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Tydzień siódmy 

Eucharystia 

 

W naszej relacji z Jezusem jest bardzo ważna chwila – gdy jednoczymy się z Nim 

w Komunii Świętej podczas Eucharystii. Msza Święta jest szczególnym czasem naszej 

modlitwy przeżywanej we wspólnocie Kościoła. Eucharystia od początku była 

rozumiana jako źródło i szczyt chrześcijańskiego życia. Źródło, z którego wypływa 

wszelka moc i siła Kościoła i wszystkich wierzących; szczyt, do którego zmierza wszelka 

działalność Ludu Bożego i każdego wierzącego.  

W tym tygodniu rozważać będziemy tajemnicę Eucharystii. Ma to nam pomóc 

w lepszym jej zrozumieniu i owocnym w niej uczestnictwie. Eucharystia to wielki dar 

Jezusa dla nas pielgrzymujących do nieba. Jezus jest naszym Pokarmem w drodze, który 

nas umacnia i przemienia wewnętrznie. Daje nam siebie, abyśmy mieli Jego życie 

w sobie – życie wieczne. Rozważania tego tygodnia przypomną nam wielkość i wagę 

daru Eucharystii. Będzie to dobrą okazją by zwrócić uwagę na to jak przeżywamy 

niedzielną Eucharystię oraz wzbudzić w sobie pragnienie dobrego i owocnego 

przeżywania każdej Mszy Świętej. Sam Jezus zaprasza Cię na tę Ucztę i mówi dziś, tak 

jak wtedy do apostołów: Gorąco pragnąłem spożyć tę Paschę z wami (Łk 22,15). 
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Dzień pierwszy  

O, wszyscy spragnieni, przyjdźcie do wody, przyjdźcie, choć nie macie pieniędzy! 

Kupujcie i spożywajcie, <dalejże, kupujcie> bez pieniędzy i bez płacenia za wino i mleko! 

Czemu wydajecie pieniądza na to, co nie jest chlebem? I waszą pracę - na to, co nie 

nasyci? Słuchajcie Mnie, a jeść będziecie przysmaki i dusza wasza zakosztuje tłustych 

potraw. Nakłońcie wasze ucho i przyjdźcie do Mnie, posłuchajcie Mnie, a dusza wasza 

żyć będzie. (Iz 55,1-3) 

Eucharystia to największy dar Jezusa dla nas grzeszników idących drogą do zbawienia. 

Jezus przychodzi do nas w Komunii Świętej, aby obdarzać nas swoim życiem. On jest 

Źródłem. Przyjdź do tego źródła, które bije w Eucharystii dla Ciebie. 

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię.  
Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, 
a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje 
brzemię lekkie. (Mt 11,28-30) 
 
Rzekł do nich Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie 
spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli 
życia w sobie. (J 6,53) 
 
W jaki sposób traktuję Eucharystię?  
Czy staram się rozumieć w jakie wchodzę tajemnice w czasie jej sprawowania? 
Czy idę na Mszę Świętą spotkać się z Jezusem? 
 
Gdy przychodzisz na Eucharystię przynosisz całe swoje życie – radości i kłopoty, 
doświadczenia i cierpienia. Tu na prawdę spotykasz Jezusa, który przychodzi do Ciebie 
z darem swojego życia i pragnie Ciebie nim wypełnić.  
Każda modlitwa osobista wypływa z tego szczególnego spotkania, które uobecnia 
mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa, jest udziałem w Jego Życiu. Już na początku 
celebrans zwraca się do nas z wezwaniem: Pan z wami, aby przypomnieć i potwierdzić, 
że stajemy wszyscy w obecności Pana, który chce nas uwalniać, uzdrawiać i prowadzić. 
Nasza odpowiedź – I z duchem twoim – jest potwierdzeniem, że jest z nami Pan. Gdy 
będziesz uczestniczyć w Eucharystii zwróć uwagę na to wezwanie(pada ono jeszcze 3 
razy) oraz stań w pokorze przed Jezusem i oczyść serce w akcie pokuty, aby rzeczywiście 
Jego obecność była dla Ciebie owocna – przyniosła przebaczenie, zmiłowanie i pokój 
dla Twojego serca. 
 
