksja teologiczna nie
moĪe nigdy abstrahowaü od porządku sakramentalnego, ustanowionego przez samego
Chrystusa. Z drugiej zaĞ strony akcja liturgiczna nigdy nie moĪe byü rozwaĪana
powierzchownie, w oderwaniu od tajemnicy wiary. ħródáem naszej wiary i liturgii
eucharystycznej jest bowiem samo wydarzenie: dar, jaki Chrystus uczyniá z samego siebie w
tajemnicy paschalnej.
PiĊkno i liturgia
35. Związek pomiĊdzy tajemnicą, w którą siĊ wierzy i tajemnicą, którą siĊ celebruje wyraĪa
siĊ w sposób szczególny w teologicznej i liturgicznej wartoĞci piĊkna. Liturgia bowiem, jak i
zresztą Objawienie chrzeĞcijaĔskie, ma wewnĊtrzny związek z piĊknem: jest veritatis
splendor, blaskiem prawdy. W liturgii jaĞnieje tajemnica paschalna, poprzez którą sam
Chrystus pociąga nas do siebie i wzywa do komunii. W Jezusie, jak miaá zwyczaj mówiü Ğw.
Bonawentura, kontemplujemy piĊkno i blask początków. Odnoszenie siĊ do atrybutu piĊkna
nie jest jedynie estetyzmem, ale jest sposobem docierania do nas prawdy o miáoĞci Boga w
Chrystusie poprzez piĊkno. Fascynuje nas i porywa, odrywając nas od nas samych i
pociągając nas ku naszemu prawdziwemu powoáaniu: ku miáoĞci. Bóg pozwala siĊ dostrzec
juĪ w stworzeniu, w piĊknie i harmonii kosmosu (por. Mdr 13, 5; Rz 1, 19-20). W Starym
Testamencie znajdujemy równieĪ liczne znaki blasku mocy BoĪej, która objawia swą chwaáĊ
poprzez cuda dokonywane wĞród narodu wybranego (por. Wj 14; 16, 10; 24, 12-18; Lb 14,
20-23). W Nowym Testamencie ta epifania piĊkna dokonuje siĊ ostatecznie w objawieniu
Boga w Jezusie Chrystusie: On jest peánym objawieniem chwaáy BoĪej. W uwielbieniu Syna
jaĞnieje i udziela siĊ chwaáa Ojca (por. J 1, 14; 8, 54; 12, 28; 17, 1). Ponadto, to piĊkno nie
jest prostą harmonią formy; „najpiĊkniejszy z synów ludzkich” (Ps 45/44, 3), jest
równoczeĞnie w tajemniczy sposób Tym, który „nie miaá wdziĊku ani teĪ blasku, aby na
Niego popatrzeü” (Iz 53, 2). Jezus Chrystus ukazuje nam, jak prawda miáoĞci potrafi
przemieniü ciemną tajemnicĊ Ğmierci w jasne Ğwiatáo zmartwychwstania. Tu blask chwaáy
BoĪej przekracza wszelkie wewnątrz-Ğwiatowe piĊkno. Prawdziwym piĊknem jest miáoĞü
Boga, która definitywnie objawiáa siĊ nam w tajemnicy paschalnej.
PiĊkno liturgii jest czĊĞcią tej tajemnicy; ona jest najwyĪszym wyrazem chwaáy BoĪej i
stanowi, w pewnym sensie, otwarcie siĊ Nieba ku ziemi. Pamiątka odkupieĔczej ofiary niesie
w sobie Ğlady tego piĊkna Jezusa, o którym Piotr, Jakub i Jan dali Ğwiadectwo, gdy Mistrz, w
drodze do Jerozolimy, zechciaá przemieniü siĊ wobec nich (por. Mk 9, 2). PiĊkno nie jest wiĊc
jedynie czynnikiem dekoracyjnym liturgii; ono jest jej elementem konstytutywnym, gdyĪ jest
atrybutem samego Boga i Jego Objawienia. Wszystko to winno sprawiü, byĞmy byli
Ğwiadomi, jaką naleĪy zachowaü uwagĊ, by liturgia jaĞniaáa zgodnie z jej wáaĞciwą naturą.

CELEBRACJĉ EUCHARYSTYCZNĄ SPRAWUJE „CHRISTUS TOTUS”
Christus totus in capite et in corpore

36. WewnĊtrzne piĊkno liturgii ma jako swój wáaĞciwy podmiot Chrystusa
zmartwychwstaáego i uwielbionego w Duchu ĝwiĊtym, w którym mieĞci siĊ KoĞcióá wraz ze
swym dziaáaniem. W tej perspektywie bardzo odpowiednie bĊdzie przywoáanie na myĞl sáów
Ğw. Augustyna, które trafnie opisują dynamikĊ wiary wáaĞciwą Eucharystii. Wielki ĞwiĊty z
Hippony, wáaĞnie w odniesieniu do tajemnicy eucharystycznej ukazuje, jak Chrystus
upodabnia nas do siebie: „Chleb ten, który widzicie na oátarzu, poĞwiĊcony sáowem BoĪym,
jest Ciaáem Chrystusa. Kielich ten, a raczej to, co jest w kielichu, poĞwiĊcone sáowem BoĪym,
jest Krwią Chrystusa. W ten sposób chciaá Chrystus Pan daü Ciaáo swe i Krew swoją, którą
wylaá za nas na odpuszczenie grzechów. JeĞli dobrze przyjĊliĞcie Ciaáo PaĔskie, to staliĞcie
siĊ tym, co do serc swoich przyjĊliĞcie, tzn. Chrystusem”. A zatem, „nie tylko staliĞmy siĊ
chrzeĞcijanami, lecz Chrystusem”. Dlatego moĪemy kontemplowaü tajemnicze dziaáanie
Boga, w którym mieĞci siĊ gáĊboka jednoĞü pomiĊdzy nami i Panem Jezusem: „Nie jest
Chrystus w ten sposób gáową, iĪby nie byá w ciele, lecz caáy jest Chrystus i gáową i ciaáem”.
Eucharystia i zmartwychwstaáy Chrystus
37. Skoro liturgia eucharystyczna jest ze swej istoty actio Dei, która wáącza nas w Jezusa
poprzez Ducha, to jej fundament nie zaleĪy od naszego upodobania i uczestniczenie w niej nie
moĪe byü poddane presji chwilowej mody. NiepodwaĪalne znaczenie ma tu stwierdzenie Ğw.
Pawáa: „Fundamentu bowiem nikt nie moĪe poáoĪyü innego, jak ten, który jest poáoĪony, a
którym jest Jezus Chrystus ” (1 Kor 3, 11). I znowu, to Apostoá narodów zapewnia nas, Īe w
odniesieniu do Eucharystii nie przekazuje nam swojej osobistej nauki, ale tĊ, którą on sam
otrzymaá (por. 1 Kor 11, 23). Celebracja Eucharystii zakáada wiĊc Īywą tradycjĊ. KoĞcióá
celebruje OfiarĊ eucharystyczną w posáuszeĔstwie wobec nakazu Chrystusa, wychodząc od
spotkania ze Zmartwychwstaáym oraz od wylania Ducha ĝwiĊtego. Z tej racji, wspólnota
chrzeĞcijaĔska od początku jednoczy siĊ dla fractio panis w dniu PaĔskim. DzieĔ, w którym
Chrystus powstaá z martwych, niedziela, jest równieĪ pierwszym dniem tygodnia, w którym
tradycja starotestamentalna widziaáa początek stworzenia. DzieĔ stworzenia staá siĊ teraz
dniem „nowego stworzenia”, dniem naszego wyzwolenia, w którym sprawujemy pamiątkĊ
Chrystusa umaráego i zmartwychwstaáego.

ARS CELEBRANDI
38. Podczas prac synodalnych szereg razy wskazywano na koniecznoĞü przezwyciĊĪenia
wszelkiego moĪliwego oddzielenia ars celebrandi, to znaczy sztuki wáaĞciwego celebrowania
od peánego, czynnego i owocnego uczestnictwa wszystkich wiernych. RzeczywiĞcie,
pierwszym warunkiem, który sprzyja uczestnictwu Ludu BoĪego w ĞwiĊtym obrzĊdzie jest
odpowiednia jego celebracja. Ars celebrandi jest najlepszym warunkiem actuosa participatio.
Ars celebrandi wypáywa z wiernego posáuszeĔstwa wobec norm liturgicznych w caáej ich
spójnoĞci, poniewaĪ to wáaĞnie ten sam, od dwóch tysiĊcy lat, sposób celebrowania zapewnia
Īycie wiary wszystkim wierzącym, którzy są powoáani do przeĪywania celebracji jako Lud
BoĪy, królewskie kapáaĔstwo, naród ĞwiĊty (por. 1 Pt 2, 4-5. 9).
Biskup, liturgiem w peánym tego sáowa znaczeniu
39. Jest prawdą, Īe caáy Lud BoĪy uczestniczy w liturgii eucharystycznej, tym niemniej w
odniesieniu do poprawnego ars celebrandi wyjątkowe zadanie przypada tym, którzy
otrzymali sakrament ĞwiĊceĔ. Biskupi, kapáani i diakoni, kaĪdy wedáug swego stopnia,

powinni uwaĪaü celebracjĊ za swe zasadnicze zadanie. Nade wszystko biskup diecezjalny: on
zresztą, jako „pierwszy szafarz BoĪych tajemnic w powierzonym mu KoĞciele jest
opiekunem, zwierzchnikiem i stróĪem caáego Īycia liturgicznego”. To wszystko decyduje o
Īyciu KoĞcioáa partykularnego nie tylko dlatego, Īe komunia z biskupem jest warunkiem, by
kaĪda celebracja na danym terytorium byáa uprawniona, ale równieĪ dlatego, Īe on sam jest
liturgiem w tym KoĞciele w caáym tego sáowa znaczeniu. Jemu przypada troska o
zapewnienie jednoĞci w celebracjach w jego diecezji. Dlatego ”biskup winien zabiegaü o to,
aby prezbiterzy, diakoni i wierni Ğwieccy zdobywali coraz peániejsze zrozumienie gáĊbokiego
sensu obrzĊdów i tekstów liturgicznych i dziĊki temu byli prowadzeni do czynnego i
owocnego udziaáu w sprawowaniu Eucharystii”. W szczególnoĞci, wzywam, by uczyniono
wszystko, co naleĪy, by celebracje liturgiczne sprawowane przez biskupa w KoĞciele
katedralnym odbywaáy siĊ z peánym uszanowaniem ars celebrandi, tak by mogáy byü uznane
za wzór dla wszystkich koĞcioáów rozsianych na terytorium diecezji.
Szacunek dla ksiąg liturgicznych oraz dla bogactwa znaków
40. PodkreĞlając znaczenie ars celebrandi zwraca siĊ uwagĊ na znaczenie norm liturgicznych.
Ars celebrandi winno sprzyjaü rozwijaniu zmysáu sacrum i posáugiwaniu siĊ takimi
zewnĊtrznymi formami, które ten zmysá wychowują, jak na przykáad harmonia obrzĊdu, szat
liturgicznych, sprzĊtów i miejsc ĞwiĊtych. Celebracja liturgiczna przynosi poĪytek tam, gdzie
kapáani oraz odpowiedzialni za duszpasterstwo liturgiczne starają siĊ, by obowiązujące ksiĊgi
liturgiczne i stosowne normy byáy znane, wydobywając wielkie bogactwa Ogólnego
wprowadzenia do Mszaáu Rzymskiego oraz Wprowadzenia do czytaĔ mszalnych. Zakáada siĊ,
Īe we wspólnotach koĞcielnych są one znane i szanowane, choü bywa, Īe tak nie jest. W
rzeczywistoĞci są to teksty, w których są zawarte bogactwa chroniące i wyraĪające wiarĊ oraz
drogĊ Ludu BoĪego w ciągu dwóch tysiĊcy lat jego historii. Tak samo, dla wáaĞciwego ars
celebrandi, waĪne jest zwrócenie uwagi na wszystkie formy jĊzykowe przewidziane w
liturgii: sáowa i Ğpiew, gesty i milczenie, ruch ciaáa, kolory liturgiczne oraz paramenty.
Liturgia, ze swej natury zawiera róĪnorodnoĞü Ğrodków komunikacji, które prowadzą do
zaangaĪowania siĊ caáej ludzkiej istoty. Prostota gestów i umiarkowanie znaków
przewidzianych w okreĞlonym porządku i w czasie liturgii przekazują i angaĪują wiernych
bardziej niĪ sztuczne, niestosowne dodatki. CzujnoĞü i posáuszeĔstwo wobec wáaĞciwej
struktury obrzĊdu wyraĪają zrozumienie charakteru Eucharystii jako niewysáowionego daru, i
objawiają wolĊ celebransa przyjĊcia go w posáusznej wdziĊcznoĞci.
Sztuka w sáuĪbie celebracji
41. GáĊboki związek pomiĊdzy piĊknem a liturgią domaga siĊ szczególnej uwagi dla
wszystkich Ğrodków artystycznych, które sáuĪą celebracji. WaĪnym skáadnikiem sztuki
sakralnej jest niewątpliwie architektura koĞcioáów, która powinna zachowaü jednoĞü
poszczególnych elementów prezbiterium: oátarza, krucyfiksu, tabernakulum, ambony, krzeseá.
NaleĪy mieü ĞwiadomoĞü, Īe celem architektury sakralnej jest dostarczenie KoĞcioáowi, który
celebruje tajemnice wiary a w szczególnoĞci EucharystiĊ, przestrzeni najbardziej
dostosowanej do wáaĞciwego przebiegu czynnoĞci liturgicznych. Zresztą charakter
chrzeĞcijaĔskiej Ğwiątyni jest podporządkowany samej liturgii, która zakáada gromadzenie siĊ
wiernych (ecclesia), bĊdących Īywymi kamieniami Ğwiątyni (por. 1 P 2, 5).
Ta sama zasada odnosi siĊ do wszelkiej sztuki sakralnej w ogólnoĞci, a w szczególnoĞci do
malarstwa i rzeĨby. Religijna ikonografia winna byü nakierowana na sakramentalną
mistagogiĊ. PogáĊbiona znajomoĞü form, które sztuka sakralna wypracowaáa w ciągu wieków,

moĪe byü wielką pomocą dla tych, którzy są odpowiedzialni za zamawianie u architektów i
artystów dzieá sztuki związanych z liturgią. Jest wiĊc rzeczą konieczną, by w formacji
seminarzystów i ksiĊĪy byáa przewidziana historia sztuki, jako waĪna dyscyplina, ze
szczególnym uwzglĊdnieniem charakteru budowli przeznaczonych do sprawowania kultu w
Ğwietle norm liturgicznych. W koĔcu jest konieczne, by w tym wszystkim, co odnosi siĊ do
Eucharystii, byáo zachowane wyczucie piĊkna. Trzeba równieĪ zachowaü szacunek i troskĊ o
paramenty, ozdoby, sakralne naczynia, aby wzajemnie zharmonizowane, w sposób
uporządkowany karmiáy zachwyt nad misterium Boga, wyraĪaáy jednoĞü wiary oraz
wzmacniaáy poboĪnoĞü.
ĝpiew liturgiczny
W ramach ars celebrandi znaczące miejsce zajmuje Ğpiew liturgiczny. Sáusznie Ğw. Augustyn
w swym sáynnym kazaniu stwierdza: ”Nowy czáowiek zna nowe pieĞni. ĝpiew jest objawem
wesoáoĞci. JeĞli wnikliwiej to rozpatrzymy, stwierdzimy, Īe to sprawa miáoĞci”. Lud BoĪy
zebrany na celebracji Ğpiewa chwaáĊ Bogu. KoĞcióá, w swej dwutysiącletniej historii tworzyá i
nadal tworzy muzykĊ i Ğpiewy, które stanowią dziedzictwo wiary i miáoĞci, i których nie
naleĪy zagubiü. NaprawdĊ w liturgii nie moĪemy powiedzieü, Īe jeden Ğpiew jest równy
innemu. NaleĪy przy tym unikaü ogólnej improwizacji lub wprowadzania takich gatunków
muzycznych, które nie szanują zmysáu liturgii. ĝpiew, jako element liturgiczny, winien byü
wáączony we wáaĞciwą formĊ celebracji. W konsekwencji wszystko – tekst Ğpiewu, melodia i
wykonanie – powinno odpowiadaü znaczeniu celebrowanej tajemnicy, poszczególnym
czĊĞciom obrzĊdu oraz okresowi liturgicznemu. W koĔcu, biorąc pod uwagĊ róĪne kierunki i
róĪne, godne pochwaáy tradycje, pragnĊ przypomnieü, o co prosili Ojcowie synodalni, by
odpowiednio doceniono choraá gregoriaĔski, jako wáaĞciwy dla liturgii rzymskiej.

STRUKTURA CELEBRACJI EUCHARYSTYCZNEJ
43. Po przypomnieniu gáównych elementów ars celebrandi, które wypáynĊáy podczas prac
synodalnych, chciaábym zwróciü szczególniejszą uwagĊ na pewne czĊĞci celebracji
eucharystycznej, jakie w naszych czasach wymagają specyficznej troski dla zachowania
wiernoĞci gáĊbokiemu zamierzeniu odnowy liturgicznej, proponowanej przez Sobór
WatykaĔski II, w ciągáoĞci z caáą wielką tradycją koĞcielną.
WewnĊtrzna jednoĞü celebracji liturgicznej
44. Nade wszystko konieczne jest rozwaĪenie wewnĊtrznej jednoĞci obrzĊdu Mszy Ğw.
NaleĪy unikaü, czy to w katechezie czy w sposobie celebracji, sprawiania wraĪenia jakoby
byáy sobie przeciwstawne dwie czĊĞci obrzĊdu. Liturgia sáowa i liturgia eucharystyczna –
poza obrzĊdem wprowadzenia i zakoĔczenia – „tak ĞciĞle áączą siĊ ze sobą, Īe stanowią jeden
akt kultu”. W rzeczywistoĞci istnieje wewnĊtrzny związek pomiĊdzy sáowem BoĪym i
Eucharystią. Poprzez sáuchanie sáowa BoĪego rodzi siĊ i wzmacnia wiara (por. Rz 10, 17); w
Eucharystii Sáowo, które staáo siĊ Ciaáem daje siĊ nam jako pokarm duchowy. I tak, „z dwóch
stoáów sáowa BoĪego i Ciaáa Chrystusa, KoĞcióá otrzymuje i ofiaruje wiernym Chleb Īycia”.
Dlatego naleĪy stale mieü na uwadze, Īe sáowo BoĪe, czytane w KoĞciele i gáoszone w liturgii
prowadzi do Eucharystii jako do swego wáaĞciwego celu.
Liturgia sáowa

