Słowo wstępne

Zapytany, co w chrzecijañstwie ceniê najbardziej, nie
zastanawia³em siê d³ugo  Eucharystiê, bo w Niej mogê dowiadczyæ mi³oci Boga. D¹saj¹c siê na Boga, jak brat syna
marnotrawnego, mogê s³yszeæ: Moje dziecko, ty zawsze
jeste ze mn¹ i wszystko, co moje, do ciebie nale¿y (£k 15,
31). Przez Eucharystiê mogê uczestniczyæ w dramacie zbawienia. Ona mobilizuje energiê cz³owieka, ka¿dego dnia na
nowo pozwalaj¹c przekszta³caæ codziennoæ przez mi³oæ.
Ka¿dego dnia umo¿liwia wyjcie  exodus  z ograniczeñ,
z niewoli przeciêtnoci. W Eucharystii dokonuje siê tak¿e promocja materii, która dostêpuje zaszczytu bycia sakramentem
Cia³a i Krwi Chrystusa; nade wszystko za rodzi siê i wzrasta Koció³. Eucharystiê ceniê dlatego, poniewa¿ w Niej aktualizuje siê jedyna w dziejach wiata ofiara Chrystusa na
krzy¿u, która uobecnia siê w sakramencie mi³oci.
Aby odkryæ g³êbiê Eucharystii, zauwa¿y³ Jan Pawe³ II
(2 czerwca 2002 r.) podczas przemówienia poprzedzaj¹cego
Anio³ Pañski, konieczna jest wiara: Tylko ten, kto wierzy
i kocha, mo¿e zrozumieæ cokolwiek z tego niewypowiedzianego misterium, dziêki któremu Bóg staje siê bliski naszej
ma³oci.
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Msza święta

Po Soborze Watykañskim II tak wiele mówi siê o uczestnictwie w liturgii, a w szczególnoci w Eucharystii. Nie jest
to dzia³anie pedagogizuj¹ce, to nie jaka intensywnie stosowana metoda psychologiczna. Uczestniczenie we Mszy
wiêtej to wspó³dzia³anie z Chrystusem i z Kocio³em
w zbawianiu wiata. Owo wspó³dzia³anie rozk³ada siê
zgodnie ze struktur¹ Mszy wiêtej: poprzez budzenie wiadomoci bycia Ludem Bo¿ym, Kocio³em; poprzez ws³uchiwanie siê w s³owo mówi¹cego Boga; wspó³oddanie siê
z Chrystusem Bogu i wysi³ek kochania ¿ycia, kszta³tuj¹c je
w mi³oci.
Poni¿sze refleksje s¹ niemia³ym s³owem pomocnym do
odkrycia piêkna Eucharystii; piêkna, odnosz¹c siê do w.
Augustyna, tak dawnego i tak nowego. Refleksje te s¹ po to,
by na nowo byæ z Eucharysti¹, choæ Ona jest zawsze z nami.
Nasze odkrywanie mo¿emy rozpocz¹æ pe³nym zadziwienia i zdumienia milczeniem wobec przepastnej mi³oci Boga
w Chrystusie i prob¹, jak w przepiêknej modlitwie ze wiata hellenistycznego:
Milczenie, Milczenie, Milczenie
Symbolu Boga wiecznego i niemiertelnego
Przyjmij mnie pod twoje skrzyd³a, o Milczenie.

Przepiêkna modlitwa. Bóg jest Milczeniem. Milczenie to
Kto, sam Bóg (M. Zundel). Z prze¿ycia Go wyp³ywa liturgia jako piew milczenia nasyconego mi³oci¹ i podziwem.
Einstein wyrazi³ przekonanie, ¿e utrata zdolnoci milczenia
pe³nego podziwu czyni cz³owieka martwym.
Dlaczego milczenie jako postawa uczestnictwa? Poprzez
nie cz³owiek mo¿e dojæ do tej ciszy, która jest misterium
samego Boga; ciszy ¿ywej, pe³nej mi³oci, która jest samym
¿yciem. Milczenie stoi u podstaw szukania Boga, s³uchania
Jego g³osu, odwzajemniania siê mi³oci¹ za mi³oæ.
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Duch wiêty  Boski ikonograf, wprowadza uczestników
Eucharystii na drogê ¿ y c i a , pozwala umiechaæ siê do
przysz³oci, kszta³tuje nowego cz³owieka.
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