
Wstęp do wydania drugiego 

  

 

Niezmiernie cieszy mnie fakt, iż pozycja Przewodnik po Mszy św. pisana sercem dla 

lepszego przeżywania Eucharystii, a zarazem wypełnienia pragnienia, które nosił w swym 

sercu, dziś już święty, Jan Paweł II, doczekała się powtórnego wydania. Wyrażam 

wdzięczność wszystkim, którzy prosili o wznowienie drukiem Przewodnika…, a przede 

wszystkim  Wydawnictwu PETRUS za otwartość i troskę o świadome przeżywanie naszej 

wiary.  

Najświętszy Sakrament, utajona prawdziwa i żywa obecność Boga w kruszynie Chleba i 

kropli Wina, jest największym skarbem i tajemnicą Kościoła jako Wspólnoty. Uczy nas 

bowiem Sobór Watykański II, że Eucharystia jest źródłem i zarazem szczytem całego życia 

chrześcijańskiego (LG 11). Dlatego też wydaje się być najistotniejszym zadaniem wszystkich 

katolików zadawanie sobie trudu zgłębiania tej tajemnicy, zarówno w wymiarze budzenia 

świadomości i wiary w żywą obecność Jezusa w sakramencie Ołtarza, jak i w wymiarze 

zewnętrznego przeżywania Mszy św. jako akcji liturgicznej pełnej symboliki, gestów i 

dialogów, które niosą w sobie nieogarnione bogactwo treści teologicznej, a zarazem relacji 

dialogu Boga z człowiekiem i człowieka z Bogiem. Dopiero ich zrozumienie pozwala na pełne 

i świadome uczestnictwo chrześcijanina w tajemnicy Mszy św. 

 Szczególna odpowiedzialność za właściwe rozumienie Eucharystii spoczywa na 

kapłanach i katechetach, ale nie mniejsza odpowiedzialność spoczywa na katolickich 

rodzicach, którzy są pierwszymi katechetami i świadkami wiary wobec swych dzieci. 

Ufam, że niezgłębiona tajemnica Bożej Miłości wyrażona w ukrytej obecności Boga w 

Eucharystii, przedstawiona prostym językiem, pozwoli wszystkim na nowo odkrywać istotę 

Mszy św. i wprowadzać będzie w zdumienie i zachwyt nad prostotą ukrycia się Boga w 

kruszynie Chleba i kropli Wina. Ufam także, że zrozumienie symboliki gestów i słów liturgii 

Mszy św. poruszą sumienia nas katolików do świadomego i radosnego przeżywania i 

uczestniczenia w każdej Eucharystii oraz czerpania z Niej sił do codziennego życia miłością 

naszego Boga, który ukryty w Najświętszym Sakramencie przez dar Komunii św., żyje w 

duszy każdego z nas, czyniąc nas tabernakulum swej obecności w naszych rodzinach, 

środowiskach i całym świecie. 

Tak tę przedziwną tajemnicę w encyklice Laudato si’ ukazuje papież Franciszek: 

W Eucharystii stworzenie odnajduje swoje największe wywyższenie. Łaska, która pragnie 

przejawić się w sposób dostępny zmysłami, osiąga wspaniały wyraz, kiedy sam Bóg, który stał 

się człowiekiem, czyni siebie pokarmem swego stworzenia. Pan na szczycie tajemnicy 

Wcielenia chciał dotrzeć do naszej intymności poprzez fragment materii. Nie z wysoka, ale od 

wewnątrz, abyśmy w naszym świecie mogli się z Nim spotkać.  
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