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PRZESZKODY W URZECZYWISTNIANIU
AUTENTYCZNEJ DUCHOWOŚCI EUCHARYSTYCZNEJ
W NAUCZANIU BENEDYKTA XVI

THE OBSTACLES ON THE WAY OF REALIZATION
OF THE AUTHENTIC EUCHARISTIC SPIRITUALITY
IN THE TEACHINGS OF BENEDICT XVI
A b s t r a c t. Today, among many Catholics, a phenomenon of subjective judging of one’s
participation and experiencing the Eucharist can be seen. This means, that there exist a handful
of obstacles on the way of experiencing the authentic Eucharistic spirituality. To see them, first
one must discover the fundamental elements of said real Eucharistical spirituality. Among the
most important of those are: the ability to connect, in the Eucharistic spirituality, the baptismal
unity with Christ, which leads to the Eucharist, building one’s spirituality by listening to the
word of God, which creates faith in Jesus Christ, and intertwining the everyday life with the
Eucharist, which is a result of unification with Christ the Servant. While the factors deforming
the authentic Eucharistic spirituality are: ignorance in understanding and experiencing the
Eucharist, improper ecumenical initiatives, linked to the Eucharist and lack of connection
between the Eucharist and everyday life. From the Pope’s Benedict XVI teachings, it is clear
that Christian spirituality should be, to its fullest meaning, an Eucharistic spirituality.
Keywords: Eucharist; spirituality; Eucharistic spirituality; death; resurrection; word of God;
Communion; service; abuse; ignorance.
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sposób o liturgii, która nie wyrazaaby i nie karmiaby duchowości chrześcijańskiej. W literaturze mozna spotkać wiele określeń acz
 acych

liturgie z duchowościa1. Dla potrzeb artykuu zostanie przyjeta definicja opisowa zaproponowana przez soborowa konstytucje o liturgii Sacrosanctum Concilium.
Wedug niej duchowość liturgiczna wyraza sie w postawie czowieka, który
w sposób świadomy buduje cae swoje zycie na liturgii, która jest dla niego
źródem i szczytem wszelkich dziaań podejmowanych w zyciu. Wszelkie apostolskie dziaania zmierzaja do tego, aby wszyscy, którzy przez wiare i chrzest
stali sie dziećmi Boga, razem gromadzili sie jako Kośció chwalacy
 Boga,
uczestniczyli w ofierze i spozywali Wieczerze Pańska. W ten sposób liturgia
pobudza wierzacych,

aby posileni wielkanocnym sakramentem, zyli zjednoczeni
w Bozej dobroci2. Ich modlitwa ma prowadzić do „przestrzegania w zyciu zobowiazań

pynacych

z sakramentu, który z wiara przyjeli”3. Soborowa konstytucja
cytuje fragmenty modlitw mszalnych, by pokazać, ze źródem prawdziwej duchowości jest Eucharystia. W Eucharystii dokonuje sie odnowienie przymierza Boga
z ludźmi, które pociaga
 wiernych i zapala ich do goracej

miości Chrystusa.
Zwaszcza z Eucharystii, jako ze źróda, spywa na wiernych aska i z najwieksza
skutecznościa dokonuje sie uświecenie ludzi w Chrystusie i uwielbienie Boga,
który jest celem wszystkich dziaań Kościoa4. Stad
 mówiac
 o duchowości chrześcijańskiej czy duchowości liturgicznej, nalezaoby stwierdzić, ze znajduja one
swoje ukoronowanie w duchowości eucharystycznej.
Celem artykuu jest przedstawienie przeszkód w przezywaniu i daz
 eniu do
autentycznej duchowości eucharystycznej. Poniewaz dziś duchowość eucharystyczna czesto rozumiana jest dość subiektywnie przez rózne grupy wiernych,
najpierw w bardzo syntetyczny sposób ukazane zostana fundamentalne elementy autentycznej duchowości eucharystycznej. Nastepnie omówione beda
niektóre bedy i naduzycia, które najbardziej dziś deformuja i niszcza autentyczna duchowość eucharystyczna.
 Podstawowym źródem dla osiagniecia

celu
badawczego bedzie nauczanie Ojca Świetego Benedykta XVI wyrazone w adhortacji apostolskiej Sacramentum Caritatis. Wybór źróda umotywowany jest

1

Jesus Castellano Cervera wymienia choćby takie: „rytua duchowy”, „liturgia duchowa”,
„zycie duchowe” i duchowość liturgiczna”. Zob. Jesus Castellano Cervera, „Liturgia e spiritualità”, w Scientia liturgica. Manuale di Liturgia. Liturgia fondamentale, t. 2, red. Anscar
J. Chupungco (Casale Monferrato: Edizioni Piemme, 1998), 63-65.
2
Por. Msza Rzymski dla diecezji polskich (Poznań: Pallottinum 1986), 180.
3
Tamze, 186.
4
Sobór Watykański II, „Konstytucja o liturgii świetej ‘Sacrosanctum Concilium’”, w Sobór
Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje (Poznań: Pallottinum, 2002), 10 (dalej: KL).

PRZESZKODY W URZECZYWISTNIANIU DUCHOWOŚCI EUCHARYSTYCZNEJ
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tym, ze waśnie w tej adhortacji papiez w sposób szczególny zwraca uwage
na waściwe elementy ksztatowania duchowości eucharystycznej oraz na
niebezpieczeństwa i naduzycia, które ja deformuja.