Twoje notatki… 
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Dzień drugi 

Boża obecność w Eucharystii jest realna, choć niewidzialna, jest działaniem Pana za 
pomocą widzialnych znaków. On jest obecny w Komunii Świętej, w osobie kapłana – 
celebransa, w wiernych zgromadzonych na Liturgii oraz w Słowie Bożym. Liturgia Słowa 
– to szczególny czas obecności Jezusa i Jego działania. Zwróć uwagę na to jak słuchasz 
słów Pisma Świętego. Czy wierzę, że wtedy mówi do mnie Pan? 
Bóg mówi do mnie na różne sposoby, zwłaszcza w Piśmie Świętym. Podczas 
sprawowania Eucharystii mamy ten szczególny przywilej i łaskę słuchania słów Pana: 
 
Żywe bowiem jest słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, 
przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić 
pragnienia i myśli serca. Nie ma stworzenia, które by było przed Nim niewidzialne, 
przeciwnie, wszystko odkryte i odsłonięte jest przed oczami Tego, któremu musimy zdać 
rachunek. (Hbr 4,12-13) 
 
A spośród Jego uczniów, którzy to usłyszeli, wielu mówiło: Trudna jest ta mowa. Któż 
jej może słuchać? Jezus jednak świadom tego, że uczniowie Jego na to szemrali, rzekł 
do nich: To was gorszy? A gdy ujrzycie Syna Człowieczego, jak będzie wstępował tam, 
gdzie był przedtem? Duch daje życie; ciało na nic się nie przyda. Słowa, które Ja wam 
powiedziałem, są duchem i są życiem. Lecz pośród was są tacy, którzy nie wierzą. Jezus 
bowiem na początku wiedział, którzy to są , co nie wierzą, i kto miał Go wydać. Rzekł 
więc: Oto dlaczego wam powiedziałem: Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli mu to nie 
zostało dane przez Ojca. Odtąd wielu uczniów Jego odeszło i już z Nim nie chodziło. 
Rzekł więc Jezus do Dwunastu: Czyż i wy chcecie odejść? Odpowiedział Mu Szymon 
Piotr: Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. A myśmy uwierzyli 
i poznali, że Ty jesteś Świętym Boga. (J 6,60-69) 
 
Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale byś ich ustrzegł od złego. Oni nie są ze świata, 
jak i Ja nie jestem ze świata. Uświęć ich w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą. (J 17,15-
17) 
 
Słuchanie słów Pana zawartych w Ewangelii rozpoczynamy od znaku krzyża czynionym 
na czole, ustach i sercu. Chcemy przez to wyznać, że pragniemy, aby Jezus przez swoje 
słowo przemieniał moje myśli, słowa i serce – całe moje życie. To znak, że chcę, aby 
z moich ust popłynęła modlitwa i błogosławieństwo, a serce zapragnęło słyszeć co Pan 
dziś mówi do mnie.  
Nie można właściwie przeżywać Eucharystii, ani też owocnie przyjąć Komunii Świętej 
bez przyjęcia go najpierw w Słowie, w którym jest obecny do mnie przemawia. 
 
Czy spotykam Jezusa, który przemawia do mnie podczas każdej Mszy Świętej? 
 
Twoje notatki… 

 



4 
 

Dzień trzeci 

W czasie sprawowania Eucharystii wyznajemy wiarę – nasze wyznanie wiary 

w niedzielę i święta jest ogłaszaniem wszystkim w kogo wierzymy.  

Na ile moje wyznanie wiary jest świadomym ogłaszaniem tego, że Jezus jest moim 

Panem i Bogiem? 

Po wyznaniu wiary składamy na ołtarz nasz prośby w modlitwie powszechnej. 

Jak angażuję się w modlitwę wiernych? 
Czy modlitwa Kościoła jest także moją modlitwą? 
Czy polecam w cichej modlitwie moje prośby i błagania? 
 
Przystępując do ołtarza celebrans ofiarowuje chleb i wino – owoce ziemi i pracy rąk 
człowieka, po to, aby za chwilę stały się Ciałem i Krwią Jezusa – naszym duchowym 
pokarmem i napojem. 
 
Czy razem z chlebem i winem składam w ofierze na ołtarzu siebie samego, moją 
codzienność? (radości, sukcesy, smutki, porażki, cierpienia, słabość, grzeszność, 
nadzieje, troski, pracę, pieniądze, prośby za siebie i innych) 
Czy proszę Jezusa, aby przemieniał całą moją codzienność? 
 
