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********************************************************************************************* 

REKOLEKCJE EWANGELIZACYJNE 2013 

Rozpoczęły się zapisy na letnie rekolekcje ewangelizacyjne, prowadzone przez 

naszą Wspólnotę. W tym roku organizujemy 5 turnusów:  

1. Turnus 147   23.VI-2.VII   Niepokalanów  
2. Turnus 148   23.VI-2.VII   Częstochowa  
3. Turnus 153   19-28.VII      Częstochowa   
4. Turnus 155   31.VII-9.VIII Skorzeszyce k. Kielc 

5. Turnus 157   11-20.VIII     Piaski Królewskie (Puszcza Kampinoska) 
Zapisy na rekolekcje dokonuje się tylko przez Internet. Zgłoszenie należy 

wypełnić zgodnie z formularzem na stronie: www.mamre.pl/rekolekcje (tu również 

znajdziemy wszelkie informacje dot. rekolekcji) i, opieczętowane przez księdza 

proboszcza swojej parafii, złożyć osobiście na ręce osoby wyznaczonej, na jednym z 

naszych spotkań otwartych. 

Przypominamy, że do naszej Wspólnoty mogą przystąpić tylko osoby, które 

odbyły rekolekcje ewangelizacyjne prowadzone przez Wspólnotę MAMRE! 

       Zapraszamy! 

********************************************************************************************* 

TERMINY KOLEJNYCH SPOTKAŃ 2013 

 Spotkania ewangelizacyjno-modlitewne dla młodzieży w Archikatedrze 

Częstochowskiej: 27.IV; 18.V; 8.VI sob. godz. 18.00-24.00 

 Spotkania ewangelizacyjno-modlitewne w Pajęcznie: 

13.IV; 11.V; 15.VI sob. godz. 17.00-22.00. 

 Spotkanie ewangelizacyjno-modlitewne w Gorzkowicach: 

20.IV sob. godz. 18.00 -23.00. 

Kontakt: e-mail: mamre@mamre.pl   tel: 34 3628782;  www.mamre.pl 

Wspólnota Przymierza Rodzin Mamre z siedzibą w Częstochowie 

Konto bankowe: 56 1020 1664 0000 3502 0142 5685  

Księgarnia internetowa: www.mamre.pl/sklep 
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Celebrować  wiarę  w  liturgii,  zwłaszcza 
Eucharystii,  która  "jest  szczytem,  do  którego 

zmierza  działalność Kościoła,  i  jednocześnie (...)  
źródłem,  z którego  wypływa  cała  jego moc". 

„Przeto wiara rodzi się z tego, co się słyszy,  
tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa.” (Rz 10,17) 

„Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę  
w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem,  

a Krew moja jest prawdziwym napojem.” (J 6,54-55) 

Bez liturgii i sakramentów wyznanie wiary nie byłoby skuteczne, gdyż brakowałoby mu 
łaski, która wspiera świadectwo chrześcijan. Podobnie, nauczanie Katechizmu na temat życia 
moralnego nabiera swego pełnego znaczenia, jeżeli powiązane jest z wiarą, liturgią i modlitwą 
(Porta Fidei, 11). Jest to jedno z centralnych stwierdzeń, którymi Ojciec Święty opisuje 
fundamentalną relację, jaką można zbudować między Bogiem a człowiekiem, kiedy dane jest 
wyznanie wiary wzmocnione przez łaskę, której tylko sakramenty mogą udzielić. Są to 
sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego i przebaczenia, czyli uzdrowienia – Chrzest, 
Bierzmowanie i Eucharystia.  

Idąc za pragnieniami Benedykta XVI, które wyraził w swoim liście Porta Fidei, na Rok Wiary, 
zgodnie z tematem tego miesiąca, postaramy przybliżyć sobie sakrament Eucharystii, 
celebrowanie go z pełniejszą wiarą, co może stać się możliwe, jeżeli przyjrzymy się, czym jest 
liturgia eucharystyczna dla wierzących i dlaczego tak bardzo podkreślane jest jej znaczenie w 
życiu Kościoła i każdego wierzącego.  
Na początek, zastanówmy się nad rzeczywistością liturgii jako takiej. 

Czym jest liturgia? 

