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NA ROK EUCHARYSTII
PAèDZIERNIK 2004 R. – PAèDZIERNIK 2005 R.

WPROWADZENIE

wieczystej uczty w niebiaƒskim Jeruzalem. Wielokrotnie, a ostatnio w Encyklice Ecclesia de Eucharistia,
idàc Êladem nauczania Ojców KoÊcio∏a, Soborów Powszechnych, a tak˝e moich Poprzedników, zach´ca∏em KoÊció∏ do refleksji nad Eucharystià. Nie zamierzam zatem w niniejszym LiÊcie powtarzaç tego, co
zosta∏o ju˝ powiedziane, zach´cajàc do zg∏´biania
i przyswajania tych treÊci. Uzna∏em jednak, ˝e w∏aÊnie
w tym celu wielkà pomocà mo˝e byç Rok poÊwi´cony
temu przedziwnemu Sakramentowi.

1. „ZOSTA¡ Z NAMI, PANIE, gdy˝ ma si´ ku
wieczorowi” (por. ¸k 24, 29). Z tym usilnym zaproszeniem dwaj uczniowie zdà˝ajàcy do Emaus wieczorem w dniu Zmartwychwstania zwrócili si´ do W´drowca, który przy∏àczy∏ si´ do nich w drodze. Przygn´bieni smutnymi myÊlami, nie przypuszczali, ˝e ten
Nieznajomy to ich Mistrz, ju˝ zmartwychwsta∏y. Odczuwali jednak, jak „pa∏a∏o w nich serce” (por. tam˝e, 32), kiedy On z nimi rozmawia∏, „i wyjaÊnia∏” Pisma. Âwiat∏o S∏owa roztapia∏o ich twarde serca
i „otwiera∏o im oczy” (por. tam˝e, 31). PoÊród cieni
chylàcego si´ ku zachodowi dnia i mroku zalegajàcego w duszy ów W´drowiec by∏ jasnym promieniem,
na nowo budzàcym nadziej´ i otwierajàcym ich ducha
na pragnienie pe∏ni Êwiat∏a. „Zostaƒ z nami” – prosili.
A On przyjà∏ zaproszenie. Wkrótce oblicze Jezusa
mia∏o zniknàç, ale Mistrz mia∏ „pozostaç” pod zas∏onà „∏amanego chleba”, wobec którego otworzy∏y si´
ich oczy.

4. Jak wiadomo, Rok Eucharystii trwaç b´dzie
od paêdziernika 2004 do paêdziernika 2005. Sprzyjajàcà okazj´ do tej inicjatywy stworzy∏y dwa wydarzenia,
które odpowiednio wyznaczajà poczàtek i koniec: Mi´dzynarodowy Kongres Eucharystyczny, który ma si´
odbyç w dniach od 10 do 17 paêdziernika br. w Guadalajarze (Meksyk), i Zgromadzenie Zwyczajne Synodu
Biskupów, które b´dzie mia∏o miejsce w Watykanie
w dniach od 2 do 29 paêdziernika 2005 r. pod has∏em:
„Eucharystia êród∏em i szczytem ˝ycia i misji KoÊcio∏a”. Kierowa∏em si´ tu jeszcze innym wzgl´dem: w tym
roku przypada Âwiatowy Dzieƒ M∏odzie˝y, który odb´dzie si´ w Kolonii w dniach od 16 do 21 sierpnia 2005 r.
Eucharystia jest oÊrodkiem ˝ycia i pragn´, by m∏odzie˝
gromadzi∏a si´ wokó∏ niej dla o˝ywienia swej wiary i entuzjazmu. Z myÊlà o takiej inicjatywie eucharystycznej
nosi∏em si´ ju˝ od dawna; stanowi ona bowiem naturalnà konsekwencj´ kierunku duszpasterskiego, jaki pragnà∏em nadaç KoÊcio∏owi, zw∏aszcza w latach przygotowaƒ do Jubileuszu, a do którego wróci∏em w latach
nast´pnych.

2. Ikona uczniów z Emaus pozwala w odpowiednim Êwietle ukazaç Rok, w którym KoÊció∏ w sposób
szczególny b´dzie stara∏ si´ prze˝ywaç tajemnic´ NajÊwi´tszej Eucharystii. Na naszej drodze pe∏nej pytaƒ,
niepokojów, nieraz tak˝e bolesnych rozczarowaƒ Boski W´drowiec nadal przy∏àcza si´ do nas i nam towarzyszy, prowadzàc nas przez wyjaÊnianie Pism do zrozumienia Bo˝ych tajemnic. Kiedy spotkanie staje si´
pe∏ne, miejsce Êwiat∏a S∏owa zajmuje Êwiat∏o p∏ynàce
z „Chleba ˝ycia”, przez który Chrystus wype∏nia
w najdoskonalszy sposób swà obietnic´, ˝e „b´dzie
z nami przez wszystkie dni, a˝ do skoƒczenia Êwiata”
(por. Mt 28, 20).

5. W niniejszym LiÊcie apostolskim pragn´ zwróciç
uwag´ na ciàg∏oÊç kierunku, aby wszyscy ∏atwiej mogli
zrozumieç jego duchowà donios∏oÊç. Gdy chodzi
o konkretne wprowadzenie w ˝ycie obchodów Roku
Eucharystii, licz´ na osobiste zaanga˝owanie si´ Pasterzy KoÊcio∏ów lokalnych, którym nabo˝eƒstwo do tak
wielkiej Tajemnicy niewàtpliwie podsunie stosowne
dzia∏ania. Moim Braciom Biskupom nietrudno b´dzie
zresztà dostrzec, ˝e inicjatywa ta, nast´pujàca w nied∏ugim czasie po zakoƒczeniu Roku Ró˝aƒca, dotyczy

