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EKOLOGICZNY WYMIAR EUCHARYSTII 

CZY EUCHARYSTIA JEST EKOLOGICZNA?

Trudno nie dostrzec, �e w my�leniu wielu współczesnych ludzi pro-
blem „ekologiczno�ci” ró�nych rzeczy, działa� i rzeczywisto�ci cz�sto 
jawi si� jako bardzo istotny. Owa „ekologiczno��” niejednokrotnie staje 
si� jednym z wa�niejszych kryteriów, na podstawie których orzeka si�
o tym, czy wspomniane kwestie nale�y uzna� za dobre, czy za złe. Jako 
dobre oceniane jest to, co oka�e si� by� ekologiczne, a jako złe to, co nie 
zasłu�y na takie miano. 

Chocia� nierzadko wyniki takich refleksji trudno jest traktowa� jako 
ostateczny wska	nik rozstrzygaj�cy o tym, czy przedmiot bada� jest do-
bry lub zły (chocia�by ze wzgl�du na cz�sto niewła�ciwe rozumienie 
tego, co znaczy, �e co� „jest ekologiczne”1), to jednak nie mo�na zupełnie 
odmówi� sensowno�ci takim analizom i traktowa� ich jako niewiele zna-
cz�ce w badaniach naukowych i w praktyce �ycia. Bez w�tpienia prawd�
jest, �e nieraz do przesady akcentuje si� potrzeb� „ekologiczno�ci” (nie-
rzadko tak�e – na co ju� zwrócono uwag� – niewła�ciwie rozumianej!) 
w takich kontekstach, w których brzmi to mało logicznie, albo nawet 
wr�cz komicznie. Nie wszystko bowiem da si� oceni� w kluczu „ekolo-
giczno�ci”. Je�li jednak istnieje taka mo�liwo�� i gdy owa „ekologicz-
no��” jest wła�ciwie rozumiana, a badania nad ni� s� przeprowadzane 
z zastosowaniem wszelkich zasad metodologii naukowej, wówczas ich 
wyniki mog� okaza� si� nie tylko interesuj�ce, ale tak�e pomocne 
                                                

1 Przykładem mo�e tu by� próba niewła�ciwego zastosowania kryterium „eko-
logiczno�ci” wobec działa� medycznych (por. M. Wyrostkiewicz. Argumentacja ekolo-
giczna w dyskusji dotycz�cej moralnych aspektów działa� genetycznych. W: Geny – wol-
no�� zapisana? Meandry współczesnej genetyki. Przesłanie moralne Ko�cioła. Red. 
J. Nagórny, P. H. Kieniewicz. Lublin 2005 s. 163-172). 
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w integralnej ocenie przedmiotu podj�tych bada� – stwierdzenia, czy 
jaka� rzeczywisto�� albo działanie jest dobre lub złe dla człowieka 
i �wiata. 

Bior�c to pod uwag�, warto – przygl�daj�c si� „z ró�nych stron” 
sakramentom �wi�tym – spojrze� przynajmniej na jeden z nich, a miano-
wicie na Naj�wi�tszy Sakrament, z perspektywy ekologicznej. By� mo�e 
stanie si� to przyczyn� odkrycia „nowej” wiedzy na Jego temat. Mo�e 
tak�e pomóc w zarysowaniu nowego pola do dyskusji o Eucharystii – 
pola, które nie mie�ci si� w obszarze badawczym nauk teologicznych, ale 
„zahacza” o nauki empiryczne, co znacznie poszerzy spojrzenie na t�
problematyk�, a zarazem pozwoli „nieteologicznie” zweryfikowa� wyniki 
dotychczas podejmowanych analiz2. Wcale tu wi�c nie chodzi o to, aby 
stworzy� co� w rodzaju „ekologii Naj�wi�tszego Sakramentu”, ale jedy-
nie o to, aby wskaza� na główne tezy, jakie mo�na dostrzec w tym kon-
tek�cie. 

1. W POSZUKIWANIU KLUCZA „EKOLOGICZNO�CI” 

Podejmuj�c prób� odpowiedzi na postawione w tytule pytanie o to, 
czy Eucharystia jest ekologiczna, trzeba zało�y�, �e b�dzie to spojrzenie 
z punktu widzenia ekologii swoi�cie „uteologizowanej”. Tego, w sposób 
naturalny, domaga si� podstawowy przedmiot podejmowanych analiz, 
który jest zagadnieniem z obszaru nauk teologicznych. B�dzie wi�c to 
refleksja z perspektywy ekologii ludzkiej, która powstaje „na styku” 
ekologii jako nauki przyrodniczej i teologii3. Jest to koncepcja ekolo-
giczna, która, wychodz�c z integralnie rozumianej antropologii, bior�cej 
pod uwag� tezy wypracowane przez przyrodników, filozofów i teologów, 

                                                
2 Jest to jeden z efektów wła�ciwie przeprowadzonych bada� „na styku” teologii 

i ekologii (por. M. Wyrostkiewicz. Ekologia i teologia: w poszukiwaniu płaszczyzny po-
rozumienia. WAL 78:2004 nr 1 s. 307-309). 

3 M. Wyrostkiewicz. Ekologia ludzka. Osoba i jej �rodowisko z perspektywy teo-
logicznomoralnej. Lublin 2007 s. 23-57. 
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dostrzega w człowieku nie tylko jeden z gatunków �yj�cych na ziemi – 
cho� o tym te� nie zapomina – ale tak�e stworzenie Bo�e, które jest obra-
zem Stwórcy. Wyra	nie wi�c mówi o godno�ci osobowej człowieka, 
która sprawia, �e jest on najwi�ksz� warto�ci� w�ród stworze�. Nie od-
rzucaj�c i nie bagatelizuj�c wszystkich potrzeb i celów wynikaj�cych 
z somatycznych, psychicznych, społecznych i wszystkich innych uwarun-
kowa� egzystencji człowieka, ekologia ludzka podkre�la, �e sensem 
i ostatecznym celem jego istnienia, jest zjednoczenie si� z Bogiem w Jego 
Królestwie. W sposób „zwyczajny” dochodzi do niego przez integralny 
rozwój całej osoby, który osi�ga przede wszystkim przez prac�, �ycie 
w prawdzie i wolno�ci oraz „doskonalenie ducha”4. 

W my�l przyj�tych zało�e�, jako kryterium „ekologiczno�ci” Eu-
charystii, jawi si� wi�c pozytywna odpowied	 na pytanie o to, czy jest 
Ona zgodna z natur� osoby ludzkiej, czy pozwala jej zachowywa� wła-
�ciwe (naturalne) relacje z integralnie poj�tym jej naturalnym �rodowi-
skiem5 i czy w ostateczno�ci daje jej szans� osi�gni�cia sensu i celu egzy-
stencji. Te problemy mo�na sformułowa� inaczej i pyta� o to, czy Eucha-
rystia umo�liwia człowiekowi-osobie integralnie si� rozwija�, tzn. czy 
sprzyja temu, aby dzi�ki niej człowiek stawał si� „coraz bardziej człowie-
kiem” – aby „bardziej «był»”? 

2. EKOLOGICZNE SKUTKI EUCHARYSTII

 W �YCIU OSOBY LUDZKIEJ I JEJ NATURALNYM �RODOWISKU

Eucharystia jest przede wszystkim „tajemnic� wiary”6 i dlatego Jej 
skutki dotycz� głównie sfery transcendentnej egzystencji osoby ludzkiej 
i jej �rodowiska. Niemniej jednak nie ograniczaj� si� tylko do niej, ale 
daj� si� zawa�y� w całym �yciu człowieka-osoby, a tak�e w relacjach 

                                                
4 Por. tam�e s. 53-56. 
5 Por. tam�e s. 43-53. 
6 Por. KKK 2558; EdE 5. 
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społecznych oraz tych, które mieszcz� si� w ramach układu człowiek-
przyroda. 

2.1. W „EKOLOGICZNYM KLIMACIE” OBCOWANIA Z BOGIEM

Przygl�daj�c si� naturze Eucharystii, ju� na pocz�tku warto zwróci�
uwag� na to, �e jest Ona przede wszystkim modlitw�, a dokładnie najdo-
skonalsz� modlitw� Nowego Przymierza7, która – jak naucza Katechizm – 
„jest �ywym zwi�zkiem dzieci Bo�ych z ich niesko�czenie dobrym Oj-
cem, z Jego Synem Jezusem Chrystusem i z Duchem �wi�tym. Łaska 

Królestwa Bo�ego jest «zjednoczeniem całej Trójcy �wi�tej z całym 

wn�trzem (człowieka)». 
ycie modlitwy polega zatem na stałym trwaniu 

w obecno�ci trzykro� �wi�tego Boga i w komunii z Nim”
8
. Dostrze�enie 

w Eucharystii „miejsca” i „momentu”, w którym człowiek nawi�zuje 

osobow� relacj� z Bogiem, spotyka si� i rozmawia z Nim
9
, gdzie równie�

niejako radzi si� Boga i odczytuje Jego zamysł i wol� wobec siebie i ca-

łego �wiata oraz stara si� „dopasowa�” swoje z natury ograniczone, bo 

ludzkie widzenie rzeczywisto�ci, pogl�dy i wol� do słusznych zamysłów 

Dobrego Boga
10

 sprawia, �e nale�y J� postrzega� jako „czynnik ekolo-

giczny”, tzn. taki, który pozwala człowiekowi zachowa� wła�ciwe relacje 

ze �rodowiskiem naturalnym, a w konsekwencji osi�gn�� pełni� człowie-

cze�stwa; który pozwala (pozawla te�) mu by� w jedno�ci z Bogiem 

i coraz bardziej „na Jego obraz” (por. Rdz 1, 26-27). Warto do tego doda�
nauk� Katechizmu, �e to przede wszystkim dzi�ki Naj�wi�tszemu Sakra-

mentowi �ycie wiernych upodabnia si� do Chrystusa w Duchu �wi�tym
11

. 

W tym miejscu nale�y zaakcentowa� prawd�, �e Eucharystia nie 

jest jedynie – mówi�c mało precyzyjnie i mało naukowo – „zwykł� mo-

                                                
7 Por. KL 7. 
8 KKK 2565. 
9 Por. KKK 2558-2565 i 2590. 
10 Por. J. Ratzinger – Benedykt XVI. Jezus z Nazaretu. Cz. 1: Od chrztu w Jor-

danie do Przemienienia. Tłum. W. Szymona. Kraków 2007 s. 116-146. 
11 Por. 2558. 
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dlitw�”12. Zgodnie bowiem z nauczaniem Drugiego Soboru Watyka�-
skiego, jest Ona modlitw� szczególn� – „szczytem, do którego zmierza 
działalno�� Ko�cioła, i jednocze�nie jest 	ródłem, z którego wypływa cała 

jego moc […]. Z liturgii przeto, a głównie z Eucharystii jako ze 	ródła, 

spływa na nas łaska i z najwi�ksz� skuteczno�ci� przez ni� dokonywa si�
u�wi�cenie człowieka w Chrystusie i uwielbienie Boga, które jest celem 

wszystkich innych dzieł Ko�cioła”
13

. To wszystko za� sprawia, �e przed-

stawione wy�ej tezy dotycz�ce modlitwy jako takiej, w odniesieniu do 

Eucharystii niejako si� pot�guj�. W zwi�zku z tym, nie mo�na mie� w�t-
pliwo�ci, �e Naj�wi�tszy Sakrament nie mo�e by� postrzegany jedynie ja-

ko „zwyczajny czynnik ekologiczny”, ale musi On by� uznany za „bardzo 

skuteczny czynnik ekologiczny”. 

Kwesti�, której w omawianym kontek�cie nie mo�na pomin��, jest 

kolejna prawda dotycz�ca natury Eucharystii. Chodzi o to, �e – o czym 

ju� wspomniano cytuj�c wypowied	 Vaticanum II – jest Ona sakramen-

tem. To za� stanowi wa�ny atut, �wiadcz�cy o Jej „ekologicznym cha-

rakterze”. 

Znaczn� pomoc� we wła�ciwym zrozumieniu tej kwestii mo�e by�
odczytanie jej z punktu widzenia teologii liturgicznej, czyli koncepcji, 

która pozwala w sposób integralny i – jak si� wydaje przy stanie obecnej 

wiedzy liturgicznej i teologicznej w ogóle – najpełniejszy spojrze� na 

zagadnienia mieszcz�ce si� w obszarze bada� zarówno liturgistów, jak 

i teologów
14

. Nie wchodz�c w szczegóły tego zagadnienia, warto przywo-

                                                
12 To stwierdzenie trzeba wła�ciwie rozumie�. Nie oznacza ono, �e mo�e by�

modlitwa mało warto�ciowa. Oznacza jednak, �e w�ród modlitw da si� zauwa�y� pewna 

gradacja. 
13 KL 10. 
14 Koncepcja ta jest mało znana w Polsce. Rozumienie jej wydaje si� by� jednak 

znacznie pomocne w zrozumieniu przedstawianych wy�ej kwestii. Dlatego warto 

przywoła� tu nawet nieco dłu�szy passus z monografii, która jest jej szczegółow�
prezentacj� teologii liturgicznej: „Stereotypowo rozdziela si� nadal teologi� od liturgii. 

Teologia jawi si� jako co�, co wykłada si� wył�cznie na uniwersytetach, fakultetach 

teologicznych i w seminariach duchownych, liturgia za� jako obrz�dy wykonywane 

w ko�ciele i ze swej natury zwi�zane z duszpasterstwem. Teologi� zajmuj� si� teologo-

wie, a liturgi� liturgi�ci, nie zawsze uznawani za teologów. Ten stereotyp powoduje, �e 

celebracja liturgiczna, jej natura, istota, kształt i charakter, a w konsekwencji cała prak-

tyka liturgiczna, traktowane s� jako rzeczy drugorz�dne, niegodne teologii, bo jest to 
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ła� tu przynajmniej niektóre twierdzenia dotycz�ce sakramentów, które 
– z jej punktu widzenia – s� tu uznane za „�yw� aktualizacj� paschalnego 
misterium Chrystusa w czasie Ko�cioła”15. Nie ma w�tpliwo�ci, �e zwró-
cenie uwagi na te tezy, pomo�e zaakcentowa� pozytywne znaczenia 
i miejsce sakramentów w cało�ci �ycia człowieka wierz�cego, a zwłasz-
cza ich wpływ na osobisty rozwój integralny oraz zachowanie wła�ci-

                                                                                                                        
wszak sprawa rubryk i przepisów. Dla dobra teologii i liturgii musi zosta� nawi�zana 
współpraca pomi�dzy «teologami» i «teologami zajmuj�cymi si� liturgi�». Dotychcza-
sowa dychotomia prowadzi do pozbawienia teologii do�wiadczenia �ywego i ci�gle ak-
tualizuj�cego si� zbawczego objawienia si� Boga w liturgii, a liturgi� pozbawia perspek-
tywy systematycznego uj�cia prawd wiary, postrzegania ich w wymiarze kulturowo-his-
torycznym oraz w relacji do całokształtu wiedzy i nauki, w tym zwłaszcza do filozofii. 
Liturgia zajmuje istotne miejsce we wszystkich wymiarach teologii (odgórny, oddolny 
i egzystencjalny), które powinny przenika� teologi�. Jest ona najpierw miejscem i spo-
sobem udzielania si� Boga człowiekowi, gdy� b�d�c aktualizacj� zbawczego misterium 
Chrystusa w Ko�ciele, a tym samym zbawieniem in actu, jest zarazem �ywym, cho� pod 
osłon� znaków, objawianiem si� Boga po�ród swojego ludu. Drugim wymiarem teologii 
jest wysiłek człowieka zmierzaj�cy do rozumowego ogarni�ciu Objawienia. Liturgia nie 
lekcewa�y tak�e tego aspektu teologii, gdy� celebracja liturgii w jej wymiarze znaków, 
a tym samym słów, jest z jednej strony wyrazem Tradycji Ko�cioła, który w sposób 
odpowiadaj�cy cielesnej i rozumnej naturze człowieka, wskazuje na najgł�bszy sens 
Objawienia dokonuj�cego si� w liturgii w wymiarze sakramentalnym. Najlepszym tego 
przykładem jest euchologia, czyli modlitwy liturgiczne, które w sposób zrozumiały dla 
człowieka ukazuj� Bo�e Objawienie. Co wi�cej, celebracja liturgiczna jest te� wyrazem 
poszukiwania przez człowieka sensu i harmonii stworzenia, a tym samym sensu 
nieustannego stawania przed Bogiem. Liturgia, przenosz�c w sobie teologi� �yw�, ł�czy 
j� tak�e, bardziej ni� ka�da inna teologia, z �yciem chrze�cijanina i wspólnoty Ko�cioła. 
[…] Celem teologii liturgii jest zrozumienie i ukazanie istoty liturgii z perspektywy 
biblijnej, patrystycznej, dogmatycznej oraz pastoralnej, a ponadto teologiczne 
wyja�nienie obrz�dów. Teologia liturgiczna jest jednak czym� wi�cej ni� tylko 
teologicznym opisem liturgii. Uwzgl�dnia ona teologi� «�yj�c�» w liturgii, a wi�c 
objawiaj�c� si� w akcie celebracji liturgicznej. Staje si� ona tym samym teologi�, która z 
liturgii czyni swój fundament (liturgia jest jej warunkiem ontologicznym), a zarazem jest 
zbudowana na liturgii, czyli czerpie z niej swe tre�ci (teologia z liturgii). Teologia 
liturgiczna jest teologi� w liturgii i teologi� z liturgii. Równocze�nie zakłada ona 
teologiczn� wizj� liturgii i z niej czyni swój fundament, a niekiedy punkt wyj�cia. Nie 
ka�da teologia liturgii mo�e by� nazwana teologi� liturgiczn�, ale ka�da teologia 
liturgiczna, jako teologia w liturgii i z liturgii, wyrasta z okre�lonej teologii liturgii” 
(B. Migut. Teologia liturgiczna szkoły rzymskiej. Lublin 2007 s. 27-29). 

