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IV. Liturgiczna celebracja Eucharystii 

Msza w ciągu wieków 

1345 Święty Justyn, męczennik z II wieku, przekazuje nam świadectwo o tym, jaką 

podstawową strukturę posiadała wówczas celebracja Eucharystii. Ta struktura zachowała się 

do naszych czasów we wszystkich wielkich rodzinach liturgicznych. Tak pisze św. Justyn 

około 155 r., wyjaśniając pogańskiemu cesarzowi Antoninusowi Piusowi (138-161), co 

czynią chrześcijanie: 

W dniu zwanym dniem Słońca odbywa się w oznaczonym miejscu zebranie wszystkich nas, zarówno z miast jak 

i ze wsi. 
Czyta się wtedy pisma apostolskie lub prorockie, jak długo na to czas pozwala. Gdy lektor skończy, 

przewodniczący zabiera głos, upominając i zachęcając do naśladowania tych wzniosłych nauk. 
Następnie wszyscy powstajemy z miejsc i modlimy się za nas samych... oraz za wszystkich, w jakimkolwiek 

znajdują się miejscu, by otrzymali łaskę pełnienia w życiu dobrych uczynków i przestrzegania przykazań, a w 

końcu dostąpili zbawienia wiecznego. 
Po zakończeniu modlitw przekazujemy sobie nawzajem pocałunek pokoju. Z kolei bracia przynoszą 

przewodniczącemu chleb i kielich napełniony wodą zmieszaną z winem. 
Przewodniczący bierze je, wielbi Ojca wszechrzeczy przez imię Syna i Ducha Świętego oraz składa długie 

dziękczynienie (po grecku: eucharistian) za dary, jakich nam Bóg raczył udzielić. 
Modlitwy oraz dziękczynienie przewodniczącego kończy cały lud odpowiadając: Amen. 
Gdy przewodniczący zakończył dziękczynienie i cały lud odpowiedział, wtedy tak zwani u nas diakoni 

rozdzielają obecnym Eucharystię, czyli Chleb, oraz Wino z wodą, nad którymi odprawiano modlitwy 

dziękczynne, a nieobecnym zanoszą ją do domów 
160

 . 

1346 Liturgia Eucharystii przebiega według podstawowej struktury, zachowanej przez wieki 

do naszych czasów. Rozwija się ona w dwóch zasadniczych częściach, które stanowią 

organiczną jedność: 

- zgromadzenie się uczestników, liturgia słowa z czytaniami, homilią i modlitwą powszechną; 

- liturgia eucharystyczna, z przygotowaniem chleba i wina, konsekracją w czasie 

dziękczynienia i komunią. 

Liturgia słowa i liturgia eucharystyczna stanowią razem "jeden akt kultu" 
161

 . Zastawiony dla 

nas stół eucharystyczny jest równocześnie stołem Słowa Bożego i Ciała Pana 
162

 . 

1347 Czy nie w ten sposób przebiegał paschalny posiłek zmartwychwstałego Jezusa z 

uczniami? Podczas drogi wyjaśniał im Pisma, a następnie zasiadając z nimi do stołu, "wziął 

chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im" 
163

 . 
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