
  

Rozdzia  7

– Oto wielka tajemnica wiary!  [165] – dono nym g osem ob-
wie ci  ojciec Sanchez.

– G osimy mier  Twoj , Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmar-
twychwstanie i oczekujemy Twego przyj cia w chwale – odpo-
wiedzieli wierni.

Rozk adaj c r ce nad konsekrowanym chlebem i winem, któ-
re znajdowa y si  przed nim na o tarzu, ojciec Sanchez podniós  
oczy ku niebu i uroczy cie wspomina  mier  Pana:

– Bo e Ojcze, my, Twoi s udzy, oraz lud Twój wi ty, wspo-
minaj c b ogos awion  m k , zmartwychwstanie oraz chwaleb-
ne wniebowst pienie Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chry-
stusa […]

Nast pnie kap an ofiarowa  Bogu Ojcu ofiar  Jego Syna:
– […] sk adamy Twojemu najwy szemu majestatowi z otrzy-

manych od Ciebie darów Ofiar  czyst , wi t  i doskona . Chleb 
wi ty ycia wiecznego i Kielich wiekuistego zbawienia.

Maj c nadal roz o one r ce, kap an kontynuowa :
– Racz wejrze  na nie z mi o ci  i askawie przyj , podobnie 

jak przyj e  dary swojego s ugi, sprawiedliwego Abla, i ofiar  



naszego Patriarchy Abrahama oraz t  ofiar , któr  z o y  Ci 
najwy szy Twój kap an Melchizedek, jako zapowied  Ofiary 
doskona ej.

Nast pnie z o ywszy swoje r ce, ojciec Sanchez sk oni  si , 
po czym modli  si  dalej:

– Pokornie Ci  b agamy, wszechmog cy Bo e, niech Twój 
wi ty Anio  zaniesie t  Ofiar  na o tarz w niebie przed oblicze 

boskiego majestatu Twego, aby my przyjmuj c z tego o tarza 
Naj wi tsze Cia o i Krew Twojego Syna, otrzymali obfite b ogo-
s awie stwo i ask . Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Ofiarowanie Chrystusa zosta o zako czone. Ojciec Sanchez 
przygotowywa  si  do wykorzystania owoców tej ofiary dla du-
szy Józefa Lorente i innych dusz cierpi cych w czy cu.

Wyprostowawszy si , kap an prosi  Boga:

– Pami taj, Bo e, o swoich s ugach i s u ebnicach Twoich, 
szczególnie o s udze Twoim Józefie, którzy przed nami ode-
szli ze znakiem wiary i pi  w pokoju. B agamy Ci , daj tym 
zmar ym oraz wszystkim spoczywaj cym w Chrystusie udzia  
w Twojej rado ci, wiat o ci i pokoju.

  Ojciec Sanchez poprowadzi  zgromadzenie w modlitwie Oj-
cze nasz, po czym wzi  wielk , konsekrowan  hosti  i ostro nie 
z ama  j  na trzy cz ci.   Najmniejszy kawa ek upu ci  do kieli-
cha zawieraj cego ju  konsekrowane wino, mówi c po cichu:

– Cia o i Krew naszego Pana Jezusa Chrystusa, które czy-
my i b dziemy przyjmowa , niech nam pomog  osi gn  ycie 
wieczne.

– Panie Jezu Chryste, niech przyj cie Cia a i Krwi Twojej 
nie ci gnie na mnie wyroku pot pienia, lecz dzi ki Twemu mi-
osierdziu niech mnie chroni oraz skutecznie leczy moj  dusz  

i cia o.

Nast pnie kap an g o no obwie ci :

– Oto Baranek Bo y, który g adzi grzechy wiata.

Wypowiedziawszy te s owa, kap an podniós  hosti , aby 
zgromadzenie mog o j  zobaczy , a nast pnie doda :



– B ogos awieni, którzy zostali wezwani na Jego uczt .

Ludzie kl cz c z pochylonymi g owami, z czyli si  z kap a-
nem we wspólnej modlitwie:

– Panie, nie jestem godzien, aby  przyszed  do mnie, ale po-
wiedz tylko s owo, a b dzie uzdrowiona dusza moja.

Ojciec Sanchez ponownie po cichu zwróci  si  do Boga:

– Cia o Chrystusa niech mnie strze e na ycie wieczne.

Po wypowiedzeniu tych s ów zjad  pozosta e kawa ki z ama-
nej hostii.

Nast pnie wzi wszy w swoje r ce kielich, modli  si :

– Krew Chrystusa niech mnie strze e na ycie wieczne.

Nast pnie wypi  zawarto  kielicha.

Przyj wszy samemu Eucharysti , ojciec Sanchez przygoto-
wywa  si  do udzielenia komunii wi tej wiernym. Ci spo ród 
nich, którzy chcieli przyj  Eucharysti , zacz li spokojnie for-
mowa  dwa rz dy przed o tarzem. Ojciec Sanchez podszed  
i stan  naprzeciw pierwszego rz du. Gdy stawa  przed ka d  
osob , podnosi  w gór  konsekrowan  hosti , mówi c: „Cia o 
Chrystusa”. Ka da osoba odpowiada a: „Amen”, potwierdzaj c 
w ten sposób wiar  w rzeczywist  obecno  Chrystusa w Eucha-
rystii, a nast pnie przyjmowa a hosti  na j zyk lub do d oni.

Gdy komunia wi ta zako czy a si , ojciec Sanchez wróci  do 
o tarza i rozpocz  obrz d oczyszczenia. Najpierw zebra  wszyst-
kie okruchy pozosta e z hostii i wrzuci  je do kielicha. Nast pnie 
wla  wod  do kielicha i obmy  w nim swoje palce ze wszystkich 
kawa ków hostii, jakie do nich przywar y. Nast pnie wypi  za-
warto  kielicha i wytar  go kawa kiem lnianego p ótna. Czyni c 
to wszystko, ojciec Sanchez wykazywa  kra cow  ostro no  
dbaj c, aby nawet najmniejsza cz stka konsekrowanego chleba 
nie zosta a zgubiona i sprofanowana. Nast pnie zamkn  pozo-
sta e konsekrowane hostie w ko cielnym tabernakulum.

– Módlmy si  – kontynuowa  ojciec Sanchez.

– Mi osierny Bo e, przyj li my Naj wi tszy Sakrament, 
który daje zbawienie, prosimy Ci , aby  za wstawiennictwem 



Naj wi tszej Maryi Panny Wniebowzi tej doprowadzi  nas do 
chwa y zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego  [166].

Rozk adaj c r ce w kierunku zgromadzenia, doda :

– Pan z wami.

– I z duchem twoim – odpowiedzieli wierni.

– Niech was b ogos awi Bóg wszechmog cy, Ojciec, i Syn, 
i Duch wi ty – powiedzia  ojciec Sanchez, kre l c w powietrzu 
znak krzy a.

– Amen – odpowiedzieli wierni.

– Id cie w pokoju Chrystusa – powiedzia  ojciec Sanchez.

– Bogu niech b d  dzi ki – odpowiedzieli ludzie.

Ojciec Sanchez sk oni  si , uca owa  o tarz i opu ci  sanktu-
arium przez boczne drzwi. Gdy to uczyni , zgromadzenie zacz -
o spokojnie wychodzi  przez tylne i boczne drzwi ko cio a.

Wkrótce budynek opustosza . Nie by o w nim nikogo oprócz 
dwóch osób: pani Lorente, która odmawia a ró aniec w intencji 
duszy swojego m a i Chrystusa zamkni tego wewn trz taber-
nakulum. Czerwona lampka, która pali a si  w sanktuarium, 
by a milcz cym wiadkiem Jego cielesnej obecno ci.  

[1323, 1330, 1362-1372]

Katolicyzm naucza, e po dokonaniu konsekracji chleba 
i wina w trakcie Ostatniej Wieczerzy Jezus „ofiarowa  Bogu 
Ojcu cia o i swoj  krew”  [167].  Nast pnie Chrystus da  swoje cia-
o i krew aposto om w celu ich spo ywania, pouczaj c ich: „To 

czy cie na moj  pami tk !” ( k 22,19).  Wed ug Ko cio a, u y-
waj c tych s ów, Chrystus ustanowi  swoich aposto ów „kap a-
nami Nowego Przymierza”  [168] i „poleci , by oni i ich nast pcy 
w kap a stwie”  [169] kontynuowali ofiar  Eucharystii [1337].  W ten 
sposób Chrystus:

 […] ustanowi  Now  Pasch , aby Ko ció  przez 
pos ug  kap anów sk ada  Go w ofierze pod 



widzialnymi znakami na pami tk  Jego przej-
cia z tego wiata do Ojca.

Sobór Trydencki  [170]  

 Wed ug Ko cio a katolickiego, Msza wi ta jest „prawdziw  
i w a ciw  ofiar ”  [171], a nie jedynie symbolicznym obrz dem. Jest 
ona rzeczywist  „ofiar  Eucharystii”  [172] [1367].  W trakcie Mszy 
wi tej sk adana jest rzeczywista ofiara – Pan Jezus obecny pod 

postaciami chleba i wina. Z tej przyczyny Ko ció  nazywa kon-
sekrowane op atki hostiami, od aci skiego s owa oznaczaj cego 
ofiar .  Ofiara ta jest rzeczywista. Kap an „ofiaruje niepokalan  
ofiar  Bogu Ojcu, przez Ducha wi tego”  [173].

   Charakter ofiarny Eucharystii ukazuje si  ju  
w s owach jej ustanowienia: „To jest Cia o moje, 
które za was b dzie wydane” i „Ten kielich to 
Nowe Przymierze we Krwi mojej, która za was 
b dzie wylana” ( k 22,19-20). W Eucharystii 
Chrystus daje to samo cia o, które wyda  za nas 
na krzy u, t  sam  krew, któr  On wyla  „za wie-
lu […] na odpuszczenie grzechów” (Mt 26,28).  

