
K
A

T
E

C
H

E
Z

A
 
 
D

L
A

 
 
D

O
R

O
S

Ł
Y

C
H

ŻYCIE DUCHOWE - OFIARA
Najbardziej twórczą ze wszystkich prac jest praca nad sobą. Jan Paweł II
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Składać ofiarę
Co to znaczy składać

ofiarę? Co to jest ofiara? Czy
są jakieś rzeczy, których nie
można składać w ofierze? 

„Miłość karmi się ofiara-
mi”, mówi Święta Teresa od
Dzieciątka Jezus. Celem ofia-
ry jest wejście w kontakt 
z Bogiem. Ofiara jest pośred-
nikiem i miejscem spotkania 
z Bogiem.

Ofiara Jezusa zbliżyła nas do Ojca w sposób nieodwołalny. Ofiara pozwala
nam wznieść się ku Bogu. Celem ofiary nigdy nie jest pozbycie się lub zniszczenie ja-
kiegoś dobra. Jest ona środkiem do wyrażenia wdzięczności Bogu, zbliżenia się do
Niego, oddania Mu całego siebie.

Ofiary, które składamy Bogu, powinny być wyrazem naszej miłości. (...) Kiedy
odbieramy coś samym sobie lub czemuś, co nas dotyczy, aby je złożyć Bogu w ofie-
rze, to tak jakbyśmy tę rzeczywistość z tego świata przenosili do rzeczywistości
nadprzyrodzonej. (...) Jeśli potrafimy przenieść swoje dobra, swoje uczucia i siebie
samych z naszych rąk w ręce Boga, to wówczas nadajemy im charakter nadprzy-
rodzony, znamię miłości prawdziwej i czystej. Cierpienie, które łączy się z taką ofiarą,
oczyszcza nasze serca. Jest to również skromny udział naszej miłości w wielkiej
ofierze miłości naszego Pana.

Składać ofiarę, oznacza wyrażać miłość do Jezusa przez to, co czynimy.
To, co oddajemy Jezusowi, posiada wartość nieskończoną. Ofiara oczyszcza miłość,
czyniąc ją darmową. (...) Nasza modlitwa może być ofiarą składaną Bogu, szczegól-
nie wtedy, kiedy jest trudna. Ofiara zawsze będzie doświadczeniem i cierpieniem.
Ofiarą jest oddanie Jemu naszej woli. (...)

Oddać się Bogu na ofiarę, znaczy chcieć, aby Jego wola stała się naszą
wolą. Elementem łączącym nas z Bogiem staje się posłuszeństwo. Jest ono dla nas
ofiarą, ponieważ w tym celu pozbywamy się naszej niezależności. Maryja 
w Zwiastowaniu składa Bogu w ofierze swoje plany i przyjmuje Jego plany. Każda
ofiara jest po to, aby pomóc Bogu w sprowadzeniu nas do nieba. Powracamy tam,
skąd odszedł Adam i Ewa. Ten powrót jest niemożliwy bez cierpienia.

Kochanie Boga z całego serca i z całej duszy to trudna ofiara. To wymaga
wyboru miłości, życia Ewangelią.

Do życia w klimacie ofiary trzeba się przyzwyczaić. Powinna się ona stać naszą
drugą naturą. Znakiem prawdziwości naszej ofiary jest radość. Ofiara niszczy
przeszkody krępujące wolność duszy.

Ofiara nie jest czymś, co przychodzi do człowieka z zewnątrz, ono
pochodzi z jego wnętrza i rodzi się w jego sercu.    

Ks. Józef Pierzchalski SAC (fragm.)

A zatem proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, 
abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną,

jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej (Rz 12, 1).

Jak ofiarować siebie?
Na początku każdego dnia przez modlitwę ofia-

rowania możesz ofiarować Panu rozpoczynający się
dzień, prosząc Go, aby to twoje pokorne ofiarowanie się
zjednoczył z tą doskonałą Ofiarą, jaką sam składa swemu
Ojcu we Mszy Świętej. Uświadom sobie to, że zostałeś
ochrzczony, oraz to, jaki dar wtedy otrzymałeś. Podziękuj
Mu za złączenie twego życia z życiem Jego Syna, by
stanowić święte kapłaństwo, dla składania duchowych
ofiar, przyjemnych Bogu przez Jezusa Chrystusa (1 P 2, 5). 

Odpowiedz na miłość Ojca po prostu tym, co masz.
Ofiaruj Bogu Ojcu swoją osobę i rozpoczęty dzień.
Ofiaruj Mu swoje prace, myśli, plany, smutki, radości, cierpienia, swoją samotność; ofiaruj
Mu powietrze, którym oddychasz, i uderzenia swego serca. Powiedz Mu, że pragniesz
każdy dzień przeżyć według Jego woli. Proś Go o tę łaskę. Ofiaruj Mu zarazem życie two-
jej rodziny, twoich przyjaciół, sąsiadów, Kościoła, ubogich, całej ludzkości. Wstawiając się
za wszystkimi, spełniasz swą funkcję w ramach kapłaństwa powszechnego, do której
uzdalnia cię sakrament chrztu. 

