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Pytanie o Eucharystię
Kościół zobowiązany słowami samego Chrystusa – „To czyńcie na Moją
pamiątkę” (Łk 22, 19), zawsze starał się nie tylko sprawować Eucharystię, ale także
zalecał, by celebrować ją jako głębokie przeżycie duchowe, które ma kształtować
życie wiernych na wzór Ofiary Jezusa Chrystusa. Sam Kościół głosi bowiem, że
w Eucharystii Chrystus jest realnie obecny pod postaciami chleba i wina. Ostatni
Sobór przypomniał zakorzenioną głęboko w chrześcijańskiej Tradycji prawdę, że
Najświętsza Ofiara jest źródłem i szczytem życia chrześcijańskiego.1 W ostatnich
latach papieże w swoim nauczaniu stawiali wyraźny akcent na potrzebę głębokiego
przeżywania Eucharystii, która ma się stać realnym doświadczeniem wierzących
w Chrystusa. Ta nauka znajdowała swój wydźwięk nie tylko w nauczaniu namiest-

1 Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele „Lumen Pentium”, nr 11.
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ników Chrystusa, ale także w różnych wydarzeniach Kościoła, zwłaszcza w ogłoszeniu przed kilkoma laty Roku Eucharystii.2
Zagadnienie duchowej wartości mszy św. nie jest zatem jedynie jakimś
teoretycznym programem czy jedną z wielu kwestii teologiczno-filozoficznych,
przeznaczonych do spekulacji dla wybranej, elitarnej grupy badaczy. Jeśli wyznawca Chrystusa deklaruje wiarę w Jego realną obecność podczas mszy św., to czy nie
powinno być tak, że Eucharystia jest faktycznie źródłem i szczytem jego życia? Jak
w sferze wiary przejść od teorii do praktyki, od deklaracji i pouczeń zawartych
w dokumentach Kościoła do żywej wiary konkretnego człowieka? Jak nie tylko wierzyć w Chrystusa, ale i spotkać Go w Eucharystii?
Wydaje się, że pewną próbę odpowiedzi na powyższe pytania podejmuje
w swoich rozważaniach dotyczących Eucharystii ks. prof. Tadeusz Dajczer (19312009). W swoich badaniach naukowych ks. Dajczer podejmował kwestie związane
z religią jako szeroko pojętym fenomenem i doświadczeniem człowieka. W polu
swoich zainteresowań umieścił m.in. takie zagadnienia jak: wizja Boga, świata
i człowieka w religiach niechrześcijańskich,3 religijne doświadczenie plemion

2 Rok Eucharystii ogłoszony przez Jana Pawła II Listem apostolskim Mane nobiscum Domine, rozpoczął się
Międzynarodowym Kongresem Eucharystycznym w Guadalajara i trwał od października 2004 do października
2005 r. Na zakończenie Roku Eucharystii odbył się synod biskupów, już pod przewodnictwem kolejnego papieża
Benedykta XVI, a jego owocem stała się Posynodalna adhortacja apostolska Sacramentum Caritatis. Podczas
obrad wspomnianego synodu, zostali kanonizowani święci odznaczający się w swoim życiu szczególnym kultem
Eucharystii: bp Józef Bilczewski, ks. Kajetan Catanoso, ks. Zygmunt Gorazdowski, ks. Albert Hurtado Cruchaga
i o. Feliks da Nicosia. Wśród istotnych tekstów wydanych przez Stolicę Apostolską w ostatnich latach należy
wspomnieć również: Jan Paweł II, Ecclesia de Eucharistia, Watykan 17 IV 2003 oraz, Kongregacja ds. Kultu
Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Instrukcja „Redemptionis Sacramentum”, Watykan 25 III 2004. W adhortacji
Sacramentum Caritatis Benedykt XVI przywołuje główne teksty nauczania Kościoła na temat Eucharystii: Sobór
Trydencki, Doctrina et Canones de ss. Missae sacrificio, DS 1738-1759; Leon XIII, Encyklika „Mirae caritatis”,
Watykan 28 V 1902; Pius XII, Encyklika „Mediator Dei”, Watykan 20 XI 1947; Paweł VI, Encyklika „Mysterium
fidei”, Watykan 3 IX 1965; Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów , Instrukcja „Eucharisticum
misterium”, Watykan 25 V 1967 oraz Instrukcja Liturgiam authenticam, Watykan 28 III 2001.
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3 Można wymienić tu artykuły wydane w półroczniku „Studia Theologica Varsaviensia”: T. Dajczer, Podstawy
moralności w religiach niechrześcijańskich, 13/2(1975), s. 11-33; tenże, Porządek kosmiczno-moralny w religiach
niechrześcijańskich, 14/1(1976), s. 3-27; tenże, Doświadczenie religijne świata w religiach pozachrześcijańskich,
15/2 (1977), s. 137-167; tenże, Kosmos w religiach pozachrześcijańskich, 17/2(1979), s.189-206; tenże, Status
teologiczny religii niechrześcijańskich, 27/2(1989), s. 167-188; oraz artykuł opublikowany w dwóch kolejnych
numerach „Przeglądu katolickiego”: tenże, Oryginalność chrześcijanina na tle innych religii, 119/39(1986), s. 1-2
oraz 120/40 (1986), s. 2.
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Ameryki Północnej,4 zagadnienie mitu oraz kwestie bardziej szczegółowo związane
z takimi religiami jak islam czy buddyzm.5
Część dorobku pisarskiego ks. Dajczera obejmuje także dzieła z zakresu
życia wewnętrznego,6 w tym duchowości eucharystycznej. Właśnie te publikacje
stworzą bazę bibliograficzną dla poniższego szkicu. Chodzi tu o cykl sześciu książek wydanych w latach 2007-2009, w których autor na różne sposoby podejmował
temat Eucharystii.7 Całość materiału to sporo ponad 600 stron tekstu pogrupowanego na kilku-kilkunastostronicowe medytacje. Sposób prowadzenia rozważań ks.
Dajczera ma charakter autorefleksji opartej na nauce Kościoła i świętych.8 Jest to
specjalny zabieg metodologiczny, o którym informuje notka znajdująca się w każdej z książek „cyklu eucharystycznego”: „Autor często używa w tekście pierwszej
osoby. Nie ma jednak zamiaru snuć własnych zwierzeń. Chce po prostu uszanować

