
  



Dlaczego katolicy chodz  na Msz  wi t ? Czy faktycznie 
czcz  oni Eucharysti ? Czy ofiara sk adana w trakcie Mszy 
wi tej jest faktyczn  ofiar ?

Druga cz  ksi ki odpowiada na te i inne wa ne pytania 
dotycz ce sakramentu Eucharystii i ofiary eucharystycznej, po-
tocznie nazywanych Msz  wi t .

  Eucharystia ma dwie funkcje:
[…] po pierwsze, ma by  ona niebieskim pokar-
mem dla naszych dusz, który wspiera i zachowu-
je nasze ycie duchowe; po drugie, Ko ció  ma 
mie  mo liwo  sk adania nieustannej Ofiary.

The Roman Catechism  [132]  

Te dwie funkcje Eucharystii stanowi  podstaw  naszej anali-
zy istoty Mszy wi tej:

Eucharystia jest Cia em Chrystusa – niebieskim pokar-
mem duszy (Rozdzia  6, Cia o Chrystusa).

Eucharystia jest niepokalan  ofiar  – nieustann  ofiar  
Ko cio a (Rozdzia  7, Krew Chrystusa).

W drugiej cz ci ksi ki Czytelnik b dzie równie  towa-
rzyszy  wdowie po Józefie Lorente, gdy ona i jej rodzina b d  
uczestniczy  w Mszy wi tej, w intencji duszy jej m a.



  

Rozdzia  6

Ojciec Mario Sanchez sta  milcz co przy balustradzie o tarza, 
gdy pi ciu cz onków rodziny Lorente zbli a o si , id c rodkow  
naw . W r kach nie li dary chleba i wina. W sercach natomiast 
nie li g bokie uczucie straty, gdy  wczoraj min a pierwsza 
rocznica mierci Józefa Lorente – ich umi owanego m a i ojca. 
Na pro b  pani Lorente ojciec Sanchez zgodzi  si  ofiarowa  t  
porann  ofiar  Mszy wi tej w intencji duszy Józefa.

Gdy ojciec Sanchez przyjmowa  dary chleba i wina, odczu  
ten rodzinny ból. Dobrze pami ta  noc mierci Józefa, a na-
st pnie jego pogrzeb. Gdy kap an odwróci  si  do o tarza, mia  
nadziej , e dzisiejsza Msza wi ta pocieszy rodzin  Lorente 
i przyspieszy uwolnienie duszy Józefa z czy ca.

Bior c chleb, ojciec Sanchez podniós  go nad o tarzem i roz-
pocz  liturgi  eucharystyczn , modl c si   [133]:

– B ogos awiony jeste , Panie, Bo e wszech wiata, bo dzi ki 
Twojej hojno ci otrzymali my chleb, który jest owocem ziemi 
i pracy r k ludzkich; Tobie go przynosimy, aby sta  si  dla nas 
chlebem ycia.



 Wlewaj c ma  ilo  wody do z oconego kielicha, w którym 
by o ju  wino, ojciec Sanchez modli  si  po cichu:

– Przez to misterium wody i wina daj nam, Bo e, udzia  w bó-
stwie Chrystusa, który przyj  nasze cz owiecze stwo.

Podnosz c kielich, kontynuowa :
– B ogos awiony jeste , Panie, Bo e wszech wiata, bo dzi ki 

Twojej hojno ci otrzymali my wino, które jest owocem winnego 
krzewu i pracy r k ludzkich; Tobie je przynosimy, aby sta o si  
dla nas napojem duchowym. 

Nast pnie ojciec Sanchez zwróci  si  do zgromadzenia:
– Módlcie si , aby moj  i wasz  Ofiar  przyj  Bóg, Ojciec 

wszechmog cy.
Na to wszyscy odpowiedzieli:
– Niech Pan przyjmie Ofiar  z r k twoich na cze  i chwa-

 swojego imienia, a tak e na po ytek nasz i ca ego Ko cio a 
wi tego.

Rozk adaj c r ce, kap an pob ogos awi  zgromadzenie:
– Pan z wami – powiedzia  kap an.
– I z duchem twoim – odpowiedzieli wierni.
– W gór  serca – wezwa  kap an.
– Wznosimy je do Pana – odpowiedzieli zgromadzeni.
– Dzi ki sk adajmy Panu Bogu naszemu – powiedzia  kap an.
– Godne to i sprawiedliwe – odpowiedzieli zgromadzeni.
Atmosfera stawa a si  coraz bardziej podnios a. Nadchodzi  

kulminacyjny punkt Mszy wi tej. Sk adaj c swoje r ce nad 
chlebem i winem, ojciec Sanchez prosi  Boga, aby dokona  cu-
downego przeistoczenia:

– Prosimy Ci , Bo e, u wi  t  Ofiar  pe ni  swojego b ogo-
s awie stwa, moc  Twojego Ducha uczy  j  doskona  i mi  so-
bie, aby si  sta a dla nas Cia em i Krwi  Twojego umi owanego 
Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Nast pnie kap an rozpocz  recytacj  tekstu mówi cego 
o Ostatniej Wieczerzy. Wzi  wi c kawa ek bia ego, okr g ego 
i p askiego chleba, zwanego op atkiem, i podniós  go nad o ta-
rzem. My l c o Chrystusie, ojciec Sanchez powiedzia :



– On to w dzie  przed m k  wzi  chleb w swoje wi te 
i czcigodne r ce, podniós  oczy ku niebu, do Ciebie, Boga, swo-
jego Ojca wszechmog cego, i dzi ki Tobie sk adaj c, b ogos a-
wi , ama  i rozdawa  swoim uczniom mówi c: Bierzcie i jedzcie 
z tego wszyscy: To jest bowiem Cia o moje, które za was b dzie 
wydane.

Wed ug nauki Ko cio a katolickiego, wskutek tych s ów, 
chleb w r kach ojca Sancheza sta  si  cia em Jezusa Chrystusa. 
Daj c wyraz wiary temu przekonaniu, kap an opu ci  op atek na 
z ocon  paten  i ukl kn  przed nim w uwielbieniu.