15 Tam�e s. 258. 
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wych relacji z ró�nymi czynnikami tworz�cymi jego naturalne �rodo-
wisko. Tym samym pozwoli to podkre�li� „ekologiczny charakter” Naj-
�wi�tszego Sakramentu. 

B. Migut, przygl�daj�c si� ró�nym kwestiom teologiczno-liturgicz-
nym, do których bez w�tpienia nale�� sakramenty, dochodzi do wniosku, 
�e s� one dla ludzi znakami zbawienia. Zbawcze misterium Boga za�
„najpełniej koncentruje si� i objawia w Chrystusie. Fakt ten realizuje si�
za ka�dym razem w celebracji sakramentów, gdy� s� one �yw� kontynu-

acj� obecno�ci i działania Chrystusa. Zagadnienie to ł�czy si� z dynami-

zmem liturgicznego hodie, b�d�cego obiektywn� pami�tk� zbawczego 

planu Boga na wszystkich jego etapach. W Chrystusie spełniły si�
wszystkie zapowiedzi zbawcze Starego Testamentu, a tak�e zapowiedzi 

obecne w innych religiach. St�d Chrystus, jako główny podmiot liturgicz-

nego hodie, ci�gle na nowo wypełnia zapowiedzi zbawcze i pragnienie 

zbawienia obecne w uczestnikach danej celebracji. Chrystus prowadzi 

w ten sposób cał� histori� do jej ostatecznego spełnienia w Nim samym. 

Ka�da celebracja liturgiczna jest uczestnictwem w owej pełni zbawie-

nia”
16

. 

W �wietle powy�szych twierdze�, Eucharystia – przez sam fakt by-

cia sakramentem – przyczynia si� do „pełni zbawienia” oraz „bezpo�red-

niego zjednoczenia z Bogiem”. Staje si� wi�c skutecznym narz�dziem, 

pomagaj�cym człowiekowi doj�� do pełni człowiecze�stwa – do szczytu 

rozwoju integralnego, który – na co ju� zwracano uwag� –jest to�samy ze 

zbawieniem. W tym sensie, korzystanie z owoców Eucharystii, która jest 

sakramentem, jawi si� jako działanie nie tylko zgodne z natur� osoby 

ludzkiej, ale te� wspomagaj�ce jej naturalne d��enia i zaspokajaj�ce natu-

ralne potrzeby, a wi�c jako działanie w pełni ekologiczne i promuj�ce 

ekologiczny (naturalny, dobry dla człowieka) styl �ycia. 

Mówi�c o integralnym rozwoju osoby ludzkiej, który – co podkre-

�lano – jest podstawow� ide� ekologii ludzkiej, warto zwróci� uwag� na 

jeszcze jedno stwierdzenie, jakie, w odniesieniu do sakramentów, poczy-

nił przywołany wy�ej autor, znawca teologii liturgicznej. Według niego, 

spojrzenie na sakramenty z punktu widzenia tej koncepcji, „w niezast�-
piony sposób ukazuje zbawienie w perspektywie całego człowieka. Cele-

                                                
16 Tam�e s. 260. 
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bracja liturgiczna bowiem zasadza si� na zaanga�owaniu człowieka we 
wszystkich jego wymiarach: cielesnym, psychicznym i duchowym. Uka-
zuje ona tym samym, �e zbawienie dokonane przez Chrystusa nie dotyczy 
wył�cznie wymiaru duchowego, ale chce ono obj�� wymiar psychoso-
matyczny”17. Logiczn� konsekwencj� przyj�cia tej argumentacji musi 
wi�c by� wniosek, �e Eucharystia – ze wzgl�du na swój sakramentalny 
charakter – ogarnia i rozwija całego człowieka uczestnicz�cego w Niej, 
a nie tylko jego sfer� transcendentn�; „dotyka” go i udoskonala „z ró�-
nych stron”. To za� – zgodnie z przedstawionym wcze�niej „kluczem 
ekologiczno�ci”, który nakazuje, w miar� mo�liwo�ci, najszerzej a zara-
zem integralnie patrze� na przedmiot bada� – sprawia, �e „ekologiczny 
charakter” Eucharystii niejako si� uwypukla. 

Powy�sze twierdzenia dotycz� sakramentów w ogólno�ci i odnosz�
si� do Eucharystii – co niejednokrotnie akcentowano – głównie dlatego, 
�e jest Ona jednym z nich. S� jednak takie tezy, wypracowane na gruncie 
teologii liturgicznej, które odnosz� si� wył�cznie do Naj�wi�tszego Sa-
kramentu, zajmuj�cego szczególne miejsce w�ród wszystkich siedmiu. 
Chocia�, jak stwierdza Migut, nauka „odnosi si� z takim samym szacun-
kiem do wszystkich celebracji liturgicznych i w ka�dej eksponuje cele-
bracj� misterium dla �ycia wiernych i �ycie wiernych otwieraj�ce si� na 
zbawcze misterium oraz misterium owocuj�ce w �yciu duchowym i mo-
ralnym, to szczególne miejsce zajmuje w niej Eucharystia. Patrz�c na ni�
od strony misterium, jest ona aktualizacj� kulminacyjnego punktu 
zbawczego misterium, jakim jest misterium paschalne. Ujmuj�c j� od 
strony celebracji, jest ona najpełniejsz� spo�ród wszystkich celebracji 
liturgicznych obecno�ci� Chrystusa i Jego zbawczego misterium, gdy�
posiada wymiar substancjalny, który przekracza granice celebracji i jesz-
cze mocniej ł�czy j� z �yciem. Postrzegaj�c j� pod k�tem �ycia chrze�ci-
ja�skiego, jest ona codziennym umocnieniem i 	ródłem kultu Ojca 
w Duchu i w Prawdzie. Jest ona ponadto centrum chrze�cija�skiego �ycia 
sakramentalnego”18. Konsekwencj� tego s� twierdzenia dotycz�ce roz-
woju duchowo�ci wyrastaj�cej z Eucharystii, która zdaniem cytowanego 
autora jest trójstopniowa: 

                                                
17 Tam�e. 
18 Tam�e s. 261-262. 
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1°  duchowo�� nieustannego u�wi�cenia (wymiar zst�puj�cy); 
2°  duchowo�� zaanga�owania apostolskiego (wymiar zobowi�zuj�cy); 
3°  duchowo�� uwielbienia i głoszenia chwały Boga (wymiar wst�pu-

j�cy, kultyczny)
19

. 

Przywoływany ju� niejednokrotnie znawca teologii liturgicznej 

szczegółowo wyja�nia zasygnalizowane wy�ej kwestie, które wydaj� si�
by� istotne dla zrozumienia „ekologiczno�ci” Eucharystii. Dla dobrego 

zrozumienia tego wa�nego problemu warto przywoła� nieco dłu�szy pas-

sus z jego wypowiedzi: 

„W ramach wymiaru zst�puj�cego […] eksponuje [si�] najpierw 

asymilacj� misterium Chrystusa w wymiarze głoszonego słowa Bo-

�ego i celebracji ofiary Chrystusa jako 	ródła łaski u�wi�caj�cej dla 

cało�ci �ycia człowieka, a zwłaszcza pracy i cierpienia, a nast�pnie 

ukazuje misterium komunii z Chrystusem, b�d�cej 	ródłem komu-

nii z Trójc� �wi�t� i z bli	nimi, 	ródłem formacji postawy dzie-

ci�ctwa Bo�ego oraz formacji do miło�ci i wolno�ci, a tak�e 	ró-

dłem rado�ci i optymizmu. W obr�bie wymiaru zobowi�zuj�cego 

podkre�la: zobowi�zanie do nieustannego nawracania serca i pojed-

nania, zobowi�zanie do odnawiania w sobie poddania si� woli Ojca 

oraz przemiany na wzór Chrystusa, a tak�e zobowi�zanie do słu�by 

i apostolskiej miło�ci. Teologia liturgiczna, koncentruj�ca si� na lex 

orandi, ukazuje integralno�� zbawienia, ofiarowanego przez Chry-

stusa w Eucharystii, na dwa sposoby. Pierwszy z nich wyra�ony 

jest we wszystkich tekstach mówi�cych o nieustannym budowaniu 

Ko�cioła jako wspólnoty zbawionych przez Eucharysti�. Drugi 

ukazuje Eucharysti� jako miejsce działania Chrystusa, pragn�cego 

zjednoczy� ze sob� wszystkich ludzi w ich pełni bytowo-egzysten-

cjalnej. Integralno�� ta oznacza, �e Eucharystia w swej celowo�ci, 

cho� sprawowana przez samych wierz�cych, ukierunkowana jest na 

cał� ludzko��. W jej celebracji wyra�one jest pragnienie nieustan-

nego przechodzenia od Ecclesia fidelium do Ecclesia gentium. Eu-

charystia jest dlatego ukierunkowana na pełni� dóbr przyszłego �y-

cia, czyli na pełni� eschatologiczn�, której zaczynem jest Ko�ciół 

pielgrzymuj�cy na ziemi i j� sprawuj�cy. Teologia liturgiczna Eu-

charystii ukazuje integralno�� zbawienia w sensie jego ukierunko-

                                                
19 Por. tam�e s. 262. 
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wania na cało�� ontologiczn� człowieka (ciało, psychika, dusza) 
oraz na ró�ne sytuacje �yciowe, w jakich mo�e znajdowa� si�
człowiek (uwidacznia si� to zwłaszcza w ł�czno�ci poszczególnych 
sakramentów z Eucharysti�). Zbawienie udzielane za po�rednic-
twem Eucharystii ma charakter dynamiczny i podlega nieustan-
nemu wzrostowi w osobie przyjmuj�cego. Obejmuje ono tak�e po-
szczególne potrzeby człowieka w jego integralnym rozwoju”20. 

Przywołanie twierdze� teologii liturgicznej daje mo�liwo�� dostrze-
�enia wielu prawd dotycz�cych Naj�wi�tszego Sakramentu w odniesieniu 
do cało�ciowo rozumianej egzystencji człowieka i jego rozwoju integral-
nego. Wskazuje na skutki celebracji eucharystycznej w �yciu osobistym 
ka�dego uczestnika Eucharystii, a tak�e zwraca uwag� na efekty tego 
wydarzenia dla całego Ko�cioła oraz w ogóle relacji mi�dzy lud	mi, 
a tak�e mi�dzy człowiekiem i całym stworzeniem. Wszystko to wyra	nie 
pokazuje „ekologiczno��” Eucharystii. 

O analizowanej tu „ekologiczno�ci” w du�ej mierze �wiadczy fakt, 
�e człowiek uczestnicz�cy w Eucharystii, adoruj�cy J� oraz na inne spo-
soby korzystaj�cy z Jej owoców, czyli �yj�cy – jak pisze J. Nagórny 
– „w klimacie Eucharystii”21, obcuje „na co dzie�” z Trójjedynym Bo-
giem. Nale�y mocno podkre�la�, �e nie chodzi tu jedynie o symbolik�, ale 
realn� obecno�� Chrystusa22. To bowiem w Naj�wi�tszym Sakramencie 
urzeczywistnia si� w pełni i dosłownie zapowied	 Zbawiciela, który za-
pewniał uczniów: „Oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni” (Mt 28, 
20). To wszystko tworzy – u�ywaj�c znowu sformułowania wypracowa-
nego przez Nagórnego – „eucharystyczny «klimat obecno�ci»” Boga. 
Chocia�, jak zauwa�ono, chodzi tu o realn� obecno�� Boga, to bez w�t-
pienia do jej zauwa�enia potrzebna jest wiara. W tym sensie ów „eucha-
rystyczny klimat”, b�d�cy jednocze�nie „klimatem obecno�ci Boga”, jest 
powa�n� prób� wiary dla człowieka w tych „klimatach” �yj�cego. Z dru-

                                                
20 Migut s. 262-263. 
21 Por. �ycie chrze�cija�skie „w klimacie Eucharystii”. Przesłanie Jana Pawła II. 

W: Eucharystia – dar Chrystusa dla Ko�cioła posłanego do �wiata. Red. J. Nagórny, 
J. Gocko. Lublin 2006 s. 13-18. 

22 Por. MND 16. 
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giej za� strony jawi si� to jako swoista szkoła wiary
23

. Je�li za� wiary, to 

i innych cnót, które s� z ni� w sposób integralny zwi�zane
24

, o czym jesz-

cze przyjdzie powiedzie�. W tym miejscu warto za� przywoła� nauczanie 

Katechizmu, który stwierdza, �e cnoty teologalne „kształtuj�, pobudzaj�
i charakteryzuj� działanie moralne chrze�cijanina. Kształtuj� one i o�y-

wiaj� wszystkie cnoty moralne. S� wszczepione przez Boga w dusze 

wiernych, by uzdolni� ich do działania jako dzieci Bo�e i do zasługiwania 

na �ycie wieczne. Stanowi� one r�kojmi� obecno�ci i działania Ducha 

�wi�tego we władzach człowieka”
25

. Prawda ta ma du�e znaczenie dla 

prowadzonej tu refleksji nad „ekologiczno�ci�” Eucharystii. Pokazuje 

bowiem, �e �wiadome i – je�li mo�na tak powiedzie� – umiej�tne
26

 trwa-

nie w „klimacie eucharystycznym”, jest swoist� gwarancj� realizacji woli 

Bo�ej przez człowieka. Poniewa� za� wola ta jest zawsze zgodna z natur�
człowieka i ostatecznym jej celem jest zbawienie człowieka, dlatego ów 

„klimat eucharystyczny” jest niew�tpliwie „klimatem ekologicznym”, 

w którym człowiek mo�e wła�ciwie – z wykorzystaniem swoich natural-

nych predyspozycji – dorasta� do pełni człowiecze�stwa osi�gaj�c j�
przede wszystkim przez integralny rozwój osobisty oraz tworzenie i ut-

rzymywanie wła�ciwych relacji z lud	mi i całym stworzeniem, a przede 

wszystkim z Bogiem. 

Wpływ „klimatu obecno�ci” na „ekologiczno��” „klimatu euchary-

stycznego”, nie ogranicza si� jednak do zarysowanego wy�ej „�ycia 

w cnocie”. Chocia� nie mo�na pomniejsza� znaczenia tej kwestii jako 

„wska	nika ekologiczno�ci”, to jednak trzeba tu ci�gle podkre�la� fakt, �e 

Eucharystia jest realnym spotkaniem człowieka z Bogiem. Jan Paweł II 

stwierdza bowiem, �e jest to istota Ofiary eucharystycznej, która „sama 

z siebie jest skierowana ku wewn�trznemu zjednoczeniu nas, wierz�cych, 

z Chrystusem przez Komuni�: otrzymujemy Tego, który ofiarował si� za 

nas, otrzymujemy Jego Ciało, które zło�ył za nas na Krzy�u oraz Jego 

                                                
23 Por. �ycie chrze�cija�skie s. 41-44. 
24 Por. KKK 1814-1816. 
25 KKK 1813. 
26 Kwesti� t� nale�y podkre�la�, gdy�, jak stwierdza Nagórny, „wymiar pobo�-

no�ci bywa niekiedy pomniejszany i zaniedbywany” (�ycie chrze�cija�skie s. 42), co 

sprawia, �e owoce „klimatu eucharystycznego” s� powa�nie zredukowane. 
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Krew, któr� przelał «za wielu […] na odpuszczenie grzechów» (Mt 26, 
28). Pami�tamy Jego słowa: «Jak Mnie posłał �yj�cy Ojciec, a Ja �yj�
przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spo�ywa, b�dzie �ył przeze Mnie» (J 6, 
57). Sam Jezus zapewnia, �e owo zjednoczenie, zwi�zane przez Niego 
przez analogi� ze zjednoczeniem, jakie ma miejsce w �yciu trynitarnym, 
naprawd� si� realizuje”27. A. Derdziuk dostrzega za� w Naj�wi�tszym 
Sakramencie „niezwykłe «okno», przez które człowiek nie tylko ogl�da, 
ale tak�e uczestniczy w �yciu Trójcy �wi�tej”28. Skoro wi�c w celebro-
waniu Eucharystii osoba ludzka w jakim� sensie „staje «twarz� w twarz» 
z Bogiem”, jednoczy si� z Nim, staje si� „jedno z Nim” – tak�e w sensie 
materialnym, spo�ywaj�c Ciało Chrystusa – to bez w�tpienia, jak 
stwierdza soborowa konstytucja, liturgia ziemska daje „niejako przed-
smak uczestnictwa w liturgii niebia�skiej, odprawianej w mie�cie �wi�-
tym Jeruzalem, do którego pielgrzymujemy, gdzie siedzi po prawicy Bo-
�ej jako sługa �wi�tyni i prawdziwego przybytku. W liturgii ziemskiej ze 
wszystkimi zast�pami duchów niebieskich wy�piewujemy Panu hymn 
chwały. W niej wspominamy ze czci� �wi�tych i spodziewamy si�
otrzyma� jak�� cz�stk� i wspólnot� z nimi. W niej oczekujemy Zbawi-
ciela, Pana naszego Jezusa Chrystusa, a� si� uka�e jako Ten, który jest 
�yciem naszym, a my z Nim razem pojawimy si� w chwale”29. Swoistym 
uzupełnieniem refleksji Ojców Drugiego Soboru Watyka�skiego mog�
by� słowa papie�a Jana Pawła II, który w encyklice o Eucharystii naucza, 
�e jest Ona „bram� nieba, która otwiera si� na ziemi. Jest promieniem 
chwały niebieskiego Jeruzalem, który przenika cienie naszej historii 
i rzuca �wiatło na drogi naszego �ycia”30. Za� w li�cie apostolskim 
po�wi�conym Naj�wi�tszemu Sakramentowi dodaje: „Uwielbienie Boga, 
który jest Miło�ci�, wyrasta w kulcie eucharystycznym z owego rodzaju 
obcowania, w którym – podobnie jak pokarm i napój – wypełnia On na-
sz� duchow� istot� i zabezpiecza jej �ycie. Wła�nie wi�c takie «euchary-
styczne» uwielbienie Boga naj�ci�lej odpowiada samym Jego zbawczym 

