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Polski zakonnik, św. Maksymilian Kolbe kochał Boga i ludzi miłością, którą 
warto naśladować. W 1941 r. został uwięziony w Oświęcimiu. Tam dobrowol-
nie oddał swoje życie w ofierze za pewnego człowieka, ojca rodziny. Tym czło-
wiekiem był Franciszek Gajowniczek, który doczekał się uwolnienia z  obozu 
i uczestniczył w uroczystościach kanonizacyjnych św. Maksymiliana w 1982 r.

Pan Jezus z miłości i posłuszeństwa Bogu złożył w ofierze swoje życie za każ-
dego człowieka na świecie. W wieczerniku ofiarował się w sposób bezkrwawy, 
pod postaciami chleba i wina, na krzyżu zaś złożył ofiarę krwawą – w swojej 
męce i śmierci. To jest jedna i ta sama ofiara.

Kapłan mocą otrzymaną od Jezusa podczas każdej Mszy Świętej dokonuje 
przemiany chleba w Ciało Jezusa, a wina w Jego Krew. 

Pan Jezus przemienia chleb w swoje 
ciało, a wino w swoją Krew43

Przeistoczenie  
– to przemiana chleba 
w Ciało i wina w Krew 
Jezusa. 

Pan Jezus tej nocy, 
której został wydany, 
wziął chleb i  dzięki 
uczyniwszy, połamał 
i rzekł: „To jest Ciało 
moje za was wydane. 
Czyńcie to na moją 
pamiątkę”. Podobnie, 
skończywszy wiecze-

rzę, wziął kielich, 
mówiąc: „Ten kielich 
jest Nowym Przy-
mierzem we Krwi 
mojej. Czyńcie to, ile 
razy pić będziecie, na 
moją pamiątkę”. 

(1 Kor 11,23b-25)

Jeden chleb, co zmienia się w Chrystusa Ciało,
z wielu ziaren pszenicznych się rodzi.
Jedno wino, co się Krwią Chrystusa stało,
z soku wielu winnych gron pochodzi.

Ref.  Jak ten chleb, co złączył złote ziarna, 
tak niech miłość złączy nas ofiarna. 
Jak ten kielich łączy kropel wiele, 
tak nas, Chryste, w swoim złącz Kościele.
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Kapłan odprawiający Mszę Świętą wy-
pełnia polecenie Pana Jezusa, a jego słowa 
wypowiadane nad chlebem i winem są dla 
nas ważnym znakiem ustanowionym przez 
Jezusa. W  czasie Mszy Jezus zmartwych-
wstały jest wśród nas i razem z nami ofia-
ruje Bogu Ojcu swoje Ciało i  swoją Krew. 
Jest to wielka tajemnica wiary.

„Uświęć te dary mocą Twojego Du-
cha, aby stały się dla nas Ciałem i Krwią 
Pana naszego, Jezusa Chrystusa”.

„Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy: to 
jest bowiem Ciało moje, które za was 
będzie wydane”.

„Bierzcie i pijcie z niego wszyscy: to 
jest bowiem kielich Krwi mojej nowego 
i  wiecznego przymierza, która za was 
i za wielu będzie wylana na odpuszcze-
nie grzechów”.

Po słowach Przeistoczenia kapłan ogłasza: „Oto wielka tajemnica wiary”. 
Wierni odpowiadają: 
„Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwsta-

nie i oczekujemy Twego przyjścia w  chwale”.

      Zastanów się

•  Za kogo ofiarujesz swój udział 

w niedzielnej Mszy Świętej?

•  Jak się zachowujesz podczas 

liturgii eucharystycznej?

     Zapamiętaj
W czasie każdej Mszy Świętej 
Jezus zmartwychwstały 
ofiaruje się za nas pod 
postaciami chleba i wina.

Liturgia  
eucharystyczna


