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Małżonkowie w szkole miłości 
eucharystycznej

W dzisiejszych czasach zauważa się narastający rozdźwięk pomiędzy życiem 
a wiarą. Coraz więcej osób ogranicza swoją wiarę jedynie do wewnętrznych 
i osobistych przeżyć. W kulturze konsumpcjonizmu Bóg staje się niewygod-
ny, a proces ten pogłębia dodatkowo rozbrat między etyką i moralnością 
a praktyką życia. Wierzący żyją tak, jakby Boga nie było. Zjawisko oddala-
nia się wiary od stylu życia trafnie diagnozują badania statystyczne. Posta-
wa wierzących, deklarujących świadomość religijną, nasyca się decyzjami 
sprzecznymi z zasadami wyznawanej wiary. Dotyczy to szczególnie zasad 
moralności przedmałżeńskiej i małżeńskiej, aborcji, eksperymentów gene-
tycznych, a także kwestii gospodarczych i ekonomicznych.

W tej sytuacji powstaje więc potrzeba podjęcia inicjatyw ożywiających 
wiarę, której żywotność i moc sprawcza będą zaczynem przemiany serc. Ist-
nieje również potrzeba pogłębienia duchowości eucharystycznej, zwłaszcza 
wśród małżonków, którzy podejmują szczególną misję i których wspólno-
ta szuka. Taką siłą jest miłość. Niniejsze opracowanie ukazuje niezastąpio-
ną rolę miłości zawartej w Eucharystii i ukazuje jej niezastąpiony wkład 
w trwałość związku małżeńskiego. Małżonkowie w Eucharystii poznają 
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i z Niej przejmują miłość, która ma moc doskonalić i zmieniać ich samych, 
jednocząc ich ze sobą wokół Chrystusa.

1. Eucharystia szkołą miłości przemieniającej

Małżonkowie rozeznają w Eucharystii największą miłość, ponieważ Jezus 
miłuje człowieka „aż do końca” (J 13,1). Nie daje On mu nic innego, jak 
siebie samego, ofiarując swoje Ciało i Krew, a więc całą swoją egzystencję. 
Ta miłość nakłania, aby „życie swoje oddać za przyjaciół swoich” (J 15,13). 
Staje się to możliwe dzięki włączeniu Kościoła, a zatem również małżon-
ków, w ofiarniczy akt Jezusa. Chrześcijanie, „uczestnicząc w Ofierze eu-
charystycznej, w źródle i zarazem szczycie całego życia chrześcijańskiego, 
składają Bogu Boską Żertwę ofiarną, a wraz z nią samych siebie”1. Papież 
Pius XII w encyklice Mediator Dei podkreśla konieczność aktu składania się 
wiernych w ofierze2. Jest ona zawsze uzależniona od ofiary Chrystusa, od 
której otrzymuje siłę i moc i w którą jest włączona. „Ofiara Chrystusa i ofia-
ra wiernych dzięki zjednoczeniu z Nim wzajemnie się przenikają”3.

Chrystus nie ofiarował Bogu tylko swojego życia. Jego ofiara polega-
ła na wewnętrznym posłuszeństwie Bogu Ojcu i Jego synowskiej miłości 
(por. Mt 26,39–42). „A zatem mając na względzie, że z miłością związane 
jest posłuszeństwo, współofiarowanie jest oddaniem siebie Bogu w duchu 
posłuszeństwa i wypełniania woli Bożej”4. W tym samym duchu stwier-
dza Benedykt VI: „Nacisk położony na ofiarę – sacri-ficium – oznacza tutaj 
całe egzystencjalne bogactwo, wciągnięte w przekształcanie naszej ludz-
kiej rzeczywistości, pochwyconej przez Chrystusa”5. Oraz: „Substancjalne 
przekształcenie chleba i wina w Jego Ciało i Jego Krew wnosi do wnętrza 
stworzenia fundament radykalnej przemiany, coś w rodzaju «nuklearnego 
rozszczepienia», by użyć znanego dziś obrazu, wnikającego w najskrytszy 
poziom bytu, przemiany mającej za cel wywołanie procesu przekształcenia 

1 Sobór Watykański II, Konstytucja Lumen gentium, 11.
2 Por. Pius XII, Encyklika Mediator Dei, 66.
3 W. Kazimieruk, Współofiara wiernych świeckich w liturgii Eucharystii, „Liturgia 

Sacra” 20 (2014) nr 2, s. 370.
4 W. Kazimieruk, Współofiara wiernych świeckich…, dz. cyt., s. 371.
5 Benedykt XVI, Adhortacja apostolska Sacramentum caritatis, 70.
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rzeczywistości, którego kresem ostatecznym będzie przemienienie całego 
świata, aż do stanu, w którym Bóg stanie się wszystkim we wszystkich”6.