Katechizm Ko cio a Katolickiego (1365) 

      Ofiarowanie jest nadrz dnym celem Mszy wi tej. Papie  
Jan Pawe  II napisa : „Eucharystia jest nade wszystko wi -
t  ofiar : ofiar  Odkupienia, i tym samym ofiar  Nowego 
Przymierza”  [174]      .

Ko ció  naucza, e ofiara krzy a i ofiara Mszy wi tej s  
„jedn  i t  sam  ofiar ”  [175], gdy  w ka dej z nich Chrystus jest 
zarówno kap anem, jak i ofiar  [1367, 1407-1410].  Na krzy u Chry-
stus ofiarowa  samego siebie bezpo rednio Ojcu. W trakcie 
Mszy wi tej Chrystus ofiaruje samego siebie Ojcu przez r ce 
kap ana [1088].  Tym niemniej, Chrystus ci gle pozostaje g ównym 
kap anem, gdy  Ko ció  uwa a kap ana za „drugiego Chrystu-
sa”  [176] [1348, 1566]:

Kap an nie istnieje ju  d u ej jako indywidual-
na osoba. Sta  si  on znakiem sakramentalnym, 



reprezentantem Chrystusa, który jest obecny 
na o tarzu i ofiaruje samego siebie jako ofia-
r . Chrystus jest rzeczywistym kap anem; On 
jest tym, który przeistacza chleb w swoje cia o, 
a wino w swoj  krew, ofiaruj c je Ojcu Niebie-
skiemu jako dar sakramentalny.

Dogmatic Theology for the Laity  [177] 

 Ko ció  twierdzi, e Chrystus „ustanowi  eucharystyczn  
Ofiar  swojego Cia a i Krwi, aby w niej na ca e wieki, a  do swe-
go przyj cia, utrwali  ofiar  krzy a”  [178] [1323, 1382].    Ka da Msza 
wi ta ma by  aktem „sakramentalnej odnowy”  [179] krzy a, ma-

j cym potrójny cel [1366]:
 [Chrystus] pragn  pozostawi  Ko cio owi, 
swej umi owanej Oblubienicy, ofiar  widzialn  
[zgodnie z wymaganiami ludzkiej natury], a e-
by uobecnia a tamt  krwaw  ofiar  maj c  si  
raz dokona  na krzy u i aby a  do ko ca wiata 
by a jej trwa  pami tk , a jej zbawcza moc s u-
y a odpuszczaniu grzechów codziennie przez 

nas pope nianych.
Sobór Trydencki  [180]     

Ko ció  opisuje tutaj trzy powi zania, które istniej  mi dzy 
Msz  wi t  a krzy em. Aby zrozumie  ofiarn  natur  Mszy 
wi tej, konieczne jest zbadanie ka dego z tych trzech powi za  

z osobna.

[1330, 1354, 1357]

 Wyja niaj c znaczenie Ostatniej Wieczerzy, katolicyzm pod-
kre la, e Chrystus oddzielnie konsekrowa  chleb i wino. Naj-
pierw przemieni  chleb, nast pnie przemieni  wino. Kap an za-
chowuje t  sam  kolejno  w trakcie Mszy wi tej:

Gdy  krew, która jest konsekrowana oddziel-
nie, ma na celu pokazanie wszystkim w sposób 



bardziej dobitny m k  naszego Pana, Jego 
mier  i charakter Jego cierpie .

The Roman Catechism  [181] 

 Z tej samej przyczyny w trakcie Mszy wi tej chleb i wino 
pozostaj  rozdzielone:

   […] postaci za  eucharystyczne, pod którymi 
jest On obecny, wyobra aj  krwawe rozdzielenie 
Cia a i Krwi. W ten sposób to upami tniaj ce 
przedstawienie Jego mierci, która w rzeczywi-
sto ci mia a miejsce na Kalwarii, powtarza si  
w poszczególnych ofiarach o tarza dzi ki tym 
rozdzielonym symbolom, które oznaczaj  i wy-
obra aj  Chrystusa Jezusa w stanie ofiary.

Mediator Dei  [182]    

 W konsekwencji, w trakcie konsekracji chleba i wina ma 
miejsce sk adanie w ofierze Chrystusa:

Gdy  w trakcie ofiary Mszy wi tej nasz Pan 
sk adany jest w ofierze, gdy „zaczyna On by  
sakramentalnie obecny – w wyniku wypowie-
dzenia s ów konsekracji – jako duchowy pokarm 
wiernych, pod postaciami chleba i wina”.

Sobór Watyka ski II  [183] 

    Z o enie w ofierze to nic innego jak ceremonialne zabicie 
ofiary. Jednak Ko ció  twierdzi, e w trakcie Mszy wi tej Chry-
stus nie cierpi, nie przelewa swojej krwi i nie umiera.   Przeciw-
nie, Chrystus staje si  „niekrwaw  ofiar ”  [184], w wyniku której 
staje si  sakramentalnie obecny pod postaciami chleba i wina 
jako „naj wi tsza ofiara”  [185] [1085, 1353, 1362, 1364, 1367, 1383, 1409, 1545].      

 Katolicyzm naucza, e kiedy Chrystus staje si  obecny na 
o tarzu w charakterze ofiary, to nast pnie ofiaruje samego sie-
bie Bogu Ojcu przez r ce kap ana i w jedno ci z Ko cio em 
[1354, 1357]:

Sprawowanie Eucharystii jest czynno ci  same-
go Chrystusa i Ko cio a, w której Chrystus Pan, 



przez pos ug  kap ana, siebie samego, obecne-
go substancjalnie pod postaciami chleba i wina, 
sk ada w ofierze Bogu Ojcu.

Kodeks Prawa Kanonicznego  [186] 

To powtórne z o enie Chrystusa w ofierze Ojcu ma miejsce, 
gdy kap an modli si  tymi s owami:

 Pokornie Ci  b agamy, wszechmog cy Bo e, 
niech Twój wi ty Anio  zaniesie t  Ofiar  na 
o tarz w niebie przed oblicze boskiego majestatu 
Twego, aby my przyjmuj c z tego o tarza Naj-
wi tsze Cia o i Krew Twojego Syna, otrzymali 

obfite b ogos awie stwo i ask .
Msza  rzymski  [187] 

Ko ció  uwa a wi c Msz  wi t  za prawdziw  ofiar  [1365]:
   Przenaj wi tsza Ofiara O tarza nie jest tylko pro-
stym i zwyk ym wspomnieniem m ki i mierci 
Jezusa Chrystusa, ale prawdziwym i w a ciwym 
ofiarowaniem, w którym Najwy szy Kap an to 
samo czyni przez niekrwaw  ofiar , co uczyni  
ju  na krzy u, ofiarowuj c siebie samego Ojcu 
Przedwiecznemu jako Hosti  najmilsz .

Mediator Dei  [188]   

Aby pomóc wiernym pami ta  o zwi zku mi dzy ofiar  
krzy a a ofiar  Mszy wi tej, Ko ció  wymaga, aby podczas 
ka dej Mszy wi tej „krzy  by  dla ludzi atwo widoczny, albo 
na o tarzu, albo gdzie  w jego pobli u”  [189] .

[610-611, 1356-1358, 1362-1372]

Wed ug Ko cio a ka da Msza wi ta:
   […] poucza nas, e poza krzy em Pana naszego 
Jezusa Chrystusa nie ma zbawienia. Sam Bóg 
chce, aby nie ustawa a taka ofiara.

Mediator Dei  [190]   



Msza wi ta „celebrowana jest na pami tk  Chrystusa, przy-
wo uj c szczególnie na my l Jego b ogos awion  m k , chwalebne 
zmartwychwstanie i wniebowst pienie”  [191]. Msza wi ta wyra a 
to na kilka sposobów. Jednym z nich jest tzw. anamneza: „Chry-
stus umar , Chrystus zmartwychwsta , Chrystus powróci”  [192] .

[1366, 1407, 1416, 1566]

  Katolicyzm naucza, e Chrystus ustanowi  Eucharysti :
[…] po to, aby Ko ció  móg  mie  nieustann  
ofiar , przez któr  nasze grzechy mog yby zo-
sta  odkupione, a nasz niebieski Ojciec, cz sto 
zasmucony naszymi przest pstwami, móg  od-
wróci  si  od gniewu ku mi osierdziu, od suro-
wo ci sprawiedliwego karania ku agodno ci.

The Roman Catechism  [193] 

  Wed ug wiary katolickiej, za ka dym razem, kiedy kap an 
ofiaruje Msz  wi t , gniew Bo y skierowany przeciwko grze-
chowi zostaje u mierzony.  Podobnie jak sama ofiara na krzy u, 
Msza wi ta jest ofiar  przeb agaln  lub u mierzaj c :

   A poniewa  w Boskiej ofierze, dokonuj cej si  
we Mszy wi tej, jest obecny i w sposób bez-
krwawy ofiarowany ten sam Chrystus, który 
na o tarzu krzy a „ofiarowa  samego siebie” 
(por. Hbr 9,27) w sposób krwawy, dlatego wi -
ty Sobór naucza, e ofiara ta jest prawdziwie 
przeb agalna (kan. 3). Kiedy przyst pujemy do 
Boga ze szczerym sercem i prawdziw  wiar , 
z boja ni  i ze czci , skruszeni i pokutuj cy, 
przez ni  „otrzymujemy mi osierdzie i znajdu-
jemy ask  w stosownej chwili” (Hbr 4,16). Pan 
przeb agany t  ofiar , udzielaj c aski i daru 



pokuty, odpuszcza nawet bardzo wielkie prze-
st pstwa i grzechy.  