3. „¸amanie chleba” – jak poczàtkowo nazywano
Eucharysti´ – od zawsze jest w centrum ˝ycia KoÊcio∏a.
Przez nià Chrystus uobecnia w przemijajàcym czasie
tajemnic´ swej Êmierci i zmartwychwstania. W Eucharystii przyjmujemy Jego samego jako „chleb ˝ywy,
który zstàpi∏ z nieba” (J 6, 51), a z Nim otrzymujemy
zadatek ˝ycia wiecznego, który daje nam przedsmak
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7. W Encyklice Redemptor hominis, na poczàtku
mego Pontyfikatu, rozwinà∏em szeroko t´ tematyk´,
którà podejmowa∏em póêniej w ró˝nych innych okolicznoÊciach. Jubileusz by∏ sprzyjajàcym momentem,
by skierowaç uwag´ wiernych na t´ fundamentalnà
prawd´. Przygotowanie tego wielkiego wydarzenia
mia∏o charakter trynitarny i chrystocentryczny.
Przy takim za∏o˝eniu nie mo˝na by∏o oczywiÊcie zapomnieç o Eucharystii. DziÊ, gdy przygotowujemy si´
do obchodów Roku Eucharystii, chcia∏bym przypomnieç, co pisa∏em ju˝ w Tertio millennio adveniente:
„Rok dwutysi´czny b´dzie rokiem g∏´boko eucharystycznym: w Sakramencie Eucharystii Zbawiciel, który dwadzieÊcia wieków temu przyjà∏ cia∏o w ∏onie Maryi, nadal ofiarowuje si´ ludzkoÊci jako êród∏o Boskiego ˝ycia”3. Mi´dzynarodowy Kongres Eucharystyczny,
obchodzony w Rzymie, nada∏ konkretny kszta∏t temu
znamieniu Wielkiego Jubileuszu. Warto te˝ przypomnieç, ˝e w trakcie intensywnych przygotowaƒ do Jubileuszu w LiÊcie apostolskim Dies Domini zaproponowa∏em wierzàcym do rozwa˝enia temat „niedzieli”
jako dnia Pana zmartwychwsta∏ego i szczególnego
dnia KoÊcio∏a. Wezwa∏em wówczas wszystkich, by odkryli na nowo sprawowanie Eucharystii jako serca
niedzieli4.

tak g∏´bokiej p∏aszczyzny duchowej, i˝ ˝adnà miarà
nie b´dzie stanowiç przeszkody dla programów duszpasterskich poszczególnych KoÊcio∏ów. Co wi´cej,
mo˝e je ona skutecznie naÊwietliç, osadzajàc je, by si´
tak wyraziç, w Tajemnicy, która stanowi korzeƒ i sekret ˝ycia duchowego wiernych, a tak˝e wszelkich inicjatyw KoÊcio∏a lokalnego. Nie prosz´ wi´c, by przerywaç „drogi” duszpasterskie podj´te przez poszczególne KoÊcio∏y, ale by zaakcentowaç w nich wymiar eucharystyczny, w∏aÊciwy ca∏emu ˝yciu chrzeÊcijaƒskiemu. Ze swej strony pragn´ daç w tym LiÊcie pewne zasadnicze wskazania, ufajàc, ˝e w ró˝nych cz´Êciach,
z jakich si´ sk∏ada Lud Bo˝y, zechce przyjàç mojà propozycj´ z gotowoÊcià i mi∏oÊcià.

I. ÂLADAMI
SOBORU I JUBILEUSZU

Ze spojrzeniem zwróconym
ku Chrystusowi
6. Przed dziesi´cioma laty w LiÊcie apostolskim Tertio millennio adveniente (10 listopada 1994 r.) wskazywa∏em KoÊcio∏owi drog´ przygotowaƒ do Wielkiego
Jubileuszu Roku 2000. By∏em przekonany, ˝e ta historyczna okazja zarysowywa∏a si´ na horyzoncie jako
wielka ∏aska. Nie sàdzi∏em oczywiÊcie, ˝e zwyk∏e miejsce chronologiczne, choç tak sugestywne, mo˝e samo
z siebie przynieÊç wielkie zmiany. Niestety, po rozpocz´ciu Tysiàclecia nowe fakty uwidoczni∏y swoistà bezlitosnà ciàg∏oÊç z poprzednimi wydarzeniami. Wy∏oni∏
si´ tym samym obraz, który obok dajàcych otuch´ perspektyw pozwala dostrzec ponure cienie przemocy
i krwi, które wcià˝ nas zasmucajà. Zach´cajàc jednak
KoÊció∏ do obchodów Jubileuszu dwóch tysi´cy lat
od Wcielenia, by∏em – i nadal jestem, bardziej ni˝ kiedykolwiek! – g∏´boko przekonany, ˝e jest to praca obliczona na „d∏ugi czas”.
Chrystus bowiem jest w centrum nie tylko dziejów
KoÊcio∏a, ale równie˝ historii ludzkoÊci. W Nim wszystko jednoczy si´ na nowo (por. Ef 1, 10; Kol 1, 15-20).
Czy˝ mo˝na nie przypomnieç, z jakim zapa∏em Sobór
Watykaƒski II, cytujàc papie˝a Paw∏a VI, wyznawa∏, ˝e
Chrystus jest „celem historii ludzkiej, punktem, ku
któremu zwracajà si´ pragnienia historii i cywilizacji,
oÊrodkiem rodzaju ludzkiego, radoÊcià wszystkich serc
i wype∏nieniem ich t´sknot” 1? Nauczanie Soboru przynios∏o nowe pog∏´bienie znajomoÊci natury KoÊcio∏a,
otwierajàc umys∏y wierzàcych na bardziej wnikliwe rozumienie, w Êwietle Chrystusa, tajemnic wiary i samej
rzeczywistoÊci ziemskiej. W Nim, w S∏owie, które sta∏o
si´ cia∏em, zostaje objawiona nie tylko tajemnica Boga,
ale te˝ sama tajemnica cz∏owieka2. W Nim cz∏owiek
znajduje odkupienie i pe∏ni´.

Kontemplowaç z Maryjà
oblicze Chrystusa
8. Dziedzictwo Wielkiego Jubileuszu zosta∏o poniekàd zebrane w LiÊcie apostolskim Novo millennio
ineunte. W tym dokumencie o charakterze programowym zaproponowa∏em perspektyw´ pracy duszpasterskiej opartej na kontemplacji oblicza Chrystusa, w ramach koÊcielnej pedagogii, zdolnej obraç za cel „wysokà miar´” Êwi´toÊci, realizowanej zw∏aszcza poprzez sztuk´ modlitwy5. Jak˝e mog∏oby zabraknàç
w tej perspektywie zaanga˝owania liturgicznego,
a w szczególnoÊci zwrócenia uwagi na ˝ycie eucharystyczne? Napisa∏em wówczas: „W XX stuleciu, a zw∏aszcza w okresie posoborowym, wspólnota chrzeÊcijaƒska nauczy∏a si´ znacznie dojrzalej sprawowaç sakramenty, a zw∏aszcza Eucharysti´. Nale˝y dalej iÊç
w tym kierunku, przywiàzujàc szczególne znaczenie
do Eucharystii niedzielnej i do samej niedzieli, prze˝ywanej jako specjalny dzieƒ wiary, dzieƒ zmartwychwsta∏ego Pana i daru Ducha Âwi´tego, prawdziwa
Pascha tygodnia”6. W ramach wychowania do modlitwy zach´ca∏em równie˝ do praktykowania Liturgii
Godzin, poprzez którà KoÊció∏ uÊwi´ca poszczególne
godziny dnia i up∏ywajàcy czas podzielony wed∏ug
okresów roku liturgicznego.
9. Nast´pnie, og∏aszajàc Rok Ró˝aƒca i wydajàc
List apostolski Rosarium Virginis Mariae, podjà∏em te-
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mat kontemplacji oblicza Chrystusa, obierajàc
za punkt wyjÊcia perspektyw´ maryjnà, aby raz jeszcze
zach´ciç do modlitwy ró˝aƒcowej. Istotnie, ta tradycyjna modlitwa, zalecana przez Magisterium i tak droga
Ludowi Bo˝emu, ma rysy wyraênie biblijne i ewangeliczne, skupiajàc si´ g∏ównie na imieniu i obliczu Jezusa, utrwalonych w kontemplacji tajemnic i powtarzaniu
ZdrowaÊ Maryjo. Jej powtarzajàcy si´ rytm tworzy swoistà pedagogi´ mi∏oÊci, której celem jest rozpalenie
w duchu tej samej mi∏oÊci, jakà Maryja ˝ywi wzgl´dem
swego Syna. Dlatego, rozwijajàc wielowiekowà tradycj´, postanowi∏em, dla nadania temu rodzajowi kontemplacji pe∏niejszej formy, uzupe∏niç jà o tajemnice
Êwiat∏a7. Jak˝e nie umieÊciç u szczytu tajemnic Êwiat∏a
NajÊwi´tszej Eucharystii?