45. Wraz z Synodem proszĊ, by liturgia sáowa byáa zawsze odpowiednio przygotowywana
oraz przeĪywana. Dlatego Īywo polecam, by przykáadano wielką wagĊ do czytania podczas
liturgii sáowa BoĪego, przez lektorów dobrze do tego przygotowanych. Nie zapominajmy
nigdy, Īe „gdy w KoĞciele czyta siĊ Pismo ĞwiĊte, sam Bóg przemawia do swego ludu, a
Chrystus, obecny w swoim sáowie, zwiastuje EwangeliĊ”. JeĞli są stosowne okolicznoĞci,
moĪna pomyĞleü o kilku sáowach wprowadzenia, które uáatwią wiernym ponowne
uĞwiadomienie sobie ich treĞci. Aby sáowo BoĪe byáo dobrze zrozumiane powinno byü
wysáuchane i przyjĊte w duchu KoĞcioáa i w ĞwiadomoĞci jego jednoĞci z sakramentem
Eucharystii. W rzeczywistoĞci sáowo, które gáosimy i którego sáuchamy jest Sáowem, które
staáo siĊ Ciaáem (por. J 1, 14). Ma ono wewnĊtrzne odniesienie do osoby Chrystusa oraz do
Jego sakramentalnej obecnoĞci. Chrystus nie przemawia w przeszáoĞci, ale w naszej
teraĨniejszoĞci, jako Ten, który jest obecny w czynnoĞci liturgicznej. W tej sakramentalnej
perspektywie chrzeĞcijaĔskiego Objawienia, znajomoĞü i studiowanie sáowa BoĪego
pozwalają doceniü, celebrowaü i lepiej przeĪywaü EucharystiĊ. RównieĪ i tutaj objawia siĊ w
caáej swej prawdzie twierdzenie, iĪ „nieznajomoĞü Pisma ĞwiĊtego jest nieznajomoĞcią
Chrystusa”.
W tym celu konieczne jest, by wiernym udzielono pomocy w docenieniu skarbów Pisma
ĞwiĊtego obecnych w lekcjonarzu, przez duszpasterskie inicjatywy, celebracje sáowa oraz
modlitewną lekturĊ (lectio divina). Ponadto, nie naleĪy zapominaü o promowaniu form
modlitwy potwierdzonych przez tradycjĊ: Liturgii Godzin, nade wszystko jutrzni, nieszporów,
komplety oraz celebracji wigilii. Modlitwa Psalmami, czytania biblijne oraz lektury wziĊte z
wielkiej tradycji zawarte w Oficjum BoĪym mogą podprowadziü do pogáĊbionego
doĞwiadczenia tego wydarzenia, jakim jest Chrystus oraz ekonomia zbawienia, co z kolei
moĪe wzbogaciü zrozumienie i uczestnictwo w celebracji eucharystycznej.
Homilia
46. Ze wzglĊdu na wagĊ sáowa BoĪego, rodzi siĊ koniecznoĞü poprawienia jakoĞci homilii.
Jest ona bowiem „czĊĞcią czynnoĞci liturgicznej”; ma za zadanie dopomagaü peánemu
zrozumieniu oraz oddziaáywaniu sáowa BoĪego na Īycie wiernych. Dlatego wyĞwiĊceni
szafarze winni „dokáadnie przygotowaü homiliĊ opierając siĊ na stosownej znajomoĞci Pisma
ĝwiĊtego”. NaleĪy unikaü homilii ogólnych i abstrakcyjnych. W szczególnoĞci proszĊ
duchownych, by gáoszone sáowo BoĪe byáo ĞciĞle powiązane z celebracją sakramentalną i z
Īyciem wspólnoty tak, by sáowo BoĪe byáo rzeczywistym wsparciem dla Īycia KoĞcioáa.
NaleĪy mieü na uwadze katechetyczny i zachĊcający cel homilii. Jest wskazane, by
wychodząc od trzyletniego cyklu lekcjonarza, przedstawiano wiernym w sposób wáaĞciwy
homilie tematyczne, w których omówiono by w ciągu roku liturgicznego wielkie zagadnienia
wiary chrzeĞcijaĔskiej. TreĞü do nich naleĪy czerpaü w sposób pewny z Magisterium w
oparciu o cztery «filary» okreĞlone przez Katechizm KoĞcioáa Katolickiego i niedawno
ogáoszone Kompendium, a wiĊc: wyznanie wiary, celebracja misterium chrzeĞcijaĔskiego,
Īycie w Chrystusie, modlitwa chrzeĞcijaĔska.
Przygotowanie darów
47. Ojcowie synodalni zwrócili równieĪ uwagĊ na przygotowanie darów. Nie chodzi tutaj po
prostu o coĞ w rodzaju „przerwy” pomiĊdzy liturgią sáowa i liturgią eucharystyczną. Takie
rozumienie podwaĪyáoby sens jednego obrzĊdu záoĪonego z dwóch poáączonych ze sobą
czĊĞci. Ten prosty i pokorny gest jest w rzeczywistoĞci peáen wielkiego znaczenia: w chlebie i
winie, jakie zanosimy na oátarz, Chrystus Odkupiciel przyjmuje caáe stworzenie, by je

przemieniü i ofiarowaü Ojcu. W tej perspektywie zanosimy na oátarz równieĪ caáe cierpienie i
ból Ğwiata, wierząc, Īe wszystko jest cenne w oczach BoĪych. By ten gest byá prawdziwie
przeĪywany nie potrzebuje podkreĞlenia przez niepotrzebne dodatki. Pozwala on doceniü
pierwotne uczestnictwo, jakiego oczekuje Bóg od czáowieka, aby doprowadziü do speánienia
w nim swego dzieáa oraz nadania peánego znaczenia dla pracy ludzkiej, która poprzez
celebracjĊ eucharystyczną jest zjednoczona z ofiarą odkupieĔczą Chrystusa.
Modlitwa eucharystyczna
48. Modlitwa eucharystyczna jest „oĞrodkiem i szczytem caáej celebracji”. Jej znaczenie
zasáuguje na stosowne podkreĞlenie. Poszczególne modlitwy eucharystyczne zawarte w
Mszale zostaáy nam przekazane przez Īywą tradycjĊ KoĞcioáa i wyróĪniają siĊ nieprzebranym
teologicznym oraz duchowym bogactwem. Wiernych naleĪy nauczyü, by je cenili. Ogólne
wprowadzenie do Mszaáu Rzymskiego uáatwia to przypominając podstawowe elementy kaĪdej
modlitwy eucharystycznej: dziĊkczynienie, aklamacjĊ, epiklezĊ, narracjĊ o ustanowieniu,
konsekracjĊ, anamnezĊ, ofiarowanie, modlitwy wstawiennicze oraz koĔcową doksologiĊ.
DuchowoĞü eucharystyczna i refleksja teologiczna bĊdą szczególnie naĞwietlone, gdy siĊ
rozwaĪy gáĊboką jednoĞü w anaforze (modlitwie eucharystycznej) pomiĊdzy wezwaniem
Ducha ĝwiĊtego a sáowami ustanowienia, w którym „dokonuje siĊ ofiara, jaką sam Chrystus
ustanowiá podczas Ostatniej Wieczerzy”. RzeczywiĞcie w szczególnym wezwaniu „KoĞcióá
báaga o zesáanie mocy Ducha ĝwiĊtego, aby dary záoĪone przez ludzi zostaáy konsekrowane,
czyli staáy siĊ Ciaáem i Krwią Chrystusa, i by niepokalana Hostia, przyjmowana w Komunii
ĞwiĊtej, przyczyniáa siĊ do zbawienia tych, którzy ją bĊdą spoĪywaü”.
Znak pokoju
49. Eucharystia ze swej natury jest sakramentem pokoju. Ten wymiar tajemnicy
eucharystycznej znajduje w celebracji liturgicznej specyficzny wyraz w obrzĊdzie
przekazywania znaku pokoju. Bez wątpienia chodzi o znak mający wielką wartoĞü (por. J 14,
27). W naszych czasach, tak bardzo obciąĪonych konfliktami, ten gest nabiera szczególnego
znaczenia równieĪ z punktu widzenia zbiorowej wraĪliwoĞci, w miarĊ, jak KoĞcióá wciąĪ i
coraz bardziej dostrzega báaganie Pana o dar pokoju i jednoĞci dla samego KoĞcioáa, i dla
caáej ludzkiej rodziny, jako swoje zadanie. Pokój jest na pewno nieprzepartym pragnieniem,
obecnym w sercu kaĪdego. KoĞcióá daje wyraz proĞbie o pokój i o pojednanie, która wyrywa
siĊ z duszy kaĪdego czáowieka osoby dobrej woli, kierując ją do Tego, który „jest naszym
pokojem” (Ef 2, 14), i który potrafi uspokoiü ludy i osoby, równieĪ i tam, gdzie ludzkie próby
nie przynoszą rezultatu. To pozwala rozumieü dlaczego z taką intensywnoĞcią podchodzi siĊ
do obrzĊdu znaku pokoju w czasie celebracji liturgicznej. W związku z tym jednak, podczas
Synodu Biskupów poruszono potrzebĊ stonowania tego gestu, który moĪe przybraü
nadmierny wyraz, wzbudzając pewne zamieszanie w zgromadzeniu wiernych, wáaĞnie w
chwili poprzedzającej KomuniĊ Ğw. Dobrze jest przypomnieü sobie, Īe dla zachowania
klimatu wáaĞciwego dla celebracji konieczna jest powĞciągliwoĞü w stosowaniu tego gestu, co
nie odbiera mu nic z jego wysokiej wartoĞci, ograniczając siĊ na przykáad do przekazania tego
znaku jedynie tym, którzy stoją obok.
Udzielanie i przyjmowanie Eucharystii
50. Inny moment celebracji, o którym koniecznie trzeba wspomnieü, to udzielanie i
przyjmowanie Komunii ĞwiĊtej. ProszĊ wszystkich, w szczególnoĞci wyĞwiĊconych szafarzy
oraz tych, którzy po stosownym przygotowaniu, w przypadku rzeczywistej koniecznoĞci, są

upowaĪnieni do posáugi udzielania Eucharystii, by uczynili wszystko, aby ten gest w swej
prostocie odpowiadaá znaczeniu osobistego spotkania z Panem Jezusem w sakramencie. Gdy
idzie o przepisy dotyczące wáaĞciwej praktyki, odsyáam do dokumentów niedawno
ogáoszonych. Wszystkie wspólnoty chrzeĞcijaĔskie niech siĊ wiernie dostosują do
obowiązujących norm, widząc w nich wyraz wiary i miáoĞci, jaką wszyscy winniĞmy mieü
wobec tego wzniosáego sakramentu. Ponadto, niech nie zostanie pominiĊty cenny czas
dziĊkczynienia po Komunii Ğw.: poza wykonaniem stosownego Ğpiewu, poĪyteczne bĊdzie
teĪ trwanie w milczącym skupieniu.
W związku z tym chciaábym zwróciü uwagĊ na problem duszpasterski napotykany czĊsto w
naszych czasach. Chodzi o fakt, iĪ w niektórych okolicznoĞciach, na przykáad podczas Mszy
Ğw. odprawianej z okazji Ğlubu, pogrzebu czy analogicznych wydarzeĔ, podczas celebracji są
obecni oprócz praktykujących wiernych, równieĪ i inni, którzy byü moĪe od lat nie
przystĊpowali do oátarza lub moĪe znajdują siĊ w sytuacji Īyciowej, która nie pozwala im na
przystąpienie do sakramentów. Innym razem zdarza siĊ, Īe są obecne osoby naleĪące do
innego chrzeĞcijaĔskiego wyznania lub nawet do innej religii. Podobne okolicznoĞci zdarzają
siĊ równieĪ w koĞcioáach, odwiedzanych przez turystów, szczególnie w miastach o bogatej
sztuce. W takich przypadkach zrozumiaáa jest koniecznoĞü przypomnienia w sposób krótki i
rzeczowy znaczenia Komunii sakramentalnej oraz warunków wymaganych do jej przyjĊcia.
Tam, gdzie wystĊpują sytuacje, w których nie moĪna zagwarantowaü koniecznej jasnoĞci, co
do znaczenia Eucharystii, powinno siĊ rozwaĪyü sáusznoĞü zastąpienia celebracji
eucharystycznej celebracją sáowa BoĪego.
Rozesáanie: „Ite missa est”
51. Chciaábym równieĪ zatrzymaü siĊ nad tym, co Ojcowie synodalni powiedzieli w związku
ze sáowami rozesáania na koĔcu celebracji Eucharystii. Po báogosáawieĔstwie, diakon lub
kapáan rozsyáa lud sáowami: Ite, missa est. WyraĪają one związek pomiĊdzy sprawowaną
Mszą Ğw. a chrzeĞcijaĔską misją w Ğwiecie. W staroĪytnoĞci sáowo missa oznaczaáo po prostu
„rozesáanie”. Jednak w uĪyciu chrzeĞcijaĔskim nabyáo ono jeszcze gáĊbszego znaczenia.
Wyraz „dimissio” – „odesáanie” w rzeczywistoĞci przemieniá siĊ w „misjĊ”. To sáowo
poĪegnania wyraĪa w sposób syntetyczny naturĊ misyjną KoĞcioáa. Dlatego dobrze jest przy
okazji dopomóc Ludowi BoĪemu w pogáĊbieniu tego konstytutywnego wymiaru Īycia
koĞcielnego. Dlatego moĪe siĊ okazaü poĪyteczne dostarczenie odpowiednich,
zatwierdzonych tekstów modlitwy nad ludem oraz do koĔcowego báogosáawieĔstwa, które
wyjaĞnią ten związek pomiĊdzy Mszą Ğw. a chrzeĞcijaĔską misją.

ACTUOSA PARTICIPATIO
Autentyczne uczestnictwo
52. Sobór WatykaĔski II sáusznie poáoĪyá szczególny nacisk na czynne, peáne i owocne
uczestnictwo caáego Ludu BoĪego w celebracji eucharystycznej. Na pewno, odnowa
dokonana w minionych latach sprzyja znaczącemu postĊpowi, jak tego pragnĊli Ojcowie
soborowi. Niemniej jednak, nie powinniĞmy ukrywaü faktu, Īe niekiedy objawia siĊ pewne
niezrozumienie znaczenia tegoĪ uczestnictwa. Wypada przeto jasno stwierdziü, Īe przez to
wyraĪenie nie rozumie siĊ jedynie prostej zewnĊtrznej aktywnoĞci podczas celebracji. W
rzeczywistoĞci czynne uczestnictwo, którego pragnąá Sobór, winno byü rozumiane w sensie

gáĊbszym, począwszy od wiĊkszej ĞwiadomoĞci tajemnicy, która jest celebrowana, aĪ do jej
związku z codzienną egzystencją. Nadal w peáni waĪne jest polecenie soborowej Konstytucji
Sacrosanctum Concilium, która wzywaáa wiernych, by nie uczestniczyli w liturgii
eucharystycznej „jak obcy i milczący widzowie”, ale by „w ĞwiĊtej czynnoĞci uczestniczyli
Ğwiadomie, poboĪnie i czynnie”. Sobór rozwijając refleksjĊ, postulowaá, by wierni „byli
ksztaátowani przez sáowo BoĪe, posilali siĊ przy stole Ciaáa PaĔskiego i skáadali Bogu dziĊki,
a ofiarując niepokalaną hostiĊ nie tylko przez rĊce kapáana, lecz takĪe razem z nim, uczyli siĊ
samych siebie skáadaü w ofierze i za poĞrednictwem Chrystusa z kaĪdym dniem doskonalili
siĊ w zjednoczeniu z Bogiem i wzajemnie z sobą”.
Uczestnictwo i kapáaĔska posáuga
53. PiĊkno i harmonia czynnoĞci liturgicznej znajdują znaczący wyraz w porządku, wedáug
którego kaĪdy jest wezwany do czynnego uczestnictwa. Oznacza to uznanie róĪnych
hierarchicznych ról zawartych w samej celebracji. Warto przypomnieü, Īe czynne w niej
uczestniczenie nie pokrywa siĊ samo przez siĊ ze speánianiem okreĞlonej posáugi. Nade
wszystko, nie sáuĪy sprawie czynnego uczestnictwa wiernych zamieszanie spowodowane
niezdolnoĞcią rozróĪnienia w koĞcielnej wspólnocie róĪnych zadaĔ przypadających na
poszczególne osoby. W szczególnoĞci potrzebna jest jasnoĞü co do specyficznych zadaĔ
kapáana. On, w sposób niezastąpiony, jak potwierdza tradycja KoĞcioáa, jest tym, który
przewodniczy caáej celebracji eucharystycznej od początkowego pozdrowienia aĪ do
ostatniego báogosáawieĔstwa. Na mocy otrzymanych ĝwiĊceĔ reprezentuje on Jezusa
Chrystusa, GáowĊ KoĞcioáa oraz, w sposób sobie wáaĞciwy, takĪe sam KoĞcióá. KaĪda
celebracja Eucharystii, w rzeczywistoĞci, jest kierowana przez biskupa „osobiĞcie albo przez
prezbiterów, jego wspóápracowników”. Pomaga mu diakon, który ma podczas celebracji
pewne okreĞlone zadania: przygotowanie oátarza i posáugiwanie kapáanowi, gáoszenie
Ewangelii, ewentualnie gáoszenie homilii, proponowanie wiernym intencji modlitwy
powszechnej, udzielanie wiernym Eucharystii. W powiązaniu z tymi czynnoĞciami,
związanymi z sakramentem ĝwiĊceĔ, są jeszcze inne funkcje liturgiczne, chwalebnie
speániane przez zakonników i przygotowanych Ğwieckich.
Celebracja eucharystyczna i inkulturacja
54. Wychodząc od fundamentalnych twierdzeĔ Soboru WatykaĔskiego II podkreĞlono wiele
razy znaczenie czynnego uczestnictwa wiernych w Ofierze eucharystycznej. Sprzyjając temu
zaangaĪowaniu, moĪna zezwoliü na pewne adaptacje do róĪnych okolicznoĞci oraz innych
kultur. To, Īe zdarzaáy siĊ pewne naduĪycia nie rzuca cienia na jasnoĞü tej zasady, którą
naleĪy zachowaü zgodnie z rzeczywistymi potrzebami KoĞcioáa, który Īyje i celebruje tĊ samą
tajemnicĊ Chrystusa w róĪnych sytuacjach kulturowych. Pan Jezus w rzeczywistoĞci, wáaĞnie
w tajemnicy Wcielenia, rodząc siĊ z niewiasty jako doskonaáy czáowiek (por. Ga 4, 4), ma
bezpoĞredni związek nie tylko z oczekiwaniami obecnymi w Starym Testamencie, ale
równieĪ z tymi, które Īywią wszyscy ludzie. Wykazaá On, Īe Bóg pragnie do nas dotrzeü w
naszych Īyciowych uwarunkowaniach. Dlatego, dla bardziej skutecznego uczestnictwa
wiernych w ĞwiĊtych tajemnicach, poĪyteczne jest kontynuowanie procesu inkulturacji w
zakresie celebracji eucharystycznej, biorąc pod uwagĊ dostosowania podane w Ogólnym
wprowadzeniu do Mszaáu Rzymskiego, oraz moĪliwoĞci interpretacyjne w Ğwietle kryteriów
ustalonych przez IV InstrukcjĊ Kongregacji ds. Kultu BoĪego i Dyscypliny Sakramentów
Varietates legitimae z 25 stycznia 1994 roku, jak teĪ wskazaĔ wymienionych przez papieĪa
Jana Pawáa II w adhortacjach posynodalnych Ecclesia in Africa, Ecclesia in America,
Ecclesia in Asia, Ecclesia in Oceania, Ecclesia in Europa. W tym celu polecam

Konferencjom Biskupów, by tak postĊpowaáy, aby sprzyjaü zachowaniu sáusznej równowagi
pomiĊdzy dyrektywami juĪ wydanymi i nowymi dostosowaniami, zawsze w zgodzie ze
Stolicą Apostolską.
Osobiste warunki dla „actuosa participatio”
55. RozwaĪając temat actuosa participatio wiernych w ĞwiĊtym obrzĊdzie, Ojcowie
synodalni zwrócili uwagĊ na osobiste warunki, które kaĪdy powinien speániaü, by jego
uczestnictwo byáo owocne. Jednym z nich jest na pewno duch ciągáego nawracania siĊ, który
winien charakteryzowaü Īycie wszystkich wiernych. Nie moĪna oczekiwaü czynnego
uczestnictwa w liturgii eucharystycznej, jeĞli przystĊpuje siĊ do niej w sposób páytki, bez
stawiania sobie pytaĔ dotyczących wáasnego Īycia. Takiej wewnĊtrznej dyspozycji sprzyja,
na przykáad, skupienie i cisza, przynajmniej przez chwilĊ przed rozpoczĊciem liturgii, post, i
jeĞli to jest konieczne, spowiedĨ sakramentalna. Serce pojednane z Bogiem uzdalnia do
prawdziwego uczestnictwa. W szczególnoĞci warto przypomnieü wiernym fakt, iĪ actuosa
participatio w ĞwiĊtych tajemnicach nie moĪe wystąpiü, jeĞli wierny nie stara siĊ
równoczeĞnie uczestniczyü czynnie w Īyciu koĞcielnym w jego caáoĞci, w czym mieĞci siĊ
takĪe zaangaĪowanie misyjne polegające na wprowadzaniu miáoĞci Chrystusa w Īycie
spoáeczne.
Bez wątpienia, peáne uczestnictwo w Eucharystii wystĊpuje wtedy, kiedy osobiĞcie
przystĊpuje siĊ do oátarza, aby przyjąü KomuniĊ. Niemniej jednak naleĪy zwróciü uwagĊ, by
to sáuszne stwierdzenie nie wprowadziáo pewnego automatyzmu wĞród wiernych, tak jakby
przez sam fakt znalezienia siĊ w koĞciele podczas liturgii miaáo siĊ prawo albo nawet i
obowiązek przystąpienia do Stoáu eucharystycznego. Nawet wtedy, kiedy nie jest moĪliwe
przystąpienie do sakramentalnej Komunii, uczestnictwo we Mszy Ğw. pozostaje konieczne,
waĪne, znaczące i owocne. W tej sytuacji, dobrze jest Īywiü pragnienie peánego zjednoczenia
z Chrystusem, za pomocą, na przykáad, praktyki komunii duchowej, przypomnianej przez
Jana Pawáa II i polecanej przez ĞwiĊtych mistrzów Īycia duchowego.
Uczestnictwo chrzeĞcijan nie-katolików
56. RozwaĪając zagadnienie uczestnictwa musimy stanąü przed koniecznoĞcią omówienia
kwestii chrzeĞcijan naleĪących do KoĞcioáów lub Wspólnot koĞcielnych, które nie są w peánej
áącznoĞci z KoĞcioáem katolickim. W tej sprawie, trzeba by powiedzieü, Īe wewnĊtrzny
związek istniejący pomiĊdzy Eucharystią i jednoĞcią KoĞcioáa z jednej strony sprawia, iĪ
Īarliwie pragniemy dnia, w którym bĊdziemy mogli odprawiü Boską EucharystiĊ razem ze
wszystkimi wierzącymi w Chrystusa i w ten sposób widocznie wyraziü peániĊ jednoĞci, której
Chrystus chciaá dla swoich uczniów (por. J 17, 21). Z drugiej jednak strony, szacunek, jaki
winniĞmy Īywiü dla sakramentu Ciaáa i Krwi Chrystusa nie pozwala nam traktowaü go
jedynie jako „Ğrodka”, którym moglibyĞmy siĊ posáuĪyü bez wáaĞciwego rozróĪnienia, dla
celu osiągniĊcia tejĪe jednoĞci. Eucharystia bowiem nie wyraĪa tylko naszej osobistej
komunii z Jezusem Chrystusem, ale zakáada takĪe peáną communio z KoĞcioáem. To jest wiĊc
powodem, dla którego z bólem, ale nie bez nadziei, prosimy chrzeĞcijan nie-katolików, by
zrozumieli i uszanowali nasze przekonanie, które siĊga do Biblii i Tradycji. My utrzymujemy,
Īe Komunia eucharystyczna i komunia KoĞcioáa tak wewnĊtrznie nawzajem do siebie
przynaleĪą, Īe w zasadzie jest niemoĪliwe przystĊpowanie przez chrzeĞcijan nie-katolików do
jednej bez cieszenia siĊ z drugiej. Tym bardziej pozbawiona sensu byáaby prawdziwa i Ğcisáa
koncelebra z duchownymi KoĞcioáów i Wspólnot koĞcielnych, które nie są w peánej jednoĞci
z KoĞcioáem katolickim. Pozostaje jednak prawdą, iĪ ze wzglĊdu na wieczne zbawienie,