Małżonkowie rozeznają prawdę, iż celem Eucharystii jest nowy człowiek 
i nowy świat. Nie jest to możliwe jedynie w wyniku samoistnych działań 
małżonków lub świata, np. przez przekształcanie fizyczne. Ta radykalna no-
wość pochodzi od Boga, bierze swój początek w dziele Sługi Bożego. Mał-
żonkowie, przyjmując całkowity dar Jezusa z siebie, są wezwani do takiego 
zaangażowania i przemiany małżeńskiej rzeczywistości, aby również oddać 
Mu całe swoje wspólnotowe życie, aby żyć dla Niego. Ich przemiana staje 
się mistyczną śmiercią, dzięki której mogą zmartwychwstać do pełniejszego 
życia we wspólnocie z Bogiem i dla Niego.

U podstaw małżeńskiego życia Eucharystią i całą prawdą z niej wyni-
kającą stoi głęboka przemiana: „Kto pozostaje w Chrystusie, jest nowym 
stworzeniem” (2 Kor 5,17). Małżonkowie przez sakrament chrztu świętego 
są włączeni w Chrystusa, dlatego zobowiązują się do życia według dyna-
mizmu tegoż sakramentu. Ich zadaniem jest przede wszystkim podjąć akt 
wiary, a także mają dawać świadectwo wiary wobec siebie wszelkimi moż-
liwymi sposobami: „słowem, sercem, myślą, czynem w wielorakich modal-
nościach egzystencjalnych. Niemniej działania chrześcijanina nie zmierzają 
do uczynków, lecz do samego bytu. Uczynki traktowane są jako naturalna 
ekspresja i owoc wewnętrznego stanu. Chrześcijaństwo jest religią osoby 
i osoba ludzka jako «dziecko Boże» w odniesieniu do uniwersum cieszy 
się pewną eksterytorialnością i jest cenniejsza niż zasady dobra moralne-
go”7. Eucharystia uczy małżonków życia w duchu miłości i zjednoczenia: 
„Egzystencja chrześcijańska różni się od moralności, a jeszcze bardziej od 
moralizmu tym, że jest ona przede wszystkim praktyczną realizacją wiary 
ewangelicznej. To, co wierzący wnoszą ze swego życia do Eucharystii i ofia-
rują podczas liturgii, zostało wywołane i rozbudzone przez Eucharystię 
przeżywaną jako działanie Chrystusa i aktualizacja Wydarzenia Paschal-
nego dokonana przez Jego uczniów. Tym wyraźniej dostrzegamy zaanga-
żowanie, jakiego celebracja eucharystyczna domaga się od chrześcijan, im 
jaśniej umiemy w niej dostrzec ofiarę Chrystusa złożoną wobec Ojca dla 
dobra wiernych”8.

6 Benedykt XVI, Adhortacja apostolska Sacramentum caritatis, 11.
7 B. Nadolski, Wprowadzenie do liturgii, Kraków 2004, s. 220.
8 P. A. Liégé, Zrozumieć Eucharystię, tłum. A. Sieprawska, Kraków 1996, s. 108.
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Tak więc dla małżonków życie w Chrystusie jest równoznaczne z naśla-
dowaniem Go. Wynika z tego, że „prawo egzystencji działania – lex existendi 
et operandi – jest wykładnikiem zarówno legis (lex) credendi (objawienia 
i jego wykładni w Kościele), jak i legis orandi (lex orandi) – liturgii. Ethos jest 
w pewnym sensie przedłużeniem liturgicznej praxis. Etyka ludu Bożego jest 
teantropiczna – jest wspólną akcją człowieka i Boga”9.

Małżeńskie życie chrześcijańskie to przede wszystkim upodobnienie się 
do Chrystusa, to bycie z nim w codzienności życia małżonków w dosko-
nałym przymierzu, w komunii. Benedykt VI podkreślał piękno i wymowę 
stwierdzenia „przyjmować komunię”, określając czynność spożywania Naj-
świętszego Ciała. „W istocie, kiedy dokonujemy tego aktu, wchodzimy w ko-
munię z życiem samego Jezusa, włączamy się w dynamikę tego życia, które 
staje się darem dla nas i za nas”10. Małżonkowie, jak każdy chrześcijanin, są 
przyobleczeni w Chrystusa. „Głębiej niż wszelka moralność i asceza istnieje 
egzystencjalne podobieństwo do Chrystusa, który jest pełnią życia i który 
stanął przed Bogiem i pomiędzy ludźmi jako człowiek doskonały”11. Tak 
więc Bóg zaprasza małżonków, aby Go przyjęli i otworzyli swoje serca na Jego 
działanie, aby mógł zamieszkać w świecie. Przez zjednoczenie z Nim w czasie 
Eucharystii mają udział w Jego bóstwie. Bóg jest zawsze głównym sprawcą 
przemiany, której narzędziem i środkiem jest sakrament Eucharystii. Nie jest 
jednak możliwe, aby dokonało się to bez woli samych małżonków.