4 Przede wszystkim monografia, która była pracą habilitacyjną: tenże, Inicjacje i ich wymiar kosmiczny
u ludów Kalifornii, Warszawa 1984, a także artykuły opublikowane w „Studia Theologica Varsaviensia”: tenże,
Religijny charakter inicjacji plemiennej, 17/1(1979), s. 143-171; tenże, Kosmiczna świadomość Indian Ameryki
Północnej, 20/2(1982), s. 131-159; tenże, Kosmiczny wymiar inicjacji kalifornijskich, 21/1(1983), s.169-219; tenże,
Szamanizm północnoamerykański, 21/2(1983), s. 209-232; tenże, Tajne stowarzyszenia szamańskie na kontynencie
północnoamerykańskim, 24/1(1986), s. 145-167.
5 Monografia: tenże, Buddyzm w swej specyfice i odrębności wobec chrześcijaństwa, Warszawa 1993
oraz artykuły publikowane przez „Studia Theologica Varsaviensia”: tenże, Egzystencjalny charakter mitu, 15/1 (1977),
s. 111-145; tenże, Mistyka al-Halladża (858-922 r.) w perspektywie dialogu Kościoła z islamem, 16/1 (1978), s. 155-178;
tenże, Medytacja w buddyzmie therawada, 32/1(1994), s. 109-128; tenże, Medytacja w buddyzmie zen, 32/1(1994),
s. 129-151.
6 Do twórczości T. Dajczera dotyczącej duchowości chrześcijańskiej zaliczamy: tenże, Szczególne narzędzie Bożej
Łaski, Warszawa 2007; tenże, Trudny kawałek życia, Poznań-Warszawa 2010 (zapiski z seminaryjnych lat życia oraz
pierwszych lat kapłaństwa); tenże, Maryja prowadząca nas do Jezusa, Warszawa 2010 (opracowane na podstawie
notatek ks. Dajczera); tenże, Mała droga świętej Teresy z Lisieux, Warszawa 2010 (opracowane na podstawie notatek
słuchaczy) oraz materiały formacyjne przeznaczone dla Ruchu Rodzin Nazaretańskich: tenże, Z duchowości Ruchu
Rodzin Nazaretańskich, cz. 1: Oddanie się Matce Bożej W Ruchu Rodzin Nazaretańskich; Trynitarny wymiar
charyzmatu duchowości Ruchu Rodzin Nazaretańskich, Warszawa 1996.
7 Tenże, Tajemnica wiary, Warszawa 2007; tenże, Zdumiewająca bliskość, Warszawa 2008; tenże,
Przymnóż nam wiary, Warszawa 2008; tenże, Sakrament obecności, Opole-Warszawa 2009; tenże, Mocą wiary,
Zamość--Warszawa 2009; tenże, Nieodkryty dar, Zamość-Warszawa 2009 (w przypadku książki Tajemnica wiary
korzystam z wyd. VI poprawionego, Warszawa 2008. Jeśli chodzi o publikacje Zdumiewająca bliskość i Przymnóż
nam wiary opieram się na wyd. II, Warszawa 2008. Pozostałe z wymienionych dzieł opracowuję według wyd. I).
8 Ks. Dajczer odwołuje się głównie do nauki papieży Jana Pawła II i Benedykta XVI (także jako J. Ratzingera),
cytuje również Katechizm Kościoła Katolickiego oraz teksty Vaticanum II, zaś jeśli chodzi o pisma świętych i innych
świadków wiary, to w „cyklu eucharystycznym” znajdziemy odwołania do: św. Teresy z Lisieux, św. Joanny d’Arc,
św. Augustyna, św. Edyty Stein, św. Faustyny Kowalskiej, św. Teresy z Avila, św. Grzegorza z Nyssy,
św. Jana od Krzyża, św. Tomasza z Akwinu, św. Gertrudy z Helfy, św. Ireneusza, św. Grzegorza Wielkiego,
św. Katarzyny ze Sieny, św. Hieronima, bł. Matki Teresy z Kalkuty, bł. Karola de Foucauld, s. Łucji, wizjonerki
z Fatimy oraz G. K. Chestertona.
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czytelnika – nie nauczać go ani nie pouczać”.9 Przyjrzyjmy się zatem tej refleksji
i postarajmy się przybliżyć prawdę o Eucharystii rozważaną przez ks. Dajczera.

