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NASZA EUCHARYSTIA

Jak my odbieramy Mszê œwiêt¹? Jak widzimy Ucztê Eucha-
rystyczn¹? Jak traktujemy to powtórzenie Ostatniej Wie-
czerzy w kszta³cie obrzêdu liturgicznego?

Co jest dla nas najwa¿niejsze we Mszy œwiêtej? Jaki obrzêd,
jaki tekst? Na czym nam najbardziej zale¿y: na odczytanej
Ewangelii, dobrym kazaniu, na piêknie œpiewanych przez
chór gregoriañskich melodiach, czy mo¿e pobo¿nie odma-
wianych przez celebransa tekstach mszalnych?

Czy zdajemy sobie sprawê, o co chodzi we Mszy œwiêtej?
Jaki jest jej cel? Jak¹ rolê ma spe³niaæ w naszym ¿yciu?

A mo¿e nie zastanawialiœmy siê nad tym. Traktujemy Mszê
œwiêt¹ jako niedzielny punkt programu, który nale¿y prze-
strzegaæ, bo inaczej pope³niamy grzech. Bo inaczej Bóg nas
skarze.

A mo¿e – jako obrzêd, którego celem jest Konsekracja, czyli
Przeistoczenie – w³aœciwie nie wiadomo po co? Po to, by
mogli przyjmowaæ Komuniê œwiêt¹ ci, którzy tego chc¹? Na-
wet nie zastanawiamy siê, czemu to wszystko ma s³u¿yæ.
I na tym siê dla nas sprawa koñczy. Skupiamy uwagê na
podniesionej Hostii œwiêtej i Kielichu podczas Podniesienia.

A mo¿e my jako istotê Mszy œwiêtej traktujemy Konsekra-
cjê, zwieñczon¹ Podniesieniem. Uprzedmiotowiamy Mszê
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œwiêt¹. Jesteœmy obecni na niej tylko dla samego bycia obec-
nym. Uczestniczymy w tym obrzêdzie dla samego uczest-
niczenia. Bierzemy udzia³ w tym sakramencie dla samego
brania udzia³u. Jesteœmy czystymi obserwatorami, najwy-
¿ej adoratorami Tajemnicy, która dzieje siê w obrzêdzie sa-
kramentalnym. Ale on wci¹¿ jest z zewn¹trz nas, ma cel
sam w sobie, który my najwy¿ej podziwiamy, ale nie odno-
simy do siebie samych.

A trzeba, ¿ebyœmy traktowali Mszê œwiêt¹ jako narzêdzie
zbli¿enia siê do Boga przez Jezusa czy nawet zjednoczenia
siê z Nim.

Bo przecie¿ Msza œwiêta jest sakramentem, który s³u¿y na
to, a¿eby nas zjednoczyæ z Bogiem przez Jezusa Chrystusa.
I to zjednoczenie ma narastaæ zgodnie z rytmem Mszy œwiê-
tej – od ¿alu za grzechy a¿ do ostatniego b³ogos³awieñstwa.
To zjednoczenie z Bogiem realizuje siê,
gdy œpiewamy: „Chwa³a na wysokoœci Bogu”,
gdy ws³uchujemy siê w s³owo Bo¿e czytane ze Starego czy
Nowego Testamentu,
gdy ws³uchujemy siê w œpiewany Psalm miêdzylekcyjny,
gdy ws³uchujemy siê w czytan¹ Ewangeliê,
gdy przys³uchujemy siê wyg³aszanej przez celebransa ho-
milii, która uaktualnia s³owa Jezusa z Ewangelii,
gdy wspólnie powtarzamy Wyznanie wiary,
gdy wraz z kap³anem ofiarujemy chleb i wino,
gdy modlimy siê wraz z nim tekstami mszalnymi,
gdy s³uchamy s³ów, które Jezus wypowiedzia³ w czasie
Ostatniej Wieczerzy nad chlebem i winem: To jest Cia³o moje,
to jest Krew moja,
gdy recytujemy Ojcze nasz,
gdy przyjmujemy Komuniê œwiêt¹,
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a przedtem powtarzamy s³owa setnika: Panie, nie jestem
godzien.

Wtedy traktujemy Eucharystiê jako œrodek dla naszego
uœwiêcenia. Montujemy j¹ w swoje ¿ycie, aby nasz dzieñ
powszedni by³ ubogacony mi³oœci¹, m¹droœci¹, odwag¹,
wolnoœci¹, bezinteresownoœci¹, ciep³em, jasnoœci¹, które
czerpiemy z Eucharystii.
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PODNIESIENIE

¯a³ujê, ¿e reforma posoborowa nie znios³a Podniesienia.
Odwróci³a tylko o³tarz do ludzi – tak zwany o³tarz posobo-
rowy. Wprowadzi³a równie¿ jêzyk narodowy zamiast ³aci-
ny, jako obowi¹zuj¹cy we Mszy œwiêtej, jak i we wszyst-
kich sakramentach. A nie usunê³a podniesienia Hostii
œwiêtej i podniesienia Kielicha. A przecie¿ tego przez pierw-
sze dwanaœcie wieków istnienia Koœcio³a nie by³o. Dopiero
w XII wieku zosta³a wprowadzona zmiana we Mszy œwiê-
tej – podniesienie Hostii œwiêtej. Uczestnictwo we Mszy
œwiêtej zaczêto nawet nazywaæ „ogl¹daniem Cia³a Chry-
stusa”. W XIV wieku wprowadzono podniesienie Kielicha.