Z pomocą w odpowiedzi na to pytanie przychodzi nam Katechizm Kościoła Katolickiego, jak 
czytamy w numerze 1069: „Pojęcie "liturgia" oznaczało pierwotnie "dzieło publiczne", "służbę 
pełnioną przez lud lub na rzecz ludu". W tradycji chrześcijańskiej pojęcie to oznacza, że 
Lud Boży uczestniczy w "dziele Bożym" (Por. J 17, 4)”. Wcześniej wyjaśnia: „Przez liturgię 
Chrystus, nasz Odkupiciel i Arcykapłan, kontynuuje w swoim Kościele, z Kościołem i przez 
Kościół dzieło naszego odkupienia. W liturgii Kościół celebruje przede wszystkim 
Misterium Paschalne, przez które Chrystus wypełnił dzieło naszego zbawienia” (KKK 1067). 
Kościół głosi i celebruje to misterium Chrystusa w swojej liturgii, aby wierni przeżywali je  
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i świadczyli o nim w świecie: Istotnie, liturgia, przez którą – szczególnie w Boskiej Ofierze 
eucharystycznej "dokonuje się dzieło naszego Odkupienia", w najwyższym stopniu 
przyczynia się do tego, by wierni życiem swoim wyrażali oraz ujawniali innym 
misterium Chrystusa i rzeczywistą naturę prawdziwego Kościoła (Sobór Watykański II, 
konst. Sacrosanctum Concilium, 2), (KKK 1068). 

Liturgia (…) włącza wiernych w nowe życie wspólnoty. Zakłada świadome, czynne i owocne 
uczestnictwo wszystkich (Por. Sobór Watykański II, konst. Sacrosanctum Concilium, 11). 

Eucharystia - szczyt i źródło życia chrześcijańskiego 

Z liturgii przeto, a głównie z Eucharystii jako ze źródła, spływa na nas łaska i z 
największą skutecznością przez nią dokonuje się uświęcenie człowieka w Chrystusie i 
uwielbienie Boga, które jest celem wszystkich innych dzieł Kościoła (Sobór Watykański 
II, konst. Sacrosanctum Concilium, 11). 
Pierwsze słowa encykliki o Eucharystii bł. Jana Pawłą II, podkreślają czym dla Kościoła jest 
Eucharystia: "Kościół żyje dzięki Eucharystii" (Ecclesia de Eucharistia, 1). Podobnie 
naucza Synod biskupów nt. Eucharystii: Kościół żyje Eucharystią od samych swych 
początków. W niej odkrywa swą rację bytu, niewyczerpane źródło swej świętości, moc 
jedności i więź komunii, zaczyn ewangelicznego dynamizmu, zasadę swej 
ewangelizacyjnej działalności, źródło miłości i zachętę do ludzkiego rozwoju, 
zapowiedź swej chwały na wiecznej uczcie Godów Baranka.  
Eucharystia jest więc streszczeniem i podsumowaniem całej naszej wiary (KKK 1327). 

Celebrować wiarę w liturgii eucharystycznej 

Tak ważna rola Eucharystii w życiu każdego wierzącego, wymaga zgłębienia jej, choćby 
krótkiego naświetlenia istotnych faktów, których zrozumienie i przyjęcie w naszym życiu 
wiary, pomoże nam wyrażać naszą wiarę w coraz pełniejszy sposób, a przez to jeszcze 
pełniej jednoczyć się z Jezusem Chrystusem, który jest źródłem jak i celem naszej wiary.  

Znaki i symbole: Znaki i symbole zajmują ważne miejsce w życiu ludzkim. Człowiek, jako 
istota zarówno cielesna jak duchowa, wyraża i rozumie rzeczywistości duchowe za 
pośrednictwem znaków i symboli materialnych. Jako istota społeczna człowiek potrzebuje 
znaków i symboli, by kontaktować się z innymi za pośrednictwem języka, gestów i 
czynności. To samo odnosi się do jego relacji z Bogiem.        
Bóg przemawia do człowieka za pośrednictwem widzialnego stworzenia. Światło i 
ciemność, wiatr i ogień, woda i ziemia, drzewo i owoce mówią o Bogu, symbolizują 
Jego wielkość, a zarazem bliskość. Ta rzeczywistość zmysłowa jako stworzenie może stać 
się miejscem, w którym wyraża się działanie Boga uświęcającego ludzi i działanie ludzi 
oddających cześć Bogu. Dotyczy to również znaków i symboli życia społecznego ludzi: 
obmycie i namaszczenie, łamanie chleba i picie z tego samego kielicha mogą wyrażać 
uświęcającą obecność Boga i wdzięczność człowieka dla swego Stwórcy (por. KKK 
1145-1148).  