W ciągu dnia ponawiaj to ofiarowanie. Powtarzaj Jezusowi, że chcesz, aby każdy
twój czyn był Mu miły; że pragniesz żyć w zjednoczeniu z Nim i w Nim. Złóż w Jego Sercu
każdą osobę i każde wydarzenie. On przyjmuje wszystkie twoje radości i cierpienia.
Zauważ, że twoje życie, życie twoich braci i sióstr, jak i wszystko, co czynisz, otrzymuje
nowy sens - ponieważ ofiarowałeś to Jezusowi. 

W Eucharystii ta ofiara otrzymuje pełny wymiar. Staraj się uczestniczyć w Eucharystii
codziennie. Łącząc się z kapłanem, złóż swoje życie na ołtarzu i ofiaruj je Ojcu razem 
z życiem Syna. Przyjmuj Chrystusa, byś każdy dzień przeżywał w zjednoczeniu z Nim.
Przyjmij także Ducha Świętego, który cię kształtuje według Serca Jezusa. 

Modlitwa codziennego ofiarowania się Ojcu
Możesz to uczynić własnymi słowami albo słowami modlitwy:

Boże, nasz Ojcze, ofiarowuję Ci dzień dzisiejszy: 
moje modlitwy, słowa, czyny, radości i cierpienia.
Ofiarowuję Ci je w łączności z Synem Twoim, Jezusem Chrystusem, 
który w Eucharystii nieustannie składa się Tobie w ofierze dla zbawienia świata.
Niech Duch Święty, który prowadził Jezusa, będzie dzisiaj moim przewodnikiem 
i siłą, bym mógł świadczyć o Twojej miłości.
Wraz z Maryją, Matką Jezusa i Kościoła, proszę Cię szczególnie w tych intencjach,
które Ojciec Święty poleca wszystkim wierzącym na ten miesiąc. 

ks. Claudio Barriga SJ (fragm.)

Parafia Świętych Wyznawców: O. Rafała i Br. Alberta w Warszawie - styczeń 2011 (ŻYCIE DUCHOWE 12)
www.sw.rafala-alberta.mkw.pl
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Ofiara Chrystusa i nasza
Każda Msza Święta stanowi sakramentalne uobecnienie Ofiary Krzyża.
Jak uczy Katechizm Kościoła Katolickiego:
Ofiara, którą Chrystus złożył raz na zawsze na krzyżu,

pozostaje zawsze aktualna: Ilekroć na ołtarzu spra-
wowana jest ofiara krzyżowa, w której na Paschę naszą
ofiarowany został Chrystus, dokonuje się dzieło naszego
odkupienia.

Ofiara Chrystusa (na krzyżu) i ofiara Eucharystii są
jedyną ofiarą. Jedna i ta sama jest bowiem Hostia, ten
sam ofiarujący – obecnie przez posługę kapłanów – który
wówczas ofiarował siebie na krzyżu, a tylko sposób ofia-
rowania jest inny. W tej Boskiej ofierze, dokonującej się
we Mszy Świętej, jest obecny i w sposób bezkrwawy ofiarowany ten sam Chrystus,
który na ołtarzu krzyża ofiarował samego siebie w sposób krwawy (KKK 1364-1367).

Święta Siostra Faustyna Kowalska. Apostołka Miłosierdzia Bożego, przeżywała
każdą Mszę świętą jako Najświętszą Ofiarę, która wprowadzała ją w tajemnicę Golgoty.
Świadomie włączała się w cierpienie Chrystusa, przekonana, że Msza Święta jest
uobecnieniem Ofiary krzyżowej Chrystusa w sposób sakramentalny. Mistyczka z Kra-
kowa w swoim Dzienniczku pisze: 

2 luty 1937. Dziś w czasie Mszy Świętej widziałam Jezusa Ukrzyżowanego. Jezus
był przybity do krzyża i w wielkich mękach. Dusza moja została przeniknięta cierpie-
niem Jezusa, w duszy i ciele moim, chociaż w sposób niewidzialny, ale równie
bolesny. O, jak straszne tajemnice dzieją się w czasie Mszy św. Wielka tajemnica się
dokonuje w czasie Mszy. Z jaką pobożnością powinniśmy słuchać i brać udział 
w tej śmierci Jezusa. Poznamy kiedyś, co Bóg czyni dla nas w każdej Mszy św. i jaki
w niej dla nas gotuje dar. Jego Boska miłość tylko na taki dar zdobyć się mogła. 
O Jezu, Jezu mój, jak wielkim bólem przeniknięta jest dusza moja, widząc tryskający
zdrój żywota z taką słodyczą i mocą dla każdej duszy. A jednak widzę dusze zwięd-
nięte i usychające z własnej winy. O Jezu mój, spraw, niech moc miłosierdzia ogar-
nie te dusze (Dz 913-914).