 
Jam jest chleb życia. Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i pomarli. To jest chleb, który 

z nieba zstępuje: kto go spożywa, nie umrze. Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił 

z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest 

moje ciało za życie świata. Sprzeczali się więc między sobą Żydzi mówiąc: Jak On może 

nam dać /swoje/ ciało do spożycia? Rzekł do nich Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, 

powiadam wam: Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie 

pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, 

ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym 

pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje Ciało i Krew 

moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim. (J 6,48-56) 

Twoje notatki…  
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Dzień czwarty 

 

W drugiej części Mszy Świętej, po Liturgii Słowa, uczestniczymy w Liturgii 

Eucharystycznej już od przygotowania darów. Następnie poprzez wezwanie: Pan 

z wami, kolejny raz uzmysławiamy sobie, że Bóg jest teraz obecny i tak 

rzeczywiście jest. Dziękujemy Mu, wychwalamy Go i błogosławimy oraz ze czcią 

śpiewamy razem z aniołami: Święty, Święty, Święty…  

Jaka jest moja postawa w tym czasie? Czy włączam się w dziękczynienie  

i uwielbienie Boga całym sercem? 

Następnie słyszymy: Zaprawdę, święty jesteś, Boże, źrodło wszelkiej świętości. W czasie 

Przeistoczenia, gdy kapłan w osobie Chrystusa (in persona Christi) wypowiada słowa 

konsekracji zstępuje Duch Święty i przemienia chleb i wino w prawdziwe Ciało i Krew 

Jezusa. 

Jaka jest moja postawa serca podczas Przeistoczenia? 
Czy rozumiem, że uczestniczę w tych samych wydarzeniach, które dokonały się 
w wieczerniku, a następnie na Krzyżu? 
 
Ja bowiem otrzymałem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, kiedy 

został wydany, wziął chleb  i dzięki uczyniwszy połamał i rzekł: To jest Ciało moje za was 

[wydane]. Czyńcie to na moją pamiątkę! Podobnie, skończywszy wieczerzę, wziął 

kielich, mówiąc: Ten kielich jest Nowym Przymierzem we Krwi mojej. Czyńcie to, ile razy 

pić będziecie, na moją pamiątkę! Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb albo pijecie 

kielich, śmierć Pańską głosicie, aż przyjdzie. Dlatego też kto spożywa chleb lub pije 

kielich Pański niegodnie, winny będzie Ciała i Krwi Pańskiej. Niech przeto człowiek baczy 

na siebie samego, spożywając ten chleb i pijąc z tego kielicha. Kto bowiem spożywa 

i pije nie zważając na Ciało [Pańskie], wyrok sobie spożywa i pije. Dlatego to właśnie 

wielu wśród was słabych i chorych i wielu też umarło. (1 Kor 11,23-30) 

Twoje notatki…  
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Dzień piąty 

 

Jak przeżywam modlitwę, która następuje po Przeistoczeniu? 

Kościół wtedy wchodzi w wielką modlitwę za wszystkich, zwłaszcza wierzących, za 

papieża, biskupów, prezbiterów i cały Lud Boży, wspomina zasługi i wstawiennictwo 

świętych, zwłaszcza Maryi oraz zanosi prośby za zmarłych. Czyni to wszystko przez 

Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie na chwałę Boga Ojca.  

Zjednoczenie z Jezusem w Komunii Świętej poprzedza modlitwa, której sam nas 

nauczył. Ma to nam uświadomić, że jesteśmy Jego synami i córkami w Jezusie. Ta 

modlitwa ma być wyrazem pragnienia, aby pełniła się wola Boża i aby Pan obdarzał nas 

swoim przebaczeniem oraz ustrzegł nas od złego. 

Czy zawsze jestem gotowy przebaczać tym, którzy wobec mnie zawinili? 
Czy w znaku pokoju, który przekazuję stojącemu obok wyraża się moja gotowość do 
przebaczenia bliźnim oraz pragnienie, aby mógł on doświadczyć pokoju serca? 
 
Komunia Święta to szczególny czas zjednoczenia z Jezusem – gdy On żyje we mnie, a ja 
jestem w Nim. To dzieje się realnie w tym sakramencie. 
Czy uświadamiam sobie swoją małość, grzeszność i niegodność? 
Czy pamiętam też, że Komunia Święta nie jest nagrodą za dobre życie, ale pokarmem 
duchowym, który napełnia mnie Bożym Życiem, uwalnia i uzdrawia moją duszę i ciało? 
Jak jest moja postawa w czasie oczekiwania na przyjęcie Komunii Świętej? 
 
