
1 

 

MODLITWA EUCHARYSTYCZNA  

Do spotkania należy przygotować: świecę, zapałki, porozcinaną tabelkę z ostatniej 
strony potrzebną do aktywizacji grupy, długopisy i kartki do konkursu. 

1) Zapalenie świecy i wypowiedzenie słów „Światło Chrystusa” (uczestnicy 
odpowiadają „Bogu niech będą dzięki”). 

2) Modlitwa do Ducha Świętego. 

3) Prowadzący wyjaśnia, czym jest Modlitwa Eucharystyczna 
Modlitwa Eucharystyczna to modlitwa dziękczynienia i uświęcenia, jest ośrodkiem i 
szczytem całej celebracji. Kapłan wzywa lud, aby wzniósł serca do Pana, oraz 
jednoczy go z sobą w modlitwie i dziękczynieniu, jakie w imieniu całej wspólnoty 
zanosi do Ojca przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym. Znaczenie tej modlitwy 
polega na tym, aby całe zgromadzenie wiernych zjednoczyło się z Chrystusem w 
głoszeniu wielkich dzieł Bożych i w składaniu Ofiary. Modlitwa Eucharystyczna 
domaga się, aby wszyscy wsłuchiwali się w nią w pełnym czci skupieniu.  
 
Materiał dla prowadzącego. 
W strukturze modlitwy eucharystycznej mo żna wyró żnić następujące 
zasadnicze cz ęści: 

• Dialog przedprefacyjny – wprowadzenie do prefacji, wezwanie wiernych do 
modlitwy i zachęta do głębokiego przeżycia Eucharystii („Pan z Wami…”) 

• Prefacja - dziękczynienie, w którym kapłan w imieniu całego świętego ludu wielbi 
Boga Ojca i składa Mu dziękczynienie za całe dzieło zbawienia lub za jakiś 
szczególny jego aspekt, zależnie od różnorodności dnia, święta lub okresu 
(Zaprawdę godne to i sprawiedliwe…) 

•  Aklamacja: całe zgromadzenie łącząc się z mocami niebios, śpiewa „Święty”. 
Aklamację tę, stanowiącą część Modlitwy Eucharystycznej, wykonuje cały lud 
razem z kapłanem 

• Post Sanctus - („Zaprawdę Święty jesteś Boże…”) 
• Epikleza: to szczególne wezwanie, w którym Kościół prosi Boga Ojca o zesłanie 

Ducha Świętego, aby dary złożone przez ludzi zostały konsekrowane, czyli stały 
się Ciałem i Krwią Chrystusa, i by nieskalana Hostia, przyjmowana w Komunii 
świętej, przyczyniła się do zbawienia tych, którzy ją będą spożywać („Uświęć te 
dary…”)  

• Opowiadanie o ustanowieniu i konsekracja: poprzez słowa i czynności Chrystusa 
dokonuje się Ofiara, jaką sam Chrystus ustanowił podczas Ostatniej Wieczerzy, 
kiedy swoje Ciało i Krew złożył w darze pod postaciami chleba i wina, dał 
Apostołom do spożywania i picia oraz polecił im uwieczniać to samo misterium. 
(„On to gdy…”) 

• Aklamacja po przeistoczeniu: wyznanie z wiarą, że Chrystus naprawdę umarł, 
zmartwychwstał i powróci podczas paruzji (na końcu świata); 4 rodzaje: 
� Tajemnica Wiary 
� Oto wielka Tajemnica Wiary 
� Wielka jest Tajemnica Naszej Wiary 
� Uwielbiajmy Tajemnicę Wiary 
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• Anamneza (od gr. anamnesis - uobecnienie): spełniając nakaz otrzymany 
poprzez Apostołów od Chrystusa Pana, Kościół sprawuje pamiątkę samego 
Chrystusa (który jest Żywy i Prawdziwy w Chlebie i Winie), wspominając 
zwłaszcza Jego błogosławioną mękę, chwalebne zmartwychwstanie i 
wniebowstąpienie. 

• Ofiarowanie: sprawując tę pamiątkę, Kościół, zwłaszcza tu i teraz zgromadzony, 
w Duchu Świętym składa Ojcu nieskalaną Ofiarę. Kościół dąży do tego, aby 
wierni ofiarowali nie tylko nieskalaną Hostię, lecz by się także uczyli się samych 
siebie składać w ofierze i aby z dnia na dzień przez pośrednictwo Chrystusa 
coraz ściślej się jednoczyli z Ojcem i między sobą, by w końcu Bóg był wszystkim 
we wszystkich. 

• Modlitwy wstawiennicze: wyrażają one prawdę, że Eucharystia jest sprawowana 
w zjednoczeniu zarówno z całym Kościołem niebiańskim jak i ziemskim oraz że 
ofiarę składamy za Kościół i za wszystkich jego członków żywych i umarłych, 
którzy zostali powołani do udziału w odkupieniu i zbawieniu, jakie Chrystus im 
wysłużył przez swoją mękę i zmartwychwstanie.  

• Końcowa doksologia: wyraża ona uwielbienie Boga, podkreśla fakt, że Chrystus 
sam stał się Ofiarą, Kapłanem i ołtarzem („Przez Chrystusa…”); jej 
potwierdzeniem ze strony ludu i zakończeniem jest aklamacja Amen.  