                                                
27 EdE 16. 
28 Eucharystyczny wymiar �ycia społecznego. W: Eucharystia – dar Chrystusa 

dla Ko�cioła posłanego do �wiata s. 78. 
29 KL 8. 
30 EdE 19. 
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zamierzeniom. On sam, Ojciec, chce, aby «prawdziwi czciciele» tak 
wła�nie Go czcili, a Chrystus jest wyrazicielem tej woli równocze�nie 
przez swe słowa i przez ten Sakrament, w którym umo�liwia nam czci�
Ojca w sposób najwła�ciwiej odpowiadaj�cy Jego woli”31. W �wietle 
powy�szych tekstów zaczerpni�tych z dokumentów Ko�cioła, Eucharystia 
jawi si� przede wszystkim jako zjednoczenie z Bogiem i uwielbienie Go. 
W tym miejscu warto przywoła� nauk� Katechizmu mówi�c�, �e „Chwał�
Boga jest to, by realizowało si� ukazywanie i udzielanie Jego dobroci, ze 
wzgl�du na które został stworzony �wiat. Uczyni� z nas «przybranych 
synów przez Jezusa Chrystusa, według postanowienia swej woli, ku 
chwale majestatu swej łaski» (Ef 1, 5-6) – taki był Bo�y zamysł 
�yczliwo�ci. «Albowiem chwał� Boga jest człowiek �yj�cy, a �yciem 
człowieka jest ogl�danie Boga. Je�li zatem objawienie si� Boga przez 
dzieło stworzenia dało �ycie wszystkim istotom, jakie �yj� na ziemi, 
o ile� bardziej objawienie si� Ojca przez Słowo daje �ycie tym, którzy 
widz� Boga». Celem ostatecznym stworzenia jest to, by Bóg, «b�d�cy 
Stwórc� wszystkiego», stał si� ostatecznie «wszystkim we wszystkich» 
(1 Kor 15, 28), zapewniaj�c równocze�nie i własn� chwał�, i nasze 
szcz��cie”32. Zestawienie tych twierdze� ka�e doj�� do wniosku, �e „kli-
mat eucharystyczny” jest „najbardziej czystym ekologicznie” klimatem, 
słu��cym osi�gni�ciu celu egzystencji człowieka i całego wszech�wiata. 

Jak zauwa�ono wy�ej, ju� sam charakter sakramentalny wpływał na 
to, �e Eucharystia ma znaczenie w �yciu i rozwoju „całego człowieka”. 
Pami�taj�c o tym, warto zwróci� uwag� tak�e na inne naturalne atuty 
Eucharystii, które ten rozwój umo�liwiaj� i go wspieraj�. 

2.2. W „EKOLOGICZNYM KLIMACIE” 
 PRAWDY, WOLNO�CI, MIŁO�CI I NADZIEI

Nie ma w�tpliwo�ci, �e istotnym czynnikiem w d��eniu do inte-

gralnego rozwoju osoby ludzkiej jest poszukiwanie prawdy i wolno�ci 

                                                
31 DC 7.  
32 KKK 294. 
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oraz �ycie w prawdzie i wolno�ci33. Konsekwentnie wi�c kwestie te jawi�
si� jako wa�ne faktory w ustalaniu „ekologiczno�ci” podejmowanych 
działa�, maj�ce wpływ na relacje osoby działaj�cej do prawdy i wolno�ci. 

Jak naucza Benedykt XVI, w Sakramencie Ołtarza „Pan przychodzi 
do człowieka, stworzonego na obraz i podobie�stwo Bo�e (por. Rdz 1, 
27), staj�c si� jego towarzyszem w drodze. W tym sakramencie, Pan staje 
si� rzeczywi�cie pokarmem dla człowieka spragnionego prawdy i wolno-
�ci. Skoro tylko prawda mo�e nas uczyni� wolnymi (por. J 8, 36), to 
Chrystus staje si� dla nas pokarmem prawdy. Z przenikliw� znajomo�ci�
ludzkiej kondycji, �w. Augustyn zwrócił uwag� na to, i� człowiek działa 
spontanicznie, a nie z przymusu, kiedy staje wobec czego�, co go poci�ga 
i wzbudza w nim pragnienie. Pytaj�c tedy, co mo�e człowieka ostatecznie 
od wewn�trz poruszy�, �wi�ty Biskup zawołał: «Czego� dusza pragnie na 
sposób bardziej �arliwy ni� prawdy?» Ka�dy bowiem człowiek niesie 
w sobie niezniszczalne pragnienie prawdy, ostatecznej i definitywnej. 
Dlatego Pan Jezus, który jest «drog�, prawd� i �yciem» (J 14, 6) zwraca 
si� do spragnionego serca człowieka, który czuje si� pielgrzymem, do 
serca t�skni�cego za 	ródłem �ycia, do serca, które �ebrze o prawd�. 
Jezus Chrystus istotnie jest Prawd� i jednocze�nie Osob�, która poci�ga 
do siebie �wiat. «Jezus jest gwiazd� polarn� wolno�ci ludzkiej: bez Niego 
traci ona orientacj�, poniewa� bez poznania prawdy wolno�� si�
wynaturza, izoluje i redukuje do poziomu jałowego kaprysu. Wraz z Nim, 
wolno�� si� odnajduje»”34. Prawda, o której tu mowa, jest prawd� o Bo-
gu, człowieku i �wiecie. Zwłaszcza cenne s� tu tre�ci, których nie mo�na 
pozna� za po�rednictwem nauk empirycznych, ale dzi�ki spojrzeniu „od 
strony Boga”, czyli z tekstów objawionych. Mo�na si� o niej dowiedzie�
z lektury Pisma �wi�tego, która stanowi integraln� cz��� celebracji 
eucharystycznej oraz z innych tekstów liturgicznych. T� prawd� mo�na 
nazwa� „prawd� intelektualn�”. Oprócz niej jest jednak „druga”, gł�boka 
prawda – prawda, któr� tak�e si� poznaje intelektem (w tym sensie nale�y 
ona do wspomnianej „prawdy intelektualnej”, równocze�nie wychodz�c 
poza ni�), ale nade wszystko si� jej do�wiadcza. Chodzi tu o t� prawd�, 

                                                
33 Por. Wyrostkiewicz. Ekologia osoby ludzkiej s. 127-128 i 133-137. 
34 SC 2. 
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któr� – jak pisze Benedykt XVI – „Jezus ukazuje w sposób szczególny”35. 
Jest to prawda o miło�ci, „która jest sam� istot� Boga. I to jest ta prawda 
ewangeliczna, która interesuje ka�dego człowieka i całego człowieka”

36
. 

Poniewa� chodzi tu nie tylko o wiedz�, ale o do�wiadczenie miło�ci, które 

w Eucharystii jest wr�cz obcowaniem z Miło�ci�, mo�na w tym miejscu 

dostrzec kolejny czynnik �wiadcz�cy o tym, �e Naj�wi�tszy Sakrament 

jest najskuteczniejsz� drog� ku pełni chrze�cija�stwa, a wcze�niej, ku 

pełni człowiecze�stwa
37

. Jest to wi�c kolejny ju� argument, potwierdza-

j�cy tez�, �e Eucharystia jest ekologiczna. 

Mówi�c o Miło�ci obecnej w Naj�wi�tszym Sakramencie, trzeba 

wyra	nie podkre�la� prawd�, �e nie jest to jedynie wspominanie jednora-

zowego aktu miło�ci Boga do człowieka, ale nieustanne aktualizowanie 

go w ka�dej celebracji eucharystycznej. Jest to bardzo wa�ne, gdy� spra-

wia, �e jej uczestnicy – o czym była mowa – na sposób osobowy obcuj�
w niej z Bogiem, który jest Miło�ci�. Ciekawie pisze o tym Jan Paweł II: 

„Gdy Ko�ciół sprawuje Eucharysti�, pami�tk� �mierci i zmar-

twychwstania swojego Pana, to centralne wydarzenie zbawienia 

staje si� rzeczywi�cie obecne i «dokonuje si� dzieło naszego Odku-

pienia». Ofiara ta ma do tego stopnia decyduj�ce znaczenie dla 

zbawienia rodzaju ludzkiego, �e Jezus zło�ył j� i wrócił do Ojca 

dopiero wtedy, gdy zostawił nam �rodek umo�liwiaj�cy uczestnic-

two w niej, tak jakby�my byli w niej obecni. W ten sposób ka�dy 

wierny mo�e w niej uczestniczy� i korzysta� z jej niewyczerpanych 

owoców. Oto wiara, któr� przez wieki �yły całe pokolenia chrze-

�cijan. T� wiar� Magisterium Ko�cioła nieustannie potwierdzało 

z radosn� wdzi�czno�ci� za nieoceniony dar. Pragn� raz jeszcze 

przypomnie� t� prawd�, drodzy Bracia i Siostry, adoruj�c razem 

z wami t� tajemnic�: tajemnic� wielk�, tajemnic� miłosierdzia. Có�
wi�kszego Jezus mógł uczyni� dla nas? Prawdziwie, w Eucharystii 

objawia nam miło��, która posuwa si� «a� do ko�ca» (por. J 13, 1) 

– miło��, która nie zna miary. Ten wymiar powszechnej miło�ci, 

zawarty w sakramencie Eucharystii, znajduje swój fundament 

w słowach samego Zbawiciela. Ustanawiaj�c Eucharysti�, nie og-

                                                
35 SC 2. 
36 SC 2. 
37 Por. DCE 1. 
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raniczył si� On jedynie do powiedzenia: «To jest Ciało moje», «to 
jest Krew moja», lecz dodał: «które za was b�dzie wydane…, która 
za was b�dzie wylana» (Mt 26, 26. 28; Łk 22, 19-20). Nie 

potwierdził jedynie, �e to, co im dawał do jedzenia i do picia, było 

Jego Ciałem i Jego Krwi�, lecz jasno wyraził, �e ma to warto��
ofiarnicz�, czyni�c obecn� w sposób sakramentalny swoj� ofiar�, 
która niedługo potem miała dokona� si� na krzy�u dla zbawienia 

wszystkich. «Msza �wi�ta jest równocze�nie i nierozdzielnie 

pami�tk� ofiarn�, w której przedłu�a si� ofiara Krzy�a, i �wi�t�
uczt� komunii w Ciele i Krwi Pana». Ko�ciół �yje nieustannie 

odkupie�cz� ofiar� i zbli�a si� do niej nie tylko przez pełne wiary 

wspomnienie, ale te� poprzez aktualne uczestnictwo, poniewa�
ofiara ta wci�� si� uobecnia, trwaj�c sakramentalnie w ka�dej 

wspólnocie, która j� sprawuje przez r�ce konsekrowanego szafarza. 

W ten sposób Eucharystia umo�liwia ludziom współczesnym 

dost�pienie pojednania, które Chrystus uzyskał raz na zawsze dla 

ludzko�ci wszystkich czasów. W rzeczywisto�ci: «Ofiara Chrystusa 

i ofiara eucharystyczna s� jedn� ofiar�». Nauczał o tym wyra	nie 

ju� �w. Jan Chryzostom: «Ofiarujemy wci�� tego samego Baranka, 

nie jednego dzi�, a innego jutro, ale zawsze tego samego. Z tej racji 

i ofiara jest zawsze ta sama. […] Równie� teraz ofiarujemy t�
�ertw�, która wówczas była ofiarowana i która nigdy si� nie 

wyczerpie». Msza �w. uobecnia ofiar� Krzy�a, nie powi�ksza jej, 

niczego jej nie dodaje ani jej nie mno�y. To, co si� powtarza, to 

sprawowanie memoriale, «ukazanie pami�tki» (memorialis 

demonstratio), przez co jedyna i ostateczna odkupie�cza ofiara 

Chrystusa zawsze uobecnia si� w czasie”38
. 

Do�wiadczanie Miło�ci i �ycie w Jej „klimacie” jest niew�tpliwym 

wzrastaniem w człowiecze�stwie. Wynika to z samej jej natury oraz 

z tego, jak działanie „z miło�ci�” wpływa na rozwój, a ostatecznie na zba-

wienie człowieka. Chodzi tu ju� nie tylko o wiedz� na temat miło�ci i jej 

do�wiadczanie, ale równie� o „uczenie si�” jej. Je�li człowiek u�wiadomi 

sobie, �e Jednorodzony Syn Bo�y z miło�ci stał si� człowiekiem i pozo-

stał z lud	mi w Naj�wi�tszym Sakramencie, to – b�d�c obrazem Boga – 

powinien tak�e czu� si� wezwany do miło�ci, aby w ten sposób coraz 

                                                
38 EdE 11-12. 
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bardziej upodabnia� si� do swojego Wzorca39. Je�li za� miło�� stanie si�
„motorem” działa� człowieka, to efektem jego czynów b�dzie dobro mo-

ralne, którego pomna�anie jest drog� do �ycia wiecznego
40

. Bior�c za�
pod uwag� prawd�, �e owo �ycie wieczne jest naturalnym celem ludzkiej 

egzystencji i szczytem rozwoju integralnego człowieka, nie mo�na w Eu-

charystii nie dostrzec kolejnego ju� czynnika wskazuj�cego na to, �e – 

jako rzeczywisto�� pomagaj�ca je osi�gn�� – jawi si� Ona jako „czynnik 

ekologiczny”. 

Nie sposób w tym miejscu nie nawi�za� do szeroko rozumianego 

�ycia społecznego. W nim bowiem miło�� uwidacznia si� najbardziej. 

W tym kontek�cie ciekawe wydaje si� by� stwierdzenie Derdziuka, który 

pisze: „O ile Eucharystia została ustanowiona przez Chrystusa jako miej-

sce sprawowania pami�tki Bo�ej miło�ci objawiaj�cej wewn�trztrynitarne 

�ycie Boga, o tyle �ycie społeczne kształtowane przez chrze�cijan jest 

powołane przez Chrystusa do przedłu�ania tego� manifestowania miło�ci 

trynitarnej w konkretnej historii ludzko�ci. St�d wynika eucharystyczny 

wymiar �ycia społecznego, które w Eucharystii posiada odniesienie wzor-

cze i symboliczne”
41

. 

Ze wzgl�du na fakt, �e Naj�wi�tszy Sakrament jest �ci�le zwi�zany 

z Ko�ciołem
42

, Jego jednocz�cy charakter odnosi si� w pierwszym rz�dzie 

do wspólnoty eklezjalnej. Cytowany wy�ej autor, odwołuj�c si� do sym-

boliki Postaci eucharystycznych wyja�nia, �e „jak ziarna poł�czone 

w jednym chlebie, tak członkowie jednej społeczno�ci Ko�cioła odkry-

waj� swoje powołanie do tworzenia jednego Ciała Mistycznego. Ko�ciół 

za� b�d�c społeczno�ci� nadprzyrodzon�, składa si� z ludzi zwi�zanych 

wiar� w Ojca, Syna i Ducha �wi�tego. Wiara ta jednak przemienia 

samych wierz�cych czyni�c ich lud	mi nowymi, obdarzonymi uczestnic-

twem w �yciu Trójcy �wi�tej. Ko�ciół b�d�c prasakramentem, znakiem 

                                                
39 Por. Nagórny. �ycie chrze�cija�skie s. 43-44. 
40 Por. S. Nowosad, M. Wyrostkiewicz. Czyn ludzki. W: Jan Paweł II – En-

cyklopedia nauczania moralnego. Red. J. Nagórny, K. Je�yna. Radom 2005 s. 129-132; 
S. Nowosad, M. Wyrostkiewicz. Dobro moralne. W: Jan Paweł II – Encyklopedia na-
uczania moralnego s. 147-149. 

41 S. 81. 
42 Por. EdE 1. 
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i nadziej� przyszłego zjednoczenia ludzko�ci, pełni wobec całej społecz-
no�ci ludzkiej posług� �wiadczenia o mo�liwo�ci odbudowania wi�zi 
mi�dzyludzkich i wskazywania sposobów urzeczywistniania jedno�ci 
rodzaju ludzkiego. Ludzie �yj�cy duchowo�ci� eucharystyczn� winni 
stawa� si� w Ko�ciele mistrzami i ekspertami komunii. Eucharystia 
stanowi�c w �wiecie urzeczywistnienie jedno�ci elementu boskiego 
i fizycznego w postaciach sakramentalnych, które staj� si� Ciałem 
i Krwi� Chrystusa Pana, jest dla całego Ko�cioła i wszystkich ludzi 
znakiem nadziei na zespolenie tego, co nadprzyrodzone z tym, co ludzkie 
i naturalne. Sam przebieg akcji liturgicznej staje si� szkoł� budowania 
komunii mi�dzyludzkiej i zarazem sprawdzianem stopnia jej urzeczywist-
nienia. Celebracja eucharystyczna i trwanie w adoracji Jezusa Eucharys-
tycznego umacniaj� t� wi�	 z Bogiem i przez to samo przyczyniaj� si� do 
wytworzenia i utrwalania wi�zi braterskich i siostrzanych”43. 

