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Katecheza 10 

Temat: Struktura Eucharystii.  

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 

Króluj nam Chryste! 

Witam Was bardzo serdecznie drodzy Uczniowie podczas kolejnej 

naszej katechezy.  

W piątą niedzielę okresu wielkanocnego uczestnicząc we Mszy 

świętej usłyszeliśmy podczas liturgii słowa Pana Jezusa mające 

umocnić naszą wiarę w Jego działanie w naszym życiu: ‘’Niech się nie 

trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie!’’.  

(J 14,1).  

Dzisiaj natomiast w święto św. Macieja, Apostoła Pan Jezus mówi do 

nas: ‘’Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. 

Wytrwajcie w miłości mojej!’’. (J 15, 9).  

Moi Drodzy są to dla nas bardzo ważne słowa. Pan Jezus zaprasza nas 

do tego abyśmy każdego dnia umacniali naszą relację z Nim poprzez 

czytanie i rozważanie Jego słowa znajdującego się w Piśmie Świętym, 

Słowie Bożym, które usłyszeć możemy także podczas każdej Mszy 

świętej, ale także zechcieli korzystać z największego daru jaki On nam 

zostawił, a mianowicie z sakramentu Eucharystii, przyjmując i 

zapraszając Jego samego do naszego serca i  całego naszego życia.  

Pan Jezus zachęca nas do tego, abyśmy zechcieli zawierzyć Jemu całe 

nasze życie, wszystkie nasze problemy, troski, zmartwienia, wyzwania 

przed którymi może stajemy każdego dnia, radości, nas samych i 

naszych najbliższych, tych, których kochamy i którzy są bliscy 

naszemu sercu. Jeśli Jemu zaufamy, zaufamy prawdziwie i całym 

sobą tylko wówczas nasze serce napełni się Jego radością, nadzieją i 



pokojem. ‘’To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby 

radość wasza była pełna’’.  (J 15, 11).  

On jest przy nas w każdego dnia, okazuje nam swoją troskę i swoją 

miłość także poprzez drugiego człowieka, którego stawia na naszej 

drodze, abyśmy potrafili dzielić się tym co najwspanialsze i 

najważniejsze, czyli darem Jego miłości z drugim człowiekiem.  

Bardzo ważne jest zatem nasze uczestnictwo we Mszy świętej i 

zaangażowanie w liturgię.  

Podczas naszej zeszłotygodniowej katechezy powiedzieliśmy sobie o 

kolejnym z sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego, a 

mianowicie o  sakramencie Eucharystii. Chciałbym tutaj przypomnieć 

słowa sługi Bożego Carla Acutisa, który zwykł mawiać: ‘’Eucharystia 

to moja autostrada do nieba!’’. I powiedzenie to stanowiło syntezę 

jego duchowości i trzon jego egzystencji  przeżywanej w przyjaźni z 

Bogiem.  

Dzisiaj chciałbym powiedzieć Wam o dwóch głównych częściach Mszy 

świętej, a mianowicie: liturgii słowa i liturgii eucharystii.  

Najpierw liturgii słowa, które obejmuje czytania, homilię i  modlitwę 

powszechną.  

Bardzo ważne jest to, że liturgii słowa trzeba słuchać. Modlitwa 

rozumiana jako rozmowa z Bogiem – zakłada po prostu dwa nurty: 

Słuchanie (Boga) i mówienie (do Boga). Proszę zauważyć, że Dekalog 

nie zaczyna się od słów w formie negatywnej: ‘’nie będziesz miał 

bogów cudzych..’’, ale zaczyna się od słów: ‘’Słuchaj Izraelu…’’.  

Jak ćwiczyć słuchanie? 

Podstawowym warunkiem by stać się dobrym słuchaczem, jest 

zaakceptowanie siebie takim, jakim się jest, uświadomienie sobie, że 

Pan Bóg nas kocha i doświadczenie tej miłości.  



Słuchając słowa Bożego nasze serce napełnia się nadzieją i pokojem, 

wiarą w to że w Bożej Obecności jesteśmy zawsze bezpieczni.  

Liturgia słowa obejmuje pisma prorockie, to znaczy Stary Testament, i 

pisma apostolskie, to znaczy listy i ewangelie. Homilia natomiast 

zachęca nas do przyjęcia usłyszanego słowa, które jest rzeczywiście 

słowem Bożym, i stosowania go w praktyce.  

Przypomnijmy zatem, że na Liturgię Słowa składają się następujące 

części Mszy świętej:  

1. Czytanie ze Starego Testamentu  

- Psalm 

2. Czytanie z Nowego Testamentu  

- Śpiew przed Ewangelią 

- EWANGELIA; 

- Homilia; 

- Wyznanie wiary; 

- Modlitwa powszechna. 

Liturgia eucharystyczna  obejmuje natomiast przygotowanie chleba i 

wina, konsekrację w czasie dziękczynienia i komunię.  

