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Ja bowiem otrzymałem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan 
Jezus tej nocy, której został wydany, wziął chleb i dzięki uczyniwszy, 
połamał i rzekł: «To jest Ciało moje za was wydane. Czyńcie to na 
moją pamiątkę». Podobnie, skończywszy wieczerzę, wziął kielich, 
mówiąc: «Kielich ten jest Nowym Przymierzem we Krwi mojej. 
Czyńcie to, ile razy pić będziecie, na moją pamiątkę!». Ilekroć bowiem 
spożywacie ten chleb i pijecie kielich, śmierć Pańską głosicie, 
aż przyjdzie. 1 Kor 11, 23-26

37Przeistoczenie 
– wielka tajemnica wiary

Po odśpiewaniu hymnu Święty, Święty, Święty, klękamy, aby adorować obecnego 
wśród nas Chrystusa. Kapłan, wyciągając ręce nad chlebem i winem, przyzywa 
mocy Ducha Świętego:
„Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas Ciałem i Krwią 
naszego Pana Jezusa Chrystusa”.
Tak jak ponad dwa tysiące lat temu na ziemi 
Jezus wypędzał złe duchy i czynił cuda mocą 
Ducha Świętego, tak teraz na każdej Mszy 
Świętej mocą tego samego Ducha i za pomocą 
słów przemienia chleb w swoje Ciało i wino 
w swoją Krew.

Co dokonuje się
podczas przeistoczenia?

Przeistoczenie to przemiana chleba w Ciało Chrystusa, a wina – w Krew 
Chrystusa.
Nasze oczy widzą ciągle ten sam chleb, nie zmienia on swojego wyglądu ani 
smaku. To samo dotyczy wina – po przeistoczeniu nie zmienia ono swojego 
wyglądu ani smaku. Zmienia się ich istota. Chleb, w swej istocie, przemienia 
Jezus w swoje Ciało, a wino w swej istocie – w swoją Krew.
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Boże, proszę Cię – wzmocnij moją wiarę
w Twoją obecność w Najświętszym Sakramencie.

To	czyńcie	na	moją	pamiątkę.
Jezus chce, abyśmy o Nim pamiętali, nie traktowali Jego ofi ary
jako czegoś, co się kiedyś zdarzyło i już minęło. Jezus chce, abyśmy 
ciągle składali Jego ofi arę i wierzyli w realną Jego obecność pod 
postaciami chleba i wina.

• Kto podczas przeistoczenia przemienia chleb w Ciało Chrystusa,  
 a wino – w Krew Chrystusa?
• Co jest potrzebne do uznania prawdziwej obecności Chrystusa  
 pod postacią chleba i wina?
• Co oznaczają słowa Chrystusa: „To czyńcie na moją pamiątkę”?

Ksiądz teraz działa w imieniu (w osobie) Chrystusa, dlatego mówi: „To jest Ciało 
moje”, „To jest Krew moja”. Ta przemiana dokonuje się mocą Ducha Świętego.
To jest wielka tajemnica działania Boga w naszym życiu, wielka tajemnica wiary. 
My to wszystko zrozumiemy dopiero w niebie. Dzięki Mszy Świętej mamy tego 
zadatek, smakujemy tego już tu, na ziemi.

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

Bierzcie i pijcie z niego wszyscy:
To jest bowiem kielich Krwi mojej
nowego i wiecznego przymierza,
która za was i za wielu będzie wylana
na odpuszczenie grzechów.
To czyńcie na moją pamiątkę.