To wspólne dzieło dokonuje się w ofierze. Benedykt XVI, cytując en-
cyklikę Jana Pawła II Veritatis splendor, mówi, że chrześcijanin „dostępuje 
udziału w ofiarnej miłości Chrystusa i zostaje uzdolniony oraz zobowiązany 
do okazywania tejże miłości w życiu poprzez wszystkie swoje postawy i czy-
ny”12. Niezasłużony dar otrzymany w Eucharystii przemienia wewnętrznie 
małżonków, upodabniając ich do Chrystusa, aby to On był w nich ukształ-
towany. Celebracja liturgiczna jest zatem wydarzeniem w pełni osobowym. 
Chrystus zaprasza małżonków, aby w niej uczestniczyli, a zarazem obda-
rza ich sobą samym. Przyjęcie tego daru pozwala wkroczyć w dynami-
kę Jego miłości i jednocześnie na nią odpowiedzieć całym swym życiem 

9 B. Nadolski, Wprowadzenie do liturgii, dz. cyt., s. 222.
10 Benedykt XVI, Zmartwychwstały Chrystus idzie pośród nas. Homilia podczas mszy 

św. w Uroczystość Bożego Ciała (23.06.2011), „L’Osservatore Romano” wyd. pol. 32 (2011), nr 
8–9, s. 31.

11 P. A. Liégé, Zrozumieć Eucharystię, dz. cyt., s. 110.
12 Benedykt XVI, Adhortacja apostolska Sacramentum caritatis, 83.
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małżeńskim przy świadomości własnej kruchości. Chrystus przemienia ich 
w swoją Osobę. „W rzeczywistości to nie pokarm eucharystyczny przemie-
nia się w nas, ale my w sposób tajemniczy jesteśmy w niego przemienieni. 
Chrystus karmi nas, jednocząc ze sobą: On nas przyjmuje i przyciąga do 
siebie”13. Ta ontyczna i moralna przemiana małżonków powinna być oka-
zywana w ich życiu przez codzienne postawy. Za przykład, który bardzo 
dobrze obrazuje tę przemianę, papież podaje ewangeliczne opowiadanie 
o Zacheuszu: „Po ugoszczeniu Jezusa w swoim domu celnik odkrywa, iż 
jest całkowicie przemieniony: decyduje się dać połowę swego mienia ubo-
gim oraz zwrócić poczwórnie tym, których okradł. Impuls moralny, który 
rodzi się z goszczenia Jezusa w naszym życiu, wypływa z wdzięczności za 
niezasłużone doświadczenie bliskości Pana”14.

Eucharystia ma zatem szeroki zasięg oddziaływania na małżonków, nie 
tylko w czasie celebracji, ale wychodzi poza ten obszar, dotyka całego ich 
wspólnotowego życia. „Stąd nabiera wewnętrznego kształtu eucharystycz-
na natura życia chrześcijańskiego. Eucharystia, na ile angażuje ludzką rze-
czywistość wierzącego w jej codziennej konkretności, na tyle umożliwia, by 
dzień po dniu, stopniowo przemieniać człowieka powołanego przez łaskę 
do tego, by był na obraz Syna Bożego. Nie ma nic, co autentycznie ludz-
kie – myśli, uczucia, słowa i uczynki – co nie znalazłoby stosownej formy 
dla przeżycia w pełni. Tu ujawnia się cała wartość antropologiczna rady-
kalnej nowości przyniesionej przez Chrystusa w Eucharystii: kult oddawa-
ny Bogu nie może być w ludzkiej egzystencji ograniczony do szczególnego 
prywatnego momentu, ale ze swej natury zmierza do przeniknięcia każdego 
aspektu rzeczywistości człowieka. Kult składany Bogu staje się tym samym 
nowym sposobem przeżywania wszystkich okoliczności życia, w którym 
każdy szczegół jest wyniesiony, gdyż jest doznawany w kontekście więzi 
z Chrystusem, jako ofiara składana Bogu”15. Eucharystia łączy więc w sobie 
każdy aspekt życia małżonków. Można powiedzieć, że to w niej przeżywają 
oni najgłębiej i najpiękniej wszystko, co składa się na ich wspólnotowe życie.

