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	EUCHARYSTIA JAKO SAKRAMENT KOŚCIOŁA
Por. Benedykt XVI,  “Deus Caritas est” nr 14, Mistyka Sakramentu Eucharystii

	Nikt z nas nie jest samotną wyspą, a jak poucza Jan Paweł II każdy grzech osobisty, albo każdy czyn chwalebny, akt heroiczny nawet ukryty ma reperkusje społeczne: powoduje bądź wznoszenie się bądź upadanie całego Kościoła.

1. Eucharystia to nie nabożeństwo, ale ofiara

	Szczególne znaczenie ma Eucharystia, będąca pamiątką Paschy Pana. Ma ona charakter ofiary: nie jest nabożeństwem, ale ucztą! Eucharystia do żywy Jezus, który zaprasza, abyśmy wzięli udział w Jego ofierze Ojcu. 

2. Warunki owocnego uczestnictwa w Eucharystii

	F. Cozel, w swoim dziełku traktującym o przygotowaniu do Komunii św. wymienia następujące warunki owocnego przyjęcia Ciała Pańskiego: 
a) żywa wiara: to musi być żywa wiara w to, że ten sam Jezus, który chodził po Palestynie i uzdrawiał jest obecny i działa w Eucharystii. Eucharystia działa ex opere operato, czyli niezależnie od świętości kapłana

b) gorące pragnienie: trzeba uświadomić sobie, że jest to łaska i że sam Chrystus zapragnął się zjednoczyć z nami. 	Gorącemu pragnieniu pójścia za Jezusem przeciwstawia się oziębłość. Kto nie walczy z wadami głównymi, popada w oziębłość. Podstawą oziębłości jest zadowolenie ze swojego stanu duchowego. Jest to duchowe rozluźnienie, rozprężenie woli, wstręt do wysiłków, zwolnienie biegu chrześcijańskiego. Jest to pewnego rodzaju niemoc, odrętwienie, które nie jest jeszcze śmiercią, lecz nieznacznie do niej prowadzi. Oziębłość ma dwie przyczyny:
1-sza) niedostateczne odżywianie się duchowe (czytania, rozmyślania, ćwiczenia duchowne, rachunki sumienia). Osoba oziębła poddaje się myślom niepotrzebnym, nie czyni żadnego wysiłku, by je odpędzić. Potem skraca ćwiczenia duchowne, zaniedbuje ćwiczenia duchowne i pozwala na rozwój złych skłonności i wad. Powoduje to duchową apatię i anemię. Potem dochodzą dobrowolne pokusy zmysłowe i nieroztropności. I tutaj naciera z drugiej strony pycha, która nigdy nie była ujarzmiona: przejawia się w podkreślaniu swoich zalet i wyolbrzymianiu cudzych wad. Stąd powstaje zazdrość, zawiść, niecierpliwość, gniew, surowość w stosunkach z innymi.
2-ga) wtargnięcie do duszy chorobliwego zarodka.
	Środki zaradcze:
1) żarliwa miłość od Chrystusa pochodząca: nie tracić nadziei na zażyłość
2) roztropny spowiednik, który znajdzie środki zaradcze na oziębłość
3) wierność w spełnianiu ćwiczeń duchownych
4) pilne wykonywanie obowiązków stanu.
	 Wśród przyczyn zaniku gorącego pragnienia wylicza trzy: a) brak wiary b) ciężkie grzechy na duszy c) brak miłości do Jezusa.

