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Znak pokoju 

49. Eucharystia ze swej natury jest sakramentem pokoju. Ten wymiar 

tajemnicy eucharystycznej znajduje w celebracji liturgicznej specyficzny 

wyraz w obrzędzie przekazywania znaku pokoju. Bez wątpienia chodzi  

o znak mający wielką wartość (por. J 14, 27). W naszych czasach, tak bardzo 

obciążonych konfliktami, ten gest nabiera szczególnego znaczenia również 

z punktu widzenia zbiorowej wrażliwości, w miarę jak Kościół wciąż i coraz 

bardziej dostrzega błaganie Pana o dar pokoju i jedności dla samego 

Kościoła i dla całej ludzkiej rodziny jako swoje zadanie. Pokój jest na pewno 

nieprzepartym pragnieniem, obecnym w sercu każdego. Kościół daje wyraz 

prośbie o pokój i o pojednanie, która rodzi się w duszy każdego człowieka 

dobrej woli, kierując ją do Tego, który «jest naszym pokojem» (Ef 2, 14), 

i który potrafi uspokoić ludy i osoby, również i tam, gdzie ludzkie próby nie 

przynoszą rezultatu. To pozwala rozumieć, dlaczego z taką intensywnością 

podchodzi się do obrzędu znaku pokoju w czasie celebracji liturgicznej.  

W związku z tym jednak, podczas Synodu Biskupów poruszono potrzebę 

stonowania tego gestu, który może przybrać nadmierny wyraz, wzbudzając 

pewne zamieszanie w zgromadzeniu wiernych, właśnie w chwili 

poprzedzającej Komunię św. Dobrze jest przypomnieć sobie, że dla 

zachowania klimatu właściwego dla celebracji konieczna jest powściągliwość 

w stosowaniu tego gestu, co nie odbiera mu nic z jego wysokiej wartości, 

ograniczając się na przykład do przekazania tego znaku jedynie tym, którzy 

stoją obok. 

Eucharystia i świadectwo 

85.Pierwszą i podstawową misją, jaka rodzi się ze świętych tajemnic, które 

celebrujemy, jest dawanie świadectwa naszym życiem. Zachwyt wobec daru, 

jaki Bóg nam dał w Chrystusie, wzbudza w naszej egzystencji nową 

dynamikę, zobowiązującą nas, byśmy dawali świadectwo Jego miłości. 
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Stajemy się świadkami, gdy poprzez nasze czyny, słowa i sposób bycia ktoś 

Inny objawia się i udziela. Można powiedzieć, że to świadectwo jest 

środkiem, dzięki któremu prawda o miłości Bożej dociera w historii do 

człowieka, zapraszając go, by dobrowolnie przyjął tę radykalną nowość.  

W tym świadectwie Bóg się wystawia, by tak rzec, na ryzyko wolności 

człowieka. Jezus sam jest świadkiem wiernym i prawdomównym (por. Ap 1, 

5; 3, 14); przyszedł, aby dać świadectwo prawdzie (por. J 18, 37). W tej 

refleksji zależy mi na rozważeniu pojęcia, które było drogie pierwszym 

chrześcijanom i dotyczy również nas, współczesnych chrześcijan — 

świadectwo aż po dar z samego siebie, aż po męczeństwo, zawsze było 

uważane w historii Kościoła za szczyt nowego duchowego kultu: «abyście 

dali swoje ciała» (Rz 12, 1). Pomyślmy na przykład o opisie męczeństwa św. 

Polikarpa ze Smyrny, ucznia św. Jana: całe to dramatyczne wydarzenie jest 

opisane jako liturgia, więcej, jako stawanie się samego męczennika 

Eucharystią. Pomyślmy o eucharystycznej świadomości, jaką wyraża św. 

Ignacy z Antiochii, przewidując swoje męczeństwo: uważa siebie za «Bożą 

pszenicę» i pragnie stać się w męczeństwie «czystym chlebem Chrystusa». 

Chrześcijanin, który ofiaruje swoje życie jako męczennik, wchodzi w pełną 

komunię z Paschą Jezusa Chrystusa i w ten sposób sam staje się wraz z 

Nim Eucharystią. Również i dziś nie brak Kościołowi męczenników, w których 

odsłania się w najwyższy sposób miłość Boga. Również wtedy, gdy nie 

wymaga się od nas próby męczeństwa, wiemy, że kult Bogu przyjemny 

domaga się takiej wewnętrznej gotowości, i znajduje realizację w radosnym 

i pełnym przekonania świadectwie spójnego chrześcijańskiego życia wobec 

świata w tych środowiskach, do których Pan nas posyła, byśmy Go głosili. 

 

 