Małżonkowie łączą swoje codzienne życie z liturgią. Jak w Eucharystii 
uobecnia się Pascha Chrystusa, tak analogicznie uobecnia się ich pascha 
codzienności, czyli nieustanne nawracanie się, dążenie od śmierci do życia, 

13 Benedykt XVI, Adhortacja apostolska Sacramentum caritatis, 70.
14 Benedykt XVI, Adhortacja apostolska Sacramentum caritatis, 82.
15 Benedykt XVI, Adhortacja apostolska Sacramentum caritatis, 71.



264 ks. Ireneusz Stolarczyk

kroczenie ku Ojcu. Kościół składa ofiarę nie tylko podczas celebracji litur-
gicznej, ale również w każdym swoim członku, gdy ten zjednoczony z Chry-
stusem cierpiącym i ukrzyżowanym umiera dla siebie dzięki posłuszeństwu. 
„Kapłaństwo wspólne wiernych nie wyczerpuje się w uczestnictwie w cele-
bracji eucharystycznej, ale także urzeczywistnia się w składaniu duchowych 
ofiar w codzienności życia. (…) Kapłaństwo wspólne aktualizuje się w posta-
wie oddania Bogu siebie, swojego życia i całego stworzonego świata. Doko-
nuje się to każdego dnia i jest składane w Eucharystii – ofierze Ciała i Krwi 
Pana”16. Mówi o tym również Sobór Watykański II: „Wszystkie bowiem ich 
uczynki, modlitwy i apostolskie przedsięwzięcia, życie małżeńskie i rodzin-
ne, codzienna praca, wypoczynek ducha i ciała, jeśli odbywają się w Duchu, 
a nawet utrapienia życia, jeśli cierpliwie są znoszone, stają się duchowymi 
ofiarami, miłymi Bogu przez Jezusa Chrystusa; ofiary te składane są zbożnie 
Ojcu w eucharystycznym obrzędzie wraz z ofiarą Ciała Pańskiego”17.

Symbolem tego wszystkiego, co małżonkowie zgromadzeni na wspólnej 
celebracji eucharystycznej składają od siebie w darze i co ofiarują w duchu, 
stają się przyniesione na Eucharystię wino i chleb. Dary testują się zatem 
symbolem ludzkiego życia. Na ten związek wskazał sam Jezus podczas 
Ostatniej Wieczerzy, kiedy to wziąwszy chleb i wino, przemienił w swoje 
Ciało i Krew. Są to bowiem istotne elementy ludzkiego życia, a właściwie 
jego pokarmu, dlatego obrazują ludzkie życie, które człowiek chce złączyć 
z życiem Jezusa – życie jako całość ludzkiej egzystencji, ze wszystkimi jego 
wymiarami. „Człowiek obiera ten sam kierunek, co kierunek życia Jezusa, 
jakim jest uwielbienie Boga”18. W liturgię zostaje włączone życie małżon-
ków, aby je przebóstwić, czyli uczynić prawdziwie ludzkim, a przez to oddać 
chwałę Bogu. W konstytucji dogmatycznej o Kościele Lumen gentium czy-
tamy: „Toteż wszyscy w Kościele (…) powołani są do świętości (…). Ta zaś 
świętość Kościoła nieustannie ujawnia się i ujawniać się powinna w owo-
cach łaski, które Duch rodzi w wiernych; rozmaicie wyraża się ona u po-
szczególnych ludzi, którzy we właściwym sobie stanie życia dążą do dosko-
nałości miłości, będąc zbudowaniem dla innych”19.

16 W. Kazimieruk, Współofiara wiernych świeckich…, dz. cyt., s. 373.
17 Sobór Watykański II, Konstytucja Lumen gentium, 34.
18 Por. B. Nadolski, Ukochać Mszę świętą, Warszawa 1987, s. 80–81.
19 Sobór Watykański II, Konstytucja Lumen gentium, 39.



