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Katowice

POBO¯NOÆ EUCHARYSTYCZNA DZISIAJ

Dowiadczanie Eucharystii, prze¿ywanie jej jako daru i tajemnicy prowadzi do
pobo¿noci eucharystycznej.
Eucharystia jest nieocenionym skarbem: nie tylko jej sprawowanie, lecz tak¿e jej adoracja poza Msz¹ w. pozwala zaczerpn¹æ z samego ród³a ³aski. Wspólnota, która chce
kontemplowaæ oblicze Chrystusa [...], nie mo¿e zaniedbaæ pog³êbienia tego aspektu
kultu eucharystycznego, w którym znajduj¹ przed³u¿enie i mno¿¹ siê owoce komunii
z Cia³em i Krwi¹ Pana1.

Wspó³czesnoæ stawia przed chrzecijanami nowe wyzwania. By zrealizowaæ
zadania, jakie stoj¹ przed Kocio³em XXI wieku, nie potrzeba, wed³ug Jana Paw³a II,
nowego programu, bowiem jest on skupiony wokó³ samego Chrystusa.
Ka¿dy krok ku wiêtoci, ka¿de dzia³anie podjête dla realizacji misji Kocio³a, ka¿da
realizacja programów duszpasterskich winny czerpaæ potrzebn¹ si³ê z tajemnicy eucharystycznej i ku niej siê kierowaæ jako do szczytu (EdE 60).

W zakoñczeniu encykliki Ecclesia de Eucharistia papie¿ zachêca:
Wejdmy [...] do szko³y wiêtych mistrzów prawdziwej pobo¿noci eucharystycznej.
W ich wiadectwie teologia Eucharystii nabiera ca³ego blasku prze¿ycia, zara¿a nas
i niejako rozgrzewa (nr 62).
* Jerzy Paliñski, ks. dr  ur. 1955 r., kap³an archidiecezji katowickiej, przewodnicz¹cy Archidiecezjalnej Komisji Liturgicznej, wizytator katechizacji, wyk³adowca liturgiki (wyk³ady zlecone) na Wydziale
Teologicznym Uniwersytetu l¹skiego w Katowicach.
1

Jan Pawe³ II, Encyklika Ecclesia de Eucharistia (EdE), 17 IV 2003, nr 25.
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Warto wiêc zastanowiæ siê  w jakim stopniu Eucharystia jest dla nas ród³em
pobo¿noci?
Aby rozwa¿yæ tê kwestiê, nale¿y przedstawiæ rozwój pobo¿noci eucharystycznej, jej teologiczne podstawy oraz cechy, a tak¿e wyjaniæ dzisiejsze rozumienie pobo¿noci eucharystycznej.
ROZWÓJ POBO¯NOCI EUCHARYSTYCZNEJ

W Nowym Testamencie wymienione s¹ dwie nazwy na okrelenie sprawowania
Eucharystii: ³amanie chleba (Dz 2,42; 20,7) i Wieczerza Pañska (1 Kor 11,20). Oba
wyra¿enia podkrelaj¹ aspekt uczty. £amaniu chleba towarzyszy³a wiara w szczególn¹ obecnoæ Chrystusa. Uczestnicy Eucharystii wierzyli, ¿e spotykaj¹ siê z Chrystusem i z Nim siê jednocz¹, zw³aszcza przyjmuj¹c Komuniê w. Tak prze¿ywana
Eucharystia stanowi³a centrum ¿ycia chrzecijañskiego. Pobo¿noæ eucharystyczna
tego okresu zawiera³a siê w uczestnictwie w uczcie, na której wierni poznawali
i prze¿ywali Misterium Paschalne Jezusa Chrystusa oraz odpowiadali dziêkczynieniem i postaw¹ ¿ycia chrzecijañskiego. Pierwsi chrzecijanie prze¿ywali Eucharystiê w jednoci jej aspektów. wiadomoæ jednoci Eucharystii przejawia³a siê:
w wierze w obecnoæ Chrystusa w zgromadzeniu eucharystycznym, w zjednoczeniu
wiernych z Chrystusem i wspólnocie wszystkich jej uczestników. Eucharystia prze¿ywana by³a tak¿e jako jednoæ uczty i ofiary Chrystusa. Przejawem tego by³ udzia³
wszystkich wiernych w Komunii sakramentalnej. Jednoæ Eucharystii wyra¿a³a siê
w jej ³¹cznoci z ¿yciem codziennym, a wreszcie w rozumieniu jej jako jednoæ eschatologiczna, czyli ³¹cznoæ z drugim przyjciem Chrystusa2.
Niestety, ta wiadomoæ jednoci Eucharystii zanik³a w póniejszych wiekach.
W ¿yciu religijnym chrzecijan nast¹pi³o rozbicie zewnêtrznego uczestnictwa i wewnêtrznego zaanga¿owania w celebracjê Eucharystii. Dokona³o siê to z powodu rezygnacji z przyjmowania Komunii w., a tak¿e z samego uczestnictwa w Eucharystii.
Na skutek ró¿nych herezji zaczêto podkrelaæ bóstwo Jezusa Chrystusa, co wywo³a³o bojañ przed niegodnym przyjêciem Komunii w. Poci¹gnê³o to za sob¹ dalsze
rozbicie jednoci Eucharystii jako ofiary i uczty. Mo¿na tak¿e zauwa¿yæ brak poczucia zjednoczenia Kocio³a z Chrystusem, jak równie¿ os³abienie rozumienia Eucharystii jako ofiary Chrystusa i Kocio³a. Uczestnikom Eucharystii pozostawa³o
w³aciwie tylko podziwianie i adoracja  nie mieli wówczas poczucia jednoci Eucharystii3. Sytuacja taka nie sprzyja³a rozwojowi pobo¿noci eucharystycznej.
W pierwszym tysi¹cleciu nie zauwa¿amy szczególnych pozamszalnych przejawów kultu dla wiêtych Postaci. Czeæ dla Eucharystii objawia³a siê g³ównie przez
2
3