c) czystość sumienia: czystość sumienia musi być taka, jakbyśmy gotowali się na śmierć i sąd (optymalna, jaka jest nam dostępna). Musi być to czystość aktualna: a więc unikanie zaniedbań i wzbudzanie żalu za każde przewinienie. Czystość sumienia musi polegać na rezygnacji ze świadomego grzechu lekkiego, np. drobne obmowy, lenistwo, niepunktualność, nierzetelność w pracy, droczenie się z innymi, brak przebaczenia z całego serca itp. Tutaj trzeba rozróżnić grzechy lekkie na popełnione:
a)  znienacka (przez brak zastanowienia lub słabość woli), Przybierają postać zaniedbania w ćwiczeniach duchownych albo czynu nieroztropnego, sądów albo słów przeciwnych miłości bliźniego, lekkiego kłamstwa lub wymówki. Trzeba je naprawiać przez akty skruchy, pokory i miłości trwalsze i bardziej dobrowolne od popełnionych grzechów.
Trzeba zmniejszyć ich ilość przez:
1) czujność
2) unikać zniechęcenia. (gniewanie się na to, że się pogniewali, smucenie za to, że się zasmucili) Ich źródłem jest miłość własna, która się miesza i niepokoi z powodu własnej niedoskonałości. Trzeba patrzyć na swoje winy z pewną pobłażliwością.
3) usuwać je bez zbytniego pośpiechu, opierając się bardziej na łasce niż na własnych wysiłkach
4) unikać przywiązania do grzechów, gdyż przez nie serce traci smak duchowy.
b) z rozmysłem. Stanowią wielką przeszkodę do postępu duchowego.
Są obrazą Boga i przyprawiają nas o utratę drogocennego czasu.
Jest to przedkładanie swojej woli, podległej kaprysom i błędom nad wolę Bożą. Jest to uszczuplenie chwały Bożej, niewdzięczność, oziębienie przyjaźni, oddanie Bogu tylko cząstki naszego serca (por. Mt 22,37).
	Rozmyślny grzech powszedni:
a) pozbawia duszę licznych łask. Pozbawia duszę "nowej łaski", którą byłaby otrzymała, gdyby się przeciwstawiła pokusie. (odpowiednio nowego stopnia chwały i wyższego stopnia miłości).
b) zmniejsza jej żarliwość, wspaniałomyślność. Efektem jest znużenie i szczyty doskonałości wydają się trudne i niedostępne. Wzmagają się skłonności do zakazanych przyjemności. "Im większe czynimy ustępstwa na rzecz zdradzieckiego wroga, tym więcej żądać od nas będzie, tak jest nienasycony" (s. 95). Zaczyna od nieostrożności, potem nabiera odwagi i żąda coraz więcej. "Są to iskry tlejące pod popiołem, które wybuchnąć mogą pożarem; jest to wąż grzany u łona, który zdradziecko ukąsi i zatruje swoją ofiarę" (s. 95). Liczba łask zmniejsza się w stosunku do naszej niewierności. Prawo Opatrzności jest takie, że Bóg udziela łaski na miarę naszego współdziałania (secundum cuiusque depositionem et cooperationem). Dusza, która nie jest skupiona, nie zwraca uwagi na wewnętrzne poruszenia łaski. Łaska uświęca na miarę ofiar.
	Popełnianie grzechów powszednich powoduje:
* zmniejszenie świateł i natchnień bożych
* zmniejszenie łask i pociech wewnętrznych, żarliwości i odwagi w stawianiu oporu napaściom przyjacielskim
* zaślepienia, słabość, częste upadki, złe nawyki, brak wrażliwości, utrata poczucia winy.
	Połączenie cierpień doczesnych z grzechami powszednimi nie jest jasne. Opiera się tylko na domysłach, dlatego trzeba je stosować bardzo ostrożnie.
	Kary wieczne za grzechy powszednie to (czasowe) pozbawienie oglądania Boga. "Przez czas dłuższy lub krótszy".
c) uspasabia do grzechu śmiertelnego.
Grzechy lekkie dzielą się na:
=* niedoskonałości
Niedoskonałości psują stosunki międzyludzkie. A oto ich przykłady:
sądy arbitralne, nieznoszące innego zdania, szorstki i cierpki sposób mówienia, nadmierne wymagania w życiu codziennym, nieliczenie się ze zmęczeniem i usposobieniem bliźniego np; w życiu rodzinnym, w zabawie, ciągłe zwracanie komuś uwagi, udzielanie rad, narzucanie się ze swoim zdaniem, nadmierna wrażliwość na słowa krytyki, szukanie we wszystkim własnej wygody, dla której gotowi jesteśmy poświęcić wszystko, brak szczerości, zimny chłód w obcowaniu z bliźnimi, brak delikatności, gwałtowność, rozgoryznie, brak humoru, posępny wyraz twarzy, cierpkie milczenie, żle opanowany i tajony gniew, gnuśna miękkość, odkładanie swoich obowiązków, ciągłe szukanie i zajmowanie się sobą. (A. Słomkowski, Ku doskonałości, s. 39-40)
Trzeba badać, jakie rzeczy w nas rażą bliźniego i te zwalczać w pierwszej kolejności.
Jaka jest racja ślepoty duchowej? Wchodzą tu w grę różne czynniki, w tym także namiętności. Silnie rozwinięte namiętności hamują, a czasem wprost uniemożliwiają działalność rozumu. Przygniatająca żądza namiętności, marzeń i życzeń przygniata rozum. "Do tej kategorii należy pragnienie podkreślenia własnego ja. Człowiek dąży do tego, by w należytym świetle postawić swą wartość i zwrócić na siebie uwagę. Nie jest to nic innego jak przejaw miłości własnej. Dążność ta jest bezsprzecznie jedną z najsilniejszych w człowieku i są psychologowie, którzy uważają ją za bodziec wszelkiego działania ludzkiego. Tutaj mają swoje źródło irytacje i gniewy, gdy nas spotka jakaś uwaga krytyczna czy nagana, lub gdy bliźni za mało liczą się z nami i nie dość wysoko cenią nasze zasługi. 
	Skutkiem wpływu tych wszystkich czynników na poznanie człowiek zaślepia się na jednym punkcie, a w drugim się łudzi. Jak zaznacza jeden z nowszych autorów, z faktycznego stanu rzeczy człowiek uwzględnia i zatrzymuje to, co mu odpowiada, a odrzuca to, co mu nie odpowiada, a następnie usprawiedliwia swe postępowanie racjami, w których jest tylko część prawdy. Każdy przywiązany jest do swych wad i braków, większość z nich jest tak przyjemna, a tyle kosztuje, by się ich pozbyć.
	Stąd też, by je móc zatrzymać człowiek stara się je usprawiedliwić, pokrywając je pozorem prawdy, ogromnie powiększając drobną cząstkę prawdy, która w nich się znajduje. Skutkiem tego widzi w wadach tylko dobre strony, a nawet uważa wady za cnoty" .
	Przykłady zaślepień:
* ktoś, kto nie chce się poddać przepisom uznaje się za wzór niezależności
* brak opanowania uznaje za wielkość
* trudność w obejściu, przesadny krytycyzm, węszenie zła podaje za dowód wnikliwości
* pyszny twierdzi, że jest ponad opinią ludzką
* leniwy, tchórzliwy i wygodny pokrywają swe słabości płaszczykiem dyletantyzmu arystokraty
* ktoś, kto wpada łatwo w gniew widzi w tym siłe charakteru i nieprzeciętną energię
* rozrzutny uważa się za hojnego
* flegmatyk i niedojda sądzi, że odznacza się wielkim opanowaniem
	Gdy chodzi  o bliźniego, a zwłaszcza tego, którego nie lubimy, tutaj sąd wypada zupełnie inaczej:
* gorliwość jest uważana za ambicję
* miłość bliźniego za chęć popisywania się, za demagogię
* spokój za apatię
* opanowanie za brak zainteresowania, za obojętność
* subtelność za drażliwość
* oddanie się sprawie publicznej za karierowiczostwo (s. 43)