1. FUNDAMENTALNE ELEMENTY
AUTENTYCZNEJ DUCHOWOŚCI EUCHARYSTYCZNEJ

Wraz z pojawieniem sie róznych wspólnot kościelnych o charakterze charyzmatycznym, uwielbieniowym, a takze róznym sposobem celebrowania
Eucharystii przez kapanów5, mozna zauwazyć swego rodzaju migracje wiernych, którzy szukaja dla siebie „najlepszej Eucharystii”. Zasadne jest wiec
pytanie czy taka postawa jest uzasadniona, czy sa lepsze i gorsze Eucharystie? Odpowiadajac
 na postawione pytania, postaramy sie wskazać na najwazniejsze elementy budujace
 autentyczna duchowość eucharystyczna.
 Ich poznanie, zrozumienie pozwoli zobaczyć, ze Eucharystia jest zawsze jedna i ta
sama, gdyz zawsze uobecnia niepowtarzalne misterium paschalne Chrystusa,
dokonane dla zbawienia ludzkości. Przypomina o tym soborowy dekret o posudze i zyciu prezbiterów: „W najświetszej Eucharystii zawiera sie bowiem
cae duchowe dobro Kościoa, to znaczy sam Chrystus, nasza Pascha i Chleb
zywy, który przez swoje ozywione przez Ducha Świetego i ozywiajace
 Ciao
daje zycie ludziom i w ten sposób zaprasza i pobudza, zeby samych siebie,
swoja prace i wszystkie rzeczy stworzone wraz z Nim skadali w ofierze”6.
Autentyczna duchowość eucharystyczna mozna zbudować, widzac
 Eucharystie jako dopenienie sakramentów inicjacji chrześcijańskiej. Ojciec Świety
Benedykt XVI w posynodalnej adhortacji apostolskiej Sacramentum Caritatis
podkreśla ścisa aczność

chrztu, bierzmowania i Eucharystii. Papiez stwierdza: „Nie nalezy bowiem zapominać, ze jesteśmy ochrzczeni i bierzmowani
jako przyporzadkowani

do Eucharystii. Z tego faktu wynika zadanie, by
w praktyce duszpasterskiej daz
 yć do bardziej zintegrowanego rozumienia
przebiegu chrześcijańskiego wtajemniczenia”7.

5
Mamy tu na myśli dbaość lub niedbaość o forme Eucharystii, szybkie „odprawianie”
lub nadmierne przeciaganie

celebracji przez nieuzasadnione gadulstwo celebransa, treści goszonych homilii, suzbe liturgiczna,
 oprawe muzyczna i wszystko, co mozna zaliczyć do tak
zwanego ars celebrandi.
6
Sobór Watykański II, „Dekret o posudze i zyciu prezbiterów ‘Presbyterorum Ordinis’”,
w Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje (Poznań: Pallottinum, 2002), 5.
7
Benedykt XVI, Posynodalna adhortacja apostolska Sacramentum Caritatis (Kraków:
Wydawnictwo Ksiezy Sercanów, 2007), 17 (dalej: SC).
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W dalszej cześci adhortacji papiez Benedykt XVI przypomina o chrzcielnych
askach, które sa ukierunkowane na Eucharystie: „Poprzez chrzest jesteśmy wa
czeni w jedno Ciao Chrystusa (por. 1 Kor 12), w lud kapański. Jednak to
udzia w Ofierze eucharystycznej udoskonala w nas to, co zostao dane nam
w chrzcie”8. To stwierdzenie bardzo mocno podkreśla ścisy zwiazek

sakramentu
Eucharystii z przyjetym chrztem. Eucharystia bowiem zawsze uobecnia wydarzenia śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, w które czowiek po raz pierwszy
zosta zanurzony w sakramencie chrztu. Uczestnictwo w tych zbawczych wydarzeniach, jak równiez ciage

umacnianie wiezi z Chrystusem przyjmowanym
w Komunii Świetej, buduje autentyczna duchowość eucharystyczna.
Uczestnictwo w Eucharystii domaga sie wiary. Św. Pawe pisa, ze wiara
rodzi sie ze suchania, a tym czego sie sucha jest sowo Chrystusa (por. Rz 10,
17). Na obecnym etapie historii zbawienia uprzywilejowanym miejscem proklamacji sowa Bozego, jest zwaszcza Msza świeta. Papiez Benedykt XVI w posynodalnej adhortacji Verbum Domini zwraca uwage na staa obecność Chrystusa
w zyciu Kościoa. Zaznacza takze, ze relacja miedzy Chrystusem, który jest
Sowem Ojca, a wspólnota kościelna jest bardzo zywotna. To waśnie dzieki tej
relacji Sowo Boze – Logos  jest stale obecne w Kościele. Chrystus pozostawi
swoim uczniom obietnice, której jest zawsze wierny: „A oto Ja jestem z wami
przez wszystkie dni, az do skończenia świata” (Mt 28,20). W zwiazku

z tym,
w kontekście Eucharystii papiez mówi o sakramentalności sowa Bozego i jako
jego pierwsze źródo wskazuje tajemnice wcielenia: „Sowo stao sie Ciaem”
(J 1,14). W chwili Wcielenia Sowo Boze weszo w historie i w czas, objawiajac

tym samym Ojca i penie Bozego Objawienia9. Sakramentalność sowa Bozego
staje sie zrozumiaa poprzez analogie do rzeczywistej obecności Chrystusa pod
postaciami chleba i wina w Eucharystii. Kośció zawsze wierzy, ze w „Najświetszym sakramencie Eucharystii sa zawarte prawdziwie, rzeczywiście i substancjalnie Ciao i Krew wraz z dusza i Bóstwem Pana naszego Jezusa Chrystusa,
a wiec cay Chrystus”10.
Kośció dzieki zbawczej obecności i dziaaniu Ducha Świetego przekazuje
w Piśmie Świetym to, co zostao objawione w Chrystusie. Papiez Benedykt
XVI stwierdza: „Sowo Boze przemawia bowiem do nas w Piśmie Świetym
jako natchnione świadectwo Objawienia, które wraz z zywa Tradycja Kościoa

