Streszczenie. Katecheza XII. Ks. Wojciech Kućko. Związek Eucharystii z
kultem maryjnym.
Jan Paweł II w Encyklice Ecclesia de Eucharistia, 53 pisze: Jeśli chcemy ponownie odkryć
ścisłą więź, jaka istnieje między Kościołem i Eucharystią, w całym jej bogactwie, nie możemy
zapomnieć o Maryi, Matce i Wzorze Kościoła.
Zgłębiając tajemnicę Eucharystii, dochodzimy do wniosku, jak wiele zawdzięczamy
Maryi. Dzięki Niej na ziemi Słowo stało się ciałem. Maryja przyniosła światu
i ludziom nową nadzieję, która stała sie naszym udziałem dzięki męce, śmierci
i zmartwychwstaniu Chrystusa. Sztuka chrześcijańska w bogatej symbolice starała
się ukazać więź Maryi z Eucharystią, przedstawiając ją jako tabernakulum albo
monstrancję, w której spoczęło Boże Ciało. Nawiązał do tej tradycji Jan Paweł II,
który we wspomnianej encyklice napisał o Maryi, że jest Ona “pierwszym”
tabernakulum w historii, w którym Syn Boży pozwala się adorować Elżbiecie
“promieniując” swoim światłem poprzez oczy i głos Maryi.
W XV wieku pojawiła się w ikonografii chrześcijańskiej i trwała aż do XVIII wieku
tradycja ukazywania Maryi jako szafarki Eucharystii.
W 2002 r., Jan Paweł II wprowadził do różańca tajemnice światła, wśród których
znajduje się tajemnica ustanowienia Eucharystii. W ten sposób jasno widać, jak
Maryja prowadzi do przeżywania obecności Chrystusa w sakramencie ołtarza.
Maryja wskazuje na istotę przyjmowania komunii świętej. Jej fiat wypowiedziane
przy zwiastowaniu jest tożsame ze słowem amen, które wypowiadane jest przez
osobę, przystępującą do komunii świętej.
Kolejny wymiar Eucharystii, który można dostrzec w życiu Maryi Dziewicy, to jej
charakter ofiarny. Maryja poprzez cierpienie realizuje konsekwentnie swoje “tak”
i totalne zawierzenie Bogu.
Konsekwencją pamiątki Kalwarii jest, zdaniem św. Jana Pawła II, wzięcie Maryi za
Matkę, a jednocześnie uświadomienie sobie Jej obecności we wszystkich
celebracjach eucharystycznych Kościoła. Warto zauważyć słowa, którymi
w różnych modlitwach eucharystycznych Kościół przyzywa we mszy świętej
wstawiennictwa Maryi.
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Duchowe rozumienie roli Maryi w dziele eucharystycznym Jej Syna można
odczytać z pomocą hymnu Magnificat, który wyśpiewała, kiedy stała się
monstrancją, niosącą Jezusa do swych krewnych.
Także papież Benedykt XVI zauważył związek Maryi Dziewicy z Eucharystią. Jego
zdaniem tajemnica wniebowzięcia Maryi pozwala nam uchwycić, czym jest nadzieja
chrześcijańska dla nas, pielgrzymujących na ziemi, dla których pokarmem
przetrwania jest właśnie Eucharystia. Od Zwiastowania do Zesłania Ducha
Świętego Maryja z Nazaretu jawi się jako osoba, której wolność jest całkowicie
poddana woli Bożej.
Święty Ireneusz uważał, że ten, kto nie rozumie wcielenia, nie będzie mógł
zrozumieć także Eucharystii.
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