
 

Duch Święty jest "Zasadą wszystkich żywotnych i rzeczywiście zbawczych 

działań w poszczególnych częściach Ciała". Na różne sposoby buduje On, całe 

Ciało w miłości: przez słowo Boże, które jest "władne zbudować" (Dz 20, 32); 

przez chrzest, przez który formuje Ciało Chrystusa; przez sakramenty, które dają 

wzrost i uzdrowienie członkom Chrystusa; przez "łaskę daną Apostołom, która 

zajmuje pierwsze miejsce wśród Jego darów"; przez cnoty, które pozwalają 

działać zgodnie z dobrem, a wreszcie przez wiele łask nadzwyczajnych 

(nazywanych "charyzmatami"), przez które czyni wiernych "zdatnymi i 

gotowymi do podejmowania rozmaitych dzieł lub funkcji mających na celu 

odnowę i dalszą pożyteczną rozbudowę Kościoła". 
 

 

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

Drodzy Przyjaciele! 
    Założyliśmy Fundację Świętego Barnaby, która ma wspomagać realizację celów nasze Wspólnoty. 
 

                                                FUNDACJA  ŚWIĘTEGO BARNABY 

Powołana do życia przy Wspólnocie Przymierza Rodzin Mamre w celu 
usprawnienia posługi charytatywnej oraz udzielenia pomocy potrzebującym.     
www.barnaba.org.pl   barnaba@barnaba.org.pl 
KONTO: 36 1020 1664 0000 3402 0227 7366 

Z dniem 17.10.2008 roku Sąd rejestrowy nadał Fundacji 

Świętego Barnaby cechę Organizacji Pożytku Publicznego. 

Oznacza to, że rozliczając się z Urzędem Skarbowym za rok 

podatkowy 2011 będzie można przekazać 1% podatku na rzecz Fundacji Świętego 

Barnaby. Osoby, które zdecydują się przekazać 1% swojego podatku na cele 

Fundacji proszone są o wskazanie w formularzu PIT pełnej nazwy bez błędu:     

Fundacja Świętego Barnaby  
   oraz podanie numeru KRS: 0000306549  

 

Wszystkim darczyńcom i ofiarodawcom serdecznie dziękujemy, za wszelką 

okazaną pomoc. W każdym miesiącu odprawiana jest Msza św. za 

dobroczyńców i ofiarodawców Wspólnoty i Fundacji. 
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TERMINY KOLEJNYCH SPOTKAŃ 2011/2012 

 Spotkania ewangelizacyjno-modlitewne dla młodzieży w Archikatedrze 
Częstochowskiej: 14.IV;   26.V;   16.VI godz. 17.oo-24.00;   

 Spotkania ewangelizacyjno-modlitewne dla wszystkich w Gorzkowicach: 31.III  
21.IV;   godz. 18.00 – 23.00 

 Spotkania ewangelizacyjno-modlitewne dla wszystkich we Mstowie k/Częstochowy: 
19.IV;   godz. 18.00 – 23.00 

Kontakt ze Wspólnotą: e-mail: mamre@mamre.pl   tel: 34 3614 551;  www.mamre.pl 

Wspólnota Przymierza Rodzin Mamre z siedzibą w Częstochowie 
Konto bankowe: 56 1020 1664 0000 3502 0142 5685 
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W Kościele – naszym domu wszyscy jesteśmy 
braćmi, którzy mają jednego Ojca w niebie 

 
Słowo "Kościół" (ekklesia, z greckiego ek-kalein - "wołać poza") oznacza 

"zwołanie". Określa ono zgromadzenie ludu, na ogół o charakterze religijnym. Jest 

to pojęcie często używane w Starym Testamencie w języku greckim w 

odniesieniu do zgromadzenia ludu wybranego przed Bogiem, przede 

wszystkim zgromadzenia pod górą Synaj, gdzie Izrael otrzymał Prawo i został 

ustanowiony przez Boga Jego świętym ludem. pierwsza wspólnota tych, którzy 

uwierzyli w Chrystusa, określając się jako "Kościół", uznaje się za 

spadkobierczynię tamtego zgromadzenia. W niej Bóg "zwołuje" swój lud ze 

wszystkich krańców ziemi.  