8

SC 17.
Por. Benedykt XVI, Posynodalna adhortacja apostolska Verbum Domini (Poznań: Pallottinum, 2010), 56 (dalej: VD).
10
KKK 1374; por. François-Xawier Durrwell, L’eucaristia sacramento del mistero pasquale (Roma: Edizioni Paoline, 1983), 52-57.
9
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stanowi najwyzsza regue wiary”11. To sowo jest proklamowane i osiaga

szczególna moc w czasie kazdej celebracji liturgicznej. Mozna powiedzieć,
ze Pismo Świete staje sie swego rodzaju szczególna ksiega liturgiczna.
 Odniesienie do ścisego zwiazku

miedzy sowem Bozym i liturgia znajdujemy
w konstytucji liturgicznej, która stwierdza: „Pismo świete ma doniose znaczenie w sprawowaniu liturgii. Z niego bowiem pochodza czytania, które
wyjaśnia sie w homilii, oraz psalmy przeznaczone do śpiewu. Z niego czerpia
natchnienie i ducha prośby, modlitwy i pieśni liturgiczne. W nim tez trzeba
szukać sensu czynności i znaków”12.
Papiez Benedykt XVI naucza, ze tylko w dialogu z Bogiem czowiek moze
zrozumieć samego siebie i znaleźć odpowiedzi na najgebsze pytania dotycza
ce jego egzystencji. Dzieje sie tak, poniewaz sowo Boze nie przeciwstawia
sie czowiekowi, a wrecz przeciwnie – czyni zycie ludzkie bardziej autentycznym. Ono je oświeca i oczyszcza, doprowadzajac
 do spenienia najwiekszych
13
pragnień serca czowieka .
W takim rozumieniu obecności sowa Bozego w Eucharystii, nalezy stwierdzić, ze jest ono fundamentalnym elementem autentycznej pobozności eucharystycznej. Jest dla niej inspiracja i jednocześnie czynnikiem, który ja tworzy
i nieustannie rozwija. Wiara, która rodzi sie ze suchania sowa Bozego, prowadzi do gebokiego przezywania spotkania z Chrystusem eucharystycznym.
Eucharystia jest suzba Chrystusa czowiekowi. Odpowiedzia na te suze
winno być realizowanie w codziennym zyciu przykazania Boga i bliźniego.
Ojciec Świety Benedykt XVI ściśle wiaz
 e Eucharystie z eklezjalna komunia.

Poprzez Eucharystie Jezus pokazuje wieź, jaka pragna
 nawiazać

pomiedzy
soba i wspólnota Kościoa. On, umierajac
 na krzyzu, zrodzi Kośció jako
swoja Oblubienice i swoje Ciao. Wedug papieza Eucharystia jest Chrystusem, który daje sie swoim wiernym, budujac
 ich jako swoje ciao. Eucharystia jest bezinteresownym darem danym Kościoowi przez Chrystusa: „Przez
caa wieczność, On jest tym, który pierwszy nas umiowa”14. Miość Chrystusa jest elementem scalajacym

wszystkich wiernych i stanowi wezwanie do
zachowania jedności i wzajemnej miości. Papiez, przywoujac
 sowa epiklezy
komunijnej z drugiej modlitwy eucharystycznej: „aby Duch Świety zjednoczy
nas wszystkich przyjmujacych

Ciao i Krew Chrystusa”, chce pokazać jak

11
12
13
14

VD 18.
KL 24; por. VD 52.
Por. VD 23.
SC 14.
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rzeczywistość sakramentu Eucharystii stanowi jedność wiernych w kościelnej
komunii. Jedność komunii kościelnej objawia sie w konkretnych wspólnotach
parafialnych i odnawia sie w akcie eucharystycznym, który je jednoczy. Naturalna konsekwencja tej komunii jest otwartość kazdej celebrujacej

wspólnoty
na wszystkich ludzi, czyli realizacja przykazania miości bliźniego15. Kult
eucharystyczny obejmuje kazdy aspekt ludzkiej egzystencji. Świadome przezywanie Eucharystii i zaangazowanie sie w nia skutecznie przemienia zycie
czowieka. W kontekście suzby i jedności wypywajacej
 z uczestnictwa w Eucharystii, papiez pisze: „Uczestniczac
 bowiem w ofierze krzyza, chrześcijanin
dostepuje udziau w ofiarnej miości Chrystusa i zostaje uzdolniony oraz zobowiazany

do okazywania tejze miości w zyciu poprzez wszystkie swoje postawy
i czyny”16. Oznacza to, ze komunia eucharystyczna zawiera w sobie bycie
miowanym i jednocześnie miowanie innych ludzi. W tym waśnie wyraza sie
istota najbardziej autentycznej duchowości eucharystycznej.