265Małżonkowie w szkole miłości eucharystycznej

Bóg jest jeden. Jedno jest misterium paschalne. Jeden jest Kościół. Po-
wołanie do świętości też ma jeden cel. Istnieje wspólna grupa podstawo-
wych środków uświęcania człowieka, w tym także małżonków. Natomiast 
wiele jest dróg, którymi człowiek może podążać do Boga. Tradycja Kościoła 
nazywa je szkołami duchowości. Różnią się one rozłożeniem akcentów na 
poszczególne środki realizacji powołania. Należy stwierdzić, że liturgia nie 
zajmuje całej działalności Kościoła, jednak przedstawia się jako źródło du-
chowości. Liturgia jest szczytem i źródłem wszelkiego działania Kościoła. 
Małżonkowie w niej uczestniczący mogą doświadczyć Bożego dzieła w cza-
sie i przestrzeni. Od V wieku duchowością zaczęto nazywać życie według 
Ducha, doskonalsze praktykowanie życia chrześcijańskiego. Człowiek jest 
świątynią, w której mieszka Duch Święty. Niedobrze jest zatem, gdy pod-
kreśla się jedynie sacrum przestrzeni, a zanika poczucie sacrum człowieka. 
Ludzie inspirowani przez Ducha Świętego są synami Bożymi. „W liturgii 
Duch Święty urzeczywistnia dzieło zbawienia i najdoskonalszego uwiel-
bienia Boga. Dzięki temu dokonuje się realizacja zamysłu Boga uczynienia 
człowieka na obraz i podobieństwo Trójcy Świętej. Kształtowania rysów 
podobieństwa do Chrystusa, chrystyfikacji, zamierzonych od wieków, do-
konuje Duch Święty, Boży Ikonograf, przez karmienie nas Ciałem i Krwią 
uwielbionego Chrystusa. Na obecnym etapie zbawienia na ziemi nie ma 
pełniejszego kontaktu z Bogiem od tego, który dokonuje się w sakramen-
tach. Duchowość liturgiczna jest więc fundamentem wszelkiej duchowości 
chrześcijańskiej jako dzieła zbawienia i uwielbienia Boga, w której to rze-
czywistości uczestniczy człowiek przez wiarę i sakramenty wiary”20.

Małżonkowie doznają przemiany życia poprzez życie sakramentem Eu-
charystii. Istotę tej miłości przemieniającej wyraża Apostoł narodów w sło-
wach: „A zatem proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście dali 
ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu miłą, jako wyraz waszej rozumniej 
służby Bożej” (Rz 12,1). Całe życie małżonków jawi się jako liturgia ofiarna. 
Rozumna służ Boża to nowy i definitywny kult przejawiający się jako złoże-
nie ofiary z całego wspólnotowego życia małżonków – ofiary zmieniającej 
mocą miłości eucharystycznej całe ich codzienne życie.

20 B. Nadolski, Liturgika, t. 1, Liturgika fundamentalna, Poznań 2014, s. 58.



266 ks. Ireneusz Stolarczyk

2. Eucharystia szkołą miłości jednoczącej

W nauczaniu Kościoła zawsze podkreślano wpływ Eucharystii na życie 
chrześcijan, a wartości wypływające z Eucharystii celebrowanej w dzień 
Pański wprowadzano w codzienność życia. Do tych myśli odwoływał się 
Benedykt XVI podczas mszy świętej inaugurującej jego pontyfikat, a ich 
treść zawarł w Sacramentum caritatis: „Chrześcijanie winni podtrzymywać 
pragnienie, by Eucharystia wyciskała coraz głębsze piętno na ich codziennej 
egzystencji, sprawiając, by byli w swoim środowisku pracy oraz w całym 
społeczeństwie rozpoznawalnymi świadkami”21. W ten sposób małżonko-
wie odnajdują w niedzieli eucharystyczną formę swojej egzystencji. Jest to 
ciągła świadomość odkupienia przyniesionego im przez Jezusa Chrystusa, 
dzięki czemu zostali oni wyzwoleni. Jako dziękczynienie mają teraz składać 
siebie samych, wspólnotę ich życia, Bogu w ciągłej ofierze, aby zwycięstwo 
Chrystusa mogło wypełnić całe ich życie i dotrzeć do innych ludzi przez 
świadectwo ich odnowionego w Chrystusie życia.

Spożywanie Ciała i Krwi Pańskiej otwiera małżonków, przemienia ich 
życie, pozwala dążyć do nowości, która ciągle zaczyna się w Eucharystii. Pa-
pież stwierdza: „Nasza odpowiedź na Jego miłość musi być więc konkretna, 
musi się wyrażać w prawdziwym nawróceniu i wyborze miłości, w prze-
baczaniu, w otwarciu się na siebie nawzajem i we wrażliwości na potrze-
by wszystkich. Istnieje tak wiele różnorodnych form służby, jaką możemy 
świadczyć bliźniemu w codziennym życiu przy odrobinie wrażliwości. Eu-
charystia staje się w tym ujęciu źródłem mocy duchowej, która odnawia 
nasze życie każdego dnia i tym samym odnawia miłość świata do Chrystu-
sa”22. Oddawanie czci Najświętszemu Sakramentowi jest więc dla małżon-
ków szkołą czynnej i jednoczącej miłości Boga i bliźniego.