Chrystus realnie obecny w Eucharystii
Wiara w realną obecność Chrystusa w Eucharystii wydaje się niezbędną
dyspozycją człowieka, który pragnie przeżywać Najświętszą Ofiarę w duchu Kościoła. Dlatego właśnie postulat uznania owej realnej obecności Chrystusa staje
się nie tylko punktem wyjścia całego eucharystycznego rozważania ks. Dajczera,
ale bardziej osią przewodnią jego wywodu. „Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje”
(Mt 26, 26) – powiedział Jezus podczas Ostatniej Wieczerzy, biorąc do ręki chleb.
Następnie podniósł kielich z winem i dodał: „Pijcie z niego wszyscy, bo to jest moja
Krew Przymierza” (Mt 26, 27-28). W ten sposób Chrystus zapewnił swoich wyznawców, że jest realnie obecny pod eucharystycznymi postaciami i polecił im także, by
sprawowali ten sakrament na Jego pamiątkę. Wiary tej Kościół strzeże jako bezcennego depozytu, który umacnia duchowe życie wierzących. Przez całe wieki Urząd
Nauczycielski wiernie bronił swej ortodoksji. Dyskusje podważające wiarę Kościoła
przenosiły się również na grunt filozoficznych debat, jak to było podczas sporu
o Eucharystię oplecionego wokół pojęcia transsubstancjacji, polemiki, która wynikła
między Berengarem z Tours a Lanfrankiem z Pawii.10 Nie da się zaprzeczyć, że ta
9 T. Dajczer, Tajemnica, dz. cyt., s. 2. Ten sam tekst znajduje się także w pozostałych książkach z omawianej serii.
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10 Pogląd Berengara z Tours (†1088 r.) na temat Eucharystii oparty był na stanowisku Ratramna (†ok. 868 r.), który
dwa wieki wcześniej wskazał na istotę przemiany chleba i wina w Ciało i Krew Chrystusa, która miała dokonywać się
na sposób duchowy (spiritualiter), a nie cielesny (corporaliter). Berengar ze względu na głoszone przez siebie poglądy,
musiał opuścić Chartres i udał się do Tours, gdzie dalej pracował. Wśród jego uczniów znalazł się także Lanfrank
(†1089 r.), który słuchał jego wykładów. Berengar uzasadniał swoje stanowisko wobec Eucharystii na podstawie
arystotelesowskiej koncepcji o substancji i przypadłościach. Berengar nie kwestionował samego przeistoczenia,
ale twierdził, że substancja Postaci Eucharystycznych tkwi w ukryty sposób w substancji chleba i wina. Czyli istnieją
na ołtarzu dwie substancje obok siebie. Berengar upomniany już wcześniej przez synody w Rzymie i Vercelli (1050 r.),
w Paryżu (1051 r.) i w Tours (1054 r.), wypowiedział na Synodzie Rzymskim (1059 r.) m.in. następujące oświadczenie:
„Ja, Berengariusz (...), wyznając prawdziwą i apostolską wiarę, nakładam anatemę na wielką herezję, zwłaszcza na tę,
z powodu której zostałem obwiniony: ta odważa się twierdzić, że chleb i wino, które zostają położone na ołtarzu,
po konsekracji są tylko sakramentem, a nie prawdziwym Ciałem i Krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa,
i nie mogą być zmysłowo – jak to jest tylko w sakramencie – dotykane rękami kapłanów albo łamane albo gryzione
zębami wiernych. Zgadzam się zaś ze świętym Kościołem Rzymskim i Stolicą Apostolską, ustami i sercem wyznaję
w odniesieniu do Sakramentu Uczty Pańskiej, że ja utrzymuję tę wiarę, którą panujący i czcigodny Papież Mikołaj
i ten święty Synod mocą ewangelijnego i apostolskiego autorytetu przekazał mi do wierzenia i ją umocnił: że chleb
i wino, które zostają położone na ołtarzu, po konsekracji są nie tylko sakramentem, lecz także prawdziwym Ciałem
i Krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa, i zmysłowo, nie tylko w sakramencie, lecz w prawdzie, są dotykane i łamane
rękami kapłanów i gryzione zębami wiernych, przysięgając przez świętą i współistotną Trójcę i przez prześwięte
Ewangelie Chrystusa. Tych zaś, którzy wystąpili przeciw tej wierze, ogłaszam, razem z ich naukami i zwolennikami,
godnymi wiecznej anatemy”; Breviarium Fidei, nr 222. Po ponownym odejściu od ortodoksji katolickiej, Berengar
został postawiony przed papieżem Grzegorzem VII, by jeszcze raz złożyć wyznanie wiary (1078 i 1079 r.).
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jedna z podstawowych prawd podtrzymująca życie i wiarę Kościoła była na przestrzeni wieków podawana w wątpliwość i wielokrotnie musiała być przywoływana
w swej poprawnej i właściwej formie.11
Nie chodzi jednak wyłącznie o samo stwierdzenie i przyznanie, że po
konsekracji na ołtarzu rzeczywiście pojawia się sam Bóg, ale o konsekwencje tej
obecności i tego wydarzenia dla konkretnego wiernego. Bóg niejako chce wpisać
w swoją obecność również naszą. Dlatego nie chodzi o samo stwierdzenie faktu, że
wydarzył się cud – ta konstatacja dokonuje się w perspektywie wiary – konieczna
jest także pozytywna odpowiedź człowieka na ten dar – przenosi się ona w wymiar
praktycznego życia. A jest to Rzeczywistość obecna w sposób paradoksalny, pozornie sprzeczny, jak to wyraził ks. Dajczer: „Obecność eucharystyczna jest jedyną
w swoim rodzaju, nie mającą żadnej analogii. To Obecność sakramentalna, która
trwa w czasie, a jednocześnie przekracza czas; istnieje w przestrzeni, dzięki postaciom eucharystycznym, a jednocześnie tę przestrzeń przekracza”.12 I właśnie w ten
sposób można doświadczać transcendencji Boga w Jego immanencji. Ta Obecność
eucharystyczna, choć ma budzić wiarę człowieka, to jednak nie jest od niej zależna.
Jakkolwiek grzeszny byłyby kapłan, albo wierni uczestniczący w Najświętszej Ofierze, Jezus zawsze przychodzi i jest obecny na ołtarzu.13
Świadomość Obecności Chrystusa w Eucharystii, jest ciągłym zadaniem
dla modlącego się wiernego. Dlatego konieczne jest, by nieustannie wskazywać na
strukturalną jedność Chrystusa i Eucharystii, która została wyrażona w sformu-

11 Z innych tekstów zawartych w Breviarium fidei możemy przytoczyć m.in.: fragment Listu Klemensa IV
„Quanto Sincerius” do Maurinusa, arcybiskupa Narbonne, 1267 r.: „Trzymaj mocno, co wspólnie utrzymuje Kościół
(...), że mianowicie pod postaciami chleba i wina po świętych słowach, wypowiedzianych ustami kapłana według
obrzędu Kościoła, jest prawdziwie, rzeczywiście i istotnie Ciało i Krew naszego Pana Jezusa Chrystusa, choć
według miejsca jest w niebie”; tamże, nr 252. Także zdanie z bulli Laetentur Caeli z 1439 r.: „Podobnie orzekamy,
że w pszennym chlebie przaśnym lub kwaszonym prawdziwie jest obecne ciało Chrystusa”; tamże, nr 272. I tekst
Soboru Trydenckiego z Dekretu o sakramencie Eucharystii z 1551 r.: „Najpierw święty Sobór naucza oraz otwarcie
i jasno wyznaje, że w życiodajnym sakramencie świętej Eucharystii po konsekracji chleba i wina nasz Pan Jezus
Chrystus, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek, znajduje się prawdziwie, rzeczywiście i substancjalnie pod
postaciami owych widzialnych rzeczy”; tamże, nr 406. Jeszcze dwa fragmenty encykliki Pawła VI Mysterium Fidei
z 1965 r.: „Ta obecność [Chrystusa w sakramencie Eucharystii] wszakże nazywa się »rzeczywistą« nie w sensie
wyłączności, jakby inne nie były »rzeczywiste«, ale przez szczególną doskonałość, bo jest substancjalna.
Przez nią mianowicie staje się obecny Chrystus cały, Bóg i człowiek”; tamże, nr 1370; „... po przemianie substancji,
czyli istoty chleba i wina w ciało i krew Chrystusa, nie pozostaje już nic z chleba i wina poza samymi postaciami,
pod którymi przebywa Chrystus cały i nieuszczuplony, w swej fizycznej »rzeczywistości«, obecny nawet ciałem,
chociaż nie w ten sam sposób, w jaki ciała są umiejscowione w przestrzeni”; tamże, nr 1371.
12 T. Dajczer, Przymnóż, dz. cyt., s. 103.
13 Ks. Dajczer przypomina tu wykładnię Kościoła: „Eucharystia działa ex opera operato: przez sam fakt
spełnienia czynności. Oznacza to, że po konsekracji Chrystus zawsze jest na ołtarzu, zawsze taki sam,
r e a l n i e o b e c n y, w każdym kościele”; tamże, s. 68.
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łowaniu „Jezus--Eucharystia”.14 Ksiądz Dajczer podąża za tym określeniem, czyniąc
z tego wezwania swoją modlitwę, bo jak sam stwierdza: „Ta modlitwa, »Jezu-Eucharystio«, przywraca mi w ciągu dnia pamięć na obecność Bożą. Pomaga mi wrócić
do Jezusa Eucharystycznego, gdy zanurzony w doczesności o Nim zapominam”.15
Przyjąwszy wewnętrznie obecność Jezusa w Eucharystii, trzeba ciągle się zmagać
o świadomość uczestniczenia w wielkiej tajemnicy, o świadomość, i wiarę w to, że
Jezus Eucharystyczny ma realny wpływ na człowieka i świat.16