Oczywiœcie, to nie znaczy, ¿e mia³yby byæ usuniête s³owa:
To jest Cia³o moje, to jest Krew moja. To zostaje. Tylko bez
Podniesienia.

Dlaczego ¿a³ujê, ¿e nie zosta³a wprowadzona pierwotna
forma odprawiania Mszy œwiêtej? Bo w œwiadomoœci uczest-
ników spotkania Eucharystycznego wytworzy³o siê prze-
konanie, ¿e do Podniesienia nie ma Jezusa w obrzêdzie Mszy
œwiêtej. A pojawia siê dopiero od Podniesienia. I to na o³ta-
rzu, pod postaciami Chleba i Wina.

A tymczasem Msza œwiêta jest sakramentem. W kszta³cie
swoim jest liturgicznym powtórzeniem Ostatniej Wiecze-
rzy, w czasie której Jezus by³ obecny od samego jej pocz¹t-
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ku, kiedy aposto³om umywa³ nogi, a¿ do samego koñca,
kiedy odeszli wspólnie od sto³u.

Podobnie, a nawet wrêcz identycznie, kszta³tuje siê prze-
bieg Mszy œwiêtej. Sakrament ten zaczyna siê znakiem krzy-
¿a œwiêtego, po którym nastêpuje akt ¿alu za grzechy z Ky-
rie elejson, potem Chwa³a na wysokoœci Bogu. Z kolei Czytania
ze Starego i Nowego Testamentu, których adresatem s¹ obec-
ni na Mszy œwiêtej.

Ta obecnoœæ Jezusa uwidacznia siê najbardziej w czytaniu
Ewangelii, w której Jezus zwraca siê bezpoœrednio do ka¿-
dego uczestnika Mszy œwiêtej.

Na wszystkich tych wymienionych etapach obcujemy z Bo-
giem poprzez Jezusa. Inaczej mówi¹c: tu ju¿ jest obecny
Jezus kontaktuj¹cy siê z nami. Jeszcze inaczej mówi¹c: tu
jest Bóg w sta³ym kontakcie z nami poprzez Syna swojego
Jezusa Chrystusa. A Podniesienie stwarza wra¿enie, jako-
by dopiero od tej chwili Jezus Chrystus znalaz³ siê wœród
nas, i to na o³tarzu, pod postaciami Chleba i Wina.

Tymczasem w trakcie przebiegu Mszy œwiêtej Jezus Chry-
stus ma siê znaleŸæ nie tylko na o³tarzu, ale w naszych du-
szach. To ma byæ prze¿ycie liturgiczne, które jest prze¿yciem
egzystencjalnym. Prze¿ycie, które nazywa siê zjednoczeniem
z Bogiem – poprzez Jezusa Chrystusa. A Jezus chce w nas
trwaæ od pierwszego znaku krzy¿a œwiêtego a¿ do ostatnie-
go znaku krzy¿a, zamykaj¹cego Eucharystyczn¹ Ofiarê.

•

Jeszcze jest jedna sprawa warta zauwa¿enia. Jezus ³ama³
Chleb na pocz¹tku Ostatniej Wieczerzy, mówi¹c: To jest Cia³o
moje. Po czym powiedzia³: To czyñcie na moj¹ pami¹tkê.
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Na koñcu Ostatniej Wieczerzy Jezus poda³ ostatni Kielich
ze s³owami: To jest Krew moja. I wtedy równie¿ powiedzia³:
To czyñcie na moj¹ pami¹tkê. To by³ Kielich Eucharystyczny
– zamykaj¹cy Ostatni¹ Wieczerzê.

Inaczej mówi¹c, Kielich powinien byæ podany na koñcu
Mszy œwiêtej i wtedy powinno paœæ równie¿ zdanie: To czyñ-
cie na moj¹ pami¹tkê – tak jak to by³o podczas Ostatniej Wie-
czerzy – które zamyka³oby celebracjê Eucharystii.

•

Nie wiem, czy kolejny sobór usunie Podniesienie ze Mszy
œwiêtej. Przyzwyczajenie nazywamy drug¹ natur¹.

Tym bardziej w¹tpiê, czy Konsekracjê wina oddzieli od Kon-
sekracji chleba i przesunie na koniec Mszy œwiêtej. Ale
uwa¿am, ¿e mimo to, warto o tym wszystkim mówiæ, ¿eby
nasze uczestnictwo w sakramencie Mszy œwiêtej by³o jak
najg³êbsze.