istnieje moĪliwoĞü udzielenia poszczególnym chrzeĞcijanom nie-katolikom Eucharystii,
sakramentu Pokuty oraz Namaszczenia chorych. Zakáada to jednak koniecznoĞü sprawdzania,
czy istnieją okreĞlone i wyjątkowe oraz usprawiedliwione warunkami okolicznoĞci. One są
jasno wyáoĪone w Katechizmie KoĞcioáa Katolickiego oraz w jego Kompendium. KaĪdy jest
zobowiązany do wiernego ich przestrzegania.
Uczestnictwo poprzez Ğrodki komunikacji spoáecznej
57. Ze wzglĊdu na niebywaáy rozwój Ğrodków komunikacji, w ostatnich dziesiĊcioleciach
sáowo „uczestnictwo” nabyáo szerszego znaczenia niĪ w przeszáoĞci. Z zadowoleniem
wszyscy uznajemy, Īe te narzĊdzia dają nowe moĪliwoĞci równieĪ w odniesieniu do
celebracji eucharystycznej. Wymaga to od duszpasterzy w tym sektorze specjalnego
przygotowania oraz Īywego zmysáu odpowiedzialnoĞci. Msza Ğw., transmitowana przez
telewizjĊ ma bez wątpienia charakter pewnego wzorca. NaleĪy wiĊc doáoĪyü szczególnego
starania, aby w celebracji, poza tym, Īe odbywa siĊ ona w miejscach godnych i dobrze
przygotowanych, szanowano normy liturgiczne.
Na koniec, jeĞli chodzi o wartoĞü uczestnictwa we Mszy Ğw., które staáo siĊ moĪliwe dziĊki
Ğrodkom komunikacji, ktokolwiek korzysta z takiej transmisji powinien wiedzieü, Īe w
normalnych warunkach, nie speánia Ğwiątecznego obowiązku. JĊzyk obrazu bowiem
przedstawia rzeczywistoĞü, ale jej samej nie uobecnia. JeĞli jest bardzo godne pochwaáy to, Īe
starsi i chorzy uczestniczą w Ğwiątecznej Mszy Ğw. Transmitowanej przez radio i telewizjĊ, to
nie moĪna jednak tego powiedzieü o kimĞ, kto ze wzglĊdu na te transmisje chciaáby siĊ
zwolniü z pójĞcia do koĞcioáa oraz uczestnictwa w celebracji eucharystycznej Īywego
KoĞcioáa.
„Actuosa participatio” chorych
58. RozwaĪając warunki tych, którzy z powodu stanu zdrowia lub staroĞci nie mogą udaü siĊ
do miejsc kultu, chciaábym zwróciü uwagĊ caáej wspólnoty koĞcielnej na duszpasterską
koniecznoĞü zapewnienia duchowego wsparcia chorym, którzy pozostają we wáasnych
domach lub znajdują siĊ w szpitalach. Wiele razy podczas Synodu biskupi nawiązywali do ich
sytuacji. NaleĪy zadbaü, aby ci nasi bracia i siostry mogli przyjmowaü czĊsto KomuniĊ
sakramentalną. Wzmacniając w ten sposób związek z Chrystusem ukrzyĪowanym i
zmartwychwstaáym bĊdą mogli czuü siĊ w peáni egzystencjalnie wáączeni w Īycie i misjĊ
KoĞcioáa poprzez ofiarĊ z wáasnego cierpienia w zjednoczeniu z ofiarą naszego Pana.
Szczególną uwagĊ naleĪy poĞwiĊciü ludziom niepeánosprawnym. JeĞli ich kondycja na to
pozwala, wspólnota chrzeĞcijaĔska winna wspieraü ich uczestnictwo w celebracji
sprawowanej w miejscach kultu. W związku z tym naleĪy zadbaü, by w budynkach
sakralnych zostaáy usuniĊte wszelkie architektoniczne przeszkody, uniemoĪliwiające dostĊp
niepeánosprawnym. W koĔcu, naleĪy równieĪ zapewniü KomuniĊ eucharystyczną, na tyle, na
ile to jest moĪliwe, osobom upoĞledzonym umysáowo, ochrzczonym i bierzmowanym:
otrzymują oni EucharystiĊ w wierze, równieĪ w wierze ich rodziny lub wspólnoty, która im
towarzyszy.
Troska o wiĊĨniów
59. Duchowa tradycja KoĞcioáa, idąc za precyzyjnym wskazaniem Chrystusa (por. Mt 25, 36),
wyróĪniáa jako jeden z uczynków miáosiernych wobec ciaáa odwiedzanie uwiĊzionych. Ci,
którzy znajdują siĊ w takiej sytuacji, mają szczególną potrzebĊ, by sam Pan odwiedziá ich w

sakramencie Eucharystii. DoĞwiadczenie bliskoĞci wspólnoty koĞcielnej, uczestniczenie w
Eucharystii i przyjĊcie Komunii Ğw. w tak szczególnym i bolesnym okresie Īycia moĪe na
pewno przyczyniü siĊ do osobistego postĊpu w wierze i do peánego spoáecznego uzdrowienia
osoby. WyraĪając pragnienia sformuáowane podczas zgromadzenia synodalnego, proszĊ
diecezje, by w miarĊ moĪliwoĞci zaangaĪowaáy odpowiednie siáy w posáugĊ duszpasterską
wobec uwiĊzionych.
Emigranci i uczestnictwo w Eucharystii
60.Poruszając problem ludzi, którzy z róĪnych powodów zmuszeni są do opuszczenia
swojego wáasnego kraju, Synod wyraziá szczególną wdziĊcznoĞü wobec tych, którzy zajmują
siĊ duszpasterstwem emigrantów. Szczególną uwagĊ naleĪy poĞwiĊciü tym emigrantom,
którzy naleĪą do katolickich KoĞcioáów wschodnich, a dla których oderwanie od wáasnego
domu áączy siĊ z trudnoĞcią uczestniczenia w liturgii eucharystycznej we wáasnym obrządku.
Tam, gdzie to jest moĪliwe, naleĪy zatroszczyü siĊ o posáugĊ duszpasterską kapáanów ich
obrządku. W kaĪdym przypadku proszĊ biskupów, by tych braci przyjmowali w miáoĞci
Chrystusa. Spotkanie wiernych róĪnych obrządków moĪe staü siĊ równieĪ okazją do
wzajemnego ubogacenia. W szczególnoĞci myĞlĊ o korzyĞciach dla duchowieĔstwa, jakie
mogą wynikaü z poznania róĪnych tradycji.
Wielkie celebracje
61. Zgromadzenie synodalne poĞwiĊciáo teĪ uwagĊ refleksji nad jakoĞcią uczestnictwa
podczas wielkich celebracji, które mają miejsce w szczególnych okolicznoĞciach. Biorą w
nich udziaá równieĪ – poza wielką liczbą wiernych – liczni koncelebrujący kapáani. Z jednej
strony, áatwo dostrzec wartoĞü tych momentów, szczególnie, gdy zgromadzeniu
przewodniczy biskup otoczony prezbiterium oraz diakonami, z drugiej strony mogą siĊ w
takich okolicznoĞciach pojawiü trudnoĞci w wyraĪeniu odczuwalnej jednoĞci prezbiterium,
szczególnie podczas modlitwy eucharystycznej oraz trudnoĞci przy udzielaniu Komunii
ĞwiĊtej. NaleĪy doáoĪyü staraĔ, by takie wielkie koncelebry nie wprowadzaáy rozproszenia.
MoĪna siĊ o to zatroszczyü poprzez stosowne zabiegi koordynacyjne oraz odpowiednie
urządzenie miejsca kultu, by zapewniü prezbiterom oraz wiernym peáne i rzeczywiste
uczestnictwo. W kaĪdym razie warto mieü na uwadze, Īe chodzi tutaj o koncelebry o
charakterze wyjątkowym i ograniczone do okazji nadzwyczajnych.
JĊzyk áaciĔski
62. Mając to na uwadze, nie naleĪy jednak podwaĪaü wartoĞci takich wielkich celebracji
liturgicznych. MyĞlĊ w tym momencie, w szczególnoĞci o celebracjach, podczas
miĊdzynarodowych spotkaĔ, dziĞ coraz czĊstszych, które powinny byü docenione. Aby lepiej
wyraziü jednoĞü oraz uniwersalnoĞü KoĞcioáa, chciaábym poleciü to, co zostaáo zasugerowane
przez Synod Biskupów, zgodnie ze wskazaniami Soboru WatykaĔskiego II: z wyjątkiem
czytaĔ, homilii oraz modlitwy wiernych, dobrze bĊdzie, jeĞli takie celebracje bĊdą
odprawiane w jĊzyku áaciĔskim. W ten sposób bĊdą recytowane po áacinie modlitwy
najbardziej znane z tradycji KoĞcioáa czy teĪ wykonywane fragmenty z choraáu
gregoriaĔskiego. ProszĊ zatem, aby przyszáych kapáanów juĪ w seminarium przygotowywano
do rozumienia i celebrowania Mszy Ğw. po áacinie, a takĪe do posáugiwania siĊ tekstami
áaciĔskimi, i do wykonywania choraáu gregoriaĔskiego. Nie naleĪy teĪ zaniedbaü moĪliwoĞci,
by sami wierni zostali wychowani tak, aby znali najbardziej powszechne modlitwy po áacinie
i Ğpiewali niektóre czĊĞci liturgii na sposób gregoriaĔski.

Celebracje eucharystyczne w maáych grupach
63. Zupeánie odmienna jest pojawiająca siĊ w niektórych duszpasterskich okolicznoĞciach
sytuacja, gdy naleĪy sprzyjaü celebracji w maáych grupach ze wzglĊdu na bardziej Ğwiadome,
czynne i owocne uczestnictwo. Uznając wartoĞü formacyjną takich wyborów, konieczne jest
uĞwiadomienie, Īe powinny one byü zharmonizowane z caáoĞcią duszpasterskiego programu
diecezji. Takie doĞwiadczenia straciáyby w istocie swój charakter wychowawczy, gdyby byáy
przeĪywane równolegle lub w rywalizacji z KoĞcioáem partykularnym. W związku z tym
Synod podaá pewne zasady, do których naleĪy siĊ stosowaü: maáe grupy powinny sáuĪyü
jednoczeniu wspólnoty, a nie rozbijaniu jej, o czym mają Ğwiadczyü konkretne zachowania;
grupy te powinny wspieraü uczestnictwo caáej wspólnoty, oraz zachowywaü, na tyle, na ile to
moĪliwe, jednoĞü Īycia liturgicznego w poszczególnych rodzinach.

WEWNĉTRZNE UCZESTNICTWO W CELEBRACJI
Katecheza mistagogiczna
64. Wielka tradycja liturgiczna KoĞcioáa naucza, iĪ dla owocnego uczestnictwa konieczne jest
osobiste zaangaĪowanie, aby moĪna byáo odpowiedzieü na tajemnicĊ, którą siĊ celebruje
poprzez dar záoĪony Bogu z wáasnego Īycia, w jednoĞci z ofiarą Chrystusa daną dla
zbawienia caáego Ğwiata. Z tego teĪ powodu Synod Biskupów zaleciá troskĊ o zgodnoĞü
wewnĊtrznej dyspozycji z gestami i wypowiadanymi sáowami. Gdyby, pomimo oĪywienia,
naszym celebracjom zabrakáo tego, groziáoby nam zejĞcie do poziomu zewnĊtrznego
rytualizmu. Dlatego naleĪy rozwijaü wychowanie w wierze eucharystycznej, która uzdalnia
wiernych do osobistego przeĪywania tego, co siĊ celebruje. Mając na uwadze istotne
znaczenie tego osobistego i Ğwiadomego participatio, pytamy jakie mogą byü odpowiednie do
tego Ğrodki formacyjne? Ojcowie synodalni jednomyĞlnie wskazali na drogĊ katechezy
mistagogicznej, która pomaga wiernym gáĊbiej wnikaü w sprawowane tajemnice. W
szczególnoĞci, gdy chodzi o związek pomiĊdzy ars celebrandi a actuosa participatio, naleĪy
nade wszystko stwierdziü, Īe „najlepszą katechezą o Eucharystii jest sama Eucharystia dobrze
celebrowana”. Liturgia ma bowiem z samej swej istoty pedagogiczną zdolnoĞü wprowadzania
wiernych w pojmowanie celebrowanej tajemnicy. Dlatego w najstarszej tradycji KoĞcioáa
droga formacyjna chrzeĞcijanina - bez zaniedbywania systematycznego nauczania prawd
wiary - miaáa zawsze charakter doĞwiadczalny, w którym Īywe i przekonywujące spotkanie z
Chrystusem gáoszonym przez autentycznych Ğwiadków odgrywaáo zasadniczą rolĊ. W tym
rozumieniu, ten, kto wprowadza w misterium chrzeĞcijaĔskie, jest nade wszystko Ğwiadkiem.
To spotkanie na pewno pogáĊbia siĊ podczas katechezy, ale znajduje swoje Ĩródáo i swój
szczyt w celebracji Eucharystii. Z tego podstawowego chrzeĞcijaĔskiego doĞwiadczenia rodzi
siĊ wymóg drogi mistagogicznej, w której zawsze winny byü obecne trzy elementy:
a) Nade wszystko chodzi o objaĞnienie obrzĊdów w Ğwietle wydarzeĔ zbawczych, zgodnie
z Īywą tradycją KoĞcioáa. Celebracja Eucharystii zawiera bowiem w swym nieskoĔczonym
bogactwie ciągáe odniesienia do historii zbawienia. W Chrystusie ukrzyĪowanym i
zmartwychwstaáym jest nam rzeczywiĞcie dane celebrowanie centralnego wydarzenia
jednoczącego caáą rzeczywistoĞü (por. Ef 1, 10). Od samego początku wspólnota
chrzeĞcijaĔska odczytywaáa wydarzenia z Īycia Jezusa, a w szczególnoĞci tajemnicĊ
paschalną, w powiązaniu z caáą historią starotestamentalną.

b)
Katecheza mistagogiczna powinna zadbaü ponadto o wprowadzenie wiernych w
znaczenie znaków zawartych w obrzĊdach. To zadanie jest szczególnie pilne w naszych
czasach, mocno nacechowanych techniką, w których grozi utrata zdolnoĞci rozumienia
znaków i symboli. Zadaniem tej katechezy jest nie tyle informowaü, ile wzbudziü i wychowaü
wraĪliwoĞü wiernych na jĊzyk znaków i gestów, które w poáączeniu ze sáowem stanowią
obrzĊd.
c)
W koĔcu trzeba doáoĪyü staraĔ, aby w katechezie mistagogicznej ukazaü wiernym
znaczenie obrzĊdów w powiązaniu z Īyciem chrzeĞcijaĔskim we wszystkich jego wymiarach,
pracy i zaangaĪowaĔ, myĞli i uczuü, aktywnoĞci i wypoczynku. Do tej czĊĞci katechezy
naleĪy ponadto pouczenie o związku tajemnic celebrowanych w obrzĊdzie z
odpowiedzialnoĞcią misyjną wiernych. W tym znaczeniu, dojrzaáym skutkiem mistagogii jest
ĞwiadomoĞü, iĪ wáasna egzystencja jest stopniowo przemieniana przez celebrowane ĞwiĊte
misteria. Celem zresztą wszelkiego chrzeĞcijaĔskiego wychowania jest uformowanie
wiernego jako „nowego czáowieka” w dojrzaáej wierze, uzdalniającej go do Ğwiadczenia we
wáasnym Ğrodowisku o chrzeĞcijaĔskiej nadziei, którą Īywi.
By móc speániü takie zadanie wychowawcze wewnątrz naszych koĞcielnych wspólnot trzeba
mieü osoby odpowiednio przygotowane. Na pewno caáy Lud BoĪy powinien czuü siĊ
zobowiązany do sprostania tej formacji. KaĪda chrzeĞcijaĔska wspólnota jest wezwana, by
byáa miejscem pedagogicznego wprowadzania w tajemnice, które siĊ celebruje w wierze. W
związku z tym, Ojcowie synodalni wskazali na koniecznoĞü wiĊkszego zaangaĪowania
wspólnot Īycia konsekrowanego oraz ruchów i grup, które na mocy wáasnych charyzmatów
mogą nadaü nowy impuls chrzeĞcijaĔskiej formacji. RównieĪ i w naszym czasie Duch ĝwiĊty
na pewno nie skąpi wylania swoich darów dla wspierania apostolskiej misji KoĞcioáa, która
zmierza do rozprzestrzenienia wiary oraz do rozwiniĊcia jej w nas, aĪ do jej dojrzaáoĞci.
Szacunek dla Eucharystii
65. Przekonywującym znakiem skutecznego oddziaáywania na wiernych eucharystycznej
katechezy jest bez wątpienia wzrost zmysáu tajemnicy Boga obecnego wĞród nas. MoĪna to
zweryfikowaü poprzez okreĞlone przejawy szacunku dla Eucharystii, nabyte przez wiernych
przez mistagogiczne wprowadzenie. Mam na uwadze, w ogólnoĞci, znaczenie gestów i
postaw, takich np. jak klĊkanie podczas znaczących momentów modlitwy eucharystycznej.
Przystosowując siĊ do uprawnionej róĪnorodnoĞci znaków, które są podejmowane w
kontekĞcie róĪnych kultur, podczas kaĪdej celebracji jest przeĪywana i wyraĪa siĊ
ĞwiadomoĞü znalezienia siĊ wobec nieskoĔczonego majestatu Boga, który dociera do nas w
pokorny sposób w znakach sakramentalnych.