Jezus nazwa∏ samego siebie „Êwiat∏oÊcià Êwiata”
(J 8, 12) i ten Jego przymiot staje si´ wyraênie widoczny w takich momentach Jego ˝ycia, jak przemienienie
i zmartwychwstanie, w których jaÊnieje Jego Boska
chwa∏a. W Eucharystii natomiast chwa∏a Chrystusa
jest przes∏oni´ta. Sakrament Eucharystii jest mysterium fidei w ca∏ym tego s∏owa znaczeniu! Niemniej
w∏aÊnie przez tajemnic´ swojego ca∏kowitego ukrycia
Chrystus staje si´ tajemnicà Êwiat∏a, dzi´ki której wierzàcy zostaje wprowadzony w g∏´bi´ ˝ycia Bo˝ego.
Czy nie za sprawà znamiennej intuicji s∏ynna ikona Trójcy Rublowa stawia w znaczàcy sposób Eucharysti´ w centrum ˝ycia trynitarnego!

12. Eucharystia jest Êwiat∏em przede wszystkim dlatego, ˝e w ka˝dej Mszy Êwi´tej Liturgia S∏owa Bo˝ego
poprzedza sprawowanie Liturgii Eucharystii – w jednoÊci dwóch „sto∏ów” – sto∏u S∏owa i sto∏u Chleba. T´ ciàg∏oÊç widaç w mowie eucharystycznej z Ewangelii Êw. Jana, gdzie Jezus od zasadniczego przedstawienia swej tajemnicy przechodzi do zobrazowania wymiaru ÊciÊle
eucharystycznego: „Cia∏o moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem” (J 6, 55).
Wiemy, ˝e ta w∏aÊnie mowa wprawi∏a w zak∏opotanie
znacznà cz´Êç s∏uchaczy, sk∏aniajàc Piotra, by sta∏ si´
wyrazicielem wiary innych Aposto∏ów i KoÊcio∏a
wszech czasów: „Panie, do kogó˝ pójdziemy? Ty masz
s∏owa ˝ycia wiecznego” (J 6, 68). W perykopie o uczniach z Emaus sam Chrystus zabiera g∏os, by ukazaç,
„zaczynajàc od Moj˝esza poprzez wszystkich proroków”, jak „wszystkie Pisma” prowadzà do tajemnicy Jego osoby (por. ¸k 24, 27). Jego s∏owa powodujà „poruszenie” serc uczniów, chronià ich przed mrokiem smutku i rozpaczy, wzbudzajà w nich pragnienie pozostania
z Nim: „Zostaƒ z nami, Panie” (por. ¸k 24, 29).

Od Roku Ró˝aƒca
do Roku Eucharystii
10. W∏aÊnie w Roku Ró˝aƒca og∏osi∏em Encyklik´
Ecclesia de Eucharistia, w której pragnà∏em ukazaç tajemnic´ Eucharystii w jej nierozerwalnej, ˝ywotnej relacji z KoÊcio∏em. Zach´ca∏em wszystkich do sprawowania Ofiary Eucharystycznej z zaanga˝owaniem, na jakie
zas∏uguje, oraz do oddawania Jezusowi obecnemu
w Eucharystii, tak˝e poza Mszà Êwi´tà, czci w adoracji
godnej tak wielkiej Tajemnicy. Przede wszystkim zwróci∏em raz jeszcze uwag´ na potrzeb´ duchowoÊci eucharystycznej, wskazujàc na wzór Maryi – „Niewiasty Eucharystii” 8.
Rok Eucharystii wyrasta zatem na fundamencie,
który z ka˝dym rokiem si´ wzbogaca∏, choç zawsze zasadniczym punktem wyjÊcia by∏ temat Chrystusa
i kontemplacji Jego oblicza. Poniekàd rok syntezy
mo˝e byç postrzegany jako swego rodzaju zwieƒczenie dotychczas przebytej drogi. Wiele mo˝na by mówiç o tym, w jaki sposób dobrze prze˝ywaç ten Rok.
Ogranicz´ si´ do wskazania pewnych perspektyw, które mogà pomóc wszystkim w godnym i owocnym jego
prze˝ywaniu.

13. Ojcowie Soboru Watykaƒskiego II w Konstytucji Sacrosanctum Concilium wyrazili pragnienie, by
„stó∏ S∏owa” szeroko otworzy∏ wiernym skarbiec Pisma Âwi´tego9. Dlatego zezwolili, by podczas sprawowania liturgii szczególnie fragmenty biblijne by∏y odczytywane w j´zyku dla wszystkich zrozumia∏ym. Kiedy bowiem w KoÊciele czyta si´ Pismo Âwi´te, przemawia sam Chrystus10. RównoczeÊnie zalecili celebransowi wyg∏aszanie homilii jako cz´Êci samej liturgii, majàcej wyjaÊniç S∏owo Bo˝e i ukazaç jego aktualnoÊç dla
˝ycia chrzeÊcijaƒskiego11. W czterdzieÊci lat po Soborze Rok Eucharystii mo˝e byç dla wspólnot chrzeÊcijaƒskich dobrà okazjà do zweryfikowania tego aspektu. Nie wystarcza bowiem odczytywanie fragmentów
biblijnych w j´zyku zrozumia∏ym, jeÊli nie jest ono poprzedzone odpowiednim przygotowaniem, pobo˝nym
wys∏uchaniem, medytacyjnym milczeniem, jakie sà konieczne, by S∏owo Bo˝e dotkn´∏o ˝ycia i je oÊwieci∏o.

