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Streszczenie. Katecheza XI. Ks. Jan Bartoszek. Enuncjacje św. Jana Pawła II i Benedykta 

XVI poświęcone Eucharystii. 

Sakrament miłości, Najświętsza Eucharystia jest darem, jaki Jezus Chrystus czyni z samego 

siebie, objawiając nam nieskończoną miłość Boga wobec każdego człowieka. Jan Paweł II 

i Benedykt XVI, doskonale wyczuwali, że nie ma pełniejszego spotkania człowieka 

z Bogiem, jeśli nie dokona się ono podczas Eucharystii.  

Jan Paweł II w Liście apostolskim Dominicae cenae zauważa, że prawdziwa cześć dla 

Eucharystii staje się szkołą czynnej miłości bliźniego, rozbudza postawę bycia dla drugiego. 

Ułatwia duchowe zbliżenie i zjednoczenie pomiędzy ludźmi, którzy uczestniczą w ofierze 

Pana. Jan Paweł II mówi, że Eucharystia jest pulsującym sercem Kościoła, które wciąż na 

nowo buduje wspólnotę i jedność. Uobecniająca się codziennie ofiara Chrystusa, sprawowana 

ze świętą żarliwością i pobożnością, jest pokarmem dającym siłę, sposobem na 

przezwyciężenie samotności, a także pomocą w znoszeniu cierpień, wewnętrzną energią, aby 

znów wyruszyć w drogę po kolejnym rozczarowaniu.  

W encyklice o Eucharystii zostaje podjęty temat służebności Eucharystii. Pragnieniem Jana 

Pawła II było, aby rozpalać w sercach ludzkich cześć i miłość do Eucharystii. Ludzie 

ochrzczeni miłujący Eucharystię są w stanie przekazać dzieciom i młodzieży tzw. 

eucharystyczne zdumienie. W istocie liczy się nasze przylgnięcie do Chrystusa: miłość, jaką 

żywimy do Eucharystii; żarliwość z jaką w niej uczestniczymy oraz nabożeństwo, z jakim ją 

adorujemy. Jan Paweł II pyta także: „Jeśli zaniedbamy Eucharystię, jak będziemy mogli 

zaradzić naszej nędzy?” Kapłanów ostrzega przed przejawem niebezpiecznego 

indywidualizmu w odprawianiu mszy świętej, podkreślając zachowanie jedności kapłana 

z praktykami Kościoła w sprawowaniu kultu eucharystycznego. 

Wzmocnieniem i uzupełnieniem bogactwa nauczania św. Jana Pawła II na temat Eucharystii 

są wypowiedzi Benedykta XVI. Eucharystię nazywa: „najcenniejszy skarb”, „pokarm na 

drogę przez pustynię życia” oraz „źródło przemiany świata”. Podczas spotkania z młodzieżą 

na błoniach Marienfeld w Kolonii Benedykt XVI powiedział, że Eucharystia jest centralnym 

aktem przemiany, która jako jedyna jest w stanie prawdziwie odnowić świat. Tajemnica 

Eucharystii jest wezwaniem do dalszej przemiany człowieka i świata. My sami mamy stać się 

ciałem Chrystusa, jego krewnymi - dodał papież. W rozważaniach przed jedną z modlitw 

Anioł Pański mówił: „ Eucharystia stanowi w istocie skarb Kościoła, bezcenne dziedzictwo, 

które pozostawił mu jego Pan”. A nawiązując do procesji Bożego Ciała, dodał: „Niosąc 
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Eucharystię ulicami i placami, chcemy zanurzyć Chleb, który zstąpił z nieba, w codzienności 

naszego życia; chcemy, aby Jezus szedł tam, dokąd my idziemy, żył, gdzie my żyjemy”. 

W posynodalnej adhortacji apostolskiej Sacramentum Caritatis, przypomina prawdy wiary, 

napomina Kościół do troski o prawidłową celebrację misterium Eucharystii. Tajemnicę 

Eucharystii nazywa pokarmem dla człowieka zgłodniałego prawdy i wolności. Podkreśla, że 

im żywsza jest wiara eucharystyczna w Ludzie Bożym, tym głębsze jest uczestnictwo 

wiernych w misji głoszenia Ewangelii. Benedykt XVI przypomina również o istocie 

spowiedzi świętej, która jest koniecznym wymogiem dla godnego przeżywania Eucharystii. 

Podtrzymuje tradycyjne stanowisko Kościoła w sprawie nieudzielania Komunii Świętej 

osobom rozwiedzionym, które zawarły ponowny związek małżeński, „ponieważ swoim 

stanem i sytuacją życiową obiektywnie sprzeciwiają się tej jedności w miłości pomiędzy 

Chrystusem i Kościołem, która jest oznaczona i realizowana w Eucharystii”. W czasie 

uroczystości Bożego Ciała w 2007 r., mówił: „Tak jak manna dla narodu Izraela, tak dla 

każdego pokolenia chrześcijan Eucharystia jest niezbędnym pożywieniem, które wspiera ją, 

kiedy przemierza pustynię tego świata, wyjałowioną przez systemy ideologiczne 

i gospodarcze, które nie promują życia, lecz raczej je zadręczają; świata w którym dominuje 

logika władzy i posiadania, a nie logika służby i miłości. Podkreślił, że „pragnieniem Pana 

jest, ażeby każda istota ludzka żywiła się Eucharystią, ponieważ Eucharystia jest dla 

wszystkich”. 

Przedstawione powyżej wybrane enuncjacje św. Jana Pawła II i Benedykta XVI pokazują 

wyraźnie, że Eucharystia jest sercem życia chrześcijańskiego. 

 