ADORACJA I POBOĩNOĝû EUCHARYSTYCZNA
WewnĊtrzny związek pomiĊdzy celebracją i adoracją
66. Kulminacyjnym momentem Synodu byáa wspólna, wraz z licznymi wiernymi, adoracja
eucharystyczna w Bazylice Ğw. Piotra. Biorąc udziaá w tej modlitwie, zgromadzenie biskupów
zwróciáo uwagĊ, nie tylko przez sáowa, na znaczenie wewnĊtrznej relacji pomiĊdzy celebracją
eucharystyczną a adoracją. W tym waĪnym aspekcie wiary KoĞcioáa znajduje siĊ jeden z
elementów decydujących o jego drodze, podjĊtej po odnowie liturgicznej, upragnionej przez

Sobór WatykaĔski II. Gdy podejmowano pierwsze kroki reformy liturgicznej, wewnĊtrzny
związek pomiĊdzy Mszą Ğw. a adoracją nie byá niekiedy postrzegany wystarczająco jasno.
Rozprzestrzeniane wówczas zarzuty miaáy Ĩródáo w zaáoĪeniu, Īe Chleb eucharystyczny miaá
byü nam dany nie dla kontemplacji, ale dla spoĪywania. W rzeczywistoĞci, w Ğwietle
doĞwiadczenia modlitwy KoĞcioáa okazuje siĊ, Īe takie przeciwstawienie jest pozbawione
jakiegokolwiek fundamentu. JuĪ Ğw. Augustyn powiedziaá: „nemo autem illam carnem
manducat, nisi prius adoraverit;(…) peccemus non adorando – Niech nikt nie spoĪywa tego
Ciaáa, jeĞli Go najpierw nie adorowaá; (…) grzeszylibyĞmy, gdybyĞmy Go nie adorowali”. W
Eucharystii naprawdĊ Syn BoĪy wychodzi nam naprzeciw i pragnie siĊ z nami zjednoczyü;
adoracja eucharystyczna nie jest niczym innym jak tylko oczywistym rozwiniĊciem celebracji
eucharystycznej, która sama w sobie jest najwiĊkszym aktem adoracji KoĞcioáa. PrzyjĊcie
Eucharystii oznacza ustawienie siĊ w postawie adoracji wobec Tego, którego przyjmujemy.
WáaĞnie dlatego i tyko dlatego, stajemy siĊ jedno z Nim i w pewien sposób kosztujemy
zadatku piĊkna liturgii niebieskiej. Akt adoracji poza Mszą Ğw. przedáuĪa i intensyfikuje to,
co siĊ dokonaáo podczas samej celebracji liturgicznej. W rzeczywistoĞci, „tylko przez
adoracjĊ moĪna dojrzeü do gáĊbokiego i autentycznego przyjĊcia Chrystusa. I wáaĞnie w tym
akcie osobowego spotkania z Panem dojrzewa takĪe posáannictwo spoáeczne, zawarte w
Eucharystii, które ma na celu przeáamanie barier nie tylko miĊdzy Panem a nami, ale takĪe i
przede wszystkim barier odgradzających nas od siebie nawzajem”.
Praktyka adoracji eucharystycznej
67. Dlatego wraz ze zgromadzeniem synodalnym Īywo polecam pasterzom KoĞcioáa oraz
Ludowi BoĪemu praktykĊ adoracji eucharystycznej, czy to osobistej, czy wspólnotowej.
Wielką korzyĞcią bĊdzie tu odpowiednia katecheza, która wyjaĞni wiernym znaczenie tego
aktu kultu. Pozwala on gáĊbiej i z wiĊkszą korzyĞcią przeĪywaü samą celebracjĊ liturgiczną.
NastĊpnie, na tyle, na ile to jest moĪliwe, w oĞrodkach najbardziej zaludnionych, byáoby
stosowne wyznaczenie koĞcioáów oraz oratoriów przeznaczonych wáaĞnie dla wieczystej
adoracji. Ponadto polecam, by w formacji katechetycznej dzieci, w szczególnoĞci w ramach
przygotowania do pierwszej Komunii Ğw., byáy one wprowadzane w znaczenie i piĊkno
dotrzymywania towarzystwa Jezusowi i by byáo kultywowane ich zdumienie wobec Jego
obecnoĞci w Eucharystii.
Chciaábym wyraziü mój gáĊboki szacunek oraz poparcie dla tych wszystkich instytutów Īycia
konsekrowanego, których czáonkowie poĞwiĊcają znaczną czĊĞü swego czasu na adoracjĊ
eucharystyczną. W ten sposób dla wszystkich są przykáadem osób, które pozwalają siĊ
ksztaátowaü przez realną obecnoĞü Pana. Tak samo pragnĊ dodaü otuchy tym
stowarzyszeniom wiernych, jak równieĪ bractwom, które podejmują tĊ praktykĊ jako swoje
szczególne zadanie, stając siĊ zaczynem kontemplacji dla caáego KoĞcioáa i przypomnieniem
o centralnym miejscu Chrystusa w Īyciu poszczególnych ludzi oraz wspólnot.
Formy poboĪnoĞci eucharystycznej
68. Osobista áącznoĞü, jaką konkretny wierny nawiązuje z Jezusem obecnym w Eucharystii,
zawsze odsyáa go ponownie do wspólnoty koĞcielnej, uĞwiadamiając mu jego przynaleĪnoĞü
do Ciaáa Chrystusa. Dlatego poza zaproszeniem poszczególnych wiernych, by osobiĞcie
znajdowali czas na przebywanie na modlitwie przed sakramentem Oátarza, uwaĪam, iĪ moim
obowiązkiem jest zachĊcenie parafii i róĪnych grup koĞcielnych, by praktykowaáy
wspólnotową adoracjĊ. OczywiĞcie, zachowują caáą swoją wartoĞü istniejące juĪ formy
adoracji eucharystycznej. Mam na myĞli na przykáad procesje eucharystyczne, a nade

wszystko tradycyjną procesjĊ w uroczystoĞü BoĪego Ciaáa, poboĪną praktykĊ naboĪeĔstwa
czterdziestogodzinnego, kongresy eucharystyczne lokalne, narodowe i miĊdzynarodowe oraz
inne analogiczne inicjatywy. Takie formy poboĪnoĞci, dostosowane odpowiednio do
wspóáczesnoĞci i do róĪnych okolicznoĞci, zasáugują na kultywowanie równieĪ dzisiaj.
Miejsce tabernakulum w koĞciele
69. W związku z wagą przechowywania Eucharystii oraz adoracji i szacunku wobec
sakramentu Ofiary Chrystusa, Synod Biskupów postawiá sobie pytanie dotyczące sprawy
wáaĞciwego umiejscowienia tabernakulum wewnątrz naszych koĞcioáów. Jego prawne
usytuowanie uáatwia bowiem unaocznienie realnej obecnoĞci Chrystusa w NajĞwiĊtszym
sakramencie. Jest zatem konieczne, by miejsce, gdzie są przechowywane Postacie
Eucharystyczne, byáo áatwo rozpoznawalne przez kaĪdego, kto wchodzi do koĞcioáa, równieĪ
dziĊki wiecznej lampce. W tym celu naleĪy wziąü pod uwagĊ ukáad architektoniczny budynku
sakralnego: w koĞcioáach, w których nie ma kaplicy NajĞwiĊtszego sakramentu a pozostaá
oátarz gáówny z tabernakulum, wskazane jest, by zachowaü ten ukáad dla przechowywania i
adoracji Eucharystii, unikając stawiania w tym miejscu fotela dla celebransa. W nowych
koĞcioáach dobrze jest przewidzieü kaplicĊ z Sanctissimum w pobliĪu prezbiterium; tam gdzie
to nie jest moĪliwe, lepsze jest usytuowanie tabernakulum w prezbiterium, w miejscu
odpowiednio wyniesionym, w poĞrodku przestrzeni absydalnej, lub w innym miejscu, skąd
bĊdzie równie dobrze widoczne. Takie rozwiązania przyczyniają siĊ do uszanowania godnoĞci
tabernakulum, o które zawsze naleĪy dbaü równieĪ pod wzglĊdem artystycznym. Trzeba
oczywiĞcie wziąü pod uwagĊ to, co na ten temat orzeka Ogólne wprowadzenie do Mszaáu
Rzymskiego. Ostatecznie osąd w tej materii naleĪy do biskupa miejsca.

CZĉĝû TRZECIA
EUCHARYSTIA, MISTERIUM ĩYCIA
„Jak Mnie posáaá Īyjący Ojciec, a Ja ĪyjĊ przez Ojca,
tak i ten, kto Mnie spoĪywa, bĊdzie Īyá przeze Mnie” (J 6, 57)
EUCHARYSTYCZNA FORMA ĩYCIA CHRZEĝCIJAēSKIEGO

Rozumna sáuĪba BoĪa – logiké latreía (Rz 12,1)
70. Pan Jezus, stawszy siĊ dla nas chlebem prawdy i miáoĞci, mówiąc o darze swego Īycia
zapewnia nas: „kto spoĪywa ten chleb, bĊdzie Īyá na wieki” (J 6, 51). To zaĞ „Īycie wieczne”
rozpoczyna siĊ w nas juĪ teraz poprzez zmianĊ, jaką dar eucharystyczny w nas rodzi: „ten, kto
Mnie spoĪywa, bĊdzie Īyá przeze Mnie” (J 6, 57). Te sáowa Jezusa sprawiają, iĪ moĪemy
pojąü jak tajemnica, „w którą wierzymy” i „którą celebrujemy” staje siĊ, przez wewnĊtrzną
dynamikĊ, zasadą nowego Īycia w nas oraz formą chrzeĞcijaĔskiej egzystencji. PrzystĊpując
bowiem do Ciaáa i Krwi Jezusa Chrystusa stajemy siĊ uczestnikami Īycia BoĪego na sposób
coraz bardziej dojrzaáy i Ğwiadomy. Ma znaczenie w tym miejscu to, co Ğw. Augustyn mówi
w swych Wyznaniach o wieczystym Logosie, pokarmie duszy, gdy ukazując jego
paradoksalny charakter, wyobraĪa sobie, Īe w dialogu z Nim sáyszy sáowa: ”Jam pokarm

dorosáych, doroĞnij, a bĊdziesz mnie poĪywaá – i nie wcháoniesz mnie w siebie, jak siĊ
wcháania cielesny pokarm, lecz ty siĊ we mnie przemienisz”. W rzeczywistoĞci to nie pokarm
eucharystyczny przemienia siĊ w nas, ale my w sposób tajemniczy jesteĞmy w niego
przemienieni. Chrystus karmi nas jednocząc ze sobą: „On nas przyjmuje i przyciąga do
siebie”.
Celebracja eucharystyczna jawi siĊ tutaj w caáej swej mocy jako Ĩródáo i szczyt koĞcielnej
egzystencji, w miarĊ jak wyraĪa równoczeĞnie, czy to genezĊ, czy speánienie nowej i
definitywnego kultu, logiké latreía. Sáowa Ğw. Pawáa na ten temat skierowane do Rzymian są
najbardziej syntetycznym sformuáowaniem tego, jak Eucharystia przemienia caáe nasze Īycie
w duchowy kult skáadany i miáy Bogu: „A zatem proszĊ was, bracia, przez miáosierdzie BoĪe,
abyĞcie dali ciaáa swoje na ofiarĊ Īywą, ĞwiĊtą, Bogu przyjemną, jako wyraz waszej rozumnej
sáuĪby BoĪej” (Rz 12, 1). W tych sáowach wyáania siĊ obraz nowego kultu, jako caákowitej
ofiary záoĪonej z wáasnej osoby w komunii z caáym KoĞcioáem. Nacisk poáoĪony przez
Apostoáa na ofiarĊ záoĪoną z naszego ciaáa podkreĞla ludzki konkretny wymiar sáuĪby, która
nie moĪe byü bezcielesna. W związku z tym ĝwiĊty z Hippony przypomina nam ponownie:
”Oto, co jest ofiarą chrzeĞcijan: «Wszyscy razem tworzymy jedno ciaáo w Chrystusie».
KoĞcióá nie przestaje powtarzaü tej ofiary w dobrze znanym wiernym sakramencie Oátarza,
przy czym wie, Īe w tym, co ofiaruje, równieĪ sam skáada siebie w ofierze”. Nauka katolicka
stwierdza bowiem, Īe Eucharystia, jako w ofiara Chrystusa, jest takĪe ofiarą caáego KoĞcioáa,
a wiĊc wiernych. Nacisk poáoĪony na ofiarĊ – sacri-ficium – oznacza tutaj caáe egzystencjalne
bogactwo, wciągniĊte w przeksztaácenie naszej ludzkiej rzeczywistoĞci, pochwyconej przez
Chrystusa (por. Flp 3, 12).
Ogarniająca wszystko skutecznoĞü eucharystycznego kultu
71. Nowy chrzeĞcijaĔski wymiar kultu obejmuje kaĪdy aspekt ludzkiej egzystencji,
przemieniając ją: „Przeto czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko na
chwaáĊ BoĪą czyĔcie” (1 Kor 10, 31). W kaĪdym akcie swego Īycia chrzeĞcijanin jest
wezwany do wyraĪenia prawdziwego kultu skáadanego Bogu. Stąd nabiera wewnĊtrznego
ksztaátu eucharystyczna natura Īycia chrzeĞcijaĔskiego. Eucharystia, na ile angaĪuje ludzką
rzeczywistoĞü wierzącego w jej codziennej konkretnoĞci, na tyle umoĪliwia, by dzieĔ po dniu,
stopniowo przemieniaü czáowieka powoáanego przez áaskĊ do tego, by byá na obraz Syna
BoĪego (por. Rz 8, 29n.). Nie ma nic, co autentycznie ludzkie – myĞli i uczucia, sáowa i
uczynki – co nie znalazáoby w sakramencie Eucharystii stosownej formy dla przeĪycia w
peáni. Tu ujawnia siĊ caáa wartoĞü antropologiczna radykalnej nowoĞci przyniesionej przez
Chrystusa w Eucharystii: kult oddawany Bogu nie moĪe byü w ludzkiej egzystencji
ograniczony do szczególnego prywatnego momentu, ale ze swej natury zmierza do
przenikniĊcia kaĪdego aspektu rzeczywistoĞci czáowieka. Kult skáadany Bogu przyjemny
staje siĊ tym samym nowym sposobem przeĪywania wszystkich okolicznoĞci Īycia, w którym
kaĪdy szczegóá jest wyniesiony, gdyĪ jest doznawany w kontekĞcie wiĊzi z Chrystusem, jako
ofiara skáadana Bogu (por. 1Kor 10,31). „Chwaáą Boga jest Īywy czáowiek. A Īyciem
czáowieka jest oglądanie Boga.
„Iuxta dominicam viventes”– Īyü na sposób dnia PaĔskiego
72. Ta radykalna nowoĞü, jaką Eucharystia wprowadza w Īycie czáowieka, ujawnia siĊ w
sumieniu chrzeĞcijaĔskim od samego początku. Wierni bardzo szybko dostrzegli gáĊboki
wpáyw, jaki celebracja eucharystyczna wywiera na styl ich Īycia. ĝw. Ignacy z Antiochii
wyjaĞniaá tĊ prawdĊ, okreĞlając chrzeĞcijan jako „tych, którzy przeszli do nowej nadziei”,

jako tych, co Īyją „na sposób dnia PaĔskiego” (iuxta dominicam viventes). To okreĞlenie
wielkiego mĊczennika antiocheĔskiego wskazuje jasno związek pomiĊdzy rzeczywistoĞcią
eucharystyczną a chrzeĞcijaĔską egzystencją w jej codziennoĞci. Typowy dla chrzeĞcijan
zwyczaj zbierania siĊ w pierwszy dzieĔ po szabacie, by celebrowaü zmartwychwstanie
Chrystusa jest – wedáug opisu Ğw. Justyna mĊczennika – równieĪ znakiem, który okreĞla
ksztaát egzystencji odnowionej w spotkaniu z Chrystusem. OkreĞlenie Ğw. Ignacego – „Īyü na
sposób dnia PaĔskiego” – podkreĞla wzorcową wartoĞü, jaką ma ten ĞwiĊty dzieĔ w stosunku
do pozostaáych dni tygodnia. Niedziela nie wyróĪnia siĊ bowiem przez proste zawieszenie
zwyczajnych zajĊü, jakby coĞ w rodzaju nawiasu w ramach zwyczajnego rytmu dni.
ChrzeĞcijanie zawsze odbierali ten dzieĔ, jako pierwszy w tygodniu, poniewaĪ w nim
sprawuje siĊ pamiątkĊ radykalnej nowoĞci przyniesionej przez Chrystusa. Dlatego niedziela
jest dniem, w którym chrzeĞcijanin odnajduje tĊ eucharystyczną formĊ swojej egzystencji,
dziĊki której jest on stale wzywany, aby Īyü. „ĩycie na sposób dnia PaĔskiego” oznacza Īycie
w ĞwiadomoĞci wyzwolenia przyniesionego przez Chrystusa oraz realizowanie wáasnej
egzystencji jako ofiary skáadanej Bogu z samego siebie, aby Jego zwyciĊstwo objawiaáo siĊ w
peáni wszystkim ludziom poprzez postĊpowanie wewnĊtrznie odnowione.
Obowiązek ĞwiĊtowania niedzieli
73. Ojcowie synodalni, Ğwiadomi nowej zasady Īyciowej, jaką Eucharystia udziela
chrzeĞcijaninowi, potwierdzili znaczenie przykazania niedzielnego ĞwiĊtowania dla
wszystkich wiernych, jako Ĩródáa autentycznej wolnoĞci, umoĪliwiającej przeĪywanie
kaĪdego z pozostaáych dni tygodnia wedáug tego, co siĊ celebrowaáo w „dzieĔ PaĔski”. ĩycie
wiarą jest bowiem zagroĪone, jeĞli siĊ juĪ nie odczuwa pragnienia uczestniczenia w celebracji
eucharystycznej, w której sprawuje siĊ pamiątkĊ paschalnego zwyciĊstwa. Uczestniczenie w
niedzielnym zgromadzeniu liturgicznym wraz ze wszystkimi braümi i siostrami, z którymi
tworzy siĊ jedno ciaáo w Chrystusie Jezusie, jest nakazem chrzeĞcijaĔskiego sumienia i
równoczeĞnie ono to chrzeĞcijaĔskie sumienie formuje. Zagubienie sensu niedzieli jako dnia
PaĔskiego, który ma byü uĞwiĊcony, jest symptomem zagubienia autentycznego sensu
chrzeĞcijaĔskiej wolnoĞci, wolnoĞci dzieci BoĪych. Uwagi uczynione na ten temat przez
mego czcigodnego poprzednika Jana Pawáa II w liĞcie apostolskim Dies Domini – odnoĞnie
do róĪnych wymiarów niedzieli – wciąĪ pozostają cenne dla chrzeĞcijan: jest ona Dies Domini
w odniesieniu do dzieáa stworzenia; Dies Christi jako dzieĔ nowego stworzenia oraz daru
Ducha ĝwiĊtego, którego zmartwychwstaáy Pan udziela; Dies Ecclesiae jako dzieĔ, w którym
wspólnota chrzeĞcijaĔska zbiera siĊ dla celebracji; Dies hominis jako dzieĔ radoĞci,
odpoczynku oraz braterskiej miáoĞci.
Dlatego ten dzieĔ jawi siĊ jako podstawowy i pierwszy dzieĔ Ğwiąteczny, w którym kaĪdy
wierny, w Ğrodowisku, w którym Īyje, moĪe staü siĊ gáosicielem i straĪnikiem sensu czasu. Z
tego dnia rzeczywiĞcie wypáywa sens chrzeĞcijaĔskiej egzystencji oraz nowy sposób
przeĪywania czasu, wiĊzi, pracy, Īycia oraz Ğmierci. Dobrze jest wiĊc, kiedy w dzieĔ PaĔski
koĞcielne Ğrodowiska organizują wokóá niedzielnej celebracji eucharystycznej inne inicjatywy
wáaĞciwe dla chrzeĞcijaĔskiej wspólnoty: spotkania przyjacielskie, inicjatywy na rzecz
formacji wiary dzieci, máodzieĪy oraz dorosáych, pielgrzymki, dzieáa charytatywne oraz róĪne
formy modlitwy. Ze wzglĊdu na tak waĪne wartoĞci – sobotni wieczór sáusznie juĪ od
pierwszych nieszporów przynaleĪy do niedzieli i jest dozwolone speánienie wtedy obowiązku
niedzielnego uczestniczenia – trzeba jednak koniecznie pamiĊtaü, Īe niedziela sama w sobie
zasáuguje, by byü uĞwiĊconą, by nie koĔczyáo siĊ na tym, Īe jest ona dniem, w którym „Bóg
jest nieobecny”.