Chrystologiczny wymiar Eucharystii –
„odprzedmiotowienie” na rzecz relacji
Wydaje się, że wskazywanie na chrystologiczny wymiar Eucharystii jest
stwierdzeniem oczywistości, za którą nie kryje się żadna wątpliwość, że odwołujemy się w ten sposób do ewidentnej prawdy, która nie wymaga dodatkowych uściśleń. Warto jednak zwrócić w tym miejscu uwagę na pewien problem, jaki zrodził
się ze średniowiecznej debaty nad zagadnieniem transsubstantiatio, o której wspominaliśmy w poprzednim paragrafie.17 Otóż scholastyka, chcąc określić ontologiczną strukturę świata i ukazując ją jako uporządkowaną i zhierarchizowaną, opisywała ją w oderwaniu i w izolacji od wszystkiego. Uczeni średniowiecza chcieli tą
drogą dotrzeć do istoty bytu. W ten sposób przez hylemorficzną interpretację cudu
Eucharystii, zaczęto redukować Ją do „rzeczy”, gubiąc w ten sposób Jej chrystologiczną osobową tożsamość.18 W ten sposób Eucharystia stała się przedmiotem dyskusji, a przestała być podmiotem relacji. Tymczasem człowiek, według ks. Dajczera,
jest wzywany do nieustannego wysiłku poszukiwania Boga, nawet, jeśli już przyjął
fakt Jego realnej obecności w Eucharystii. Ksiądz Dajczer pisze: „Jezus się ukry14 Ks. Dajczer odwołał się tutaj zwłaszcza do nauczania Jana Pawła II, który kilkakrotnie użył powyższego
sformułowania. Na przykład: „W szczególny sposób zwracam się do was, przyszli kapłani: w życiu seminaryjnym
próbujcie doświadczać tego, jak słodko jest nie tylko każdego dnia uczestniczyć we Mszy świętej, ale także spędzać
dłuższe chwile na dialogu z Jezusem Eucharystią”; Jan Paweł II, List apostolski Mane nobiscum Domine, nr 30.
I jeszcze fragment papieskiego przemówienia z Kongresu Eucharystycznego we Wrocławiu: „Jesteśmy tutaj po to, aby
wspólnie z całym Kościołem wyznać naszą wiarę w Chrystusa-Eucharystię, w Chrystusa-Chleb żywy i dający życie”;
tenże, Rozważanie wygłoszone w czasie adoracji w katedrze, Wrocław 31 maja 1997, w: tenże,
Pielgrzymki do Ojczyzny 1979. 1983. 1987. 1991. 1995. 1997. 1999. 2002. Przemówienia, homilie, Kraków 2006, s. 865.
15 T. Dajczer Sakrament, dz. cyt., s. 120.
16 Ks. Dajczer formułuje swoje myśli w formie prośby samego Jezusa: „Uwierz, że jestem r e a l n i e o b e c n y
na ołtarzach świata, i że potrzebuję tylko twojej wiary, a ucichną huragany, burze…” ; tenże, Zdumiewająca,
dz. cyt., s. 40.
17 Por. przyp.10.
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18 Zagadnienie to rozwija w swoim artykule G. Colombo, Chrystologiczny wymiar Eucharystii, przeł. L. Balter,
w: L. Balter i in. (red.), Eucharystia. Kolekcja Communio 1, Poznań-Warszawa 1986, s. 41-53.
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wa, ale przecież ukrywa się po to, żebym Go szukał (...). Miłość jest szukaniem”.19
Choć ks. Dajczer tego nie sygnalizuje, to można powiedzieć, że słowa te współgrają
z myślą wyrażoną wiele wieków wcześniej przez jedną z największych mistyczek
angielskich – Julianę z Norwich, która mówiła, „że ciągłe poszukiwanie Boga przez
duszę bardzo Mu się podoba, wszystko bowiem do czego jesteśmy zdolni, to szukać,
cierpieć i ufać”.20 Aby obudzić w sobie taką potrzebę szukania Boga, należy niewątpliwie zweryfikować swoją relację do Jezusa--Eucharystii. O tym właśnie mówi
ks. Dajczer: „Poza wiedzą teoretyczną istnieje wiedza, która rodzi się z poczucia
więzi”.21 A ta więź nie jest zwykłą relacją, ale relacją miłości.22
Człowiek, obcując ze światem rzeczy i osób, w tym z Bogiem i z samym
sobą, w swoim życiu przeżywa dwa rodzaje relacji, biorąc pod uwagę fakt, że relacja z Bogiem jawi się w tym porządku jako szczególna. Odnosząc się do osoby lub
rzeczy w sposób użytkowy, analityczny i pragmatyczny tworzymy relację: „Ja-to”.
Kiedy jednak dostrzegamy charakter osobowy i indywidualny, który prowadzi do
spotkania, rodzi się relacja: „Ja-ty”. Wyrwanie się z relacji „Ja-to” jest bardzo trudne, albowiem człowiek zwraca się najczęściej ku drugiemu, by „załatwić sprawę”,
zrealizować jakiś swój cel, do którego można się daną osobą w mniejszym lub
większym stopniu posłużyć. Tymczasem, jak stwierdza ks. Dajczer: „W relację spotkania wchodzimy w momencie, gdy pozbywamy się celu. Celem staje się wtedy to
spotkanie »ty«”.23
Powyższy schemat można przenieść na rzeczywistość Eucharystii. Właśnie
w przestrzeni wydarzenia Najświętszej Ofiary, człowiek powinien kształtować
swoją relację do Boga, starając się tak obcować z tą Tajemnicą, aby coraz bardziej
wchodzić z Bogiem w relację podmiotową: „Ja-Ty”. Eucharystia nie jest zatem okazją
do „załatwienia sprawy” z Bogiem, a tym bardziej nie należy udziału w Eucharystii
przeżywać jako jedynie wywiązania się z moralnego obowiązku narzuconego przez
Boga czy Kościół. Należy pozbyć się celów innych niż sam Bóg, nawet jeśli wydawałoby się, że czas spędzony w obecności Najświętszego Sakramentu jest bezowoc-

