
Streszczenie. Katecheza VIII. Ks. Wojciech Kućko. Rola Eucharystii w życiu 

błogosławionych i świętych 

Eucharystia jest źródłem wszelkiej formy świętości i każdy z nas jest wezwany do pełni życia 

w Duchu Świętym. Ciągle aktualne pozostają przykłady tysięcy błogosławionych i świętych 

katolickich, którzy powierzyli swe życie Bogu i czerpali siły z Eucharystii. 

Słowniki hagiograficzne wskazują jak wielu błogosławionych i świętych ukazywanych jest 

z atrybutami eucharystycznymi, co świadczy o ich ogromnej czci tego sakramentu. 

Historia Polski pokazuje, jak liczni święci krzewili kult eucharystyczny: 

Święty Stanisław Kostka – bardzo często ukazywany jest w sztuce jako przyjmujący Komunię 

Świętą z rąk anioła. 

Święty Kazimierz Jagiellończyk – polski królewicz, zasłynął wielką czcią dla Mszy świętej 

i niezwykłym życiem w pokucie. 

Święty Jan Paweł II – niezwykły piewca Eucharystii, zarówno w nauczaniu jak i w praktyce 

codziennego życia. Przez całe życie pokazywał ogromny szacunek do uczestnictwa we Mszy 

Świętej oraz sposobu jej sprawowania. Na końcu pontyfikatu papież Polak pozostawił niejako 

w testamencie zaproszenie do większego przylgnięcia do Eucharystii: ogłosił Rok Eucharystii 

(2004-2005), podczas którego zmarł. W 2003 r., wydał encyklikę Ecclesia de Eucharistia, 

w której przekonywał, że Kościół żyje dzięki Eucharystii.  

W ostatnich latach zaczęto wiele mówić na temat duchowości eucharystycznej świeckich. 

Jednym z nich jest błogosławiony Carlo Acutis, który nazywał Eucharystię „swoją autostradą 

do nieba”. Jako siedmiolatek przystąpił do pierwszej Komunii Świętej, a potem jako uczeń 

kolegium jezuickiego zaczął codziennie uczestniczyć w Eucharystii i spowiadać się co tydzień. 

Zmarł w wieku 15 lat ofiarując swoje cierpienie za papieża i za Kościół. 

Rzesza świętych, którzy czcili i adorowali Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, potwierdza 

wartość tego daru dla wierzących. 



Adoracja Najświętszego Sakramentu była i pozostaje jedną z ważniejszych form modlitwy, 

w której człowiek wsłuchuje się w głos prawdziwego Boga. Czas poświęcony na nią nigdy nie 

jest stracony, o czym przekonywali liczni świadkowie wiary w Boga. 

Rafael Santi, jeden z najwybitniejszych malarzy włoskiego Odrodzenia, w Watykanie wykonał 

sugestywny fresk, zatytułowany Dysputa o Najświętszym Sakramencie. Ukazał na nim, w górnej 

części, Kościół triumfujący, czyli zbawionych, zgromadzonych wokół Chrystusa i Maryi. 

W dolnej części pokazał Kościół pielgrzymujący, walczący na ziemi. Wśród postaci można 

rozpoznać sławnych tamtego okresu papieży, myślicieli, teologów. Centralnym zaś 

przedmiotem jest hostia, wystawiona w monstrancji. Wszyscy patrzą na nią i zdają się 

prowadzić tytułową dysputę. Fresk ten wyraża głęboką prawdę o Kościele katolickim. 

Eucharystia stoi w centrum Kościoła, ponad którym tu, na ziemi, nie ma nic cenniejszego. 

Niebo i ziemia oddają cześć Chrystusowi, ukrytemu pod postacią chleba. Jemu Kościół 

oddaje cześć w czasie każdej Mszy Świętej, adoracji, wszystkich świąt i uroczystości, bo On 

jest „Alfa i Omega, Pierwszy i Ostatni, Początek i Koniec”. 

 