Sens odpoczynku oraz pracy
74. W koĔcu w tym naszym czasie, jest szczególnie pilne przypomnienie, Īe dzieĔ PaĔski jest
równieĪ dniem odpoczynku od pracy. Usilnie Īyczymy sobie, by jako taki równieĪ byá uznany
przez spoáecznoĞü cywilną, tak by moĪliwe byáo nie podejmowanie pracy zarobkowej, bez
kary z tego powodu. ChrzeĞcijanie, nie bez związku ze znaczeniem szabatu w tradycji
Īydowskiej, widzieli w dniu PaĔskim równieĪ dzieĔ wolny od codziennego trudu. Ma to
waĪne znaczenie, poniewaĪ mówi o relatywizacji pracy, która powinna byü nakierowana na
cel, jakim jest czáowiek: praca jest dla czáowieka, a nie czáowiek dla pracy. àatwo moĪna w
tym widzieü ochronĊ, daną czáowiekowi, przed moĪliwą formą zniewolenia. Jak mogáem to
orzec, „praca ma pierwszorzĊdne znaczenie dla realizacji czáowieka i dla rozwoju
spoáeczeĔstwa. Musi byü zatem organizowana i wykonywana z peánym poszanowaniem
ludzkiej godnoĞci i w duchu sáuĪby dobru wspólnemu. Jest równieĪ waĪne, aby czáowiek nie
staá siĊ niewolnikiem pracy, by nie traktowaá jej w sposób baáwochwalczy sądząc, Īe to
wáaĞnie ona nadaje ostateczny i definitywny sens Īyciu”. W dniu poĞwiĊconym Bogu
czáowiek odnajduje sens swego istnienia, jak równieĪ swego pracowitego wysiáku.
Niedzielne zgromadzenia pod nieobecnoĞü kapáana
75. RozwaĪając znaczenie niedzielnej celebracji dla Īycia chrzeĞcijaĔskiego, napotykamy na
problem tych wspólnot chrzeĞcijaĔskich, w których brak kapáana, a w konsekwencji, nie jest
moĪliwe sprawowanie Mszy Ğw. w dzieĔ PaĔski. NaleĪy powiedzieü, Īe stajemy tutaj wobec
doĞü zróĪnicowanych miĊdzy sobą sytuacji. Synod nade wszystko poleciá wiernym, by
udawali siĊ do jednego z koĞcioáów w diecezji, w których jest zagwarantowana obecnoĞü
kapáana, równieĪ i wtedy, gdy wymaga to pewnej ofiary. Natomiast tam, gdzie wielkie
odlegáoĞci praktycznie uniemoĪliwiają wiernym uczestniczenie w niedzielnej Eucharystii
waĪne jest, by wspólnota chrzeĞcijaĔska mimo wszystko gromadziáa siĊ w celu wychwalania
Pana i upamiĊtniania dnia Jemu poĞwiĊconego. NaleĪy jednak stosownie pouczyü wiernych o
róĪnicy pomiĊdzy Mszą Ğw. a zgromadzeniem niedzielnym w oczekiwaniu na kapáana.
Troska duszpasterska KoĞcioáa winna siĊ wyraĪaü w takiej sytuacji w czuwaniu, by liturgia
sáowa zorganizowana pod kierunkiem diakona lub osoby odpowiedzialnej w danej
wspólnocie za to zadanie, wyznaczone jej przez kompetentną wáadzĊ, byáa przeprowadzona
wedáug okreĞlonego rytuaáu opracowanego przez KonferencjĊ Biskupów i zatwierdzonego do
tego celu. Przypominam, Īe do ordynariusza naleĪy udzielanie uprawnienia do udzielania
Komunii Ğw. podczas takich zgromadzeĔ liturgicznych, po uprzednim uwaĪnym rozwaĪeniu
stosownoĞci takiego wyboru. Ponadto naleĪy tak postĊpowaü, by nie wywoáywaü we
wspólnotach niepewnoĞci co do centralnej roli kapáana oraz sakramentalnego wymiaru Īycia
KoĞcioáa. Znaczenie roli Ğwieckich, którym naleĪy siĊ wdziĊcznoĞü za ich hojnoĞü w sáuĪbie
chrzeĞcijaĔskiej wspólnocie, nigdy nie powinno przesáaniaü niezastąpionej posáugi kapáanów
w Īyciu KoĞcioáa. Dlatego naleĪy uwaĪnie czuwaü, by zgromadzenia oczekujące na kapáana
nie dawaáy sposobnoĞci do wizji eklezjologicznych niezgodnych z prawdą Ewangelii oraz
Tradycją KoĞcioáa. Mają one byü raczej uprzywilejowanymi okazjami do modlitwy, by Bóg
zesáaá kapáanów wedáug swego Serca. Wzruszające jest to, co na ten temat pisaá PapieĪ Jan
Paweá II w LiĞcie do kapáanów na Wielki Czwartek 1979 roku, wspominając miejsca, w
których ludzie, pozbawieni przez dyktatury kapáanów, gromadzili siĊ w koĞciele albo w
sanktuarium, káadli na oátarzu stuáĊ, jaka siĊ jeszcze zachowaáa, i recytowali modlitwy liturgii
eucharystycznej, „a przed przeistoczeniem zapadaáa gáĊboka cisza” na znak, jak „bardzo
pragną usáyszeü te sáowa, które tylko kapáaĔskie usta mogą skutecznie wypowiedzieü”. W tej
wáaĞnie perspektywie, zwaĪywszy na nieporównywalne dobro wynikające z eucharystycznej
Ofiary, proszĊ wszystkich kapáanów o czynną i konkretną gotowoĞü do jak najczĊstszego

nawiedzania, na ile jest to moĪliwe, wspólnot powierzonych ich duszpasterskiej trosce, aby
nie pozostawaáy one zbyt dáugo bez sakramentu miáoĞci.
PrzynaleĪnoĞü koĞcielna – eucharystyczna forma chrzeĞcijaĔskiej egzystencji
76. Przypomnienie znaczenia niedzieli jako Dies Ecclesiae pobudza nas do uĞwiadomienia
sobie wewnĊtrznej relacji pomiĊdzy zwyciĊstwem Jezusa nad záem i Ğmiercią, a naszą
przynaleĪnoĞcią do Jego eklezjalnego Ciaáa. KaĪdy bowiem chrzeĞcijanin, odnajduje w dniu
PaĔskim równieĪ i wspólnotowy wymiar swej wáasnej odkupionej egzystencji.
Uczestniczenie w celebracji liturgicznej, przyjmowanie w Komunii Ciaáa i Krwi PaĔskiej jest
równoczeĞnie pogáĊbieniem naszej przynaleĪnoĞci do Tego, który za nas umará (por. 1 Kor 6,
19n; 7, 23). RzeczywiĞcie, kto karmi siĊ Chrystusem, Īyje dla Niego. W Ğwietle tajemnicy
eucharystycznej ukazuje siĊ gáĊbokie znaczenie communio sanctorum. Komunia zawsze i
nierozdzielnie ma konotacjĊ wertykalną oraz horyzontalną. Komunia z Bogiem oraz komunia
z braümi i siostrami: te dwa wymiary spotykają siĊ tajemniczo w darze eucharystycznym.
„Gdzie niszczy siĊ komuniĊ z Bogiem, bĊdącą komunią z Ojcem, z Synem i z Duchem
ĝwiĊtym, niszczy siĊ równieĪ korzenie i Ĩródáo komunii miĊdzy nami. A gdy my nie Īyjemy
w komunii, nie ma równieĪ Īywej i prawdziwej komunii z Bogiem Trynitarnym”. Dlatego,
wezwani by staü siĊ czáonkami Chrystusa, a wiĊc teĪ czáonkami jedni drugich (por. 1 Kor 12,
27), stanowimy rzeczywistoĞü ontologicznie zbudowaną na Chrzcie Ğw. oraz karmioną
Eucharystią, rzeczywistoĞü, która domaga siĊ, by byáa dostrzegalna w Īyciu naszych
wspólnot.
Eucharystyczny wymiar chrzeĞcijaĔskiej egzystencji jest bez wątpienia wymiarem
koĞcielnym i wspólnotowym. Poprzez diecezje i parafie, które tworzą podstawowe struktury
KoĞcioáa na danym terytorium, kaĪdy wierny moĪe konkretnie doĞwiadczyü swojej
przynaleĪnoĞci do Ciaáa Chrystusa. Stowarzyszenia, ruchy koĞcielne i nowe wspólnoty, jak
równieĪ instytuty Īycia konsekrowanego – wraz z ĪywotnoĞcią charyzmatów otrzymanych od
Ducha ĝwiĊtego na nasze czasy – mają za zadanie wnieĞü swój specyficzny wkáad w
uĞwiadomienie wiernych o tym, Īe naleĪą do Pana (por. Rz 14, 8). Fenomen sekularyzacji,
który nie przypadkiem ma cechy zdecydowanie indywidualistyczne, osiąga swoje zgubne
skutki nade wszystko wĞród ludzi, którzy siĊ izolują, mając nikáy zmysá przynaleĪnoĞci.
ChrzeĞcijaĔstwo, od samego początku zakáadaáo jednoczenie siĊ, tworzenie sieci wiĊzi ciągle
oĪywianych sáuchaniem sáowa i celebracją Eucharystii, oĪywianych przez Ducha ĝwiĊtego.
DuchowoĞü i kultura eucharystyczna
77. Ojcowie synodalni w sposób zdecydowany potwierdzili, Īe „wierni chrzeĞcijanie
potrzebują gáĊbszego zrozumienia relacji pomiĊdzy Eucharystią i codziennym Īyciem.
DuchowoĞü eucharystyczna nie ogranicza siĊ tylko do uczestnictwa we Mszy Ğw. i
poboĪnoĞci wobec NajĞwiĊtszego sakramentu. Obejmuje ona caáe Īycie”. Ta uwaga nabiera
dzisiaj szczególnego znaczenia dla nas wszystkich. Trzeba stwierdziü, Īe jednym z
najpowaĪniejszych skutków wspomnianej nieco wyĪej sekularyzacji jest usuwanie wiary
chrzeĞcijaĔskiej na margines egzystencji, jakby byáa nieuĪyteczna w konkretnym biegu Īycia
ludzi. Bankructwo tego sposobu Īycia „jakby Boga nie byáo” jest dziĞ dla wszystkich
widoczne. Dzisiaj trzeba odkryü na nowo, Īe Jezus Chrystus nie naleĪy zwyczajnie do sfery
prywatnych przekonaĔ dotyczących abstrakcyjnej doktryny, ale jest rzeczywistą osobą, a Jego
wejĞcie w historiĊ prowadzi do odnowienia Īycia wszystkich. Dlatego Eucharystia jako
Ĩródáo i szczyt Īycia i misji KoĞcioáa winna zaowocowaü duchowoĞcią, Īyciem „wedáug
Ducha” (Rz 8, 4n; por. Ga 5, 16. 25). Jest godne uwagi, Īe Ğw. Paweá w LiĞcie do Rzymian, w

którym zaprasza do nowego duchowego kultu, przywoáuje równoczeĞnie koniecznoĞü
przemiany wáasnego sposobu Īycia i myĞlenia: „Nie bierzcie wiĊc wzoru z tego Ğwiata, lecz
przemieniajcie siĊ przez odnawianie umysáu, abyĞcie umieli rozpoznaü, jaka jest wola BoĪa:
co jest dobre, co Bogu przyjemne i doskonaáe” (12, 2). W ten sposób Apostoá narodów
podkreĞla związek pomiĊdzy prawdziwym kultem duchowym a koniecznoĞcią nowego
pojmowania istnienia i postĊpowania w Īyciu. Integralną czĊĞcią eucharystycznej formy Īycia
jest odnowienie mentalnoĞci, „abyĞmy juĪ nie byli dzieümi, którymi miotają fale i porusza
kaĪdy powiew nauki” (Ef 4, 14).
Eucharystia i ewangelizacja kultur
78. Z tego, co stwierdzono wyĪej wynika, iĪ tajemnica eucharystyczna ustawia nas w dialogu
z róĪnymi kulturami, ale równieĪ w pewnym sensie jest ona dla nich wyzwaniem. Trzeba
rozpoznaü miĊdzykulturowy charakter tego nowego kultu, tej logiké latréía. ObecnoĞü Jezusa
Chrystusa oraz wylanie Ducha ĝwiĊtego są wydarzeniami, które mogą w sposób trwaáy
konfrontowaü siĊ z kaĪdą rzeczywistoĞcią kulturalną, aby ją poddaü dziaáaniu ewangelicznego
zaczynu. W konsekwencji prowadzi to do zobowiązania, aby z przekonaniem podejmowaü
ewangelizacjĊ kultur, w ĞwiadomoĞci, Īe sam Chrystus jest prawdą kaĪdego czáowieka oraz
caáej historii ludzkiej. Eucharystia staje siĊ kryterium oceny tego wszystkiego, co
chrzeĞcijanin napotyka w róĪnych przejawach kulturowych. W tym waĪnym procesie
moĪemy dostrzec, jak bardzo znaczące są sáowa Ğw. Pawáa, który zaprasza w Pierwszym
LiĞcie do Tesaloniczan: „Wszystko badajcie, a co szlachetne – zachowujcie” (5, 21).
Eucharystia i wierni Ğwieccy
79. W Chrystusie, Gáowie KoĞcioáa Jego Ciaáa, wszyscy chrzeĞcijanie są razem „wybranym
plemieniem, królewskim kapáaĔstwem, narodem ĞwiĊtym, ludem [Bogu] na wáasnoĞü
przeznaczonym, abyĞcie ogáaszali chwalebne dzieáa” (1 P 2, 9). Eucharystia jako tajemnica,
którą siĊ Īyje, udziela siĊ kaĪdemu z nas w takim poáoĪeniu, w jakim siĊ znajdujemy,
sprawiając, iĪ egzystencjalna sytuacja staje siĊ miejscem, w którym codziennie przeĪywa siĊ
nowoĞü chrzeĞcijaĔską. Skoro Ofiara eucharystyczna karmi i pomnaĪa w nas to, co juĪ jest
dane w Chrzcie, dziĊki czemu wszyscy jesteĞmy powoáani do ĞwiĊtoĞci, to teraz powinno to
wypáywaü i ujawniaü siĊ wáaĞnie w tych sytuacjach i stanach Īycia, w których kaĪdy
chrzeĞcijanin siĊ znajduje. PrzeĪywając swoje Īycie, dzieĔ po dniu, jako powoáanie,
chrzeĞcijanin oddaje siĊ na sáuĪbĊ miáą Bogu. Wychodząc od zgromadzenia liturgicznego,
sakrament Eucharystii angaĪuje nas w codzienną rzeczywistoĞü, aby wszystko czyniü na
chwaáĊ BoĪą.
Skoro zaĞ Ğwiat jest „rolą” (Mt 13, 38), w którą Bóg skáada swoich synów jako dobre ziarno,
chrzeĞcijanie Ğwieccy, na mocy Chrztu i Bierzmowania oraz wzmocnieni Eucharystią są
wezwani, by Īyü radykalną nowoĞcią wprowadzoną przez Chrystusa w powszechne warunki
Īycia. Winni oni podtrzymywaü pragnienie, by Eucharystia wyciskaáa coraz gáĊbsze piĊtno na
ich codziennej egzystencji, sprawiając by byli w swym Ğrodowisku pracy oraz w caáym
spoáeczeĔstwie rozpoznawalnymi Ğwiadkami. Szczególną zachĊtĊ kierujĊ do rodzin, aby
czerpaáy natchnienie oraz moc z tego sakramentu. MiáoĞü miĊdzy mĊĪczyzną i kobietą,
przyjĊcie Īycia oraz zadania wychowawcze jawią siĊ jako uprzywilejowana przestrzeĔ, w
której dziaáanie Eucharystii moĪe przemieniaü i prowadziü do tego, aby nasze istnienie
nabraáo peánego sensu. Pasterze niech nigdy nie zaniedbują podtrzymywania, wychowania
oraz zachĊcania wiernych Ğwieckich do przeĪywania w peáni swego powoáania do ĞwiĊtoĞci w

tym Ğwiecie, który Bóg tak umiáowaá, Īe Syna swego daá, „aby zostaá przez Niego zbawiony”
(J 3, 17).
Eucharystia i duchowoĞü kapáaĔska
80. Eucharystyczna forma chrzeĞcijaĔskiej egzystencji objawia siĊ bez wątpienia w
szczególny sposób w stanie kapáaĔskim. DuchowoĞü kapáaĔska jest ze swej istoty
eucharystyczna. Ziarno takiej duchowoĞci znajduje siĊ juĪ w sáowach wypowiedzianych przez
biskupa podczas liturgii ĞwiĊceĔ: „Przyjmij dary ludu ĞwiĊtego, które mają byü ofiarowane
Bogu. RozwaĪaj co bĊdziesz czyniá, naĞladuj to, czego bĊdziesz dokonywaá i prowadĨ Īycie
zgodne z tajemnicą PaĔskiego krzyĪa”. Aby nadaü swojej egzystencji coraz peániejszą formĊ
eucharystyczną, kapáan juĪ w okresie formacji i w nastĊpnych latach powinien zaplanowaü
szeroką przestrzeĔ dla Īycia duchowego. Jest on wezwany, by autentycznie poszukiwaá Boga,
bĊdąc równoczeĞnie blisko ludzkich trosk. Intensywne Īycie duchowe pozwoli mu wejĞü
coraz gáĊbiej w komuniĊ z Panem i pomoĪe mu daü siĊ posiąĞü przez miáoĞü BoĪą, stając siĊ
jej Ğwiadkiem w kaĪdej okolicznoĞci, równieĪ trudnej i ciemnej. W tym celu, wraz z Ojcami
Synodu, zalecam kapáanom „codzienną celebracjĊ Mszy Ğw., równieĪ i wtedy, gdy nie
uczestniczą w niej wierni”. To zalecenie jest przede wszystkim odpowiedzią na obiektywnie
nieskoĔczoną wartoĞü kaĪdej celebracji eucharystycznej; znajduje teĪ uzasadnienie w jej
szczególnej skutecznoĞci duchowej, poniewaĪ Msza Ğw. przeĪywana z wiarą ksztaátuje
czáowieka w najgáĊbszym znaczeniu tego sáowa, gdyĪ sprzyja upodabnianiu siĊ do Chrystusa
oraz utwierdza kapáana w jego powoáaniu.
Eucharystia i Īycie konsekrowane
81. W kontekĞcie związku pomiĊdzy Eucharystią i róĪnymi powoáaniami w KoĞciele
szczególnie jaĞnieje „profetyczne Ğwiadectwo osób konsekrowanych, które w celebracji
eucharystycznej oraz w adoracji znajdują moc do radykalnego pójĞcia za Chrystusem
posáusznym, ubogim i czystym”. Konsekrowani mĊĪczyĨni i kobiety, chociaĪ speániają liczne
zadania wychowawcze i troszczą siĊ o potrzebujących, w nauczaniu czy posáudze chorym
wiedzą, Īe zasadniczym celem ich Īycia jest „kontemplacja rzeczy BoĪych oraz ustawiczne
zjednoczenie z Bogiem”. Istotny wkáad, jakiego KoĞcióá oczekuje od Īycia konsekrowanego
dotyczy o wiele bardziej porządku bycia niĪ dziaáania. W związku z tym chciaábym tu
przywoáaü znaczenie dziewictwa jako Ğwiadectwa wáaĞnie w odniesieniu do tajemnicy
Eucharystii. W istocie, oprócz odniesienia do celibatu kapáaĔskiego, tajemnica
eucharystyczna odsáania wewnĊtrzny związek z dziewictwem konsekrowanym, gdyĪ jest ono
wyrazem wyáącznego oddania siĊ KoĞcioáa Chrystusowi, którego przyjmuje jako swego
OblubieĔca z wiernoĞcią radykalną i páodną. W Eucharystii dziewictwo konsekrowane
znajduje natchnienie oraz pokarm dla caákowitego oddania siĊ Chrystusowi. Z Eucharystii
ponadto czerpie ono pociechĊ i zachĊtĊ, by równieĪ w naszych czasach byü znakiem miáoĞci
bezinteresownej i páodnej, którą Bóg Īywi wobec ludzkoĞci. W koĔcu, poprzez swoje
specyficzne Ğwiadectwo, Īycie konsekrowane staje siĊ obiektywnie przywoáywaniem oraz
antycypacją „godów Baranka” (Ap 19, 7-9), które są kresem caáej historii zbawienia. W tym
znaczeniu skutecznie odsyáa do tej eschatologicznej perspektywy, której kaĪdy czáowiek
potrzebuje, aby mógá ukierunkowaü wáasne wybory oraz decyzje Īyciowe.
Eucharystia i moralna przemiana
82. Odkrywając piĊkno eucharystycznej formy chrzeĞcijaĔskiej egzystencji doszliĞmy
równieĪ do refleksji na temat moralnych energii, jakie są w niej uruchamiane dla wsparcia

autentycznej wolnoĞci wáaĞciwej dzieciom BoĪym. Chciaábym w tym miejscu podjąü
poruszoną na Synodzie tematykĊ, która dotyczy związku pomiĊdzy eucharystyczną formą
egzystencji a przemianą moralną. PapieĪ Jan Paweá II potwierdziá, iĪ Īycie moralne „ma
walor «rozumnej sáuĪby BoĪej» (Rz 12, 1; por. Flp 3, 3), która wypáywa i bierze moc z tego
niewyczerpanego Ĩródáa ĞwiĊtoĞci i uwielbienia, jakim są sakramenty, zwáaszcza Eucharystia.
Uczestnicząc bowiem w ofierze krzyĪa, chrzeĞcijanin dostĊpuje udziaáu w ofiarnej miáoĞci
Chrystusa i zostaje uzdolniony oraz zobowiązany do okazywania tejĪe miáoĞci w Īyciu
poprzez wszystkie swoje postawy i czyny”. W koĔcu, „w samym «kulcie», w Komunii
eucharystycznej zawiera siĊ bycie miáowanym i jednoczeĞnie miáowanie innych. Eucharystia,
która nie przekáada siĊ na miáoĞü konkretnie praktykowaną jest sama w sobie
fragmentaryczna”.
To powoáanie siĊ na moralną wartoĞü duchowej sáuĪby nie naleĪy interpretowaü wedáug
klucza moralistyki. Jest ono nade wszystko radosnym odkryciem dynamiki miáoĞci w sercu
tego, kto przyjmuje dar Pana, oddaje Mu siĊ i odnajduje prawdziwą wolnoĞü. Przemiana
moralna, zawarta w nowym kulcie ustanowionym przez Chrystusa, jest napiĊciem i
serdecznym pragnieniem odpowiedzi na miáoĞü Pana caáym swoim jestestwem, przy
ĞwiadomoĞci wáasnej kruchoĞci. To, o czym mówimy, áatwo dostrzec w opowiadaniu
ewangelicznym o Zacheuszu (por. àk 19, 1-10). Po ugoszczeniu Jezusa w swoim domu,
celnik odkrywa, iĪ jest caákowicie przemieniony: decyduje siĊ daü poáowĊ swego mienia
ubogim oraz zwróciü poczwórnie tym, których okradá. Impuls moralny, który rodzi siĊ z
goszczenia Jezusa w naszym Īyciu, wypáywa z wdziĊcznoĞci za niezasáuĪone doĞwiadczenie
bliskoĞci Pana.
Eucharystyczna spójnoĞü
83. WaĪne jest zwrócenie uwagi na to, co Ojcowie synodalni okreĞlili jako eucharystyczna
spójnoĞü, do której nasza egzystencja jest obiektywnie powoáana. Kult oddawany Bogu, w
istocie nie jest nigdy aktem czysto prywatnym, bez wpáywu na nasze spoáeczne wiĊzi:
wymaga ona publicznego Ğwiadectwa naszej wiary. Dotyczy to oczywiĞcie wszystkich
ochrzczonych, ale szczególnie dotyczy tych, którzy z racji pozycji spoáecznej czy politycznej,
jaką zajmują, muszą podejmowaü decyzje dotyczące wartoĞci fundamentalnych, takich jak
szacunek i obrona ludzkiego Īycia od poczĊcia aĪ do naturalnej Ğmierci, jak rodzina oparta na
maáĪeĔstwie mĊĪczyzny i kobiety, wolnoĞü wychowywania dzieci oraz promocja dobra
wspólnego we wszystkich jego formach. Te wartoĞci nie podlegają negocjacjom. Dlatego
katoliccy politycy oraz ustawodawcy, Ğwiadomi swej powaĪnej odpowiedzialnoĞci
spoáecznej, winni siĊ czuü szczególnie przynaglani przez swe sumienie uformowane w prawy
sposób, by przedstawiaü oraz wspieraü prawa inspirowane przez wartoĞci oparte na ludzkiej
naturze. To wszystko ma obiektywny związek z Eucharystią (por. 1 Kor 11, 27-29). Biskupi
są zobowiązani ciągle przypominaü o tych wartoĞciach; stanowi to czĊĞü ich
odpowiedzialnoĞci za trzodĊ im powierzoną.

