Tajemnica Eucharystii
Eucharystia jest pokarmem naszego życia. Mamy łaskę przyjęcia Ciała
Chrystusa, które jest w stanie przemienić nas tak, aby i nasze życie,
wypełnione miłością daru Syna Bożego, mogło stać się życiem
ofiarowanym. Po poświęceniu chleba i wina kapłan głosi: „tajemnica
wiary” przed tym, co jest Ciałem i Krwią Chrystusa. W encyklice
Mysterium Fidei z 1965 roku papież Paweł VI pomaga nam dostrzec tę
„tajemnicę” z większą jasnością:
„Eucharystia jest bardzo wielką tajemnicą, a nawet - według wyrażenia
świętej Liturgii - jest ona w sposób szczególny tajemnicą wiary. <<W niej
jednej bowiem - jak bardzo trafnie powiada nasz Poprzednik, śp. Leon XIII
- zawiera się w jakiejś niezwykłej pełni i różnorodności cudów to wszystko,
co wznosi się ponad naturę>>. Musimy zatem do tej szczególnej
tajemnicy podchodzić z pokorną uległością, kierując się nie ludzkimi
pojęciami, które mają zamilknąć, lecz trzymając się mocno Bożego
Objawienia”.
Encyklika Mysterium Fidei (MF, 15-16)

Zbliżmy się zatem z wiarą, miłością i otwartymi sercami, aby przyjąć dar
Boży przy Jego ołtarzu, szczególnie w czasie święta Bożego Ciała, które
obchodzimy w czerwcu, abyśmy mogli wzrastać na podobieństwo Jego
Boskiego Syna.
„Przywilej ofiarowania Mszy św. przy Grobie Świętym przywiódł mi świeżo
na myśl tajemnicę Eucharystii - na przykład tej Eucharystii, którą wspólnie
celebrujemy. Posłuchajmy Jana Pawła II:
„Śmierć i Zmartwychwstanie Jezusa były tak kluczowe dla zbawienia
rodzaju ludzkiego, że Jezus Chrystus ofiarował je i powrócił do Ojca
dopiero po tym, jak zostawił nam środek uczestniczenia w nim, tak
jakbyśmy byli tam obecni”.
Pomyślmy o tym - jak szczególnym przywilejem było dotykanie przez nas
tej samej ziemi fizycznego Ukrzyżowania i Zmartwychwstania Chrystusa
w Grobie Pańskim, tak jeszcze głębsza duchowo jest nasza intymna
jedność z Chrystusem w Jego Śmierci i Zmartwychwstaniu przy każdej
Eucharystii, celebrowanej sakramentalnie! Każda Msza św. jest
nieustającym utożsamianiem słów konsekracji kapłana przy ołtarzu ze
słowami konsekracji Jezusa podczas Ostatniej Wieczerzy i wylewaniem
przezeń krwi na rzymskim krzyżu”.
Edwin Kardynał O'Brien

Pogłębiajmy naszą refleksję
Apostołowie są, krótko mówiąc, po prostu powołani do przyjęcia na siebie
wypełnienia daru, który zawsze był przygotowywany. Ale jest to również
dar, na który należy się przygotować. Jest to tak wielki dar, że
zrozumienie go wymaga czasu i przygotowania. Potrzebuje drogi, która
stopniowo uświadamia nam wielkość tej tajemnicy. Z tego powodu
Kościół, nawet jeśli gdzie indziej istnieją inne tradycje, uzyskuje dostęp do
daru Eucharystii dopiero po pewnym przygotowaniu i tylko wtedy, gdy
możliwe jest zrozumienie daru Eucharystii. Nawet w naszych czasach,
kiedy społeczeństwami zdaje się rządzić zasada „natychmiast i teraz”,
Eucharystia pozostaje tajemnicą, która wymaga czasu, akceptacji i
zrozumienia.
Eucharystia jest przede wszystkim doświadczeniem komunii: to, czego
doświadczą apostołowie, to nie tylko chwila radosna, to nie tylko
wspomnienie nocy zbawienia, ale to dar życia, który umożliwia miłość: to
źródło, dzięki któremu można osiągnąć każdą możliwość komunii. I to jest
wypełnienie przymierza. W Eucharystii miłość jest prawdziwym
pokarmem.
Bez tego daru nie ma komunii, ponieważ to właśnie w tajemnicy tej
wieczerzy człowiek znajduje przebaczenie, które sprawia, że żyje i jest
zdolny do ponownego kochania. Nie jest możliwa komunia bez
uczestnictwa w tym połamanym i danym ciele, bez tego ciała, które
jednoczy nas ze sobą w jedno.
Arcybiskup Pierbattista Pizzaballa, Homilia na święto
Bożego Ciała, 3 czerwca 2018

Zobowiązanie na ten miesiąc
Jak przygotowujesz się do Eucharystii?
Poświęć czas na specjalne przygotowanie się do następnej liturgii
eucharystycznej w twojej Grupie/Sekcji/Zwierzchnictwie.
Przygotuj swoje serce, zastanów się nad czasem, który spędzisz
z Jezusem i swoimi braćmi i siostrami w tym dniu i przyczyń się do jego
organizacji, pomagając w szczegółach (czytania, modlitwy, pieśni,
kwiaty itp.).
Jest to uprzywilejowany czas, który kształtuje nasze życie i wylewa na
nas łaskę: przyjmijmy dar, który ofiaruje nam Bóg.

