
List Trzeci 

 Drogi Bracie! Droga Siostro! 

 Dziś otrzymujesz list, który będzie dla Ciebie źródłem wiedzy o najważniejszej części Mszy Świętej. 
 Po Liturgii Słowa rozpoczyna się Liturgia Eucharystyczna. Wspólnota, która dzieliła się słowem 
Bożym, dzieli się teraz ze sobą darami Bożymi. Gdy zaczyna się ruch w kościele, gdy przygotowujemy dary na 

ołtarz postaw sobie pytanie: A co jest w moim koszyku? Z czym ja staję przed Stwórcą?  
 Dar chleba i wina - Chleb i wino to były podstawowe składniki pożywienia ubogich ludzi 
w Jerozolimie za czasów Chrystusa. Chrystus posługując się tymi znakami ustanawia Eucharystię na wzór 
pokarmu. Poucza nas, że jest nam potrzebny jak chleb i napój. Bez niego nie możemy żyć.  

 Dary duchowe - Msza Święta to ofiara Jezusa Chrystusa i ofiara zgromadzonego Kościoła. To 
znaczy także, że i nasza. Nie można na nią przychodzić z pustymi rękoma. Zawsze trzeba obmyślić swój dar 
duchowy. Choćby mały i skromny, ale realny. Co położysz na ołtarzu obok chleba i wina? Na pewno swoją 
pracę i cierpienie z całego tygodnia, zmęczenie i niepowodzenia, brak zrozumienia w pracy i rodzinie. Darem 
dla Boga staną się też radość, sukces, zadowolenie z życia, nasze przyjaźnie, dar pojednania z innymi ludźmi. 
Liczne mogą być Twoje dary, liczne ofiary, z którymi stajesz przed Bogiem.  

 Oto mój dar dla Ciebie – serce otwarte dla innych ludzi. 
 Prefacja - Modlitwa eucharystyczna rozpoczyna się prefacją: „Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, 
słuszne i zbawienne, abyśmy Tobie, Ojcze Święty, zawsze i wszędzie składali dziękczynienie przez 
umiłowanego Syna Twojego, Jezusa Chrystusa”. Sam Jezus przypomina nam o obowiązku wdzięczności 
i dziękczynienia. 

 Przeistoczenie – Ciało i Krew Jezusa, które Kościół ofiaruje Bogu, uobecnia się pod znakami 
sakramentalnymi chleba i wina. Następuje przemienienie chleba i wina w Ciało i Krew Pańską, inaczej 
mówiąc – uobecnienie Jezusa w postaciach chleba i wina. Przez Eucharystię Chrystus pragnie zstąpić na świat 
materialny, aby go przemienić i uświęcić. Jego działanie nie ogranicza się do tej chwili. „Boże spraw, abym 
od tej chwili zdawał sobie sprawę z nieskończonych perspektyw kryjących się w maleńkiej Hostii, pod 
której postacią jesteś ukryty” 

 Modlitwa za cały Kościół – nieskończone zasługi ofiary Jezusowej rozdzielane są zarówno żyjącym, 
jak i tym, co już od nas odeszli. Prosimy najpierw, by ta ofiara naszego pojednania z Bogiem sprowadziła na 
cały świat pokój i zbawienie. Następnie modlimy się za papieża, biskupów, duchowieństwo i cały lud 
odkupiony, wszystkich zgromadzonych i wszystkich, którzy szczerym sercem szukają Boga. Wspominamy 
tych, którzy zeszli już cz tego świata. Gdy stajemy we Mszy Świętej w tym wielkim apelu świętych, żywych i 
umarłych to pomyślmy czasem, czy moglibyśmy z wewnętrznym przekonaniem powiedzieć słowa 
wypowiadane w dawnej Polsce podczas Mszy roratniej: „Jestem gotów na sąd Boży!”. Każda Msza Święta 
niech będzie dla Ciebie pytaniem – czy rzeczywiście jesteś gotów? 

 Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie – ten moment Mszy Świętej jest szczególny. Gest 
jednoczesnego wzniesienia Ciała i Krwi Pańskiej jest końcowym momentem uroczystego składania Bogu 
ofiary. Często nie zdajemy sobie sprawy, że cała Msza Święta jest skierowana ku Bogu Ojcu, a składana jest 
„przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie”. „Nikt nie idzie do Ojca inaczej niż przez Niego”. I tak właśnie 
podczas Mszy Świętej idziemy do Ojca przez Niego, z Nim i w Nim. I wreszcie idziemy do Ojca przez Chrystusa 
w Duchu Świętym. On – Duch Święty – zgodnie z zapewnieniem Jezusa – ma dalej prowadzić Jego dzieło, 
wszystko przypominać wierzącym. To Duch Święty czuwa nad uobecnieniem i owocnością zbawczego dzieła 
Jezusa „Przez wszystkie wieki wieków”. To On nie pozwoli, by to dzieło stało się tylko szacowną tradycją, 
muzeum. On sprawia, że jest życiem. 

 Ten Jezus, na którego czekamy już teraz przychodzi ukryty w Eucharystii. 

 

Zaczerpnięte z książki ks. Mirosława Nowaka „Żyć Mszą świętą” 