EUCHARYSTIA, TAJEMNICA, KTÓRĄ SIĉ GàOSI
Eucharystia i misja
84. W homilii wygáoszonej podczas celebracji eucharystycznej, w której daáem uroczysty
początek mej posáudze na Katedrze Piotrowej, powiedziaáem: „Nie ma nic piĊkniejszego, niĪ

zostaü dosiĊgniĊtym, zaskoczonym przez EwangeliĊ, przez Chrystusa. Nie ma nic
piĊkniejszego, niĪ poznaü Go i dzieliü siĊ z innymi przyjaĨnią z Nim”. To stwierdzenie
zyskuje na intensywnoĞci, jeĞli pomyĞlimy o tajemnicy eucharystycznej. Nie moĪemy
bowiem zatrzymaü dla siebie miáoĞci, którą celebrujemy w tym sakramencie. Domaga siĊ ona
ze swej natury, by byáa przekazana wszystkim. To, czego Ğwiat potrzebuje, to miáoĞü Boga,
spotkanie z Chrystusem i wiara w Niego. Dlatego Eucharystia nie tylko jest Ĩródáem i
szczytem Īycia KoĞcioáa, ale równieĪ jego misji: „KoĞcióá autentycznie eucharystyczny jest
KoĞcioáem misyjnym”. RównieĪ i my winniĞmy móc powiedzieü naszym braciom z
przekonaniem: „To, co ujrzeliĞmy i usáyszeliĞmy to i wam oznajmiamy, abyĞcie i wy mieli
wspóáuczestnictwo z nami!” (por. 1 J 1, 1-3). NaprawdĊ nie ma nic piĊkniejszego jak
spotkanie i udzielanie Chrystusa wszystkim. Zresztą samo ustanowienie Eucharystii
wyprzedza to, co stanowi serce misji Jezusa: On jest posáany przez Ojca dla odkupienia
Ğwiata (por. J 3, 16-17; Rz 8, 32). Podczas Ostatniej Wieczerzy Jezus powierza swoim
uczniom sakrament, który aktualizuje ofiarĊ záoĪoną przez Niego z samego siebie w
posáuszeĔstwie Ojcu dla zbawienia nas wszystkich. Nie moĪemy przystĊpowaü do stoáu
eucharystycznego bez wáączenia siĊ w dynamikĊ misji, która bierze początek w samym Sercu
Boga i zmierza do tego, by objąü wszystkich ludzi. Dlatego czĊĞcią konstytutywną
eucharystycznej formy egzystencji chrzeĞcijaĔskiej jest duch misyjny.
Eucharystia i Ğwiadectwo
85. Pierwszą i podstawową misją, jaka wynika ze ĞwiĊtych tajemnic, które celebrujemy, jest
dawanie Ğwiadectwa naszym Īyciem. Zachwyt wobec daru BoĪego danego nam w Chrystusie
wzbudza w naszej egzystencji nową dynamikĊ, zobowiązującą nas do bycia Ğwiadkami Jego
miáoĞci. Stajemy siĊ Ğwiadkami, gdy poprzez nasze czyny, sáowa i sposób bycia ktoĞ Inny
objawia siĊ i udziela. MoĪna powiedzieü, Īe to Ğwiadectwo jest Ğrodkiem, przez który prawda
o miáoĞci BoĪej dociera w historii do czáowieka, zapraszając go, by dobrowolnie przyjąá tĊ
radykalną nowoĞü. W Ğwiadectwie Bóg siĊ wystawia, by tak rzec, na ryzyko wolnoĞci
czáowieka. Jezus sam jest Ğwiadkiem wiernym i prawdomównym (por. Ap 1, 5; 3, 14);
przyszedá, aby daü Ğwiadectwo prawdzie (por. J 18, 37). W tej refleksji zaleĪy mi na
rozwaĪeniu pojĊcia, które byáo drogie pierwszym chrzeĞcijanom, i dotyczy równieĪ nas,
wspóáczesnych chrzeĞcijan: Ğwiadectwo aĪ po dar z samego siebie, aĪ po mĊczeĔstwo, zawsze
byáo uwaĪane w historii KoĞcioáa za szczyt nowego duchowego kultu: „abyĞcie dali swoje
ciaáa” (Rz 12, 1). PomyĞlmy, na przykáad o opisie mĊczeĔstwa Ğw. Polikarpa ze Smyrny,
ucznia Ğw. Jana: caáe to dramatyczne wydarzenie jest opisane jako liturgia, wiĊcej, jako
stawanie siĊ samego mĊczennika Eucharystią. PomyĞlmy o eucharystycznej ĞwiadomoĞci,
jaką wyraĪa Ignacy z Antiochii przewidując swoje mĊczeĔstwo: uwaĪa siebie za „BoĪą
pszenicĊ” i pragnie staü siĊ w mĊczeĔstwie „czystym chlebem Chrystusa”. ChrzeĞcijanin,
który ofiaruje swoje Īycie w mĊczeĔstwie, wchodzi w peáną komuniĊ z Paschą Jezusa
Chrystusa i w ten sposób sam staje siĊ wraz z Nim Eucharystią. RównieĪ i dziĞ nie brak
KoĞcioáowi mĊczenników, w których odsáania siĊ w najwyĪszy sposób miáoĞü Boga. RównieĪ
wtedy, gdy nie wymaga siĊ od nas próby mĊczeĔstwa, wiemy, Īe kult Bogu przyjemny
domaga siĊ takiej wewnĊtrznej dyspozycyjnoĞci, i znajduje realizacjĊ w radosnym i peánym
przekonania Ğwiadectwie spójnego chrzeĞcijaĔskiego Īycia wobec Ğwiata, w tych
Ğrodowiskach, do których Pan nas posyáa, byĞmy Go gáosili.
Jezus Chrystus, jedyny Zbawiciel
86. PodkreĞlenie wewnĊtrznego związku pomiĊdzy Eucharystią a misją pozwala odkryü
równieĪ ostateczną treĞü naszego przepowiadania. Im Īywsza bĊdzie w sercach chrzeĞcijan

miáoĞü Eucharystii, tym jaĞniejsze bĊdzie zadanie misji: niesienia Chrystusa. Chodzi nie tylko
o ideĊ czy o etykĊ przez Niego natchnioną, ale o dar Jego wáasnej Osoby. Kto nie przekazuje
bratu prawdy o MiáoĞci, jeszcze nie oddaá siĊ wystarczająco. W ten sposób Eucharystia, jako
sakrament naszego zbawienia, nieuchronnie przywoáuje jednoĞü Chrystusa i zbawienia
dokonanego przezeĔ za cenĊ wáasnej krwi. Dlatego tajemnica eucharystyczna, w którą siĊ
wierzy i którą siĊ celebruje, domaga siĊ ciągáego wychowywania wszystkich do pracy
misyjnej, której oĞrodkiem jest gáoszenie Jezusa, jedynego Zbawiciela. To zaĞ powstrzyma
sprowadzanie prawdziwego dzieáa promocji ludzkiej, która mieĞci siĊ zawsze w
autentycznym procesie ewangelizacji, do wyáącznie socjologicznego klucza.
WolnoĞü kultu
87. W tym kontekĞcie chciaábym wyraziü to, co potwierdzili Ojcowie podczas zgromadzenia
synodalnego w sprawie powaĪnych trudnoĞci, na jakie napotykają te wspólnoty
chrzeĞcijaĔskie, które Īyją w warunkach mniejszoĞci lub są wrĊcz pozbawione wolnoĞci
religijnej. PowinniĞmy naprawdĊ dziĊkowaü Bogu za wszystkich biskupów, kapáanów, osoby
konsekrowane oraz Ğwieckich, którzy siĊ poĞwiĊcają dla gáoszenia Ewangelii i Īyją wiarą,
wystawiając na niebezpieczeĔstwo wáasne Īycie. Wiele jest regionów Ğwiata, w których samo
udanie siĊ do koĞcioáa stanowi heroiczne Ğwiadectwo, naraĪające na zepchniĊcie na margines
lub na przemoc. RównieĪ i przy tej okazji pragnĊ potwierdziü solidarnoĞü caáego KoĞcioáa z
tymi, którzy cierpią z powodu braku wolnoĞci kultu. Wiemy, Īe gdzie brakuje wolnoĞci
religijnej, tam brak jest w istocie wolnoĞci najbardziej podstawowej, poniewaĪ w wierze
czáowiek wyraĪa wewnĊtrzną decyzjĊ o ostatecznym sensie wáasnej egzystencji. Módlmy siĊ
wiĊc, by siĊ poszerzyáy przestrzenie wolnoĞci religijnej we wszystkich paĔstwach, aby
chrzeĞcijanie, jak równieĪ i czáonkowie innych religii, mogli swobodnie Īyü w zgodzie z
wáasnymi przekonaniami, zarówno w wymiarze osobistym, jak i wspólnotowym.

EUCHARYSTIA, TAJEMNICA DO OFIAROWANIA ĝWIATU
Eucharystia, chlebem áamanym za Īycie Ğwiata
88. „Chlebem, który Ja dam, jest moje ciaáo [wydane] za Īycie Ğwiata” (J 6, 51). Tymi
sáowami Pan objawia prawdziwe znaczenie daru z wáasnego Īycia dla wszystkich ludzi.
Ukazują one równieĪ dogáĊbne wspóáczucie, jakie Chrystus Īywi wobec kaĪdej osoby.
Ewangelie opowiadają wiele razy o uczuciach Jezusa wobec ludzi, a w szczególnoĞci wobec
cierpiących i grzeszników (por. Mt 20, 34; Mk 6, 34; àk 19, 41). Poprzez gáĊboko ludzkie
uczucia wyraĪa On zbawczy zamysá Boga wobec kaĪdego czáowieka, aby ten osiągnąá
prawdziwe Īycie. KaĪda celebracja eucharystyczna aktualizuje sakramentalnie dar, jaki Jezus
uczyniá z wáasnego Īycia przez Ğmierü na KrzyĪu, dla nas oraz dla Ğwiata caáego.
RównoczeĞnie w Eucharystii Jezus czyni z nas Ğwiadków wspóáczucia Boga wobec kaĪdego
brata i siostry. W ten sposób rodzi siĊ wokóá tajemnicy eucharystycznej sáuĪba miáoĞci wobec
bliĨniego, która „polega wáaĞnie na tym, Īe kocham w Bogu i z Bogiem równieĪ innego
czáowieka, którego w danym momencie moĪe nawet nie znam, lub do którego nie czujĊ
sympatii. Taka miáoĞü moĪe byü urzeczywistniona jedynie wtedy, kiedy jej punktem wyjĞcia
jest intymne spotkanie z Bogiem, spotkanie, które staáo siĊ zjednoczeniem woli, a które
pobudza takĪe uczucia. WáaĞnie wtedy uczĊ siĊ patrzeü na inną osobĊ nie tylko jedynie moimi
oczyma i poprzez moje uczucia, ale równieĪ z perspektywy Jezusa Chrystusa”. W ten sposób
uznajĊ w osobach, do których siĊ przybliĪam, braci i siostry, za których Pan daá swoje Īycie,

miáując ich „aĪ do koĔca” (J 13, 1). W konsekwencji nasze wspólnoty, gdy celebrują
EucharystiĊ powinny byü coraz bardziej Ğwiadome, Īe ofiara Chrystusa jest dla wszystkich i
dlatego Eucharystia przynagla kaĪdego weĔ wierzącego, by stawaá siĊ „chlebem áamanym”
dla innych, a wiĊc by angaĪowaá siĊ na rzecz Ğwiata bardziej sprawiedliwego i braterskiego.
MyĞląc o rozmnoĪeniu chleba i ryb, winniĞmy rozpoznaü, Īe Chrystus nadal, równieĪ i teraz,
wzywa swych uczniów, by osobiĞcie angaĪowali siĊ: „Wy dajcie im jeĞü” (Mt 14, 16).
NaprawdĊ, powoáaniem kaĪdego z nas jest, byĞmy wraz z Jezusem byli chlebem áamanym za
Īycie Ğwiata.
Spoáeczne konsekwencje tajemnicy eucharystycznej
89. Zjednoczenie z Chrystusem realizuje siĊ w sakramencie, który uzdalnia równieĪ do
wprowadzenia nowoĞci w stosunkach spoáecznych: „«mistyka» tego sakramentu ma charakter
spoáeczny”, bowiem „zjednoczenie z Chrystusem jest jednoczeĞnie zjednoczeniem z
wszystkimi, którym On siĊ daje. Nie mogĊ mieü Chrystusa tylko dla siebie; mogĊ do Niego
naleĪeü tylko w jednoĞci z wszystkimi, którzy juĪ stali siĊ lub staną siĊ Jego”. W związku z
tym konieczne jest wyjaĞnienie relacji pomiĊdzy tajemnicą eucharystyczną i zaangaĪowaniem
spoáecznym. Eucharystia jest sakramentem komunii pomiĊdzy braümi i siostrami, którzy
godzą siĊ na pojednanie z Chrystusem. On to z ĩydów i pogan uczyniá jeden lud, burząc mur
nienawiĞci, jaki ich dzieliá (por. Ef 2, 14). Tylko ciągáe dąĪenie do pojednania pozwala na
godne przyjmowanie Ciaáa i Krwi PaĔskiej (por. Mt 5, 23-24). Chrystus poprzez pamiątkĊ
swojej ofiary wzmacnia komuniĊ wĞród braci, a w szczególnoĞci przynagla tych, którzy są w
konflikcie, by przyspieszyli pojednanie, otwierając siĊ na dialog oraz budowanie
sprawiedliwoĞci. Nie ma wątpliwoĞci, Īe warunkiem budowania prawdziwego pokoju jest
przywrócenie sprawiedliwoĞci, pojednania i przebaczenia. Z tej ĞwiadomoĞci rodzi siĊ wola
przemienienia równieĪ niesprawiedliwych struktur, aby przywróciü na nowo szacunek dla
godnoĞci czáowieka stworzonego na obraz i podobieĔstwo Boga. Poprzez podejmowanie tej
odpowiedzialnoĞci Eucharystia staje siĊ w Īyciu tym, co oznacza w celebracji. Jak mogáem
juĪ stwierdziü, nie jest zadaniem KoĞcioáa udziaá w walce politycznej, aby zbudowaü
spoáeczeĔstwo bardziej sprawiedliwe; niemniej jednak, KoĞcióá nie moĪe i nawet nie
powinien pozostawaü na marginesie walki o sprawiedliwoĞü. KoĞcióá „musi wáączyü siĊ w nią
przez argumentacjĊ rozumową i obudziü siáy duchowe, bez których sprawiedliwoĞü,
domagająca siĊ zawsze wyrzeczeĔ, nie moĪe utrwaliü siĊ i rozwijaü”.
W perspektywie odpowiedzialnoĞci spoáecznej wszystkich chrzeĞcijan, Ojcowie synodalni
przypomnieli, Īe ofiara Chrystusa jest tajemnicą wyzwolenia, która nas przynagla i ciągle
prowokuje. Zwracam siĊ wiĊc z apelem do wszystkich wiernych, by rzeczywiĞcie dziaáali na
rzecz pokoju i sprawiedliwoĞci: „Kto zaĞ uczestniczy w Eucharystii powinien angaĪowaü siĊ
w budowanie pokoju w naszym Ğwiecie naznaczonym przemocą i licznymi wojnami, a dziĞ w
szczególny sposób przez terroryzm, korupcjĊ ekonomiczną oraz wyzysk seksualny”.
Wszystkie te problemy rodzą z kolei inne upokarzające zjawiska, budzące Īywe
zaniepokojenie. Wiemy, Īe nie moĪna stawiü czoáa tym sytuacjom w sposób powierzchowny.
WáaĞnie na mocy tajemnicy, którą celebrujemy, trzeba demaskowaü okolicznoĞci
sprzeciwiające siĊ godnoĞci czáowieka, dla którego Chrystus przelaá swoją krew,
potwierdzając w ten sposób ogromną wartoĞü kaĪdej pojedynczej osoby.
Pokarm prawdy i nĊdza czáowieka
90. Nie moĪemy pozostawaü bezczynni wobec tych procesów globalizacji, które nierzadko
sprawiają, iĪ na poziomie Ğwiatowym wzrasta nadmiernie róĪnica pomiĊdzy bogatymi i