Si gaj c po kielich, ojciec Sanchez podniós  go nad o ta-
rzem i kontynuowa  swoj  opowie  o tym, co Chrystus uczyni  
w trakcie Ostatniej Wieczerzy:

– Podobnie po wieczerzy wzi  ten przes awny kielich w swo-
je wi te i czcigodne r ce, ponownie dzi ki Tobie sk adaj c, 
b ogos awi  i poda  swoim uczniom mówi c: Bierzcie i pijcie 
z niego wszyscy: To jest bowiem kielich Krwi mojej nowego 
i wiecznego przymierza, która za was i za wielu b dzie wylana 
na odpuszczenie grzechów. To czy cie na moj  pami tk .

Ojciec Sanchez ponownie ukl kn  w cichym uwielbieniu.  

[610-611, 1323, 1337-1340]

  Katolicyzm naucza, e Chrystus ustanowi  Msz  wi t  
w trakcie Ostatniej Wieczerzy, w noc wydania Go [1323].   Pan 
wypowiedzia  nast puj ce s owa dotycz ce chleba: „to jest Cia-
o moje” (Mt 26,26), a nast pnie dotycz ce wina: „to jest moja 

Krew” (Mt 26,28).   Ko ció  katolicki naucza, e Chrystus tym 
samym dokona  fizycznego przeistoczenia tych substancji [621]. 
Chleb sta  si  Jego cia em, a wino sta o si  Jego krwi  [1339]. Na-
st pnie Chrystus ofiarowa  swoje cia o i krew Ojcu, po czym da  
je swoim uczniom, aby je spo ywali [610-611]. Ko ció  twierdzi, e 
to by a pierwsza Eucharystia. 

     W trakcie Ostatniej Wieczerzy Chrystus powiedzia  tak e 
do swoich uczniów: „To czy cie na moj  pami tk !” ( k 22,19).  



Ko ció  naucza, e u ywaj c tych s ów Pan ustanowi  swoich 
uczniów kap anami i nakaza  im praktykowanie ofiary Mszy 
wi tej [611, 1337]. Mieli oni cz sto celebrowa  Eucharysti , je li 

to mo liwe, nawet codziennie. Ofiarowywanie Mszy wi tej 
i przebaczanie grzechów mia y sta  si  dwoma podstawowymi 
funkcjami ich kap a stwa [1461, 1566].      

[1333, 1352-1353, 1357-1358, 1373-1377]

 Kulminacyjnym punktem Mszy wi tej jest konsekracja, 
b d ca cz ci  liturgii eucharystycznej. Konsekracja nast -
puje wtedy, gdy powtarzaj c s owa Chrystusa wypowiedziane 
w trakcie Ostatniej Wieczerzy kap an uwa a, e moc  Ducha 

wi tego przemienia chleb i wino w fizyczne cia o i krew Chry-
stusa [1105-1106, 1353]:

W sakramencie Eucharystii Chrystus jest obec-
ny w sposób zupe nie wyj tkowy, jako Bóg 
i cz owiek, zupe nie i ca kowicie, substancjalnie 
i nieprzerwanie.

Sobór Watyka ski II  [134] 

 W powy szym cytacie Ko ció  opisuje pi  charakterystycz-
nych cech obecno ci Chrystusa w Eucharystii.

W Eucharystii Chrystus jest obecny „w sposób zupe nie wy-
j tkowy”  [135], gdy  nie istnieje w przyrodzie co , co mo na by 
porówna  z tym, co dzieje si  na o tarzu [1085, 1374].

Chleb i wino staj  si  „Bogiem i cz owiekiem”  [136], gdy  
Eucharysti  uwa a si  za wcielonego Chrystusa, za „prawdzi-
we cia o Chrystusa Pana, to samo cia o, które narodzi o si  
z Dziewicy”  [137] [1106-1374].



Chleb i wino, ka de z osobna, zawieraj  Chrystusa „zupe nie 
i ca kowicie”  [138] [1374]. Wed ug Ko cio a oznacza to, e nawet naj-
mniejsza kruszynka chleba zawiera ca e cia o i ca  krew Chry-
stusa. To samo jest prawd  w odniesieniu do najmniejszej kropli 
wina [1377]  [139].

Katolicyzm naucza, e jedynie wewn trzna posta  chleba 
i wina, zwana substancj , zostaje przeistoczona [1374, 1376]. Ze-
wn trzny wygl d chleba i wina pozostaje niezmieniony. 

Ko ció  naucza, e Chrystus istnieje w Eucharystii „nieprze-
rwanie”  [140], dopóki trwaj  postacie eucharystyczne [1377]. Z tego 
powodu nale y wykazywa  wielk  trosk , by chroni  konsekro-
wany chleb i wino przed zgubieniem lub profanacj .  Po komunii 
wi tej kap an zamyka pozosta e konsekrowane op atki w ma-
ym, sta ym sejfie, zwanym tabernakulum [1183, 1379]. Sejf jest 

zwykle pokryty z otem i znajduje si  obok jednego z ko cielnych 
o tarzy. Gdy Chrystus przebywa eucharystycznie w tabernaku-
lum, obok sanktuarium zawsze pali si  lampka.  Wchodz c do 
ko cio a lub przechodz c obok tabernakulum, katolicy s  we-
zwani do okazania czci Eucharystii przez krótkie przykl kni cie 
na prawe kolano [1378].  Z tego samego powodu niektórzy katolicy 
egnaj  si  tak e znakiem krzy a, gdy przeje d aj  obok bu-

dynku ko cio a katolickiego.     

[1322-1419]

 Wed ug Ko cio a katolickiego Msza wi ta, podobnie jak 
Ostatnia Wieczerza, jest „ wi tym posi kiem”  [141]. Jest on wia-
dectwem jedno ci spo eczno ci katolickiej i dzi ki niemu cie-
szy si  ona spo eczno ci  z Bogiem [1118, 1396]. Jest to okazja, aby 



wspomina  dzie a Chrystusa, zwiastowa  Jego mier  i dzi ko-
wa  Bogu. Dlatego Ko ció  nazywa konsekrowany chleb i wino 
tak e Eucharysti , od greckiego s owa oznaczaj cego dzi kczy-
nienie [1328, 1358-1361]. 

    Ko ció  naucza, e Eucharystia jest rodkiem aski, sakra-
mentem Ko cio a [1210-1212]. Dzi ki niej wierni otrzymuj  ask  
u wi caj c  i zostaj  w wi kszym stopniu usprawiedliwieni:

Komunia wi ta w przedziwny sposób dokonu-
je w naszym yciu duchowym tego, co pokarm 
materialny sprawia w yciu cielesnym. Przyjmo-
wanie w Komunii Cia a Chrystusa Zmartwych-
wsta ego, „o ywionego i o ywiaj cego Duchem 

wi tym”, podtrzymuje, pog bia i odnawia y-
cie aski otrzymane na chrzcie.