2. BEDY I NADUZYCIA LITURGICZNE DEFORMACJA
AUTENTYCZNEJ DUCHOWOŚCI EUCHARYSTYCZNEJ

Autentyczne elementy duchowości eucharystycznej przemieniaja czowieka
i zblizaja go do Boga i drugiego czowieka. Staja sie dla niego źródem nowego zycia. We wspóczesnych czasach mozna zaobserwować zjawisko subiektywnej interpretacji rzeczywistości. Dotyczy to takze rozumienia i sposobu uczestnictwa w Eucharystii. Niestety, bardzo czesto prowadzi to do powaznych bedów i naduzyć, które znieksztacaja i zamazuja prawdziwy obraz
Eucharystii i duchowości, która ona winna ksztatować. W drugiej cześci
artykuu przedstawimy najwazniejsze przeszkody w urzeczywistnianiu autentycznej duchowości eucharystycznej.
2.1. IGNORANCJA W ROZUMIENIU I CELEBRACJI EUCHARYSTII

Niewatpliwie

reforma liturgiczna Vaticanum II w znacznym stopniu przyczynia sie do bardziej świadomego i zaangazowanego uczestnictwa wiernych
w Eucharystii. Widzac
 pozytywne aspekty reform, nie wolno ignorować ich
stron negatywnych. Dziś z atwościa mozna zauwazyć spadajac
 a liczbe wiernych uczestniczacych

w niedzielnej Eucharystii. Wielu wiernych nie czuje

15
16

Zob. tamze 15; 58-60.
Tamze 82.
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potrzeby uczestnictwa w Eucharystii. Ona ich nudzi i meczy. Chcac
 usprawiedliwić swoja nieobecność na niedzielnej Eucharystii, posuguja sie utartym
stwierdzeniem: „jestem wierzacy,

ale nie praktykujacy”.

Czesto zniechecenie
do Mszy świetej rodzi sie z jej niezrozumienia. I rzeczywiście, wielu ludzi
mówi wprost: „ja nic nie rozumiem z tego, co dzieje sie podczas Mszy świetej.” Liturgiczne obrzedy traktowane sa niekiedy jako magiczne zabiegi wykonywane przez ksiedza.
Ignorancja w rozumieniu istoty Eucharystii dotyczy zarówno świeckich jak
i duchownych. Szczególnie trudno zrozumieć to zjawisko w odniesieniu do
kapanów, którym Eucharystia zostaa ofiarowana przez Chrystusa i przez
Kośció jako najwiekszy dar. Ignorancja kapanów prowadzi do bedów i naduzyć w sposobie rozumienia, a przede wszystkim celebrowania Eucharystii.
Jest to bardzo niebezpieczne, gdyz wszelkie naduzycia powoduja zaciemnianie
prawidowej wiary i nauczania katolickiego odnośnie do Eucharystii, co
w końcu znieksztaca autentyczna duchowość eucharystyczna17.
Naduzycia wynikajace
 z ignorancji zazwyczaj odrzucaja to, co ma gebszy
sens i czego sie nie rozumie w sensie teologicznym i historycznym. Celebransi Eucharystii nigdy nie moga zapomnieć, ze zwiazek

pomiedzy tajemnica,

w która sie wierzy i tajemnica,
 która sie celebruje wyraza sie w sposób
szczególny w teologicznej i liturgicznej wartości piekna18. Piekno liturgii
 przypomina papiez Benedykt XVI  jest cześcia Tajemnicy Paschalnej,
„jest najwyzszym wyrazem chway Bozej i stanowi [...] otwarcie sie Nieba
na ziemi. [...] Piekno nie jest jedynie czynnikiem dekoracyjnym liturgii; ono
jest jej elementem konstytutywnym, gdyz jest atrybutem samego Boga i Jego
Objawienia”19.
Piekno Eucharystii wyraza sie miedzy innymi w wierności nauczaniu Kościoa, które zawiera sie w przepisach liturgicznych. Tajemnica Eucharystii
jest zbyt wielka, „azeby ktoś móg pozwolić sobie na traktowanie jej wedle
wasnej oceny, która nie szanowaaby jej świetego charakteru i jej wymiaru
powszechnego”20. Niestety zdarza sie, ze kapani zmieniaja zatwierdzone
przez Kośció teksty modlitw i wprowadzaja swoje wasne, czesto bardzo
watpliwej

jakości teologicznej. Kapan, który pobaza swojemu sposobowi

17

Por. Kongregacja ds. Kultu Bozego i Dyscypliny Sakramentów, Instrukcja Redemptionis
Sacramentum (Poznań: Pallottinum, 2004), 8 (dalej: RS).
18
Por. Piero Marini, Liturgia e bellezza.. Nobilis pulchritudo (Città del Vaticano: Libreria
Editrice Vaticana 2005), 73-96.
19
SC 35.
20
EE 52.
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myślenia, szkodzi prawdziwej jedności obrzadku

rzymskiego, podejmuje czynności, które w zaden sposób nie odpowiadaja na gód i pragnienie prawdziwego Chrystusa eucharystycznego. Takie dziaania nie suza autentycznemu
zaangazowaniu duszpasterskiemu ani waściwie rozumianej odnowie liturgicznej i pozbawiaja wiernych ich dziedzictwa i tradycji Kościoa. Wprowadzaja
równiez pewna deformacje i niezgodności do samej celebracji Eucharystii
zgodnej z tradycja i dyscyplina,
 która jest wyrazem zycia Kościoa. Moze to
rodzić niepewność co do nauki Kościoa, watpliwość