ubogimi. WinniĞmy demaskowaü tych, co trwonią bogactwa ziemi prowokując nierównoĞci,
które woáają do nieba (por. Jk 5, 4). Nie moĪemy, na przykáad, milczeü wobec
„wstrząsających obrazów z wielkich obozów dla uchodĨców i wysiedlonych – w róĪnych
czĊĞciach Ğwiata – zbiorowisk ludzi Īyjących w prowizorycznych warunkach, szukających
schronienia przed jeszcze gorszym losem i potrzebujących wszystkiego. CzyĪ ci ludzie nie są
naszymi braümi i siostrami? CzyĪ ich dzieci nie przyszáy na Ğwiat z takim samym jak inne,
sáusznym pragnieniem szczĊĞcia?”. Pan Jezus, Chleb Īycia wiecznego, nakáania nas i
uwraĪliwia na sytuacje nĊdzy, w której znajduje siĊ wciąĪ wiĊksza czĊĞü ludzkoĞci. Są to
sytuacje, których przyczyna tkwi czĊsto w niepokojącym braku odpowiedzialnoĞci ludzi. W
rzeczywistoĞci, „na podstawie dostĊpnych danych statystycznych moĪna stwierdziü, Īe mniej
niĪ poáowa olbrzymich kwot przeznaczanych na caáym Ğwiecie na zbrojenia, wystarczyáaby w
zupeánoĞci, aby na trwaáe wydobyü z nĊdzy niezliczone rzesze ubogich. Jest to wyzwaniem
dla ludzkiego sumienia. SpoáecznoĞciom, które Īyją poniĪej progu ubóstwa - bardziej z
przyczyn związanych z miĊdzynarodowymi stosunkami politycznymi, handlowymi i
kulturowymi niĪ na skutek niekontrolowanych okolicznoĞci - nasze wspólne dziaáania na
rzecz prawdy mogą i powinny dawaü nowe nadzieje”.
Pokarm prawdy przynagla nas do demaskowania sytuacji, które są niegodne czáowieka, w
których umiera siĊ z powodu braku poĪywienia, niesprawiedliwoĞci lub wyzysku, daje nam
teĪ nową siáĊ i odwagĊ, by pracowaü wytrwale nad budowaniem cywilizacji miáoĞci. Od
początku chrzeĞcijanie starali siĊ dzieliü swymi dobrami (por. Dz 4, 32) oraz pomagaü ubogim
(por. Rz 15, 26). JaámuĪna, którą siĊ zbiera podczas zgromadzeĔ liturgicznych jest Īywym
tego przypomnieniem, jak teĪ aktualną koniecznoĞcią. KoĞcielne instytucje dobroczynne, w
szczególnoĞci Caritas speániają na róĪnych poziomach cenną posáugĊ pomocy osobom
potrzebującym, nade wszystko najuboĪszym. Czerpiąc natchnienie z Eucharystii, która jest
sakramentem miáoĞci, stają siĊ konkretnym jej przejawem; za swe solidarne zaangaĪowanie w
Ğwiecie zasáugują one na aprobatĊ i zachĊtĊ.
Nauka spoáeczna KoĞcioáa
91. Tajemnica Eucharystii uzdalnia nas i przynagla do odwaĪnego angaĪowania siĊ w
struktury tego Ğwiata, by wnieĞü w nie tĊ nowoĞü odniesieĔ, która ma swe niewyczerpalne
Ĩródáo w darze Boga. Modlitwa, którą powtarzamy podczas kaĪdej Mszy Ğw.: „Chleba
naszego powszedniego daj nam dzisiaj” zobowiązuje nas, byĞmy czynili wszystko co
moĪliwe, wspóádziaáając z instytucjami miĊdzynarodowymi, paĔstwowymi i prywatnymi, by
ustaáo lub przynajmniej zmniejszyáo siĊ w Ğwiecie zgorszenie gáodu oraz niedoĪywienia, z
powodu którego cierpi tak wiele milionów ludzi, nade wszystko w krajach bĊdących na
drodze rozwoju. Szczególnie chrzeĞcijanin Ğwiecki, uformowany w szkole Eucharystii,
wezwany jest do bezpoĞredniego podejmowania swojej odpowiedzialnoĞci politycznej i
spoáecznej. Aby mógá stosownie speániaü swe zadanie, trzeba go przygotowaü poprzez
konkretne wychowanie do miáoĞci i sprawiedliwoĞci. W tym celu, jak proponowaá Synod,
konieczne jest, by w diecezjach oraz wspólnotach chrzeĞcijaĔskich znana byáa i stosowana
spoáeczna nauka KoĞcioáa. W tym cennym dziedzictwie, wywodzącym siĊ z najstarszej
tradycji koĞcielnej znajdziemy elementy, które z gáĊboką mądroĞcią wskazują kierunek
reagowania chrzeĞcijan na palące kwestie spoáeczne. Ta nauka, dojrzewając w ciągu caáej
historii KoĞcioáa, charakteryzuje siĊ realizmem i równowagą, co pomaga unikaü poddawania
siĊ báĊdnym kompromisom czy teĪ próĪnym utopiom.
UĞwiĊcenie Ğwiata i ochrona stworzenia

92. Aby rozwinąü gáĊboką duchowoĞü eucharystyczną, zdolną do znaczącego wpáywu na
tkankĊ spoáeczną, trzeba, by lud chrzeĞcijaĔski, który skáada dziĊkczynienie przez
EucharystiĊ, miaá ĞwiadomoĞü, iĪ czyni to w imieniu caáego stworzenia, starając siĊ w ten
sposób o uĞwiĊcenie Ğwiata i pracując intensywnie w tym celu. Eucharystia rzuca potĊĪne
Ğwiatáo na ludzką historiĊ i na caáy kosmos. W tej sakramentalnej perspektywie uczymy siĊ
dzieĔ po dniu, iĪ kaĪde koĞcielne wydarzenie posiada charakter znaku, poprzez który Bóg siĊ
nam udziela i nas przynagla. W ten sposób eucharystyczna forma egzystencji moĪe naprawdĊ
sprzyjaü autentycznej zmianie mentalnoĞci w odczytywaniu historii i Ğwiata. Wychowuje nas
do tego sama liturgia, gdy kapáan podczas ofiarowania darów kieruje do Boga modlitwĊ
báogosáawieĔstwa i proĞby dotyczącą chleba i wina, „owocu ziemi”, „winnego krzewu” oraz
„pracy rąk ludzkich”. Tymi sáowami, poza wáączeniem caáego ludzkiego trudu i aktywnoĞci w
ofiarĊ záoĪoną Bogu, liturgia wzywa nas do uznania ziemi jako stworzenia BoĪego,
wytwarzającego potrzebne nam poĪywienie. Ziemia nie jest niezaleĪną rzeczywistoĞcią, samą
materią, którą nieodpowiedzialnie siĊ posáugujemy wedáug ludzkiej poĪądliwoĞci. Ma ona
miejsce w dobrym zamyĞle Boga, wedáug którego wszyscy jesteĞmy powoáani, aby siĊ staü
synami i córkami w jedynym Synu BoĪym, Jezusie Chrystusie (por. Ef 1, 4-12). Sáuszne
zatroskanie o warunki ekologiczne, jakie degradują naturĊ stworzoną w tak wielu czĊĞciach
Ğwiata, znajduje pociechĊ w perspektywie chrzeĞcijaĔskiej nadziei, która zobowiązuje do
odpowiedzialnego dziaáania na rzecz ochrony stworzenia. W związku pomiĊdzy Eucharystią a
kosmosem odkrywamy bowiem jednoĞü BoĪego zamysáu i moĪemy uchwyciü gáĊboki
związek pomiĊdzy stworzeniem i „nowym stworzeniem”, zapoczątkowanym przez
zmartwychwstanie Chrystusa, nowego Adama. Uczestniczymy w nim juĪ obecnie na mocy
Chrztu (por. Kol 2, 12n), i w ten sposób nasze chrzeĞcijaĔskie Īycie, karmione Eucharystią,
otwiera siĊ na perspektywĊ nowego nieba i nowej ziemi, nowego Ğwiata, w którym nowe
Jeruzalem zstĊpuje z nieba, od Boga, „przystrojone jak oblubienica zdobna w klejnoty dla
swego mĊĪa” (Ap 21, 2).
PrzydatnoĞü Kompendium na temat Eucharystii
93. Na koĔcu tych refleksji, w których chciaáem siĊ zatrzymaü nad wskazaniami
wynikającymi z prac Synodu, pragnĊ równieĪ podjąü propozycjĊ, jaką wysunĊli Ojcowie, aby
uáatwiü ludowi chrzeĞcijaĔskiemu wierzenie, celebrowanie i coraz gáĊbsze przeĪywanie
tajemnicy eucharystycznej. Pod kierunkiem wáaĞciwych dykasterii bĊdzie opublikowane
Kompendium zbierające teksty zawarte w Katechizmie KoĞcioáa Katolickiego, a mianowicie:
modlitwy, wyjaĞnienia modlitw eucharystycznych Mszaáu oraz wszystko, cokolwiek jeszcze
moĪe siĊ okazaü uĪyteczne dla poprawnego pojmowania, sprawowania oraz adorowania
sakramentu Oátarza. ĩyczyábym sobie, aby ten dokument mógá siĊ przyczyniü do tego, by
pamiątka Paschy Pana stawaáa siĊ z kaĪdym dniem coraz bardziej Ĩródáem i szczytem Īycia i
misji KoĞcioáa, i pobudzaáa kaĪdego wiernego, by czyniá z wáasnego Īycia prawdziwy kult
duchowy.

ZAKOēCZENIE

94. Drodzy bracia i siostry, Eucharystia leĪy u Ĩródáa wszelkiej formy ĞwiĊtoĞci i kaĪdy z nas
jest wezwany do peáni Īycia w Duchu ĝwiĊtym. IluĪ to ĞwiĊtych uczyniáo autentycznym
swoje Īycie dziĊki poboĪnoĞci eucharystycznej! Od Ğw. Ignacego z Antiochii do Ğw.

Augustyna, od Ğw. Antoniego Opata do Ğw. Benedykta, od Ğw. Franciszka z AsyĪu do Ğw.
Tomasza z Akwinu, od Ğw. Klary z AsyĪu do Ğw. Katarzyny ze Sieny, od Ğw. Paschalisa
Baylona do Ğw. Piotra Juliana Eymard, od Ğw. Alfonsa Marii Liguori do bá. Karola de
Foucauld, od Ğw. Jana Marii Vianneya do Ğw. Teresy z Lisieux, od Ğw. Pio z Pietrelciny do bá.
Teresy z Kalkuty, od bá. Piergiorgia Frassatiego do bá. Iwana Mertza, by wymieniü tylko kilku
z tak wielu, których ĞwiĊtoĞü zawsze miaáa swoje centrum w sakramencie Eucharystii.
Dlatego jest rzeczą konieczną, by w KoĞciele naprawdĊ wierzono w tĊ najĞwiĊtszą tajemnicĊ,
by ją poboĪnie sprawowano, i by byáa ona przeĪywana intensywnie. Dar, jaki Jezus czyni z
samego siebie w tym sakramencie, pamiątce swej mĊki, Ğwiadczy, Īe wynik naszego Īycia
zaleĪy od naszego uczestnictwa w Īyciu trynitarnym, które w Nim jest nam dane na sposób
definitywny i skuteczny. Celebracja i adoracja Eucharystii pozwala przybliĪaü siĊ do miáoĞci
Boga i przylgnąü do niej osobiĞcie, aĪ do zjednoczenia z umiáowanym Panem. Ofiara z Īycia,
komunia z caáą wspólnotą wierzących oraz solidarnoĞü z kaĪdym czáowiekiem są
nieodzownymi skáadnikami tej „logiké latreía”, duchowego kultu, ĞwiĊtego i miáego Bogu
(por. Rz 12, 1), w którym caáa nasza konkretna rzeczywistoĞü ludzka jest przemieniona na
chwaáĊ Bogu. Dlatego zapraszam wszystkich pasterzy, by doáoĪyli wszelkich staraĔ, aby
promowaü autentycznie eucharystyczną duchowoĞü chrzeĞcijaĔską. Prezbiterzy, diakoni oraz
wszyscy, którzy speániają posáugĊ eucharystyczną, niech zawsze czerpią z tychĪe posáug,
speánianych z uwagą oraz przygotowaniem, moc i zachĊtĊ do wáasnej, osobistej i
wspólnotowej drogi uĞwiĊcenia. ZachĊcam wszystkich Ğwieckich, a w szczególnoĞci rodziny,
by nieustannie znajdowaáy w sakramencie miáoĞci Chrystusa potrzebne energie do przemiany
swego Īycia w autentyczny znak obecnoĞci zmartwychwstaáego Pana. ProszĊ wszystkie osoby
konsekrowane, mĊĪczyzn i kobiety, by ukazywali poprzez wáasne Īycie eucharystyczne blask
i piĊkno wyáącznej przynaleĪnoĞci do Pana.
95. Na początku czwartego wieku chrzeĞcijaĔski kult byá jeszcze zakazany przez wáadzĊ
cesarską. Niektórzy chrzeĞcijanie Afryki Póánocnej, którzy czując siĊ zobowiązani do
celebracji dnia PaĔskiego, stawiali czoáo temu zakazowi. Zostali oni umĊczeni, poniewaĪ
deklarowali, Īe nie mogą Īyü bez Eucharystii, pokarmu Pana: sine dominico non possumus.
Ci mĊczennicy z Abisynii, w jednoĞci z tak wieloma ĞwiĊtymi i báogosáawionymi, którzy
EucharystiĊ uczynili oĞrodkiem swego Īycia, wstawiają siĊ za nami i uczą nas wiernoĞci
spotkaniu z Chrystusem zmartwychwstaáym. RównieĪ i my nie moĪemy Īyü bez uczestnictwa
w sakramencie naszego zbawienia i pragniemy byü iuxta dominicam viventes, co oznacza, iĪ
chcemy przenosiü w nasze Īycie to, co celebrujemy w dniu PaĔskim. Ten dzieĔ, jest w istocie
dniem naszego definitywnego wyzwolenia. Czy naleĪy siĊ dziwiü, Īe pragniemy, by kaĪdy
nasz dzieĔ byá przeĪywany wedáug tej nowoĞci, jaką Chrystus wprowadziá w tajemnicy
Eucharystii?
96. NajĞwiĊtsza Maryja, Dziewica Niepokalana, Arka nowego i wiecznego Przymierza, niech
nam towarzyszy w tej drodze ku Panu, który przychodzi. W Niej znajdujemy najdoskonalszą
realizacjĊ istoty KoĞcioáa. KoĞcióá widzi w Maryi, „NiewieĞcie Eucharystii” – jak Ją nazwaá
Sáuga BoĪy Jan Paweá II í najbardziej wierną ikonĊ samego KoĞcioáa i kontempluje Ją jako
niezastąpiony wzór Īycia eucharystycznego. Dlatego w obecnoĞci „verum Corpus natum de
Maria Virgine” na oátarzu, kapáan w imieniu caáego zgromadzenia liturgicznego potwierdza
sáowami kanonu: „ze czcią wspominamy najpierw peáną chwaáy MaryjĊ, zawsze DziewicĊ,
MatkĊ Boga i naszego Pana Jezusa Chrystusa”. Jej ĞwiĊte imiĊ jest wzywane i czczone
równieĪ w kanonach chrzeĞcijaĔskich tradycji wschodnich. Wierni ze swej strony, „polecają
Maryi, Matce KoĞcioáa swoją egzystencjĊ i swoją pracĊ. Starają siĊ mieü te same uczucia co
Maryja, pomagają caáej wspólnocie, by Īyáa jako ofiara Īywa, miáa Ojcu”. Ona jest tota

pulchra, caáa piĊkna, poniewaĪ w Niej Ğwieci blask chwaáy BoĪej. PiĊkno liturgii niebieskiej,
które powinno siĊ objawiü takĪe w naszych zgromadzeniach, znajduje w Niej wierne odbicie.
Od Niej winniĞmy siĊ uczyü, jak stawaü siĊ ludĨmi Eucharystii i KoĞcioáa, byĞmy mogli,
wedáug sáów Ğw. Pawáa, stawaü siĊ „nieskalani” przed obliczem Pana, tak jak On tego pragnąá
od początku (por. Kol 1, 21; Ef 1, 4).
97. Przez wstawiennictwo Báogosáawionej Dziewicy Maryi, niech Duch ĝwiĊty rozpali w nas
tĊ samą ĪarliwoĞü, jakiej doĞwiadczali uczniowie z Emaus (por. àk 24, 13-35) oraz odnowi w
naszym Īyciu zachwyt wobec Eucharystii, wobec blasku i piĊkna, jakie jaĞnieją w obrzĊdzie
liturgicznym, skutecznym znaku nieskoĔczonego piĊkna samej ĞwiĊtej tajemnicy Boga. Ci
uczniowie powstali i powrócili w poĞpiechu do Jerozolimy, by podzieliü siĊ radoĞcią z braümi
i siostrami w wierze. Prawdziwą bowiem radoĞcią jest rozpoznanie, Īe Pan pozostaje poĞród
nas jako wierny towarzysz naszej drogi. Eucharystia sprawia, Īe odkrywamy, iĪ Chrystus,
umaráy i zmartwychwstaáy, ukazuje siĊ równieĪ jako nam wspóáczesny w tajemnicy KoĞcioáa,
Jego Ciaáa. StaliĞmy siĊ Ğwiadkami tej tajemnicy miáoĞci. ĩyczmy sobie nawzajem, byĞmy
szli napeánieni radoĞcią i podziwem ze spotkania ze ĞwiĊtą Eucharystią, byĞmy doĞwiadczali
oraz gáosili innym prawdĊ o sáowach, którymi Jezus poĪegnaá siĊ ze swoimi uczniami: „A oto
Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aĪ do skoĔczenia Ğwiata” (Mt 28, 20).
W Rzymie, u ĝwiĊtego Piotra, dnia 22 lutego 2007 roku, w ĞwiĊto Katedry Ğw. Piotra
Apostoáa, w drugim roku mego Pontyfikatu.
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Por. Propositio 3.
Por. Mszaá Rzymski, IV Modlitwa eucharystyczna.
Katecheza XXIII, 7: PG 33, 1114 n.
Por. O kapáaĔstwie, VI, 4: PG 48, 681.
TamĪe, III, 4: PG 48, 642.
Propositio 22.
Por. Propositio 42: “To spotkanie eucharystyczne realizuje siĊ w Duchu ĝwiĊtym, który nas
przemienia i uĞwiĊca. On wzbudza w uczniu stanowczą wolĊ odwaĪnego gáoszenia innym
tego, co siĊ usáyszaáo i przeĪyáo, aby i ich doprowadziü do tego samego spotkania z
Chrystusem. W ten sposób, uczeĔ, posáany przez KoĞcióá, otwiera siĊ na misjĊ nie mającą
granic”.
Por. SOBÓR WAT. II, Konst. dogm. o KoĞciele Lumen gentium, 3; przykáadowo por. ĝW.
JAN CHRYZOSTOM, Katecheza 3, 13-19; SC 50, 174-177.
JAN PAWEà II, Enc. Ecclesia de Eucharistia (17 kwietnia 2003), 1: AAS 95 (2003), 433.
TamĪe, 21: AAS 95 (2003), 447.
Por. JAN PAWEà II, Enc. Redemptor hominis (4 marca 1979), 20: AAS 71 (1979), 309-316;
List apost. Dominicae Cenae (24 lutego 1980), 4: AAS 72 (1980), 119-121.
Por. Propositio 5.
Por. ĝW. TOMASZ Z AKWINU, Suma teologiczna, III, q. 80, a 4.
N. 38: AAS 95 (2003), 458.
SOBÓR WAT. II, Konst. dogm. o KoĞciele Lumen gentium, 23.
KONGREGACJA NAUKI WIARY, List o niektórych aspektach KoĞcioáa pojĊtego jako
komunia Communionis notio (28 maja 1992), 11: AAS 85 (1993), 844-845.
Propositio 5: Termin “katolicki” wyraĪa powszechnoĞü wynikającą z jednoĞci, której
Eucharystia, sprawowana w kaĪdym KoĞciele sprzyja i którą buduje. KoĞcioáy partykularne w
KoĞciele powszechnym mają zadanie, by przez sprawowanie Eucharystii objawiáa siĊ ich
jednoĞü, jak i róĪnorodnoĞü. Ta wiĊĨ miáoĞci braterskiej pozwala jaĞnieü komunii trynitarnej.
Sobory i synody wyraĪają w ciągu dziejów ten braterski aspekt KoĞcioáa.
Por. tamĪe.
Dekr. o posáudze i Īyciu prezbiterów Presbyterorum Ordinis, 5.
Por. Propositio 14.
Konst. dogm. o KoĞciele Lumen gentium, 1.
De Orat. Dom., 23: PL, 4, 553.
Konst. dogm. o KoĞciele Lumen gentium, 48; por. równieĪ tamĪe, 9.
Por. Propositio 13.
Por. SOBÓR WAT. II, Konst. dogm. o KoĞciele Lumen gentium, 7.