W tym kontek�cie znamiennie brzmi� słowa Benedykta XVI, za-
warte w adhortacji Sacramentum aritatis. Bior�c pod uwag� fakt, �e w tej 
wypowiedzi Papie� niejednokrotnie przywołuje my�li swojego poprzed-
nika, mo�na przyj��, �e s� to przemy�lenia ostatnich papie�y: 

„Eucharystia tworzy komuni� i wychowuje do komunii. �w. Paweł 
pisał do wiernych w Koryncie ukazuj�c, jak bardzo ich podziały, 
które si� objawiały podczas zgromadze� eucharystycznych, były 
w sprzeczno�ci z Wieczerz� Pa�sk�, któr� sprawowali. Konsek-
wentnie Apostoł zapraszał ich do refleksji nad prawdziw� rzeczy-
wisto�ci� Eucharystii, aby mogli powróci� do ducha braterskiej 
jedno�ci (por. 1 Kor 11, 17-34). Skutecznie nawi�zywał do tego �w. 
Augustyn, który, przypominaj�c słowo Apostoła: «Wy przeto 
jeste�cie Ciałem Chrystusa i poszczególnymi [Jego] członkami» 
(1Kor 12, 27), zauwa�ył: «Je�eli jeste�cie Jego ciałem i Jego człon-
kami, na ołtarzu Chrystusa zostało zło�one to, co jest wasz� tajem-
nic�; tak, otrzymujecie to, co jest wasz� tajemnic�». A z tego 
stwierdzenia wyprowadzał wniosek: «Chrystus Pan […] konsek-
rował na swym ołtarzu tajemnic� naszego pokoju i jedno�ci. Kto 
dost�puje tajemnicy jedno�ci, a nie zachowuje wi�zi pokoju, nie 
otrzymuje tajemnicy dla swego dobra, ale dowód przeciw sobie». 

                                                
43 Tam�e s. 81-82. 
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Ta specyficzna skuteczno�� w tworzeniu komunii, wła�ciwa 

Eucharystii, jest jednym z motywów znaczenia niedzielnej Mszy 

�w. O jej wadze i powodach, które sprawiaj�, �e ma ona funda-

mentalne znaczenie dla �ycia Ko�cioła i poszczególnych członków 

pisałem ju� w Li�cie apostolskim o �wi�towaniu niedzieli Dies 

Domini, przypominaj�c mi�dzy innymi, �e dla wiernych uczest-

nictwo we Mszy �w. jest obowi�zkiem, pod warunkiem, �e nie maj�
jakiej� powa�nej przeszkody, na pasterzy za� nakłada si� w zwi�z-

ku z tym obowi�zek umo�liwienia spełnienia przykazania. Ostat-

nimi czasy, w Li�cie apostolskim Novo millenio ineunte, nakre�-
laj�c kierunki pasterskiego posługiwania Ko�cioła u pocz�tków 

trzeciego tysi�clecia, pragn�łem nada� niedzielnej Eucharystii 

szczególne znaczenie, podkre�laj�c jej skuteczno�� w tworzeniu 

komunii: jak pisałem, jest ona «miejscem uprzywilejowanym, 

w którym nieustannie głosi si� i kultywuje komuni�. Wła�nie po-

przez udział w Eucharystii dzie� Pa�ski staje si� tak�e dniem Ko�-
cioła, który dzi�ki temu mo�e spełnia� skutecznie swoje zadanie ja-

ko sakrament jedno�ci»”44
. 

Nie ma wi�c w�tpliwo�ci, �e „Ko�ciół �yje dzi�ki Eucharystii
45

” 

i to na wiele ró�nych sposobów i z wielu ró�nych powodów
46

. Prawda ta 

jest niezwykle istotna w kontek�cie ustalania odpowiedzi na pytanie czy 

Eucharystia jest ekologiczna? Z ekologicznego punktu widzenia bowiem 

Ko�ciół jawi si� jako swoista „nisza ekologiczna”, czyli stanowi „tak�
rzeczywisto��, która w sposób najpełniejszy odpowiada naturze ludzkiej 

i dzi�ki któremu ta osoba niemal�e bez zakłóce� mo�e osi�ga� coraz do-

skonalsze stany”
47

. Chodzi tu oczywi�cie o to, �e Ko�ciół daje człowie-

kowi mo�liwo�ci i narz�dzia ku temu, aby „coraz bardziej był człowie-

kiem”. Konkluduj�c trzeba wi�c powiedzie�, �e fakt, i� Naj�wi�tszy Sa-

krament jest w sposób istotowy zwi�zany z Ko�ciołem, stanowi kolejny 

argument �wiadcz�cy o Jego „ekologiczno�ci”. 

                                                
44 SC 40-41. 
45 EdE 1. 
46 Por. K. Je�yna. Moralne przesłanie nowej ewangelizacji. Wezwanie do odnowy 

Ko�cioła i �wiata. Lublin 2002 s. 206-209; Nagórny. �ycie chrze�cija�skie s. 18-25; Der-

dziuk s. 81-85. 
47 Wyrostkiewicz. Ekologia ludzka s. 165. Szerzej por. s. 162-165. 
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Chocia� – co wy�ej podkre�lano – Eucharystia jest �ci�le zwi�zana 
z Ko�ciołem, to jednak, w pewnym sensie, wychodzi poza Ko�ciół. 
Oznacza to, �e skutki „klimatu eucharystycznego” s� (a przynajmniej 
powinny by�) odczuwalne nie tylko dla ludzi bezpo�rednio z Nim zwi�-
zanych przez chrzest i praktyki religijne, ale tak�e dla wszystkich innych. 
Ów „klimat eucharystyczny” powinien by� „klimatem odnowy” całego 
�ycia społecznego – co jawi si� jako wa�ne zadanie ludzi Ko�cioła48. 
Odnowa ta powinna polega� głównie na spojrzeniu na cały �wiat przez 
„pryzmat miło�ci”, która jest podstawow� zasad� �ycia społecznego49. 
„Zachwyt wobec daru, jaki Bóg nam dał w Chrystusie – pisze Benedykt 
XVI – wzbudza w naszej egzystencji now� dynamik�, zobowi�zuj�c� nas, 
by�my dawali �wiadectwo Jego miło�ci. Stajemy si� �wiadkami, gdy po-
przez nasze czyny, słowa i sposób bycia kto� Inny objawia si� i udziela. 
Mo�na powiedzie�, �e to �wiadectwo jest �rodkiem, dzi�ki któremu 
prawda o miło�ci Bo�ej dociera w historii do człowieka, zapraszaj�c go, 
by dobrowolnie przyj�ł t� radykaln� nowo��. W tym �wiadectwie Bóg si�
wystawia, by tak rzec, na ryzyko wolno�ci człowieka. Jezus sam jest 
�wiadkiem wiernym i prawdomównym (por. Ap 1, 5; 3, 14); przyszedł, 
aby da� �wiadectwo prawdzie (por. J 18, 37)”50. Chodzi tu przede wszyst-
kim – co ju� podkre�lano – o prawd� o miło�ci. 

Wskazuj�c na potrzeb� odnowy �ycia społecznego – jaka powinna 
by� skutkiem �ycia w „klimacie eucharystycznym”, który jest jednocze-
�nie „klimatem miło�ci”, Benedykt XVI udziela kilku szczegółowych 
wskazówek. „Szczególn� zach�t�” skierował do rodzin51. Ju� sam ten fakt 
podkre�la znaczenie owego problemu w kontek�cie bada� „ekologiczno-
�ci”, gdy� rodzina jest „podstawow� komórk� ekologii ludzkiej”52. Zwra-
caj�c si� do rodzin, Ojciec �wi�ty zach�ca je, „aby czerpały natchnienie 
oraz moc z tego sakramentu. Miło�� mi�dzy m��czyzn� i kobiet�, przyj�-
cie �ycia oraz zadania wychowawcze jawi� si� jako uprzywilejowana 

                                                
48 Por. KNSK 60-65 i 575-583 
49 Por. KNSK 204-208; J. Nagórny. Posłannictwo chrze�cijan w �wiecie. T. 1: 

�wiat i wspólnota. Lublin 1997 s. 203-272. 
50 SC 85. 
51 Por. SC 79. 
52 CA 39. Por. Wyrostkiewicz. Ekologia ludzka s. 143-144. 



Ekologiczny wymiar Eucharystii 279

przestrze�, w której działanie Eucharystii mo�e przemienia� i prowadzi�
do tego, aby nasze istnienie nabrało pełnego sensu. Pasterze niech nigdy 
nie zaniedbuj� podtrzymywania, wychowywania oraz zach�cania wier-
nych �wieckich, by prze�ywali w pełni swe powołanie do �wi�to�ci 
w tym �wiecie, który Bóg tak umiłował, �e Syna swego dał, „aby został 
przez Niego zbawiony” (J 3, 17)”53. 

Papie� zwraca uwag� na potrzeb� „rozci�gni�cia” „klimatu eucha-
rystycznego” – „klimatu miło�ci” na jak najszersz� rzesz� ludzi i proble-
mów. Zdaniem Ojca �wi�tego uczestnictwo w Eucharystii jest swego ro-
dzaju wzmocnieniem wezwania do miło�ci bli	niego: 

„Ka�da celebracja eucharystyczna uobecnia sakramentalnie dar, jaki 
Jezus uczynił z własnego �ycia przez �mier� na Krzy�u dla nas oraz 
dla �wiata całego. Równocze�nie w Eucharystii Jezus czyni z nas 
�wiadków współczucia Boga wobec ka�dego brata i siostry. W ten 
sposób rodzi si� wokół tajemnicy eucharystycznej słu�ba miło�ci 
wobec bli	niego, która «polega wła�nie na tym, �e kocham w Bogu 
i z Bogiem równie� innego człowieka, którego w danym momencie 
mo�e nawet nie znam, lub do którego nie czuj� sympatii. Taka miło��
mo�e by� urzeczywistniona jedynie wtedy, kiedy jej punktem wyj�cia 
jest intymne spotkanie z Bogiem, spotkanie, które stało si� zjednocze-

niem woli, a które pobudza tak�e uczucia. Wła�nie wtedy ucz� si�
patrze� na inn� osob� nie tylko jedynie moimi oczyma i poprzez moje 
uczucia, ale równie� z perspektywy Jezusa Chrystusa». W ten sposób 
uznaj� w osobach, do których si� przybli�am, braci i siostry, za któ-

rych Pan dał swoje �ycie, miłuj�c ich «a� do ko�ca» (J 13, 1). W kon-

sekwencji nasze wspólnoty, gdy celebruj� Eucharysti� powinny by�
coraz bardziej �wiadome, �e ofiara Chrystusa jest dla wszystkich 
i dlatego Eucharystia przynagla ka�dego We� wierz�cego, by stawał 
si� «chlebem łamanym» dla innych, a wi�c by anga�ował si� na rzecz 
�wiata bardziej sprawiedliwego i braterskiego. My�l�c o rozmno�eniu 
chleba i ryb, winni�my rozpozna�, �e Chrystus nadal, równie� i teraz, 
wzywa swych uczniów, by osobi�cie anga�owali si�: «Wy dajcie im 
je��» (Mt 14, 16). Naprawd�, powołaniem ka�dego z nas jest, by�my 
wraz z Jezusem byli chlebem łamanym za �ycie �wiata”54. 

                                                
53 SC 79. 
54 SC 88. 
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Benedykt XVI mówi tak�e o potrzebie zaistnienia „spójno�ci eucha-
rystycznej”55, polegaj�cej na „podporz�dkowaniu” „klimatowi euchary-
stycznemu” całego �ycia – osobistego i społecznego. W kontek�cie 
wspomnianej „spójno�ci” niezwykle istotne wydaje si� by� dowarto�cio-
wanie tego drugiego wymiaru. Jak bowiem podkre�la Papie�, Eucharystia 
„w istocie nie jest nigdy aktem czysto prywatnym, bez wpływu na nasze 
społeczne wi�zi: wymaga ona publicznego �wiadectwa naszej wiary. 
Dotyczy to oczywi�cie wszystkich ochrzczonych, ale szczególnie dotyczy 
tych, którzy z racji pozycji społecznej czy politycznej, jak� zajmuj�, mu-
sz� podejmowa� decyzje dotycz�ce warto�ci fundamentalnych, takich jak 
szacunek i obrona ludzkiego �ycia od pocz�cia a� do naturalnej �mierci, 
jak rodzina oparta na mał�e�stwie m��czyzny i kobiety, wychowywanie 
dzieci oraz promocja dobra wspólnego we wszystkich jego formach. Te 
warto�ci nie podlegaj� negocjacjom. Dlatego katoliccy politycy oraz 
ustawodawcy, �wiadomi swej powa�nej odpowiedzialno�ci społecznej, 
winni si� czu� szczególnie przynaglani przez swe sumienie uformowane 
w prawy sposób, by przedstawia� oraz wspiera� prawa inspirowane przez 
warto�ci zakorzenione w ludzkiej naturze. To wszystko ma obiektywny 
zwi�zek z Eucharysti� (por. 1 Kor 11, 27-29)”56. 

Oprócz tych zada� dotycz�cych �ycia społecznego, które wy�ej zo-
stały wyszczególnione, zarówno Benedykt XVI, jak i Jan Paweł II, zwra-
caj� uwag� tak�e na inne, jakie powinni podejmowa� ludzie �yj�cy 
w „klimacie eucharystycznym” jako naturaln� konsekwencj� trwania w 
nim. Dotycz� one m.in. pomocy najbardziej potrzebuj�cym, zwalczania 
niesprawiedliwo�ci i nierówno�ci mi�dzy lud	mi, szeroko rozumianej 
polityki, potrzeby ustalania wła�ciwych reguł �ycia społecznego, troski 
o pokój57. 

Chocia� – zgodnie z nauczaniem obecnego Papie�a, Eucharystia 
przede wszystkim jawi si� jako „sacramentum caritatis”58, to bez w�tpie-

                                                
55 SC 83. 
56 SC 83. 
57 Por. SC 89-91. Na podobne kwestie zwracał uwag� równie� Jan Paweł II (por. 

EdE 20). O eucharystycznych znamionach �ycia społecznego pisze Derdziuk (por. s. 86-
89). 

58 SC 1. Tez� t� Benedykt XVI „udowadnia” w całej encyklice. 
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nia jest tak�e „sacramentum spei”. Nadzieja, która niejako promieniuje 
z Eucharystii, wyra	nie widoczna jest w zasygnalizowanym wy�ej 
„przedsmaku Nieba”, jaki daje człowiekowi udział w Eucharystii. Cho-

cia� jest to bardzo wa�ny czynnik pozwalaj�cy dostrzec w Eucharystii 

„znak nadziei”, to jednak nie mo�na tego w�tku do niego jedynie ograni-

cza�. Swoiste „eschatologiczne nachylenie” celebracji eucharystycznej 

uwidacznia si� bowiem tak�e w wielu innych momentach. Jak zauwa�a 

Benedykt XVI, „Jezus przez swoje przyj�cie wszedł w relacje z ocze-

kiwaniami ludu Izraela, całej ludzko�ci i w gruncie rzeczy całego 

stworzenia. Darem z siebie samego rozpocz�ł czas eschatologiczny. 

Chrystus przyszedł, aby zgromadzi� rozproszony Lud Bo�y (por. J 11, 

52), jasno odkrywaj�c zamysł zebrania wszystkich w jedn� wspólnot�
Przymierza, aby doprowadzi� do spełnienia si� obietnic Bo�ych danych 

naszym ojcom (por. Jr 23, 3; 31, 10; Łk 1, 55. 70). W powołaniu 

Dwunastu, co nale�y odnie�� do dwunastu pokole� Izraela, i w poleceniu 

danym podczas Ostatniej Wieczerzy przed swoj� odkupie�cz� M�k� – by 

sprawowali Jego pami�tk� – Jezus ukazał i� pragnie, by cała przez Niego 

zało�ona wspólnota była w historii znakiem i narz�dziem eschatolo-

gicznego spotkania, które On zapocz�tkował. Dlatego te� w ka�dej celeb-

racji eucharystycznej realizuje si� sakramentalnie eschatologiczne groma-

dzenie si� Ludu Bo�ego. Uczta eucharystyczna jest dla nas rzeczywist�
antycypacj� ostatecznej uczty, zapowiedzianej uprzednio przez proroków 

(por. Iz 25, 6-9) i opisanej w Nowym Testamencie jako «gody Baranka» 

(Ap 19, 7-9), któr� si� celebruje w rado�ci �wi�tych obcowania. Uczta 

eucharystyczna, w której głosimy �mier� Pana, wyznajemy Jego zmar-

twychwstanie i oczekujemy Jego przyj�cia, jest zadatkiem przyszłej 

chwały, w której równie� i nasze ciała b�d� uwielbione. Gdy celebrujemy 

Pami�tk� naszego zbawienia, wzmacnia si� w nas nadzieja zmartwych-

wstania ciał oraz mo�liwo�ci ponownego spotkania twarz� w twarz z ty-

mi, którzy przed nami odeszli ze znakiem wiary”
59

. Jan Paweł II akcen-

tuje jeszcze inny aspekt tego problemu. Jego zdaniem „głoszenie �mierci 

Pana «a� nadejdzie» (1 Kor 11, 26) zakłada, i� wszyscy uczestnicz�cy 

w Eucharystii podejm� zadanie przemiany �ycia, aby w pewnym sensie 

stało si� ono całe «eucharystyczne». Wła�nie ten owoc polepszania 
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egzystencji i zaanga�owanie na rzecz przemiany �wiata zgodnie 
z Ewangeli�, wyra�aj� aspekt eschatologiczny Ofiary eucharystycznej 
i całego �ycia chrze�cija�skiego: «Przyjd	, Panie Jezu!» (Ap 22, 20)”60. 
Owo „nachylenie eschatologiczne” bez w�tpienia mo�e by� odczytane ja-
ko „nachylenie ekologiczne”. Ono bowiem niejako nakazuje człowiekowi 

zastanowi� si� nad swoj� natur� i nad natur� całego �wiata, dostrzec cel 

i sens istnienia wszystkich tych rzeczywisto�ci i podj�� odpowiednie 

kroki, aby te cele zostały osi�gni�te. 