Skoro Eucharystia to sakrament miłości, zatem z niej powinna wypły-
wać miłość małżonków do siebie nawzajem. „Sprawdzianem autentyczności 
uczestnictwa we mszy św. jest budowanie społeczeństwa bardziej sprawie-
dliwego i braterskiego. (…) Uczestnicy Eucharystii nie mogą pozostać obo-
jętni na potrzeby innych, gdyż wzajemna miłość i troska o potrzebujących 

21 Benedykt XVI, Adhortacja apostolska Sacramentum caritatis, 79.
22 Benedykt XVI, Eucharystia i miłość. Modlitwa niedzielna z Papieżem (25.09.2005), 

„L’Osservatore Romano” wyd. pol. 27 (2006), nr 1, s. 55.
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jest znakiem prawdziwych uczniów Chrystusa”23. Eucharystia domaga się 
otwarcia się na bliźnich i zjednoczenia. Staje się pełna, gdy agape liturgiczna 
zostanie kontynuowana jako miłość w codzienności. Małżonkowie napeł-
nieni łaską sakramentalną, która jest udzielana przez Jezusa w akcie kultu, 
są czymś jednym z kultem miłości bliźniego. Trafnie wyraża to myśl Bene-
dykta XVI wypowiedziana podczas inauguracji jego pontyfikatu: „Nie ma 
nic piękniejszego, niż zostać dosięgniętym, zaskoczonym przez Ewangelię, 
przez Chrystusa. Nie ma nic piękniejszego, niż poznać Chrystusa i dzielić 
się z innymi przyjaźnią z Nim”24. Nikt nie może zatrzymać wyłącznie dla sie-
bie miłości, którą celebruje Kościół w liturgii. Kult Eucharystii nie jest kul-
tem indywidualnym. Małżonkowie doświadczają tej mocy miłości płynącej 
z Eucharystii, której owocem jest jeszcze silniejsze i głębsze doświadczenie 
zjednoczenia małżeńskiego. Otrzymana miłość pragnie udzielać się dalej. 
„Zachwyt wobec daru Bożego danego nam w Chrystusie wzbudza w naszej 
egzystencji nową dynamikę, zobowiązującą nas do bycia świadkami Jego 
miłości. Stajemy się świadkami, gdy poprzez nasze czyny, słowa i sposób by-
cia ktoś Inny objawia się i udziela. Można powiedzieć, że to świadectwo jest 
środkiem, przez który prawda o miłości Bożej dociera w historii do człowie-
ka, zapraszając go, by dobrowolnie przyjął tę radykalną nowość”25.

Kościół, a wraz z nim małżonkowie, od zawsze mają świadomość i wy-
pełniają swe powołanie „do pełnienia czynnej miłości braterskiej, do której 
wzywa go Pan. Pełnienie czynów miłosierdzia jest bowiem naturalną kon-
sekwencją składania siebie w ofierze Bogu Ojcu na wzór Jezusa Chrystu-
sa, który przyszedł, aby służyć”26. Małżonkom przypomina o tym liturgia 
mszy świętej, domagając się wrażliwości na potrzeby innych ludzi. Już to, 
że Eucharystia jest zgromadzeniem lokalnej wspólnoty, wymaga jedności 
Kościoła i wzajemnej miłości. Przejawia się ona we wzajemnym szacunku, 
przebaczaniu, pojednaniu, zgodzie i otwartości na udzielenie pomocy bliź-
nim. Ten wymiar można odnaleźć w modlitwie powszechnej zanoszonej 
za innych ludzi, a także za samych zgromadzonych, oraz w kolekcie, która 

23 A. Perz, Wpływ Eucharystii na życie chrześcijanina, „Kieleckie Studia Teologiczne” 
5 (2006), s. 130–131.

24 Benedykt XVI, Wsłuchiwać się z całym Kościołem w słowo i wolę Chrystusa. Homilia 
podczas mszy św. z okazji inauguracji pontyfikatu (21.04.2005), „L’Osservatore Romano” 
27 (2005), nr 6, s. 12.

25 Benedykt XVI, Adhortacja apostolska Sacramentum caritatis, 84.
26 W. Kazimieruk, Współofiara wiernych świeckich…, dz. cyt., s. 372.
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jest zebraniem darów materialnych na różne potrzeby. Jest to czyn miłości 
wobec bliźnich. Jezus jest Zbawicielem każdego człowieka. Jego misja na 
ziemi polega na służbie człowiekowi. Nikogo nie odrzucił: „Uzdrawiał cho-
rych, pocieszał strapionych, karmił głodnych, wyzwalał ludzi od głuchoty, 
ślepoty, trądu opętania i różnych kalectw, trzykrotnie przywrócił umarłe-
go do życia. Był wrażliwy na każde ludzkie cierpienie, zarówno cierpienie 
ciała, jak i duszy”27. Spotykając chorych, zawsze był wzruszony i okazywał 
im swoją miłość, zrozumienie i wsparcie. „Można powiedzieć, że głębokie 
uczucia Jezusa względem grzeszników i cierpiących wyrażają zbawczy za-
mysł Boga wobec każdego człowieka. Pragnieniem Boga jest bowiem zba-
wienie wszystkich ludzi”28.