Sobór Trydencki  [194]    

 U mierzenie gniewu jest skutkiem, który wywo uje ofia-
ra Mszy wi tej w odniesieniu do Boga.  Skutek wywo ywany 
w odniesieniu do cz owieka to oczyszczenie oraz uwolnienie 
grzesznika od kary za grzech [1371, 1394, 1416]:

Cia o Chrystusa, które przyjmujemy w Komu-
nii, zosta o „za nas wydane”, a Krew, któr  pi-
jemy, zosta a „wylana za wielu na odpuszczenie 
grzechów”. Dlatego Eucharystia nie mo e jed-
noczy  nas z Chrystusem, nie oczyszczaj c nas 
równocze nie z pope nionych grzechów i nie za-
chowuj c nas od grzechów w przysz o ci.

Katechizm Ko cio a Katolickiego (1393)   

  Ofiara Mszy wi tej przynosi korzy  zarówno ywym, jak 
i umar ym [1371, 1414, 1689]:

 Dlatego te  s usznie jest sk adana nie tylko za 
grzechy, kary, zado uczynienia i w innych 
potrzebach yj cych wiernych, ale wed ug tra-
dycji Aposto ów tak e za zmar ych w Chry-
stusie, którzy jeszcze nie zostali ca kowicie
oczyszczeni (kan. 3).

Sobór Trydencki  [195]  

 W uj ciu nowego Katechizmu:
Eucharystia jako ofiara jest tak e sk adana na 
wynagrodzenie za grzechy ywych i zmar ych, 
a tak e by otrzyma  od Boga duchowe i docze-
sne dary.

Katechizm Ko cio a Katolickiego (1414)  

 Ko ció  naucza, e „przeobfite owoce tej to krwawej ofiary 
otrzymujemy przez t  niekrwaw ”  [196], tzn. przez ofiar  Mszy 
wi tej:



St d powszechn  modlitw  Ko cio a jest: Tak 
cz sto jak pami tka tej ofiary jest celebrowana, 
tak cz sto dokonywane jest dzie o zbawienia, 
tzn. przez t  bezkrwaw  ofiar  p yn  do nas naj-
obfitsze owoce tej krwawej ofiary.

The Roman Catechism  [197] 

  Wiara w to, e ofiara Mszy wi tej posiada moc krzy a, jest 
wyra ana w liturgii eucharystycznej. Kap an prosi Boga: „Wej-
rzyj, prosimy na dar Twojego Ko cio a i przyjmij Ofiar , przez 
któr  nas pojedna e  ze sob ”  [198]. Nast pnie dodaje: „Prosimy 
Ci , Bo e, aby ta Ofiara naszego pojednania z Tob  sprowadzi a 
na ca y wiat pokój i zbawienie”  [199]   .

Koncepcja permanentnej ofiary za grzech jest obca biblij-
nemu chrze cija stwu.  Pismo wi te uczy, e „ju  wi cej nie 
zachodzi potrzeba ofiary za grzechy” (Hbr 10,18).   Chrystus po-
jedna  nas z Bogiem „wprowadziwszy pokój przez krew Jego 
krzy a” (Kol 1,20).  W przeciwie stwie do doktryny katolickiej, 
Pismo wi te naucza, e:

Chrystus prosi , aby Go wspominano, a nie ofiarowywano.

Dzie o odkupienia Chrystusa jest dokonane, a nie nadal 
dokonywane.

Chrystus uczyni  kap anem ka dego wierz cego, a nie 
kilku wybranych wierz cych.

 W czasie Ostatniej Wieczerzy Pan Jezus poinstruowa  swo-
ich uczniów: „To czy cie na moj  pami tk !” ( k 22,19).  S owo 
przet umaczone jako pami tka oznacza przywo ywanie na my l. 
Pan chcia , aby Jego uczniowie przywo ywali sobie na my l Jego 
dzie o zbawienia na krzy u.  Maj c przed sob  chleb i wino, 



symbole Jego cia a i krwi, mieli oni g osi  mier  Pana, a  przyj-
dzie (1 Kor 11,26).    Spotkania chrze cijan, w czasie których to 
czyniono, nazywane by y amaniem chleba (Dz 2,42) i Wiecze-
rz  Pa sk  (1 Kor 11,20).   By y one pami tk  Jego mierci.

Jednak Pismo wi te nigdzie nie nazywa Ostatniej Wie-
czerzy (paschalnego posi ku spo ytego przez Pana i aposto ów 
w noc wydania Go) lub Wieczerzy Pa skiej (pami tkowego 
posi ku spo ywanego przez chrze cijan) ofiar . Tym niemniej, 
teologowie katoliccy uznaj  zarówno Ostatni  Wieczerz , jak 
i Wieczerz  Pa sk , za rzeczywiste ofiary. Rozwa my sze  
argumentów z Pisma wi tego, które przedstawiaj  oni w celu 
uzasadnienia stanowiska Ko cio a:

Ofiara przepowiedziana przez Malachiasza:

 Malachiasz prorokowa , e w ka dym miejscu b dzie 
sk adana ofiara (Ml 1,11). 

Ofiara przepowiedziana przez Jezusa:

 Jezus prorokowa , e w ka dym miejscu b dzie sk adana 
ofiara (J 4,21). 

Ofiara sk adana wed ug porz dku Melchizedeka:

 Jezus jako kap an ofiarowa  chleb i wino wed ug porz d-
ku Melchizedeka (Ps 110,4). 

U ycie czasu tera niejszego:

 W trakcie Ostatniej Wieczerzy Jezus mówi  o swojej ofie-
rze w czasie tera niejszym ( k 22,19-20). 

Ofiara Nowego Przymierza:

 Chrystus, nasza Pascha, jest ofiar  Nowego Przymierza 
(1 Kor 5,7). 

Ofiara o tarza:

 Pawe  mówi  o Wieczerzy Pa skiej jako ofierze o tarza 
(1 Kor 10,21). 



Ko ció  katolicki mówi, e Malachiasz prorokowa , i  pew-
nego dnia wszystkie narody b d  sk ada  ofiary. Pismo wi te 
mówi:

Albowiem od wschodu s o ca a  do jego zacho-
du wielkie b dzie imi  moje mi dzy narodami, 
a na ka dym miejscu dar kadzielny b dzie sk a-
dany imieniu memu i ofiara czysta.

Ksi ga Malachiasza 1,11

 Ko ció  katolicki naucza, e Eucharystia jest wype nieniem 
proroctwa Malachiasza [1350, 2643]:

 Jest to owa czysta ofiara, której nie mo e spla-
mi  adna niegodno  i nieprawo  tych, którzy 
j  sk adaj ; a Pan zapowiedzia  przez Malachia-
sza, e Jego imieniu, które b dzie wielkie w ród 
narodów, „na ka dym miejscu b dzie sk adana 
ofiara czysta” (Ml 1,11).

Sobór Trydencki  [200]  

Zarówno katolickie t umaczenie, jak i interpretacja Ksi gi 
Malachiasza 1,11 s  w tpliwe. W oryginale nie u yto tu po-
wszechnego hebrajskiego terminu ofiara. Faktycznie werset ten 
jest jedynym miejscem w Starym Testamencie, w którym wy-
st puje hebrajskie s owo przet umaczone tutaj jako ofiara. Jak 
to ma miejsce w przypadku wielu innych rzadko u ywanych 
s ów, znaczenie tego s owa jest niepewne. Wiadomo, e jego 
s owem ród owym jest okre lenie „spowodowa  wzniesienie 
si  dymu”  [201]. T umacze czo owych przek adów protestanckich 
uwa aj , e s owo to odnosi si  do kadzid a: „na ka dym miej-
scu dar kadzielny b dzie sk adany” (Ml 1,11).   Staro ytne greckie 
t umaczenie Starego Testamentu, zwane Septuagint  27, równie  
u ywa tutaj s owa kadzid o.  

 27.  Septuaginta (LXX) jest najstarszym przek adem Starego Testamentu na j zyk grecki, powsta-
ym na przestrzeni III-I wieku p.n.e. na u ytek ydów w Egipcie. Dla mówi cych po grecku 

pierwszych chrze cijan Septuaginta by a Pismem wi tym. (przyp. red.).



Dodatkowo, okre lenie ofiara czysta, u ywane przez Mala-
chiasza, niekoniecznie odnosi si  do ofiary za grzech.  W innych 
miejscach Starego Testamentu s owo przet umaczone tutaj jako 
ofiara odnosi si  do ofiary pokarmowej, b d cej dobrowolnym 
aktem wdzi czno ci, a nie do ofiary za grzech (Kp  6,14-23). 

W ko cu, Malachiasz mówi o czasie, kiedy imi  Pana „wiel-
kie b dzie […] mi dzy narodami” (Ml 1,11). Z pewno ci  nie 
odnosi si  to do obecnego czasu. Dzisiaj imi  Chrystusa jest 
przedmiotem szyderstw i drwin. Kontekst proroctwa Malachia-
sza wskazuje w oczywisty sposób, e mówi ono o wydarzeniach 
przysz ych, które nast pi  po powtórnym przyj ciu Chrystusa.

Nawiasem mówi c, okre lanie przez Ko ció  katolicki Mszy 
wi tej jako „czystej ofiary, której nie mo e splami  adna niegod-

no  i nieprawo  tych, którzy j  sk adaj ”  [202], wyra a inne b dne 
przekonanie. Mianowicie Ko ció  naucza, e ofiara Mszy wi tej 
jest wi ta i akceptowalna dla Boga, bez wzgl du na duchowy stan 
kap ana, który j  ofiaruje [1128]  [203]. Innymi s owy, je li prawid owo 
wy wi cony kap an ofiaruje Msz  wi t , to ofiara jest wi ta dla 
Pana nawet wtedy, gdy ofiaruj cy j  kap an osobi cie praktykuje 
najnikczemniejszy z grzechów.  Z drugiej strony, Pismo wi te na-
ucza, e „ofiara wyst pnych obrzyd a Panu” (Prz 15,8).  

