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

TERMINY KOLEJNYCH SPOTKAŃ 2013 i 2014 

 Spotkania ewangelizacyjno-modlitewne dla młodzieży w Archikatedrze 

Częstochowskiej: 5.IV, 17.V, 7.VI sob. godz. 18.00-24.00 

 Spotkania ewangelizacyjno-modlitewne w par. św. Ap. Piotra i Pawła w 

Częstochowie (dz. Lisiniec): 22.III, 12.IV, 10.V, 14.VI sob. godz. 18.00-23.00 

 Spotkanie ewangelizacyjno-modlitewne w Gorzkowicach:  

15.III sob., godz. 17.00-23.00, 24.V sob. godz. 18.00-23.00 

UWAGA: Modlitwy wstawiennicze tylko dla osób powyżej 18 roku życia, osoby 

młodsze będą omadlane tylko w obecności swoich rodziców. 
 ********************************************************************************************* 

ŚWIADECTWO 

Jeżeli doświadczyłeś/aś cudu uzdrowienia, czy innego, którym chciałbyś się 
podzielić z innymi, prosimy napisz do nas, choć krótko, o łasce jakiej 

doświadczyłeś/aś od Boga, na adres: medyczna@mamre.pl.  

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

Kontakt ze Wspólnotą 

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  

Zapraszamy także do odwiedzin naszej księgarni internetowej: 

Księgarnia internetowa: www.mamre.pl/sklep  

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

 

 

 

INFORMATOR 
WSPÓLNOTY  PRZYMIERZA  RODZIN   MAMRE 

Marzec 2014 
Liturgia – Zanurzeni w Paschę Pana  

otrzymujemy Jego łaskę  

Na progu Wielkiego Postu 2014, czasu przygotowania do Świąt Wielkanocy – 
zmartwychwstania Pańskiego, warto przypomnieć kilka prawd związanych z Misterium 
Paschalnym. Na początek postarajmy przybliżyć sobie co oznacza Pascha, skąd ta 
nazwa się wywodzi. 
Co to jest Pacha? 
Pascha to słowo pochodzenia hebrajskiego, które oznacza przejście. W Starym 
Testamencie pojawia się ono w powiązaniu ze świętem, obchodzonym przez Izraelitów. 
Święto to, nazywane świętem przaśników, było między innymi związane ze 
wspominaniem wielkiego dzieła Boga – wyprowadzenia Izraelitów z niewoli egipskiej. To 
wyjście z niewoli, którego Pan dokonał, było nieustannie podtrzymywane w świadomości 
Izraelitów. Na pamiątkę wyjścia z niewoli, a przede wszystkim odzyskania wolności i 
bliskości Boga, Izraelici każdego roku wspominali to wydarzenie w swoich rodzinach. 
Wyrażało się ono w symbolicznych obrzędach. Najważniejszymi z nimi było usuwanie 
wszelkiego kwasu z domu, wszelkich pokarmów kwaszonych, zabijano baranka w 
świątyni, którego później spożywano przy wspólnej uczcie paschalnej w rodzinie, podczas 
której ojciec rodziny przypominał wydarzenia związane z wyjściem z niewoli egipskiej i 
wyjaśniał znaczenie tego święta.  
Nazwa Pascha jaką my chrześcijanie używamy na oznaczenie święta Wielkanocy, 
została przejęta z tradycji starotestamentalnej. Dla nas Pascha jest także 
świętowaniem przejścia, wydarzenia wielkanocnego, przejścia Jezusa Chrystusa ze 
śmierci do życia, czyli Jego zmartwychwstania. Natomiast ze zmartwychwstaniem 
Jezusa jest ściśle związane nasze przejście, którego możemy doświadczyć, wierząc i 
niejako zanurzając się w Paschę Jezusa Chrusta. Jak niegdyś Bóg wyprowadził 
Izraelitów z niewoli egipskiej, tak nas Jezus Chrystus przez swoją Paschę 
wyprowadził z niewoli grzechu do życia w wolności dzieci Bożych. Tak mówi o tym 
św. Paweł: „Czyż nie wiadomo wam że my wszyscy, którzyśmy otrzymali chrzest 
zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć? Zatem przez 
chrzest zanurzający nas w śmierć, zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i 
my wkroczyli w nowe życie - jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca. Jeżeli 
bowiem przez śmierć, podobną do Jego śmierci, zostaliśmy z Nim złączeni w jedno, to 
tak samo będziemy z Nim złączeni w jedno przez podobne zmartwychwstanie” (Rz 6,3-5). 

