Streszczenie. Katecheza II. Ks. Wiesław Łużyński. Przygotowanie
ewangeliczne ustanowienia Eucharystii (zapowiedzi, cudowne rozmnożenie
chleba)
W centrum celebracji Eucharystii jest chleb i wino, które przez słowa Chrystusa
i wezwanie Ducha Świętego stają się Ciałem i Krwią Chrystusa. W Starym
Przymierzu na znak wdzięczności wobec Stwórcy składano w ofierze chleb i wino
pośród pierwocin owoców ziemi. W Nowym Testamencie Pan Jezus odmawia
błogosławieństwo, łamie i daje uczniom chleb, aby nakarmić tłumy, a to staje się
zapowiedzą obfitości jedynego Chleba. Znak wody przemienionej w wino w Kanie
zapowiada Godzinę uwielbienia Jezusa. Ukazuje wypełnienie uczty weselnej
w Królestwie Ojca, gdzie wierni będą pili nowe wino, będące Krwią Chrystusa.
Jesteśmy włączeni w tajemnicę historii zbawienia. Różne wydarzenia o których
czytamy na kartach Pisma Świętego, są przygotowanymi i starannie realizowanymi
przez Boga etapami tej historii. Pedagogia Boża stopniowo wprowadza człowieka
w tajemnicę obecności Boga w znakach chleba i wina, które stają się Ciałem i Krwią
Chrystusa. Bóg stopniowo wychowywał ludzi do przyjęcia daru Eucharystii.
Jednym z bardzo odległych etapów przygotowania do uczty eucharystycznej było
samo spożywanie posiłku. Obfitość jedzenia odczytywano jako błogosławieństwo
Boga
Zapowiedzią Eucharystii jest też ofiara Melchizedeka - kapłana Boga Najwyższego
i króla Szalemu. Melchizedek po wyprawie przeciw królom mezopotamskim
wyszedł do Abrama z chlebem i winem. Nawiązuje do tego wydarzenia List do
Hebrajczyków (7,11-16) i identyfikuje „kapłana na wzór Melchizedeka” z Ps 110,4
z Chrystusem.
Kolejny etap przygotowania do tajemnicy eucharystii jest związany z historią
narodu wybranego. Manna, przepiórki dzięki którym lud mógł się nasycić i woda
wypływająca ze skały, która gasiła pragnienie. Wszystkie te Boże dary ratowały
życie Izraelitom. Wszystkie te znaki Bożej miłości i troski o Jego lud zapowiadały
dar prawdziwy wychodzący z ust Boga, Jego słowo, które jest prawdą i chleb, który
zstępuje z nieba.
Należy również nawiązać do zapowiedzi znajdujących się w Nowym Testamencie.
Zapowiedzią ustanowienia Eucharystii jest cudowne rozmnożenie chleba oraz
słowa Chrystusa wypowiedziane po tym wydarzeniu. Ukazuje, że On jest
prawdziwym chlebem z nieba, chlebem Bożym, pokarmem, który daje prawdziwe
życie światu. Kto go spożywa nie umrze na wieki.

Bezpośrednim przygotowaniem Eucharystii, a właściwie samą Eucharystią jest
ostatnia wieczerza. Chrystus celebruje ją ze swoimi uczniami w bezpośredniej
bliskości męki i śmierci. Jego śmierć zastąpi ofiary starego przymierza i uwolni ludzi
z niewoli grzechu. W tej pierwszej mszy świętej aktualizuje się wszystko to, co
dokona się na krzyżu. Chrystus zawiera nowe i wieczne przymierze z ludźmi. Do
krzyża zostanie przybite Jego ciało, w czasie męki zostanie przelana Jego krew.
W darze i charyzmacie kapłańskim przekazał uczniom władzę powtarzania tej
ofiary – uczty, by łaski z nią związane były dostępne dla wiernych w każdym czasie.
Eucharystia jest dziękczynieniem, jakie zanosimy Ojcu przez Chrystusa za dzieło
zbawienia. Warto zwrócić uwagę i być świadomym ogromu dobrodziejstw jakimi
obsypuje nas każdego dnia dobry Bóg.