19 T. Dajczer Zdumiewająca, dz. cyt., s. 55.
20 Juliana z Norwich, Objawienia Bożej miłości. Myśli, przeł. W. Szymańska, Warszawa 1997, s. 23.
21 T. Dajczer Tajemnica, dz. cyt., s. 84.
22 „To tutaj, przed tabernakulum, może rozpocząć się moja szczególna bliskość z Jezusem Eucharystycznym, którą
kiedyś – mam taką nadzieję – będę mógł nazwać zakochaniem się w Nim”; tenże, Przymnóż nam, dz. cyt., s. 106.
23 Tenże, Sakrament, dz. cyt., s. 67.
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ny.24 Aby być obecnym przy Bogu, trzeba się skoncentrować na obecnej chwili,
oddać Bogu swoją przeszłość i przyszłość, aby zostało tylko „teraz”. Jak to wyjaśnia
ks. Dajczer: „Do spotkania z Bogiem Eucharystycznym może dojść jedynie w chwili
obecnej. W przestrzeni wolnej od przeszłości i przyszłości. (...) Łaska spotkania
Boga może być tylko na dzisiaj”.25 Przy takim nakierowaniu intencji oraz woli
człowieka może rozpocząć się w naszej mentalności proces „odprzedmiotowienia”
Jezusa--Eucharystii, na rzecz osobowej relacji „Ja-Ty”, która gwarantuje możliwość
spotkania z przychodzącym Bogiem i aktywnego i pełnego udziału w wydarzeniu
mszy św.26
Obecność Jezusa w Eucharystii jest zatem osobowa, dlatego też wymaga
od człowieka budowania relacji osobowej i podmiotowej. W podobny sposób swoją
refleksję formułuje Joseph Ratzinger. Jak zaznacza, uprzedmiotowienie Eucharystii
zaczyna się tam, gdzie obecność Jezusa rozpatruje się jedynie jako jeden z rodzajów
naturalnego istnienia. Chrystus obecny pod postaciami chleba i wina jest w takim
ujęciu obecny tak samo, jak każdy inny przedmiot materialny. Tymczasem bliskość
Boga należy rozumieć w kategoriach odnoszących się do relacji osobowej.27

Właściwa proporcja
„Chrystus jest obecny, a jednak ukryty. Jest bliski, a mimo to jest całkowicie
inny. Jest tym, który się daje, a jednocześnie Tym, którym nie można rozporządzać,
Tym, który raczej nami rozporządza”28 – to słowa Ratzingera, które, jak się wydaje,

24 Można tu przywołać słowa ks. Dajczera: „I to właśnie On, Bóg dający nam siebie pod postaciami
eucharystycznymi, zaprasza nas na adorację. Pragnie, byśmy »tracili« czas dla Niego”; tamże, s. 39.
Przywoływany autor nazywa tę zmianę optyki w spotkaniu z Bogiem „Inną Docelowością”, czyli postawą,
„która rodzi życie chwilą obecną, życie dniem dzisiejszym jako ostatnim”; tamże, s. 106.
25 Tenże, Nieodkryty, dz. cyt., s. 93.
26 Ks. Dajczer pisze: „Dramat polega na tym, że zajęty sobą, swoimi sprawami, nie jestem w stanie dostrzec,
iż w czasie celebracji eucharystycznej dokonuje się, tak blisko mnie, n a j w i ę k s z e w y d a r z e n i e ś w i a t a”;
tenże, Przymnóż nam, dz. cyt., s. 98. I w innym miejscu dodaje: „Przygotowując się do Eucharystii powinniśmy więc
próbować ten prawie zamarły zmysł relacji spotkania w sobie ożywiać. Bo czy możemy spotkać się z Bogiem,
jeśli przychodzimy na Eucharystię załatwiać z Nim sprawy?”; tenże, Sakrament, dz. cyt., s. 41.
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27 Ratzinger pisze m.in. „... nowy sposób istnienia zmartwychwstałego Pana nie może oznaczać zwyczajnej
naturalnej ubiquitas, że w ogóle nie można jej rozumieć secundum modum naturae, zgodnie z naturalnym sposobem
istnienia rzeczy. Trzeba ją rozumieć secundum modum personae: Pan jest obecny nie tak, jak rzeczy naturalne,
lecz na sposób osoby i w relacji do osób (...). Bóg jest osobą. Stopień Jego obecności zależy od stopnia, w jakim chce
być poznawany i rzeczywiście jest poznawany. Kto mówi o bliskości i dalekości Boga, ten wie, że Bóg nie jest obecny
tak jak kamień, który jest po prostu w danym miejscu, wie, że bliskość i oddalenie Boga należą do sfery osobowej”;
J. Ratzinger, Problem transsubstancjacji i pytanie o sens Eucharystii, w: tenże, Opera Omnia, t. 11,
przeł. W. Szymona, Lublin 2012, s. 276.
28 Tamże, s. 279-280.
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pokrywają się z myślą ks. Dajczera. Jak zauważa: „W kontakcie z Bogiem zawsze
jest dwóch autorów dramatu: Bóg i człowiek”.29 W tym „dramacie” Bóg przewidział
dla człowieka szczególną rolę odkrywania Go, choć możne wydawać się, że w przestrzeni wydarzenia Najświętszej Ofiary nic się nie dokonuje, nic się nie dzieje. Ale
Bóg jest tylko pozornie nieobecny. On jest, ale ukrywa się. Jak to ujmuje ks. Dajczer:
„Ty zawsze działasz, ale tak doskonale ukrywając się, iż mnie się wydaje, że tej łaski
nie ma. Tak kochasz moją wolność, tak nie znosisz nacisku na nią, że nikt nie potrafi
ukryć się lepiej od Ciebie”.30 Owa bliskość Boga nie jest jedynie prostą konsekwencją Jego obecności. Bóg bowiem pozostał w Eucharystii ze względu na człowieka
i w pewnym sensie ze względu na jego prośbę.31 Ksiądz Dajczer formułuje to pragnienie przebywania Boga z człowiekiem jeszcze radykalniej: „On nie tyle lubi przy
mnie być, co po prostu nie ma nikogo, ani niczego poza mną”32 i za chwilę dodaje:
„Bóg jest tak cudownie bliski”.33
Tak bliskie obcowanie z Bogiem pomaga człowiekowi stanąć w prawdzie
o sobie samym, o swojej grzeszności i małości wobec nieskończonego Boga. Pozwala to dostrzec wiernemu właściwą proporcję i jednocześnie wielkość Bożego daru,
który jest całkowicie bezinteresowny i niezasłużony. Bóg przy tym wcale nie zniechęca się brakiem wierności człowieka, jakby zakładał, że Jego miłość pozostanie
często nieodwzajemniona, ze względu na przywiązanie człowieka do doczesności.34 Dlatego ks. Dajczer podkreśla, że: „Pan Bóg nie chce, by doczesność stała się
dla człowieka »ziemią obiecaną«”.35
Transcendencja Boga mogłaby wywoływać obawę człowieka, przerazić go
i rodzić w nim pytanie: „Jakże ja, mały człowiek, mogę obcować z nieskończonym
Bogiem?” Właśnie w odpowiedzi na ten lęk, Bóg daje siebie w sposób tak bardzo
bezpośredni i nie budzący trwogi. Dlatego ks. Dajczer stwierdza: „W Eucharystii