Katechizm Ko cio a Katolickiego (1392)    

    Poprzez Eucharysti  katolicy otrzymuj  równie  ask  aktu-
aln , która uzdalnia ich do przestrzegania przykaza  i spe nia-
nia dobrych uczynków. Ko ció  mówi, e Eucharystia jest „ rod-
kiem zaradczym uwalniaj cym nas od grzechów powszednich 
i zachowuj cym od grzechów miertelnych” (1436) [1395]. Eucha-
rystia to równie  „zadatek naszej przysz ej chwa y i wiecznej 
szcz liwo ci”  [142] [1402-1405]    .

Wed ug Ko cio a Eucharystia jest Naj wi tszym Sakramen-
tem, poniewa  jest samym Chrystusem [1330]. Eucharystia kar-
mi dusz  duchowo i bardziej upodabnia katolika do Chrystusa, 
gdy  „uczestnictwo w Ciele i Krwi Chrystusa przemienia nas 
w to, co przyjmujemy”  [143].

W a ciwie przygotowany katolik otrzymuje dobrodziej-
stwa Eucharystii przez pobo ne uczestnictwo we Mszy wi tej 
[1385-1388, 1415]. Przyst puj cy do komunii wi tej otrzymuj  pe -
niejsze b ogos awie stwo i ciesz  si  „g bokim zjednoczeniem 
z Chrystusem Jezusem” (1391) [1396, 1416].

   Poniewa  katolicyzm utrzymuje, e Eucharystia pomaga da-
nej osobie osi gn  ycie wieczne, Ko ció  zach ca wiernych 



do przyjmowania jej codziennie [1389]. Z tego samego powodu 
prawo ko cielne wymaga od katolików uczestnictwa we Mszy 
wi tej w ka d  niedziel  i w niektóre wi ta ko cielne [1389, 2042, 

2181]  [144]. Raz do roku, w ramach wi t Wielkanocnych, katolicy 
musz  przyjmowa  komuni  wi t  [1417, 2042]  [145]. Dobrowolne 
niepos usze stwo tym przykazaniom Ko cio a jest grzechem 
ci kim [2181].   

   Jednak Eucharystii nie mo e przyjmowa  nikt, kto nie wie-
rzy, e Chrystus jest w niej rzeczywi cie obecny, tzn. kto , kto 
nie wierzy, e Eucharystia „jest substancjalna. Przez ni  mia-
nowicie staje si  obecny Chrystus ca y, Bóg i cz owiek”  [146] 
w konsekrowanym chlebie i winie [1355, 1374, 1396, 1400-1401]. W celu 
unikni cia wi tokradztwa podczas podawania komunii wi tej 
danej osobie, kap an trzyma konsekrowany op atek przed przy-
st puj cym do komunii wi tej, mówi c: „Cia o Chrystusa”. 
Zanim osoba przyjmie hosti , musi odpowiedzie : „Amen”, co 
oznacza: „Tak, to jest prawda!” (1396).   

[1378-1381, 1418]

  Ko ció  katolicki naucza, e „wierni powinni z najwi k-
szym szacunkiem odnosi  si  do Naj wi tszej Eucharystii 
[…] cz sto przyjmuj c ten sakrament i adoruj c Go z najwy sz  
czci ”  [147], z „tym samym uwielbieniem i czci , któr  obdarzamy 
Boga”  [148] [1178, 1183, 1378, 1418, 2691].

W niczyim umy le nie powinno by  adnej w t-
pliwo ci, „ e wszyscy wierni powinni oddawa  
temu Naj wi tszemu Sakramentowi uwielbie-
nie, które nale y si  prawdziwemu Bogu, jak to 
zawsze by o w zwyczaju Ko cio a katolickiego. 
Ani nie powinno si  go adorowa  w mniejszym 
stopniu, poniewa  zosta  on ustanowiony przez 
Chrystusa po to, aby by  spo ywany”.

Sobór Watyka ski II  [149]  



    Ko ció  promuje kult Eucharystii przez doroczne obchodze-
nie wi ta Bo ego Cia a, w ramach którego nast puje Wystawie-
nie Naj wi tszego Sakramentu. W szklanym naczyniu umiesz-
cza si  du  hosti , która jest konsekrowanym kawa kiem chle-
ba. To naczynie z du  hosti  umieszcza si  nast pnie w rodku 
ozdobnego, z oconego stojaka, zwanego monstrancj , która 
przypomina rozb ysk s o ca. Nast pnie monstrancj  umieszcza 
si  na o tarzu, aby wierni mogli j  adorowa . W krajach, w któ-
rych dominuj c  cz  ludno ci stanowi  katolicy, kap an w ra-
mach uroczystej procesji mo e równie  obnosi  monstrancj  po 
ulicach parafii [1378].   

Ko ció  promuje tak e oddawanie czci Eucharystii przez 
dzia alno  szczególnych zakonów m skich i e skich, powo a-
nych do ci g ej adoracji konsekrowanego chleba i wina. W ród 
zakonów tych s  nast puj ce: Siostry Nieustannej Adoracji Naj-
wi tszego Sakramentu, Siostry Adoratorki Kosztownej Krwi 

i Zgromadzenie Naj wi tszego Sakramentu.   wi ty Pierre Ju-
lien Eymard (1811-1868), za o yciel ostatniego z wymienionych 
zakonów, jako g ówny cel istnienia tego zakonu okre li  uwiel-
bianie Naj wi tszego Sakramentu:

[…] nieustannie uwielbia  naszego Pana, Jezusa 
Chrystusa na Jego tronie aski i mi o ci; odda-
wa  Mu nieustanne dzi kczynienie za niewy-
s owiony dar Eucharystii; stawa  si  w jedno-
ci z Nim ofiar  przeb agania za wiele zbrodni 

pope nianych na ca ym wiecie; sprawowa  
ci g  misj  modlitwy i wstawiennictwa przed 
Naj wi tszym Sakramentem […]. To jest ycie 
religijne cz onka Zgromadzenia Naj wi tszego 
Sakramentu.