Por. R. Rak, Eucharystia w ¿yciu chrzecijañskim, Katowice 1984, s. 1325.
Por. tam¿e, s. 2643.
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samo sprawowanie Mszy w., choæ uczestnictwo w niej stawa³o siê coraz s³absze.
Eucharystiê przechowywano dla chorych, ale nie by³a ona przedmiotem specjalnej
adoracji wiernych nawiedzaj¹cych kocio³y4. Publiczny kult Eucharystii pojawi³ siê
dopiero w drugim tysi¹cleciu  to fakt na pewno znacz¹cy. Niestety, nie wi¹za³ siê on
z pe³niejsz¹ wiadomoci¹ realnej obecnoci Chrystusa w Eucharystii czy godniejszym uczestnictwem we Mszy w. Liturgia w owym czasie nie by³a nale¿ycie pojmowana przez wiernych, którzy nie mieli bezporedniego kontaktu z akcj¹ liturgiczn¹,
nie sk³adali swych ofiar. Zanik³a tak¿e modlitwa powszechna, schola przejê³a piew
wspólnoty, celebrans odwróci³ siê ty³em do wiernych i odmawia³ modlitwê eucharystyczn¹ po cichu. Zmala³a wtedy znacznie liczba przyjmuj¹cych Komuniê w.
Pocz¹tek drugiego tysi¹clecia to tak¿e spory eucharystyczne. Zanika rozumienie
obecnoci Misterium Paschalnego w sprawowanej Eucharystii, a uczestnictwo w niej
ograniczano do patrzenia i s³uchania. Wszystkie te kwestie mia³y niezaprzeczalny
wp³yw na pobo¿noæ eucharystyczn¹ wiernych. Podkrelaj¹c wiarê w rzeczywist¹
obecnoæ Chrystusa pod wiêtymi Postaciami, wierni pragnêli jedynie ogl¹daæ hostiê i oddaæ ho³d Chrystusowi. Fakt ten wp³yn¹³ te¿ na zmianê pobo¿noci eucharystycznej5. Pojawi³y siê nawet pogl¹dy, ¿e samo ogl¹danie hostii zastêpowa³o
przyjmowanie Komunii w., a obecnoæ w czasie przeistoczenia by³a w³aciwie udzia³em we Mszy w. Powodów takiego stanu uczestnictwa we Mszy i takiego pojmowania Eucharystii by³o wiele, choæ niew¹tpliwie jeden z nich stanowi³o niezrozumienie
Eucharystii jako jednoci jej wielu przejawów; problemem sta³a siê tak¿e niew³aciwa kolejnoæ przedstawiania przejawów Eucharystii. w. Tomasz z Akwinu i teologia scholastyczna stawiali na pierwszym miejscu kwestiê obecnoci Chrystusa
w Eucharystii, nastêpnie Komuniê w., a dopiero póniej sprawowanie Ofiary eucharystycznej. Uk³ad taki prowadzi³ w konsekwencji do statycznego ujmowania Eucharystii, bowiem podkrela³, ¿e: w Eucharystii jest obecny Pan Jezus pod postaciami
chleba i wina, który karmi nas swoim Cia³em i Krwi¹ oraz ofiaruje siê za nas we
Mszy w.6 Tego rodzaju przekonania sprzyja³y rozwojowi jedynie adoracyjnego kierunku pobo¿noci eucharystycznej.
Takie rozumienie Eucharystii istnia³o w dobie reformacji. Reformatorzy akcentowali jedynie aspekt uczty w rozumieniu Eucharystii, odrzucaj¹c adoracjê Chrystusa.
Tym problemem zaj¹³ siê Sobór Trydencki. Jednak kolejnoæ omawiania tematów
zwi¹zanych z Eucharysti¹ (obecnoæ, ofiara, Komunia) spowodowa³a jeszcze wiêksze rozbicie jednoci Eucharystii. Eucharystia ukazywana by³a od tej pory osobno
Por. Z. Zalewski, Pobo¿noæ eucharystyczna, jej cechy i charakter, Ruch Biblijny i Liturgiczny
1986, nr 39, s. 311.
5
Por. B. Nadolski, Liturgika, t. 4: Eucharystia, Poznañ 1992, s. 294.
6
S. Napiera³a, Obecnoæ Chrystusa w Eucharystii, w: II Krajowy Kongres Eucharystyczny. Pomoce
teologiczno-duszpasterskie dla parafii, red. ten¿e, Poznañ 1987, s. 157.
4
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jako obecnoæ Chrystusa, osobno jako Ofiara i Komunia. Teologia potrydencka broni³a wiêc redniowiecznej pobo¿noci eucharystycznej, która wyra¿a³a siê g³ównie
w adoracji podczas Mszy w. i w kulcie Najwiêtszego Sakramentu, a tak¿e w procesjach, wystawieniach Najwiêtszego Sakramentu czy b³ogos³awieñstwach. Nie znaczy to jednak, ¿e w tamtym czasie zanik³a pobo¿noæ komunijna. Sobór Trydencki
zachêca³ do czêstszego przyjmowania Chrystusa w Komunii. W praktyce jednak nie
³¹czono przyjmowania Komunii w. ze sprawowan¹ Msz¹ w.
Po³¹czenie ró¿nych przejawów Eucharystii i przywrócenie ca³ociowego spojrzenia
na ni¹ nast¹pi³o dziêki ruchowi odnowy (liturgicznej, eucharystycznej i eklezjalnej)7.
Odnowa pobo¿noci eucharystycznej i ca³ego ¿ycia chrzecijañskiego dokona³a siê dziêki wzajemnym relacjom tych ruchów. Odkryto na nowo, ¿e w³aciwe uczestnictwo we
Mszy w. prowadzi do Komunii w., a tak¿e do odpowiedzialnoci za Koció³. Dziêki
temu mog³a w³aciwie rozwijaæ siê pobo¿noæ eucharystyczna.
Pe³n¹ i systematyczn¹ naukê o wszystkich aspektach Eucharystii przynosz¹ uchwa³y Soboru Watykañskiego II i póniejsze dokumenty, które wp³ynê³y na dzisiejsz¹
pobo¿noæ eucharystyczn¹.
Pobo¿noæ eucharystyczna i kult oddawany Eucharystii s¹ zwyczajem zawsze przestrzeganym w Kociele katolickim8, choæ ich wprowadzenie i rozwój nie zawsze wynika³y z lepszego rozumienia Eucharystii i nie zawsze ukazywa³y ca³¹ jej g³êbiê.
TEOLOGICZNE PODSTAWY POBO¯NOCI EUCHARYSTYCZNEJ

Pobo¿noæ eucharystyczna to postawa czci, uwielbienia i dziêkczynienia, która
wyp³ywa z wiary i mi³oci do Chrystusa. Jest to uwielbienie i dziêkczynienie za
i wobec Jezusa ofiaruj¹cego siê za nas w Ofierze eucharystycznej, udzielaj¹cego siê
pod postaciami chleba i wina i obecnego w Eucharystii w sposób trwa³y. Postawa ta
tworzy sta³y fundament gotowoci do ofiary i powiêcenia siê Bogu Ojcu na wzór
Chrystusa. Powinna ona towarzyszyæ uczestnikom Eucharystii, przyjmuj¹cym Komuniê w. i adoruj¹cym Chrystusa w sakramencie o³tarza9.
Fundamentalne znaczenie dla dzisiejszej pobo¿noci eucharystycznej mia³ Sobór
Watykañski II i odnowa liturgiczna podjêta po jego zakoñczeniu. W tym czasie uda³o siê
przywróciæ wiadomoæ jednoci Eucharystii. Zwi¹zek pomiêdzy Eucharysti¹ jako ofiar¹, uczt¹, pami¹tk¹ a Eucharysti¹ jako sakramentem trwaj¹cym nale¿y do specyfiki dokumentów posoborowych. Eucharystia jest nierozdzieln¹ ³¹cznoci¹ ró¿nych jej aspektów10.
Zwi¹zek ten podkreli³a wydana w 1967 roku instrukcja Eucharisticum mysterium:
Zob. R. Rak, Eucharystia w ¿yciu..., s. 57 n.
Komunia wiêta i kult tajemnicy eucharystycznej poza Msz¹ wiêt¹ (KKTE), Katowice 1985, nr 3.
9
Por. R. Rak, Wychowanie do ¿ycia eucharystycznego, w: Mysterium Christi, t. 3: Msza wiêta, red.
W. wierzawski, Kraków 1992, s. 149 n.
10
B. Nadolski, Liturgika, t. 4, s. 299.
7