Katechizm Kościoła Katolickiego poucza nas także o tym, że: 
Eucharystia jest również ofiarą Kościoła. Kościół, który jest Ciałem Chrystusa,

uczestniczy w ofierze swojej Głowy. Razem z Chrystusem ofiaruje się cały i łączy
się z Jego wstawiennictwem u Ojca za wszystkich ludzi. W Eucharystii ofiara
Chrystusa staje się także ofiarą członków Jego Ciała. Życie wiernych, składane przez
nich uwielbienie, ich cierpienia, modlitwy i praca łączą się z Życiem, uwielbieniem,
cierpieniami, modlitwami i pracą Chrystusa i z Jego ostatecznym ofiarowaniem się
oraz nabierają w ten sposób nowej wartości. Ofiara Chrystusa obecna na ołtarzu daje
wszystkim pokoleniom chrześcijan możliwość zjednoczenia się z Jego ofiarą.

W Eucharystii Kościół znajduje się wraz z Maryją jakby u stóp krzyża, zjednoczony
z ofiarą i wstawiennictwem Chrystusa (KKK 1368, 1370).

Papież Jan Paweł II w swojej encyklice Ecclesia de
Eucharistia, pisze: 

Przekazując Kościołowi swoją ofiarę, Chrystus pragnął
również przyjąć za swoją – duchową ofiarę Kościoła, który
jest wezwany, aby składając ofiarę Chrystusa, ofiarowywał
także samego siebie. Naucza nas o tym, w odniesieniu do
wszystkich wiernych, Sobór Watykański II: Uczestnicząc 
w Ofierze Eucharystycznej, w źródle i zarazem szczycie
całego życia chrześcijańskiego, składają Bogu Boską Żertwę
ofiarną, a wraz z Nią samych siebie.

My, którzy należymy do Chrystusa, możemy – na mocy na-
szego zjednoczenia z Nim przez chrzest i otrzymanej od niego misji kapłańskiej – kie-
rować skutki Jego wiecznego odkupienia ku różnym potrzebom świata. Pan oczekuje od
nas, członków Jego Mistycznego Ciała, że podejmiemy się tego zadania.

Przykładem może być dla nas św. Faustyna. (…) Zjednoczona z Chrystusem podczas
Mszy Świętej, Apostołka Bożego Miłosierdzia pragnęła całkowicie upodobnić się do swo-
jego Mistrza składając ofiarę ze swojego życia. Z jedności z Ofiarą Chrystusa w cierpie-
niu zrodziła się świadoma decyzja złożenia siebie w ofierze za grzechy świata. 

Ściśle łączę się z Jezusem i staję jako ofiara błagalna za światem. Bóg mi nie od-
mówi niczego, kiedy Go błagam głosem Syna Jego. Moja ofiara jest niczym sama 
z siebie, ale kiedy ją łączę z ofiarą Jezusa Chrystusa, to staje się wszechmocną i ma
moc przebłagania gniewu Bożego... Uczyń mnie, Jezu, miłą i czystą ofiarą przed
obliczem Ojca swego. Jezu, mnie nędzną, grzeszną przeistocz w Siebie, bo Ty wszys-
tko możesz, i oddaj mnie Ojcu swemu Przedwiecznemu. Pragnę stać się hostią ofiar-
ną przed Tobą, a przed ludźmi zwykłym opłatkiem; pragnę, aby woń mojej ofiary 
była znana tylko Tobie. Imię moje jest hostia – czyli ofiara, ale nie w słowie, ale 
w czynie – wyniszczeniu samej siebie, w upodobnieniu się do Ciebie na krzyżu, 
o Dobry Jezu i Mistrzu mój (Dz 482, 485).

Papież Jan Paweł II naucza: 
Zbawcza ofiara Chrystusa, którą Kościół uroczyście sprawuje w tym misterium

(Mszy Świętej), nadaje szczególnie wielką wartość cierpieniu przeżywanemu w jed-
ności z Panem Jezusem. Obyśmy nigdy nie zapomnieli, że przez ofiarowanie cierpień,
tak częstych w życiu ludzi, chory chrześcijanin składa samego siebie Bogu 
w ofierze, na podobieństwo Chrystusa, który dla nas złożył w ofierze samego siebie.

Nasze rozważanie zakończmy modlitwą Jana Pawła II:
O Chryste Zbawicielu,
składamy dzięki za Twą zbawczą ofiarę,
która jest jedyną nadzieją człowieka!
O Chryste Zbawicielu,
wlej w serca ochrzczonych
pragnienie ofiarowania się wraz z Tobą,
wlej pragnienie przyczyniania się
do zbawienia braci! Amen.                             o. Piotr Męczyński O. Carm. (fragm.)

ŻYCIE DUCHOWE - OFIARA ŻYCIE DUCHOWE - OFIARA

¿ycie duchowe - ofiara.qxd  2011-01-29  10:55  Page 2