Słowa i czynności: Eucharystia jest spotkaniem dzieci Bożych z Ojcem w Chrystusie i 
Duchu Świętym; spotkanie to wyraża się jako dialog przez czynności i słowa. Z 

pewnością same czynności symboliczne mają już jakąś wymowę. Słowo Boże oraz 
odpowiedź wiary powinny jednak towarzyszyć im i ożywiać je, by ziarno Królestwa wydało 
owoc na dobrej ziemi. Czynności liturgiczne oznaczają to, co wyraża słowo Boże: 
bezinteresowną inicjatywę Boga, a zarazem odpowiedź wiary Jego ludu. 
Liturgia słowa jest integralną częścią celebracji sakramentalnej. W celu umacniania wiary 
wiernych powinny zostać dowartościowane znaki słowa Bożego: księga słowa, okazywanie 
jej czci (...) oraz odpowiedzi zgromadzenia (aklamacje, psalmy medytacyjne, wyznanie 
wiary) (por. KKK 1153-1155). 

Śpiew i muzyka: Kompozycja i śpiew natchnionych psalmów, często z towarzyszeniem 
instrumentów muzycznych, były ściśle związane już z obrzędami liturgicznymi Starego 
Przymierza. Kościół kontynuuje i rozwija tę tradycję: Przemawiajcie "do siebie wzajemnie w 
psalmach i hymnach, i pieśniach pełnych ducha, śpiewając i wysławiając Pana w waszych 
sercach" (Ef 5, 19). Istotę śpiewu podczas celebracji liturgicznych podkreśla też św. 
Augustyn: "Kto śpiewa, ten się dwa razy modli". 
Śpiew i muzyka spełniają swoją funkcję znaków tym wymowniej, "im ściślej zwiążą się z 
czynnością liturgiczną", według trzech podstawowych kryteriów: pełne wyrazu piękno 
modlitwy, jednomyślne uczestniczenie zgromadzenia w przewidzianych momentach i 
uroczysty charakter celebracji. Uczestniczą one w ten sposób w tym, co stanowi cel słów i 
czynności liturgicznych, a którym jest chwała Boża i uświęcenie wiernych (por. KKK 1156-
1158). 

W centrum celebracji eucharystycznej znajduje się dramatyczny i pełen mocy akt 
wyrażający śmierć Chrystusa za nas. My nie wspominamy wieczerzy, lecz ofiarę Jego 
Ciała i Krwi, złożoną za nas („Żyć rokiem wiary”, str. 96,). Wszystkie znaki i symbole, słowa i 
czynności, śpiew i muzyka, mają w Eucharystii wyrażać naszą wiarę w zbawczą ofiarę 
Chrystusa, mają nam pomagać w przeżywaniu uobecnianej na ołtarzu ofiary Jezusa 
Chrystusa. Ich rolą jest także pomagać, aby nasze przeżywanie każdej Eucharystii było coraz 
głębsze i bardziej świadome, abyśmy czerpiąc ze źródła – Eucharystii, mogli dojść do szczytu 
przyjaźni, spotkania ze Zmartwychwstałym Jezusem, co najpełniej dokonuje przy stole 
Pańskim - Eucharystii. Widzimy, że Eucharystia jest jakby klamrą dla naszego życia 
wiary, jest ona początkiem, źródłem, z którego mamy czerpać wszystko co potrzebne dla 
naszego życia wiary. Jednocześnie jest szczytem, celem nas wierzących, miejscem, gdzie 
dokonuje się zbawcze spotkanie z Jezusem Chrystusem, gdzie On podobnie jak swoim 
Apostołom 2000 lat temu, tak dzisiaj nam, wyjaśnia swoją miłość wobec nas, tłumaczy 
każdemu z nas to co uczynił dla nas na Krzyżu. 

Niech zatem, nasze celebrowanie Eucharystii jako sakramentu zbawienia, w którym najpełniej 
spotykamy naszego Pana Jezusa Chrystusa, i w której najpełniej pogłębiamy z Nim naszą 
przyjaźń, aby przez nią móc uświęcać całe nasze życie, będzie coraz bardziej pełniejsze.  

W każdej Eucharystii niech nasza wiara rodzi się z tego co się słyszy – Słowa Bożego i 
prowadzi nas do osobistego spotkania ze Zmartwychwstałym w komunii świętej, 
abyśmy spożywając Jego Ciało i pijąc Jego Krew mieli życie wieczne! 

 