2.3. W „EKOLOGICZNYM KLIMACIE” MORALNO�CI EUCHARYSTYCZNEJ

Powy�sze refleksje, dotycz�ce zwi�zku Eucharystii z prawd�, wol-

no�ci� oraz cnotami teologalnymi, niejako w sposób naturalny kieruj�
my�li do tematu dotycz�cego „klimatu eucharystycznego”, który – na co 

ju� zwrócono uwag� – jest zarazem „klimatem” trwania w wierze, nadziei 

i miło�ci. To z kolei – ze wzgl�du na fakt, �e wspomniane cnoty teolo-

galne kształtuj� i o�ywiaj� cnoty moralne
61

, o czym te� wspominano – 

powoduje, i� człowiek podejmuje decyzje, których skutkiem jest dobro
62

. 

Mówi�c inaczej, „człowiek prawdziwie eucharystyczny” jest „człowie-

kiem prawdziwie dobrym”, czyli – u�ywaj�c terminologii zaproponowa-

nej przez Benedykta XVI – napełnionym „energiami moralnymi” czerpa-

nymi z Eucharystii, skłaniaj�cymi go do czynienia dobra moralnego
63

. 

Ojciec �wi�ty w tym kontek�cie zwraca uwag� na „tematyk�, która doty-

czy zwi�zku pomi�dzy eucharystyczn� form� egzystencji a przemian�
moraln�”64

. Odwołuj�c si� do nauczania swojego poprzednika stwierdza, 

�e „�ycie moralne ma walor «rozumnej słu�by Bo�ej» (Rz 12, 1; por. Flp 

3, 3), która wypływa i bierze moc z tego niewyczerpanego 	ródła �wi�to-

                                                
60 EdE 20. 
61 Por. KKK 1841. 
62 Problem dobra w teologii jest do�� zło�ony (por. Nowosad, Wyrostkiewicz. 

Dobro moralne s. 147-149). 
63 Por. SC 82. 
64 SC 82. 
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�ci i uwielbienia, jakim s� sakramenty, zwłaszcza Eucharystia. Uczestni-

cz�c bowiem w ofierze krzy�a, chrze�cijanin dost�puje udziału w ofiarnej 

miło�ci Chrystusa i zostaje uzdolniony oraz zobowi�zany do okazywania 

tej�e miło�ci w �yciu poprzez wszystkie swoje postawy i czyny”. 

W ko�cu, «w samym ‘kulcie’, w Komunii eucharystycznej zawiera si�
bycie miłowanym i jednocze�nie miłowanie innych. Eucharystia, która 

nie przekłada si� na miło�� konkretnie praktykowan�, jest sama w sobie 

fragmentaryczna». Tego powołania si� na moraln� warto�� duchowej 

słu�by, nie nale�y interpretowa� według klucza moralistyki. Jest ono nade 

wszystko radosnym odkryciem dynamiki miło�ci w sercu tego, kto 

przyjmuje dar Pana, oddaje Mu si� i odnajduje prawdziw� wolno��. 
Przemiana moralna, zawarta w nowym kulcie ustanowionym przez Chry-

stusa, jest napi�ciem i serdecznym pragnieniem odpowiedzi na miło��
Pana całym swoim jestestwem, przy �wiadomo�ci własnej krucho�ci. To, 

o czym mówimy, łatwo dostrzec w opowiadaniu ewangelicznym o Za-

cheuszu (por. Łk 19, 1-10). Po ugoszczeniu Jezusa w swoim domu, celnik 

odkrywa, i� jest całkowicie przemieniony: decyduje si� da� połow�
swego mienia ubogim oraz zwróci� poczwórnie tym, których okradł. Im-

puls moralny, który rodzi si� z goszczenia Jezusa w naszym �yciu, wy-

pływa z wdzi�czno�ci za niezasłu�one do�wiadczenie blisko�ci Pana”
65

. 

Wpływ „klimatu eucharystycznego” na przemian� �ycia wyra�aj�c� si�
w ukierunkowaniu  człowieka „ku dobru”, wydaje si� by� nie do podwa-

�enia. Stanowi to kolejny, równie� niepodwa�alny motyw, �wiadcz�cy 

o „ekologiczno�ci” Eucharystii. 

Argumentów potwierdzaj�cych powy�sz� tez� dotycz�c� zwi�zku 

Eucharystii z moralno�ci� tych, którzy w Niej uczestnicz� i korzystaj�
z Jej owoców, mo�na przytacza� wiele

66
. Niemało uwagi temu proble-

mowi po�wi�ca tak�e obecny Papie�. Aby pozna� przynajmniej zarys 

jego przemy�le� na temat tych zagadnie�, warto przywoła� kilka frag-

mentów z jego wypowiedzi zawartych w dokumencie, który w cało�ci 

                                                
65 SC 82. Por. SC 70. 
66 W sposób syntetyczny problem ten omawia K. Je�yna. Interesuj�cym uzupeł-

nieniem tego opracowania jest spis podstawowej literatury omawiaj�cej ten problem, 

w którym umieszczone zostały zarówno dokumenty Ko�cioła, jak i wa�niejsze opraco-

wania (por. Eucharystia. W: Jan Paweł II – Encyklopedia nauczania moralnego s. 188-

195). 
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dotyczy Naj�wi�tszego Sakramentu. Przede wszystkim podtrzymuje tam 
zdanie Ojców Synodu, b�d�ce pokłosiem wspomnianego dokumentu. Nie 
maj� oni w�tpliwo�ci, �e „wierni chrze�cijanie potrzebuj� gł�bszego 
zrozumienia relacji pomi�dzy Eucharysti� i codziennym �yciem”67. 
Chodzi tu wi�c o dostrze�enie prawdy, czy wr�cz „mechanizmu”, który 
sprawia, �e „duchowo�� eucharystyczna”, czy – mówi�c ogólniej – 
„klimat eucharystyczny” ze swej natury „nie ogranicza si� tylko do 
uczestnictwa we Mszy �w. i pobo�no�ci wobec Naj�wi�tszego 
Sakramentu. Obejmuje ona całe �ycie”68. 

Oprócz tego Papie� pisze: 

„Ta radykalna nowo��, jak� Eucharystia wprowadza w �ycie czło-
wieka, ujawnia si� w sumieniu chrze�cija�skim od samego po-
cz�tku. Wierni bardzo szybko dostrzegli gł�boki wpływ, jaki cele-
bracja eucharystyczna wywiera na styl ich �ycia. �w. Ignacy z An-
tiochii wyja�niał t� prawd�, okre�laj�c chrze�cijan jako «tych, któ-
rzy przeszli do nowej nadziei», jako tych, co �yj� «na sposób dnia 
Pa�skiego» (iuxta dominicam viventes). To okre�lenie wielkiego 
m�czennika antioche�skiego wskazuje jasno na zwi�zek pomi�dzy 
rzeczywisto�ci� eucharystyczn� a chrze�cija�sk� egzystencj� w jej 
codzienno�ci. Typowy dla chrze�cijan zwyczaj zbierania si� w pier-
wszy dzie� po szabacie, by celebrowa� zmartwychwstanie 
Chrystusa jest – według opisu �w. Justyna m�czennika – równie�
znakiem, który okre�la kształt egzystencji odnowionej w spotkaniu 
z Chrystusem. Okre�lenie �w. Ignacego – «�y� na sposób dnia Pa�-
skiego» – podkre�la wzorcow� warto��, jak� ma ten �wi�ty dzie�
w stosunku do pozostałych dni tygodnia. Niedziela nie wyró�nia si�
bowiem przez proste zawieszenie zwyczajnych zaj��, jakby co�
w rodzaju nawiasu w ramach zwyczajnego rytmu dni. Chrze�cijanie 
zawsze uwa�ali ten dzie� za pierwszy w tygodniu, poniewa� w nim 
sprawuje si� pami�tk� radykalnej nowo�ci przyniesionej przez 
Chrystusa. Dlatego niedziela jest dniem, w którym chrze�cijanin 
odnajduje t� eucharystyczn� form� swojej egzystencji, dzi�ki której 
jest on stale wzywany, aby �y�. «
ycie na sposób dnia Pa�skiego» 
oznacza �ycie w �wiadomo�ci wyzwolenia przyniesionego przez 
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Chrystusa oraz realizowanie własnej egzystencji jako ofiary 
składanej Bogu z samego siebie, aby Jego zwyci�stwo objawiało 
si� w pełni wszystkim ludziom poprzez post�powanie wewn�trznie 
odnowione”69. 

Stwierdza te�: 

„Dzisiaj trzeba odkry� na nowo, �e Jezus Chrystus nie nale�y zwy-
czajnie do sfery prywatnych przekona� dotycz�cych abstrakcyjnej 
doktryny, ale jest rzeczywist� osob�, a Jego wej�cie w histori� pro-
wadzi do odnowienia �ycia wszystkich. Dlatego Eucharystia, jako 
	ródło i szczyt �ycia i misji Ko�cioła, winna zaowocowa� ducho-
wo�ci� – �yciem «według Ducha» (Rz 8, 4 n; por. Ga 5, 16. 25). 
Jest godne uwagi, �e �w. Paweł w Li�cie do Rzymian, w którym za-
prasza do nowego duchowego kultu, przywołuje równocze�nie ko-
nieczno�� przemiany własnego sposobu �ycia i my�lenia: «Nie 
bierzcie wi�c wzoru z tego �wiata, lecz przemieniajcie si� przez od-
nawianie umysłu, aby�cie umieli rozpozna�, jaka jest wola Bo�a: co 
jest dobre, co Bogu przyjemne i doskonałe» (12, 2). W ten sposób 
Apostoł Narodów podkre�la zwi�zek pomi�dzy prawdziwym kul-
tem duchowym a konieczno�ci� nowego pojmowania istnienia i po-
st�powania w �yciu. Integraln� cz��ci� eucharystycznej formy �y-
cia jest odnowienie mentalno�ci, «aby�my ju� nie byli dzie�mi, któ-
rymi miotaj� fale i porusza ka�dy powiew nauki» (Ef 4, 14)”70. 

Powy�sze refleksje uzupełnia nast�puj�cymi: 

„Eucharystia jako tajemnica, któr� si� �yje, udziela si� ka�demu 
z nas w takim poło�eniu, w jakim si� znajdujemy, sprawiaj�c, i� eg-
zystencjalna sytuacja staje si� miejscem, w którym codziennie 
prze�ywa si� nowo�� chrze�cija�sk�. Skoro Ofiara eucharystyczna 
karmi i pomna�a w nas to, co ju� jest dane w Chrzcie, dzi�ki czemu 
wszyscy jeste�my powołani do �wi�to�ci, to teraz powinno to 
wypływa� i ujawnia� si� wła�nie w tych sytuacjach i stanach �ycia, 
w których ka�dy chrze�cijanin si� znajduje. Dzie� po dniu prze�y-
waj�c swoje �ycie jako powołanie, chrze�cijanin oddaje si� na 
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słu�b� mił� Bogu. Pocz�wszy od zgromadzenia liturgicznego, sa-
krament Eucharystii anga�uje nas w codzienn� rzeczywisto��, aby 
wszystko czyni� na chwał� Bo��. Skoro za� �wiat jest «rol�» (Mt 
13, 38), w któr� Bóg składa swoich synów jako dobre ziarno, 
chrze�cijanie �wieccy, na mocy Chrztu i Bierzmowania oraz 
wzmocnieni Eucharysti�, s� wezwani, by �y� radykaln� nowo�ci�
wprowadzon� przez Chrystusa w powszechne warunki �ycia”71. 

Zaproponowane wy�ej sformułowanie „mechanizm” w odniesieniu 
do skutków Eucharystii w �yciu ludzi �yj�cych w „Jej klimacie” i dzi�ki 
temu korzystaj�cych z Jej owoców, sugeruje, �e – na co zwrócono uwag�
– jest to pewna naturalna kolejno�� procesów działa� i zachowa�; jest to 
układ warunkuj�cych si� wzajemnie sytuacji. Ów „mechanizm” sprawia, 
i� ka�dy, kto „na serio” wszedł w „klimat eucharystyczny”, b�dzie w spo-
sób niemal�e „mechaniczny” wykorzystywał jego walory do tego, aby – 
na wzór Boga, Którego jest obrazem, co ju� niejednokrotnie podkre�lano 
– czyni� dobro „w sobie” i „wokół siebie”. Odkrycie tego „mechanizmu” 
jest skutkiem refleksji nad natur� Eucharystii oraz osoby ludzkiej. 

2.4. W „EKOLOGICZNYM KLIMACIE” 
 NAWRÓCENIA, POKUTY I POJEDNANIA

Trzeba wyra	nie powiedzie�, �e „mechanizm”, na który zwrócono 
uwag� wy�ej, jest nieco „usterkowy”. Ta „usterkowo��” sprawia, �e przy-
jazny człowiekowi „klimat eucharystyczny”, staje si� zanieczyszczony 
przez złe efekty ludzkich czynów72. Pojawianie si� owych „zanieczysz-
cze�” jest skutkiem tkwi�cej w człowieku skłonno�ci do popełniania 
złych czynów; tego, i� – jak naucza Vaticanum II – „człowiek odkrywa, 
�e jest niezdolny zwalcza� skutecznie o własnych siłach napa�ci zła, tak 
�e ka�dy czuje si� jakby skr�powany ła�cuchami”73. Takie precyzyjne 
ustalenie przyczyn „usterkowo�ci” pozwala w sposób równie dokładny 
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wskaza� na to, w jaki sposób unika� niepo��danych skutków lub jak je 
usuwa�. Nie ma w�tpliwo�ci, �e sposobem tym jest ci�głe oczyszczanie 

si� z grzechów. 

Skuteczn� pomoc� w trwaniu w czystym „klimacie eucharystycz-

nym” jest samo uczestnictwo w Eucharystii. Mówi� o tym niektóre teksty 

liturgiczne. W jednej z prefacji zawarte jest bowiem stwierdzenie, �e 

obecne pod Postaciami eucharystycznymi Ciało Chrystusa „za nas wy-

dane umacnia nas, gdy je spo�ywamy, a Krew za nas wylana, obmywa 

nas, gdy j� pijemy”
74

. W innej za� kapłan zwraca si� do Boga nast�puj�-
cymi słowami: „W tym wielkim Sakramencie posilasz i u�wi�casz swoich 

wiernych, aby ludzi mieszkaj�cych na jednej ziemi o�wiecała jedna wiara 

i ł�czyła jedna miło��. Przyst�pujemy do Uczty sakramentalnej, aby�my 

przenikni�ci Twoj� łask� stawali si� podobni do Chrystusa, naszego nie-

bieskiego wzoru”
75

. Powy�sze teksty wyra	nie wskazuj� na to, �e uczest-

nictwo w Eucharystii jest dla człowieka wa�nym czynnikiem rozwoju 

duchowego oraz moralnego. Ta oczyszczaj�ca i umacniaj�ca na dobrej 

drodze �ycia moc Naj�wi�tszego Sakramentu po raz kolejny pozwala 

stwierdzi�, �e jest On jak najbardziej ekologiczny. Nie tylko daje czło-

wiekowi szans� zmiany �ycia i „stawia” go „twarz� w twarz” z Bogiem, 

ale te� przysparza mu sił potrzebnych do wytrwania w dobru i oczyszcza 

go z pewnych niedoskonało�ci, które sprawiaj�, �e zaczyna si� oddala�, 
a wi�c i odró�nia� od Boga, co jest wyra	nym zaprzeczeniem jego roz-

woju. 

Nieraz jednak to „odró�nienie” jest tak wielkie, �e człowiek nie jest 

w stanie go pokona� i przez to nie jest w stanie skorzysta� z dobro-

dziejstw Naj�wi�tszego Sakramentu, tak�e tych, które pozwalaj� mu 

trwa� w „klimacie eucharystycznym”. Nie mo�na bowiem oczekiwa�
owocnego uczestnictwa w Eucharystii, je�li – jak pisze Benedykt XVI 

– „przyst�puje si� do niej w sposób płytki”
76

. Jednym z wyrazów owej 

                                                
74 Pierwsza prefacja o Naj�wi�tszej Eucharystii „Ofiara i Uczta eucharystyczna”.

MR s. 63*. 
75 Druga prefacja o Naj�wi�tszej Eucharystii „Owoce Naj�wi�tszej Eucharystii”. 

MR s. 64*. 
76 SC 55. 
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„płytko�ci”, oprócz niewła�ciwego przygotowania bezpo�redniego77, jest 
stan grzechu �miertelnego. Jako stan „niezgody” z Bogiem nie daje szans 
na to, aby Go czci� i jednoczy� si� z Nim. Nie pomniejszaj�c znaczenia 
samego uczestnictwa we Mszy �wi�tej lub adoracji Naj�wi�tszego Sa-
kramentu, co zawsze – zdaniem Papie�a – jest „wa�ne, znacz�ce 
i owocne”78, to jednak nale�y podkre�la�, �e „pełne uczestnictwo 
w Eucharystii wyst�puje wtedy, kiedy osobi�cie przyst�puje si� do 
ołtarza, aby przyj�� Komuni� �w. Niemniej jednak nale�y zwróci� uwag�, 
by to słuszne stwierdzenie nie wprowadziło pewnego automatyzmu w�ród 
wiernych, tak jakby przez sam fakt znalezienia si� w ko�ciele podczas 
liturgii miało si� prawo albo nawet i obowi�zek przyst�pienia do stołu 
eucharystycznego”79. Tak�e Jan Paweł II zwracał uwag� na to, �e je�li 
„chrze�cijanin ma na sumieniu brzemi� grzechu ci��kiego, to, aby mógł 
mie� pełny udział w Ofierze Eucharystycznej, obowi�zkow� staje si�
droga pokuty, poprzez sakrament Pojednania”80. Dlatego nie ma w�tpli-
wo�ci, �e zrozumienie Eucharystii wiedzie do coraz wi�kszego docenia-
nia sakramentu pokuty i pojednania81. 