Saint Peter Julian Eymard  [150]   

  Nast puj ca modlitwa, u o ona przez kardyna a Carberry'e-
go, by ego Arcybiskupa Saint Louis, jest reprezentatywna dla 
katolickiego uwielbienia Eucharystii:



Jezu, Bo e mój, adoruj  Ci , obecnego tutaj 
w Naj wi tszym Sakramencie o tarza, gdzie 
czekasz dniem i noc , aby sta  si  naszym po-
cieszeniem, podczas gdy my oczekujemy prze-
bywania w Twojej jawnej obecno ci w niebie. 
Jezu, Bo e mój, adoruj  Ci  we wszystkich 
miejscach, gdzie Naj wi tszy Sakrament jest 
przechowywany i gdzie grzechy s  pope niane 
przeciwko temu Sakramentowi Mi o ci. Jezu, 
Bo e mój, adoruj  Ci  w ka dym czasie, prze-
sz ym, tera niejszym, i przysz ym, za ka d  
dusz , która kiedykolwiek istnia a, istnieje lub 
b dzie stworzona. Jezu, Bo e mój.

Reflections and Prayers for Visits with Our 
Eucharistic Lord  [151]  

W Rozdziale 3, Usprawiedliwienie wzrastaj ce i zachowuj -
ce, zbadali my b dy zwi zane z sakramentem Eucharystii jako 
rodkiem otrzymania aski u wi caj cej. Tutaj b dziemy rozwa-
a  Eucharysti  jako cia o Chrystusa.  Nasz  uwag  skupimy na 

dwóch fragmentach Pisma wi tego, u ywanych przez Ko ció  
katolicki w celu wyja nienia, czym jest Msza wi ta.    Pierwszy 
z nich mówi o wydarzeniach Ostatniej Wieczerzy (Mt 26,20-30; 
Mk 14,17-26; k 22,14-38); drugi o dyskusji Jezusa opisanej 
w Ewangelii wed ug Jana 6.    Udowodnimy, e:

W trakcie Ostatniej Wieczerzy Chrystus mówi  o chlebie 
i winie jako o symbolach swego cia a i krwi, a nie o ich 
substancjach.

W Ewangelii wed ug Jana 6 Chrystus naucza , e ycie 
wieczne otrzymuje si  przez wiar  w Niego, a nie przez 
spo ywanie Jego cia a. 



Istnieje kilka problemów zwi zanych z katolick  interpreta-
cj  faktu, e w trakcie Ostatniej Wieczerzy chleb i wino zosta-
y przemienione, wskutek czego w nich „zawarte s  prawdzi-

wie, rzeczywi cie i substancjalnie cia o i krew wraz z dusz  
i Bóstwem Pana naszego Jezusa Chrystusa, a wi c ca y Chry-
stus”  [152] [1374]. Po pierwsze, nie ma nawet najmniejszej oznaki, 
e podczas Ostatniej Wieczerzy chleb lub wino zosta y prze-

mienione. To samo dotyczy konsekracji dokonywanej w trakcie 
Mszy wi tej dzisiaj. Zarówno przed, jak i po konsekracji chleb 
i wino wygl daj  dok adnie tak samo. Co wi cej, maj  ten sam 
zapach i smak; tak e w dotyku wygl daj  tak samo. Faktycznie, 
ca y dowód empiryczny wspiera interpretacj , e chleb i wino 
nie zosta y wcale przemienione.

 Ko ció  utrzymuje, e chocia  chleb i wino nie wydaj  si  
by  przemienione, faktycznie s  przemienione. W celu wyja-
nienia, dlaczego tego rzekomego cudu nie mo na zobaczy , 

Ko ció  formu uje teori  przeistoczenia (zwanego tak e trans-
substancjacj ) [1376, 1413].

  Filozoficzna podstawa tej teorii pochodzi z pism Arystote-
lesa. Naucza  on, e wszelka materia sk ada si  z dwóch ele-
mentów: formy i substancji. Arystoteles zdefiniowa  form  jako 
zewn trzny wygl d obiektu, a substancj  jako jego wewn trzn  
istot  – rdze  jego realno ci.  

Teoria transsubstancjacji mówi, e w wyniku konsekracji 
dokonywanej w trakcie Mszy wi tej, substancja chleba i wina 
zmienia si , podczas gdy ich forma pozostaje taka sama [1373-1377, 

1413]  [153]. Ko ció  twierdzi, e formu a konsekracji „wywo uje trzy 
cudowne i zadziwiaj ce skutki”  [154]:

Wewn trzna istota chleba i wina przestaje istnie .

Zewn trzny wygl d chleba i wina pozostaje taki sam, 
chocia  nie jest on ju  w jakikolwiek sposób zwi zany 
z ich wewn trzn  istot .



Wewn trzna istota prawdziwego cia a i krwi Chrystusa 
zaczyna istnie , przybieraj c wygl d chleba i wina.

 Ko ció  katolicki nie jest poruszony adnymi argumentami 
wymierzonymi przeciwko przeistoczeniu, które wywodz  si  
z obserwacji i zdrowego rozs dku. Ko ció  twierdzi, e ta prze-
miana jest zjawiskiem nadprzyrodzonym, które stanowi cz  
„tajemnicy Eucharystii”  [155] . Tajemnica ta „przeciwstawia si  
zdolno ci pojmowania”  [156] [1381]. Ko ció  twierdzi, e fakt, i  
„taka przemiana ma miejsce, musi zosta  uznany przez wiar ; 
nie wolno nam z ciekawo ci pyta , w jaki sposób si  to dzie-
je”  [157]. Od wiernych oczekuje si , by zaakceptowali to wyja nie-
nie, bez wzgl du na to, jak „odra aj ce mo e si  ono wydawa  
zmys om”  [158]  .

Jednak wiara musi opiera  si  na objawieniu Bo ym, a rze-
koma przemiana wyja niana przez przeistoczenie nie jest opisa-
na w Biblii. Nie istnieje tak e biblijny precedens cudu, w który 
wierni wed ug woli Bo ej maj  uwierzy  – cudu, który polega -
by na tym, e zdarzy o si  co  nadprzyrodzonego, podczas gdy 
faktycznie zewn trzny dowód wskazuje, e w ogóle nic si  nie 
zdarzy o. Bóg nigdy nie traktowa  ludzi w taki sposób.