Uczeni katoliccy twierdz , e Jezus przepowiedzia  ofiar  
Mszy wi tej, gdy powiedzia  do samaryta skiej niewiasty:

 Rzek a do Niego kobieta: […] Ojcowie nasi od-
dawali cze  Bogu na tej górze [Górze Gerizim], 
a wy mówicie, e w Jerozolimie jest miejsce, 
gdzie nale y czci  Boga. Odpowiedzia  jej Je-
zus: Wierz Mi, kobieto, e nadchodzi godzina, 
kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie b -
dziecie czcili Ojca.

Ewangelia wed ug Jana 4,19-21 

 Ojciec Matthias Premm – katolicki autor – komentuje ten 
fragment Pisma w nast puj cy sposób:



Tak wi c, nie tylko w Jerozolimie lub na Górze 
Gerizim, lecz na ca ej Ziemi („od wschodu s o -
ca a  do jego zachodu” – mówi Malachiasz) b -
dzie sk adana ofiara.

Dogmatic Theology for the Laity  [204] 

 Jednak Jezus nie powiedzia , e b dzie sk adana ofiara na ca-
ym wiecie; On powiedzia , e b dzie mia o miejsce oddawanie 

czci (J 4,21).   W nast pnych wersetach nazywa to oddawaniem 
czci „w Duchu i prawdzie” (J 4,23).  Jezus w ogóle nie wspomina 
o ofiarach przeb agalnych.

Podczas Mszy wi tej kap an prosi Boga, aby spojrza  
przychylnie na konsekrowany chleb i wino, i przyj  je tak, 
jak przyj  „t  ofiar , któr  […] z o y  Twój najwy szy kap an 
Melchizedek”  [205].  Ko ció  naucza, e w Ksi dze Rodzaju 14,18 
Melchizedek ofiarowa  Bogu chleb i wino.  Ko ció  mówi, e ta 
ofiara wskazywa a na ofiarowanie cia a i krwi Chrystusa pod 
postaciami chleba i wina w trakcie Ostatniej Wieczerzy [1333, 1350, 

1544].  Ko ció  mówi, e z tego powodu Chrystus jest nazwany 
w Pi mie wi tym „Kap anem na wieki na wzór Melchizedeka” 
(Ps 110,4). 

Jednak Pismo wi te nigdzie nie mówi, e Melchizedek ofia-
rowa  chleb i wino.  Fragment Pisma wi tego, na który Ko ció  
powo uje si  – Ksi ga Rodzaju 14,13-24 – jest sprawozdaniem ze 
zwyci skiego powrotu Abrahama i jego wojska z wielkiej bitwy.  
Gdy zbli ali si  do Jerozolimy, Melchizedek wyszed  naprzeciw 
Abrahamowi, aby go pozdrowi :

 Melchizedek za , król Szalemu, wyniós  chleb 
i wino; a poniewa  by  on kap anem Boga Naj-
wy szego, b ogos awi  Abrama, mówi c: Niech 
b dzie b ogos awiony Abram przez Boga Naj-
wy szego, Stwórc  nieba i ziemi! Niech b dzie 



b ogos awiony Bóg Najwy szy, który w twe r ce 
wyda  twoich wrogów!

Ksi ga Rodzaju 14,18-20 

Najbardziej naturalna interpretacja tego wydarzenia jest na-
st puj ca: Melchizedek wyszed , aby chwali  Boga i pob ogos a-
wi  Abrahama z powodu zwyci stwa. Chleb i wino by y posi -
kiem dla zm czonych o nierzy Abrahama. W ka dym razie nie 
ma adnej wzmianki o jakiejkolwiek ofierze.

 Dlaczego wi c Pan Jezus jest nazwany „Kap anem na wieki 
na wzór Melchizedeka” (Ps 110,4)?  Biblijn  przyczyn  takiego 
porównania jest to, e zarówno Chrystus, jak i Melchizedek, s  
przedstawieni w Pi mie wi tym jako nie miertelni.

Z ydowskiego punktu widzenia Melchizedek jest traktowa-
ny jak cz owiek, który nigdy si  nie urodzi  i nigdy nie umar . 
 W Ksi dze Rodzaju 14 pojawia si  on na scenie historii bez w a-
ciwego ydowskiego wprowadzenia.  Nie ma adnej wzmianki 

o jego rodowodzie; nie jest nawet wymienione imi  jego ojca 
lub matki. Wydaje si , jak gdyby Melchizedek y  od zawsze. 
Melchizedek spotyka si  z Abrahamem, a nast pnie oddala si . 
Od tego momentu nigdy nie s yszymy o jego mierci. Wydaje 
si , jak gdyby Melchizedek nigdy nie umar . Pismo wi te mówi 
o Melchizedeku:

 Bez ojca, bez matki, bez rodowodu, nie ma 
ani pocz tku swych dni, ani te  ko ca ycia, 
upodobniony za  do Syna Bo ego, pozostaje ka-
p anem na zawsze.

List do Hebrajczyków 7,3 

W a nie nie miertelne ycie stanowi biblijny zwi zek mi dzy 
Jezusem i Melchizedekiem.  Oboje s  kap anami niemaj cymi 
„ani pocz tku swych dni, ani te  ko ca ycia” (Hbr 7,3).     Dlatego 
Jezus jest nazwany „kap anem na wieki na wzór Melchizedeka” 
(Ps 110,4; Hbr 5,6; Hbr 7,17).    Ani o Jezusie, ani o Melchizedeku 
Pismo wi te nie mówi, e z o yli ofiar  z chleba i wina. 



Uczeni katoliccy twierdz , e Chrystus wypowiadaj c okre-
lone stwierdzenia podczas Ostatniej Wieczerzy nie pozostawi  

w tpliwo ci, e tej nocy z o y  ofiar  [1365].     Pan nie powiedzia  po 
prostu: „To jest Cia o moje” (Mt 26,26) oraz „to jest moja Krew” 
(Mt 26,28), lecz doda  nast puj ce s owa: „[…], które za was b -
dzie wydane” ( k 22,19) oraz „[…], która za was b dzie wylana” 
( k 22,20).      Ojciec A. Tanquerey wyja nia, w jaki sposób sfor-
mu owania te wspieraj  stanowisko katolickie w tej kwestii:

Lecz s owa te same przez si  oznaczaj , e cia o 
i krew Chrystusa by y ofiarowane jako prawdzi-
wa ofiara […]. Te same s owa oznaczaj  faktycz-
n  ofiar  w trakcie samej wieczerzy. W j zyku 
greckim u yto czasu tera niejszego: jest wyda-
ne, jest wylewana; o krwi Chrystusa mówi si , 
e wylewa si  z kielicha – oznacza to krew znaj-

duj c  si  w kielichu, nie za  krew, która b dzie 
przelana na krzy u.

A Manual of Dogmatic Theology  [206] 

Innymi s owy, katoliccy uczeni twierdz , e skoro w trakcie 
Ostatniej Wieczerzy Chrystus mówi  o swojej ofierze w czasie 
tera niejszym, to ofiara ta by a natychmiast z o ona. Dlatego 
Ostatnia Wieczerza by a prawdziw  ofiar . A skoro Ostatnia 
Wieczerza by a pierwsz  Msz  wi t , wi c dzisiaj ka da Msza 
wi ta jest tak e ofiar .

  Ta interpretacja ignoruje fakt, e wyra enia „[…] które za 
was b dzie wydane” ( k 22,19) i „[…] która za was b dzie wy-
lana” ( k 22,20) s  t umaczeniami greckich imies owów.   Imie-
s ów czasu tera niejszego niekoniecznie odnosi si  do wydarze-
nia dziej cego si  w czasie tera niejszym: „Zale no ci czasowe 
wyra ane przez imies ów nie odnosz  si  do jego czasu, lecz 
odnosz  si  do znaczenia jego kontekstu”  [207].

W kontek cie tego fragmentu Pisma wi tego Jezus mówi 
o swojej mierci, która nast pi nazajutrz. U ywa On imies owu 



czasu tera niejszego, aby jasno przekaza  pewno  tego przy-
sz ego zdarzenia. Greka pozwala na wyra enie takiego przysz e-
go znaczenia czasu tera niejszego [208].  Nawet t umacze katolic-
kiego przek adu New American Bible (NAB) 28 uznaj , e Jezus 
u ywa  podczas Ostatniej Wieczerzy czasu tera niejszego, gdy 
mówi  o przysz ym wydarzeniu:

 Wzi wszy wi c chleb i podzi kowawszy, z ama  
go i da  im mówi c: To jest moje cia o, które za 
was b dzie wydane. To czy cie na moj  pami t-
k . Podobnie kielich po wieczerzy, mówi c: To 
jest kielich nowego przymierza w mojej krwi, 
która za was b dzie wylana.
Ewangelia wed ug ukasza 22,19-20, w przek adzie NAB  

Jezus nie wyla  swojej krwi w czasie Ostatniej Wieczerzy, 
lecz na krzy u. Absurdaln  rzecz  jest twierdzi , e Jego krew 
„wylewa si  z kielicha”  [209] na odpuszczenie grzechów.

  Ostatnia Wieczerza mia a miejsce w trakcie wi ta Paschy. 
Zgodnie z Prawem Moj eszowym Chrystus i Jego uczniowie 
obchodzili to wi to zabijaj c, piek c i spo ywaj c baranka 
(Wj 12).  Ko ció  katolicki twierdzi, e Chrystus obchodziwszy 
star  Pasch  „ustanowi  Now  Pasch , aby Ko ció  przez po-
s ug  kap anów sk ada  Go w ofierze pod widzialnymi znaka-
mi”  [210] [1339-1340].   Ko ció  twierdzi, e ta nowa ofiara paschalna 
dokonuje naszego odkupienia [1068, 1364, 1405]:

  Ilekro  sprawowana jest na o tarzu ofiara krzy-
a, w której „Chrystus zosta  z o ony w ofierze 

jako nasza Pascha” (1 Kor 5,7), dokonuje si  
dzie o naszego odkupienia. 