W języku chrześcijańskim pojęcie "Kościół" oznacza zgromadzenie liturgiczne, 

a także wspólnotę lokalną lub całą powszechną wspólnotę wierzących. Te trzy 

znaczenia są zresztą nierozłączne. "Kościół" jest ludem, który Bóg gromadzi na 

całym świecie. Istnieje on we wspólnotach lokalnych i urzeczywistnia się jako 

zgromadzenie liturgiczne, przede wszystkim eucharystyczne. Kościół żyje 

Słowem i Ciałem Chrystusa, sam stając się w ten sposób Jego Ciałem. 
Odwieczny Ojciec, najzupełniej wolnym i tajemniczym zamysłem swej mądrości i 

dobroci, stworzył cały świat, postanowił podnieść ludzi do uczestnictwa w życiu 

Bożym", do którego powołuje wszystkich ludzi w swoim Synu: "Wierzących w 

Chrystusa postanowił zwołać w Kościół święty". Ta "rodzina Boża" konstytuuje 

się i urzeczywistnia stopniowo w ciągu kolejnych etapów historii ludzkiej, według 

postanowień Ojca: Kościół więc "zapowiedziany w figurach już od początku 

świata, cudownie przygotowany w historii narodu izraelskiego i w Starym 

Przymierzu, założony w czasach ostatecznych, został ukazany przez wylanie 

Ducha, a osiągnie swoje wypełnienie w chwale na końcu wieków". 

 "Świat został stworzony ze względu na Kościół" - mówili chrześcijanie 

pierwszych wieków. Bóg stworzył świat ze względu na komunię w Jego Boskim 

życiu, która realizuje się przez "zwołanie" ludzi w Chrystusie; tym zwołaniem" 

jest Kościół. Kościół jest celem wszystkich rzeczy i nawet bolesne wydarzenia, 

takie jak upadek aniołów i grzech człowieka, zostały dopuszczone przez Boga 

tylko jako okazja i środek do okazania całej mocy Jego ramienia, ogromu 

miłości, jakiej chciał udzielić światu.  
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Zwołanie ludu Bożego zaczyna się w chwili, w której grzech niszczy jedność ludzi 

z Bogiem oraz komunię ludzi między sobą. Zgromadzenie Kościoła jest w 

pewnym sensie reakcją Boga na chaos spowodowany przez grzech. To ponowne 

zjednoczenie dokonuje się tajemniczo w łonie wszystkich narodów: "W każdym 

narodzie miły jest Mu ten, kto się Go boi i postępuje sprawiedliwie" (Dz 10, 35). 

Przygotowanie pośrednie do zgromadzenia Ludu Bożego zapoczątkowuje, 

powołanie Abrahama, któremu Bóg obiecuje, że stanie się ojcem wielkiego 

narodu. Przygotowanie bezpośrednie następuje wraz z wybraniem Izraela jako 

ludu Bożego. przez wybranie Izrael ma być znakiem przyszłego zjednoczenia 

wszystkich narodów. Jednak już prorocy oskarżają Izraela, że zerwał przymierze i 

że zachował się jak nierządnica. Zapowiadają oni nowe i wieczne Przymierze. 

"Chrystus ustanowił to Nowe Przymierze". 

"Chrystus, jedyny Pośrednik, ustanowił tu na ziemi swój Kościół święty, 

wspólnotę wiary, nadziei i miłości, jako organizm widzialny; nieustannie go 

podtrzymuje i przez niego rozlewa na wszystkich prawdę i łaskę". Do istoty 

Kościoła należy to, że "jest on... ludzki i jednocześnie Boski, widzialny i 

wyposażony w dobra niewidzialne, żarliwy w działaniu i oddany kontemplacji, 

obecny w świecie, a jednak pielgrzymujący. Wszystkie te właściwości posiada w 

taki mianowicie sposób, że to, co ludzkie, jest podporządkowane Bożemu i 

skierowane do Bożego, widzialne do niewidzialnego, życie czynne do 

kontemplacji, a to, co doczesne - do miasta przyszłego, którego szukamy".  

Chrystus wypełnia i objawia w Kościele swoją własną tajemnicę jako cel 

zamysłu Bożego: "Wszystko na nowo zjednoczyć w Chrystusie" (Ef 1, 10). 518 

Św. Paweł nazywa "wielką tajemnicą" (Ef 5, 32) oblubieńcze zjednoczenie 

Chrystusa z Kościołem. Ponieważ Kościół jest zjednoczony z Chrystusem jako 

swoim Oblubieńcem, także on sam staje się tajemnicą. Kontemplując w nim tę 

tajemnicę, św. Paweł pisze: "Chrystus pośród was - nadzieja chwały" (Kol 1, 27). 

Taka komunia ludzi z Bogiem w Kościele przez miłość, która "nigdy nie ustaje" (1 

Kor 13, 8), jest celem, do którego dąży to wszystko, co jest w nim środkiem 

sakramentalnym, związanym z tym światem, którego przeznaczeniem jest 

przeminięcie. "Cała jego struktura jest całkowicie podporządkowana świętości 

członków Chrystusa. Świętość mierzy się według wielkiej tajemnicy, w której 

Oblubienica odpowiada darem miłości na dar Oblubieńca". Maryja wyprzedza nas 

wszystkich "na drodze do świętości", która jest tajemnicą Kościoła jako 

Oblubienicy bez "skazy czy zmarszczki" (Ef 5, 27). Z tego powodu "wymiar 

maryjny Kościoła wyprzedza jego wymiar Piotrowy". 