Drugim problemem zwi zanym z katolick  interpretacj  s ów 
Chrystusa wypowiedzianych w trakcie Ostatniej Wieczerzy jest 
konieczno  spo ywania ludzkiego cia a. Ko ció  naucza, e Eu-
charystia jest „prawdziwym cia em Chrystusa Pana, tym samym 
cia em, które narodzi o si  z Dziewicy”  [159]. W a nie to cia o 
uczniowie rzekomo spo ywali w trakcie Ostatniej Wieczerzy!

Mo na by pomy le , e absurdalno  takiego rozumowania 
jest wystarczaj ca do odrzucenia katolickiej interpretacji, jako 
interpretacji nie do utrzymania. Przeciwnie, Ko ció  podkre la 
s uszno  swojego rozumowania twierdz c, e Pan w podobny 
sposób poleci  swoim uczniom pi  swoj  krew!

  Dla yda picie ludzkiej krwi by oby czym  wi cej ni  rzecz  
odra aj c ; by oby ono sprzeczne z Prawem Moj eszowym, któ-
re surowo zabrania o ydom spo ywania krwi (Kp  17,10-14).   
Mo emy by  pewni, e je li uczniowie pomy leliby, i  Jezus 



poprosi  ich o pogwa cenie tego przykazania, wywo a oby to 
gor c  dyskusj  i g o ne protesty. Jednak w biblijnej relacji na 
temat Ostatniej Wieczerzy nie ma najmniejszej wzmianki o ta-
kiej kontrowersji.

 Co wi cej, gdyby w trakcie Ostatniej Wieczerzy uczniowie 
pili krew Chrystusa, to Piotr nie móg by twierdzi  kilka miesi -
cy pó niej: „Bo nigdy nie jad em nic ska onego i nieczystego” 
(Dz 10,14).    Gdyby chrze cijanie regularnie pili krew w trakcie 
obchodzenia Wieczerzy Pa skiej, to Sobór w Jerozolimie nie 
móg by pouczy  chrze cijan poga skiego pochodzenia: „Po-
wstrzymajcie si  od […] krwi” (Dz 15,29).  

Nie ma adnego powodu, by wierzy , e uczniowie cho  
przez chwil  my leli, i  chleb i wino zosta y przemienione w cia-
o i krew Chrystusa. Nigdzie nie czytamy o skrupulatnym chro-

nieniu przez nich ka dej kruszynki konsekrowanego chleba lub 
padaniu na kolana i adorowaniu chleba oraz wina. Przeciwnie, 
natychmiast po tym, jak Pan rzekomo przemieni  wino w swoj  
krew, On sam nadal nazywa  t  substancj  winem:

 Lecz powiadam wam: Odt d nie b d  ju  pi  na-
poju z tego owocu winnego krzewu a  do owego 
dnia, kiedy pi  go b d  z wami, nowy, w króle-
stwie Ojca mojego.

Ewangelia wed ug Mateusza 26,29 

 Innym argumentem, który trzeba rozwa y , jest fizyczna 
obecno  Chrystusa ze swoimi uczniami, gdy powiedzia  o chle-
bie: „To jest Cia o moje” (Mt 26,26).  By  On fizycznie obecny 
ze swoimi uczniami. Z pewno ci  nie uwierzyliby oni, e cia o 
Jezusa by o jednocze nie przy stole i na stole, a pó niej pod sto-
em, jako rozrzucone okruchy chleba!

Lecz taka jest w a nie katolicka interpretacja. Idzie ona o wiele 
dalej. Wed ug Ko cio a, Chrystus jest dzisiaj obecny ciele nie w ty-
si cach ko cio ów na ca ym wiecie – jest obecny w ka dej kon-
sekrowanej kruszynie chleba i ka dej konsekrowanej kropli wina! 
Z drugiej strony Pismo wi te nigdy nie mówi o fizycznej obecno-
ci cia a Chrystusa w wi cej ni  jednym miejscu równocze nie.



Kto  mo e podnie  zarzut: „Lecz czy Chrystus nie jest Bo-
giem? Czy  Bóg nie jest wszechobecny?”. Tak, lecz odnosi si  
to do Jego duchowej obecno ci. Pan Jezus jest duchowo wszech-
obecny, lecz ciele nie jest obecny tylko w jednym miejscu.  We-
d ug Pisma wi tego obecnie zasiada On ciele nie „po prawicy 
Majestatu na wysoko ciach” (Hbr 1,3). 

Wszystkie opisane wy ej problemy znajduj  swoje rozwi za-
nie, gdy s owa Jezusa wypowiedziane w trakcie Ostatniej Wie-
czerzy rozumiemy w przeno ni. Oznacza to, e w trakcie Ostat-
niej Wieczerzy Jezus u y  chleba i wina jako symboli swojego 
cia a i swojej krwi.

Przeno na interpretacja s ów Jezusa jest rzecz  rozs dn . Nie 
wymaga ona od uczniów picia ludzkiej krwi i spo ywania ludz-
kiego cia a. Cia o Chrystusa pozostaje w jednym miejscu. Nie 
ma tak e adnej potrzeby wymy lania skomplikowanych teorii 
w celu wyja nienia oczywistej rzeczy: chleb i wino pozostaj  
chlebem i winem.

Uczniowie byli przyzwyczajeni do tego, e w swoim naucza-
niu Pan u ywa  przeno ni.      Przy ró nych okazjach Chrystus mówi  
o swoim ciele jako wi tyni (J 2,19), o nowym yciu jako wodzie 
ywej (J 4,10), o swoich uczniach jako soli (Mt 5,13), a o nauce fa-

ryzeuszów jako kwasie (Mt 16,6).      Ewangelia wed ug Jana zawiera 
siedem stwierdze  o charakterze przeno nym, które Jezus wypo-
wiedzia  o samym sobie.  W ka dym z nich zosta  u yty ten sam 
czasownik „jestem”, który zosta  przet umaczony „jest” w s o-
wach Jezusa: „To jest Cia o moje” ( k 22,19).  Jezus rzek :

 „Ja jestem chlebem ycia” (J 6,48). 

 „Ja jestem wiat o ci  wiata” (J 8,12). 

 „Ja jestem bram ” (J 10,9). 

 „Ja jestem dobrym pasterzem” (J 10,11). 

 „Ja jestem zmartwychwstaniem i yciem” (J 11,25). 

 „Ja jestem drog  i prawd , i yciem” (J 14,6). 

 „Ja jestem prawdziwym krzewem winnym” (J 15,1). 



