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Bp Andrzej F. Dziuba

Eucharystia szczytem i źródłem wiary Kościoła.
List pasterski Biskupa Łowickiego o znaczeniu Eucharystii
Drodzy Siostry i Bracia w Chrystusie,
1. Eucharystia spotkaniem z Chrystusem w Kościele
Dla człowieka wierzącego Msza święta jest spotkaniem z Chrystusem Zbawicielem, Mistrzem i Pasterzem. Przychodząc na dzisiejszą niedzielną Eucharystię, chcemy prosić naszego Pana, aby nas uświęcał, nauczał i prowadził. Chcemy nieustannie
uświadamiać sobie prawdę, że Eucharystia jest największym skarbem Kościoła, jest
źródłem i szczytem prawdziwie chrześcijańskiego życia. Ta myśl towarzyszyła naszej
modlitwie i refleksji podczas I Kongresu Eucharystycznego Diecezji Łowickiej, który
przeżywaliśmy pod hasłem: „Wytrwajcie w miłości mojej”. Pragnieniem każdego z
nas powinno być to, aby nasze życie stawało się prawdziwie chrześcijańskim życiem
na miarę powołania do świętości, którym zostaliśmy obdarowani przez Boga już na
chrzcie świętym.
Kiedy gromadzimy się na Eucharystii, niezależnie gdzie jest ona sprawowana,
uświadamiamy sobie ważną prawdę: należymy do wielkiej wspólnoty Ludu Bożego –
Kościoła. Jak wielką łaską Boga jest fakt, że możemy w tej wspólnocie dzielić się
duchowymi darami z innymi i otrzymywać od nich pomoc. Wyrazem takiej wiary jest
prośba o odprawienie Mszy świętej w konkretnej, ważnej dla nas czy dla innych ludzi
intencji. Wierzymy, że owoce tej Eucharystii są najlepszą pomocą zarówno dla żyjących jak i zmarłych. Jeśli taka jest nasza wiara, to warto zadać sobie pytanie: na ile
chcemy prosić o owoce Mszy świętej w konkretnych sprawach.
2. Eucharystia źródłem i szczytem życia rodziny
Wiele ważnych sytuacji życiowych jest okazją, aby dawać innym ten wyjątkowy
dar Mszy świętej sprawowanej w ich intencji. Czy nie jest to najlepszy prezent dla
dziecka, w którego chrzcie uczestniczymy, dla nowożeńców, którzy zaprosili nas na
uroczystość zaślubin; dla młodego człowieka wchodzącego w dorosłe życie. Czy taka
Msza święta nie będzie wyrazem prawdziwej, odpowiedzialnej miłości rodziców do
swoich dzieci w ważnych dla nich chwilach życiowych wyborów czy egzaminów.
Czy nie powinniśmy pamiętać o wspólnej Eucharystii w kolejne rocznice ślubu, urodziny czy imieniny najbliższych członków rodziny. A jak nieocenioną pomoc stanowi
Msza święta sprawowana za naszych chorych i ludzi starszych.
Szukamy pogłębienia i umocnienia więzi rodzinnych. Gdzie może się to dokonać
lepiej niż we wspólnej Mszy świętej, w której uczestniczą całe rodziny. To właśnie
wtedy realizują się najpełniej słowa Pana Jezusa: „Gdzie są dwaj albo trzej zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród nich” (Mt 18, 20). Od wspólnej modlitwy w
kościele powinny rozpoczynać się najważniejsze wydarzenia w życiu rodziny. Prze-
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cież przyjmując Komunię świętą, zaprosimy Chrystusa we wszystko, co przeżywamy,
zarówno w to co jest radością jak i w to co związane jest ze smutkiem, co niesie zagrożenia, obawy czy troski.
3. Ofiara Mszy świętej darem dla naszych zmarłych
Szczególnie trzeba nam zwrócić uwagę na potrzebę Mszy świętych zamawianych
za zmarłych. Już w Starym Testamencie znajdujemy zachętę do modlitwy za zmarłych, w Księdze Machabejskiej czytamy, że pamięć modlitewna o zmarłych jest święta i pobożna oraz, że świadczy o wierze w zmartwychwstanie (por. 2 Mch 12,43-45).
Jak ważna to sprawa niech świadczy fakt, że Kościół wspomina swoich wiernych,
którzy odeszli już do Pana w każdej Modlitwie Eucharystycznej.
Uświadamiamy sobie, że podstawową pomocą dla naszych zmarłych jest modlitwa
i ofiara Mszy świętej, podczas której przyjmujemy w ich intencji Komunię świętą. Ile
wdzięczności wnosimy dla naszych bliskich zmarłych, a bywa, że nie zdążyliśmy
powiedzieć im słowa dziękuję. Czasami zabrakło także słów: przepraszam, wybacz.
Możemy to naprawić, zamawiając w ich intencji Mszę świętą. Znakiem naszej wiary
w życie wieczne i możliwość niesienia pomocy zmarłym powinny stać się Msze święte zamawiane od uczestniczących w ostatniej drodze ziemskiej zmarłego. Pogrzeby,
w których słyszymy, jak kapłan informuje o Mszach świętych zamówionych za zmarłego przez najbliższą rodzinę, znajomych, sąsiadów, przepełnione są chrześcijańską
nadzieją na spotkanie z naszymi braćmi i siostrami w niebie. Dołączmy i my zawsze
zamawianą Mszą świętą do wspólnoty, która modli się podczas pogrzebu.
Drodzy Siostry i Bracia,
Drodzy Bracia w Kapłaństwie,
Chciałbym, aby słowa, które do Was kieruję, stały się okazją do refleksji, na ile
jest w nas wiara w moc daru Bożego, jakim jest każda Msza święta. Życzę, aby Eucharystia była w centrum waszego życia. Idąc do Jezusa Chrystusa dającego się nam
jako Pokarm na życie wieczne, spotkajcie Jego nieskończoną miłość nadającą sens
wszystkiemu, co czynimy.
Z serca Wam błogosławię: w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego
+ Andrzej F. Dziuba
Biskup Łowicki
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ZARZĄDZENIE: List Księdza Biskupa Ordynariusza należy odczytać na wszystkich Mszach świętych w niedzielę 15 listopada br.
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