II. EUCHARYSTIA
TAJEMNICÑ ÂWIAT¸A

„Wyk∏ada∏ im,
co we wszystkich Pismach
odnosi∏o si´ do Niego” (¸k 24, 27)
11. Opowiadanie o ukazaniu si´ zmartwychwsta∏ego Jezusa dwóm uczniom z Emaus pomaga nam naÊwietliç pierwszy aspekt eucharystycznego misterium,
który winien byç zawsze obecny w pobo˝noÊci Ludu
Bo˝ego: Eucharystia tajemnicà Êwiat∏a! W jakim znaczeniu mo˝na to powiedzieç i jakie ma to konsekwencje dla duchowoÊci i dla ˝ycia chrzeÊcijaƒskiego?
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„Poznali Go przy ∏amaniu chleba”
nie przez wykluczenie, tak jakby inne formy obecno(por. ¸k 24, 35)
Êci nie by∏y realne, ale przez antonomazj´, gdy˝ jej
14. Znamienne jest, ˝e dwaj uczniowie z Emaus, mocà ca∏y Chrystus staje si´ istotowo obecny w rzeczywistoÊci swego cia∏a i krwi14. Dlatego wiara wymaga, byÊmy w obliczu Eucharystii mieli ÊwiadomoÊç, ˝e
stajemy przed samym Chrystusem. W∏aÊnie Jego
obecnoÊç nadaje innym wymiarom – uczty, pamiàtki
Paschy, antycypacji eschatologicznej – znaczenie, które daleko wykracza poza samà tylko symbolik´. Eucharystia jest tajemnicà obecnoÊci, przez którà spe∏nia si´ w najwznioÊlejszy sposób obietnica Jezusa, ˝e
pozostanie z nami a˝ do skoƒczenia Êwiata.

odpowiednio przygotowani przez s∏owa Pana, rozpoznali Go przy stole po prostym geÊcie „∏amania chleba”. Kiedy ju˝ umys∏y zosta∏y oÊwiecone i serca rozgrzane, „przemawiajà” znaki. Ca∏a Eucharystia sprawowana jest w dynamicznym kontekÊcie znaków, które niosà w sobie bogate, jasne przes∏anie. To w∏aÊnie
przez znaki tajemnica niejako ods∏ania si´ przed
oczami wierzàcego.
Jak podkreÊli∏em w Encyklice Ecclesia de Eucharistia, wa˝ne jest, aby ˝aden wymiar NajÊwi´tszego Sakramentu nie by∏ pomini´ty. Zawsze bowiem obecna jest w cz∏owieku pokusa, by zredukowaç Eucharysti´ do ludzkich wymiarów, podczas gdy w rzeczywistoÊci to on winien otworzyç si´ na wymiary Tajemnicy. „Eucharystia jest zbyt wielkim darem, a˝eby mo˝na by∏o tolerowaç dwuznacznoÊci i umniejszenia” 12.

Celebrowaç, adorowaç,
kontemplowaç
17. Eucharystia to wielka tajemnica! Tajemnica,
którà trzeba przede wszystkim dobrze celebrowaç.
Trzeba, aby Msza Êwi´ta zajmowa∏a centralne miejsce
w ˝yciu chrzeÊcijan i aby ka˝da wspólnota dok∏ada∏a
wszelkich staraƒ dla jej uroczystego celebrowania,
zgodnie z ustalonymi normami, z udzia∏em ludu, korzystajàc z pos∏ugi ró˝nych osób wype∏niajàcych zadania dla nich przewidziane, i z powa˝nà troskà o zachowanie sakralnego charakteru, którym powinien odznaczaç si´ Êpiew i muzyka liturgiczna. Konkretnym zobowiàzaniem na ten Rok Eucharystii mog∏oby byç dok∏adne przestudiowanie przez ka˝dà wspólnot´ parafialnà Ogólnego wprowadzenia do Msza∏u Rzymskiego.
Najlepszà zaÊ drogà wprowadzania w misterium zbawienia urzeczywistnianego w Êwi´tych „znakach” pozostaje wierne uczestniczenie w wydarzeniach roku liturgicznego. Pasterze niech gorliwie podejmà t´ katechez´ „mistagogicznà”, tak drogà Ojcom KoÊcio∏a, która
pozwala odkryç znaczenie gestów i s∏ów liturgii, pomagajàc wiernym przejÊç od znaków do tajemnicy i w∏àczyç w nià ca∏e swe ˝ycie.

15. Nie ulega wàtpliwoÊci, ˝e najbardziej oczywistym wymiarem Eucharystii jest uczta. Eucharystia narodzi∏a si´ w wieczór Wielkiego Czwartku w kontekÊcie wieczerzy paschalnej. Dlatego w jej struktur´ wpisany jest sens uczty: „Bierzcie i jedzcie… Nast´pnie
wzià∏ kielich i… da∏ im, mówiàc: Pijcie z niego wszyscy…” (Mt 26, 26-27). Ten aspekt dobrze wyra˝a relacj´ komunii, którà Bóg pragnie nawiàzaç z nami i którà my sami winniÊmy rozwijaç w naszych wzajemnych
stosunkach.
Nie mo˝na jednak zapominaç, ˝e uczta eucharystyczna ma te˝ i przede wszystkim wymiar ofiarniczy13.
W niej Chrystus przedk∏ada nam na nowo ofiar´ spe∏nionà raz na zawsze na Golgocie. Choç jest w niej
obecny jako zmartwychwsta∏y, nosi znaki swej m´ki,
której „pamiàtkà” jest ka˝da Msza Êwi´ta, jak nam
przypomina liturgia aklamacjà po konsekracji: „G∏osimy Êmierç Twojà, Panie Jezu, wyznajemy Twoje
zmartwychwstanie…”. Uobecniajàc przesz∏oÊç, Eucharystia równoczeÊnie kieruje nas ku przysz∏oÊci – ku
ostatecznemu przyjÊciu Chrystusa na koƒcu dziejów.
Ten aspekt „eschatologiczny” nadaje Sakramentowi
Eucharystii porywajàcà si∏´, która pozwala iÊç drogà
chrzeÊcijaƒskà z nadziejà.

