
Streszczenie. Katecheza IV. Ks. Jan Bartoszek. Sposób sprawowania i uczestniczenia 

w Eucharystii oddziaływaniem apostolskim 

 

Cały zbiór przeróżnych modlitw, jakie znajdują się w skarbcu Kościoła, choćby najpiękniejszych, nie może 

zastąpić Eucharystii. Jest ona sercem Kościoła. W Ewangelii św. Jana Jezus mówi do tłumu: „Jam jest chleb 

życia”. Jego Słowa mają charakter „mistyczny”, objaśniają „misterium”, które się dokonuje, kiedy 

sprawujemy Eucharystię i uczestniczymy w niej, stanowiącej centrum chrześcijańskiej wiary. Właściwe 

i pogłębione rozumienie Eucharystii powoduje, że kiedy ją sprawujemy i w niej uczestniczymy, wchodzimy 

w relację miłości, która nie pozwala nam być już tymi samymi ludźmi. Celebracja Ofiary Chrystusa, mocą 

Ducha Świętego, wprowadza nas w przestrzeń, którą wyrażamy słowami: „Oto wielka tajemnica wiary”. 

Jezus mówi o sobie: „Ja jestem chlebem życia”. Jest rzeczywiście Synem, który przekazuje braciom życie 

Ojca, Jego miłość. Jest to konkretny sposób „spożywania chleba”, każdego chleba: zamiast spożywać go 

samotnie, dzieli się nim z braćmi wokół stołu Ojca, „biorąc, czyniąc dziękczynienie i rozdając”. Taki 

sposób sprawowania Uczty Chrystusa i obecności na niej prowadzi do apostolstwa. 

Uczestnictwo w niedzielnej Mszy świętej dla pierwszych chrześcijan było czymś naturalnym i wynikało 

z potrzeby serca. W relacji Dziejów Apostolskich (20,7) czytamy, że uczniowie Chrystusa w pierwszym dniu 

po szabacie zbierali się „na łamaniu chleba”. O potrzebie kontynuowania takiej praktyki przypomina List do 

Hebrajczyków: „nie opuszczajmy naszych wspólnych zebrań, jak się to stało zwyczajem niektórych, ale zachęcajmy się 

nawzajem”(Hbr 10,25). Dla uczniów Chrystusa było oczywiste, że w niedzielę nie może nikogo zabraknąć 

przy stole Pańskim. Męczeńska śmierć, poniesiona za udział w Eucharystii, stanowi piękne świadectwo, że 

w pierwszych wiekach chrześcijaństwa nie było potrzebne formułowanie specjalnego nakazu odnośnie do 

uczestnictwa w niedzielnej Mszy Świętej. Sprawujący Eucharystię pamiętali również o tych, którzy nie mogli 

w niej uczestniczyć, przynosząc Komunię Świętą chorym, osobom starszym, uwięzionym za wiarę. 

Kościół w pierwszych wiekach przypominał o uczestnictwie w niedzielnej Mszy Świętej jako duchowej 

potrzebie. Dopiero później, w obliczu zobojętnienia lub zaniedbań niektórych wiernych, zaczął 

jednoznacznie nauczać o obowiązku uczestniczenia w niedzielnej Mszy Świętej i wydawać w tej sprawie 

stosowne przepisy kanoniczne. Między innymi na synodzie w Elwirze w 300 r. wskazano na ścisły związek 

uczestnictwa w niedzielnej Eucharystii z przynależnością do społeczności wiernych. A synod w Agde 

w 506 r., upomina: „W niedzielę wierni powinni brać udział w całej Mszy Świętej, nie odważając się wychodzić 

z kościoła przed błogosławieństwem kapłana”. 

Odrodzenie życia chrześcijańskiego w każdej wspólnocie parafialnej w dużej mierze zależy od odkrycia 

wielkiego daru Eucharystii, od ducha wiary i adoracji. Także osobisty przykład kapłana celebrującego ma 

tutaj podstawowe znaczenie, choć oczywiście nie chodzi o to, by cokolwiek czynić na pokaz. Ważne jest 



zachowanie równowagi pomiędzy aspektem społecznym Eucharystii, czyli tym, co pisał św. Jan Ewangelista, 

że Pan Jezus wziął misę z wodą i umył nogi apostołom, a właściwym przeżywaniem obecności Chrystusa 

pod postaciami eucharystycznymi. Święty Pius X pisał: „Daleko od tabernakulum każde dzieło opiera się na 

piasku, każdy najpiękniejszy entuzjazm miłosierdzia wysycha i gaśnie”. 

Idąc na niedzielną Mszę świętą, należy pamiętać, że razem z Chrystusem wierni składają cześć Bogu Ojcu 

w Duchu Świętym. Eucharystia jest ofiarą przebłagalną i wstawienniczą do Boga Ojca, łączącą w sobie 

wspólnotowe doświadczenie Kościoła chwalebnego i pielgrzymującego. 

Msza święta wymaga odpowiedniego przygotowania, zarówno w wymiarze intelektualnym, jak i duchowym. 

Zaleca się, aby wcześniej zapoznać się z czytaniami wchodzącymi w skład liturgii słowa, a także być 

w stanie łaski uświęcającej, aby jak najpełniej uczestniczyć w tej wielkiej tajemnicy Bożej miłości.. Na 

właściwe przeżywanie Eucharystii ma również wpływ jej odpowiednia oprawa, ale przede wszystkim 

świadomość, że jest ona miejscem spotkania z żywym Bogiem we wspólnocie Kościoła. 

Benedykt XVI w adhortacji Sacramentum caritatis pisał: „Wielka tradycja liturgiczna Kościoła naucza, iż dla 

owocnego uczestnictwa konieczne jest osobiste zaangażowanie, aby można było odpowiedzieć na 

tajemnicę, którą się celebruje poprzez dar złożony Bogu z własnego życia, w jedności z ofiarą Chrystusa 

daną dla zbawienia całego świata”. 

 

 