Nawrócenie i pokuta s� �ci�le zwi�zane z Naj�wi�tszym Sakra-
mentem. Je�li bowiem pierwszym zwrotem zapisanym w Ewangelii 
w ramach Chrystusowego nauczania było wezwanie do nawrócenia – 
„Nawracajcie si� i wierzcie w Ewangeli�” (Mk 1, 15) – to Eucharystia, 
b�d�c sakramentem M�ki, Krzy�a i Zmartwychwstania, stanowi�cego 
kulminacj� działalno�ci Jezusa na ziemi, „w szczególny sposób zdaje si�
utrwala� i ugruntowywa� to wezwanie w naszych duszach. Eucharystia 
i Pokuta staj� si� w ten sposób jakby dwoistym, a zarazem gł�boko spój-
nym wymiarem autentycznego �ycia w duchu Ewangelii, �ycia praw-
dziwie chrze�cija�skiego. Chrystus, który zaprasza do uczty eucharys-
tycznej, to zawsze równocze�nie ten Chrystus, który wzywa do pokuty, 
który powtarza: «nawracajcie si�». Bez tego stałego i wci�� na nowo 
podejmowanego wysiłku w kierunku nawrócenia samo uczestniczenie 

                                                
77 Por. SC 55. 
78 SC 55. 
79 SC 55. 
80 EdE 37. 
81 Por. SC 20. 
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w Eucharystii zostałoby pozbawione swej pełnej skuteczno�ci zbawczej. 
Zanikłaby w nim, a w ka�dym razie spłyciłaby si� ta szczególna 
gotowo�� składania Bogu «duchowej ofiary» (por. 1 P 2, 5)”82. 

Kolejn� kwesti�, na któr� nie mo�na nie zwróci� uwagi analizuj�c 
relacje zachodz�ce pomi�dzy sakramentem pokuty i pojednania oraz Eu-
charysti�, jest problem wolno�ci postrzeganej jako integralnego atrybutu 
osoby ludzkiej. Jako taka jest ona niezb�dnym warunkiem do czynienia 
dobra oraz do pełnego i autentycznego uczestnictwa w kulcie Boga83. 
W my�l tego twierdzenia, wszelkie zniewolenia, jakich człowiek do�-
wiadcza, s� przeszkod� w pełnym korzystaniu przez niego z owoców Eu-
charystii oraz w trwaniu w „Jej klimacie”. Nie ma za� w�tpliwo�ci, �e 
najwi�kszym zagro�eniem dla integralnie rozumianej wolno�ci jest 
grzech. Jak bowiem naucza Jan Paweł II, „jeste�my wolni w takiej 
mierze, w jakiej słu�ymy Bogu, o ile za� idziemy za prawem grzechu, 
jeste�my niewolnikami”84. Wyzwolenie za�, które wysłu�ył ludziom 
Chrystus, nie ma charakteru definitywnego, gdy� grzech jest ci�gle ich 
realnym zagro�eniem85. Dlatego wolno�� – jak stwierdza Kongregacja 
Nauki Wiary – „rozci�ga si� […] na zadanie wyzwole�cze”86. Oznacza 
to, �e musi by� nieustannie zdobywana i piel�gnowana. Dokonuje si� to 
przede wszystkim przez nawrócenie87. W tym sensie sakrament pokuty 
i pojednania jest niezb�dnym krokiem do pełnego uczestnictwa w Eucha-
rystii i korzystania z Jej owoców. 

Rachunek sumienia oraz praktyki pokutne zwi�zane z sakramentem 
Bo�ego Miłosierdzia pozwalaj� człowiekowi dostrzec rozmaite niedosko-
nało�ci w jego �yciu. To za� niejako nakazuje prac� nad sob� i otwarcie 
si� na łask� Boga88. Jak stwierdza Jan Paweł II, „praktykowanie cnoty 
                                                

82 RH 20. 
83 Por. S. Nowosad, M. Wyrostkiewicz. Wolno��. W: Jan Paweł II – Encyklope-

dia nauczania moralnego s. 582-584. 
84 VS 17.  
85 Por. KDK 13. 
86 IWCH 9.  
87 Por. Nowosad, Wyrostkiewicz. Wolno�� s. 582-584; S. Nowosad, M. Wyrost-

kiewicz. Wyzwolenie – teologia wyzwolenia. W: Jan Paweł II – Encyklopedia nauczania 

moralnego s. 587-589. 
88 Por. SC 20. 
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pokuty i sakrament Pokuty s� nieodzowne w tym celu, aby podtrzymywa�
w sobie i stale pogł�bia� ducha tej czci, któr� człowiek winien jest Bogu 

samemu i Jego Miło�ci tak przedziwnie objawionej”
89

.W tym sensie 

sakrament pokuty i pojednania jawi si� jako „czynnik ekologiczny” 

o podwójnym skutku. Z jednej strony prowadzi do Eucharystii i w ten 

sposób pozwala korzysta� z „ekologicznych” walorów „klimatu euchary-

stycznego”, z drugiej za� strony ju� sam z siebie „ulepsza” człowieka, co 

bez w�tpienia ma charakter ekologiczny. 

Inn� istotn� kwesti� potwierdzaj�c� konieczno�� „oczyszczenia 

serca” w takim celu, aby uczestnictwo w Eucharystii było naprawd�
„działaniem ekologicznym”, jest efekt przyjmowania Ciała i Krwi Chry-

stusa w stanie grzechu. Taka sytuacja jest nie tylko bezowocna, ale wr�cz 

szkodliwa dla zbawienia człowieka. Natchniony autor bowiem naucza: 

„Niech przeto człowiek baczy na siebie samego, spo�ywaj�c ten chleb 

i pij�c z tego kielicha. Kto bowiem spo�ywa i pije nie zwa�aj�c na Ciało 

[Pa�skie], wyrok sobie spo�ywa i pije” (1 Kor 11, 28-29). Nie ma wi�c 

w�tpliwo�ci, �e stan grzechu powoduje, i� Komunia �wi�ta nie tylko nie 

jest „ekologiczna”, ale wr�cz sprzeciwia si� tej idei, gdy� stanowi naru-

szenie naturalnych relacji oraz oddala człowieka od ostatecznego celu 

jego egzystencji. Osoba obci��ona grzechem powinna wi�c poprzesta� na 

niepełnym uczestnictwie we Mszy �wi�tej oraz korzysta� z innych ni�
Komunia form pobo�no�ci eucharystycznej. W ten sposób – przynajmniej 

w jakiej� cz��ci – skorzysta z zalet „klimatu eucharystycznego”, o czym 

ju� była mowa. Ostatecznie jednak powinna d��y� do tego, aby odzyska�
stan łaski u�wi�caj�cej i w ten sposób znowu wej�� we wspomniany wy-

�ej „klimat”. 

W tym miejscy warto tak�e zwróci� uwag� na społeczne wezwania 

do pojednania. „Je�li […] przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam wspo-

mnisz, �e brat twój ma co� przeciw tobie, zostaw tam dar swój przez ołta-

rzem, a najpierw id	 i pojednaj si� z bratem swoim. Potem przyjd	 i dar 

swój ofiaruj!” – napisane jest w Ewangelii według �wi�tego Mateusza

(5, 23-24). Zgodnie z janow� tez� o miło�ci, miło�� do Boga jest 

niemo�liwa bez miło�ci do człowieka (por. 1 J 4, 20-21). W tym miejscu 

wi�c po raz kolejny uwidacznia si� prawda, �e ch�� pełnego uczestnictwa 

                                                
89 DC 7. 
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w Eucharystii jest po�rednio wezwaniem do pojednania, które dotyczy nie 
tylko relacji człowiek-Bóg, ale tak�e człowiek-człowiek. W tym sensie 

„klimat eucharystyczny” jest „klimatem pokoju”. Je�li za� uzna si�, �e 

pokój jest naturalnym, czyli ekologicznym stanem dla człowieka
90

, to 

mo�na w tym dostrzec nast�pn� tez� mówi�c� o tym, �e Eucharystia jest 

ekologiczna
91

. 

2.5. W „EKOLOGICZNYM KLIMACIE” DOWARTO�CIOWANIA PRZYRODY

Kolejn� z kwestii, nad którymi warto si� zatrzyma� w ramach re-

fleksji nad „ekologiczno�ci�” Eucharystii, jest dostrze�enie w Niej Po-

karmu dla człowieka zd��aj�cego ku zbawieniu. Chocia� bez w�tpienia 

trzeba patrze� na ów Pokarm w kategoriach teologicznych i dostrzega�
w Nim 	ródło mocy do osi�gni�cia zbawienia – o czym szeroko była 

mowa wy�ej – to jednak, jak stwierdza Jan Paweł II, „Eucharystia to 

prawdziwa uczta, na której Chrystus ofiaruje siebie jako pokarm. Kiedy 

Jezus zapowiada to po raz pierwszy, Jego słuchacze s� zaskoczeni 

i zdezorientowani, co zmusza Mistrza do podkre�lenia obiektywnej praw-

dy zawartej w Jego słowach: «Zaprawd�, zaprawd�, powiadam wam: Je-

�eli nie b�dziecie jedli Ciała Syna Człowieczego ani pili Krwi Jego, nie 

b�dziecie mieli �ycia w sobie» (J 6, 53). Nie chodzi tu pokarm w sensie 

metaforycznym: «Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja 

jest prawdziwym napojem» (J 6, 55)”
92

. 

W tym miejscu warto przywoła� tak�e tre�ci z Wprowadzenia do 

Mszału Rzymskiego, gdzie mo�na przeczyta�: „Id�c za przykładem Chry-

stusa Pana, Ko�ciół zawsze u�ywał do odprawiania uczty Pa�skiej chleba 

i wina z wod�. Chleb, którego u�ywa si� do sprawowania Eucharystii, 

powinien by� czysto pszenny, �wie�o wypieczony i niekwaszony, zgod-

nie ze staro�ytn� tradycj� Ko�cioła łaci�skiego. Natura znaku domaga si�
tego, by materia słu��ca do sprawowania Eucharystii miała wygl�d po-

                                                
90 Por. PT 5. 
91 Por. Wyrostkiewicz. Ekologia ludzka s. 160-162. 
92 EdE 16. 
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karmu. Wynika st�d, �e chleb eucharystyczny, jakkolwiek niekwaszony 
i w formie tradycyjnej, powinien by� tak sporz�dzony, aby kapłan w cza-

sie Mszy z ludem mógł rzeczywi�cie przełama� hosti� na kilka cz��ci 
i rozdzieli� przynajmniej niektórym wiernym. Nie wyklucza si� jednak 
małych hostii, gdy wymaga tego wi�ksza liczba przyjmuj�cych Komuni�
�w. lub inne racje duszpasterskie. Czynno�� łamania chleba, która w ok-

resie apostolskim dała nazw� Eucharystii, wyra	niej ujawni moc i wy-

mow� znaku jedno�ci wszystkich w jednym chlebie. B�dzie te� znakiem 
miło�ci, poniewa� jeden chleb dzieli si� mi�dzy braci. Wino do celeb-

rowania Eucharystii powinno by� z owocu winnego krzewu (por. Łk 22, 

18), naturalne i czyste, to jest bez jakichkolwiek dodatków obcych sub-

stancji”
93

. Powy�sze tre�ci jednoznacznie wskazuj� na to, �e trzeba w Eu-

charystii widzie� Pokarm i Uczt�. Nie ma w�tpliwo�ci, �e sprowadzenie 

Postaci eucharystycznych jedynie do zagadnie� biologiczno-przyrodni-

czych byłoby powa�nym nadu�yciem; pewn� tak�e redukcj� Ich wymowy 

i znaczenia byłoby nie zwrócenie uwagi na te kwestie.

Pokarm jako taki jest elementem niezb�dnym do przetrwania ka�-
dego �ywego organizmu. Stanowi �rodek zaspokojenia jednej z podsta-

wowych potrzeb biologicznych, jak� jest głód. Od�ywianie si� w du�ym 

stopniu wpływa wi�c na sfer� somatyczn�, ale tak�e na psychik� i ogólnie 

poj�te zdrowie człowieka, a tak�e na relacje społeczne, w których on 

uczestniczy
94

. Nie jest wi�c przesad� stwierdzenie, �e pokarm stanowi 

fundament wszelkiego rozwoju człowieka-osoby. Pozwala to tak�e 

w sposób empiryczny do�wiadczy�, �e istnieje �cisły zwi�zek człowieka 

z integralnie rozumianym �rodowiskiem naturalnym. To wszystko ma za�
du�e znaczenie w kontek�cie poszukiwania odpowiedzi na pytanie o to, 

czy Eucharystia jest ekologiczna
95

. 

Dostrzegaj�c w Eucharystii Pokarm dla ludzi, warto te� zauwa�y�, 
�e jest On im rozdzielany podczas Uczty. Nie wchodz�c w szczegółowe 

analizy tego symbolu, warto przynajmniej zwróci� uwag� na to, �e uczta 

jako taka jest wyrazem wspólnoty – wyrazem rado�ci i jedno�ci mi�dzy 

biesiaduj�cymi lud	mi. W tym sensie, bior�c pod uwag� to, co zostało 

                                                
93 WMR 281-284. 
94 Por. A. Zwoli�ski. Jedzenie w relacjach społecznych. Kraków 2006 s. 5-21. 
95 Por. Wyrostkiewicz. Ekologia ludzka s. 116-118. 
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powiedziane na temat „ekologiczno�ci” relacji społecznych, mo�na z tej 

perspektywy dostrzec w Uczcie eucharystycznej rzeczywisto�� sprawia-

j�c�, �e utrzymywany jest naturalny, czyli ekologiczny stan w �wiecie
96

. 

Przygl�daj�c si� przyrodzonym wła�ciwo�ciom Postaci euchary-

stycznych warto te� zwróci� uwag� na to, �e s� one owocami przyrody 

oraz „pracy r�k ludzkich”
97

. To pozwala – jak stwierdza Benedykt XVI 

– „doceni� pierwotne uczestnictwo, jakiego oczekuje Bóg od człowieka, 

aby doprowadzi� do spełnienia w nim swego dzieła oraz nadania pełnego 

znaczenia dla pracy ludzkiej, która poprzez celebracj� eucharystyczn� jest 

zjednoczona z ofiar� odkupie�cz� Chrystusa”
98

. Jest to podkre�lenie 

prawdy, �e praca człowieka jest „miła Bogu”, �e postrzega j� jako war-

to��. Jest to tak�e kolejny element �wiadcz�cy o „ekologiczno�ci” Eucha-

rystii. Praca bowiem jawi si� jako czynnik w znacznym stopniu wpływa-

j�cy na utrzymanie równowagi ekologicznej w �wiecie, a zwłaszcza na 

rozwój integralny osoby ludzkiej
99

. Dla ukazania pełnej prawdy trzeba tu 

jednak doda�, �e aby tak si� stało, musz� by� spełnione odpowiednie wa-

runki
100

. 

Niezwykle istotn� w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie o „eko-

logiczno��” Eucharystii jest zwi�zek, jaki daje si� zauwa�y� pomi�dzy 

Ni� i ochron� przyrody
101

. Mówi�c inaczej, chodzi o to, �e Eucharystia – 

oprócz wszystkich omówionych wy�ej kwestii – równie� dlatego jawi si�
jako ekologiczna, �e Jej przesłanie wzywa ludzi do troski o przyrod�
i pokazuje jej warto��. Pierwsz� kwest�, na któr� w tym kontek�cie nale-

�y zwróci� uwag� jest fakt, �e – o czym ju� wspominano – podstawowa 

                                                
96 Por. Zwoli�ski s. 349-372. 
97 Por. MR s. 15*. 
98 SC 47. 
99 Por. Wyrostkiewicz. Ekologia ludzka s. 122-126. 
100 Por. M. Wyrostkiewicz. W trosce o „społeczn� ekologi� pracy”. RT 52:2005 

z. 3 s. 159-171. 
101 By� mo�e niektórzy mog� pyta� o to, dlaczego dopiero w tym miejscu jest 

mowa o ochronie przyrody. Uznaj�c to za podstawowe kryterium „ekologiczno�ci” 

chcieliby bowiem, aby ten problem był zagadnieniem wiod�cym. Nie jest to jednak 

wła�ciwe podej�cie. W my�l podj�tych zało�e� i przyj�tego „klucza «ekologiczno�ci»” 

ochrona przyrody jawi si� jako wa�ny, ale nie najwa�niejszy faktor w odpowiedzi na 

pytanie o to, czy Eucharystia jest ekologiczna. 
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materia niezb�dna do sprawowania Eucharystii to naturalne, ekologiczne 
składniki, jakimi s�: chleb „czysto pszenny, �wie�o wypieczony i niekwa-
szony”102, wino „z owocu winnego krzewu, naturalne i czyste, to jest bez 
jakichkolwiek dodatków obcych substancji”103 i woda. Jezus ustanawiaj�c 
Naj�wi�tszy Sakrament nie wykorzystuje wyrobów syntetycznych, ale 
naturalne – ekologiczne. Taki wybór wskazuje na dowarto�ciowanie 
przez Niego tego rodzaju rzeczy. Poza tym pokazuje On, �e szanuje rów-
nie� naturalne potrzeby człowieka – staje si� Pokarmem, 	ródłem mocy – 
a nie jakim� niedost�pnym bóstwem. Przygl�daj�c si� Eucharystii mo�na 
wi�c stwierdzi�, �e dla Jezusa jako wa�ne i cenne jawi si� to, co jest natu-
ralne. Symbol chleba i wina, które s� „ekologicznymi” wytworami przy-
rody, prowadzi do wniosku, �e Eucharystia jest w pewnym sensie po-
chwał� „ekologicznego” my�lenia i działania. 