i zgorszenie ludu Bozego oraz prowadzić do sekularyzacji świetych czynności21.
Trzeba tutaj przytoczyć sowa św. Jana Pawa II, który w wielkoczwartkowym liście do kapanów pisa: „Kazdy bez wyjatku

z szafarzy Eucharystii
[...] musi pamietać, ze jest odpowiedzialny za dobro caego Kościoa. Kapan
jako szafarz, jako celebrans, jako przewodniczacy
 eucharystycznego zgromadzenia wiernych, winien w szczególny sposób mieć poczucie wspólnego dobra Kościoa, które swoja posuga wyraza, ale któremu tez w swojej posudze
winien być wedle rzetelnej dyscypliny wiary podporzadkowany.

Nie moze
uwazać siebie za ‘waściciela’, który dowolnie dysponuje tekstem liturgicznym i caym najświetszym obrzedem jako swoja wasnościa i nadaje mu
ksztat osobisty i dowolny. Moze to sie czasem wydawać bardziej efektowne,
moze nawet bardziej odpowiadać subiektywnej pobozności, jednak obiektywnie jest zawsze zdrada”
 22.
Kośció pragnie, aby wszyscy wierni mieli prawo do prawdziwej Eucharystii, która winna być taka, jaka ustanowi Chrystus i pielegnowaa wielowiekowa tradycja. Ofiara Mszy świetej zawsze powinna być celebrowana w sposób niezmieniony, zgodny z caym Magisterium Kościoa. Wierzacy
 maja
prawo do celebracji Eucharystii, która ukazuje ja jako prawdziwy sakrament

21

Por. RS 11. Odwoujac
 sie do konkretnych przykadów mozna tu wymienić choćby:
skracanie Mszy świetej przez wyeliminowanie milczenia w miejscach, w których powinno być,
by dać wiernym czas na modlitwe, pośpiech powodujacy
 brak zrozumienia odmawianych
tekstów, uzywanie „podkadu” muzycznego w czasie omawiania modlitwy eucharystycznej,
skracanie ilości czytań biblijnych, redukcja zwrotek psalmu responsoryjnego, tworzenie tekstów
wasnych w modlitwach eucharystycznych. Trzeba tutaj takze dodać zjawisko tworzenia spontanicznych modlitw eucharystycznych, które miao miejsce w krajach Europy Zachodniej (Holandia, Francja, Niemcy) na przeomie lat 60. i 70. ubiegego wieku. Zob. Jerzy Stefański, Modlitwy Eucharystyczne w posoborowej reformie liturgicznej (Gniezno: Prymasowskie Wydawnictwo GAUDENTINUM, 2002), 127-153; Maciej Przybylak, „Ekumeniczne nieautoryzowane modlitwy eucharystyczne”, Liturgia Sacra 20(2014):43-52.
22
Jan Pawe II, „List do kapanów ‘Tajemnica i kult Eucharystii’”, w Listy na Wielki
Czwartek (1979-2005) (Kraków: Wydawnictwo OO. Franciszkanów „Bratni Zew”, 2005), 12.
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jedności, czyli z wykluczeniem uchybień i wszelkich gestów, które mogyby
zrodzić w Kościele podziay i stronnictwa23.
W tym kontekście jest wazne, aby kapani dbali o wasna formacje eucharystyczna,
 a takze o formacje wiernych. Dobra formacja eucharystyczna doprowadzi do wyeliminowania bedów i naduzyć, wprowadzenia wykonywania ze zrozumieniem dla wszystkich gestów i postaw liturgicznych, czerpania z bogactw
modlitw liturgicznych znajdujacych

sie w Mszale rzymskim24. Papiez Benedykt
XVI pisze wprost o szacunku dla Eucharystii, który rodzi sie z mistagogicznego
wprowadzenia w nia25. Szacunek dla Eucharystii uwalnia z pychy, która prowadzi do dokonywania „ulepszeń” w sposobie celebrowania Eucharystii oraz pozwala pokonać ignorancje teologiczna i celebracyjna Eucharystii.
2.2. NIEWAŚCIWE INICJATYWY EKUMENICZNE
ZWIAZANE

Z EUCHARYSTIA

Ojciec Świety Benedykt XVI w adhortacji Sacramentum Caritatis podejmuje takze kwestie uczestnictwa w Eucharystii chrześcijan niekatolików.
W tej sprawie papiez zwraca uwage na wewnetrzy zwiazek

istniejacy
 pomiedzy Eucharystia i jednościa Kościoa, który sprawia, ze Komunie Świeta
moga przyjmować tylko ci wierni, którzy zyja w jedności z Kościoem. Eucharystia nie wyraza tylko naszej osobistej komunii z Jezusem, ale zakada
takze pena communio z Kościoem. Papiez, proszac
 o zrozumienie chrześcijan niekatolików, pisze: „My utrzymujemy, ze Komunia eucharystyczna i komunia Kościoa tak wewnetrznie nawzajem do siebie przynaleza,
 ze w zasadzie jest niemozliwe przystepowanie przez chrześcijan niekatolików do jednej
bez cieszenia sie z drugiej. Tym bardziej pozbawiona sensu byaby prawdziwa i ścisa koncelebra z duchownymi Kościoów i Wspólnot kościelnych,
które nie sa w penej jedności z Kościoem katolickim”26.

