Modlitwa Eucharystyczna
Modlitwa Eucharystyczna jest sercem i głównym punktem Mszy Świętej. Większość Katolików
dowiaduje się już we wczesnym wieku, że właśnie podczas Modlitwy Eucharystycznej dary chleba i wina
stają się Ciałem i Krwią Chrystusa. Ten akt nazywamy „konsekracją” a zmianę, która następuje w
elementach chleba i wina „przeistoczeniem.” Słowa wypowiedziane przez Chrystusa podczas ostatniej
wieczerzy nad chlebem i winem „To jest ciało moje” i “To jest krew moja”, urzeczywistniają to, co
rzeczywiście dzieje się podczas Mszy Świętej. Pełna zawartość i głębia Modlitwy Eucharystycznej jest
nie zawsze należycie otaczana uwagą wiernych. W Modlitwie Eucharystycznej Jezus Chrystus oddaje
cześć i dziękczynienie Bogu w słowach wypowiedzianych przez kapłana. Przez tę modlitwę możemy
zjednoczyć z Chrystusem nasze dziękczynienie i oddawanie czci Bogu. W modlitwie tej wspominamy
życie i posługę Chrystusa, a także pamiętamy że Duch Święty ożywia zbawcze życie, śmierć i
zmartwychwstanie Jezusa. Przez Modlitwę Eucharystyczną składamy ofiarę Chrystusa Bogu Ojcu
jednocząc nas samych z nim. Prosimy Ducha Świętego, aby uczynił naszą ofiarę godną, a nas uczynił
jednym w Chrystusie razem ze świętymi i wszystkimi wspomnianymi w modlitwie Eucharystycznej.
Wspominamy z dziękczynieniem
Gromadzimy się przy ołtarzu z chwałą i dziękczynieniem za dzieło
Kiedy Kościół przeżywa
Stworzenia oraz za odkupienie otrzymane przez Jezusa Chrystusa.
Eucharystię, pamiątkę
W szczególny sposób wspominamy przyjście Jezusa na ziemię, jego
śmierci i zmartwychwstania
głoszenie Królestwa i nauczanie, jego mękę, śmierć i zmartwychwstanie.
jej Pana, główny punkt
Wspominanie to jest aktem, przez który zbawienne dzieła Chrystusa
zbawiennego dzieła staje się urzeczywistniają się w sprawowaniu Mszy Świętej. Przez Eucharystię
prawdziwie
mamy dostęp do jedynej i tej samej ofiary Chrystusa. Chrystus umarł i
urzeczywistniony i
zmartwychwstał raz i na zawsze, dlatego wspomnienie to
„dokonuje się zbawcze
nie dodaje lub pomnaża ofiary Chrystusa. Natomiast, w uroczystym
dzieło naszego odkupienia”
obchodzeniu Eucharystii, Chrystus w sposób bez krwawy urzeczywistnia
(Zobacz oryginał: Ecclesia
dla nas sakramentalnie swoją śmierć i zmartwychwstanie. Eucharystia jest
de Eucharistia, n. 11)
pamiątką zbawiennych dzieł Chrystusa, dlatego Święty Paweł
mówi:„Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb i pijecie kielich, śmierć Pana
głosicie, aż przyjdzie!” (1 Cor. 11:26)
Składamy Ofiarę
Chrystus uniżył się dla naszego zbawienia. „Dar jego miłości i posłuszeństwo aż do oddania swojego
życia (Jn 10;17-8) w pierwszej kolejności jest darem Ojca.” (EDE, n. 13) Chrystus zaprasza nas abyśmy
zjednoczyli się z nim w jego ofierze dla Ojca przez modlitwę wypowiadaną przez kapłana. Przez funkcję
kapłana Chrystus jest jednocześnie tym, który składa ofiarę oraz tym, który jest ofiarowany. Dary chleba i
wina, które przynosimy do ołtarza w symboliczny sposób reprezentują wszystkie sprawy naszego życia.
W ten sposób jednoczymy nasze prace, cierpienia, sukcesy, radości oraz obowiązki z ofiarą Chrystusa,
aby nasza ofiara stała się godną. Podczas gdy kapłan modli się: „Niech twój Święty Duch zstąpi na te
dary i uczyni je świętymi....” Kościół nie tylko prosi, aby dary chleba i wina zostały przeistoczone, ale
również, aby nasze życie było odmienione i na nowo uwartościowane.
„Biorąc udział w Eucharystycznej Ofierze, która jest sercem i głównym punktem całego życia
Chrześcijanina, lud ofiarowuje boskiego Baranka Bogu oraz składa sam siebie w ofierze razem z
nim.” (Zobacz oryginał: Dogmatyczna Konstytucja o Kościele, n. 11)