Eucharystia to dla małżonków szkoła miłości, która jest siłą jedności 
i bliskości osób. W niej doświadczają miłości Jezusa do każdego człowieka. 
„Każda celebracja eucharystyczna aktualizuje sakramentalnie dar, jaki Jezus 
uczynił z własnego życia przez śmierć na Krzyżu dla nas oraz dla świata 
całego. Równocześnie w Eucharystii Jezus czyni nas świadków współczucia 
Boga wobec każdego brata i siostry. W ten sposób rodzi się wokół tajem-
nicy eucharystycznej służba miłości wobec bliźniego, która polega właśnie 
na tym, że kocham w Bogu i z Bogiem również innego człowieka, którego 
w danym momencie może nawet nie znam lub do którego w danym mo-
mencie nie czuję sympatii. Taka miłość może być urzeczywistniona jedynie 
wtedy, kiedy jej punktem wyjścia jest spotkanie z Bogiem, spotkanie, które 
stało się zjednoczeniem woli, a które pobudza także uczucia. Właśnie wtedy 
uczę się patrzeć na inną osobę nie tylko jedynie moimi oczyma i poprzez 
moje uczucia, ale również z perspektywy Jezusa Chrystusa”29.

Małżonkowie odczytują w Chrystusie prawdę o tym, jak praktykować 
w codzienności miłość bliźniego, jak realizować wskazane przez Niego naj-
ważniejsze przykazanie. Jezus uczynił to przez prosty, ale jakże wzruszają-
cy i głęboki w swej treści gest umycia nóg w Wieczerniku. Jest to przykład 
postawy, którą mają wykazywać uczniowie Jezusa między sobą i względem 
siebie. Potwierdza się zatem teza, że Eucharystia jest szkołą miłości słu-
żebnej i jednoczącej wszystkich wyznawców Chrystusa. Drugi staje się dla 

27 Jan Paweł II, list apost. Salvifici doloris, 16.
28 D. Kwiatkowski, Eucharystia darem dla Kościoła i dla świata w świetle adhortacji 

apostolskiej Benedykta XVI „Sacramentum caritatis”, „Teologia i Człowiek” 45 (2019) nr 1, 
s. 20.

29 Benedykt XVI, Adhortacja apostolska Sacramentum caritatis, 88.
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małżonka drugim „ja” i zgodnie z wezwaniem Jezusa mamy go kochać jak 
siebie samego. To właśnie On traktuje każdego człowieka równo i tak samo 
wyróżnia. Eucharystia zatem dokonuje zrównania każdego, kto spożywa 
Ciało i Krew Pańską.

Dla małżonków płyną z Eucharystii bardzo konkretne i praktyczne 
wskazania. Dzięki komunii z Jezusem tworzą się całkowicie nowe relacje 
między ludźmi. Ojciec święty Benedykt XVI w encyklice Deus caritas est tak 
mówi o Eucharystii: „mistyka tego sakramentu ma charakter społeczny, al-
bowiem w komunii sakramentalnej ja zostaję zjednoczony z Panem, tak jak 
i wszyscy inni przyjmujący komunię (…). Zjednoczenie z Chrystusem jest 
jednocześnie zjednoczeniem ze wszystkimi, którym on się daje. Nie mogę 
mieć Chrystusa tylko dla siebie samego: mogę do Niego należeć tylko w jed-
ności z wszystkimi, którzy już stali się lub staną się Jego. Komunia wypro-
wadza mnie z koncentracji na sobie samym i kieruje ku Niemu, a przez to, 
jednocześnie, ku jedności z wszystkimi chrześcijanami. Stajemy się jednym 
ciałem stopieni razem w jednym istnieniu”30.

