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Eucharystia  

„pokarmem dla człowieka spragnionego prawdy i wolności” 

Kazanie wygłoszone podczas inauguracji roku akademickiego na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w 

Krakowie, 16 października 2019 

 

Wstęp: wymowa Eucharystii 

 

Kościół łączy wszystko z Eucharystią wszystkie święta, i to nie tylko 

Pańskie, ale także i Matki Bożej oraz świętych, wszystkie uroczystości, 

obchody, jubileusze, inauguracje, kongresy. Wszystko. Cokolwiek się dzieje w 

Kościele złączone jest z Eucharystią.  

Niemniej jednak Eucharystia wspólnie celebrowana z okazji inauguracji 

roku akademickiego na Papieskim Uniwersytecie Jana Pawła II ma szczególną 

wymowę, i to z dwóch powodów. Pierwszy złączony jest z osobą św. Jana 

Pawła II, którego imię przybrało to centrum studiów i nauczania. Ten nasz 

wielki rodak bowiem poświęcił Eucharystii bardzo dużo miejsca w swoim 

nauczaniu, zwłaszcza w swoich ostatnich latach życia. W 2013 roku obdarzył 

nas bardzo bogatą w treść encyklik Ecclesia de Eucharistia. W niej pisał, że w 

Eucharystii zawiera się “całe dobro duchowe Kościoła”(1b), że “Kościół 

otrzymał Eucharystię od Chrystusa, swojego Pana, nie jako jeden z wielu 

cennych darów, ale jako dar największy” (11b); że Eucharystia “stanowi 

centrum życia eklezjalnego” (3a, 7), że jest “źródłem i zarazem szczytem 

całego życia chrześcijańskiego”(1b), że Eucharystia to „skarb Kościoła, serce 

świata, zadatek celu, do którego każdy człowiek, nawet nieświadomie, podąża” 

(59). Toteż wyraził wobec Eucharystii “uczucie wielkiego i wdzięcznego 

zdumienia” (5c), pragnął to “zdumienie” w nas rozbudzić (5c, 6). 

Krótko wcześniej św. Jan Paweł II włączył ustanowienie Eucharystii do 

modlitwy różańcowej – jako jedną z „tajemnic światła” – byśmy wraz z Maryją 

rozważali także tę wspaniałą tajemnicę zbawienia (List Ap. Rosarium Virginis 

Mariae, 16 X 2002, n. 21). Potem ustanowił Rok Eucharystii (X 2004 - X 

2005), z okazji którego wydał piękny List Apostolski Mane nobiscum Domine 

(7 X 2004). A na zakończenie tego Roku Eucharystii zapowiedział 

Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów poświęcone właśnie temu Wielkiemu 

Sakramentowi (2-23 października 2005). Niestety nie doczekał już tego 

Synodu. Pozostał w naszych wspomnieniach jako miłośnik Eucharystii, czego 

wyraz dawał nie tylko słowem, ale przede wszystkim przykładem własnego 

odnoszenie się do Niej. 

Drugim powodem szczególnej wymowy obecnego zgromadzenia 

eucharystycznego jest pewien związek Eucharystii z Uniwersytetem 

kościelnym. Został on wskazany przez papieża Benedykta XVI, na samym 

początku adhortacji apostolskiej Sacramentum caritatis (22 lutego 2007), 

będącej owocem wspomnianego Zgromadzenia Synodu Biskupów zwołanego 
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przez św. Jana Pawła II. W tej adhortacji czytamy znamienne słowa: w 

sakramencie Eucharystii „Pan staje się rzeczywiście pokarmem dla człowieka 

spragnionego prawdy i wolności” (n. 2). Cóż może być ważniejszego dla 

uniwersytetu kościelnego jak prawda, o której tutaj mowa, oraz złączona z nią 

wolność człowieka? Zacytowanemu więc stwierdzeniu poświęcę dalsze 

rozważanie, tym bardziej, że jest ono bardzo mocno zakorzenione także w 

nauczaniu świętego Patrona tego Uniwersytetu. 