Prawdziwa Obecność na życie wieczne
Kościół bierze udział w ofierze Chrystusa w sposób najbardziej bliski, podczas gdy przyjmuje
Eucharystię. „Otrzymujemy tego samego Chrystusa, który ofiarował się za nas, otrzymujemy jego ciało,
które wydał na Krzyżu za nas oraz jego Krew, którą ‘przelał za wielu dla odpuszczenia grzechów’ (Mt
26:28)” (EDE, n.16). Spożywanie przy Pańskim stole zapewnia nam życie wieczne. Dzieje się tak,
ponieważ pożywienie, którym się dzielimy jest prawdziwie ciałem Chrystusa. Podczas gdy niektórzy
zastanawiali się nad tym w jaki sposób Jezus może dać się im jako pokarm, Jezus stanowczo im
odpowiedział: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Jeżeli nie będziecie jedli Ciała Syna Człowieczego
ani 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.” (Jan 6:53-54). Obchodzenie Eucharystii również
wskazuje nam przyszłość, pozwalając nam doświadczyć przedsmaku nieba tu na ziemi. Wspominanie
imion Świętych w Modlitwie Eucharystycznej przypomina nam, że razem z nami zgromadzony jest
Kościół triumfujący w niebie jak i Kościół tu na ziemi. Przez Eucharystię otrzymujemy nadzieję na nowe
życie doczesne oraz na chwalebną przyszłość, kiedy to Chrystus powróci w chwale.
„Sam Chrystus, odwieczny i najwyższy Kapłan Nowego Przymierza, za pośrednictwem posługi
kapłanów, składa Eucharystyczną ofiarę. Również ten sam Chrystus, prawdziwie obecny pod
postaciami chleba i wina, jest Eucharystyczną ofiarą.” (Zobacz oryginał: KKK, n.1410)
Jedno Ciało, Jeden Duch w Chrystusie
Przez Modlitwę Eucharystyczną modlimy się, aby nasza komunia wypełniła to, o co prosił Ojca Jezus:
„aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, by
świat uwierzył, że Ty Mnie posłałeś” (Jan 17:21). Słowa trzeciej Modlitwy Eucharystycznej
odzwierciedlają modlitwę Jezusa do Ojca: „Spraw abyśmy, którzy posileni jesteśmy jego ciałem i krwią
byli napełnieni Duchem Świętym i stali się jednym ciałem i duchem w Chrystusie” (Zobacz oryginał:
Trzecia Modlitwa Eucharystyczna). Zjednoczenie jakie stwarza Eucharystia jest tak wyjątkowe i w tym
samym czasie niezbędne w Chrześcijańskim życiu, iż możemy powiedzieć, że Eucharystia buduje
Kościół (KKK, n.1396).
„Nie tylko możemy stwierdzić, że Kościół obchodzi Eucharystię, ale również, że Eucharystia
buduje Kościół. Chociaż jesteśmy już zjednoczeni z Chrystusem poprzez Sakrament Chrztu
Świętego, Eucharystia ponawia, umacnia oraz pogłębia to wszczepienie w Kościół dokonane
przez Chrzest Święty. Przez Chrzest zostaliśmy wezwani do budowy jednego ciała. Eucharystia
wypełnia to wezwanie” (Zobacz oryginał, KKK, n. 1396).
Amen
Modlitwa Eucharystyczna kończy się trzykrotnym „Amen” śpiewanym przez wspólnotę. To „Amen”
powinno być najsilniejszą odpowiedzią, którą wypowiadamy podczas Mszy Świętej, ponieważ jest ona
naszym potwierdzeniem tego wszystkiego o co prosiliśmy w Modlitwie Eucharystycznej za
pośrednictwem kapłana. Przez „Amen” stwierdzamy nasze zjednoczenie z Chrystusem przez ofiarę
ponowioną na ołtarzu.
Bierzemy udział w Modlitwie
Eucharystycznej poprzez:
•
•

•

Zjednoczenie naszego życia z ofiarą
Chrystusa
Odpowiadanie śpiewaniem aklamacji
„Święty, Święty” oraz trzykrotnego
„Amen”
Naszą postawę i nasze skupienie
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