
Artykuł trzeci 

SAKRAMENT EUCHARYSTII 

 

Ustanowienie Eucharystii 

1337 Chrystus umiłowawszy swoich, do końca ich umiłował. Wiedząc, że nadeszła godzina 

przejścia z tego świata do Ojca, podczas wieczerzy umył uczniom nogi i dał im przykazanie 

miłości 
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 . Zostawiając im dowód tej miłości, nie chcąc oddalić się nigdy od swoich oraz 

czyniąc ich uczestnikami swojej Paschy, Jezus ustanowił Eucharystię jako pamiątkę swej 

Męki i Zmartwychwstania, którą polecił Apostołom celebrować aż do swego powtórnego 

przyjścia. "Ustanowił ich wówczas kapłanami Nowego Przymierza" 
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 . 

1338 Ewangelie synoptyczne i św. Paweł przekazali nam opis ustanowienia Eucharystii. Św. Jan ze swej strony 

przytacza słowa Jezusa wypowiedziane w synagodze w Kafarnaum, przygotowujące do ustanowienia 

Eucharystii. Chrystus nazywa wówczas siebie chlebem życia, który zstąpił z nieba 
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 . 

1339 Jezus wybrał czas Paschy, aby wypełnić to, co zapowiedział w Kafarnaum: dać swoim 

uczniom swoje Ciało i swoją Krew. 

Nadszedł dzień Przaśników, w którym należało ofiarować Paschę. Jezus posłał Piotra i Jana z poleceniem: 

"Idźcie i przygotujcie nam Paschę, byśmy mogli ją spożyć"... Oni poszli... i przygotowali Paschę. A gdy 

nadeszła pora, zajął miejsce u stołu i Apostołowie z Nim. Wtedy rzekł do nich: "Gorąco pragnąłem spożyć tę 

Paschę z wami, zanim będę cierpiał. Albowiem powiadam wam: Już jej spożywać nie będę, aż się spełni w 

Królestwie Bożym"... Następnie wziął chleb, odmówiwszy dziękczynienie połamał go i podał, mówiąc: "To jest 

Ciało moje, które za was będzie wydane: to czyńcie na moją pamiątkę!" Tak samo i kielich po wieczerzy, 

mówiąc: "Ten kielich to Nowe Przymierze we Krwi mojej, która za was będzie wylana" (Łk 22, 7-20) 
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 . 

1340 Celebrując Ostatnią Wieczerzę z Apostołami podczas uczty paschalnej, Jezus wypełnił 

w sposób ostateczny Paschę żydowską. Istotnie, przejście Jezusa do Ojca przez śmierć i 

zmartwychwstanie jest uprzedzane podczas Ostatniej Wieczerzy i celebrowane w Eucharystii, 

która wypełnia Paschę żydowską i uprzedza ostateczną Paschę Kościoła w chwale Królestwa. 

 

"To czyńcie na moją pamiątkę" 

1341 Polecenie Jezusa, by powtarzać Jego gesty i słowa, "aż przyjdzie" (1 Kor 11, 26), nie 

polega tylko na wspominaniu Jezusa i tego, co On uczynił. Odnosi się ono do liturgicznej 

celebracji, przez Apostołów i ich następców, pamiątki Chrystusa, Jego życia, śmierci, 

zmartwychwstania i Jego wstawiania się za nami u Ojca. 

1342 Od początku Kościół był wierny poleceniu Pana. O Kościele jerozolimskim 

powiedziano : 

Trwali oni w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach... Codziennie trwali 

jednomyślnie w świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali posiłek z radością i prostotą serca (Dz 2, 42. 

46). 
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1343 Chrześcijanie zbierali się "na łamanie chleba" (Dz 20, 7) szczególnie "w pierwszym 

dniu tygodnia", to znaczy w niedzielę, w dniu zmartwychwstania Chrystusa. Od tamtych 

czasów aż do naszych dni celebruje się Eucharystię, tak że dzisiaj spotykamy ją wszędzie w 

Kościele, w takiej samej podstawowej strukturze. Stanowi ona centrum życia Kościoła. 

1344 Pielgrzymujący Lud Boży, nieustannie celebrując Eucharystię, głosząc Misterium 

Paschalne Jezusa, "aż przyjdzie" (1 Kor 11, 26), zmierza "wąską drogą krzyża" 
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 do 

niebieskiej uczty, gdzie wszyscy wybrani zasiądą przy stole Królestwa. 
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