=*niewierności
Są to grzechy, które ranią szczególnie Osobę Boga. Są to niespełnione Bogu obietnice. 	Bóg jest najwspanialszą czystością, doskonałością i nawet najmniejszy cień skażenia naszej duszy - proporcjonalnie do Jego świętości - jest dla Niego ogromną obrazą, ogromnym - możnaby powiedzieć - przeżyciem. Dlatego lepiej nie obiecywać, niż obiecać a nie dotrzymać. Najgorzej zaś zapomnieć, że się coś obiecało. Jeśli jest taka dawna obietnica, która wydaje się aktualnie niewykonalna, to ją może zmienić spowiednik, ale nie sam!

	Cozel wprowadza ponadto różnicę pomiędzy przyjęciem Komunii świętej niegodnie (z przywiązaniem do grzechu lekkiego świadomego) oraz świętokradzko (w grzechu ciężkim). Skutki tych ostatnich omawia przytaczając fragmenty: 1 Kor 11,27-30, Hbr 6,4-6. Komunia przyjęta niegodnie nie musi być zarazem świętokradzka.
	o trzech rodzajach grzechówRozróżnienie na Komunię św. niegodną i świętokradzką wyjaśnia, dlaczego w tak małym stopniu udział w Eucharystii uzdrawia wiernych.
	Uzdrawiająca moc Eucharystii jest poświadczona szeroko w Tradycji Kościoła katolickiego. Wyzwoleniu tej mocy stoją na przeszkodzie te same przyczyny, które przeszkadzają w "gorącym pragnieniu" Eucharystii. E. Tardif dodaje do przeszkód w uzdrowieniu, czy też w uzdrawianiu jeszcze jedną: "lęk przed utratą reputacji", 
obecny silniej u ludzi zajmujących wyższe stanowiska w hierarchii społecznej. 

d) pokora i miłość: pokora to jest prawda o sobie. Miłość to konkretny czyn dawania siebie Bogu i ludziom. Miłość do Jezusa wyklucza zaś wszelkie transponowanie na Boga swoich porażek i cierpień. Jezus jest po prostu przyjacielem: a przyjaźń ma swoje prawa.

3. Wspólnotowy charakter Eucharystii

	Jezus żyje we wspólnocie Kościoła. Dlatego niemożliwa jest miłość Jezusa bez miłości bliźnich: tak, jak ich spotykamy w Kościele: z ich niedoskonałościami i wadami.
	Podstawowy grzech przeciwko Kościołowi to grzech braku miłości, więc właściwym przygotowaniem do Eucharystii rachunek sumienia z przymiotów miłości. 1 Kor 13. 
	Wiąże się z tym obowiązek przyjmowania natchnień Ducha Świętego. Eucharystia przyjmowana godnie daje łaski szczególne: charyzmaty. Charyzmaty mogą być fałszywe, ale miłość nigdy nie jest nieprawdziwa.