8
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Msza w., czyli Wieczerza Pañska, jest zarazem i nierozdzielnie: ofiar¹, która utrwala
ofiarê krzy¿a; pami¹tk¹ mierci i zmartwychwstania Pana mówi¹cego: Czyñcie to na
moj¹ pami¹tkê (£k 22,19); wiêt¹ uczt¹, w czasie której lud Bo¿y przez przyjêcie
Cia³a i Krwi Pañskiej uczestniczy w dobrach ofiary paschalnej, wznawia nowe przymierze raz zawarte z ludmi przez Boga w krwi Chrystusowej, a w wierze i nadziei
wyobra¿a i uprzedza ucztê eschatologiczn¹ w królestwie Ojca, g³osz¹c mieræ Pana a¿
przyjdzie11.

Na jednoæ Eucharystii zwraca uwagê tak¿e Jan Pawe³ II:
Tajemnica eucharystyczna  ofiara, obecnoæ, uczta [...] powinna byæ prze¿ywana
w swej integralnoci, czy to w wydarzeniu liturgicznym, czy w osobistym dialogu
z Jezusem tu¿ po przyjêciu Komunii w., czy te¿ podczas modlitwy na adoracji eucharystycznej poza Msz¹ w. (EdE 61).

Podstawowe znaczenie dla pobo¿noci eucharystycznej ma prze¿ywanie ró¿norodnej obecnoci Chrystusa Pana w Tajemnicy Eucharystii12.
Podczas sprawowania Mszy wiêtej ujawniaj¹ siê stopniowo wszystkie sposoby obecnoci Chrystusa w Jego Kociele, gdy¿ najpierw jest On obecny w samym zgromadzeniu
wiernych zebranym w Jego imiê; nastêpnie w swoim s³owie, kiedy zebranym czyta siê
i wyjania Pismo wiête; jest obecny tak¿e w osobie celebransa; wreszcie, i to przede
wszystkim, jest obecny pod postaciami eucharystycznymi (KKTE 6; por. KL 7).

Chrystus jest obecny wród nas, by przyjmowaæ nasze uwielbienia, dziêkczynienia czy wys³uchiwaæ naszych prób, ale równie¿, by dalej prowadziæ swoje dzie³o
zbawcze, modliæ siê z nami do Ojca, kierowaæ do nas s³owo, ofiarowaæ siê za nas,
a tak¿e obdarzaæ nas swymi darami w Komunii w. Pobo¿noæ eucharystyczna to
zrozumienie, ale przede wszystkim prze¿ywanie tej ró¿norakiej obecnoci.
Obecnoæ Chrystusa w Eucharystii, podobnie jak ka¿da obecnoæ, zak³ada komunikacjê. Bronis³aw Nadolski pisze:
Byæ obecnym  nie znaczy to samo, co istnieæ. Nie staje siê osoba obecn¹ przez samo
bycie, istnienie. Obecnoæ to akt duchowy, przez który jedna osoba komunikuje siê
drugiej w wolnym akcie. Chrystus sta³ siê chlebem, by wejæ w nas, staæ siê naszym
cia³em13.

Tak wiêc Chrystus jest obecny w Eucharystii, aby byæ pokarmem dla nas i przez
sw¹ ofiarê przekszta³caæ nas w siebie. Jest obecny w Eucharystii poród nas nie tylwiêta Kongregacja Obrzêdów, Instrukcja Eucharisticum mysterium (EM), 25 V 1967, nr 3a.
Z. Zalewski, Pobo¿noæ eucharystyczna..., s. 313.
13
B. Nadolski, Elementy wychowania eucharystycznego, Ruch Biblijny i Liturgiczny 1986,
nr 39, s. 131.
11

12
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ko, aby przyjmowaæ nasze uwielbienie i dziêkczynienie czy s³uchaæ naszych prób, ale
aby razem z nami modliæ siê do Ojca, kszta³towaæ nas przez swoje s³owo, ofiarowaæ siê
sakramentalnie za nas i obdarzaæ nas owocami swojej ofiary w Komunii w.14
Dzi podkrela siê, ¿e eucharystycznej obecnoci nie mo¿na izolowaæ od pozosta³ych
istotnych treci Eucharystii, zw³aszcza Ofiary i Komunii. Stanis³aw Napiera³a pisze, ¿e
nale¿y zachowaæ nawet w³aciw¹ kolejnoæ ukazywania przejawów Eucharystii: Ofiara,
Komunia w., obecnoæ. W takiej kolejnoci omawiana jest Eucharystia po Soborze
Watykañskim II. Jest to odwrócenie kolejnoci tradycyjnego ujêcia w. Tomasza i omawiania jej na Soborze Trydenckim. Kolejnoæ taka jest jednak zgodna z nauk¹ Pisma
wiêtego. Eucharystia zosta³a ustanowiona jako Ofiara sakramentalna. Chrystus ofiaruje
siê za nas w Eucharystii, karmi nas swoim Cia³em i Krwi¹ i jest z nami obecny15.
W pobo¿noci eucharystycznej chodzi o prze¿ycie obecnoci Boga, a tym samym
uwielbienia Go przede wszystkim w sprawowaniu Eucharystii. Prawda ta szczególnie jest podkrelona w Ogólnym wprowadzeniu do Msza³u Rzymskiego (OWMR):
Sprawowanie Mszy wiêtej jako czynnoæ Chrystusa i hierarchicznie zorganizowanego ludu Bo¿ego jest orodkiem ca³ego chrzecijañskiego ¿ycia tak dla Kocio³a powszechnego jak i lokalnego oraz dla poszczególnych wiernych (nr 16).

Pobo¿noæ eucharystyczna posiada w ofierze Mszy w. swój pocz¹tek, swoje ród³o i jednoczenie swój cel i swój szczyt (EM 3e). Powinna ona prowadziæ do doskonalszego i pe³niejszego udzia³u w Ofierze eucharystycznej, aby wszyscy jej uczestnicy
przez obrzêdy i modlitwy misterium to dobrze rozumieli, w wiêtej czynnoci brali udzia³
wiadomie, pobo¿nie i czynnie, byli kszta³towani przez s³owo Bo¿e, posilali siê przy stole
Cia³a Pañskiego i sk³adali Bogu dziêkczynienie; aby ofiaruj¹c niepokalan¹ Hostiê nie tylko
przez rêce kap³ana, lecz tak¿e razem z nim, uczyli siê ofiarowywaæ samych siebie i za
porednictwem Chrystusa z ka¿dym dniem doskonalili siê w zjednoczeniu z Bogiem i wzajemnie ze sob¹, aby ostatecznie Bóg by³ wszystkim we wszystkich (KL 48).