A gdy nadeszła pora, zajął miejsce u stołu i Apostołowie z Nim. Wtedy rzekł do nich: 
Gorąco pragnąłem spożyć Paschę z wami, zanim będę cierpiał. Albowiem powiadam 
wam: Już jej spożywać nie będę, aż się spełni w królestwie Bożym. Potem wziął kielich 
i odmówiwszy dziękczynienie rzekł: Weźcie go i podzielcie między siebie; albowiem 
powiadam wam: odtąd nie będę już pił z owocu winnego krzewu, aż przyjdzie królestwo 
Boże. Następnie wziął chleb, odmówiwszy dziękczynienie połamał go i podał mówiąc: 
To jest Ciało moje, które za was będzie wydane: to czyńcie na moją pamiątkę! Tak samo 
i kielich po wieczerzy, mówiąc: Ten kielich to Nowe Przymierze we Krwi mojej, która za 
was będzie wylana. (Łk 22,14-20) 
 
Jaka jest moja postawa serca po przyjęciu Jezusa w Komunii Świętej? Czy jest we mnie 
wdzięczność i uwielbienie?  
 
Twoje notatki…  
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Dzień szósty 

Było to przed Świętem Paschy. Jezus wiedząc, że nadeszła Jego godzina przejścia z tego 

świata do Ojca, umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował. W czasie 

wieczerzy, gdy diabeł już nakłonił serce Judasza Iskarioty syna Szymona, aby Go wydać, 

wiedząc, że Ojciec dał Mu wszystko w ręce oraz że od Boga wyszedł i do Boga idzie, 

wstał od wieczerzy i złożył szaty. A wziąwszy prześcieradło nim się przepasał. Potem 

nalał wody do miednicy. I zaczął umywać uczniom nogi i ocierać prześcieradłem, którym 

był przepasany. Podszedł więc do Szymona Piotra, a on rzekł do Niego: Panie, Ty chcesz 

mi umyć nogi? Jezus mu odpowiedział: Tego, co Ja czynię, ty teraz nie rozumiesz, ale 

później będziesz to wiedział. Rzekł do Niego Piotr: Nie, nigdy mi nie będziesz nóg 

umywał. Odpowiedział mu Jezus: Jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał udziału ze Mną. 

Rzekł do Niego Szymon Piotr: Panie, nie tylko nogi moje, ale i ręce, i głowę. Powiedział 

do niego Jezus: Wykąpany potrzebuje tylko nogi sobie umyć, bo cały jest czysty. I wy 

jesteście czyści, ale nie wszyscy. Wiedział bowiem, kto Go wyda, dlatego powiedział: 

Nie wszyscy jesteście czyści. A kiedy im umył nogi, przywdział szaty i znów zajął miejsce 

przy stole, rzekł do nich: Czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Wy Mnie nazywacie 

Nauczycielem i Panem i dobrze mówicie, bo nim jestem. Jeżeli więc Ja, Pan i Nauczyciel, 

umyłem wam nogi, to i wyście powinni sobie nawzajem umywać nogi. Dałem wam 

bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak Ja wam uczyniłem. Zaprawdę, zaprawdę, 

powiadam wam: Sługa nie jest większy od swego pana ani wysłannik od tego, który go 

posłał. Wiedząc to będziecie błogosławieni, gdy według tego będziecie postępować.  

(J 13,1-17) 

Jezus staje się dla nas pokarmem w Eucharystii, abyśmy my mogli nią się stawać. Być 

Eucharystią – to odpowiedzieć na wezwanie Jezusa, aby sobie wzajemnie „umywać 

nogi”. To wezwanie do miłości i służby, która ma być sednem  i sprawdzianem naszego 

chrześcijaństwa. Po Eucharystii jesteśmy posłani, aby w tym świecie być zaczynem 

miłości i służby Jezusa.  

Czy zdaję sobie sprawę, że owocne przeżycie Eucharystii ma mieć kontynuację 
w codzienności? (moje myśli, słowa, gesty, czyny) 
Podczas przyjmowania Komunii Świętej poproś Jezusa, aby przemieniał Cię w siebie, 
abyś mógł upodabniać się w życiu do Jezusa.  
 
Twoje notatki… 

 

 