 

1. „Pokarm prawdy” 

 

Benedykt XVI we wspomnianej adhortacji apostolskiej przytacza 

pasjonujące pytanie św. Augustyna: „Czegoż dusza pragnie na sposób bardziej 

żarliwy niż prawdy?”, i wyjaśnia: „Każdy bowiem człowiek niesie w sobie 

niezniszczalne pragnienie prawdy, ostatecznej i definitywnej. Dlatego Pan 

Jezus, który jest «drogą, prawdą i życiem» (J 14, 6) zwraca się do spragnionego 

serca człowieka, […] do serca, które żebrze o prawdę. Jezus Chrystus istotnie 

jest Prawdą, która stała się Osobą, która pociąga do siebie świat” (n. 2). W 

Eucharystii jest więc pokarmem prawdy. 

Rzeczywiście w Magisterium Kościoła wielokrotnie podkreślono, że aby 

zrozumieć prawdy wiary nie wystarcza studiowanie, lecz jest konieczną 

łączność z Bogiem, jest konieczną modlitwa, że teologia jest wiedzą której 

zdobycie jest darem łaski. Powtarzane jest przez autorów jak i przez papieży 

zdanie, że teologię należy studiować na kolanach. 

Adhortacja apostolska św. Jana Pawła II Pastores dabo vobis o formacji 

kapłanów we współczesnym świecie (25 marca 1992) zauważa: „Aby formacja 

intelektualna była skuteczna z punktu widzenia duszpasterskiego, powinna być 

zintegrowana z procesem duchowego rozwoju, naznaczonego osobistym 

doświadczeniem Boga, tak by przekraczała granice czystej wiedzy pojęciowej 

i prowadziła do rozumienia sercem, które potrafi najpierw «dostrzec», a 

następnie przekazać braciom tajemnicę Boga” (n. 51c). Dlatego – zaznacza 

tenże dokument – „Formacja intelektualno-teologiczna i życie duchowe, 

zwłaszcza życie modlitwy, spotykają się i nawzajem umacniają” (n. 53e).  

Miejscem uprzywilejowanym takiego osobistego spotkania z Bogiem 

jest niewątpliwie Eucharystia, pokarm par excellence Prawdy. 

 

2. „i wolności” 

 

W Sacramentum caritatis mowa jest o Eucharystii jako pokarmie 

„prawdy i wolności”. Nie chodzi o dwie kompletnie różne rzeczy lecz o 

rzeczywistości współzależne. Właśnie jako pokarm prawdy Eucharystia jest 

także pokarmem wolności. Pan Jezus powiedział: „Prawda was wyzwoli” (J 

8,32), was wyzwoli „rzeczywiście” (J 8,36). Tak, prawda Chrystusa czyni nas 

wolnymi. Benedykt XVI wyjaśnia: „tylko [!] prawda może nas uczynić 
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wolnymi (por. J 8, 36) […] Jezus jest gwiazdą polarną wolności ludzkiej: bez 

Niego traci ona orientację, ponieważ bez poznania prawdy wolność się 

wynaturza, izoluje i redukuje do poziomu jałowego kaprysu. Wraz z Nim, 

wolność się odnajduje” (n. 2). 

Wolność nie jest możliwością czynienia co się chce, nie jest tylko 

brakiem przymusu zewnętrznego, lecz jest możliwością czynienia dobra. W 

swej pierwszej encyklice Redemptor hominis (4 marca 1979) św. Jan Paweł II 

wyjaśnia „wolność jest wielkim dobrem tylko wówczas, kiedy umiemy 

świadomie jej używać dla tego wszystkiego, co jest prawdziwym dobrem. 

Chrystus uczy nas, że najwspanialszym wypełnieniem wolności jest miłość” 

(n. 21e), że warunkiem jej autentyczności jest „wymaganie rzetelnego stosunku 

do prawdy […] całej prawdy o człowieku i o świecie […] Przeto również i dziś, 

po dwóch tysiącach lat, [Chrystus] staje wśród nas jako Ten, który przynosi 

człowiekowi wolność opartą na prawdzie, który człowieka wyzwala od tego, 

co tę wolność ogranicza, pomniejsza, łamie u samego niejako korzenia, w 

duszy człowieka, w jego sercu, w jego sumieniu […] Jakże wspaniałym 

potwierdzeniem tego byli i stale są ci wszyscy ludzie, którzy dzięki 

Chrystusowi i w Chrystusie osiągnęli prawdziwą wolność i ukazali ją, choćby 

nawet w warunkach zewnętrznego zniewolenia” (12c). 