Wszystkie te stwierdzenia nale y rozumie  w przeno ni. Dwa 
ostatnie z nich zosta y nawet wypowiedziane w trakcie Ostat-
niej Wieczerzy. Analiza nauczania Chrystusa tej nocy ukazuje 
nam kilka figur stylistycznych, których u y .  Na przyk ad, Jezus 
maj c na my li nowe przymierze, mówi w przeno ni: „Kielich 
ten jest Nowym Przymierzem we Krwi mojej” (1 Kor 11,25).  
Kielich nie by  oczywi cie samym przymierzem, lecz symbolem 
przymierza. Co wi cej, po zako czeniu Ostatniej Wieczerzy Je-
zus powiedzia  swoim uczniom:

 Mówi em wam o tych sprawach w przypowie-
ciach. Nadchodzi godzina, kiedy ju  nie b d  

wam mówi  w przypowie ciach, ale ca kiem 
otwarcie oznajmi  wam o Ojcu.

Ewangelia wed ug Jana 16,25 

Obro cy katolickiej interpretacji mówi , e nie ma sensu roz-
patrywania jej w sposób przeno ny. Twierdz , e rozpatrywanie 
tej interpretacji w sposób przeno ny czyni chleb i wino rzeczami 
bez znaczenia: czyni je zwyk ymi symbolami. Z katolickiej per-
spektywy obro cy ci mog  mie  racj . Je li celem Mszy wi -
tej jest dostarczanie niebieskiego pokarmu dla nakarmienia du-
szy, to rzeczywi cie musi istnie  potrzeba cudownej przemiany 
chleba i wina. Co wi cej, je li Ko ció  zamierza w trakcie Mszy 
wi tej kontynuowa  ofiar  krzy a (jak to zobaczymy w nast p-

nym rozdziale), to jest rzecz  oczywist , e zwyk y chleb i wino 
b d  ma o u yteczne.

  Jednak je li naszym celem jest pos usze stwo przykazaniu 
Pana: „To czy cie na moj  pami tk !” ( k 22,19), to zwyk y 
chleb i wino s  wystarczaj ce.  Chleb reprezentuje cia o Chrystu-
sa, które zosta o z amane na krzy u za nas. Wino reprezentuje 
krew Chrystusa, która zosta a wylana za nasze grzechy.  Uczest-
nictwo w ka dym z nich jest publiczn  deklaracj  wiary w doko-
nane przez Chrystusa dzie o zbawienia. Jest to deklaracja: „Mam 
udzia  w ciele i krwi Chrystusa.  On za mnie odda  swoje ycie” 
(zobacz: 1 Kor 10,16).   Gdy wierz cy dziel  wspólnie chleb, to 
wiadcz  równie  o ich jedno ci w Chrystusie – jedno ci w Jego 



Ciele (1 Kor 10,17).  Niedba e uczestnictwo w amaniu chleba 
– jak to si  dzia o w Koryncie – jest powa n  spraw .  Powodem 
tego nie jest to, czym chleb i wino s  fizycznie, lecz to, co repre-
zentuj  (1 Kor 11,18-27). 

 Przeno na interpretacja wydarze  w trakcie Ostatniej Wie-
czerzy jest zgodna z nauczaniem Jezusa na temat istoty uwiel-
bienia.  Naucza  On, e „Bóg jest duchem; trzeba wi c, by czci-
ciele Jego oddawali Mu cze  w Duchu i prawdzie” (J 4,24).  Sko-
ro celem amania chleba jest duchowa spo eczno , to cielesna 
obecno  Chrystusa nie jest konieczna.  Zwyk y chleb i zwyk e 
wino mog  by  wystarczaj cym przypomnieniem dla chrze ci-
jan, gdy gromadz  si , aby g osi  mier  Pa sk , a  On przyj-
dzie (1 Kor 11,26).  Gdy to nast pi, wtedy chrze cijanie nie b d  
potrzebowali ju  symboli, gdy  b d  mie  Jego! 

Ko ció  katolicki opiera swoj  interpretacj  wydarze  Ostat-
niej Wieczerzy na Ewangelii wed ug Jana 6 [1336, 1338, 1406]. Roz-
dzia  ten opisuje dyskusj  mi dzy Jezusem i grup  ydów, 
z których wi kszo  nie wierzy a w Niego. Dyskusja ta odby a 
si  w synagodze w Kafarnaum, w czasie Paschy, na rok przed 
Ostatni  Wieczerz .

 Wed ug Ko cio a katolickiego w trakcie tego wydarzenia Je-
zus obieca  da  Ko cio owi niebieski pokarm:

 Ja jestem chlebem ywym, który zst pi  z nie-
ba. Je li kto  spo ywa ten chleb, b dzie y  na 
wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje cia o, 
wydane za ycie wiata.

Ewangelia wed ug Jana 6,51 

Ko ció  mówi, e chlebem, który Chrystus da, b dzie Eucha-
rystia – Jego faktyczne cia o i krew.  Wed ug Ko cio a w a nie to 
mia  na my li Chrystus, mówi c: „Cia o moje jest prawdziwym 



pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem” (J 6,55).  
W tej w a nie postaci Eucharystia mia a by  ród em duchowe-
go ycia [1509]:

 Zaprawd , zaprawd , powiadam wam: Je eli 
nie b dziecie jedli Cia a Syna Cz owieczego ani 
pili Krwi Jego, nie b dziecie mieli ycia w so-
bie. Kto spo ywa moje Cia o i pije moj  Krew, 
ma ycie wieczne, a Ja go wskrzesz  w dniu 
ostatecznym.

Ewangelia wed ug Jana 6,53-54 

Wed ug Ko cio a Chrystus naucza tutaj, e dusze wiernych 
przyjmuj cych komuni  wi t  podczas Mszy wi tej s  kar-
mione niebieskim pokarmem – jest nim „Chleb, który daje y-
cie wieczne” (1509) [1383-1384]. Katolicy „jedz  cia o Chrystusa i pij  
krew Chrystusa, i w ten sposób otrzymuj  ask , która jest po-
cz tkiem ycia wiecznego i ‘lekarstwem nie miertelno ci’”  [160]. 
W ten sposób Ko ció  katolicki wyja nia znaczenie Ewangelii 
wed ug Jana 6. Jednak, je li kto  zwróci uwag  na kontekst tego 
fragmentu, to wy ania si  odmienna interpretacja. 