23

Por. RS 12.
W Kościele polskim mimo wydanych dokumentów liturgicznych nie wszedzie stosuje
sie te same postawy liturgiczne. W wielu kościoach wierni wciaz
 przyjmuja postawe siedzac
 a
w czasie modlitwy eucharystycznej. Mozna takze zauwazyć niedbale wykonywane postawy
i gesty (np. postawa kleczaca
 zamieniona na przysiad, znak krzyza wykonywany w formie
poklepania sie po piersi). Niektóre gesty wykonywane sa bez uzasadnienia (np. bicie sie
w piersi w czasie ukazania Świetych Postaci, czy podczas śpiewu aklamacji „Baranku Bozy”).
25
Por. SC 65.
26
SC 56. Oczywiście Benedykt XVI utrzymuje nauke o mozliwości udzielenia chrześcijanom niekatolikom Eucharystii, sakramentu Pokuty oraz Namaszczenia chorych, ale w określonych sytuacjach i pod konkretnymi warunkami przedstawionymi w Katechizmie Kościoa Katolickiego, 1398-1401.
24
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Jednym z najwazniejszych elementów, które deformuja,
 a nawet niszcza
autentyczna duchowość eucharystyczna,
 sa niewaściwe inicjatywy ekumeniczne, które wprowadza sie na duza skale do celebracji Eucharystii. W obecnym
czasie, wydaje sie, ze najwiekszym zagrozeniem dla budowania prawdziwej
duchowości eucharystycznej jest pentekostalizacja Eucharystii, czyli wprowadzanie do struktury celebracji Mszy świetej róznych elementów pochodzacych

z Kościoów pentekostalnych27.
Od wielu lat mozna zaobserwować w Kościele polskim organizowanie
róznych mszy z modlitwa o uzdrowienie, wieczory uwielbienia, spotkania
modlitewne z podkreśleniem modlitwy o uzdrowienie. Modlitwie towarzysza
bogosawieństwo Najświetszym Sakramentem, gest nakadania rak,
 namaszczania róznymi olejami, powiazanymi

ze świetymi, a szczególnie ze
św. Charbelem. Poza tym w tych spotkaniach pojawiaja nowe zjawiska nazywane „spoczynkiem w Duchu Świetym”, czy reakcje gwatownego i gośnego
śmiechu. W czasie tych modlitw ogaszane sa dokonujace
 sie uzdrowienia
z róznych chorób. Nalezy tez zauwazyć, ze tego typu msze i spotkania modlitewne czesto przyciagaj
 a rzesze wiernych, zwaszcza jeśli sa one prowadzone
przez znanych charyzmatyków28.
Dziaania Kościoów zielonoświatkowych

przenikaja do wspólnot Kościoa
katolickiego na caym świecie. Niestety, ich oddziaywanie jest bardzo silne,
co sprawia, ze parafie katolickie sie wyludniaja.
 Czasami równiez – wbrew
ostrzezeniu kard. Josepha Ratzingera, który w swym Duchu Liturgii stwierdzi, ze „na rynku ofert spedzania wolnego czasu, gdzie rozmaite formy religijności coraz cześciej funkcjonuja jako rodzaj podniety, konkurencja jest nie
do pokonania29” – przyjmuja metody zielonoświatkowców,

co najcześciej
skutkuje przeksztaceniem sie w zielonoświatkowe

zbory.
27

„Pentekostalizacja” oznacza niezwykle szybki wzrost liczebny róznego rodzaju wspólnot
stricte zielonoświatkowych

oraz proces stopniowego przeksztacania wielu innych chrześcijańskich kościoów i zwiazków

wyznaniowych w jedna uniwersalna odmiane chrześcijaństwa
charyzmatycznego w wymiarze globalnym. Dynamiczny i ogólnoświatowy proces pentekostalizacji chrześcijaństwa jest nazywany czesto „ucharyzmatycznieniem” religii chrześcijańskiej lub
narodzinami chrześcijaństwa pentekostalnego, charyzmatycznego lub ewangelikalnego. Ogólnie
mozna by powiedzieć, ze pentekostalizacja stanowi forme uzielonoświatkowienia

chrześcijaństwa. Zob. Andrzej Kobyliński, „Etyczne aspekty wspóczesnej pentekostalizacji chrześcijaństwa”, Studia Philosophiae Christianae 3(2014): 93-94.
28
Por. Dariusz Kwiatkowski, „Elementy pentekostalne w kulcie Eucharystii  szansa czy
zagrozenie?”, w Studia Liturgiczne. Eucharystia  tajemnica celebrowana, t. 14, red. Waldemar Paecki, Andrzej Megger (Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawa II, 2018), 37.
29
Joseph Ratzinger, Duch liturgii (Poznań: Christianitas, 2002), 176.
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Elementy pentekostalne objawiaja sie zwaszcza podczas sprawowanej
Eucharystii z tak zwana modlitwa o uzdrowienie, w nabozeństwach z wystawionym Najświetszym Sakramentem czy na tak zwanych „Wieczorach Uwielbienia”. Modlitwom, które sa dodawane do klasycznych tekstów mszalnych,
towarzysza namaszczenia róznego rodzaju olejkami – najbardziej popularnym
jest olej św. Charbela, nakadanie rak,
 czy indywidualne bogosawieństwo
Najświetszym Sakramentem. W czasie tych modlitw, a takze w trakcie trwania Eucharystii pojawiaja sie zjawiska glosolalii, tak zwany „spoczynek w duchu”, czy histeryczny gośny śmiech. Prowadzacymi

