
Artykuł trzeci 

SAKRAMENT EUCHARYSTII 

 

VI. Uczta Paschalna 

Owoce Komunii świętej 

1391 Komunia święta pogłębia nasze zjednoczenie z Chrystusem. Pierwszym owocem 

przyjmowania Eucharystii w Komunii jest głębokie zjednoczenie z Chrystusem Jezusem, 

który powiedział: "Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim" (J 

6, 56). Uczta eucharystyczna jest podstawą życia w Chrystusie: "Jak Mnie posłał żyjący 

Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie" (J 6, 57). 

Gdy w święta Pańskie wierni przyjmują Ciało Syna, głoszą sobie nawzajem Dobrą Nowinę, że został im dany 

zadatek życia. Podobnie anioł powiedział do Marii Magdaleny: "Chrystus zmartwychwstał!" Teraz życie i 

zmartwychwstanie przekazuje się także temu, kto przyjmuje Chrystusa 
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 . 

1392 Komunia święta w przedziwny sposób dokonuje w naszym życiu duchowym tego, 

czego pokarm materialny w życiu cielesnym. Przyjmowanie w Komunii Ciała Chrystusa 

Zmartwychwstałego, "ożywionego i ożywiającego Duchem Świętym" 
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 , podtrzymuje, 

pogłębia i odnawia życie łaski otrzymane na chrzcie. Wzrost życia chrześcijańskiego 

potrzebuje pokarmu Komunii eucharystycznej, Chleba naszej pielgrzymki, aż do chwili 

śmierci, gdy zostanie nam udzielony jako Wiatyk.  

1393 Komunia chroni nas przed grzechem. Ciało Chrystusa, które przyjmujemy w Komunii, 

jest "za nas wydane"; Krew, którą pijemy, jest "wylana za wielu na odpuszczenie grzechów". 

Dlatego Eucharystia nie może jednoczyć nas z Chrystusem, nie oczyszczając nas 

równocześnie z popełnionych grzechów i nie zachowując nas od grzechów w przyszłości: 

Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb albo pijecie kielich, śmierć Pana głosicie (1 Kor 11, 26). Jeśli głosimy 

śmierć, to jednocześnie odpuszczenie grzechów. Jeśli za każdym razem Krew wylewa się na odpuszczenie 

grzechów, powinienem zawsze ją przyjmować, aby ciągle odpuszczała moje grzechy. Ponieważ ciągle grzeszę, 

powinienem zawsze mieć lekarstwo 
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 . 

1394 Jak pokarm cielesny służy do przywracania utraconych sił, tak Eucharystia umacnia 

miłość, która słabnie w życiu codziennym, a ożywiona miłość gładzi grzechy powszednie 
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 . 

Chrystus, dając nam siebie, ożywia naszą miłość i uzdalnia nas do uwolnienia się od 

nieuporządkowanych przywiązań do stworzeń; sprawia także, że zakorzeniamy się w Nim: 

Skoro Chrystus umarł za nas z miłości, to gdy wspominamy Jego śmierć, składając ofiarę, prosimy Go, by 

udzielił nam miłości przez przyjęcie Ducha Świętego. Prosimy pokornie, byśmy również mocą tej miłości, przez 

którą Chrystus zechciał za nas umrzeć, mogli za łaską Ducha Świętego tak traktować świat, jakby był dla nas 

ukrzyżowany, i byśmy sami byli ukrzyżowani dla świata... Otrzymując dar miłości, umierajmy dla grzechu i 

żyjmy dla Boga 
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 . 

1395 Eucharystia przez miłość, którą w nas rozpala, zachowuje nas od przyszłych grzechów 

śmiertelnych. Im bardziej uczestniczymy w życiu Chrystusa i pogłębiamy przyjaźń z Nim, 

tym trudniej jest nam zerwać więź z Nim przez grzech śmiertelny. Celem Eucharystii nie jest 

jednak odpuszczenie grzechów śmiertelnych. Jest ono właściwe dla sakramentu pojednania. 
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Eucharystia jest natomiast sakramentem tych, którzy pozostają w pełnej komunii z 

Kościołem. 

1396 Jedność Ciała Mistycznego: Eucharystia tworzy Kościół. Ci, którzy przyjmują 

Eucharystię, są ściślej zjednoczeni z Chrystusem, a tym samym Chrystus łączy ich ze 

wszystkimi wiernymi w jedno Ciało, czyli Kościół. Komunia odnawia, umacnia i pogłębia 

wszczepienie w Kościół, dokonane już w sakramencie chrztu. Przez chrzest zostaliśmy 

wezwani, by tworzyć jedno Ciało 
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 . Eucharystia urzeczywistnia to wezwanie: "Kielich 

błogosławieństwa, który błogosławimy, czyż nie jest udziałem we Krwi Chrystusa? Chleb, 

który łamiemy, czyż nie jest udziałem w Ciele Chrystusa? Ponieważ jeden jest chleb, przeto 

my, liczni, tworzymy jedno Ciało. Wszyscy bowiem bierzemy z tego samego chleba" (1 Kor 

10, 16-17): 

Jeśli jesteście Ciałem Chrystusa i Jego członkami, to na ołtarzu Pana znajduje się wasz sakrament; przyjmujecie 

sakrament, którym jesteście wy sami. Odpowiadacie "Amen" (, Tak, to prawda!") na to, co przyjmujecie, i 

podpisujecie się pod tym, odpowiadając w ten sposób. Słyszysz słowa: "Ciało Chrystusa" i odpowiadasz: 

"Amen". Bądź więc członkiem Chrystusa, aby prawdziwe było twoje Amen 
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 . 

1397 Eucharystia zobowiązuje do pomocy ubogim. By przyjmować w prawdzie Ciało i Krew 

Chrystusa za nas wydane, musimy dostrzegać Chrystusa w najuboższych, Jego braciach 
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 : 

Skosztowałeś Krwi Pana, a nie zauważasz nawet swego brata. Znieważasz ten stół, jeśli nie uznajesz za godnego 

udziału w twoim pożywieniu tego brata, który był godny zasiadać przy tym samym stole Pana. Bóg uwolnił cię 

od wszystkich grzechów i zaprosił do swego stołu, a ty nawet wtedy nie stałeś się bardziej miłosierny 
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 . 
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