 Ewangelia wed ug Jana 6 zaczyna si  od opisu cudownego na-
karmienia pi ciu tysi cy ludzi nad Jeziorem Galilejskim (J 6,1-14).  
Nast pnego dnia grupa ydów, którzy byli wiadkami cudownego 
rozmno enia bochenków chleba i kilku ryb, przyby a do Kafar-
naum w poszukiwaniu Jezusa (J 6,22-25).

 Jezus powiedzia  tym ydom, e szukaj  Go z niew a ciwego 
powodu: „Zaprawd , zaprawd , powiadam wam: Szukacie Mnie 
nie dlatego, e widzieli cie znaki, ale dlatego, e jedli cie chleb 
do syta” (J 6,26).   On mia  im do zaoferowania co  o wiele wi k-
szego ni  darmowy posi ek: „Zabiegajcie nie o ten pokarm, któ-
ry niszczeje, ale o ten, który trwa na ycie wieczne, a który da 
wam Syn Cz owieczy; Jego to bowiem piecz ci  sw  naznaczy  
Bóg Ojciec” (J 6,27).

W tej dyskusji Jezus u y  przeno ni. Skoro wydawa o si , 
e ydzi nie chc  niczego wi cej poza nast pnym darmowym 



posi kiem, Jezus przedstawi  swoj  ofert  pokarmu: nie by  
to zwyk y pokarm, lecz „ten, który trwa na ycie wiecz-
ne” (J 6,27). 

ydzi przypuszczali, e w celu zas u enia sobie na ten trwa-
y pokarm b d  musieli dokona  jakiego  szlachetnego czynu. 

 Zapytali wi c Jezusa: „Có  mamy czyni , aby my wykonywali 
dzie a Boga?” (J 6,28). 

 Jezus odpowiedzia : „Na tym polega dzie o Boga, aby cie 
wierzyli w Tego, którego On pos a ” (J 6,29).  To, czego oni po-
trzebowali, to z o enia swej ufno ci w Jezusie jako Bo ym po-
s a cu, czyli Mesjaszu.

 Odpowiadaj c, ydzi rzucili Mu wyzwanie: „Jaki wi c Ty 
uczynisz znak, aby my go zobaczyli i Tobie uwierzyli? Có  
zdzia asz?” (J 6,30). 

Ta odpowied  ydów wyja nia dwie rzeczy. Po pierwsze, y-
dzi zrozumieli, e Jezus wzywa  ich, by w Niego uwierzyli. Po 
drugie, nie zaakceptowali oni twierdzenia Jezusa, e On jest Me-
sjaszem. Chocia  poprzedniego dnia byli wiadkami zadziwiaj -
cego cudu, dali jednak dodatkowego dowodu w postaci innego 
znaku.  Posun li si  nawet do tego, e zasugerowali, aby Jezus 
zes a  im mann  z nieba, jak uczyni  to kiedy  Moj esz (J 6,31). 

W odpowiedzi Jezus ponownie nawi za  do manny z nieba. 
ydzi wiedzieli, e manna by a potrzebna do fizycznego prze-

trwania narodu izraelskiego na pustyni.  Jezus, próbuj c przeko-
na  ich, e On sam jest im potrzebny do ich duchowego prze-
trwania, odpowiedzia  im: „Ja jestem chlebem ycia. Kto do 
Mnie przychodzi, nie b dzie akn ; a kto we Mnie wierzy, nig-
dy pragn  nie b dzie” (J 6,35).  Innymi s owy, sk adaj cy sw  
ufno  w Nim, b d  duchowo zaspokojeni na wieki.

 Gdy intensywno  dyskusji wzros a, Jezus ponownie wypo-
wiedzia  swoje twierdzenie, posuwaj c analogi  jeszcze dalej: 
„Ja jestem chlebem ywym, który zst pi  z nieba. Je li kto  spo-
ywa ten chleb, b dzie y  na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest 

moje cia o, wydane za ycie wiata” (J 6,51). 



Jezus zapowiada tutaj swoj  mier  na krzy u, a nie usta-
nowienie sakramentu Eucharystii. Zapowiada oddanie swojego 
ycia na krzy u.

 Gdy Jezus obieca : „Je li kto  spo ywa ten chleb, b dzie y  
na wieki” (J 6,51), nie mówi  o literalnym chlebie, lecz naucza , 
e On sam jest ród em ycia wiecznego dla wszystkich wierz -

cych.   Przedstawia t  prawd  w sposób bezpo redni: „Zapraw-
d , zaprawd , powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, ma ycie 
wieczne” (J 6,47).   Objawia t  sam  prawd , u ywaj c przeno ni: 
„Ja jestem chlebem ycia” (J 6,48). 

  Prezentacj  tej samej prawdy wprost i w sposób przeno ny 
mo na dostrzec w równoleg ej konstrukcji dwóch wersetów: 
J 6,40 i J 6,54. Ilustruje to poni sza tabela.

 Stwierdzenie wprost Stwierdzenie przeno ne
J 6,40 J 6,54

…aby ka dy, kto Kto
widzi Syna spo ywa moje Cia o

i i
wierzy w Niego, pije moj  Krew,

mia  ycie wieczne. ma ycie wieczne,
A a

Ja go wskrzesz Ja go wskrzesz
w dniu ostatecznym w dniu ostatecznym.

Uczeni katoliccy odrzucaj  przeno ny sposób interpretacji. 
Wskazuj  na zrozumienie ydów, e Jezus prosi  ich o spo ywanie 
swego faktycznego cia a. To z tej przyczyny ydzi zacz li szem-
ra  i opu cili Go. Uczeni katoliccy argumentuj , e skoro Jezus 
nie skorygowa  zrozumienia ydów w tej sprawie, to jest rzecz  
oczywist , i  zrozumieli wypowied  Pana prawid owo [1336].

Ta argumentacja zawiera w sobie pewn  doz  s uszno ci. 
 Niektórzy ydzi faktycznie s dzili, e Jezus prosi  ich, by spo-
ywali Jego fizyczne cia o (J 6,52).  Lecz nie dowodzi to tego, e 

zrozumieli Jezusa prawid owo.   Ludzie cz sto b dnie rozumieli 



wypowiedzi Pana, poniewa  zwykle nie byli w stanie odró -
ni , kiedy mówi  do nich w sposób przeno ny (np. J 2,19-21 
i J 4,10-11).    Czasami Jezus celowo u ywa  przeno ni j zyko-
wych w celu zas oni cia prawdy przed niewierz cymi s ucha-
czami o zatwardzia ych sercach (Mt 13,10-16). 