"Kościół jest w Chrystusie jakby sakramentem, czyli znakiem i narzędziem 

wewnętrznego zjednoczenia z Bogiem i jedności całego rodzaju ludzkiego". 
Bycie sakramentem wewnętrznego zjednoczenia ludzi z Bogiem jest pierwszym 

celem Kościoła. Ponieważ komunia między ludźmi opiera się na zjednoczeniu z 

Bogiem, Kościół jest także sakramentem jedności rodzaju ludzkiego. Taka jedność 

jest już w nim zapoczątkowana, ponieważ gromadzi on ludzi "z każdego narodu i 

wszystkich pokoleń, ludów i języków" (Ap 7, 9); Kościół jest równocześnie 

"znakiem i narzędziem" pełnej realizacji tej jedności, która musi się jeszcze 

wypełnić. 

 "W każdym czasie i w każdym narodzie miły jest Bogu, ktokolwiek się Go 

lęka i postępuje sprawiedliwie; podobało się jednak Bogu uświęcać i zbawiać 

ludzi nie pojedynczo, z wykluczeniem wszelkiej wzajemnej między nimi więzi, 

lecz uczynić z nich lud, który by Go poznawał w prawdzie i zbożnie Mu 

służył. Przeto wybrał sobie Bóg na lud naród izraelski, z którym zawarł 

przymierze i który stopniowo pouczał... Wszystko to jednak wydarzyło się jako 

przygotowanie i jako typ owego przymierza nowego i doskonałego, które miało 

być zawarte w Chrystusie... Chrystus ustanowił to Nowe Przymierze, to znaczy 

Nowy Testament, w swojej krwi, powołując spośród Żydów i pogan lud, który nie 

wedle ciała, lecz dzięki Duchowi zróść się miał w jedno". 

Wierzący, którzy odpowiadają na Słowo Boże i stają się członkami Ciała 

Chrystusa, zostają ściśle zjednoczeni z Chrystusem: "W Ciele tym życie 

Chrystusowe rozlewa się na wierzących, którzy przez sakramenty jednoczą się w 

sposób tajemny i rzeczywisty z umęczonym i uwielbionym Chrystusem". Jest to 

szczególnie prawdziwe w odniesieniu do chrztu, przez który jednoczymy się ze 

Śmiercią i Zmartwychwstaniem Chrystusa, oraz do Eucharystii, przez którą 

"uczestnicząc w sposób rzeczywisty w Ciele Pańskim, wznosimy się do wspólnoty 

z Nim i nawzajem ze sobą" . 

Jedność ciała nie eliminuje różnorodności członków. "W budowaniu Ciała 

Chrystusa bierze udział różnorodność członków i funkcji. Jeden jest Duch, który 

na pożytek Kościoła rozdziela różne swoje dary na miarę swych bogactw i potrzeb 

posługiwania". Jedność Ciała Mistycznego rodzi i pobudza wśród wiernych 

miłość: "Stąd, jeśli jeden członek cierpi, wespół z nim cierpią wszystkie członki; a 

jeśli jeden członek czci doznaje, wszystkie członki wespół z nim się radują". 

Jedność Ciała Mistycznego przezwycięża w końcu wszystkie podziały: "Bo wy 

wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyoblekliście się w 

Chrystusa. Nie ma już Żyda ani poganina, nie ma już niewolnika ani człowieka 

wolnego, nie ma już mężczyzny ani kobiety, wszyscy bowiem jesteście kimś 

jednym w Chrystusie Jezusie" (Ga 3, 27-28). 

Chrystus "jest Głową Ciała - Kościoła" (Kol 1, 18). On jest Zasadą stworzenia i 

odkupienia. Wywyższony w chwale Ojca, "aby sam zyskał pierwszeństwo we 

wszystkim" (Kol 1, 18), ma je przede wszystkim nad Kościołem, przez który 

rozciąga swoje Królestwo na wszystko. 

"Czym jest nasz duch, to znaczy nasza dusza, dla członków ciała, tym jest 

Duch Święty dla członków Chrystusa, dla Ciała Chrystusa, którym jest 

Kościół". "Duch Chrystusa jest tą niewidzialną przyczyną, której należy przypisać 

utrzymywanie łączności wszystkich części Ciała między sobą i z ich wzniosłą 

Głową, ponieważ jest On cały w Ciele, cały w Głowie, cały w poszczególnych 

członkach". Duch Święty czyni Kościół "świątynią Boga żywego" (2 Kor 6,16). 