Por. tamĪe, 11; SOBÓR WAT. II, Dekr. o misyjnej dziaáalnoĞci KoĞcioáa Ad gentes, 9.13.
Por. JAN PAWEà II, List apost. Dominicae Cenae (24 luty 1980), 7: AAS 72 (1980), 124127; SOBÓR WAT. II; Dekr. o posáudze i Īyciu prezbiterów Presbyterorum Ordinis, 5.
Por. Kanony Katolickich KoĞcioáów Wschodnich, kan. 710.
Por. Ordo initiationis christianae adultorum, wprow. ogólne, nn 34-36.
Por. Rytuaá chrztu dzieci, wprow. nn. 18-19.
Por. Propositio 15.
Por. Propositio 7; JAN PAWEà II, Enc. Ecclesia de Eucharistia (17 kwietnie 2003), 36: AAS
95 (2003), 457-458.
Por. JAN PAWEà II, Posynodalna adhort. apost. Reconciliatio et Paenitentia (2 grudnia
1984), 18: AAS 77 (1985), 224-228.
Por. Katechizm KoĞcioáa Katolickiego, 1385.
Chodzi tutaj o Confiteor, czyli o sáowa kapáana i zgromadzenia przed przystąpieniem do
oátarza: „Panie, nie jestem godzien, abyĞ przyszedá do mnie, ale powiedz tylko sáowo, a bĊdzie
uzdrowiona dusza moja.”. Nie bez znaczenia jest akt, Īe liturgia przewiduje takĪe dla kapáana
niektóre bardzo piĊkne modlitwy, przekazane nam przez tradycjĊ, które przywoáują potrzebĊ
przyjĊcia przebaczenia, jak na przykáad modlitwa wypowiadana cicho przed zaproszeniem
wiernych do komunii sakramentalnej: „wybaw mnie przez najĞwiĊtsze Ciaáo i Krew Twoją od
wszystkich nieprawoĞci moich i od wszelkiego záa; spraw takĪe, abym zawsze zachowywaá
Twoje przykazania i nie dozwól mi nigdy odáączyü siĊ od Ciebie”.
Por. ĝW. JAN DAMASCEēSKI, Wykáad wiary prawdziwej, IV, 9: PG 94, 1124C; ĝW.
GRZEGORZ Z NAZJANZU, Mowa 19, 17: PG 36, 356A; SOBÓR TRYDENCKI, Doctrina
de sacramento paenitentiae, cap. 2: DS 1672.
Por. SOBÓR WAT. II, Konst. dogm. o KoĞciele Lumen gentium, 11; JAN PAWEà II,
Posynodalna adhort. apost. Reconciliatio et Paenitentia (2 grudnia 1984), 30: AAS 77 (1985),
256-257.
Por. Propositio 7.
Por. JAN PAWEà II, Motu proprio Misericordia Dei (7 kwietnia 2002): AAS 94 (2002), 452459.
Wraz z Ojcami synodalnymi przypominam, Īe nie-sakramentalne celebracje pokutne,
wymienione w rytuale sakramentu Pojednania, mogą byü uĪyteczne dla wzbudzenia ducha
nawrócenia i komunii w chrzeĞcijaĔskich wspólnotach, przygotowując w ten sposób serca na
celebracjĊ sakramentu: por. Propositio 7.
Por. Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 508.
PAWEà VI, Konst. apost. Indulgentiarum doctrina (1 stycznia 1967), Normae, n. 1: AAS 59
(1967), 21.
TamĪe, 9: AAS 59 (1967), 18-19.
Por. Katechizm KoĞcioáa Katolickiego, 1499-1531.
TamĪe, 1524.
Por. Propositio 44.
Por. SYNOD BISKUPÓW, II ZGROMADZENIE OGÓLNE, Dokument o kapáaĔstwie
ministerialnym Ultimis temporibus (30 listopada 1971): AAS 63 (1971), 898-942.
Por. JAN PAWEà II, Posynodalna adhort. apost. Pastores dabo vobis (25 marca 1992), 4269: AAS 84 (1992), 729-778.
Por. SOBÓR WAT. II, Konst. dogm. o KoĞciele Lumen gentium, 10; KONGREGACJA
NAUKI WIARY, List o niektórych zagadnieniach dotyczących szafarza Eucharystii
Sacerdotium ministeriale (6 sierpnia 1983): AAS 75 (1983), 1001-1009.
Katechizm KoĞcioáa Katolickiego, 1548.
TamĪe, 1552.
Por. In Iohannis Evangelium Tractatus 123, 5: PL 35, 1967.

Por. Propositio 11.
Por. Dekr. o posáudze i Īyciu prezbiterów Presbyterorum Ordinis, 16.
Por. JAN XXIII, Enc. Sacerdotii nostri primordia (1 sierpnia 1959): AAS 51 (1959), 545-579;
PAWEà VI, Enc. Sacerdotalis coelibatus (24 czerwca 1967): AAS 59 (1967), 657-697; JAN
PAWEà II, Posynodalna adhor. apost. Pastores dabo vobis (25 marca 1992), 29: AAS 84
(1992), 703-705: BENEDYKT XVI, Przemówienie do Kurii Rzymskiej (22 grudnia 2006):
L’Osservatore Romano, wyd. polskie, nr 2 (290) 2007, ss. 40-44.
Por. Propositio 11.
Por. SOBÓR WAT. II, Dekr. o formacji kapáaĔskiej Optatam totius, 6; Kodeks Prawa
Kanonicznego, kan. 241, § 1 i kan. 1029; Kanony Katolickich KoĞcioáów Wschodnich, kan.
342, § 1 i kan. 758; JAN PAWEà II, Posynodalna adhort. apost. Pastores dabo vobis (25
marca 1992) 11.34.50: AAS 84 (1992), 673-675; 712-714; 746-748; KONGREGACJA ds.
DUCHOWIEēSTWA, Dyrektorium dla posáugi i Īycia prezbiterów Dives Ecclesiae (31
marca 1994), 58: LEV, 1994, ss. 56-58; KONGREGACJA ds. WYCHOWANIA
KATOLICKIEGO, Instrukcja dotycząca kryteriów rozeznawania powoáania w stosunku do
osób z tendencjami homoseksualnymi w kontekĞcie przyjmowania ich do seminariów i
dopuszczania do ĞwiĊceĔ, (4 listopada 2005): AAS 97 (2005), 1007-1013.
Por. Propositio 12; JAN PAWEà II, Posynodalna adhort. apost. Pastores dabo vobis (25
marca 1992), 41: AAS 84 (1992), 726-729.
SOBÓR WAT. II, Konst. dogm. o KoĞciele Lumen gentium, 29.
Por. Propositio 38.
JAN PAWEà II, Posynodalna adhort. apost. Familiaris consortio (22 listopada 1981), 57:
AAS 74 (1982), 149-150.
List apost. Mulieris dignitatem (15 sierpnia 1988), 26: AAS 80 (1988), 1715-1716.
Katechizm KoĞcioáa Katolickiego, 1617.
Por. Propositio 8.
Por. SOBÓR WAT. II, Konst. dogm. o KoĞciele Lumen gentium, 11.
Por. Propositio 8.
Por. JAN PAWEà II, List apost. Mulieris dignitatem (15 sierpnia 1988): AAS 80 (1988),
1653-1729; KONGREGACJA NAUKI WIARY, List o wspóápracy mĊĪczyzny i kobiety w
KoĞciele i w Ğwiecie (31 maja 2004): AAS 96 (2004), 671-687.
Por. Propositio 9.
Por. Katechizm KoĞcioáa Katolickiego, 1640.
Por. JAN PAWEà II, Posynodalna adhort. apost. Familiaris consortio (22 listopada 1981),
84: AAS 74 (1982), 184-186; KONGREGACJA NAUKI WIARY, List do Biskupów KoĞcioáa
katolickiego na temat przyjmowania Komunii Ğw. przez wiernych rozwiedzionych, Īyjących
w nowych związkach Annus Internationalis Familiae (14 wrzeĞnia 1994): AAS 86 (1994),
974-979.
Por. PAPIESKA RADA ds. INTERPRETACJI TEKSTÓW PRAWNYCH, Instrukcja
odnoĞnie do norm zachowania w trybunaáach koĞcielnych w kwestiach maáĪeĔskich
Dignitatis Connubii (25 stycznia 2005), Watykan 2005.
Por. Propositio 40.
BENEDYKT XVI, Przemówienie do pracowników Trybunaáu Roty Rzymskiej z okazji
inauguracji roku sądowniczego (28 stycznia 2006): AAS 98 (2006), 138; L’Osservatore
Romano, wyd. polskie, nr 4 (282) 2006, s. 30.
Por. Propositio 40.
Por. tamĪe.
Por. tamĪe.
Por. SOBÓR WAT. II, Konst. dogm. o KoĞciele Lumen gentium, 48.
Por. Propositio 3.

Chciaábym tu przypomnieü sáowa peáne nadziei i pociechy, jakie znajdujemy w II Modlitwie
Eucharystycznej: “PamiĊtaj takĪe o naszych zmaráych braciach i siostrach, którzy zasnĊli z
nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej áasce odeszli z tego Ğwiata.
DopuĞü ich do oglądania Twojej ĞwiatáoĞci”.
Por. BENEDYKT XVI, Homilia (8 grudnia 2005): AAS 98 (2006), 15-16; L’Osservatore
Romano wyd. polskie, nr 2 (280) 206, s. 44-46.
Konst. dogm. o KoĞciele Lumen gentium, 58.
Propositio 4.
Relatio post disceptationem, 4: L’Osservatore Romano, 14 paĨdziernika 2005, s. 5.
Por. Sermo 1, 7; 11, 10; 22, 7; 29, 76: Sermones Dominicales ad fidem codicum nunc denuo
editi, Grottaferrata, 1977, ss. 135, 209 n., 292 n., 337; BENEDYKT XVI, Przesáanie do
uczestników II ĝwiatowego Kongresu Ruchów KoĞcielnych i Nowych Wspólnot (22 maja
2006): AAS 98 (2006), 463; L’Osservatore Romano, wyd. polskie, nr 8 (285) 2006, s. 7.
Por. SOBÓR WAT. II, Konst. duszp. o KoĞciele w Ğwiecie wspóáczesnym Gaudium et spes,
22.
Por. SOBÓR WAT. II, Konst. dogm. o Objawieniu BoĪym Dei Verbum, 2.4.
Propositio 33.
Kazanie 227, O Komunii ĝwiĊtej, w: ĝw. Augustyn, Wybór mów (Kazania Ğwiąteczne i
okolicznoĞciowe), táum. Ks. J. Jaworski, Pisma StarochrzeĞcijaĔskich Pisarzy, t. XII,
Warszawa 1973, s. 259; PL 38, 1099.
TenĪe, Homilia 21, 8, w: ĝw. Augustyn, Homilie na Ewangelie i Pierwszy List Ğw. Jana,
CzĊĞü Pierwsza, táum. O. W. Szoádrski, ks. W. Kania, Pisma StarochrzeĞcijaĔskich Pisarzy, t.
XV, Warszawa 1977, s. 310; PL 35, 1568.
TenĪe, Homilia 28, 1, w: tamĪe, s. 389; PL 35, 1622.
Por. Propositio 30. RównieĪ i Msza Ğw., którą KoĞcióá celebruje w ciągu tygodnia i do
udziaáu w której wierni są zaproszeni, znajduje swoją wáaĞciwą formĊ w dniu PaĔskim, dniu
Zmartwychwstania Chrystusa; Propositio 43.
Por. Propositio 2.
Por. Propositio 25.
Por. Propositio 19. Propositio 25 wyszczególnia: “Autentyczna liturgia wyraĪa sakralnoĞü
tajemnicy eucharystycznej. Ta winna przejawiaü siĊ w sáowach i czynach celebrującego
kapáana, gdy wstawia siĊ przed Bogiem Ojcem, czy to z wiernymi, czy za nich”.
Ogólne wprowadzenie do Mszaáu Rzymskiego, 22; Por. SOBÓR WAT. II, Konst. o liturgii
ĞwiĊtej Sacrosanctum Concilium, 41; KONGREGACJA ds. KULTU BOĩEGO I
DYSCYPLINY SAKRAMENTÓW, Instr. Redemptionis Sacramentum (25 marca 2004), 1925: AAS 96 (2004), 555-557;
Por.SOBÓR WAT. II, Dekr. o pasterskich zadaniach biskupów w KoĞciele Christus
Dominus, 14; Konst. o liturgii ĞwiĊtej Sacrosanctum Concilium, 41.
Ogólne wprowadzenie do Mszaáu Rzymskiego, 22.
Por. tamĪe.
Por. Propositio 25.
Por. SOBÓR WAT. II, Konst. o liturgii ĞwiĊtej Sacrosanctum Concilium, 112-130.
Por. Propositio 27.
Por. TamĪe.
W tych sprawach naleĪy wiernie zachowaü wskazania zawarte w Ogólnym wprowadzeniu do
Mszaáu Rzymskiego, 319-351.
Por. Ogólne wprowadzenie do Mszaáu Rzymskiego, 39-41; SOBÓR WAT. II, Konst. o liturgii
ĞwiĊtej Sacrosanctum Concilium, 112-118.

Kazanie 34, 1, O nowej pieĞni i nowym Īyciu, w. ĝw. Augustyn, Wybór mów (Kazania
Ğwiąteczne i okolicznoĞciowe), táum. Ks. J. Jaworski, Pisma StarochrzeĞcijaĔskich Pisarzy, t.
XII, Warszawa 1973, s. 222; PL 38, 210.
Por. Propositio 25: “Jak wszystkie wyrazy artystyczne równieĪ i Ğpiew winien byü
wewnĊtrznie zharmonizowany z liturgią, winien skutecznie zmierzaü do jej celu, to znaczy
winien wyraĪaü wiarĊ, modlitwĊ, zachwyt i miáoĞü wobec Jezusa obecnego w Eucharystii”.
Por. Propositio 29.
Por. Propositio 36.
Por. SOBÓR WAT. II, Konst. o liturgii ĞwiĊtej Sacrosanctum Concilium, 116; Ogólne
wprowadzenie do Mszaáu Rzymskiego, 41.
Ogólne wprowadzenie do Mszaáu Rzymskiego, 28; por. SOBÓR WAT. II, Konst. o liturgii
ĞwiĊtej Sacrosanctum Concilium, 56; ĝWIĉTA KONGREGACJA OBRZĉDÓW, Instr.
Eucharisticum Misterium (25 maja 1967), 3: AAS 57 (1967), 540-543.
Por. Propositio 18.
TamĪe.
Ogólne wprowadzenie do Mszaáu Rzymskiego, 29.
Por. JAN PAWEà II, Enc. Fides et Ratio (14 wrzeĞnia 1998), 13: AAS 91 (1999), 15-16.
ĝW. HIERONIM, Comm. in Is., Prol.: PL 24, 17; por. SOBÓR WAT. II, Konst. dogm. o
Objawieniu BoĪym Dei Verbum, 25.
Por. Propositio 31.
Ogólne wprowadzenie do Mszaáu Rzymskiego, 29; por. SOBÓR WAT. II, Konst. o liturgii
ĞwiĊtej Sacrosanctum Concilium, 7. 33. 52.
Propositio 19.
Por. SOBÓR WAT. II, Konst. o liturgii ĞwiĊtej Sacrosanctum Concilium, 52.
Por. SOBÓR WAT. II, Konst. dogm. o Objawieniu BoĪym Dei Verbum, 21.
W tym celu Synod zachĊciá do opracowania pomocy duszpasterskich, opartych na trzyletnim
lekcjonarzu, które by pomogáy poáączyü przepowiadanie związane z przewidzianymi
czytaniami z gáoszeniem prawd wiary: por. Propositio 19.
Por. Propositio 20.
Ogólne wprowadzenie do Mszaáu Rzymskiego, 78.
Por. tamĪe, 78-79.
Por. Propositio 22.
Ogólne wprowadzenie do Mszaáu Rzymskiego, 79d.
TamĪe, 79c.
Biorąc pod uwagĊ staroĪytne i szanowane obyczaje oraz pragnienia wyraĪone przez Ojców
synodalnych, poprosiáem odpowiednie Dykasteria, aby przebadaáy moĪliwoĞü umiejscowienia
znaku pokoju w innym momencie, na przykáad przed przygotowaniem darów na oátarzu. Taki
wybór, ponadto wzbudziáby znaczące przypomnienie przestrogi Pana o koniecznym
pojednaniu poprzedzającym wszelką ofiarĊ skáadaną Bogu (por. Mt 5, 23n); por. Propositio
23.
Por. KONGREGACJA ds. KULTU BOĩEGO I DYSCYPLINY SAKRAMENTÓW, Instr.
Redemptionis Sacramentum (25 marca 2004), 80-96: AAS 96 (2004), 574-577.
Por. Propositio 34.
Por. Propositio 35.
Por. Propositio 24.
Por. SOBÓR WAT. II, Konst. o liturgii ĞwiĊtej Sacrosanctum Concilium, 14-20; 30n; 48n;
KONGREGACJA ds. KULTU BOĩEGO I DYSCYPLINY SAKRAMENTÓW, Instr.
Redemptionis Sacramentum (25 marca 2004), 36-42: AAS 96 (2004), 561-564.
N. 48.
TamĪe.

KONGREGACJA ds. DUCHOWIEēSTWA oraz inne Dykasterie Kurii Rzymskiej, Instr. o
wspóápracy Ğwieckich w posáudze kapáanów Ecclesiae de mysterio (15 sierpnia 1997): AAS
89 (1997), 852-877.
Por. Propositio 33.
Ogólne wprowadzenie do Mszaáu Rzymskiego, 92.
Por. tamĪe, 94.
Por. SOBÓR WAT. II, Dekr. o apostolstwie Ğwieckich Apostolicam actuositatem, 24; Ogólne
wprowadzenie do Mszaáu Rzymskiego, nn. 95-111; KONGREGACJA ds. KULTU BOĩEGO
I DYSCYPLINY SAKRAMENTÓW, Instr. Redemptionis Sacramentum (25 marca 2004), 4347: AAS 96 (2004), 564-566; Propositio 33: „Te posáugi winny byü wprowadzone wedáug
specyficznego mandatu oraz wedáug rzeczywistych wymagaĔ wspólnoty, która celebruje.
Osoby delegowane do tych Ğwieckich posáug liturgicznych winny byü starannie dobrane,
dobrze przygotowane, i winna im towarzyszyü staáa formacja. Mianowanie ich winno byü
czasowe. Te osoby winny byü znane we wspólnocie oraz winny otrzymywaü od niej
wdziĊczne uznanie”.
Por. SOBÓR WAT. II, Konst. o liturgii ĞwiĊtej Sacrosanctum Concilium, 37-42.
Por. Ogólne wprowadzenie do Mszaáu Rzymskiego, 386-399.
AAS 87 (1995), 288-314.
Por. Posynodalna adhort. apost. Ecclesia in Africa, (14 wrzeĞnia 1995), 55-71: AAS 88 (1996),
34-47; Posynodalna adhort. apost. Ecclesia in America (22 stycznia 1999), 16.40.64.70-72:
AAS 91 (1999), 752-753; 775-776; 799; 805-809; Posynodalna adhort. apost. Ecclesia in Asia
(6 listopada 1999), 21n: AAS 92 (2000) , 482-487; Posynodalna adhort. apost. Ecclesia in
Oceania (22 listopada 2001), 16: AAS 94 (2002), 382-384; Posynodalna adhort. apost.
Ecclesia in Europa (28 czerwca 2003), 58-60: AAS 95 (2003), 685-686.
Por. Propositio 26.
Por. Propositio 35; SOBÓR WAT. II, Konst. o liturgii ĞwiĊtej Sacrosanctum Concilium, 11.
Por. Katechizm KoĞcioáa Katolickiego, 1388; SOBÓR WAT. II, Konst. o liturgii ĞwiĊtej
Sacrosanctum Concilium, 55.
Por. Enc. Ecclesia de Eucharistia (17 kwietnia 2003), 34: AAS 95 (2003), 456.
Jak na przykáad, ĝW. TOMASZ Z AKWINU, Sum.Theol. III, q. 80, a. 1, 2; ĝW. TERESA
OD JEZUSA, Droga doskonaáoĞci, Roz. 35. Nauka ta zostaáa autorytatywnie potwierdzona
przez SOBÓR TRYDENCKI, sesja XIII, c. VIII.
Por. JAN PAWEà II, Enc. Ut unum sint (25 maja 1995), 8: AAS 87 (1995), 925-926.
Por. Propositio 41; SOBÓR WAT. II, Dekr. o ekumenizmie Unitatis redintegratio, 8, 15;
JAN PAWEà II, Enc. Ut unum sint (25 maja 1995), 46: AAS 87 (1995), 948; Enc. Ecclesia de
Eucharistia (17 kwietnia 2003), 45-46: AAS 95 (2003), 463-464; Kodeks Prawa
Kanonicznego, kan. 844 §§ 3-4; Kanony Katolickich KoĞcioáów Wschodnich, kan. 671 §§ 3-4;
PAPIESKA RADA ds. POPIERANIA JEDNOĝCI CHRZEĝCIJAN, Directoire pour
l’application des Principes et des Normes sur l’œcuménisme (25 marca 1993), 125, 129-131:
AAS 85 (1993), 1087, 1088-1089.
Por. NN. 1398-1401.
Por. N. 293.
Por. PAPIESKA RADA DS. ĝRODKÓW SPOàECZNEGO PRZEKAZU, Instr. Duszp. o
komunikacji spoáecznej w 20-tą rocznicĊ «Communio et progressio» Aetatis novae (22 lutego
1992): AAS 84 (1992), 447-468.
Por. Propositio 29.
Por. Propositio 44.
Por. Propositio 48.
Taka znajomoĞü moĪe byü zapewniona takĪe podczas lat formacji kandydatów do kapáaĔstwa
w seminarium poprzez stosowne inicjatywy: por. Propositio 45.

Por. Propositio 37.
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