29 T. Dajczer, Mocą, dz. cyt., s. 9.
30 Tenże, Tajemnica, dz. cyt., s. 13.
31 W taki właśnie sposób ujął to Jana Paweł II: „Na prośbę uczniów z Emaus, żeby pozostał »z« nimi, Jezus
odpowiedział darem o wiele większym: z pomocą sakramentu Eucharystii znalazł sposób pozostania »w« nich.
Przyjęcie Eucharystii równa się wejściu w głęboką wspólnotę z Jezusem”; Jan Paweł II, List apostolski
Mane nobiscum Domine, nr 19.
32 T. Dajczer, Zdumiewająca, dz. cyt., s. 24.
33 Tamże, s. 25.
34 „Bóg kocha mnie w sposób szalony, a ja w sposób mniej lub bardziej szalony kocham to wszystko, co nie jest
Bogiem”; tenże, Tajemnica, dz. cyt., s. 78. Istota miłości polega na możliwości jej odrzucenia, miłość nie odbiera
wolności. Ładnie ujął to Hans Urs von Balthasar: „A kiedy miłość pozwala się zranić, dowodzi tego, co było
do udowodnienia: że jest miłością”; H. Urs von Balthasar, Serce świata, przeł. U. Poprawska, Kraków 2003, s. 27.
35 T. Dajczer, Nieodkryty, dz. cyt., s. 45.
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Bóg pozostaje bezbronny, kruchy. Tak, by człowiek otworzył się na Jego Miłość, by
się Go nie bał – ponieważ bywa, że boi się Boga”.36
W pełnym przyjęciu Boga może przeszkadzać człowiekowi nie tylko lęk
przed Nieskończonym, ale także ludzka grzeszność i pycha. W doczesnym świecie
bowiem, to człowiek chce zająć miejsce Boga, budując sobie rozmaite trony i przedkładając różne zależności nad relację z Bogiem.37 Dlatego tak ważne dla człowieka
staje się uświadomienie sobie, że podczas Eucharystii Bóg, przez swoje ukrycie
w łamliwości chleba i w ulotności wina, pokazuje człowiekowi, jak on sam jest mały.38 A zatem jest to w jakimś sensie zejście Boga na poziom ludzkiej kruchości, która
bez Niego ginie i rozpada się. Człowiek wchodzący w podmiotową relację z Bogiem
i wierzący w Jego realną obecność w Sakramencie Ołtarza, będzie zawsze świadomy swojej małości i z pokorą przyjmie prawdę o sobie, musi wręcz odkryć w sobie
tożsamość syna marnotrawnego.39 Taka postawa staje się orężem w walce ze złem,
zarówno tym obecnym w ludzkim sercu, wynikającym z jego niewłaściwych wyborów moralnych i słabości natury skażonej grzechem pierworodnym, ale także wobec osobowego zła, które pragnie upadku człowieka. Dlatego można powtórzyć za
ks. Dajczerem: „Muszę więc być małym, zawsze małym. A zwłaszcza, kiedy jestem
w kościele przed tabernakulum, czy kiedy uczestniczę w Najświętszej Eucharystii.
Tak małym, żeby książę tego świata bał się mojego uniżenia, żeby taki widok go
przeraził. On wie, że kiedy jestem mały – to znaczy kiedy staję w prawdzie – otacza
mnie cała potęga Miłości. A on tej potęgi się boi i musi uciekać”.40

Wiara prowadząca do Eucharystii
Tak jak zostało to wspomniane powyżej, Bóg ukrywa się w Sakramencie
Eucharystii. Dlatego właśnie dla przyjęcia Bożej obecności, konieczna jest wiara.

36 Tenże, Mocą, dz. cyt., s. 71.
37 Tak to przedstawia ks. Dajczer: „Jego Ofiara może być zmarnowana, jeśli wciąż będę od Niego zbyt daleko.
Poprzez swoje przywiązania do ludzi, do spraw, do zdarzeń oddalam Go od siebie. Dlatego jest On dla mnie taki mały.
Szukam ciągle własnej wielkości, własnego tronu, który przecież tak naprawdę nie istnieje
– jest tylko w moim umyśle”; tenże, Przymnóż nam, dz. cyt., s. 86-87.
38 Tak komentuje tę myśl ks. Dajczer: „On ukrywa się, bym to ja stał się mniejszy, bym stał się jak żebrak,
który potrzebuje Go tak bardzo”; tenże, Mocą, dz. cyt., s. 30.
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39 Ks. Dajczer bardzo często wraca do obrazu syna marnotrawnego zaczerpniętego z Ewangelii, a który to obraz
rozwinął Jan Paweł II w swojej encyklice o Bożym miłosierdziu. Tak pisał papież: „Ten syn, który otrzymuje od ojca
przypadającą mu część majątku i z tą częścią opuszcza dom, aby w dalekich stronach wszystko roztrwonić »żyjąc
rozrzutnie«, to poniekąd człowiek wszystkich czasów, począwszy od tego, który po raz pierwszy utracił dziedzictwo
łaski i sprawiedliwości pierwotnej”; Jan Paweł II, , Encyklika Dives in misericordia, Watykan 30 XI 1980, nr 5.
40 T. Dajczer, Zdumiewająca, dz. cyt., s. 69.
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Dlatego ks. Dajczer nazywa Eucharystię „Sakramentem wiary”.41 To podczas mszy
św. człowiek przechodzi swoistą próbę wiary. Bo tylko poprzez wiarę może dotknąć
tej Tajemnicy.42
Jezus zapowiedział ustanowienie Eucharystii jeszcze przed Ostatnią Wieczerzą, mówiąc do zgromadzonego wokół Niego tłumu następujące słowa: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna
Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto
spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu
ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim”
(J 6, 53-56). Wypowiedź ta wywołała zgorszenie wśród słuchających i wielu opuściło Jezusa. Jak zwraca uwagę ks. Dajczer, właśnie to wezwanie Jezusa do spożywania Jego Ciała i Krwi stało się kryterium wiary, która prowadziła do ścisłej relacji
z Jezusem, a nie tylko pozostania w roli Jego słuchacza. Akt wiary był tu konieczny,
ponieważ Prawo zakazywało spożywania krwi.43 Jezus tym samym niósł wielką nowość, której bez wiary i oparcia osobowego na Nim, nie dało by się przyjąć.44
Można powiedzieć, że ks. Dajczer nie ma złudzeń, dostrzegając problem
małej wiary człowieka. Jak zauważa, nasza odpowiedź na Bożą miłość jest zawsze
za mała, zawsze niedoskonała. Uczestnicząc w Eucharystii, człowiek marnuje wiele
darów, właśnie z powodu małej wiary. Tak stwierdza ks. Dajczer: „Gdybym naprawdę wierzył, co dokonuje się na ołtarzu od momentu konsekracji, to zapewne ogarnęłoby mnie tak wielkie zdumienie, tak wielka radość, że trudno byłoby mi dłużej żyć
tak, jak dotychczas”.45 Aby wiara wzrastała i przemieniała nasze życie, należy podążać drogą wyznaczoną przez jej świadków, takich postaci jak choćby Abraham,
którego Bóg wykorzenił z jego rodzinnej ziemi i nakazał wyruszyć w nieznane (por.