18. W szczególnoÊci trzeba piel´gnowaç, zarówno
podczas celebrowania Mszy Êwi´tej, jak i w kulcie eucharystycznym poza Mszà Êwi´tà, ˝ywà ÊwiadomoÊç rzeczywistej obecnoÊci Chrystusa, dbajàc o to, by dawaç
jej Êwiadectwo tonem g∏osu, gestami, sposobem poruszania si´, ca∏ym zachowaniem. W zwiàzku z tym normy przypominajà – i ja sam mia∏em ostatnio okazj´ to
potwierdziç15 – wag´, jakà nale˝y przyznaç chwilom
milczenia czy to w celebracji, czy w czasie adoracji eucharystycznej. Jednym s∏owem, konieczne jest, aby ca∏ej
postawie wzgl´dem Eucharystii, zarówno szafarzy, jak
i wiernych, towarzyszy∏ najwy˝szy szacunek16. ObecnoÊç Jezusa w tabernakulum winna stanowiç jakby biegun przyciàgania dla coraz wi´kszej liczby dusz w Nim
zakochanych, zdolnych przez d∏ugi czas s∏uchaç Jego
g∏osu i niemal odczuwaç bicie Jego serca. „Skosztujcie
i zobaczcie, jak dobry jest Pan” (Ps 34 [33], 9).

„Oto Ja jestem z wami
przez wszystkie dni…” (Mt 28, 20)
16. Wszystkie te wymiary Eucharystii ∏àczà si´
w aspekcie, który bardziej ni˝ jakikolwiek inny wystawia na prób´ naszà wiar´: jest to tajemnica „realnej”
obecnoÊci. Zgodnie z ca∏à tradycjà KoÊcio∏a wierzymy, ˝e pod postaciami eucharystycznymi jest rzeczywiÊcie obecny Jezus. Jest to obecnoÊç – jak wymownie
wyjaÊni∏ papie˝ Pawe∏ VI – którà nazywa si´ „realnà”
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w jakiej pozostaje relacji „do Jego cia∏a”. Chrystus
tworzy t´ jednoÊç przez wylanie Ducha Âwi´tego.
A On sam nie przestaje jej umacniaç przez swojà
eucharystycznà obecnoÊç. Istotnie, to w∏aÊnie jeden
Chleb eucharystyczny czyni nas jednym cia∏em.
Stwierdza to aposto∏ Pawe∏: „Poniewa˝ jeden jest
chleb, przeto my, liczni, tworzymy jedno cia∏o. Wszyscy bowiem bierzemy z tego samego chleba”
(1 Kor 10, 17). W tajemnicy Eucharystii Jezus buduje
KoÊció∏ jako komuni´, zgodnie z najwy˝szym wzorem
przywo∏anym w modlitwie arcykap∏aƒskiej: „Jak Ty,
Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili
w Nas jedno, aby Êwiat uwierzy∏, ˝eÊ Ty Mnie pos∏a∏”
(J 17, 21).

Niech wspólnoty zakonne i parafialne podejmà
szczególne zobowiàzanie do adoracji eucharystycznej
poza Mszà Êwi´tà. Pozostawajmy d∏ugo na kl´czkach
przed Jezusem Chrystusem obecnym w Eucharystii,
wynagradzajàc naszà wiarà i mi∏oÊcià zaniedbania, zapomnienie, a nawet zniewagi, jakich nasz Zbawiciel
doznaje w tylu miejscach na Êwiecie. W adoracji pog∏´biajmy naszà osobistà i wspólnotowà kontemplacj´,
pos∏ugujàc si´ modlitewnikami, które czerpià inspiracj´ ze S∏owa Bo˝ego i z doÊwiadczenia licznych dawnych i wspó∏czesnych mistyków. Tak˝e ró˝aniec, pojmowany w jego g∏´bokim znaczeniu biblijnym i chrystocentrycznym, na które zwróci∏em uwag´ w LiÊcie
apostolskim Rosarium Virginis Mariae, stanie si´ szczególnie odpowiednim sposobem kontemplacji eucharystycznej, realizowanej razem z Maryjà i w Jej szkole17.
Niech w tym roku szczególnie ˝arliwie b´dzie
prze˝ywana uroczystoÊç Bo˝ego Cia∏a z tradycyjnà
procesjà. Wiara w Boga, który poprzez Wcielenie sta∏
si´ naszym towarzyszem drogi, niech b´dzie g∏oszona wsz´dzie, a zw∏aszcza na naszych ulicach i poÊród
naszych domów; niech to b´dzie wyrazem naszej
wdzi´cznej mi∏oÊci i niewyczerpanym êród∏em b∏ogos∏awieƒstwa.

21. JeÊli Eucharystia jest êród∏em jednoÊci KoÊcio∏a, jest ona tak˝e jej najlepszym przejawem. Eucharystia jest epifanià komunii. Dlatego KoÊció∏ stawia
warunki dopuszczenia do pe∏nego udzia∏u w celebracji eucharystycznej18. Ró˝ne ograniczenia winny nas
sk∏oniç do coraz lepszego uÊwiadamiania sobie, jak
wymagajàca jest komunia, której oczekuje od nas Jezus. Jest to jednoÊç hierarchiczna, oparta na ÊwiadomoÊci ró˝nych ról i pos∏ug, stale potwierdzana równie˝ w modlitwie eucharystycznej przez wspominanie
papie˝a i biskupa diecezjalnego. Jest to komunia braterska, podtrzymywana przez „duchowoÊç komunii”,
która nas sk∏ania do wzajemnego otwarcia si´ na siebie, do mi∏oÊci, zrozumienia i przebaczenia19.

III. EUCHARYSTIA èRÓD¸EM
I OBJAWIENIEM KOMUNII

„Trwajcie we Mnie,
a Ja b´d´ trwa∏ w was” (J 15, 4)

„Jeden duch i jedno serce”
(Dz 4, 32)

19. Na proÊb´ uczniów z Emaus, by pozosta∏ „z” ni-

22. W ka˝dej Mszy Êwi´tej jesteÊmy wzywani, by
zmierzyç si´ z idea∏em komunii, który ksi´ga Dziejów
Apostolskich przedstawia jako wzór dla KoÊcio∏a
wszystkich czasów. Jest to KoÊció∏ zebrany wokó∏ Aposto∏ów, powo∏any przez S∏owo Bo˝e, zdolny do wzajemnego dzielenia si´ nie tylko dobrami duchowymi, ale równie˝ dobrami materialnymi (por. Dz 2, 42-47; 4, 32-35).
W tym Roku Eucharystii Pan zach´ca nas, byÊmy zbli˝yli si´ mo˝liwie jak najbardziej do tego idea∏u. Nale˝y
ze szczególnym zaanga˝owaniem prze˝ywaç momenty
wskazane ju˝ przez liturgi´ w odniesieniu do „Mszy
Êwi´tej stacyjnej”, którà biskup celebruje w katedrze ze
swoimi prezbiterami i diakonami, z udzia∏em ca∏ego
Ludu Bo˝ego. To jest g∏ówne „objawienie si´” KoÊcio∏a20. B´dzie jednak rzeczà godnà pochwa∏y znalezienie
innych znamiennych okazji, równie˝ na szczeblu parafii,
do tego, aby wzrasta∏o poczucie komunii, czerpiàc z celebracji eucharystycznej nowy zapa∏.