To my�lenie nie ogranicza si� jedynie do w�skiego pola ochrony 
przyrody „wokół siebie”. Jak bowiem zauwa�a Benedykt XVI, chrze�ci-
janin celebruj�c Eucharysti� „czyni to w imieniu całego stworzenia, sta-
raj�c si� w ten sposób o u�wi�cenie �wiata i pracuj�c intensywnie w tym 
celu. Eucharystia rzuca pot��ne �wiatło na ludzk� histori� i na cały ko-
smos. […] gdy kapłan podczas ofiarowania darów kieruje do Boga mo-
dlitw� błogosławie�stwa i pro�by dotycz�c� chleba i wina, «owocu 
ziemi», «winnego krzewu » oraz «pracy r�k ludzkich». Tymi słowami, 
poza wł�czeniem całego ludzkiego trudu i aktywno�ci w ofiar� zło�on�
Bogu, liturgia wzywa nas do uznania ziemi za stworzenie Bo�e, wytwa-
rzaj�ce potrzebne nam po�ywienie. Ziemia nie jest niezale�n� rzeczywi-
sto�ci�, sam� materi�, któr� nieodpowiedzialnie si� posługujemy według 
ludzkiej po��dliwo�ci. Ma ona miejsce w dobrym zamy�le Boga, według 
którego wszyscy jeste�my powołani, aby sta� si� synami i córkami w je-
dynym Synu Bo�ym, Jezusie Chrystusie (por. Ef 1, 4-12). Słuszne zatro-
skanie o warunki ekologiczne, jakie degraduj� natur� stworzon� w tak 
wielu cz��ciach �wiata, znajduje pociech� w perspektywie chrze�cija�-
skiej nadziei, która zobowi�zuje do odpowiedzialnego działania na rzecz 
ochrony stworzenia. W zwi�zku pomi�dzy Eucharysti� a kosmosem 
odkrywamy bowiem jedno�� Bo�ego zamysłu i mo�emy poj�� gł�boki 
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zwi�zek pomi�dzy stworzeniem i «nowym stworzeniem», zapocz�tkowa-
nym przez zmartwychwstanie Chrystusa, nowego Adama. Uczestniczymy 
w nim ju� obecnie na mocy Chrztu (por. Kol 2, 12 n.), i w ten sposób 
nasze chrze�cija�skie �ycie, karmione Eucharysti�, otwiera si� na per-
spektyw� nowego nieba i nowej ziemi, nowego �wiata, w którym nowe 
Jeruzalem zst�puje z nieba, od Boga, «przystrojone jak oblubienica 
zdobna w klejnoty dla swego m��a» (Ap 21, 2)”104

. Takie tezy w pełni 

odpowiadaj� „ekologicznemu my�leniu”, na co jeszcze przyjdzie zwróci�
uwag�. 

Interesuj�cym dopowiedzeniem do słów obecnego Papie�a jest wy-

powied	 jego poprzednika, który tak�e wskazuje na „kosmiczny wymiar” 

Naj�wi�tszego Sakramentu. Podkre�la to warto�� całego stworzenia: 

„Gdy my�l� o Eucharystii, patrz�c na moje �ycie kapłana, biskupa 

i Nast�pcy Piotra, wspominam spontanicznie wiele chwil i miejsc, 

w których dane mi było j� sprawowa�. Pami�tam ko�ciół parafialny 

w Niegowici, gdzie spełniałem moj� pierwsz� posług� duszpas-

tersk�, kolegiat� �w. Floriana w Krakowie, katedr� na Wawelu, 

bazylik� �w. Piotra oraz wiele bazylik i ko�ciołów w Rzymie i na 

całym �wiecie. Dane mi j� było równie� sprawowa� w wielu 

miejscach na górskich szlakach, nad jeziorami i na brzegach 

morskich; sprawowałem j� na ołtarzach zbudowanych na stadio-

nach, na placach miast… Ta ró�norodna sceneria moich Mszy �w. 

sprawia, i� do�wiadczam bardzo mocno uniwersalnego – mo�na 

wr�cz powiedzie� kosmicznego charakteru celebracji eucharystycz-

nej. Tak, kosmicznego! Nawet wtedy bowiem, gdy Eucharystia jest 
celebrowana na małym ołtarzu wiejskiego ko�cioła, jest ona wci��
poniek�d sprawowana na ołtarzu �wiata. Jednoczy niebo z ziemi�. 
Zawiera w sobie i przenika całe stworzenie. Syn Bo�y stał si� czło-

wiekiem, aby w najwy�szym akcie uwielbienia przywróci� całe 

stworzenie Temu, który je uczynił z niczego. I w ten sposób On – 

Najwy�szy i Wieczny Kapłan – wchodz�c do odwiecznego sanktu-

arium przez swoj� krew przelan� na Krzy�u, zwraca Stwórcy i Ojcu 

całe odkupione stworzenie. Czyni to przez posług� kapła�sk� Ko-

�cioła, na chwał� Naj�wi�tszej Trójcy. Doprawdy jest to mysterium 
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fidei, dokonuj�ce si� w Eucharystii: �wiat, który wyszedł z r�k 

Boga Stwórcy, wraca do Niego odkupiony przez Chrystusa”
105

. 

Uwa�ne przyjrzenie si� Eucharystii pozwala potwierdzi� tezy, �e 

całe stworzenie jest dla Boga warto�ciowe, �e ma ono swoje miejsce 

w Bo�ej ekonomii zbawienia. To za� nie pozostawia w�tpliwo�ci, �e po-

winno by� ono szanowane i chronione
106

. Obie rzeczywisto�ci, czyli lu-

dzie i przyroda, zostały odkupione przez Chrystusa, obie te� – chocia�
ka�da na swój sposób – b�d� uczestniczyły w chwale zbawionych (por. 

Rz 8, 21). 

Nie mo�na te� zapomina� o tym, �e całe wydarzenie euchary-

styczne jest „momentem” pogł�biania wiary, nadziei i miło�ci oraz prób�
spogl�dania na �wiat z perspektywy tych cnót. W tym sensie jest to tak�e 

wezwanie do troski o przyrod�. Wiara wzywa do szacunku wobec dzieła 

stwórcy i podkre�la fakt, �e to On jest ostatecznym Panem �wiata. Na-

dzieja kieruje my�li ku eschatologii – o czym ju� była mowa. Miło�� na-

tomiast „nakazuje” kocha� Boga, co powinno si� wyra�a� w relacji do 

Jego dzieła, a tak�e wszystkich ludzi, tak�e tych, którzy b�d� �yli na 

ziemi w przyszło�ci, czego wyrazem mo�e by� umo�liwienie im korzy-

stania z zasobów przyrodniczych
107

. W tym kontek�cie warto te� zwróci�
uwag� na to, �e troska o przyrod� mo�e sta� si� elementem realizacji po-

stulatów wynikaj�cych z warto�ci i zasad �ycia społecznego, zwłaszcza 

za� sprawiedliwo�ci
108

 i powszechnego przeznaczenia dóbr
109

. Zacho-

wywanie tych zasad, co ju� sygnalizowano, jawi si� tak�e jako działal-

no�� proekologiczna
110

. 

Analiza ró�nych kwestii zwi�zanych z Eucharysti� i Jej wpływem 

na �ycie osobiste człowieka pozwala pozytywnie odpowiedzie� na pyta-

nie o to, czy jest Ona ekologiczna. Pełn� odpowied	 mo�na uzyska� ob-

                                                
105 EdE 8. 
106 Por. M. Wyrostkiewicz. O przyrodzie w kontek�cie nadziei. W: Nadzieja chrze�-

cija�ska i nadzieje ludzkie. Red. J. Nagórny, M. Pokrywka. Lublin 2003 s. 223-230. 
107 Por. Wyrostkiewicz. Ekologia ludzka s. 175-178. 
108 Por. KNSK 201-203. 
109 Por. KNSK 174-184. 
110 Por. Wyrostkiewicz. Ekologia ludzka s. 152-158. 
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serwuj�c skutki „klimatu eucharystycznego” w relacjach do innych ludzi 
oraz stworze�. 

3. „EKOLOGICZNE” TEKSTY LITURGICZNE

Ka�dy, kto chciałby znale	� w Mszale Rzymskim
111

 słowa „ekolo-

gia” lub „ekologiczny”, z góry skazany byłby na pora�k�. Ksi�ga ta bo-

wiem nie zawiera takich sformułowa�. Mo�na w niej jednak znale	�
pewne „ekologiczne teksty”, tzn. takie, w których mimo braku wyra�e�
zaczynaj�cych si� od „eko”, pojawiaj� si� tre�ci nawi�zuj�ce do zagad-

nie� zwi�zanych z ekologi�. Wybrane z nich zostan� zaprezentowane 

i krótko skomentowane poni�ej. 

Kryterium, według którego b�d� rozpoznawane „ekologiczne tek-

sty”, stanie si� bezpo�rednie nawi�zanie w nich do tematyki przyrodni-

czej. Wynika to z faktu, �e ekologia w pierwotnym rozumieniu jest nauk�
przyrodnicz�112

. B�dzie tu wi�c chodziło o „wyłuskanie” tekstów poru-

szaj�cych problematyk� relacji w �wiecie istot stworzonych oraz troski 

o przyrod�. Trzeba wi�c wyra	nie powiedzie�, �e – w my�l przyj�tego 

wcze�niej „klucza ekologiczno�ci” – stanowi to pewne zaw��enie. Takie 

działanie nie jest jednak bezpodstawne. Cała bowiem Eucharystia 

– o czym w szczegółach była mowa wcze�niej – oprócz tego, �e jest 

uwielbieniem Boga i dzi�kczynieniem składanym Mu, jest tak�e 

„narz�dziem” rozwoju człowieka. Dlatego, niemal�e wszystkie teksty 

modlitw umieszczonych w Mszale, spełniaj� warunek „ekologiczno�ci” 

z punktu widzenia ekologii ludzkiej. Ograniczenie si� wi�c do tekstów 

„przyrodniczych” jawi si� wi�c jako szansa utrzymania spójno�ci wy-

wodu i nie „rozmywania” tematu. 

                                                
111 Mszał Rzymski dla diecezji polskich. Pozna� 1986. 
112 Por. C. A. Ville. Biologia. Tłum. T. Bilewicz-Pawi�ska i in. Warszawa 1990 

s. 832; T. Umi�ski. Ekologia – �rodowisko – przyroda. Podr�cznik dla szkół �rednich. 

Warszawa 1995 s. 12. 
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3.1. EKOLOGICZNE FORMULARZE MSZALNE

Mszał Rzymski przewiduje wiele ró�nych formularzy mszalnych. 
W�ród nich s� takie, które mog� by� uznane za „ekologiczne”. Zawieraj�
one bowiem teksty wprost mówi�ce o przyrodzie, a zwłaszcza o jej roli 

w �yciu człowieka. 

Najlepszym przykładem, jaki mo�na tu przywoła�, s� dwie Msze: 

w okresie zasiewów i po zbieraniu plonów ziemi. Wybrane teksty z tych 

formularzy brzmi� nast�puj�co: 

-  kolekta (Msza w okresie zasiewów): „Bo�e, nasz Ojcze, ufaj�c 

w Twoj� pomoc rzucamy ziarna w ziemi�, nasza praca nie mo�e 

jednak zapewni� plonów, spraw, aby nasze ziarna wzrosły i hojnie 

obrodziły”
113

 albo „Panie, nasz Bo�e, udziel błogosławie�stwa swo-

jemu ludowi i spraw, niech ziemia wyda obfite plony, aby�my 

z wdzi�cznym sercem u�ywali ich na twoj� chwał�”114
; 

-  modlitwa nad darami (Msza w okresie zasiewów): „Bo�e, Ty jeste�
prawdziwym Twórc� owoców ziemi i darów nieba, błogosław na-

szej pracy, aby�my zebrali obfite plony i na Twoj� chwał� u�yli da-

rów, które od Ciebie pochodz�”115
; 

-  antyfona na Komuni� (Msza w okresie zasiewów): „Pan obdarzy 

błogosławie�stwem, a nasza ziemia wyda swój owoc”
116

; 

-  modlitwa po Komunii (Msza w okresie zasiewów): „Wszechmog�cy 

Bo�e, w Tobie �yjemy, poruszamy si� i jeste�my, […] pobłogosław 

prac� naszych r�k i rozmnó� ziarna rzucone w ziemi�, aby�my mieli 

dostatek po�ywienia”
117

 albo „Wszechmog�cy Bo�e, daj swoim 

wiernym obfity urodzaj, aby zaspokoiwszy doczesne potrzeby, 

wzrastali równie� duchowo i osi�gn�li �ycie wieczne, którego za-

datek otrzymali w tym Sakramencie”
118

; 

                                                
113 MR s. 157”. 
114 MR s. 157”. 
115 MR s. 157”. 
116 MR s. 158”. 
117 MR s. 158”. 
118 MR s. 158”. 
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-  antyfona na wej�cie (Msza po zebraniu plonów): „Ziemia wydała 

swój owoc, Bóg, nasz Stwórca, nam pobłogosławił”
119

; 

-  kolekta (Msza po zebraniu plonów): „Bo�e, dobry Ojcze, Ty powie-

rzyłe� ludziom ziemi�, z której zebrali�my plony daj�ce �rodki do 

�ycia, spraw, aby�my zawsze u�ywali ich na Twoj� chwał� i po�y-

tek wszystkich bli	nich”
120

 albo „Panie, nasz Bo�e, składamy Tobie 

dzi�kczynienie za plony, które ziemia wydała dla naszego dobra, 

i za działanie Twojej opatrzno�ci, spraw, aby na glebie naszych serc 

dojrzewały owoce sprawiedliwo�ci i miło�ci”
121

; 

-  modlitwa nad darami (Msza po zebraniu plonów): „Bo�e, Ty nam 

dajesz obfite plony doczesne, u�wi�� dary zebrane z urodzajnej 

ziemi, które składamy na dzi�kczynn� Ofiar�, i obdarz nas swoj� ła-

sk�, aby�my przynosili owoce trwaj�ce na �ycie wieczne”
122

; 

-  antyfona na Komuni� (Msza po zebraniu plonów): „Oczy wszyst-

kich zwracaj� si� ku Tobie, Panie, a Ty dajesz im pokarm we wła-

�ciwym czasie”
123

; 

-  modlitwa po Komunii (Msza po zebraniu plonów): „Wszechmog�cy 

Bo�e, w tej eucharystycznej Ofierze zło�yli�my Tobie dzi�kczynie-

nie za zebrane plony, spraw, aby�my wspierani łask� płyn�c� z Eu-

charystii osi�gn�li dobra nieprzemijaj�ce”
124

. 

W tym miejscu warto przywoła� tak�e kilka wybranych tekstów 

z innego formularza, a mianowicie ze Mszy o u�wi�cenie pracy ludzkiej. 

Chocia� nie jest on i�cie „przyrodniczy”, to jednak wyra	nie obecne s�
w nim tematy dotycz�ce relacji człowiek-przyroda i Bóg-przyroda-czło-

wiek. S� to nast�puj�ce teksty: 

-  antyfona na wej�cie: „Na pocz�tku Bóg stworzył niebo i ziemi�. 
Potem Bóg stworzył człowieka na swój obraz. Bóg widział, �e 

wszystko, co uczynił, było bardzo dobre”
125

; 

                                                
119 MR s. 158”. 
120 MR s. 159”. 
121 MR s. 159”. 
122 MR s. 159”. 
123 MR s. 159”. 
124 MR s. 159”. 
125 MR s. 155”. 
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-  kolekta: „Bo�e, Ty przez ludzk� prac� ustawicznie doskonalisz nie-
zmierne dzieło stworzenia i nim kierujesz, wysłuchaj pró�b swoich 
wiernych i spraw, aby wszyscy ludzie znale	li odpowiedni� prac�; 
niech dzi�ki niej polepszaj� warunki własnego �ycia i zgodnym wy-
siłkiem przyczyniaj� si� do post�pu współbraci”126 albo „Bo�e, Ty 
poddałe� wszystkie bogactwa przyrody działaniu człowieka, spraw, 
aby�my oddaj�c si� pracy w duchu chrze�cija�skim, okazywali 
bli	nim szczer� miło�� i wspólnie przyczyniali si� do udoskonalenia 
Twoich stworze�”127; 

-  modlitwa nad darami: „Bo�e, Ty w chlebie i winie dajesz ludziom 
pokarm, który ich podtrzymuje, i Sakrament, który daje im nowe 
�ycie, nie dopu��, aby nam zabrakło pokarmu dla duszy i ciała”128. 

Wypisane wy�ej teksty pokazuj� wiele wa�nych prawd dotycz�cych 
przyrody. Przede wszystkim podkre�laj�, �e to Bóg jest jej jedynym 
i ostatecznym władc� i od Niego zale�y jej „kształt” i los. Pokazuj� tak�e, 
jak wa�n� rol� zasoby przyrodnicze spełniaj� w �yciu ka�dego człowieka: 
s� podstaw� po�ywienia oraz miejscem �ycia i pracy. Z tekstów tych 
mo�na si� te� dowiedzie� o miejscu człowieka w�ród stworze� – mo�na 
zobaczy�, �e s� one dla niego. Takie spojrzenie na przyrod� pozwala te�
dostrzec w niej czynnik wpływaj�cy na osi�gni�cie (b�d	 nie osi�gni�cie) 
przez osob� ludzk� ostatecznego celu jej egzystencji. 