spotkania lub przepowiadajacymi

w czasie mszy świetej sa charyzmatyczni kaznodzieje, którzy w proklamowanym sowie Bozym raczej nie odwouja sie do czytań przeznaczonych na dany dzień liturgiczny, lecz gosza sowo potrzebne do zrealizowania
postanowionego celu. Jest nim najcześciej uzdrowienie lub uwolnienie od
dziaania zego ducha. W kontekście choroby bardzo mocno akcentuja dziaanie szatana i grzechu30. Wielu wyznawców tej formy kultu mówi o konieczności uzdrowienia pokoleniowego i w zwiazku

z tym czesto praktykuje sie
31
tak zwana „spowiedź furtkowa”
 .
Inne niebezpieczne zjawiska, które mozna zaobserwować na mszach świetych
z modlitwa o uzdrowienie, Wieczorach Chway lub Uwielbienia, maja pochodzenie pogańskie i sa elementami szamanizmu. Zaliczyć do nich mozna omdlenia,
upadki, śmiech, wpadanie w trans. Postronnym uczestnikom wymienionych wydarzeń nie sa wyjaśniane przyczyny omdleń i upadków. Jedyne, co mozna usyszeć, ze jest to spoczynek w duchu. Ale co to jest i dlaczego przez tyle setek
lat zjawisko to nie byo opisywane w Kościele katolickim? Tego sie nie wyjaśnia. Ilez bardziej przypomina to hipnoze magnetyczna, trans, autosugestie,
które z religii afrykańskich przenikney do ruchów zielonoświatkowych,

a stamtad
 do tradycyjnych kościoów. W takich przypadkach wiara czonków wspólnot
religijnych koncentruje sie na symbolice i praktykach zaczerpnietych z religii
afrykańskich: namaszczanie olejem, naozenie rak,
 palenie karteczek z intencjami,
uwalnianie od zych duchów, nowe sakramentalia (woda, sól czy oleje egzorcyz-

30

Por. Kwiatkowski, „Elementy pentekostalne”, 42.
Ojciec Jordan Śliwiński tak definiuje te forme spowiedzi: Spowiedź „furtkowa” to celebracja sakramentu pokuty poaczona

„z rodzajem modlitwy wstawienniczej. Po wyznaniu
grzechów penitent, odpowiadajac
 na pytania kapana, mówi o róznych sytuacjach swojego
zycia, zaś cześć wydarzeń, których dotycza,
 mogy być w ich ocenie ewentualnymi „furtkami”
– i stad
 ta nazwa – dla dziaalności demonicznej w jego zyciu. Moga to być doświadczenia
np. kontaktów z okultyzmem. Zob. „Rozmowa Aliny Petrowej-Wasilewicz (KAI) z o. Jordanem
Śliwińskim OFCap, znanym duszpasterzem i zaozycielem Szkoy dla spowiedników”, [dostep:
8.01.2021], https://stacja7.pl/wiara/spowiedz-furtkowa-skuteczna-czy-niepotrzebna.
31
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mowane), które pomagaja wiernym koncentrować sie nie na wzrastaniu w wierze,
ale na przepedzaniu zych duchów32.
Odpowiedzia Kościoa na zjawisko pentekostalizacji Eucharystii bya instrukcja na temat modlitwy w celu osiagnie
  cia uzdrowienia od Boga, wydana
przez Kongregacje Nauki Wiary 14 września 2000 roku. Autorem instrukcji
jest kard. Joseph Ratzinger, ówczesny prefekt tejze Kongregacji33. Instrukcja
podkreśla, ze w przypadku spotkań modlitewnych stawiajacych

sobie za cel
otrzymanie uzdrowienia, nalezy odróznić takie spotkania, które moga opierać
sie  w sposób rzeczywisty czy tylko pozorny  na „charyzmacie uzdrawiania”, od spotkań, które nie maja zadnego zwiazku

z takim charyzmatem.
Przypisanie tym spotkaniom ewentualnego charyzmatu uzdrowienia wiaz
 e sie
z wyraźnym zaznaczeniem udziau jakichś pojedynczych osób lub określonej
kategorii osób, na przykad tych, którzy przewodza spotkaniu, które taki
charyzmat moga posiadać. Natomiast zawsze dozwolone sa nabozeństwa
przewidziane w ksiegach liturgicznych, które nie maja zwiazku

z „charyzmatem uzdrawiania” i sa sprawowane z poszanowaniem norm liturgicznych. Tak
jest na przykad w przypadku Mszy św. w intencji chorych. Jezeli jednak nie
zachowuja norm liturgicznych, mamy do czynienia z naduzyciem34.
Wprowadzanie elementów pentekostalnych, pogańskich i magicznych jest
bardzo niebezpieczne dla duchowości eucharystycznej. Nalezy pamietać, ze
Eucharystia sama w sobie jest sakramentem uzdrowienia i zbawienia, gdyz
w niej jest obecny Chrystus i uobecniaja sie wydarzenia, które przyniosy
ludzkości zbawienie. Nie mozna z Eucharystii uczynić „dodatku” do róznych
form modlitw o uzdrowienie, namaszczenia róznymi olejami świetych, nakadania rak,
 spalania kartek z intencjami modlitewnymi. Doświadczenia prawdziwej wiary, pynacej
 ze suchania sowa we Mszy świetej i przyjecia Chrystusa eucharystycznego w Komunii Świetej, nie mozna mierzyć sia wzruszenia sie czy indywidualnym i subiektywnym przezyciem emocjonalnym.
*
Celem niniejszego opracowania byo ukazanie realnych przeszkód w przezywaniu i daz
 eniu do autentycznej duchowości eucharystycznej. W pierwszej