Pobo¿noæ eucharystyczna to w³aciwe rozumienie Eucharystii jako ofiary i uczty.
W oparciu o dokumenty liturgiczne mo¿na stwierdziæ, ¿e ofiara i uczta s¹ dwoma aspektami tej samej tajemnicy. Eucharystia jest ofiar¹ sk³adan¹ w zewnêtrznej formie uczty
i równoczenie uczt¹ ofiarn¹, na której przyjmujemy Chrystusa wydaj¹cego siê Ojcu
na ofiarê16. Na zwi¹zek uczty eucharystycznej z ofiar¹ zwraca siê uwagê w OWMR:
Poniewa¿ celebracja Eucharystii jest paschaln¹ uczt¹, wypada, aby zgodnie z nakazem
Pana wierni nale¿ycie usposobieni przyjmowali Jego Cia³o i Krew jako duchowy pokarm (nr 80).
Por. Z. Zalewski, Pobo¿noæ eucharystyczna..., s. 313.
S. Napiera³a, Obecnoæ Chrystusa..., s. 157.
16
S. Cichy, Teologia Eucharystii, w: Mysterium Christi, t. 3, s. 83.
14
15
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Uczta ofiarna stanowi integraln¹ czêæ Mszy w. Nie mo¿na jej sprawowaæ bez
Komunii w., przynajmniej celebruj¹cy kap³an musi przyj¹æ Komuniê w., choæ zaproszeni s¹ wszyscy w niej uczestnicz¹cy.
Jest bardzo po¿¹dane, aby wierni podobnie jak kap³an, który jest do tego zobowi¹zany, przyjmowali Cia³o Pañskie z hostii konsekrowanych w czasie danej Mszy wiêtej, a w przewidzianych przypadkach przystêpowali do kielicha. Dziêki temu Komunia
wiêta uka¿e siê tak¿e przez znaki jako uczestnictwo w aktualnie sprawowanej Ofierze (OWMR 85).

Owocem sprawowania Eucharystii jest nie tylko Komunia w., ale sta³a obecnoæ
Chrystusa pod postaciami eucharystycznymi. St¹d pobo¿noæ eucharystyczna wyra¿a siê tak¿e w adoracji, która wyp³ywa ze sprawowanej Eucharystii.
Sprawowanie Eucharystii w ofierze Mszy w. jest prawdziwie pocz¹tkiem i celem kultu, oddawanego jej poza Msz¹ w. Nie tylko bowiem wiête Postacie, pozostaj¹ce po
Mszy w., z niej pochodz¹, lecz nadto przechowuje siê je po Mszy w. (EM 3e).

Sensem adoracji jest wdziêcznoæ za dzie³o zbawienia uobecniane we Mszy w.,
a tak¿e pog³êbianie i o¿ywianie wiary, której potrzeba do sprawowania Eucharystii17.
Instrukcja Eucharisticum mysterium oraz ksiêga Komunia wiêta i kult tajemnicy
eucharystycznej poza Msz¹ wiêt¹ przypominaj¹:
Zasadniczym i pierwotnym celem przechowywania Eucharystii poza Msz¹ wiêt¹ jest
udzielanie Wiatyku. Drugorzêdnymi celami s¹: rozdawanie Komunii wiêtej i adoracja
naszego Pana Jezusa Chrystusa obecnego w Sakramencie (EM 49; KKTE 5).

Wed³ug Geniuka wyra¿enie cel drugorzêdny nie mo¿e byæ rozumiane jako cel
mniej wa¿ny, lecz w znaczeniu filozoficznym w stosunku do celu pierwszorzêdnego18. Uzasadnienie kultu w prosty, ale dobitny sposób podaje wspomniana instrukcja: Nale¿y uwielbiaæ Chrystusa w przechowywanym Sakramencie, skoro jest tam
obecny substancjalnie przez tê przemianê chleba i wina (EM 3f). Pobo¿noæ eucharystyczna powinna mieæ odniesienie do ca³ej tajemnicy Eucharystii.
Wierni, którzy oddaj¹ czeæ Chrystusowi obecnemu w Najwiêtszym Sakramencie,
niech pamiêtaj¹, ¿e ród³em tej obecnoci jest ofiara, a obecnoæ ta zmierza do Komunii wiêtej sakramentalnej i duchowej (KKTE 56).

Pobo¿noæ eucharystyczna wyra¿aj¹ca siê w adoracji wiêtych Postaci poza Msz¹ w.
winna poci¹gaæ do wiadomego, czynnego i pobo¿nego udzia³u we Mszy w.
17
Por. J.H. Emminghaus, Verehrung der Eucharistie außerhalb der Messe, Bibel und Liturgie
1972, nr 45, s. 210.
18
F. Geniuk, Przechowywanie Eucharystii i czeæ jej oddawana, Collectanea Theologica 1968,
fasc. 2, s. 56 n.
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Przez adoracjê wierni:
przed³u¿aj¹ zjednoczenie z Nim, które osi¹gnêli w Komunii wiêtej. I odnawiaj¹ przymierze, pobudzaj¹ce ich do zachowywania w ¿yciu i obyczajach tego, co przez wiarê
i sakrament otrzymali w sprawowaniu Eucharystii (KKTE 57).

Tak wiêc uzasadnieniem kultu Eucharystii jest sprawowanie ofiary Mszy w.
Owocem tej ofiary jest Komunia w., a tak¿e sta³a i rzeczywista obecnoæ Chrystusa
pod postaciami eucharystycznymi.
CECHY POBO¯NOCI EUCHARYSTYCZNEJ

Pobo¿noæ eucharystyczna, zdaniem niedawno zmar³ego Romualda Raka, jak ka¿da
inna, powinna byæ pobo¿noci¹ trynitarn¹, eklezjaln¹, sakramentaln¹, wspólnotow¹
i osobist¹, a tak¿e pobo¿noci¹ eschatologiczn¹19. Czeæ i uwielbienie, mi³oæ i dziêkczynienie, przeb³aganie i probê nale¿y skierowaæ do ca³ej Trójcy Przenajwiêtszej
i towarzyszyæ zarówno sprawowaniu Eucharystii, przyjmowaniu Komunii w., jak
i adoracji wiêtych Postaci.
Bóg Ojciec objawia siê w liturgii jako jej ród³o i Cel.
W liturgii Koció³ b³ogos³awi i wielbi Boga Ojca jako ród³o wszelkich b³ogos³awieñstw
stworzenia i zbawienia, jakimi pob³ogos³awi³ On nas w swoim Synu, by udzieliæ nam
Ducha przybranego synostwa (KKK 1110).

