
Ścieżka życia – dzień dwudziesty siódmy 

Eucharystia 

            Po raz kolejny odkrywamy tajniki Bożego prowadzenia. Z powodu zarazy 

jedno z dzieci mojej parafii zostało przez rodziców przygotowane do 

indywidualnej Komunii Świętej. I właśnie dzisiaj jedna dziewczynka miała swoją 

uroczystą komunię świętą. W związku z powyższym mogłem nauczać na temat 

relacji między Słowem Bożym, Wiarą a Sakramentem. To nauczanie wygłoszone 

pierwotnie do dziecka komunijnego może i nam starszym pomóc w zrozumieniu 

jakie jest znaczenie sakramentu Eucharystii w życiu chrześcijanina. Może bardziej 

starałem się pokazać maleństwu jak w wierze przyjmować Komunię 

Świętą.  Schemat nauczania jest następujący: 

            Wszystko zaczyna się od Słowa Bożego. To Bóg wychodzi pierwszy  

z inicjatywą. Słowo wysłuchane i zrozumiane ma moc zrodzić w człowieku Wiarę. 

To samo Słowo wskazuje człowiekowi, albo lepiej odkrywa przed człowiekiem to 

co nazywamy sakramentami. Słowo naświetla która z czynności Kościoła jest 

sakramentem. Jeżeli chodzi o wiarę to wiara rozpoznaje sakrament. Widzi pod 

materialną rzeczywistością obecność Boga i Jego łaski. Stąd sakrament przyjęty 

bez wiary może być ważnie przyjęty ale jest wtedy bezowocny. Tj. można 

przyjmować sakramenty i traktować je jako święte czynności, albo święte 

tajemnice, ale nie rozpozna się w nich żywej obecności Chrystusa i staną się 

kolejną czynnością religijną. A przecież nie o to chodzi. 

            Na koniec chciałbym zachęcić Was do odczytania kilku tekstów z Nowego 

Testamentu. Wszystkie są związane z Eucharystią tzn. są teksty opisujące 

ustanowienie Eucharystii, jest tekst z 1 Koryntian gdzie możemy przyjrzeć się 



praktyce Eucharystii w życiu wspólnoty. Jako specjalny bonus pojawią się 

wypowiedzi Jezusa z 6 rozdziału Ewangelii wg św. Jana. 

            Teksty o ustanowieniu Eucharystii: 

św. Mateusz (26, 26-30), 

św. Marek (14, 22-25) 

św. Łukasz (22, 14-20), 

św. Paweł (1 Kor 11, 23-26).  

Praktyka Eucharystii w 1 Koryntian 11,17 – 34 

Wypowiedzi Jezusa z 6 rozdziału Ewangelii wg św. Jana: 

            6,32 – 33; 6,35; 6,47 – 51; 6,53 – 58. 

Bożego radowania się. Prezbiter Adam 

 