Tym niemniej, twierdzenie, e Jezus nie podj  adnej próby 
skorygowania b dnego zrozumienia przez ydów Jego wypo-
wiedzi w Ewangelii wed ug Jana 6, jest nieprawdziwe.  Odpo-
wiadaj c na szemranie t umu, Jezus stwierdzi : „To Duch daje 
ycie; cia o na nic si  nie zda. S owa, które Ja wam powiedzia-
em, s  duchem i s  yciem” (J 6,63).  ycie wieczne mo na by o 

osi gn  przez uwierzenie w s owa Jezusa. W tej sytuacji spo-
ywanie Jego cia a nie przynios oby adnej korzy ci.

 Gdy ydowscy oponenci Jezusa oddalili si  w niewierze, On 
zwróci  si  do dwunastu aposto ów i w celu wypróbowania ich 
wiary zapyta : „Czy  i wy chcecie odej ?” (J 6,67). 

 Piotr odpowiedzia : „Panie, do kogó  pójdziemy? Ty masz 
s owa ycia wiecznego. A my my uwierzyli i poznali, e Ty 
jeste  wi tym Bo ym” (J 6,68-69).  Przynajmniej Piotr zrozu-
mia , e ycie wieczne mo na by o otrzyma  przez uwierzenie 
w Chrystusa, a nie przez spo ywanie Jego cia a.

Chocia  w Ewangelii wed ug Jana 6 Jezus mówi  o chlebie, 
to nie powinni my wi za  z tym fragmentem opisu Ostatniej 
Wieczerzy. Kontekst Ewangelii wed ug Jana 6 i kontekst opisu 
Ostatniej Wieczerzy s  kompletnie ró ne.

W Ewangelii wed ug Jana 6 Jezus przemawia do niewie-
rz cych ydów. Tematem Jego wypowiedzi jest ycie wiecz-
ne, które mo na otrzyma  przez wiar  w Niego.    Jezus u ywa 
chleba jako symbolu, który reprezentuje Jego osob  jako: po-
s anego przez Ojca (J 6,29), ród o ycia (J 6,35) i Zbawiciela 
wiata (J 6,51).    Celem wypowiedzi Pana jest zilustrowanie po-

trzeby grzeszników – potrzeby zaufania Mu w kwestii ycia 
wiecznego.

W trakcie Ostatniej Wieczerzy Jezus przemawia do swo-
ich uczniów. U ywa chleba jako symbolu reprezentuj cego 



Jego cia o. Celem wypowiedzi Jezusa jest ustanowienie pa-
mi tkowego posi ku. Spo ywaj c ten posi ek, uczniowie mieli 
Go wspomina . Jezus pragnie, aby Jego uczniowie zwiastowali 
w ten sposób Jego mier , dopóki On sam nie powróci.

Dyskusja w Ewangelii wed ug Jana 6 i Ostatnia Wieczerza 
to dwa zupe nie odmienne wydarzenia. U ywanie pierwszego 
z nich do wyja nienia drugiego, wypacza znaczenie obydwu. 
Jednak Ko ció  katolicki w a nie to czyni. Powi kszaj c swój 
b d, Ko ció  odmawia uznania faktu, e w opisie obydwu wy-
darze  Pan u y  przeno ni. 

Je li Chrystus naucza , e chleb i wino reprezentuj  Jego cia-
o i krew, a Ko ció  katolicki naucza, e chleb i wino sta y si  

Jego cia em i krwi , to co z tego wynika? Je li katolicy szczerze 
wierz , e Chrystus jest obecny w Eucharystii, to jak  szkod  
ponosz ?

Pod ka dym wzgl dem wielk  szkod . Ka dego tygodnia 
miliony katolików ustawiaj  si  w kolejce przed o tarzem, ocze-
kuj c na przyj cie Chrystusa. Przychodz  w nadziei otrzyma-
nia niebieskiego pokarmu, który posili ich dusze i stanie si  
lekarstwem przeciwko grzechowi [1395, 1405]. Ko ció  obiecuje 
im, e w Eucharystii odnajd  „ ród o i szczyt ca ego chrze-
cija skiego ycia”  [161], „ ród o zbawienia”  [162] oraz „samego 

Chrystusa”  [163] [1324-1327].

Lecz co katolicy faktycznie otrzymuj ? Nic, oprócz cienkie-
go op atka wyprodukowanego z prza nego chleba, który w a-
den sposób nie zbli a ich do wiecznego zbawienia. Faktycznie, 
dla katolików poszukuj cych zbawienia Msza wi ta jest jedy-
nie przeszkod . Uczestnictwo we Mszy wi tej jest jeszcze jed-
n  rzecz , któr  Ko ció  daje ludziom do zrobienia w celu dost -
pienia zbawienia; jeszcze jedn  rzecz , która zast puje osobist  
relacj  z Chrystusem; jeszcze jedn  rzecz , która w sprawie zba-
wienia uzale nia ich od Ko cio a.



Co wi cej, liturgia Mszy wi tej w rzeczywisto ci wymaga 
od katolików praktykowania ba wochwalstwa przez oddawanie 
Eucharystii „najwy szej czci”  [164] [1378-1381]. Lecz czemu katolicy 
faktycznie oddaj  najwy sz  cze ? Kawa kowi chleba! Kieli-
chowi wina!

Jednak Bóg zabrania czczenia jakiejkolwiek rzeczy, nawet 
takiej, która Go przedstawia:

 Nie b dziesz czyni  adnej rze by ani adnego 
obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, 
co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach 
pod ziemi ! Nie b dziesz oddawa  im pok onu 
i nie b dziesz im s u y .

Ksi ga Wyj cia 20,4-5 

Mo emy mie  pewno , e Bóg nigdy nie zaprzeczy swoje-
mu S owu. On nigdy nie wejdzie do wn trza jakiegokolwiek fi-
zycznego obiektu (jak chleb i wino) i nigdy nie naka e ludziom 
uwielbia  Go w tej postaci:

 Ja, któremu na imi  jest Jahwe, chwa y mojej nie 
odst pi  nikomu innemu ani czci mojej bo kom.

Ksi ga Izajasza 42,8 