Sobór Watyka ski II  [211]    

 28.  New American Bible (NAB) jest podstawowym katolickim przek adem Pisma wi tego na 
j zyk angielski, który jest w u yciu w Stanach Zjednoczonych od 1970 roku (przyp. red.).



Ko ció  ponownie wychodzi poza to, czego uczy Pismo 
wi te. Pismo wi te nigdzie nie stwierdza, e Ostatnia Wie-

czerza, Wieczerza Pa ska lub Msza wi ta s  ofiarami Nowego 
Przymierza. Jedyn  ofiar  przeb agaln  Nowego Przymierza jest 
ofiara z o ona na krzy u – dzie o odkupienia dokonane przez 
Chrystusa.  To w a nie dlatego, Pawe  pisz c „Chrystus bowiem 
zosta  z o ony w ofierze jako nasza Pascha” (1 Kor 5,7) u y  cza-
sownika, który wyra a czyn przesz y  [212]. Chrystus nie jest ofia-
rowany; On zosta  ofiarowany na krzy u. 

Pawe  napisa  do Koryntian:
Nie mo ecie pi  z kielicha Pana i z kielicha de-
monów; nie mo ecie zasiada  przy stole Pana 
i przy stole demonów.

1 List do Koryntian 10,21

 Ko ció  katolicki twierdzi, e werset ten ukazuje pojmowanie 
przez Paw a Wieczerzy Pa skiej jako ofiary.

 Na t  ofiar  wskazuje jasno Aposto  Pawe , kie-
dy pisz c do Koryntian, mówi, e ci, którzy spla-
mili si  „uczestniczeniem w stole demonów, nie 
mog  uczestniczy  w stole Pana” (1 Kor 10,21); 
w obu wypadkach przez stó  rozumie o tarz.

Sobór Trydencki  [213]  

Ko ció  chce tutaj zast pi  s owo stó  s owem o tarz, po-
niewa  o tarze s  przeznaczone do sk adania ofiar, podczas 
gdy sto y do spo ywania posi ków. Ta zamiana wzmocni aby 
twierdzenie Ko cio a, e pierwsi chrze cijanie traktowali Wie-
czerz  Pa sk  jako ofiar . Jednak taka zamiana nie mo e by  
usprawiedliwiona.

Co wi cej, Pawe  posiada dobry powód dla u ycia s owa stó  
w 1 Li cie do Koryntian 10,21. Uczestniczenie w „stole demo-
nów” (1 Kor 10,21) odnosi si  do znanej praktyki religii helle-
nistycznej, w ramach której jej uczestnicy spo ywali kultowe 



posi ki: „Uczestnik posi ku wierzy , e zasiada przy stole boga 
oraz w to, e przez spo ywanie posi ku wchodzi z nim w spo-
eczno ”  [214]. Pawe  ostrzega  chrze cijan w Koryncie, e nie 

mog  oni uczestniczy  w tych poga skich posi kach religijnych 
i równocze nie „zasiada  przy stole Pana” (1 Kor 10,21). Pawe  
mówi  o „stole Pana” (1 Kor 10,21), poniewa  pierwsi chrze ci-
janie traktowali Wieczerz  Pa sk  jako wspólny posi ek, spo y-
wany na pami tk  Chrystusa, a nie jako ofiar .  

  Na krótko zanim Pan odda  swojego ducha na krzy u, zawo-
a : „Dokona o si !” (J 19,30). Jego dzie o odkupienia dokona o 

si  przez z o enie ofiary.

W Ewangelii wed ug Jana 19,30 grecki czasownik u yty jest 
w czasie tera niejszym dokonanym. „Czas tera niejszy dokona-
ny wskazuje na proces, lecz postrzega ten proces jako dzia anie, 
które osi gn o swój punkt kulminacyjny i znajduje si  w stanie 
ko cowym”  [215]. Innymi s owy, zbawcze dzie o Chrystusa zosta-
o zako czone na krzy u i taki jest jego stan obecny. Werset ten 

móg by zosta  przet umaczony w nast puj cy sposób: „Zosta o 
i jest dokonane” (J 19,30)  [216]  .

Katolicyzm b dnie interpretuje dzie o Chrystusa dokona-
ne na krzy u twierdz c, e ofiara krzy a jest kontynuowana 
we Mszy wi tej. Ko ció  twierdzi, e „sam Bóg chce, aby nie 
ustawa a taka ofiara”  [217]. Ko ció  twierdzi tak e, e Chrystus 
„z o y  ofiar  z samego Siebie za nasze grzechy i wiecznie j  
sk ada”  [218]. Wed ug teologii katolickiej, w trakcie 120 milionów 
Mszy wi tych sprawowanych ka dego roku, maj  miejsce czte-
ry opisane poni ej rzeczy  [219].

Jak widzieli my, Ko ció  naucza, e w trakcie ka dej Mszy 
wi tej przez s owa i czynno ci kap ana Chrystus jest ofiarowany 

– tj. uobecniany na o tarzu w charakterze ofiary pod postaciami 



chleba i wina. Ko ció  mówi, e to wydarzenie „nie jest tylko 
prostym i zwyk ym wspomnieniem m ki i mierci Jezusa Chry-
stusa, ale prawdziwym i w a ciwym ofiarowaniem, w którym 
Najwy szy Kap an to samo czyni przez niekrwaw  ofiar , co 
uczyni  ju  na krzy u, ofiarowuj c siebie samego Ojcu Przed-
wiecznemu jako Hosti  najmilsz ”  [220]. Doktryna ta straszliwie 
wypacza obecny stan zmartwychwsta ego i uwielbionego Pana 
Jezusa Chrystusa.  Pismo wi te naucza, e „Chrystus powstaw-
szy z martwych, ju  wi cej nie umiera, mier  nad Nim nie ma 
ju  w adzy” (Rz 6,9).   Sam Chrystus objawia si  jako yj cy: 
„By em umar y, a oto jestem yj cy na wieki wieków” (Ap 1,18), 
a nast pnie dodaje: „i mam klucze mierci i Otch ani” (Ap 1,18).  
Czy yj cy, który posiada wszelk  moc nad mierci , ma ci gle 
umiera ? Czy ci, za których umar , maj  go ci gle u mierca ? 
Z pewno ci  nie.  Co wi cej, Pismo wi te nigdzie nie wspomina 
o bezkrwawej ofierze.  Pismo wi te naucza, e „bez rozlania 
krwi nie ma odpuszczenia grzechów” (Hbr 9,22).   Je li nie ma 
przelania krwi, nie ma te  przeb agania, „poniewa  krew jest 
przeb aganiem za ycie” (Kp  17,11).  

Ko ció  naucza, e w trakcie ka dej Mszy wi tej Chrystus 
„to samo czyni przez niekrwaw  ofiar , co uczyni  ju  na krzy-
u, ofiarowuj c siebie samego Ojcu Przedwiecznemu jako Hosti  

najmilsz ”  [221]. W Modlitwie eucharystycznej kap an prosi Boga: 
„Wejrzyj, prosimy na dar Twojego Ko cio a i przyjmij Ofiar , 
przez któr  nas pojedna e  ze sob ”  [222]. Ko ció  wyja nia, e ka-
p an modli si  o to, aby „Cia o i Krew Chrystusa mog y sta  si  ak-
ceptowaln  ofiar , która przynosi zbawienie ca emu wiatu”  [223].

To powtórne przedstawienie Chrystusa w stanie ofiary, rzeko-
mo dokonuj ce si  w trakcie Mszy wi tej miliony razy ka dego 
roku, wypacza ju  przyj te dzie o Chrystusa. Pismo wi te na-
ucza, e Chrystus tylko raz z o y  ofiar  swojego ycia Ojcu.  Po 
swojej mierci Pan Jezus przeszed  „przez wy szy i doskonalszy 
[…] przybytek” (Hbr 9,11).   Jego celem jest „wstawia  si  za nami 



przed obliczem Boga” (Hbr 9,24).   Jezus wszed  do tronowej sali 
Boga „nie przez krew koz ów i cielców, lecz przez w asn  krew” 
(Hbr 9,12).  Jego celem by o dokonanie „przeb agania za grzechy 
ludu” (Hbr 2,17).    On „wszed  raz na zawsze do Miejsca wi tego 
i osi gn  wieczne odkupienie” (Hbr 9,12). 

Ojciec przyj  doskona  ofiar  Chrystusa bez adnych za-
strze e .  „Baranek zabity jest godzien otrzyma  pot g  i bo-
gactwo, i m dro , i moc, i cze , i chwa , i b ogos awie -
stwo” (Ap 5,12) – b dzie pie ni  chwa y niezliczonych anio ów 
w niebie przez ca  wieczno . 

 Na ziemi Ojciec zamanifestowa  przyj cie dzie a Chrystusa 
przez dramatyczne usuni cie jednego z zasadniczych symboli 
oddzielenia, które grzech spowodowa  mi dzy Bogiem 
i cz owiekiem. W Starym Testamencie Bóg nakaza , aby 
w ydowskiej wi tyni gruba zas ona odgradza a miejsce, 
w którym mogli s u y  kap ani wed ug porz dku Aarona, od 
Miejsca Naj wi tszego, w którym mieszka  sam Bóg.  Pismo 

wi te mówi, e gdy Chrystus odda  swego ducha, wtedy 
„zas ona przybytku rozdar a si  na dwoje z góry na dó ” 
(Mt 27,51).  Usuni cie tej bariery mi dzy Bogiem a cz owiekiem 
oznacza o, e dokonane przez Chrystusa dzie o odkupienia 
zosta o przyj te.