Małżonkowie dostrzegają w Eucharystii archetyp cywilizacji miłości. 
Tutaj ujawnia się pierwotna tożsamość wszystkich ludzi z innymi i tutaj roz-
brzmiewa wezwanie do afirmacji w miłości wszystkich bliźnich, którzy są 
dla człowieka drugim „ja”. Nie da się wytworzyć wspólnoty chrześcijańskiej, 
w tym również małżeńskiej, bez odwołania się do Eucharystii, gdy nie staje 
się ona korzeniem i fundamentem tejże wspólnoty. Ona jest na początku na 
drodze wychowania do ducha wspólnoty. Każdy chrześcijanin bierze w jakiś 
sposób odpowiedzialność za kształt życia społecznego. Ten, kto żyje wiarą 
i spożywa Najświętszy Sakrament, ma za zadanie budować przyszłość wła-
sną i swojego narodu, która będzie oparta na fundamencie Ewangelii. Tylko 
w tej dojrzałej postawie chrześcijan, w tym również małżonków, życie nie 
będzie prowadziło do zagubienia prawdy Ewangelii. „Cywilizacja miłości 
wydaje się jeszcze wielu ludziom. Przecież nie można wymagać od nikogo 
miłości, nie można jej nikomu narzucać. Miłość może być tylko wolnym 
wyborem ludzi. Mogą ją przyjąć lub odrzucić. Tak z pewnością jest. A jed-
nak Chrystus pozostawił nam przykazanie miłości, podobnie jak Bóg na gó-
rze Synaj powiedział do człowieka: Czcij ojca twego i matkę twoją. Znaczy 

30 Benedykt XVI, Deus caritas est, 14.
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to, że miłość nie jest utopią. Jest ludziom zadana jako powinność możliwa 
do zrealizowania dzięki łasce Bożej”31.

Ojciec Święty Benedykt XVI na rozpoczęcie Synodu wyraża prośbę o ła-
skę Bożą, aby na tym zgromadzeniu nie tylko padały piękne słowa o Eu-
charystii, ale by wszyscy potrafili żyć jej mocą. Na zakończenie natomiast, 
w czasie mszy świętej kanonizacyjnej, zwrócił uwagę na to, że: „Chrystus 
w samym sobie urzeczywistnia dla nas w pełni miłość do Boga i miłość do 
braci. I daje nam udział w tej właśnie miłości, kiedy spożywamy Jego Ciało 
i pijemy Jego Krew. (…) Jakże opatrznościowy jest w tej perspektywie fakt, 
że dzisiaj Kościół ukazuje wszystkim swoim członkom pięciu nowych świę-
tych, którzy karmiąc się Chrystusem, Chlebem żywym, nawrócili się do mi-
łości i jej podporządkowali całe swoje życie”32. Małżonkowie otrzymują od 
Benedykta XVI jeszcze inne słowa, które zwracają ich uwagę na znaczenie 
Eucharystii dla ich wspólnot: „Nasze wspólnoty, gdy celebrują Eucharystię, 
powinny być coraz bardziej świadome, że ofiara Chrystusa jest dla wszyst-
kich i dlatego Eucharystia przynagla każdego weń wierzącego, by stawał się 
chlebem łamanym dla innych, a więc by angażował się na rzecz świata bar-
dziej sprawiedliwego i braterskiego. (…) Naprawdę powołaniem każdego 
z nas jest, byśmy wraz z Jezusem byli chlebem łamanym za życie świata”33. 
Papież podkreśla, że również dzisiaj wobec wszelkich niesprawiedliwości 
społecznych Jezus zachęca swoich uczniów do ofiarnego zaangażowania 
w duchu miłości. Jest to wezwanie kierowane do współczesnych misjonarzy, 
jest to też misja małżonków.

Małżonkowie to również misjonarze swoich wspólnot mocnych miło-
ścią Chrystusa: „Eucharystia jest źródłem siły pobudzającej wszelką działal-
ność ewangelizacyjną Kościoła, tym samym, co serce ludzkie w ciele. Gdy-
by wspólnoty chrześcijańskie nie sprawowały Eucharystii, podczas której 
czerpią pokarm z dwóch stołów, Słowa i Ciała Chrystusa, zatraciłyby swą 
prawdziwą naturę. Jedynie jako wspólnoty eucharystyczne mogą one prze-
kazywać ludziom Chrystusa, a nie tylko idee czy wartości, nawet jeśli są 
one wzniosłe i ważne”34. Miłość może być przekazywana we wspólnotach 

31 Jan Paweł II, List do rodzin, Watykan 1998, 15.
32 Benedykt XVI, Być chlebem łamanym za życie świata. Homilia podczas mszy św. 

kanonizacyjnej (23.10.2005), „L’Osservatore Romano” 26 (2005), nr 11–12, s. 9.
33 Benedykt XVI, Adhortacja apostolska Sacramentum caritatis, 88.
34 Benedykt XVI, Czas modlitwy i refleksji. Modlitwa niedzielna z Papieżem (02.10.2005), 

„L’Osservatore Romano” 26 (2005) nr 1, s. 55.
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małżeńskich po całym świecie, gdyż wcześniej została dana. „Wcielony Bóg 
przyciąga nas wszystkich do siebie. To pozwala zrozumieć, że agape staje się 
teraz także określeniem Eucharystii: w niej agape Boga przychodzi do nas 
cieleśnie, aby nadal działać w nas i poprzez nas”35.
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