 
4) Zadanie dla uczestników – ułożyć po kolei nazwy części Modlitwy Eucharystycznej 
a następnie dopasować opisy i wyjaśnienia poszczególnych części (w razie potrzeby 
prowadzący pomaga, zwłaszcza w ułożeniu właściwej kolejności na początku, co 
ułatwi grupie skojarzenie poszczególnych wyjaśnień). 
Następnie krótkie omówienie poszczególnych części Modlitwy Eucharystycznej – 
odczytanie nazwy i dopasowanego opisu, krótki komentarz grupy o znaczeniu tej 
części (prowadzący pomaga w razie potrzeby). 
 

 
5) Krótkie podsumowanie 

• Wymienienie części Modlitwy Eucharystycznej 
• Przypomnienie ogólnej istoty Modlitwy Eucharystycznej 

 
6) Postanowienie – bardziej świadome przeżywanie Liturgii Eucharystycznej. 
 
7) Konkurs – zapisanie nazw wszystkich części Modlitwy Eucharystycznej (można 
przygotować nagrodę), jeśli grupa jest mocna, to można uczynić dogrywkę i zapytać 
np. o 4 rodzaje aklamacji. 
 
8) Dowolna modlitwa na koniec. 
  
9) Zgaszenie świecy połączone ze słowami: „Światło Chrystusa niech pozostanie z 
nami na zawsze”. Wszyscy odpowiadają „Amen”. 

 

Diakonia Liturgiczna 

Ruchu Światło-Życie 
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wprowadzenie do prefacji, wezwanie wiernych do modlitwy wraz z chęcią głębokiego przeżycia 
Eucharystii („Pan z Wami…”) 
 
dziękczynienie, w którym kapłan w imieniu całego świętego ludu wielbi Boga Ojca i składa Mu 
dziękczynienie za całe dzieło zbawienia lub za jakiś szczególny jego aspekt, zależnie od 
różnorodności dnia, święta lub okresu (Zaprawdę godne to i sprawiedliwe…) 
całe zgromadzenie łącząc się z mocami niebios, śpiewa „Święty”. Aklamację tę, stanowiącą część 
Modlitwy Eucharystycznej, wykonuje cały lud razem z kapłanem 
„Zaprawdę Święty jesteś Boże…” 
to szczególne wezwanie, w którym Kościół błaga o zesłanie mocy Ducha Świętego, aby dary 
złożone przez ludzi zostały konsekrowane, czyli stały się Ciałem i Krwią Chrystusa, i by nieskalana 
Hostia, przyjmowana w Komunii świętej, przyczyniła się do zbawienia tych, którzy ją będą 
spożywać („Uświęć te dary…”) 
poprzez słowa i czynności Chrystusa dokonuje się Ofiara, jaką sam Chrystus ustanowił podczas 
Ostatniej Wieczerzy, kiedy swoje Ciało i Krew złożył w darze pod postaciami chleba i wina, dał 
Apostołom do spożywania i picia oraz polecił im uwieczniać to samo misterium. („On to gdy…”) 
 
wyznanie z wiarą, że Chrystus naprawdę umarł, zmartwychwstał i powróci podczas paruzji (na 
końcu świata);  4 rodzaje: 

� Tajemnica Wiary 
� Oto wielka Tajemnica Wiary 
� Wielka jest Tajemnica Naszej Wiary 
� Uwielbiajmy Tajemnicę Wiary 

 
spełniając nakaz otrzymany poprzez Apostołów od Chrystusa Pana, Kościół sprawuje pamiątkę 
samego Chrystusa (który jest Żywy i Prawdziwy w Chlebie i Winie), wspominając zwłaszcza Jego 
błogosławioną mękę, chwalebne zmartwychwstanie i wniebowstąpienie. 
 
sprawując tę pamiątkę, Kościół, zwłaszcza tu i teraz zgromadzony, w Duchu Świętym składa Ojcu 
nieskalaną Ofiarę. Kościół dąży do tego, aby wierni ofiarowali nie tylko nieskalaną Hostię, lecz by 
się także uczyli samych siebie składać w ofierze i aby z dnia na dzień przez pośrednictwo 
Chrystusa coraz ściślej się jednoczyli z Ojcem i między sobą, by w końcu Bóg był wszystkim we 
wszystkich 
wyrażają one prawdę, że Eucharystia jest sprawowana w zjednoczeniu zarówno z całym Kościołem 
niebiańskim jak i ziemskim oraz że ofiarę składamy za Kościół i za wszystkich jego członków 
żywych i umarłych, którzy zostali powołani do udziału w odkupieniu i zbawieniu, jakie Chrystus im 
wysłużył przez swoją mękę i zmartwychwstanie. 
wyraża ona uwielbienie Boga, podkreśla fakt, że Chrystus sam stał się Ofiarą, Kapłanem i ołtarzem 
(„Przez Chrystusa…”); jej potwierdzeniem ze strony ludu i zakończeniem jest aklamacja Amen. 

Dialog przedprefacyjny Epikleza Ofiarowanie 

Prefacja Opowiadanie o 
ustanowieniu i konsekracja Modlitwy wstawiennicze 

Aklamacja Aklamacja po 
przeistoczeniu Końcowa doksologia  

Post Sanctus 
Anamneza (od 
gr.anamnesis - 
uobecnienie): 

 

 