Przygotowanie darów (łac. Offertorium): do ołtarza przynosi się, 

niekiedy procesjonalnie, chleb i wino, które przez kapłana zostaną 

ofiarowane w imię Chrystusa w Ofierze eucharystycznej oraz staną 

się w niej Jego Ciałem i Krwią. Ważne jest więc przygotowanie 

postaci, za którymi stanie sam Bóg. Jan Paweł II napisze tak: Chleb i 

wino stają się poniekąd symbolem wszystkiego, co zgromadzenie 

eucharystyczne przynosi od siebie w darze Bogu i co ofiarowuje w 

duchu (List o tajemnicy i kulcie Eucharystii, 1980 r.).  

Lud składa ofiarę razem z kapłanem.  

ODKRYCIE prawdziwego znaczenia DARÓW następuje podczas 

PRZEISTOCZENIA.  



PRZEISTOCZENIE tzn. prze-istoczenie, przemiana istoty: chodzi o 

zmianę istoty darów. Chleb staję się Ciałem, a wino Krwią Jezusa 

Chrystusa. Nasza radość wynika z osobistego zaproszenia Jezusa: 

Bierzcie i jedzcie. Bierzcie i pijcie. Jesteśmy na Uczcie, możemy się 

nasycić, spotkać z Gospodarzem.  

Dotykamy wówczas TAJEMNICY złożonej w KAPŁAŃSKIE ręce. 

Wierzymy w moc słów Jezusa i w moc słów kapłana. Wierzymy także, 

że to nie są znaki czy symbole, lecz samo Ciało i sama Krew Jezusa.  

Do szczególnego, bliskiego spotkania z Panem dochodzimy w czasie 

Komunii świętej. Komunia święta wyraża twój udział w Eucharystii: 

pełny, świadomy, czynny, wewnętrzny i zewnętrzny. Wówczas 

stajemy się coraz bardziej podobni  do Tego, którego przyjmujemy i 

którego zapraszamy do naszego serca i naszego życia.  

Eucharystia to dziękczynienie, które wyraża się, z jednej strony, w 

przyjęciu Chrystusa do naszego serca, a z drugiej strony, jest 

wyjściem ku potrzebującym, by służyć im jak Chrystusowi.  

Przyjmując Pana Jezusa do naszego serca  trwamy w Jego miłości i 

mamy moc do tego, aby ofiarnie służyć innym ludziom z miłością i 

radością.  

Sposób obecności Chrystusa pod postaciami eucharystycznymi jest 

wyjątkowy. Stawia to Eucharystię ponad wszystkimi sakramentami i 

czyni z niej jakby doskonałość życia duchowego i cel, do którego 

zmierzają wszystkie sakramenty. W Najświętszym Sakramencie 

Eucharystii są zawarte prawdziwie, rzeczywiście i substancjalnie Ciało 

i Krew wraz z duszą i Bóstwem Pana naszego Jezusa Chrystusa, a więc 

cały Chrystus. Przez przemianę chleba i wina w Ciało i Krew Chrystusa 

staję się On obecny w tym sakramencie.  

Przystępować do Komunii świętej oznacza zatem przyjmować samego 

Chrystusa, który ofiarował się za każdego z nas.  

 



Katecheza 11 

Temat: Owoce Komunii świętej.  

Komunia święta pogłębia nasze zjednoczenie z Chrystusem.  

Przyjmowanie w Komunii Ciała Chrystusa Zmartwychwstałego, 

ożywionego i ożywiającego Duchem Świętym, podtrzymuje, pogłębia 

i odnawia życie łaski otrzymane na chrzcie.  

Komunia chroni nas przed grzechem.  

Jak pokarm cielesny służy do przywracania utraconych sił, tak 

Eucharystia umacnia miłość, która słabnie w życiu codziennym, a 

ożywiona miłość gładzi grzechy powszednie.  

Eucharystia przez miłość, którą w nas rozpala, zachowuje nas od 

przyszłych grzechów śmiertelnych.  

Jedność Kościoła. Ci, którzy przyjmują Eucharystię, są ściślej 

zjednoczeni z Chrystusem, a tym samym Chrystus łączy ich ze 

wszystkimi wiernymi w jedno Ciało, czyli Kościół.  

Eucharystia zobowiązuje do pomocy ubogim. By przyjmować w 

prawdzie Ciało i Krew Chrystusa za nas wydane, musimy dostrzegać 

Chrystusa w najuboższych, Jego braciach.  

‘’Panie dziękujemy za Twoją obecność pośród nas w sakramencie 

Eucharystii. Zapraszamy Ciebie do naszego serca i życia. Spraw 

abyśmy zawsze z radością podejmowali służbę wobec tych 

wszystkich, których stawiasz na drodze naszego życia’’.  

Pozdrawiam! 

Wszystkiego dobrego! 

Wasz katecheta 

Paweł Sitarek  

 



 