32

Por. M. Waleszczyńska, „Sekty i demony w kościoach katolickich”, [dostep: 8.01.
2021], http://wrodzinie.pl/sekty-i-demony-w-kosciolach-katolickich [2017-08-16 11:36].
33
Kongregacja Nauki Wiary, „Instrukcja na temat modlitwy w celu osiagnie
  cia uzdrowienia od Boga”, Anamnesis 4(2000): 34-44.
34
Por. tamze.
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cześci artykuu ukazano w sposób bardzo syntetyczny najwazniejsze fundamenty autentycznej duchowości eucharystycznej, czyli rozumienie jej jako
ukoronowanie sakramentów inicjacji chrześcijańskiej, zdrowa wiare eucharystyczna oparta na suchaniu sowa Bozego i ducha suzby wypywajacego

z uczestnictwa w Eucharystii. Na tle elementów, budujacych

autentyczna
duchowość eucharystyczna,
 przedstawiono niektóre bedy i naduzycia zwiaza
ne z Eucharystia,
 które prowadza do deformacji zdrowej duchowości eucharystycznej. Wskazano na dwa najbardziej niebezpieczne, czyli ignorancje
w rozumieniu i celebrowaniu Eucharystii oraz niewaściwe dziaania ekumeniczne, które dziś stay sie bardzo powszechne.
Z opracowania rodzi sie zasadniczy wniosek, którym jest konieczność pogebionej katechezy mistagogicznej, wyjaśniajacej
 znaczenie poszczególnych cześci
mszy świetych, postaw i znaków liturgicznych. Katecheza powinna takze ukazywać prawdziwa teologie Eucharystii wypracowana przez Kośció na przestrzeni
tysiacleci.

Poszukiwaniu „atwych” i „przyjemnych” mszy świetych lub „ubogacanie” ich elementami niekatolickimi, nalezy odpowiedzieć pieknem celebracji (ars
celebrandi) Eucharystii zgodnym z nauczaniem i przepisami Kościoa. Tylko
w taki sposób bedzie mozna ksztatować autentyczna duchowość eucharystyczna,
która winna być priorytetowa dla kazdego katolika.

BIBLIOGRAFIA
Benedykt XVI. Posynodalna adhortacja apostolska Sacramentum Caritatis. Kraków: Wydawnictwo Ksiezy Sercanów, 2007.
Benedykt XVI. Posynodalna adhortacja apostolska Verbum Domini. Poznań: Pallottinum, 2010.
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124

KS. DARIUSZ KWIATKOWSKI

Kwiatkowski, Dariusz. „Elementy pentekostalne w kulcie Eucharystii  szansa czy zagrozenie?”. W Studia Liturgiczne. Eucharystia  tajemnica celebrowana, t. 14, red. Waldemar
Paecki, Andrzej Megger, 37-55. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawa II, 2018.
Marini, Piero. Liturgia e bellezza. Nobilis pulchritudo. Città del Vaticano: Libreria Editrice
Vaticana, 2005.
Msza Rzymski dla diecezji polskich. Poznań: Pallottinum, 1986.
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Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje, 48-78. Poznań: Pallottinum, 2002.
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PRZESZKODY W URZECZYWISTNIANIU
AUTENTYCZNEJ DUCHOWOŚCI EUCHARYSTYCZNEJ
W NAUCZANIU BENEDYKTA XVI

S t r e s z c z e n i e
Dziś, u wielu katolików, mozna zaobserwować zjawisko subiektywnego oceniania wasnego
uczestnictwa i przezywania Eucharystii. Oznacza to, ze istnieja pewne przeszkody w przezywaniu autentycznej duchowości eucharystycznej. By je zobaczyć, trzeba najpierw odkryć fundamentalne elementy autentycznej duchowości eucharystycznej. Do najwazniejszych z nich naleza:
 umiejetność poaczenia

w duchowości eucharystycznej chrzcielnego zjednoczenia z Chrystusem, które prowadzi do Eucharystii, budowanie duchowości na suchaniu sowa Bozego, które
rodzi wiare w Jezusa Chrystusa oraz powiazanie

codziennego zycia z Eucharystia,
 które wynika
ze zjednoczenia sie z Chrystusem Suga.
 Natomiast czynnikami, deformujacymi

autentyczna
duchowość eucharystyczna,
 sa:
 ignorancja w rozumieniu i przezywaniu Eucharystii, niewaściwe inicjatywy ekumeniczne zwiazane

z Eucharystia oraz brak aczności

Eucharystii z codziennym zyciem. Z nauczania papieza Benedykta XVI jasno wynika, ze duchowość chrześcijańska
winna być w penym tego sowa znaczeniu duchowościa eucharystyczna.

Sowa kluczowe: Eucharystia; duchowość; duchowość eucharystyczna; śmierć; zmartwychwstanie; sowo Boze; komunia; suzba; naduzycia; ignorancja.

