Msza Święta – uobecnienie ofiary
krzyżowej
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Ofiarować to dać coś bezinteresownie, nie oczekując niczego
w zamian. Możemy ofiarować prezent, ale też swój czas czy pomoc.
Ofiarowując, zawsze z czegoś rezygnujemy na rzecz drugiej osoby. Dając
siebie, jesteśmy gotowi do poświęceń
i wyrzeczeń. Jest to możliwe tylko w relacji wzajemnej bezinteresownej miłości.
Jako przykład może posłużyć mama,
która czuwa przy chorym dziecku. Nie
zważając na swoje zmęczenie, w każdej
chwili jest gotowa przyjść mu z pomocą.
Najdoskonalszą ofiarę z siebie złożył Pan
Jezus swojemu Ojcu.
A On [Jezus] sam, dźwigając krzyż, wyszedł na miejsce zwane Miejscem Czaszki, które po hebrajsku nazywa się Golgota. Tam Go ukrzyżowano, a z Nim dwóch
innych, z jednej i drugiej strony, pośrodku zaś Jezusa.
(J 19,17-18)

Jezus – Syn Boży pozwolił przybić się do krzyża. Złożył siebie w ofierze
swemu Ojcu za nasze grzechy. Jezus z miłości do nas dobrowolnie wziął je
na siebie. To była jedyna możliwość, abyśmy mogli być zbawieni.
Swoją ofiarę na krzyżu Jezus zapowiedział podczas Ostatniej Wieczerzy. Był to ostatni wspólny posiłek z uczniami przed Jego męką, śmiercią
i zmartwychwstaniem.

Pan Jezus tej nocy, kiedy został wydany, wziął chleb i dzięki uczyniwszy połamał i rzekł: „To jest Ciało moje za was wydane. Czyńcie to na moją pamiątkę”.
Podobnie, skończywszy wieczerzę, wziął kielich, mówiąc: „Ten kielich jest Nowym Przymierzem we Krwi mojej. Czyńcie to, ile razy pić będziecie, na moją pamiątkę”. Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb albo pijecie kielich, śmierć Pańską
głosicie, aż przyjdzie.
(1 Kor 11,23b-26)
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W Starym Testamencie przymierze było umową między Bogiem a narodem wybranym. Bóg zobowiązywał się do opieki nad swoim ludem
i do pomocy w trudnych sytuacjach. Naród wybrany zaś miał być wierny Bogu i wypełniać Jego przykazania. Niestety Izraelici nie zawsze byli
wierni temu przymierzu. Na krzyżu Jezus Chrystus zawiera więc Nowe
Przymierze, nową umowę między Bogiem a ludźmi.
Sprawując Mszę Świętą, Kościół wypełnia polecenie Jezusa: „To czyńcie
na moją pamiątkę”. Dokonuje się wtedy dokładnie to, co Jezus uczynił
w czasie Ostatniej Wieczerzy w przeddzień swojej męki i śmierci. Podczas
przeistoczenia, gdy kapłan wypowiada słowa Pana Jezusa nad chlebem,
zostaje on przemieniony w Jego Ciało. Następnie kapłan wypowiada słowa Pana Jezusa nad winem i zostaje ono przemienione w Jego Krew.
W Starym Testamencie ofiary z pokarmów i zwierząt składano na stole
ofiarnym. Podczas Mszy Świętej gromadzimy się wokół ołtarza, na którym
kapłan przygotowuje chleb i wino, aby stały się Ciałem i Krwią Pana Jezusa. To właśnie na ołtarzu,
przy którym gromadzi się
wspólnota Kościoła, Chrystus uobecnia swoją ofiarę.
Dlatego ołtarz jest najważniejszym miejscem we wnętrzu kościoła.
Jezus ofiarował samego
siebie na krzyżu, dlatego
przy ołtarzu zawsze znajduje
się krzyż. Przypomina, że na
nim Chrystus uratował nas
Odkryć tajemnice
od śmierci wiecznej. Krzyż jest znakiem
największej miłości.
Podc zas Mszy Świętej uobec
Krzyż i ołtarz znajdują się w centrum
nia się ofiara Jezusa złożona
na krzyżu przed dwoma tysią
prezbiterium. To miejsce jest przeznacami lat.
czone dla kapłana celebrującego Mszę
Świętą i służby liturgicznej – ministrantów, którzy mu pomagają.
Podczas Mszy Świętej zgromadzeni wierni mają swój udział w składanej przez kapłana ofierze. Na słowa kapłana wypowiadane nad chlebem
i winem: „Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec wszechmogący”, odpowiadamy: „Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk twoich na cześć
i chwałę swojego Imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła świętego”.
Wszyscy wspólnie potwierdzamy, że chcemy w pełni uczestniczyć
w ofierze Jezusa Chrystusa. Wyrażamy także gotowość składania Bogu
w ofierze siebie i naszego życia. Wyrazem tej gotowości są przyniesione
dary materialne i duchowe.
106

Czy wiesz, że...

Zaśpiewaj

© Wydawnictwo Jedność | Materiały do pracy zdalnej

To Ciało Pana za nas wydane. /x4
To Jego Krew za nas przelana. /x4

Bóg pragnie, abyśmy wraz
z ofiarą Chrys tusa oddali Mu
nasze życie: radości, smutki,
problemy, upadki. Nie po
trzebuje tego dla siebie. On
chce być blisko nas i nam po
magać.

Zastanów się
– W jaki sposób przygotowujesz się do Mszy Świętej?
– Jak uczestniczysz w Eucharystii?
– Co najczęściej przeszkadza ci dobrze w niej uczestniczyć?
– Czy wierzysz, że chleb i wino rzeczywiście stają się na ołtarzu
Ciałem i Krwią Jezusa?
– Jakie dary możesz złożyć Bogu na najbliższej Mszy Świętej?

Zapamiętaj
Pan Jezus ofiarował siebie na krzyżu. Ofiara ta jest składana podczas każdej Mszy Świętej. Choć dokonuje się w sposób bezkrwawy
i niewidzialny dla naszych oczu, jest to ta sama ofiara krzyżowa
Jezusa, którą złożył swojemu Ojcu na Golgocie. Dla podkreślenia
i przypomnienia tej prawdy obok ołtarza zawsze jest krzyż.
Przeistoczenie jest momentem, w którym na ołtarzu, w sposób dla
nas niewidoczny, dokonuje się dokładnie to, co dokonało się na
krzyżu – mówimy, że uobecnia się ofiara krzyżowa Chrystusa.

Zadanie
1. N
 apisz, dlaczego Msza Święta jest uobecnieniem ofiary krzy
żowej.
2. Napisz krótką modlitwę, w której poprosisz Ducha Świętego
o świadome zaangażowanie w liturgię Mszy Świętej. Pomódl się
nią w niedzielny poranek.
3. W
 wieczornej modlitwie podziękuj Panu Jezusowi za to, że złożył siebie w ofierze za nasze grzechy.
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