Od Boga Ojca pochodzi inicjatywa zbawienia. On posy³a swego Syna, aby ten
zrealizowa³ plan zbawienia, i nadal dzia³a przez Niego w liturgii Kocio³a. Bóg Ojciec jest celem samej liturgii, jak i ca³ej pobo¿noci. Do Niego zwraca siê Koció³ ze
swymi modlitwami, Jemu ofiaruje Najwiêtsz¹ Ofiarê.
Pobo¿noæ ta jest skierowana do Chrystusa, który jest zawsze obecny w swoim
Kociele, szczególnie w czynnociach liturgicznych (KL 7; KKK 1088) i daje nam
niejako przedsmak uczestnictwa w liturgii niebiañskiej (KL 8; KKK 1090). Prawdê tê
wyra¿a Koció³ w doksologii mszalnej: Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Bo¿e, Ojcze wszechmog¹cy, w jednoci Ducha wiêtego, wszelka czeæ
i chwa³a. Chrystocentryzm pobo¿noci eucharystycznej wyra¿a siê w uwielbieniu Chrystusa, tak¿e jego cz³owieczeñstwa20. To dziêki przyjêciu ludzkiej natury Chrystus z³o¿y³ siebie w ofierze krzy¿owej. mieræ i zmartwychwstanie s¹ ród³em Jego obecnoci
pod postaciami eucharystycznymi. Dziêki temu mo¿na Go przyjmowaæ w Komunii
i czciæ w czasie adoracji. W centrum pobo¿noci stoi Chrystus i Jego zbawcze dzie³o.
19
Por. R. Rak, Nasza wiara i pobo¿noæ eucharystyczna dzisiaj, w: II Krajowy Kongres Eucharystyczny. Pomoce teologiczno-duszpasterskie..., s. 260.
20
Ten¿e, Eucharystia w ¿yciu..., s. 180.
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Pobo¿noæ eucharystyczna jest wreszcie skierowana do Ducha wiêtego, którego
pos³anie
ma na celu przygotowaæ zgromadzenie na spotkanie z Chrystusem; przypominaæ
i ukazywaæ Chrystusa wierze zgromadzenia; uobecniaæ i spe³niaæ zbawcze dzie³o Chrystusa swoj¹ przekszta³caj¹c¹ moc¹ oraz sprawiaæ, by owocowa³ dar komunii w Kociele (KKK 1112).

Przez Ducha wiêtego zanoszona jest tak¿e wszelka modlitwa Kocio³a, gdy¿ bez
Jego pomocy nie mo¿na wo³aæ: Panem jest Jezus (1 Kor 12,3). Bez Niego nie jest
mo¿liwa ¿adna pobo¿noæ, a zw³aszcza pobo¿noæ eucharystyczna, która jest pobo¿noci¹ eklezjaln¹. W liturgii
w tak wielkim dziele, przez które Bóg otrzymuje doskona³¹ chwa³ê, a ludzie uwiêcenie,
Chrystus zawsze przy³¹cza do siebie Koció³, swoj¹ Oblubienicê umi³owan¹, która wzywa swego Pana i przez Niego oddaje czeæ Ojcu wiecznemu (KL 7; KKK 1089).

Eucharystia sprawowana jest w Kociele, który zrodzony zosta³ na krzy¿u i który
jest ¿yj¹cym Chrystusem. Pobo¿noæ eucharystyczna prowadzi do zrozumienia istoty Kocio³a, rozwija ona tak¿e poczucie odpowiedzialnoci za Koció³. Uwiadomienie tego dokonuje siê zarówno poprzez pobo¿ne uczestnictwo w sprawowanej
liturgii, przyjêcie Komunii w., jak te¿ poprzez adoracjê. W pobo¿noci tej powinno
uwidaczniaæ siê dziêkczynienie za Koció³, dziêki któremu dokonuje siê uobecnienie
dzie³a Chrystusa. To tak¿e okazja do wynagrodzenia Chrystusowi za zniewagi, jakie
Mu wyrz¹dzaj¹ wierz¹cy, ale te¿ do wyra¿enia proby o wiêtoæ i jednoæ Kocio³a.
Pobo¿noæ ta jest tak¿e pobo¿noci¹ sakramentaln¹, gdy¿ pochodzi z sakramentów, szczególnie z Eucharystii  ród³a ca³ej dzia³alnoci Kocio³a i prowadzi do
niej, jako do szczytu misji Kocio³a. Wszelkie akty pobo¿noci mo¿liwe s¹ tylko
w ³¹cznoci z ofiar¹ eucharystyczn¹ i Komuni¹ w. Pobo¿noæ ta zwraca uwagê tak¿e
na inne sakramenty. Przez chrzest i bierzmowanie chrzecijanin zobowi¹zany jest do
czci Boga Ojca, uczestnictwa w Ofierze Chrystusa i do dawania wiadectwa. Chrzest
daje udzia³ w kap³añstwie wspólnym wiernych (por. KKK 1268). Wierni wszczepieni w Koció³ przez chrzest otrzymuj¹ charakter sakramentalny, który konsekruje ich
do uczestniczenia w chrzecijañskim kulcie religijnym. Pieczêæ chrzcielna uzdalnia
i w³¹cza chrzecijan do s³u¿enia Bogu przez ¿ywy udzia³ w wiêtej liturgii Kocio³a
(por. KKK 1237). Pobo¿noæ eucharystyczna prowadzi do prze¿ywania obecnoci
Chrystusa wynikaj¹cej z sakramentu ma³¿eñstwa i kap³añstwa. Chrzecijanin czerpie z nich si³y, aby prowadziæ ¿ycie zgodne z ich wymaganiami, a tak¿e dzia³aæ Jego
moc¹. Wed³ug Jana Paw³a II z pobo¿noci eucharystycznej rodzi siê
sakramentalny styl ¿ycia chrzecijanina. To, ¿e chrzecijanin prowadzi ¿ycie sakramentalne, o¿ywione powszechnym kap³añstwem wiernych, to znaczy po prostu, ¿e pragnie, a¿eby

152

KS. JERZY PALIÑSKI

Bóg w nim dzia³a³ dla osi¹gniêcia owej pe³ni Chrystusowej w Duchu wiêtym. Bóg bowiem dosiêga cz³owieka nie tylko poprzez wydarzenia i poprzez swoj¹ ³askê wewnêtrzn¹,
ale jeszcze z wiêksz¹ moc¹ i pe³ni¹ dzia³a w nim poprzez sakramenty21.

Pobo¿noæ ta pomaga zrozumieæ zwi¹zki Eucharystii z sakramentem pokuty. Sakramenty Eucharystii i pojednania s¹ ze sob¹ cile zwi¹zane (EdE 37), staj¹ siê
jakby dwoistym, a zarazem g³êboko spójnym wymiarem autentycznego ¿ycia w duchu
Ewangelii, ¿ycia prawdziwie chrzecijañskiego. Chrystus, który zaprasza do uczty eucharystycznej, to zawsze równoczenie ten Chrystus, który wzywa do pokuty22.