mi, Jezus odpowiedzia∏ darem o wiele wi´kszym: przez
Sakrament Eucharystii pozosta∏ „w” nich. Przyj´cie
Eucharystii jest wejÊciem w g∏´bokà komuni´ z Jezusem.
„Trwajcie we Mnie, a Ja b´d´ trwa∏ w was” (J 15, 4). Ta
relacja wewn´trznego „trwania” w sobie nawzajem, pozwala nam antycypowaç w jakiÊ sposób niebo na ziemi. Czy˝ nie jest to najwi´kszym pragnieniem cz∏owieka? Czy˝ nie to by∏o zamierzeniem Boga realizujàcego w dziejach swój plan zbawienia? Bóg sprawi∏,
˝e serce cz∏owieka odczuwa „g∏ód” Jego S∏owa (por.
Am 8, 11), g∏ód, który zaspokoi tylko pe∏ne zjednoczenie z Nim. Komunia eucharystyczna jest nam dana, byÊmy „sycili si´” Bogiem na tej ziemi w oczekiwaniu na pe∏ne zaspokojenie w niebie.

Jeden chleb, jedno cia∏o
20. Jednak tej szczególnej bliskoÊci, jaka urzeczywistnia si´ „w komunii” eucharystycznej, nie mo˝na w∏aÊciwie rozumieç ani w pe∏ni prze˝ywaç poza komunià koÊcielnà. Wielokrotnie podkreÊla∏em to
w Encyklice Ecclesia de Eucharistia. KoÊció∏ jest cia∏em Chrystusa: idzie „z Chrystusem” w takiej mierze,

Dzieƒ Paƒski
23. Moim g∏´bokim pragnieniem jest, by w tym
roku zwrócono szczególnà uwag´ na ponowne odkry-
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wanie i prze˝ywanie w pe∏ni niedzieli jako dnia Paƒskiego i dnia KoÊcio∏a. Cieszy∏bym si´ bardzo, gdyby
ponownie zosta∏o rozwa˝one to, co napisa∏em w LiÊcie apostolskim Dies Domini: „W∏aÊnie bowiem
podczas niedzielnej Mszy Êwi´tej chrzeÊcijanie szczególnie mocno prze˝ywajà to, czego doÊwiadczyli
Aposto∏owie wieczorem w dniu Paschy, gdy Zmartwychwsta∏y objawi∏ si´ im wszystkim, zgromadzonym w jednym miejscu (por. J 20, 19). W tej niewielkiej wspólnocie uczniów, stanowiàcej zalà˝ek KoÊcio∏a, by∏ w pewien sposób obecny Lud Bo˝y wszystkich
czasów” 21. Niech kap∏ani w swojej pracy duszpasterskiej w tym roku ∏aski poÊwi´cà jeszcze wi´kszà uwag´ Mszy Êwi´tej niedzielnej jako celebracji, w której
wspólnota parafialna spotyka si´ w jednoÊci ducha
i w której zazwyczaj uczestniczà tak˝e ró˝ne grupy,
ruchy, stowarzyszenia.

ciowe zamiary, jakie wzbudza. Dlaczego nie mielibyÊmy w tym widzieç szczególnego zadania, jakie niesie
w sobie Rok Eucharystii?

Czyniç dzi´ki
26. Zasadniczy element tego „programu” zawiera
si´ ju˝ w samym znaczeniu wyrazu „eucharystia”:
dzi´kczynienie. W Jezusie, w Jego ofierze, w Jego
bezwarunkowym „tak” wobec woli Ojca jest „tak”,
„dzi´ki” i „amen” ca∏ej ludzkoÊci Êwiata. KoÊció∏ ma
przypominaç ludziom t´ wielkà prawd´. Jest to naglàce zadanie przede wszystkim w naszej zsekularyzowanej kulturze, która zapomina o Bogu, a umacnia pró˝ne przekonanie o samowystarczalnoÊci cz∏owieka.
Wcielanie programu eucharystycznego w codziennoÊç, tam, gdzie si´ pracuje i ˝yje – w rodzinie,
w szkole, w fabryce, w ró˝norodnych warunkach ˝ycia
– oznacza mi´dzy innymi dawanie Êwiadectwa, ˝e rzeczywistoÊci ludzkiej egzystencji nie mo˝na uzasadniç
bez odniesienia do Stwórcy: „Stworzenie bowiem bez
Stwórcy ginie” 23. To transcendentne odniesienie, które zobowiàzuje nas do nieustannego „dzi´kczynienia”
– w∏aÊnie do postawy eucharystycznej – za to, co posiadamy i czym jesteÊmy, nie umniejsza w∏aÊciwej autonomii rzeczywistoÊci ziemskich24, ale jà uzasadnia
w sposób najbardziej autentyczny, umieszczajàc jà
równoczeÊnie w jej s∏usznych granicach.
W tym Roku Eucharystii chrzeÊcijanie winni do∏o˝yç staraƒ, by z wi´kszà mocà dawaç Êwiadectwo
o obecnoÊci Boga w Êwiecie. Nie l´kajmy si´ mówiç
o Bogu i z dumà nosiç znaki wiary. „Kultura Eucharystii” rozwija kultur´ dialogu, która z niej czerpie swà
si∏´ i pokarm. B∏´dem jest uwa˝aç, ˝e publiczne odniesienie do wiary mog∏oby naruszyç s∏usznà autonomi´ paƒstwa i instytucji cywilnych, czy nawet rodziç
postawy nietolerancji. JeÊli w historii nie obesz∏o si´
bez b∏´dów w tej dziedzinie równie˝ ze strony wierzàcych, jak o tym przypomnia∏em przy okazji Jubileuszu, nie nale˝y ich przypisywaç „chrzeÊcijaƒskim korzeniom”, ale niekonsekwencji chrzeÊcijan wzgl´dem
w∏asnych korzeni. Kto nauczy si´ „sk∏adaç dzi´kczynienie” na wzór ukrzy˝owanego Chrystusa, mo˝e staç
si´ m´czennikiem, ale nigdy nie b´dzie przeÊladowcà.