41 „Sakrament Eucharystii jest par excellence sakramentem wiary. Tajemnica Eucharystii jest niejako kryterium
naszej wiary i wierności wobec Boga, ponieważ żadna inna tajemnica wiary nie stanowi dla naszego życia,
często przenikniętego kompromisem, tak wielkiego wyzwania”; tenże, Mocą, dz. cyt., s. 11.
42 Wskazał na to wyraźnie Jan Paweł II: „Rzeczywiście, Eucharystia jest mysterium fidei, tajemnicą, która przerasta
nasze myśli i może być przyjęta tylko w wierze ”; Jan Paweł II, Encyklika Ecclesia de Eucharistia, nr 15. Ks. Dajczer
dopowiada: „Nie ma innego sposobu zjednoczenia się z Bogiem jak tylko przez wiarę. Wiara jest jakby bramą
wejściową, konieczną by dojść do tej Miłości, do Boga”; T. Dajczer, Tajemnica, dz. cyt., s. 87.
43 W Księdze Kapłańskiej czytamy wyraźny zakaz: „Ktokolwiek spożywa jakąkolwiek krew, będzie wykluczony
spośród swego ludu” (Kpł 7, 27).
44 „Mimo że w obliczu ksiąg świętych Biblii słowa Jezusa wydawały się słuchaczom nie do przyjęcia, On nie
złagodził swoich sformułowań. Właśnie dlatego, że Eucharystia jest kryterium wiary. Wiary, która jest przylgnięciem
nie tylko do słów Jezusa, ale i do Jego osoby”; T. Dajczer, Przymnóż nam, dz. cyt., s. 104.
45 Tenże, Mocą..., dz. cyt., s. 12. I jeszcze w innym miejscu dodaje: „To zadziwiające, w jak nikłym stopniu niezwykłe
wydarzenie Eucharystii wpływa na moje życie, na moje postępowanie”; tamże, s. 43.
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Rdz 12, 1). Owo „wykorzenienie”, brak stabilizacji, jest koniecznym warunkiem
wzrostu wiary, bo jeszcze bardziej pozwala związać się nam z Bogiem na sposób
osobowy.46 Gdy człowiek odzyskuje pewność siebie, gdy zaczyna zbytnio wiązać
się z tym światem, szybko zapomina o Bogu, a jego wiara słabnie. Ksiądz Dajczer
przypomina, że wiara, która rozwija się w relacji z Żywym Bogiem, jest rzeczywistością dynamiczną, nie znosi stabilizacji czy jałowej stagnacji, musi być nieustannie poddawana próbie i weryfikowana, dlatego Bóg tak często rozwiewa ludzkie
mrzonki i dopiero wtedy umacnia naszą wiarę47. Tak kształtowana wiara prowadzi
człowieka do Eucharystii, pozwalając mu wchodzić w przestrzeń niedostępną dla
ludzkich zmysłów czy wyobrażeń. Bez wiary, kontakt człowieka z Bogiem musiałby
być po prostu zerwany.48