Skoro Koció³ jest wspólnot¹ z Chrystusem i wokó³ Niego, pobo¿noæ eucharystyczna jest pobo¿noci¹ wspólnotow¹ i osobist¹. Ca³a bowiem wspólnota
i poszczególni chrzecijanie spotykaj¹ siê ze swoim Panem na Eucharystii. Koció³
jest ludem Bo¿ym, wobec tego jego liturgia jest dzie³em wszystkich jego cz³onków. Czynnoci liturgiczne nie s¹ prywatnymi czynnociami, lecz uroczycie sprawowanymi obrzêdami Kocio³a [...]. Dlatego czynnoci liturgiczne nale¿¹ do ca³ego
Cia³a Kocio³a, uwidaczniaj¹ je i na nie oddzia³uj¹ (KL 26). Akty pobo¿noci dokonuj¹ siê w konkretnym cz³owieku. W aktach wewnêtrznych chrzecijanin nie mo¿e
byæ wyrêczony przez innych. Wspólnota pomaga w prze¿ywaniu spotkania z Chrystusem, w wielbieniu Go i formowaniu siebie na wzór Chrystusa, ale same akty pobo¿noci s¹ spraw¹ konkretnej osoby. Dobrze pojêta pobo¿noæ uwiadamia, ¿e akty
wiary, czci, dziêkczynienia, przeb³agania czy proby nale¿y zanosiæ razem z ca³¹
wspólnot¹.
Pobo¿noæ eucharystyczna jest równie¿ pobo¿noci¹ eschatologiczn¹, w której
chrzecijanin prze¿ywa przedsmak nieba, przygotowuje siê na powtórne przyjcie
Chrystusa i przebywanie z Nim w niebie. Pobo¿noæ eucharystyczna o¿ywia nadziejê zwi¹zan¹ z ¿yciem wiecznym. Pomaga w walce ze z³em i w d¹¿eniu do doskona³oci, uwiadamiaj¹c, ¿e celem wysi³ku na ziemi jest chwa³a nieba.
ELEMENTY POBO¯NOCI EUCHARYSTYCZNEJ

Podstawowym elementem i ród³em pobo¿noci eucharystycznej jest wiara
w Jezusa Chrystusa, w Jego mieræ i zmartwychwstanie, czyli w Jego dzie³o zbawcze. W pobo¿noci eucharystycznej wiara prowadzi do wewnêtrznego przekonania,
¿e dzie³o zbawcze Chrystusa trwa nadal w Kociele i w sakramentach, a w Eucharystii jest stale uobecniane. W to dzie³o zbawcze chrzecijanin w³¹czony jest poprzez
chrzest. Wiara umo¿liwia prze¿ywanie jednoci Wieczernika, Krzy¿a, Zmartwych21
22

Jan Pawe³ II, List o tajemnicy i kulcie Eucharystii Dominicae coenae (DC), 24 II 1980, nr 7.
Ten¿e, Encyklika Redemptor hominis, 4 III 1979, nr 20.
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wstania i Eucharystii i daje przekonanie, ¿e Chrystus nadal ofiaruje siê na o³tarzu
i jako uwielbiony Pan jest obecny w sprawowanej Mszy w. Pobo¿noæ ta pomaga
chrzecijaninowi odkrywaæ tajemnicê, ¿e uczestniczy on w dziele zbawczym Jezusa
tu i teraz. Razem z Chrystusem jest obecny na Ostatniej Wieczerzy, stoi pod Jego
krzy¿em i jest wiadkiem Jego zmartwychwstania23. Ks. Rak zauwa¿a, ¿e chrzecijanie
nie zawsze wierz¹, i¿ dzie³o zbawcze Chrystusa dokonuje siê nadal w Kociele i jego
sakramentach. Jeli nie bêdzie w nas wiary w dzie³o zbawcze Chrystusa, jeli nie bêdzie wiary, ¿e to zbawcze dzie³o dokonuje siê nadal w Ofierze eucharystycznej, wtedy
i kult dla tego dzie³a bêdzie s³aby albo go w ogóle nie bêdzie24. Obowi¹zkiem wszystkich wierz¹cych jest troska o rozwój wiary w obecnoæ Chrystusa, a to dokonuje siê
przez pobo¿ne uczestnictwo we Mszy w., przyjmowanie Komunii w. i przez modlitwê adoracyjn¹. Bez modlitewnego kontaktu z Chrystusem trudno mówiæ o prawdziwej wierze czy o pobo¿noci eucharystycznej.
Kolejnym elementem pobo¿noci eucharystycznej jest zrozumienie i prze¿ywanie tajemnicy paschalnej. Dyrektorium o pobo¿noci ludowej i liturgii zaleca:
najwa¿niejszym punktem odniesienia dla pobo¿noci eucharystycznej jest Pascha Pana.
Pascha bowiem, wed³ug nauczania Ojców Kocio³a, jest wiêtem Eucharystii, a z drugiej strony Eucharystia jest przede wszystkim celebracj¹ Paschy, czyli mêki, mierci
i zmartwychwstania Chrystusa25.

Msza w. to nie tylko udzia³ w ofierze Chrystusa, ale w ca³ym Misterium Paschalnym. Sprawuj¹c Najwiêtsz¹ Ofiarê, Koció³ uobecnia tak¿e Zmartwychwstanie
i Wniebowst¹pienie. Pobo¿noæ eucharystyczna pomaga rozwa¿aæ prawdê, ¿e przez
Misterium Paschalne Chrystus przeszed³ ze mierci do ¿ycia. Uczestnicz¹c z wiar¹
i pobo¿noci¹ we Mszy w. chrzecijanin przechodzi z Chrystusem przez krzy¿ do
¿ycia. Komunia w. ³¹czy go z Chrystusem i daje poczucie, ¿e z Chrystusem przejdzie ka¿d¹ drogê, nawet prowadz¹c¹ przez krzy¿, a rozwa¿aj¹c na adoracji tajemnicê
paschaln¹ uwiadamia sobie, ¿e nadal mo¿e w niej uczestniczyæ i dowiadczaæ owoców krzy¿a.
Pobo¿noæ eucharystyczna, wywodz¹ca siê z uczestnictwa w Najwiêtszej Ofierze, prowadzi do formowania siebie w duchu Chrystusa, który przyszed³, aby wype³niæ wolê Ojca26. Na mocy chrztu chrzecijanin uczestniczy w kap³añskiej funkcji
Jezusa Chrystusa i jest zdolny do sk³adania Bogu Ojcu ró¿nych ofiar, a zw³aszcza