IV. EUCHARYSTIA POCZÑTKIEM
I PROGRAMEM „MISJI”

„W tej samej godzinie wybrali si´…”
(¸k 24, 33)
24. Rozpoznawszy Pana, dwaj uczniowie z Emaus
„w tej samej godzinie wybrali si´” (¸k 24, 33), aby
przekazaç to, co zobaczyli i us∏yszeli. Kiedy naprawd´
doÊwiadczy∏o si´ Zmartwychwsta∏ego, po˝ywajàc Jego Cia∏o i Jego Krew, nie mo˝na zatrzymaç tylko dla
siebie prze˝ywanej radoÊci. Spotkanie z Chrystusem,
stale pog∏´biane w eucharystycznej bliskoÊci, wzbudza
w KoÊciele i w ka˝dym chrzeÊcijaninie pilnà potrzeb´
dawania Êwiadectwa i ewangelizowania. Zwróci∏em
na to uwag´ w homilii, w której zapowiedzia∏em Rok
Eucharystii, nawiàzujàc do s∏ów Êw. Paw∏a: „Ilekroç
bowiem spo˝ywacie ten chleb i pijecie kielich, Êmierç
Pana g∏osicie, a˝ przyjdzie” (1 Kor 11, 26). Aposto∏
dostrzega Êcis∏y zwiàzek mi´dzy ucztà a g∏oszeniem:
wejÊç w komuni´ z Chrystusem w pamiàtce Paschy
oznacza równoczeÊnie poczuç si´ zobowiàzanym
do stania si´ misjonarzem wydarzenia, które ten obrz´d uobecnia22. Rozes∏anie po Mszy Êwi´tej to nakaz,
który pobudza ka˝dego chrzeÊcijanina do zaanga˝owania w szerzenie Ewangelii i o˝ywianie spo∏eczeƒstwa duchem chrzeÊcijaƒskim.

Droga solidarnoÊci
27. Eucharystia nie jest tylko wyrazem komunii

25. Do tej misji Eucharystia daje nie tylko si∏´ wewn´trznà, ale równie˝ – poniekàd – „program”. Jest
ona bowiem pewnym sposobem bycia, który chrzeÊcijanin przejmuje od Jezusa, a przez jego Êwiadectwo
ma promieniowaç na spo∏eczeƒstwo i kultur´. Aby
do tego dosz∏o, ka˝dy wierny musi przyswoiç sobie
w medytacji osobistej i wspólnotowej wartoÊci, jakie
wyra˝a Eucharystia, postawy, jakie podpowiada, ˝y-

w ˝yciu KoÊcio∏a; jest ona równie˝ programem solidarnoÊci dla ca∏ej ludzkoÊci. KoÊció∏ stale odnawia
w celebracji eucharystycznej swà ÊwiadomoÊç, ˝e jest
„znakiem i narz´dziem” nie tylko wewn´trznego zjednoczenia z Bogiem, ale tak˝e jednoÊci ca∏ego rodzaju
ludzkiego25. Ka˝da Msza Êwi´ta, nawet kiedy celebruje si´ jà w ukryciu i w najbardziej zapomnianym zakàtku ziemi, nosi zawsze znami´ uniwersalnoÊci. Chrze-
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Êcijanin, który uczestniczy w Eucharystii, uczy si´
z niej byç rzecznikiem komunii, pokoju, solidarnoÊci
we wszystkich okolicznoÊciach ˝ycia. Rozdarty obraz
naszego Êwiata, który wszed∏ w nowe tysiàclecie z widmem terroryzmu i tragedii wojny, bardziej ni˝ kiedykolwiek wzywa chrzeÊcijan, by prze˝ywali Eucharysti´
jako wielkà szko∏´ pokoju, gdzie formujà si´ m´˝czyêni i kobiety, którzy na ró˝nych szczeblach zaanga˝owania w ˝ycie spo∏eczne, kulturalne, polityczne dzia∏ajà na rzecz rozwijania dialogu i komunii.

29. O Sacrum Convivium, in quo Christus sumitur!
(O, Âwi´ta Uczto, w której przyjmuje si´ Chrystusa!)
Inicjatywa Roku Eucharystii rodzi si´ ze zdumienia,
jakie budzi si´ w KoÊciele przed tà wielkà Tajemnicà.
To zdumienie nieustannie ogarnia mojà dusz´. Z niego zrodzi∏a si´ Encyklika Ecclesia de Eucharistia.
Uwa˝am za wielkà ∏ask´ dwudziestego siódmego roku pos∏ugi Piotrowej, który wkrótce rozpoczn´, mo˝liwoÊç wezwania teraz ca∏ego KoÊcio∏a do kontemplowania, wielbienia, adorowania w najszczególniejszy
sposób tego niewys∏owionego Sakramentu. Niech
Rok Eucharystii b´dzie dla wszystkich cennà okazjà
do uÊwiadomienia sobie na nowo tego, jak niezrównany skarb Chrystus powierzy∏ swemu KoÊcio∏owi.
Niech pobudza do celebrowania jej w sposób ˝ywszy
i bardziej Êwiadomy, a z tego niech wyp∏ywa ˝ycie
chrzeÊcijaƒskie przemienione mi∏oÊcià.
W tej perspektywie b´dzie mo˝na realizowaç liczne inicjatywy, wed∏ug rozeznania Pasterzy KoÊcio∏ów
lokalnych. Kongregacja Kultu Bo˝ego i Dyscypliny
Sakramentów zadba o dostarczenie w tym wzgl´dzie
stosownych wskazaƒ i propozycji. Nie oczekuj´ jednak czynienia rzeczy nadzwyczajnych, ale tego, by
wszystkie inicjatywy cechowa∏o g∏´bokie prze˝ycie duchowe. Gdyby owocem tego Roku by∏o choçby tylko
o˝ywienie we wszystkich wspólnotach chrzeÊcijaƒskich sprawowania Mszy Êwi´tej niedzielnej i poÊwi´cenia wi´cej czasu i uwagi adoracji eucharystycznej
poza Mszà Êwi´tà, to ten Rok ∏aski spe∏ni∏by pok∏adane w nim nadzieje. W ka˝dym razie dobrà jest rzeczà
mierzyç wysoko, nie zadowalajàc si´ miernoÊcià, bo
wiemy, ˝e zawsze mo˝emy liczyç na pomoc Bo˝à.