Najwi ksza manifestacja przyj cia ofiary Chrystusa przez 
Ojca nast pi a trzy dni pó niej.  Pismo wi te mówi, e Jezus 
zosta  „wskrzeszony z martwych dla naszego usprawiedliwie-
nia” (Rz 4,25).   Ofiara Chrystusa za grzech zosta a przyj ta 
(1 Kor 15,17-20).  

 Mówi c o Chrystusie, Pismo wi te naucza dalej: „dokonaw-
szy oczyszczenia z grzechów, zasiad  po prawicy Majestatu na 
wysoko ciach” (Hbr 1,3).  On zasiad  tam, poniewa  Jego dzie o 
zosta o zako czone.  On pozostaje tam do dzisiaj i b dzie tam 
przebywa  a  do dnia, który nadejdzie: „Ten przeciwnie, z o-
ywszy raz na zawsze jedn  ofiar  za grzechy, zasiad  po prawi-

cy Boga, oczekuj c tylko, a  nieprzyjaciele Jego stan  si  pod-
nó kiem pod Jego stopy” (Hbr 10,12-13). 



Katolicka Msza wi ta wypacza te prawdy, wzywaj c Chry-
stusa z Jego tronu na ziemi  dziesi tki tysi cy razy ka dego dnia, 
prosz c Go, aby powtórnie wszed  do Miejsca Naj wi tszego 
i powtórnie ofiarowa  siebie swojemu Ojcu. Chrystus rzekomo 
stoi w Miejscu Naj wi tszym, gdy kap an prosi Boga na ziemi: 
„Bo e, przyjmij askawie t  Ofiar  od nas, s ug Twoich, i ca ego 
ludu Twego”  [224]. To nieustanne ofiarowanie jest zaprzeczeniem 
zako czonego i przyj tego dzie a Chrystusa.

 Katolicyzm naucza, e ofiara Mszy wi tej jest „prawdziwie 
przeb agalna”  [225] i posiada „niesko czon  warto ”  [226]:

 Dlatego te  s usznie jest sk adana nie tylko za 
grzechy, kary, zado uczynienia i w innych po-
trzebach yj cych wiernych, ale wed ug trady-
cji Aposto ów tak e za zmar ych w Chrystusie, 
którzy jeszcze nie zostali ca kowicie oczyszcze-
ni (kan. 3).

Sobór Trydencki  [227]  

 Ko ció  katolicki mówi, e dzi ki ka dej Mszy wi tej 
u mierzany jest gniew Bo y skierowany przeciwko grzechowi 
[1371, 1414]:

 […] ofiara ta jest prawdziwie przeb agalna (kan. 
3) […]. Pan przeb agany t  ofiar , udzielaj c a-
ski i daru pokuty, odpuszcza nawet bardzo wiel-
kie przest pstwa i grzechy.

Sobór Trydencki  [228]  

 Przeciwnie, ofiara Mszy wi tej obra a Pana.  Bóg powie-
dzia  nam ju , e ofiara Chrystusa, z o ona raz na zawsze na 
krzy u, w pe ni Go satysfakcjonuje: „W Nim mamy odkupienie 
przez Jego krew – odpuszczenie wyst pków, wed ug bogactwa 
Jego aski” (Ef 1,7).   „Daje nam za  wiadectwo Duch wi ty, 
skoro powiedzia : […] A na ich grzechy oraz ich nieprawo ci 
wi cej ju  nie wspomn ” (Hbr 10,15-17).   Wniosek nasuwa si  



sam: „Gdzie za  jest ich odpuszczenie, tam ju  wi cej nie za-
chodzi potrzeba ofiary za grzechy” (Hbr 10,18).         Z tego powodu 
Pismo wi te wielokrotnie okre la ofiar  na krzy u jako „raz na 
zawsze” z o on  ofiar  Chrystusa (Hbr 7,27; Hbr 9,12; Hbr 9,26; 
Hbr 9,28; Hbr 10,10; Rz 6,10; 1 P 3,18).        Kontynuowanie prób 
u mierzenia gniewu Boga przy pomocy nieustannej ofiary jest 
aktem niewiary. 

Je li masz trudno ci ze zrozumieniem istoty Mszy wi tej, to pociesz 
si : nie jeste  sam. Wed ug Ko cio a, Msza wi ta to „wprawiaj ce w dr e-
nie misterium”  [231]. Nawet wi kszo  katolików nie rozumie istoty Mszy 
wi tej.

To oczywi cie sprawia, e wyja nienie katolikowi b dów zwi zanych 
z Msz  wi t  staje si  zadaniem jeszcze trudniejszym. Zanim spróbujemy 
to zrobi , razem ze swoim katolickim przyjacielem mo ecie potrzebowa  
dokonania przegl du nauki Ko cio a katolickiego na ten temat. Prosty ka-
techizm, mo liwy do nabycia w ka dej ksi garni katolickiej, b dzie w tym 
wzgl dzie u yteczn  pomoc .

Poniewa  Msza wi ta jest tajemnic , dyskutowanie o niej z katolika-
mi mo e by  frustruj ce. Je li jednak b dziesz unika  u ywania pewnych 
okre le , to mo esz osi gn  zamierzony rezultat. Oto kilka wskazówek 
w tym wzgl dzie.

Mówi c o Chrystusie obecnym pod postaciami eucharystycznymi, 
mo esz stwierdzi , e On jest prawdziwie, rzeczywi cie, ca kowicie i stale 
obecny.  Lecz je li powiesz, e On jest fizycznie obecny, to Twój katolicki 
przyjaciel mo e doj  do nast puj cego wniosku: „Ty po prostu nie rozu-
miesz”. Znaj cy si  na rzeczy katolik poinformuje Ci , e stwierdzenie, i  
Chrystus jest fizycznie obecny, implikowa oby, e jest On lokalnie obec-
ny. Tak nie jest  [232] .  Ko ció  mówi, e Chrystus jest substancjalnie obec-
ny. To w a nie dlatego, mimo e Chrystus jest obecny, to nie wydaje si  
by  obecny. On jest obecny w wyj tkowy sposób. Ko ció  mówi, e jest to 
tak wyj tkowy sposób, i  nie ma on adnego odpowiednika w przyrodzie. 
Oczywi cie to czyni Eucharysti  rzecz  trudn  do zrozumienia (albo kry-
tykowania) dla kogokolwiek. 



Katolicyzm naucza w ko cu, e w trakcie ka dej Mszy wi -
tej katolicy dost puj  b ogos awie stw Golgoty:

   Dostojna Ofiara O tarza jest za  najcelniejszym 
narz dziem, przy pomocy którego zas ugi po-
wsta e z krzy a Boskiego Zbawiciela dostaj  si  
wierz cym.

Mediator Dei  [229]   

Dodatkowo, nie mów, e w trakcie Mszy wi tej Chrystus jest powtór-
nie ofiarowany lub e Msza wi ta jest powtórzeniem ofiary krzy a.  Mo esz 
powiedzie , e Msza wi ta jest powtórzeniem Ostatniej Wieczerzy, ale nie 
krzy a. Ona go nie powtarza. Ko ció  mówi, e Msza wi ta odnawia lub 
powtórnie przedstawia krzy .  Ko ció  mówi, e Msza wi ta jest krzy em. 
Tylko sposób, w jaki ofiara jest sk adana, jest inny (mogliby my doda , e 
czas jej sk adania te  ró ni si  o oko o 2000 lat!). Co wi cej, chocia  mówi 
si , e ka de ofiarowanie Mszy wi tej u mierza gniew Boga, to jednak 
Ko ció  z naciskiem podkre la, e nie jest to inna ofiara. Ko ció  mówi, e 
ka da Msza wi ta jest raz na zawsze z o on  ofiar  na krzy u. „Misterium 
Paschalne Chrystusa […] nie mo e pozostawa  jedynie w przesz o ci”, lecz 
„przekracza wszelkie czasy i jest w nich stale obecne” (1085).

  Jeszcze jedno: nigdy nie mów, e Chrystus umiera w trakcie Mszy 
wi tej. Wed ug Ko cio a Chrystus nie umiera, On jest sk adany w ofie-

rze. W czasie konsekracji Chrystus jest przedstawiany w swojej mierci lub 
w stanie ofiary, lecz nie umiera, aby si  ni  sta . Nie wyja nia si , jak to 
jest mo liwe. W jaki  sposób Chrystus nie umiera w trakcie Mszy wi tej. 
 W trakcie Mszy wi tej Chrystus ani nie cierpi, ani nie umiera, gdy  jest 
to bezkrwawa ofiara. Chocia  Ko ció  naucza, e kap an przeistacza wino 
w krew Chrystusa i ofiaruje je Ojcu, to jednak Msza wi ta w jaki  sposób 
ci gle pozostaje bezkrwaw  ofiar !   

Uwa aj na s owa, których u ywasz, a unikniesz sklasyfikowania Ci  
jako jeszcze jednego poszukiwacza dziury w ca ym. A je li naprawd  nie 
rozumiesz, o co tu chodzi, to pami taj o tym, e nawet najlepsi z katolic-
kich uczonych przyznaj , i  Msza wi ta jest „wprawiaj cym w dr enie 
misterium”  [233], którego znaczenie nie jest oczywiste ani dla zmys ów, ani 
dla intelektu.   