Wa�nym przesłaniem, jakie nios� ze sob� powy�sze fragmenty 
formularzy mszalnych, jest prawda, �e człowiek został przez Boga we-
zwany i powołany do przetwarzania ziemi; �e eksploatacja przyrody jest 
zgodna z Jego wol�. Pokazuj� one tak�e wyra	nie, �e relacje z człowieka 
Bogiem maj� du�e znaczenie dla jego relacji z przyrod�. Mo�na tu dopa-
trze� si� analogii do wydarzenia z raju, kiedy to po odwróceniu si� czło-
wieka od Boga ziemia stała si� dla niego nieprzyjazna (por. Rdz 3, 17-
19). Pokazuje to tak�e, i� „owoce ziemi i pracy r�k ludzkich” maj� słu�y�
człowiekowi w wypełnieniu ostatecznego powołania, którym jest zbawie-
nie. Maj� si� te� przyczynia� do chwały Boga. 

                                                
126 MR s. 155”. 
127 MR s. 156”. 
128 MR s. 156”. 
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W powy�szych tekstach mo�na si� te� doszuka� tre�ci nawi�zuj�-
cych do zasad �ycia społecznego, sprawiedliwo�ci i powszechnego prze-

znaczenie dóbr oraz do miło�ci, która stanowi swoist� zasad� – o czym 

ju� była mowa. Godne podkre�lenia jest zwłaszcza to, �e we wszystkich 

pro�bach kierowanych do Boga nie chodzi o zmian� Jego „polityki” wo-

bec �wiata, ale o przemian� my�lenia i sumienia „siej�cych” i „zbieraj�-
cych plony”, tzn. ludzi korzystaj�cych z zasobów przyrodniczych, a wi�c 

ostatecznie wszystkich mieszka�ców ziemi. 

3.2. EKOLOGICZNE MODLITWY

Oprócz całych „ekologicznych” formularzy, Mszał zawiera tak�e 

inne modlitwy mówi�ce o przyrodzie. W�ród nich s� cztery kolekty do 

Mszy �wi�tych, jakie mo�na sprawowa� w ró�nych potrzebach. S� to: 

-  modlitwa w okresie trz�sienia ziemi: „Bo�e, Ty utwierdziłe� ziemi�
w jej posadach, oszcz�d	 zatrwo�onych, oka� miłosierdzie błagaj�-
cym, spraw niech zniknie niebezpiecze�stwo trz�sienia ziemi, aby-

�my zawsze odczuwali Twoj� łaskawo�� i pełni Twojej opieki 

z wdzi�czno�ci� Tobie słu�yli”
129

; 

-  modlitwa o deszcz: „Bo�e, w Tobie �yjemy, poruszamy si� i jeste-

�my, ze�lij nam obfity deszcz, aby�my posiadaj�c dostateczne 

�rodki do �ycia doczesnego, z ufno�ci� ubiegali si� o dobra 

wieczne
130

; 

-  modlitwa o pogod�: „Wszechmog�cy wieczny Bo�e, Ty zsyłaj�c 

do�wiadczenia leczysz nas z pychy, a przebaczaj�c nam winy oka-

zujesz sw� dobro�, wysłuchaj nasze pro�by i udziel nam upragnio-

nej pogody, aby�my pełni rado�ci u�ywali Twoich darów na Twoj�
chwał� i dla naszego zbawienia”

131
; 

-  modlitwa o ustanie burz: „Wszechmog�cy Bo�e, wszystkie siły 

przyrody s� Tobie posłuszne, pokornie Ci� błagamy, u�mierz 

                                                
129 MR 167’’. 
130 MR 167’’. 
131 MR 167’’. 
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gwałtowne nawałnice i spraw, aby nasza trwoga zmieniła si� w ra-
dosne dzi�kczynienie”132. 

Teksty te wyra	nie akcentuj� prawd�, �e jedynym władc� �wiata 
jest Bóg i tylko On mo�e w sposób pewny i radykalny zmieni� bieg ziem-
skich zdarze�. Człowiek modl�cy si� tymi formułami bez w�tpienia 
uznaje władz� Boga i dlatego do Niego zwraca si� z pro�b� o lepsze wa-
runki egzystencji, które maj� mu pomóc lepiej realizowa� podstawowe 
powołanie. Warto zauwa�y�, �e chocia� wszystkie te modlitwy s� pro�b�
o jak najdogodniejsze warunki �ycia doczesnego, to jednak nie chodzi tu 
o proste dostosowanie przyrody do potrzeb człowieka. Rado�� z �ycia, 
jak� mo�e przynie�� zmiana niekorzystnych warunków pogodowych 
i innych czynników przyrodniczych, jest pokazana jako korzystna dla 
człowieka, ale nie najwa�niejsza. Głównym celem tych wezwa� jest 
chwała Boga i zbawienie człowieka. Ostatecznie wi�c chodzi o to, aby 
człowiek mógł dobrze słu�y� Bogu i spełnia� na ziemi swoj� rol�. Wida�
z tego, �e relacja do przyrody ma znaczenie w osi�ganiu pełni �ycia. 

Powy�sze teksty pokazuj� tak�e prawd�, �e w �wiecie nie ma zda-
rze� przypadkowych; �e nawet bolesne do�wiadczenia, jak trz�sienie 
ziemi lub powód	, maj� sens, je�li si� je wła�ciwie odczyta. Wszystko, co 
Bóg „zsyła” na ziemi�, dzieje si� z miło�ci do człowieka i dla jego dobra. 
„Trudne momenty” stanowi� impuls, który niejako zmusza człowieka do 
tego, aby si� zastanowił nad swoim miejscem w �wiecie i swoj� rol�
w nim oraz nad ostatecznym przeznaczeniem; aby zrobił sobie rachunek 
sumienia i – je�li trzeba – podj�ł trud nawrócenia. Je�li człowiek potrak-
tuje Boga jak dobrego Ojca, to nie b�dzie widział w niekorzystnych wa-
runkach Jego „kaprysów”, ale swoiste znaki czasu133. 

W zaprezentowanych wy�ej tekstach modlitw mo�na si� dopatrze�
swego rodzaju próby wiary. Człowiek, patrz�c na kataklizmy, z którymi 
sam sobie nie mo�e poradzi� i które, nawet z punktu widzenia nauk przy-
rodniczych s� nie do opanowania, zwraca si� o pomoc do Boga. Jest to 
wi�c wyraz przekonania, �e prawdziwa wiara jest w stanie „przenosi�

                                                
132 MR 168’’. 
133 Syntetyczne informacje na temat znaków czasu przedstawia J. Gocko (por. 

Znaki czasu. W: Jan Paweł II – Encyklopedia nauczania moralnego s. 600-602). 
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góry” (por. Mt 17, 20) i wyrywa� z korzeniami nawet najwi�ksze drzewa 
(por. Łk 17, 6). 

3.3. EKOLOGICZNE WTKI W TEKSTACH Z LITURGII EUCHARYSTYCZNEJ

Dla pełniejszego obrazu „ekologicznych” tekstów mszalnych „do 

wyboru” warto przyjrze� si� tak�e prefacjom. W�ród nich mo�na dostrzec 

kilka „ekologicznych”. 

Jedn� z nich jest druga prefacja o Narodzeniu Pa�skim, której wła-
sny tytuł brzmi Wcielenie odnawia wszech�wiat. Znajduj� si� w niej sło-
wa mówi�ce o tym, �e Jezus „b�d�c niewidzialnym Bogiem ukazał si� na-
szym oczom w ludzkim ciele” aby „odnowi� całe stworzenie”134. Kolejna, 
na któr� warto tu zwróci� uwag� to Czwarta prefacja wielkanocna „Od-
nowa wszech�wiata przez misterium paschalne”. Wyra�a ona prawd�, �e 
„gdy Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha […] odnowił całe 
stworzenie”135. Teksty te wyra	nie wskazuj� na to, �e przyroda ma swoje 
„stałe miejsce” w Boskiej ekonomii zbawienia, o czym była mowa wy�ej. 

Nast�pnym tekstem, który warto w tym kontek�cie przywoła�, jest 
fragment Pierwszej prefacji o Wniebowst�pieniu „Chrystus uprzedził nas 

w chwale”. Mo�na w niej przeczyta�, �e Jezus to „Król chwały, którego 
podziwiaj� Aniołowie” i jest „Władc� stworzenia”136. Podobne tre�ci 
zawieraj� dwie inne prefacje. Pierwsza z nich to Prefacja o Jezusie Chry-

stusie, Królu Wszech�wiata „Chrystus, wiekuisty Kapłan i Król Wszech-

�wiata”, która zgodnie ze swoim tytułem stwierdza, �e Jezus jest Tym, 
Który „poddawszy swej władzy wszystkie stworzenia”137. Kolejn� jest 
Trzecia prefacja zwykła „Bóg Stwórca i Odkupiciel człowieka”. Korzy-
staj�c z niej kapłan zwraca si� do Boga jako do Tego, Któremu „słu��
[…] wszystkie stworzenia”138. 

                                                
134 MR s. 21*. 
135 MR s. 40*. 
136 MR s. 42*. 
137 MR s. 66*. 
138 MR s. 55*. 
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Ten w�tek, w nieco zmienionej i rozbudowanej formie, pojawia si�
w Pi�tej prefacji na niedziele zwykłe zatytułowanej Dzieło stworzenia. 
Zawiera ona nast�puj�ce słowa: „Panie, Ojcze niebieski, wszechmog�cy 
i miłosierny Bo�e. Ty stworzyłe� wszystko, co jest na �wiecie, i sprawi-
łe�, �e zmieniaj� si� pory roku. Ty stworzyłe� człowieka na swoje podo-
bie�stwo i poddałe� mu wszech�wiat godny podziwu, aby w Twoim imie-
niu panował nad całym stworzeniem i chwalił Ciebie w Twoich dziełach, 
przez naszego Pana Jezusa Chrystusa”139. Teksty te podkre�laj� prawd�
o tym, �e Bóg jest jedynym władc� �wiata – wszystkich stworze�. Oprócz 
tego jednak pokazuj� wyra	nie, �e człowiek jest niejako namiestnikiem 
Boga na ziemi, �e to człowiekowi wszystkie stworzenia maj� słu�y�. 

Równie� w modlitwach eucharystycznych znajduj� si� teksty, które 
mo�na uzna� za „ekologiczne”. Jednym z nich jest fragment Czwartej 

Modlitwy Eucharystycznej, gdzie znajduj� si� nast�puj�ce słowa: „Wy-
sławiamy Ci�, Ojcze �wi�ty, bo jeste� wielki i wszystkie stworzenia gło-
sz� Twoj� m�dro�� i miło��. Ty stworzyłe� człowieka na swoje podobie�-
stwo i powierzyłe� mu cały �wiat, o aby słu��c Tobie samemu jako 
Stwórcy, rz�dził wszelkim stworzeniem”140. Korzystaj�c za� z Pierwszej 

Modlitwy Eucharystycznej z udziałem dzieci, której tytuł własny brzmi 
Bóg naszym Ojcem, kapłan zwraca si� do Boga tymi słowami: „nasz Oj-
cze […] wielbimy Ciebie za pi�kny �wiat […], za sło�ce i gwiazdy, […] 
za ziemi�, za ludzi, którzy na niej mieszkaj� i za �ycie, które otrzymali-
�my od Ciebie”141. W Trzeci� Modlitw� Eucharystyczn� z udziałem dzieci 

„Dzi�kujemy Ci, Bo�e” wł�czone s� takie zdania: „Dzi�kujemy Tobie, 
Bo�e, nasz Ojcze, bo Ty nas stworzyłe� […]. Ty jeste� Panem wszyst-
kiego, co �yje”142. Tre�ci, jakie si� tu znajduj�, nie s� nowe. Pojawiały si�
ju� bowiem w cytowanych wy�ej fragmentach Mszy. Wydaje si� wi�c, �e 
wyja�nienie ich wymowy nie jest konieczne. 

Wszystkie z wypisanych wy�ej tekstów s� odczytywane jedynie 
podczas wybranych Mszy, sprawowanych w odpowiednich intencjach. S�
jednak takie „ekologiczne tre�ci”, które pojawiaj� si� podczas ka�dej Eu-
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charystii. Chodzi tu o tekst, którym w czasie Przygotowania darów ka-
płan zwraca si� do Boga mówi�c: „Błogosławiony jeste�, Panie Bo�e 

wszech�wiata, bo dzi�ki Twojej hojno�ci otrzymali�my chleb, który jest 

owocem ziemi i pracy r�k ludzkich; Tobie go przynosimy, aby stał si� dla 

nas chlebem �ycia”
143

 i „Błogosławiony jeste�, Panie Bo�e wszech�wiata, 

bo dzi�ki Twojej hojno�ci otrzymali�my wino, które jest owocem win-

nego krzewu i pracy r�k ludzkich; Tobie je przynosimy, aby stało si� dla 

nas napojem duchowym”
144

. Podobnie, jak we wcze�niejszym przypadku, 

znaczenie tych słów zostało ju� wyja�nione we wcze�niejszych partiach 

niniejszego opracowania. W�tek ten pojawia si� tu jedynie dlatego, �e je-

go brak mógłby by� odczytany jako niedopatrzenie. Powtarzanie wyja�-
nienia jego znaczenia wydaje si� by� jednak niepotrzebne. 

Warto zauwa�y�, �e wszystkie przywołane wy�ej tre�ci s� jedynie 

tekstami „podstawowymi”. Je�li za� doda si� do nich odpowiednie czyta-

nia z Pisma �wi�tego, homilie (kazania), wezwaniaw modlitwie po-

wszechnej oraz komentarze, wówczas Msza �wi�ta mo�e sta� si� jeszcze 

bardziej „ekologiczna”. 

Fakt, �e w Mszale znajduj� si� „ekologiczne” teksty, pokazuje, i�
przyroda i relacje z ni� zwi�zane s� wa�ne i potrzebne we wła�ciwej re-

alizacji podstawowego powołania człowieka. S� to kwestie to do tego 

stopnia wa�ne, �e stały si� tre�ci� najdoskonalszej modlitwy Ko�cioła. 

* * * 

Powy�sze analizy jednoznacznie wskazuj� na to, �e na pytanie po-

stawione w tytule niemniejszego opracowania nale�y odpowiedzie� po-

zytywnie: Eucharystia jest ekologiczna. Oznacza to, �e jest Ona nie tylko 

„przyjazna” dla człowieka i całego �wiata, ale i� stanowi tak�e pomoc 

w realizacji ostatecznego celu tych rzeczywisto�ci. 

Prawdopodobne jest, �e kto� zapyta o sens tej refleksji. Niektórzy, 

by� mo�e, uznaj� j� za „mało �yciow�”, i�cie teoretyczn� kwesti� – nie-
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mal�e bezu�yteczny wywód. Bez w�tpienia nie jest to wła�ciwe podej�cie 
do „ekologiczno�ci” Eucharystii. Mo�na wr�cz powiedzie�, �e jest to 
bł�dne my�lenie. Przedstawiona wy�ej refleksja, w której – w sposób 
nieco ogólny – zostało „udowodnione”, �e Eucharystia jest ekologiczna, 
wyra	nie bowiem pokazuje kolejny argument (obok wielu dotychczas 
przedstawianych przez teologów) mówi�cy o pozytywnej roli Naj�wi�t-
szego Sakramentu w egzystencji człowieka zgodnej z jego natur�. Po-
wy�szy wywód pozwala te� dostrzec, jak bardzo ró�norodnych owoców, 
sprzyjaj�cych integralnemu rozwojowi osoby ludzkiej dostarcza jej prze-
bywanie w „klimacie eucharystycznym”. Po�rednio wi�c wskazuje on na 
bogactwo, zło�ono�� i wspaniało�� tego sakramentu zarówno z punktu 
widzenia ró�nych, a nie tylko z teologicznych nauk. 

Konkluduj�c te refleksje na temat „ekologiczno�ci” Eucharystii 
warto przywoła� słowa Sługi Bo�ego Jana Pawła II, które w tym kontek-
�cie mo�na uzna� za swoisty „ekologiczny program” na XXI wiek dla 
wszystkich chrze�cijan, zwłaszcza za� dla duszpasterzy i katechetów: 
„U progu trzeciego tysi�clecia my wszyscy, dzieci Ko�cioła, jeste�my za-
ch�cani do podj�cia z odnowionym zapałem drogi �ycia chrze�cija�-
skiego. Jak napisałem w Li�cie apostolskim Novo millennio ineunte: «Nie 
trzeba […] wyszukiwa� ‘nowego programu’. Program ju� istnieje: ten 
sam co zawsze, zawarty w Ewangelii i w �ywej Tradycji. Jest on sku-
piony w istocie rzeczy wokół samego Chrystusa, którego mamy pozna-
wa�, kocha� i na�ladowa�, aby �y� w Nim �yciem trynitarnym i z Nim 
przemienia� histori�, a� osi�gnie sw� pełni� w niebieskim Jeruzalem». 
Wypełnianie tego programu odnowionej gorliwo�ci w �yciu chrze�cija�-
skim wiedzie przez Eucharysti�. Ka�dy krok ku �wi�to�ci, ka�de dzia-
łanie podj�te dla realizacji misji Ko�cioła, ka�da realizacja programów 
duszpasterskich winny czerpa� potrzebn� sił� z tajemnicy eucharys-
tycznej i ku niej si� kierowa� jako do szczytu. W Eucharystii mamy Jezu-
sa, Jego odkupie�cz� ofiar�, mamy Jego zmartwychwstanie, mamy dar 
Ducha �wi�tego, mamy adoracj�, posłusze�stwo i umiłowanie Ojca. 
Je�eli zaniedbamy Eucharysti�, jak b�dziemy mogli zaradzi� naszej 
n�dzy?”145. 
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