W s∏u˝bie najmniejszych
28. Chcia∏bym zwróciç uwag´ na jeszcze jeden
aspekt, który w znacznej mierze przesàdza o autentycznym uczestnictwie w Eucharystii celebrowanej we
wspólnocie: chodzi o to, czy jest ona bodêcem do czynnego zaanga˝owania w budow´ spo∏eczeƒstwa bardziej sprawiedliwego i braterskiego. W Eucharystii
nasz Bóg ukaza∏ najwy˝szà form´ mi∏oÊci, odwracajàc
wszystkie kryteria panowania, które zbyt cz´sto dominujà w ludzkich relacjach, i radykalnie potwierdzajàc
kryterium s∏u˝by: „JeÊli ktoÊ chce byç pierwszym,
niech b´dzie ostatnim ze wszystkich i s∏ugà wszystkich” (Mk 9, 35). Nie przypadkiem w Ewangelii Êw. Jana nie znajdujemy relacji o ustanowieniu Eucharystii,
ale jest tam scena „umywania nóg” (por. J 13, 1-20):
pochylajàc si´, by umyç nogi swym uczniom, Jezus niedwuznacznie wyjaÊnia sens Eucharystii. Âw. Pawe∏ ze
swej strony wyraênie podkreÊla, ˝e nie jest godziwa celebracja eucharystyczna, w której brakuje blasku mi∏oÊci, potwierdzonej konkretnym Êwiadectwem dzielenia
si´ z najubo˝szymi (por. 1 Kor 11, 17-22. 27-34).
Czy˝ zatem nie mo˝na by Roku Eucharystii uczyniç okresem, w którym wspólnoty diecezjalne i parafialne w sposób szczególny postarajà si´ zaradziç
czynnà braterskà pomocà którejÊ z tak licznych form
ubóstwa na naszym Êwiecie? Mam tu na myÊli tragedi´ g∏odu, który dr´czy setki milionów istot ludzkich,
mam na myÊli choroby n´kajàce kraje na drodze rozwoju, samotnoÊç starców, trudnoÊci prze˝ywane
przez bezrobotnych, przeciwnoÊci losu znoszone
przez emigrantów. Sà to nieszcz´Êcia, które dotykajà
te˝ – chocia˝ w innej mierze – regiony zamo˝niejsze.
Nie mo˝emy si´ ∏udziç: tylko po wzajemnej mi∏oÊci
i trosce o potrzebujàcych zostaniemy rozpoznani jako
prawdziwi uczniowie Chrystusa (por. J 13, 35;
Mt 25, 31-46). To w∏aÊnie jest kryterium, wedle którego b´dzie mierzona autentycznoÊç naszych celebracji
eucharystycznych.

30. Wam, drodzy Bracia w biskupstwie, powierzam ten Rok, pewny, ˝e przyjmiecie moje wezwanie
z ca∏ym apostolskim zapa∏em.
Wy, kap∏ani, którzy ka˝dego dnia powtarzacie s∏owa konsekracji, jako Êwiadkowie i g∏osiciele tego wielkiego cudu mi∏oÊci, dokonujàcego si´ w waszych r´kach, otwórzcie si´ na ∏ask´ tego specjalnego Roku,
sprawujàc codziennie Msz´ Êwi´tà z radoÊcià i zapa∏em, takimi jak za pierwszym razem, i ch´tnie trwajàc
na modlitwie przed tabernakulum.
Niech b´dzie to Rok ∏aski dla was, diakoni, którzy
bezpoÊrednio jesteÊcie w∏àczeni w pos∏ug´ s∏owa
i s∏u˝b´ o∏tarza. Tak˝e dla was, lektorzy, akolici, nadzwyczajni szafarze Komunii Êwi´tej: miejcie ˝ywà
ÊwiadomoÊç daru, jaki otrzymujecie przez powierzonà
wam s∏u˝b´ dla godnego celebrowania Eucharystii.
W szczególnoÊci zwracam si´ do was, przyszli kap∏ani: w ˝yciu seminaryjnym starajcie si´ doÊwiadczaç,
jak dobrze jest nie tylko codziennie uczestniczyç we
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Mszy Êwi´tej, ale równie˝ prowadziç d∏ugi dialog z Jezusem Eucharystià.
Wy, osoby konsekrowane, powo∏ane przez samà
swojà konsekracj´ do intensywnej kontemplacji, pami´tajcie, ˝e Jezus w tabernakulum oczekuje, by nape∏niç wasze serca tym g∏´bokim doÊwiadczeniem Jego przyjaêni, która jako jedyna mo˝e nadaç sens i pe∏ni´ waszemu ˝yciu.
Wy wszyscy, wierni, odkrywajcie na nowo dar Eucharystii jako Êwiat∏o i moc dla waszego codziennego
˝ycia w Êwiecie, w wykonywaniu waszych zawodów
i w ró˝nych sytuacjach. Przede wszystkim odkrywajcie
go, ˝yjàc w pe∏ni pi´knem i misjà rodziny.
I wreszcie, wiele oczekuj´ od was, m∏odzi, ponawiajàc zaproszenie na Âwiatowy Dzieƒ M∏odzie˝y w Kolonii. Wybrany temat – „PrzybyliÊmy oddaç Mu pok∏on”
(Mt 2, 2) – szczególnie si´ nadaje, by zasugerowaç wam
w∏aÊciwà postaw´ w prze˝ywaniu tego Eucharystycznego Roku. PrzynieÊcie na spotkanie z Jezusem ukrytym
w Eucharystii ca∏y entuzjazm waszego m∏odego wieku,
waszej nadziei, waszej zdolnoÊci mi∏owania.
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31. Przed naszymi oczyma stajà przyk∏ady Êwi´tych,
którzy w Eucharystii znaleêli pokarm na swà drog´ doskona∏oÊci. Ile˝ razy wzruszali si´ do ∏ez, doÊwiadczajàc
tak wielkiej tajemnicy i nieopisanej radoÊci „oblubieƒczej” przed Sakramentem O∏tarza. Niech nam pomaga
przede wszystkim NajÊwi´tsza Dziewica, która ca∏ym
swoim ˝yciem ucieleÊnia∏a tajemnic´ Eucharystii. „KoÊció∏, patrzàc na Maryj´ jako na swój wzór, jest wezwany do Jej naÊladowania tak˝e w odniesieniu do NajÊwi´tszej Tajemnicy”26. Chleb eucharystyczny, który
przyjmujemy, jest niepokalanym cia∏em Jej Syna: Ave
verum corpus natum de Maria Virgine. Niech w tym Roku ∏aski KoÊció∏, wspierany przez Maryj´, z nowym zapa∏em podejmuje swà misj´ i coraz bardziej rozpoznaje w Eucharystii êród∏o i szczyt ca∏ego swego ˝ycia.
Niech wszystkich obejmie moje b∏ogos∏awieƒstwo,
niosàce ∏ask´ i radoÊç.
Z Watykanu, dnia 7 paêdziernika 2004 r., we wspomnienie NajÊwi´tszej Maryi Panny Ró˝aƒcowej,
w dwudziestym szóstym roku mojego Pontyfikatu.
Jan Pawe∏ II – papie˝
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Sobór Watykaƒski II, Konstytucja duszpasterska
o KoÊciele w Êwiecie wspó∏czesnym Gaudium et spes, 45.
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