  Poniewa  zas ugi krzy a s  dost pne g ównie przez Msz  
wi t , Ko ció  nalega wi c, aby kap ani celebrowali Euchary-

sti , nazywan  „sakramentem Odkupienia” (1846), cz sto, a je li 
to mo liwe, nawet codziennie.   Kap ani powinni to czyni , maj c 
na wzgl dzie zbawienie wiata:

   Z ojcowskiego i zatroskanego serca polecamy 
kap anom, którzy s  nasz  najwi ksz  rado ci  
i koron  w Panu, aby pami tali o w adzy, któr  
otrzymali od wy wi caj cego ich biskupa – w a-
dzy sk adania Bogu Ofiary i odprawiania Mszy 
w imi  Pana za ywych i umar ych. Polecamy, 
aby odprawiali Msz  codziennie w sposób god-
ny i bogobojny tak, aby zarówno oni sami, jak 
i pozostali wierni, mogli radowa  si  z korzy ci 
p yn cych bardzo obficie z Ofiary Krzy a. Czy-
ni c tak wielce przyczyniaj  si  do zbawienia 
rodzaju ludzkiego.

Mysterium Fidei  [230]   

   Ponownie czytamy [1405]:
  W misterium Ofiary eucharystycznej, w którym 
kap ani wype niaj  swoje g ówne zadanie, doko-
nuje si  nieustannie dzie o naszego odkupienia.

Sobór Watyka ski II  [234]     

   Papie  Pius XII napisa  o Chrystusie:
   Równie  i na o tarzach ofiarowuje si  co dzie  
dla naszego odkupienia, aby my uwolnieni od 
wiecznego pot pienia mogli nale e  do grona 
wybranych.

Mediator Dei  [235]      

 Ten zwi zek pomi dzy dzie em odkupienia a Msz  wi t  
jest równie  wyra any w liturgii eucharystycznej. Kap an modli 
si  nad darami:

 Panie, nasz Bo e, daj nam godnie uczestni-
czy  w wi tych obrz dach, ilekro  bowiem 



sprawujemy pami tk  Ofiary Chrystusa, spe nia 
si  dzie o naszego odkupienia. Przez Chrystusa, 
Pana naszego.

Msza  rzymski  [236]  

To stoi w sprzeczno ci z Pismem wi tym.  Pismo wi te 
naucza, e Bóg obdarza ka dego wierz cego „wszelkim b ogo-
s awie stwem duchowym na wy ynach niebieskich” (Ef 1,3) za 
darmo i natychmiast.   To b ogos awie stwo zlewa na swoje dzie-
ci w Chrystusie (Ef 1,7-8).  Nigdzie Bóg nie wymaga od chrze-
cijanina uczestnictwa w nieustannej ofierze po to, aby móg  on 

otrzyma  swoje b ogos awie stwo w Chrystusie. Nauka Ko cio-
a katolickiego, e ofiara Mszy wi tej jest „najcelniejszym na-

rz dziem, przy pomocy którego zas ugi powsta e z krzy a Bo-
skiego Zbawiciela dostaj  si  wierz cym”  [237], jest jeszcze jed-
nym sposobem, przy pomocy którego Ko ció  uzale nia ludzi od 
siebie w sprawie Bo ych b ogos awie stw.

  Skoro chrze cijanie nie maj  adnej potrzeby uczestnictwa 
w nieustannej ofierze za grzech, nie potrzebuj  wi c katolickie-
go kap a stwa. Chrze cijanie nie potrzebuj , by kto  inny funk-
cjonowa  w charakterze ich kap ana, gdy  Pismo wi te uczy, e 
ka dy wierz cy jest powo any do kap a skiej s u by dla Boga. 
   W Apokalipsie Jana 1,6 Jan pisze, e Chrystus uczyni  wszyst-
kich wierz cych królestwem kap anów (zobacz tak e: Ap 5,10; 
Ap 20,6).     Aposto  Piotr pisze, e ka dy prawdziwie wierz cy 
jest uczestnikiem „królewskiego kap a stwa” (1 P 2,9).   Wszyscy 
wierz cy s  „budowani jako duchowa wi tynia, by stanowi  
wi te kap a stwo, dla sk adania duchowych ofiar” (1 P 2,5).  

   Tymi ofiarami s : oddane ycie chrze cija skie (Rz 12,1), finan-
sowe wsparcie s u by chrze cija skiej (Flp 4,18) i chwa a dla 
Boga (Hbr 13,15), lecz nie jest ni  nieustanna ofiara za grzech.    

Ko ció  katolicki uznaje, e Pismo wi te mówi o gene-
ralnym lub powszechnym kap a stwie wierz cych [941, 1141, 1546, 



1591]  [238]. Ko ció  naucza, e katolicy staj  si  cz ci  tego kap a -
stwa poprzez chrzest [748, 1268]. To powszechne kap a stwo umo -
liwia danej osobie czynienie takich rzeczy, jak: uczestnictwo 
w Eucharystii, czytanie S owa Bo ego w trakcie ko cielnych 
nabo e stw, przyjmowanie sakramentów, modlitw  i spe nianie 
dobrych uczynków [901-903, 1657].

Ko ció  naucza, e poza kap a stwem powszechnym istnieje 
tak e kap a stwo s u ebne lub hierarchiczne [1142, 1547, 1592]  [239]. To 
kap a stwo jest dost pne tylko dla m czyzn [1577, 1598]. W Ko cie-
le katolickim kandydaci do tego kap a stwa musz  by  stanu wol-
nego i musz  by  zdecydowani y  w celibacie [1599].   Dana osoba 
staje si  uczestnikiem kap a stwa s u ebnego przez w o enie r k 
biskupa w trakcie udzielania sakramentu wi ce  [1573, 1597].  W ten 
oto sposób m czy ni „zostaj  naznaczeni szczególnym zna-
mieniem i wskutek tego upodabniaj  si  do Chrystusa Kap ana, 
tak i  mog  dzia a  w osobie Chrystusa G owy”  [240] [1548]. Przez 
wy wi cenie otrzymuj  oni „w adz  konsekrowania i ofiarowy-
wania prawdziwego cia a i krwi Pa skiej, a tak e odpuszczania 
i zatrzymywania grzechów”  [241] [1411, 1461, 1566].    Ich uczestnictwo 
w s u ebnym kap a stwie jest sta e: „Od momentu, kiedy m -
czyzna zostaje wy wi cony na kap ana, jego kap a stwo jest sta-
e, podobnie jak kap a stwo Chrystusa ‘wed ug porz dku Mel-

chizedeka’ (Hbr 5; Hbr 6; Hbr 7)”  [242] [1582].     Ko ció  twierdzi, e 
kap a stwo to zosta o ustanowione przez Pana w trakcie Ostat-
niej Wieczerzy, gdy wypowiedzia  On nast puj ce s owa: „To 
czy cie na moj  pami tk !” ( k 22,19) [611, 1337].  

Na podstawie Pisma wi tego Ko ció  katolicki nie jest w sta-
nie wykaza  prawdziwo ci któregokolwiek z powy szych twier-
dze .  Nowy Testament w ogóle nie rozró nia powszechnego 
i hierarchicznego kap a stwa.  Twierdzenie, e katoliccy kap ani 
maj  udzia  w kap a stwie Melchizedeka, jest nieuzasadnione. 
 Jak widzieli my, kap a stwo Melchizedeka opiera si  na „mocy 
niezniszczalnego ycia” (Hbr 7,16).  Kap ani katoliccy starze-
j  si  i umieraj , podobnie jak ka dy z nas. Ich kap a stwa nie 
mo na wi c zakwalifikowa  jako kap a stwa wed ug porz dku 
Melchizedeka.  W ko cu, koronny tekst u ywany przez Ko ció  



w celu uzasadnienia kap a stwa opartego na wy wi ceniu: „To 
czy cie na moj  pami tk !” ( k 22,19) nie mówi niczego o wi -
ceniach lub kap a stwie.  

Niektórzy uczeni katoliccy, pe ni determinacji, by znale  
biblijne wsparcie dla swej argumentacji, twierdz , e nowotesta-
mentowa s u ba starszego zboru (prezbitera) jest tym samym, 
co katolickie kap a stwo. Ten punkt widzenia zosta  nawet od-
zwierciedlony w niektórych katolickich t umaczeniach Pisma 

wi tego. Na przyk ad:
  Kiedy w ka dym ko ciele w ród modlitw i po-
stów wy wi cili ich na kap anów […], polecili 
ich Panu.
Dzieje Apostolskie 14,23 w przek adzie Douay Rheims  

  Zostawi em ci  na Krecie w tym celu, by  
[…] ustanowi  kap anów w ka dym mie cie, jak 
ci poleci em.

List do Tytusa 1,5 w przek adzie Douay Rheims  

  Choruje kto  w ród was? Niech sprowadzi ka-
p anów Ko cio a.

List Jakuba 5,14 w przek adzie Douay Rheims  

W ka dym z tych wersetów s owo kap an jest t umaczeniem 
greckiego s owa presbyteros, który jest w nich u yty w liczbie 
mnogiej. Presbyteros oznacza starszego cz owieka lub starsze-
go.  Pismo wi te naucza, e aposto owie „w ka dym Ko ciele 
[…] ustanowili im starszych” (Dz 14,23), a nie kap anów.   Aposto  
Pawe  nakaza  Tytusowi, aby „ustanowi  w ka dym mie cie pre-
zbiterów” (Tt 1,5), a nie kap anów.   A chorzy chrze cijanie mieli 
„wezwa  prezbiterów ko cio a” (Jk 5,14), a nie parafialnego ksi -
dza.  Na okre lenie kap ana Nowy Testament u ywa greckiego 
rzeczownika hiereus. Rzeczownik ten nie pojawia si  w adnym 
z trzech cytowanych powy ej fragmentów Pisma wi tego  [243].