Por. R. Rak, Wychowanie..., s. 137.
Por. ten¿e, Teologiczne podstawy kultu Eucharystii w wietle dokumentów posoborowych, Ruch
Biblijny i Liturgiczny 1986, nr 39, s. 288.
25
Kongregacja ds. Kultu Bo¿ego i Dyscypliny Sakramentów, Dyrektorium o pobo¿noci ludowej
i liturgii. Zasady i wskazania, Poznañ 2003, nr 161.
26
Z. Zalewski, Pobo¿noæ eucharystyczna , s. 314.
23
24
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ofiary Jego Syna. Potrzeba jednak zjednoczenia z ofiar¹ Chrystusa i Kocio³a, postawy wspó³ofiary. Eucharystyczna wspó³ofiara polega na przyjêciu postawy ofiarnej
Chrystusa i gotowoci pe³nienia woli Bo¿ej. Nie chodzi wiêc o danie Bogu prezentu
czy daru, ale ofiarowanie siebie, swoich si³, zdolnoci i mo¿liwoci na wy³¹czn¹
s³u¿bê Bogu. Konsekwencj¹ takiego oddania siebie Bogu jest pos³uszeñstwo Jego
woli27. Dlatego te¿ elementem pobo¿noci eucharystycznej s¹ postawy wspó³ofiary
i pos³uszeñstwa, które wynikaj¹ z mi³oci. S¹ to postawy dynamiczne, gdy¿ stale
trzeba siê uczyæ sk³adaæ siebie w ofierze (por. KL 48).
Wspó³dzia³anie z Chrystusem ofiaruj¹cym siê i formowanie siebie w duchu Chrystusa dokonuje siê zarówno przez czynne i pobo¿ne uczestnictwo we Mszy w., przyjmowanie Komunii w. oraz przez adoracjê wiêtych Postaci. Akty adoracji powinny
wyrobiæ w wierz¹cym oddanie siê Ojcu na wzór Chrystusa i pomóc w lepszym uczestnictwie w sprawowaniu Najwiêtszej Ofiary.
Oddaj¹c w ofierze z Chrystusem ca³e swe ¿ycie Ojcu w Duchu wiêtym, czerpi¹
z tego przedziwnego zjednoczenia wzrost w wierze, nadziei i mi³oci. W ten sposób
podtrzymuj¹ w sobie odpowiednie dyspozycje, dziêki którym mog¹ z nale¿yt¹ pobo¿noci¹ obchodziæ pami¹tkê Pana i czêsto przyjmowaæ chleb dany nam przez Ojca
(KKTE 56).

Kolejnym elementem pobo¿noci eucharystycznej jest s³uchanie s³owa Bo¿ego
i zgoda na to, aby ono kszta³towa³o uczestników Eucharystii. Chrystus w czasie sprawowania Mszy w. jest obecny tak¿e w swoim s³owie. Liturgia s³owa przygotowuje
do wspó³ofiary, apeluje o postawê ofiarn¹, o zmianê sposobu mylenia. Wzywa do
wewnêtrznego zaanga¿owania w czasie liturgii eucharystycznej. Wspólne celebrowanie i rozwa¿anie s³owa Bo¿ego pomaga w odkryciu sposobnoci do czynienia dobra i przeciwstawiania siê z³u, w reagowaniu na najistotniejsze potrzeby naszych
blinich. S³owo Bo¿e budzi postawê dziêkczynn¹, poniewa¿ czytania Pisma wiêtego przypominaj¹ i wieszcz¹ wielkie dzie³a mi³oci Bo¿ej. Liturgia s³owa przygotowuje tak¿e na Komuniê w. Sakramentalne spo¿ywanie Chrystusa pod postaci¹ chleba
jest uwarunkowane uprzednim duchowym spo¿ywaniem Go pod postaci¹ s³owa.
Pobo¿noæ eucharystyczna to tak¿e postawa wdziêcznej odpowiedzi za dar Chrystusa (KKTE 56). Dziêkczynienie dokonuje siê g³ównie przez samo sprawowanie
Eucharystii.
Eucharystia jest ofiar¹ dziêkczynienia sk³adan¹ Ojcu, uwielbieniem, przez które Koció³ wyra¿a Bogu swoj¹ wdziêcznoæ za wszystkie Jego dobrodziejstwa, za wszystko,
czego On dokona³ przez stworzenie, odkupienie i uwiêcenie (KKK 1360).

27

Por. J. Grzekowiak, Do koñca ich umi³owa³, Katowice 1987, s. 173186.
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Motywem dziêkczynienia we Mszy w. jest nasze ¿ycie, a przede wszystkim dzie³o zbawcze Chrystusa. Chrzecijañskie dziêkczynienie ma staæ siê wewnêtrzn¹ postaw¹, czym sta³ym. Dziêkczynienie to ma rys ofiarniczy, gdy¿ zostaje w³¹czone
w ofiarê Chrystusa28. Uczestnictwo we Mszy domaga siê dziêkczynienia i równoczenie uczy wdziêcznoci. Pobo¿noæ eucharystyczna pomaga wyzbywaæ siê obojêtnoci, która traktuje wszystko jako oczywiste i pomaga patrzeæ na wszystko jako dar
Bo¿y. To dziêkczynienie nie mo¿e zakoñczyæ siê wraz z uczestnictwem we Mszy, ale
winno przenikaæ ca³e ¿ycie chrzecijanina. Szczególnym wyrazem tej wdziêcznoci
jest trwanie na adoracji Chrystusa eucharystycznego.
Elementem uczestnictwa we Mszy w., a tak¿e pobo¿noci eucharystycznej jest
postawa zadoæuczynienia i przeb³agania. Przez ofiarê krzy¿ow¹ Chrystus pojedna³
wiat z Bogiem, uczyni³ zadoæ za grzechy wiata. Skoro ofiara Chrystusa jest uobecniana we Mszy w., ma ona tak¿e moc wynagradzania za grzechy ¿ywych i umar³ych.
Sprawowanie Eucharystii wyprasza tak¿e ³aski potrzebne do zbawienia duszy i cia³a.
Chrystus przez sw¹ mêkê na krzy¿u wstawi³ siê za zbawienie wiata i czyni to nadal
we Mszy w. Katechizm streszcza tê prawdê: Eucharystia jako ofiara jest tak¿e sk³adana na wynagrodzenie za grzechy ¿ywych i umar³ych, a tak¿e by otrzymaæ od Boga
duchowe i doczesne dary (KKK 1414).
Pobo¿noæ eucharystyczna wyra¿a siê szczególnie w godnym przyjêciu Komunii w.
Chrystus ustanowi³ Eucharystiê jako pokarm, dlatego najg³êbszym aktem czci jest
przyjmowanie Go z wiar¹ i mi³oci¹. Do godnego przyjêcia Komunii w. potrzeba
postawy czci i uwielbienia, a przede wszystkim wiary, ¿e przez ni¹ dokonuje siê
zjednoczenie cz³owieka z Chrystusem. Jest to zjednoczenie z tym, który za nas zosta³
ukrzy¿owany, który zmartwychwsta³ i uwielbiony siedzi po prawicy Ojca. Zjednoczenie z Chrystusem w Komunii w. prowadzi do g³êbszego poznania Jego Osoby.
Poprzez Komuniê w.
potêguje siê zjednoczenie z Chrystusem, obficiej zasila siê ¿ycie duchowe, zasobniej
uposa¿a siê dusza w cnoty i niew¹tpliwie bardziej niezawodnie otrzymuje przyjmuj¹cy
rêkojmiê wiecznej szczêliwoci (EM 37).