Eucharystia – droga do miłości
„Dilige et fac quod vis – Kochaj i czyń co chcesz”49 – to znane stwierdzenie
św. Augustyna, które źródło i zasadę prawdziwej miłości widziało w Bogu, można
łatwo przekształcić w pytanie o ludzką wolność, o jej stosunek do miłości i o jej
wartość dla człowieka. Pytanie o wolność jest także ważne dla ks. Dajczera, który
zapytuje i od razu odpowiada: „Dlaczego tak ważny jest problem mojej wolności?
Ponieważ ona jest jedyną moją własnością. To jest jedyna, absolutna własność, jaką
posiadam”.50 Ludzka wolność, która jest człowiekowi dana i zadana, staje się kluczem do jego zbawienia, człowiek bowiem do tego stopnia jest wolny, że może na46 Dobrym komentarzem do tej myśli wydają się być słowa zaczerpnięte z encykliki o wierze: „Abraham nie widzi
Boga, ale słyszy Jego głos. W ten sposób wiara otrzymuje osobisty charakter. Dlatego Bóg nie jest Bogiem jakiegoś
miejsca ani nawet Bogiem związanym z jednym specyficznym świętym czasem, ale jest Bogiem osoby”;
Franciszek, Encyklika Lumen fidei, Watykan 29 VI 2013, nr 8 .
47 „Życie wewnętrzne karmione kontaktem z Eucharystią ma swój dynamizm. Przecież to kontakt z Bogiem żywym,
stale działającym, ze Źródłem wody żywej, (…) Eucharystyczna droga uświęcenia, jeżeli będę nią szedł do Boga,
nie będzie stabilna, nie będzie zakorzenianiem się, osadzaniem na czymś stałym, na jakiejś mieliźnie. (…)
Będę przez Boga Eucharystycznego wykorzeniany. Będę się gubił, a On będzie mnie znajdował. Będę stopniowo
ogołacany ze wszystkiego, co do Niego nie prowadzi”; T. Dajczer, Nieodkryty, dz. cyt., s. 43.
48 „Wiara jest cnotą, która umożliwia kontakt z Bogiem i stanowi fundament życia nadprzyrodzonego.
Ponieważ znajduje się ona u podstaw wszelkiej aktywności nadprzyrodzonej, wszystko dzieje się przez nią (...).
Jest ona cnotą podstawową, ponieważ daje nam możliwość uczestniczenia w życiu Boga”; tenże,
Rozważania o wierze, Częstochowa 2002, s. 21.
49 „Kochaj i czyń, co chcesz. (...) Gdy milczysz, milcz z miłością; gdy mówisz, mów z miłością; gdy karcisz, karć
z miłością; gdy przebaczasz, przebaczaj z miłości; niechaj tkwi w sercu korzeń miłości, wyrośnie z niego tylko dobro”;
Augustyn, In epistulam Ioannis ad Parthos, 7, 8: PL, 35.
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50 T. Dajczer, Nieodkryty, dz. cyt., s. 69. Możemy przytoczyć również inną myśl: „Jezus Eucharystyczny chce dać mi
wszystko, ale pragnie, żebym najpierw złożył Mu ten jedyny dar, jaki mogę Mu ofiarować, jedyne, co mam – swoją
wolność”; tamże, s. 74.
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wet odrzucić Boga, a Bóg ma tak wielki szacunek dla tej wolności, że choć potępienie jest największym dramatem człowieka, do końca pozwala człowiekowi wybrać.
Ogołacanie się z własnej wolności na rzecz przyjęcia woli Bożej jest procesem, który trwa. Jednak z czasem człowiek żyjący blisko Boga, karmiący się
Eucharystią, odkrywa, że prawdziwie wolny może być tylko z Bogiem, że bez Niego, jego wolność staje się więzieniem własnego egoizmu. Dlatego naszą wolność
i wiarę należy związać z miłością Boga, który przecież jest Miłością (por. 1J 4, 8).
Dopiero wtedy doświadczymy całej pełni wolności. Jak powie ks. Dajczer: „Tylko
wtedy jestem wolny, kiedy moja wolność jest tak przepełniona miłością Jezusa, że
nie istnieje dla mnie nic poza Jego obecnością na ołtarzu, i kiedy faktycznie niczego
nie pragnę poza Nim”.51 Im zatem większa miłość, tym większa wiara i tym lepiej
przeżywana wolność.
Miłość jest także darem. Człowiek sam z siebie nie potrafi prawdziwie
pokochać, zbyt jest zasklepiony w swoim egoizmie. Dlatego, wchodząc w relację
podmiotową z Bogiem, należy prosić Go o dar miłości. Miłość na ludzkim poziomie
będzie więc dostrzeżeniem, że człowiek jest zbyt mały, aby prawdziwe kochać, że
potrzebuje Miłości, której udzieli sam Bóg. Człowiek musi odejść od swojego wyobrażenia miłości.52 Musi skierować się ku Eucharystii, którą Benedykt XVI za św.
Tomaszem nazwał: „Sakramentem Miłości”.53 Dlatego, wracając do zacytowanych
słów św. Augustyna, ks. Dajczer parafrazuje je i pozostawia drogowskaz dla tych,
którzy szukają pełni wolności i pełni miłości: „Kochaj Eucharystię a będziesz wiedział, co masz czynić. Kochaj Eucharystię i czyń, co chcesz”.54

Odkrywać dar Eucharystii
Eucharystia jest zatem darem nieodkrytym, jak ujął to ks. Dajczer: „Eucharystia wciąż jest ziemią nieodkrytą, światem nieznanym”.55 Człowiek w swojej
małości szybko gubi się na drogach życia, choć otrzymał dar wolności, to nie wie,
jak go w pełni przeżywać, choć pragnie wielkiej miłości, często zatrzymuje się na jej

51 Tamże, s. 76. Dobrym dopowiedzeniem są słowa Benedykta XVI: „Wiara bez miłości nie przynosi owocu,
a miłość bez wiary byłaby uczuciem nieustannie na łasce i niełasce wątpliwości”; Benedykt XVI, List apostolski
Porta fidei, Watykan 11 X 2011, nr 14.
52 „Moja miłość do Boga polega w końcu na tym, że wiedząc, iż nie potrafię Go kochać, przyjmuję Jego miłość”;
T. Dajczer, Mocą, dz. cyt., s. 55.
53 Por. Benedykt XVI, Adhortacja apostolska Sacramentum Caritatis, nr 1. Papież powołuje się tu
na cytat z: Tomasz z Akwinu, Summa Theologiae, III, q. 73, a. 3.
54 T. Dajczer, Mocą, dz. cyt., s. 115.
55 Tenże, Tajemnica, dz. cyt., s. 3.
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różnych namiastkach. Ksiądz Dajczer w swoich rozważaniach na temat Eucharystii, prowadzi czytelnika ku odkryciu osobowej, podmiotowej relacji z Bogiem. Tylko Bóg bowiem może udzielić człowiekowi właściwych odpowiedzi na jego pytania
i tylko On może nauczyć go pełni Miłości. Aby dać się Bogu poprowadzić, trzeba
uznać swą małość, przestać liczyć na siebie, nie pokładać nadziei we własnych możliwościach. Gdy człowiek odda Bogu swą wolę, On wyciszy jego wewnętrzny chaos
i poskłada na nowo to, co zniszczył w nim grzech. Droga, którą prowadzi czytelnika
ks. Dajczer nieustannie przypomina, że w przeżywaniu Eucharystii chodzi przede
wszystkim o praktykę życia, o silną wiarę i pełną Miłość, nie zaś o teorie i spekulacje. Wydaje mi się, że intencją autora „cyklu eucharystycznego” jest głównie to,
by czytelnik, po przeczytaniu jego rozważań, radykalnie zmienił swój stosunek do
Eucharystii, by wszedł na drogę nawrócenia i zyskał coraz większą świadomość, że
przez Eucharystię obcuje z realnym Bogiem. Ostatecznie przez Eucharystię człowiek ma się stawać świętym, a więc w wypełnić to, co Bóg zamierzył dla każdego
z nas. Tak pisał ks. Dajczer: „Eucharystia ma rodzić świętych (...). Nie ma większego
daru dla Kościoła, dla dusz, jak ten – moja osobista świętość”.56
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THE SACRAMENT
OF THE PRESENCE
– F R TA D EU SZ DA JC Z E R’ S T H O U G H T S A BO U T T H E E U C H A RI S T

SUMMARY
“The Eucharist is still the uncovered land, the unknown world” – wrote Fr
T. Dajczer. In six books he talks about the Eucharist, focusing on the Holy Sacrament of the Altar. To begin with if someone wants to find the right path to holiness,
they have to believe in the real presence of God in the Eucharist and make their
relationship with God more personal. The next required step is to realize that
every human being is weak and sinful. If we accept the truth about ourselves, we
can receive God’s Love. “Love, and do what you will” – said St Augustine. And Fr
Dajczer will say in a similar sense: “Love the Eucharist, and do what you will”. The
Eucharist as the Sacrament of Love makes possible a real relationship with God.
The last step is to let God to make us saints. Fr Dajczer says: “The Eucharist is to
raise saints (...) There is no greater gift to the Church, for souls, than this – my personal holiness”.
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