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DZIEŃ 9 – EUCHARYSTIA 

Eucharystia jest największym darem i cudem, gdyż 

uobecnia się w Niej tajemnica śmierci i zmartwychwstania 

Chrystusa - Odkupienia rodzaju ludzkiego. 
 

Kościół żyje dzięki Eucharystii. Ta prawda wyraża nie tylko 

codzienne doświadczenie wiary, ale zawiera w sobie istotę tajemnicy 

Kościoła. Na różne sposoby Kościół doświadcza z radością, że 

nieustannie urzeczywistnia się obietnica: «A oto Ja jestem z wami 

przez wszystkie dni, aż do skończenia świata» (Mt 28,20). 
 

Dzięki Najświętszej Eucharystii, w której następuje 

przeistoczenie chleba i wina w Ciało i Krew Pana, raduje się tą 

obecnością w sposób szczególny. Kościół otrzymał Eucharystię od 

Chrystusa, swojego Pana, jako dar największy, ponieważ jest to dar 

z samego siebie, z własnej osoby w jej świętym człowieczeństwie, jak 

też dar Jego dzieła zbawienia. 
 

Nie pozostaje ono ograniczone do przeszłości, skoro «to, kim 

Chrystus jest, to, co uczynił i co wycierpiał dla wszystkich ludzi, 

uczestniczy w wieczności Bożej, przekracza wszelkie czasy i jest w 

nich stale obecne». 
 

Pragnę raz jeszcze przypomnieć tę prawdę, drodzy Bracia i 

Siostry, adorując razem z wami tę tajemnicę: tajemnicę wielką, 

tajemnicę miłosierdzia. Cóż większego Jezus mógł uczynić dla nas? 

Prawdziwie, w Eucharystii objawia nam miłość, która posuwa się 

«aż do końca» (por. J 13,1) – miłość, która nie zna miary. 
 

Jan Paweł II, Encyklika Ecclesia de Eucharistia, 17 kwietnia 2003 



MÓDLMY SIĘ: 

Boże, nasz Ojcze, Twój Syn umiłował nas do końca i 

pozostał z nami w Eucharystii. Niech AMEN, które 

wypowiadamy wobec Ciała i Krwi Pańskiej, usposobi nas 

do pokornej służby braciom spragnionym miłości. Bądź 

uwielbiony w świetlanym przykładzie tej miłości, 

ukazanym przez świętego Jana Pawła II, a skoro w 

Eucharystii wyraża się i wzmacnia komunia z Kościołem 

zbawionych w niebie, przez jego wstawiennictwo udziel 

nam łaski... (tu wymienić prośby). 

Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. 

 
Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., 

Chwała Ojcu..., Litania… 
 


