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„Bądźże pozdrowiona,
Hostio żywa,
w której jezus chrystus
Bóstwo ukrywa”.

1. na zakończenie tej uroczystej celebry eucharystycznej myślą zwra-
camy się ku maryi, odmawiając anioł pański. wszyscy znamy tę modlitwę. 
wiemy, że przypomina nam ona scenę zwiastowania. „anioł pański zwia-
stował pannie maryi i poczęła z ducha świętego”. chwila zwiastowania jest 
równocześnie momentem dziewiczego poczęcia syna Bożego. tak więc ta 
maryjna modlitwa, którą odmawiamy trzykrotnie w ciągu dnia, przypomina 
nam tę wielką tajemnicę wcielenia. „Bądź pozdrowiona, pełna łaski, pan 
z tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami (...) i błogosławiony jest 
owoc twojego łona” (łk 1, 28. 42).

w dzisiejszą niedzielę, na końcu Statio Orbis, która zamyka Kongres 
eucharystyczny we wrocławiu, uświadamiamy sobie szczególny związek po-
między tajemnicą wcielenia a eucharystią. „słowo stało się ciałem i miesz-
kało między nami” – powtarzamy w modlitwie anioł pański. to właśnie 
ciało staje się eucharystią, kiedy kapłan wypowiada nad chlebem i winem 
słowa, które wypowiedział chrystus w wieczerniku: „to jest ciało moje, 
które za was będzie wydane”. ciało i Krew. „to jest Krew moja nowego 
i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana. to czyńcie 
na moją pamiątkę!” (por. 1 Kor 11, 24-25). ten przedziwny związek pomię-
dzy tajemnicą wcielonego słowa i eucharystią wyraża pięknie polska pieśń 
eucharystyczna:

•
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„Bądźże pozdrowiona,
Hostio żywa,
w której jezus chrystus
Bóstwo ukrywa.
witaj, jezu, synu maryi,
tyś jest Bóg prawdziwy
w świętej Hostii”.

2. tak więc modlitwa anioł pański odsłania nam swoją głębię euchary-
styczną. chrystus w ofierze ołtarza, pod postacią chleba i wina daje nam za 
pokarm ciało i Krew, które za sprawą ducha świętego dała mu jego matka, 
maryja. Bóg ojciec, wybierając maryję na matkę swojego jednorodzonego 
syna, związał ją w sposób szczególny z eucharystią.

ucz nas, maryjo, coraz pełniejszego zrozumienia tej wielkiej tajemni-
cy wiary, byśmy zawsze z radością i wdzięcznością przyjmowali zaproszenie 
twego syna: „Bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje. Bierzcie i pijcie, to jest 
Krew moja”.

„Bądźże pozdrowiony,
anielski chlebie,
w tym tu sakramencie
wielbimy ciebie.
witaj, jezu, synu maryi,
tyś jest Bóg prawdziwy
w świętej Hostii”.

3. niech tajemnica eucharystii ogarnie całe wasze życie. niech z eu-
charystii czerpie moc wasza miłość Boga i braci, niech rozpala się wasza 
wiara i umacnia nadzieja.

wielbiąc obecność chrystusa w eucharystii, dziękujemy również Bogu 
za dar kapłaństwa. Kapłaństwo i eucharystia są ze sobą nierozdzielnie zwią-
zane. Kapłan jest sługą eucharystii. to on we wspólnocie Kościoła w sposób 
szczególny wypełnia chrystusowe wezwanie: „czyńcie to na moją pamiąt-
kę”. włączony w chrystusa-Kapłana przez sakrament święceń, jego mocą 
sprawuje eucharystyczną ofiarę. nie ma kapłaństwa bez eucharystii. nie 
ma eucharystycznej ofiary bez kapłaństwa. niech modlitwa anioł pański, 
którą za chwilę odmówimy, stanie się także dziękczynieniem za dar kapłań-
stwa i wielkim wołaniem o nowe powołania. oby jak najwięcej młodych 
ludzi usłyszało wezwanie „pana żniwa” i za maryją odpowiedziało wielko-
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dusznie Bogu fiat. prośmy dziewicę maryję, by wyjednała Kościołowi u swe-
go syna licznych i gorliwych szafarzy eucharystii.

[po wysłuchaniu kantaty Idzie Pasterz, jan paweł ii powiedział:]

Bóg zapłać za to dopowiedzenie do celebry eucharystycznej, za kantatę. 
poza tym muszę wam powiedzieć, że z tą pogodą było dobrze. Było tak jak 
trzeba, bo nie było ulewnego deszczu. czasem próbował, ale się wycofywał, 
widział, że z nami nie wygra. a prócz tego ja przyjeżdżam tu z rzymu, gdzie 
bywają czasem tak straszliwe upały. na przykład w ostatnią środę podczas 
audiencji generalnej ledwośmy wytrzymali na placu św. piotra, taki był upał. 
więc znowu z upałami nie przesadzać. pogoda w sam raz, tak jak trzeba, na 
miarę wrocławia, na miarę naszej ojczyzny. dobra pogoda! Bóg zapłać!