Pan Jezus wyjaśniając słowa „prawda was wyzwoli”, powiedział: 

„Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Każdy, kto popełnia grzech, jest 

niewolnikiem grzechu. […] Jeżeli więc Syn was wyzwoli, wówczas będziecie 

rzeczywiście wolni” (J 8,34-36). 

Tak, jedynie Chrystus, który jest Prawdą, może nas uczynić naprawdę 

wolnymi. 

 

3. „Prawda o miłości” 

 

Oczywiście osobista łączność z Chrystusem, w sposób szczególny 

poprzez Eucharystię, sprzyja poznaniu prawd naszej wiary. Jest jednak rzeczą 

znamienną, że adhortacja apostolska Sacramentum caritatis, mówiąc o 

Eucharystii jako pokarmie prawdy, koncentruje się na prawdzie 

fundamentalnej, tzn. prawdzie o miłości, zaznaczając: „W sakramencie 

Eucharystii, Jezus ukazuje w sposób szczególny prawdę o miłości, która jest 

samą istotą Boga” (n.2). 

Rzeczywiście, w Eucharystii Jezus Chrystus objawia nam w pełni i w 

sposób bardzo ekspresywny „nieskończoną miłość Boga wobec każdego 

człowieka, […] miłość największą, tą, która przynagla, by «życie swoje oddać 

za przyjaciół swoich» (J 15, 13). Istotnie, Jezus «do końca ich umiłował» (J 13, 

1)” (n. 1). Pisząc o tym, papież Benedykt XVI dodaje: „Jakiż zachwyt winna 

wzbudzić w naszym sercu tajemnica Eucharystii!” (tamże). 

Gdy chodzi o tę „prawdę o miłości” Ojciec Święty zauważa, że jest ona 

„samą istotą Boga”, czyli „jest ta prawda ewangeliczną, która interesuje 
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każdego człowieka i całego człowieka. Dlatego Kościół, który znajduje w 

Eucharystii swoje życiowe centrum, ciągle podejmuje wysiłek głoszenia w 

porę i nie w porę (por. 2 Tm 4, 2), że Bóg jest miłością” (n. 2). Tak, jest to 

najbardziej fascynująca prawda o Bogu, która angażuje całego człowieka. 

Albowiem, jeżeli Bóg jest miłością, a my jesteśmy stworzeni na obraz i 

podobieństwo Boga (por. Rdz 1,27; 5,1) wszyscy jesteśmy powołani do miłości 

Boga i bliźnich. To jest więc najważniejsze przykazanie (por. Mk 12,28-34; J 

13,34) i znakiem rozpoznawczym uczniów Chrystusa, zgodnie ze słowami 

Pana Jezusa: „Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie 

się wzajemnie miłowali” (J 13,35). Ta „prawda o miłości”, jawiąca się w 

Eucharystii jako pokarm i wyzwanie, nie pozwala by także w aktywności 

akademickiej zadowalać się miernotą.  

Ta „prawda o miłości” rzuca też potężne światło na problem wolności, 

tzn. pozwala w całej pełni zrozumieć stwierdzenie św. Jana Pawła II: „Chrystus 

uczy nas, że najwspanialszym wypełnieniem wolności jest miłość, która 

urzeczywistnia się w oddaniu i służbie. Do takiej to właśnie «wolności 

wyswobodził nas Chrystus» (Ga 5, 1; por. 5, 13) i stale wyzwala” (Enc. 

Redemptor hominis, n. 21e). 

 

Zakończenie  

 

Kończąc powtórzę zacytowane powyżej zdanie św. Jana Pawła II: 

„Kościół otrzymał Eucharystię od Chrystusa, swojego Pana, nie jako jeden z 

wielu cennych darów, ale jako dar największy”. Jako „dar najwyższy” otrzymał 

go także Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Niech ten dar, 

będący też najwspanialszą modlitwą – bo złączoną ze zbawczą ofiarą Chrystusa 

nieustannie się uobecniającą – będzie zawsze życiodajnym sercem tejże 

wyższej uczelni kościelnej, niech staje się coraz bardziej rzeczywistym 

pokarmem dla każdego, kto jest „spragniony prawdy i wolności”. 


