Eucharystia
Nazwa: od greckiego słowa εὐχαριστία,

oznaczającego dziękczynienie

MELCHIZEDEK / Rdz 14,17 nn /

Stary
Testament
BARANEK
PASCHALNY /Wj 12/
Krew baranka ocala
pierworodnych od
śmierci

Nowy
Testament
Ewangelia wg
św. Mateusza

Melchizedek jest typem samego
Chrystusa. Melchizedek wyniósł chleb
i wino naprzeciw patriarsze Abrahamowi
i je pobłogosławił
MANNA /Rdz 16/

Pokarm dany Izraelitom przez Boga
podczas wędrówki do Ziemi Obiecanej
WODA ZE SKAŁY /Rdz 16/

Życiodajna woda ze skały, towarzysząca
Izarelitom podczas wędrówki
Mt 26, 26–30: „A gdy oni jedli, Jezus wziął
chleb i odmówiwszy błogosławieństwo,
połamał i dał uczniom, mówiąc: Bierzcie i
jedzcie, to jest Ciało moje. Następnie wziął
kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im,
mówiąc: Pijcie z niego wszyscy, bo to jest
moja Krew Przymierza, która za wielu będzie
wylana na odpuszczenie grzechów. Lecz
powiadam wam: Odtąd nie będę już pił z tego
owocu winnego krzewu aż do owego dnia,
kiedy pić go będę z wami nowy, w królestwie
Ojca mojego.”

Mk 14, 22–26: „A gdy jedli, wziął chleb,
odmówił błogosławieństwo, połamał i dał im
mówiąc: Bierzcie, to jest Ciało moje. Potem
wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie
dał im, i pili z niego wszyscy. I rzekł do nich:
To jest moja Krew Przymierza, która za
wielu będzie wylana. Zaprawdę, powiadam
wam: Odtąd nie będę już pił z owocu
winnego krzewu aż do owego dnia, kiedy pić
go będę nowy w królestwie Bożym.”

Ewangelia wg
św. Łukasza

Ewangelia wg
św. Marka

Łk 22,14-20 A gdy nadeszła pora, zajął
miejsce u stołu i Apostołowie z Nim. Wtedy
rzekł do nich: «Gorąco pragnąłem spożyć
Paschę z wami, zanim będę cierpiał.
Albowiem powiadam wam: Już jej spożywać
nie będę, aż się spełni w królestwie Bożym».
Potem wziął kielich i odmówiwszy
dziękczynienie rzekł: «Weźcie go i podzielcie
między siebie; albowiem powiadam wam:
odtąd nie będę już pił z owocu winnego
krzewu, aż przyjdzie królestwo Boże».
Następnie wziął chleb, odmówiwszy
dziękczynienie połamał go i podał mówiąc:
«To jest Ciało moje, które za was będzie
wydane: to czyńcie na moją pamiątkę!» Tak
samo i kielich po wieczerzy, mówiąc: «Ten
kielich to Nowe Przymierze5 we Krwi mojej,
która za was będzie wylana.

J 6,55-58 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. Jak
Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez
Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył
przeze Mnie. To jest chleb, który z nieba
zstąpił – nie jest on taki jak ten, który jedli
wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa
ten chleb, będzie żył na wieki.”

1 List do
Koryntian

Ewangelia wg
św. Jana

1 Kor 11, 23b-27 Pan Jezus tej nocy, kiedy
został wydany, wziął chleb 24 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

Postacie eucharystyczne
chleb

wino

TRANSUBSTANCJACJA

CIAŁO

KREW

Rzeczywista przemiana
substancji chleba i wina
w Ciało i Krew podczas
Eucharystii

Za profanację Najświętszego Sakramentu
katolikowi grozi kara ekskomuniki