W Komunii w. Chrystus uwiêca, odradza, odnawia, wlewa nowe ¿ycie, uwalnia
od win i daje si³ê29. Upodabnia ona chrzecijanina do Chrystusa, który ofiaruje siê
Ojcu i wzywa chrzecijanina do wspó³ofiary.
W pobo¿noci eucharystycznej chodzi tak¿e o prze¿ycie prawdy, ¿e Komunia w.
jest uczt¹ bratersk¹, która jednoczy ludzi miêdzy sob¹. Ju¿ w. Pawe³ mówi³: Poniewa¿ jeden jest chleb, przeto my, liczni, tworzymy jedno cia³o (1 Kor 10,17). Instrukcja Eucharisticum mysterium zachêca, by tak przyjmowaæ Komuniê w.: ¿eby [...]
28
29

Por. tam¿e, s. 148.
Por. S. Cichy, Teologia Eucharystii , s. 85.
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by³a rzeczywicie znakiem braterskiej jednoci miêdzy wszystkimi uczestnikami tego
samego Sto³u Pañskiego (nr 34 a).
Pobo¿noæ ta ukazuje tak¿e, ¿e Komunia w. jest zadatkiem chwalebnego zmartwychwstania i przysz³ej chwa³y. Uprzedza ona ucztê eschatologiczn¹ w Królestwie
Ojca. Nazywana jest w teologii pokarmem ¿ycia wiecznego, lekarstwem niemiertelnoci, zapowiedzi¹ i przedsmakiem uczty niebieskiej, nadziej¹ zmartwychwstania30.
Ten wymiar eschatologiczny jest jednym z podstawowych elementów pobo¿noci
eucharystycznej, nazywany jest tak¿e jej ród³em31. Chrzecijanin, prze¿ywaj¹c ³¹cznoæ z Chrystusem uwielbionym na ziemi, mo¿e byæ przekonany, ¿e otrzymuje si³y,
aby osi¹gn¹æ cel swej pobo¿noci, jakim jest pe³na komunia z Chrystusem w niebie.
Komunia w czasie Mszy prowadzi do adoracji, a adoracja za rozbudza pragnienie komunii z Chrystusem w czasie Mszy w. Wierni
przebywaj¹c przy Chrystusie Panu, za¿ywaj¹ najg³êbszej Jego poufa³oci i wylewaj¹
przed Nim swe serce [...]. Tak to podsycaj¹ owe w³anie dyspozycje, by dziêki nim
mogli z nale¿yt¹ pobo¿noci¹ obchodziæ pami¹tkê Pañsk¹ i przyjmowaæ czêsto ów
chleb dany nam przez Ojca (EM 50).

Rudolf Zielasko podkrela, i¿ ten, kto naprawdê, w nale¿yty sposób nawiedza
i adoruje Najwiêtszy Sakrament prywatnie i publicznie, bêdzie z koniecznoci odczuwa³ pragnienie przyjêcia Pana w Komunii w.32
Pobo¿noæ eucharystyczna jest nie tylko uczczeniem Chrystusa obecnego w Najwiêtszym Sakramencie, ale ma równie¿ wyrane ukierunkowanie ¿yciowe. Sprawdzianem pobo¿noci jest codzienne ¿ycie chrzecijanina w mi³oci.
Eucharystia do tej mi³oci wychowuje nas w sposób najg³êbszy, ukazuje bowiem, jak¹
wartoæ w oczach Bo¿ych ma ka¿dy cz³owiek, nasz brat i siostra, skoro ka¿demu w taki
sam sposób Chrystus daje siebie samego pod postaciami chleba i wina. Jeli praktykujemy autentyczny kult eucharystyczny, w oczach naszych musi rosn¹æ godnoæ ka¿dego cz³owieka. A poczucie tej godnoci staje siê najg³êbszym motywem naszego
odniesienia do blinich (DC 6).

W rozwijaniu pobo¿noci eucharystycznej potrzeba zarówno rozumienia bogactwa Eucharystii, wszystkich jej aspektów, jak równie¿ wiary, poczucia sacrum, postawy wdziêcznoci, czci, wspó³ofiary. Wymaga to sta³ej formacji liturgicznej
i rozbudzania eucharystycznego zdumienia (EdE 6).

Zob. S.F. Faria, Komunia w ofierze eucharystycznej, w: Eucharystia (Kolekcja Communio 1),
red. L. Balter, K. Czulak, P. Góralczyk, Poznañ  Warszawa 1986, s. 364370; S. Cichy, Teologia
Eucharystii , s. 9396.
31
Por. R. Rak, Nasza wiara... , s. 268.
32
R. Zielasko, Teologiczne zasady kszta³towania kultu eucharystycznego, Ruch Biblijny i Liturgiczny 1986, nr 39, s. 51.
30
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EUCHARISTISCHE FRÖMMIGKEIT HEUTE
Zusammenfassung
Johannes Paul II schreibt: Jedes Bemühen um Heiligkeit [...] muss die notwendige Kraft
aus dem eucharistischen Mysterium beziehen und auf dieses Mysterium als ihren Höhepunkt
hingeordnet sein (EdE 60). Ist die Eucharistie heute noch eine Quelle der eucharistischen
Frömmigkeit?
Diese Frömmigkeit entwickelte sich im Laufe der Geschichte und dauert bis heute, aber sie
ergab sich nicht immer aus einem guten Verständnis der Eucharistie. Die heutige eucharistische Frömmigkeit bringt das Vaticanum II mit der Lehre von der Eucharistie. Das eucharistische Mysterium  Opfer, Gegenwart, Mahl  darf nicht verkürzt und nicht verzweckt werden.
Man muss es in seiner Fülle leben (EdE 61). Diese Lehre ist das Fundament dieser Frömmigkeit. Sie ist eine trinitarische, ecclesiologische, sakramentale, gemeinschaftliche aber auch
persönliche Frömmigkeit.
Sie besteht aus folgenden Elementen: Glaube an die Heilstat Jesu Christi, die in der Eucharistie vergegenwärtig wird, Verständnis und Erleben des Paschamysteriums, Mitarbeit mit
Christus, Hören und Aufnehmen von Gottes Wort, Dankbarkeit Jesus gegenüber für seine
Gabe, Teilnahme an der Hl. Kommunion, Kult der Eucharistie außerhalb der Messe. Die eucharistische Frömmigkeit braucht deswegen eine gute liturgische Formation und das Staunen über die Eucharistie (EdE 6).