Pragnienie posiadania nieustannej ofiary mo na dostrzec ju  
w czasach pierwotnego chrze cija stwa. Wi kszo  pierwotnych 
chrze cijan by a ydami, którzy byli przyzwyczajeni do sk adania 
codziennie ofiar i wszystkiego, co tym ofiarom towarzyszy o: 
o tarza, wi tyni, obrz dów, wi t, kap anów sk adaj cych ofia-
ry i arcykap ana. Dla nowych wierz cych opuszczenie judaizmu 
by o szalenie trudne. Gdy to czynili, ich rodziny i przyjaciele 
skazywali ich na wygnanie i prze ladowali jako odst pców.

Nie wszyscy z pierwszych nawróconych ydowskiego po-
chodzenia, którzy przy czyli si  do wspólnoty chrze cija skiej, 
byli ugruntowani w swojej decyzji. Niektórzy z nich zacz li roz-
wa a  powrót do judaizmu, a w konsekwencji: powrót do sta-
rotestamentowego prawa, starotestamentowej wi tyni i ofiar 
Starego Testamentu.

 Nowotestamentowy List do Hebrajczyków zosta  napisany, 
by pomóc tym s abym i chwiejnym chrze cijanom ydowskie-
go pochodzenia (Hbr 12,12).   List ten przypomina czytelnikom, 
e chrze cijanie nie potrzebuj  ju  dalszych ofiar: „Na mocy tej 

woli u wi ceni jeste my przez ofiar  cia a Jezusa Chrystusa raz 
na zawsze” (Hbr 10,10).   List ten zach ca w tpi cych chrze ci-
jan: „Trzymajmy si  niewzruszenie nadziei, któr  wyznajemy, 
bo godny jest zaufania Ten, który da  obietnic ” (Hbr 10,23).  
   List ten wzywa chrze cijan, aby nie wyzbywali si  swojej uf-
no ci (Hbr 10,35), aby okazywali wytrwa o  (Hbr 10,36) i aby 
yli wiar  (Hbr 10,38).     Autor tego listu wyra a ufno , e ci 

chrze cijanie nale  „do wiernych, którzy zbawiaj  dusz ” 
(Hbr 10,39).   Nazywa t  wiar  „por k  tych dóbr, których si  
spodziewamy, dowodem tych rzeczywisto ci, których nie wi-
dzimy” (Hbr 11,1). 

 List do Hebrajczyków zawiera tak e powa ne ostrze enie: 
„Baczcie, bracia, aby nie by o w kim  z was przewrotnego ser-
ca niewiary, której skutkiem jest odst pienie od Boga ywego” 
(Hbr 3,12).   Autor listu ostrzega czytelników, aby „nie nale eli do 
odst pców, którzy id  na zatracenie” (Hbr 10,39).  Mówi im, e 



powrót do judaizmu i wi tynnych ofiar by by aktem niewiary. 
By by odrzuceniem Chrystusa i Jego dzie a zbawienia dokona-
nego na krzy u.

 Niektórzy ju  powrócili do judaizmu (Hbr 6,4-6).  Z ich 
punktu widzenia, jedna, z o ona raz na zawsze ofiara, by a po 
prostu niewystarczaj ca. Gromadzenie si  wokó  zwyk ego 
chleba i wina w celu wspominania Chrystusa wydawa o im si  
bezsensowne.     Doszli do wniosku, e chrze cija stwo nie ofiaru-
je im nic poza niewidzialnymi obietnicami: niebieskiego powo-
ania (Hbr 3,1), niebieskiej wi tyni (Hbr 9,23-24), niebieskiego 

arcykap ana (Hbr 8,1-2) i niebieskiej ojczyzny (Hbr 11,16).     Po-
trzebowali religii, któr  mogli zobaczy : widzialnej wi tyni, 
widzialnego kap a stwa i widzialnej ofiary. I w a nie dlatego 
wrócili do judaizmu, który, jak my leli, mia  im o wiele wi cej 
do zaoferowania.

Katolicyzm stanowi dzisiaj podobn  atrakcj  dla tych, którzy 
s  religijni, lecz nie znale li odpocznienia w dokonanym dziele 
Chrystusa. Katolicyzm oferuje im religi , któr  mog  zobaczy . 
Ko ció  katolicki okre la sam siebie jako „widzialne zgroma-
dzenie”  [244] i „widzialny organizm”  [245] z „widzialn  struktur  
spo eczn ”  [246] [771]. G ow  tej struktury jest papie  – „widzialna 
g owa ca ego Ko cio a”  [247]. Ka dy sakrament jest „widzialnym 
wyrazem niewidzialnej aski”  [248].  Sakramenty te s  administro-
wane przez „widzialne i zewn trzne kap a stwo”  [249], którego 
pierwszym obowi zkiem jest przebaczanie grzechów i ofiarowa-
nie Mszy wi tej – „ofiary widzialnej [zgodnie z wymaganiami 
ludzkiej natury]”  [250] [1366]. 



  Ko ció  katolicki naucza Pismo wi te naucza

  1. Ostatnia Wieczerza by a 
rzeczywist  ofiar , w ramach 
której krew Chrystusa, 
znajduj ca si  w kielichu, 
zosta a wylana za nasze 
grzechy [610-611, 621, 1339].

Ostatnia Wieczerza by a 
posi kiem paschalnym.  Krew 
Chrystusa zosta a wylana 
za nasze grzechy na krzy u 
(1 P 2,24). 

 2. Chleb i wino staj  si  
rzeczywistym cia em i krwi  
Chrystusa [1373-1377].

 Chleb i wino s  symbolami 
cia a i krwi Chrystusa 
(1 Kor 11,23-25). 

 3. Cia o i krew Chrystusa 
istniej  zupe nie i w ca o ci 
w ka dym fragmencie 
konsekrowanego chleba 
i wina, w ka dym katolickim 
ko ciele na ca ym wiecie 
[1374, 1377].

 Chrystus jest ciele nie 
obecny w niebie 
(Hbr 10,12-13). 

 4. Konsekrowany chleb i wino 
s  niebieskim pokarmem, 
którego spo ywanie pomaga 
danej osobie osi gn  ycie 
wieczne [1392, 1405, 1419].

 Chleb i wino s  symbolami, 
które pomagaj  danej 
osobie wspomina  
Chrystusa ( k 22,19). 

 5. Bóg pragnie, aby 
konsekrowany chleb i wino 
by y przedmiotem czci 
boskiej [1378-1381].

  Bóg zabrania oddawania czci 
czemukolwiek, nawet tym 
rzeczom, które Go reprezentuj  
(Wj 20,4-5; Iz 42,8).  

 6. Chrystus ustanowi  
niektórych ludzi kap anami 
w celu kontynuowania ofiary 
krzy a [1142, 1547, 1577].

   Chrystus ustanowi  ka dego 
wierz cego cz onkiem 
wi tego i królewskiego 

kap a stwa w celu sk adania 
Bogu duchowych ofiar – 
uwielbienia ich ust i ycia 
oddanego Bogu (1 P 2,5-10; 
Hbr 13,15; Rz 12,1).   



  Ko ció  katolicki naucza Pismo wi te naucza

 7. Ofiara Mszy wi tej 
jest ofiar  krzy a [1085, 

1365-1367]. Jedynie sposób jej 
ofiarowania jest odmienny 
[1367].

Ofiara krzy a 
by a wydarzeniem 
historycznym.  Mia o ono 
miejsce jeden raz, oko o 
2000 lat temu, w okolicy 
Jerozolimy (Mk 15,21-41). 

 8. Ofiara krzy a jest 
kontynuowana w ofierze 
Mszy wi tej [1323, 1382].

 Ofiara krzy a jest dokonana 
(J 19,30). 

 9. Msza wi ta uobecnia 
Chrystusa w Jego mierci 
i charakterze sk adanej 
ofiary [1353, 1362, 1364, 1367, 1409].

  Chrystus nie powinien by  
obecnie przedstawiany jako 
umar y i w stanie ofiary, gdy  
On zmartwychwsta  i „jest 
yj cy na wieki wieków” 

(Ap 1,17-18; Rz 6,9-10).  

 10. W trakcie ka dej Mszy 
wi tej kap an ponownie 

przedstawia Ojcu ofiar  
Chrystusa [1354, 1357].

 Chrystus ofiarowa  samego 
siebie Ojcu „raz jeden 
[…] na ko cu wieków” 
(Hbr 9,24-28). 

 11. Msza wi ta jest bezkrwaw  
ofiar , która stanowi 
przeb aganie za grzechy 
ywych i umar ych 

[1367, 1371, 1414].

  Bez rozlania krwi nie ma 
odpuszczenia grzechów 
(Kp  17,11; Hbr 9,22).  

 12. Ka da ofiara Mszy wi tej 
u mierza gniew Bo y 
skierowany przeciwko 
grzechowi [1371, 1414].

 Ofiara krzy a, która zosta a 
z o ona raz na zawsze, 
ca kowicie u mierzy a gniew 
Bo y skierowany przeciwko 
grzechowi (Hbr 10,12-18). 

 13. Wierni dost puj  
dobrodziejstw ofiary 
krzy owej Chrystusa 
w najpe niejszym stopniu 
przez uczestnictwo we Mszy 
wi tej [1366, 1407].

 Wierz cy otrzymuj  pe ni  
dobrodziejstw ofiary 
krzy owej Chrystusa jedynie 
przez wiar  (Ef 1,3-14). 



  Ko ció  katolicki naucza Pismo wi te naucza

 14. Dzie o odkupienia jest stale 
dokonywane przez ofiar  
Mszy wi tej [1364, 1405, 1846].

  Ofiara, która przynios a 
odkupienie, dokona a si , 
gdy Chrystus odda  za 
nas swoje ycie na krzy u 
(Ef 1,7; Hbr 1,3).  

  15. Ko ció  ma kontynuowa  
ofiar  Chrystusa dla 
zbawienia wiata 
[1323, 1382, 1405, 1407].

 Ko ció  ma zwiastowa  mier  
Pana poniesion  dla zbawienia 
wiata (1 Kor 11,26). 