Dlaczego Pascha jest tak ważna? 
W tej perspektywie dostrzegamy, że Pascha, wydarzenie Wielkanocne, jest 
najważniejszym świętem chrześcijańskim, a to ponieważ jest ono świętowaniem 
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Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, które jest podstawą naszej chrześcijańskiej wiary. 
W 1 Liście do Koryntian czytamy: „A jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest 
nasze nauczanie, próżna jest także wasza wiara. (…) A jeżeli Chrystus nie 
zmartwychwstał, daremna jest wasza wiara i aż dotąd pozostajecie w swoich grzechach. 
(…) Tymczasem jednak Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, co 
pomarli.”(1Kor 15,14.17.20). Te słowa św. Pawła dobitnie ukazują, że zmartwychwstanie 
jest podstawą naszej wiary. Gdyby nie było zmartwychwstania my sami nie 
doświadczalibyśmy wyzwolenia z grzechów i nie mielibyśmy nadziei na życie wieczne. 
Możemy domyślać się zatem, że celebrowanie, rozważanie i zagłębianie się w tajemnicę 
zmartwychwstania Jezusa jest najważniejszą aktywnością jaka powinna charakteryzować 
nas chrześcijan. 

Uobecnienie Paschy w Eucharystii. 
Dla chrześcijan szczególnie Paschą jest Eucharystia, gdzie to Misterium jest 
nieustannie uobecniane (KKK 1104). To w Eucharystii właśnie przejście Jezusa 
Chrystusa, czyli Jego zmartwychwstanie jest nie tylko przypominane, jak niegdyś Izraelici 
przypominali wyprowadzenie ich z niewoli egipskiej, ale uobecniane. W każdej 
kiedykolwiek sprawowanej Eucharystii zmartwychwstanie się wydarza. Dlatego też 
Kościół głosi i celebruje to misterium Chrystusa, w swojej liturgii, aby wierni przeżywali je 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 (KKK 1068). 
W liturgii obecny jest i działa sam Jezus Chrystus: Chrystus oznacza i 
urzeczywistnia w liturgii Kościoła przede wszystkim swoje Misterium Paschalne. W 
czasie ziemskiego życia Jezus zapowiadał Misterium Paschalne w swoim nauczaniu i 
uprzedzał je przez swoje czyny. Gdy nadchodzi Jego Godzina, przeżywa jedyne 
wydarzenie w historii, które nie przemija: Jezus umiera, zostaje pogrzebany, 
zmartwychwstaje i zasiada po prawicy Ojca "raz na zawsze" (Rz 6, 10; Hbr 7, 27; 9, 12). 
Jest to wydarzenie rzeczywiste, które miało miejsce w naszej historii, ale jest ono 
wyjątkowe, ponieważ wszystkie inne wydarzenia historyczne występują tylko raz i 
przemijają, znikają w przeszłości. Misterium Paschalne Chrystusa - przeciwnie - nie 
może pozostawać jedynie w przeszłości, ponieważ przez swoją Śmierć zniweczył On 
śmierć, a ponadto to, kim Chrystus jest, to, co uczynił i co wycierpiał dla wszystkich ludzi, 
uczestniczy w wieczności Bożej, przekracza wszelkie czasy i jest w nich stale obecne. 
Wydarzenie Krzyża i Zmartwychwstania trwa i pociąga wszystko ku Życiu (KKK 1085). 

Rola Ducha Świętego w Eucharystii. 
Misterium Paschalne i jego nieustanna celebracja nie było by dla nas dostępne i 
zrozumiałe, bez pomocy Ducha Świętego. To Duch Święty przygotowuje nas na 
przyjęcie Chrystusa, przypomina nam Misterium Paschalne Chrystusa. Ponadto Duch 
Święty sprawia, że tajemnica paschalna, jaka dokonała się na krzyżu, staje się 
obecna podczas każdej Mszy Świętej. Katechizm naucza nas, że Misterium Paschalne 

Chrystusa jest celebrowane, a nie powtarzane. Jest ono zatem tym samym wydarzeniem, 
które nie było jednorazowym, ale trwa nieustannie, rozciąga się na wszystkie wieki. Duch 
Święty w Liturgii również otwiera nasze serca i prowadzi nas do zjednoczenia z 
Chrystusem.  
Takie działanie Ducha Świętego, umożliwia nam dzisiaj udział w Misterium Paschalnym 
Chrystusa sprzed 2000 lat. Dzięki Duchowi Świętemu, podczas każdej Mszy Świętej 
stajemy się świadkami tych wydarzeń. Nie tylko możemy być świadkami, ale co więcej 
możemy spotykać się z Chrystusem, który w Eucharystii jest najbardziej obecny i przez to 
mamy dostęp do owoców Tajemnicy Paschalnej – łask. To tutaj jesteśmy nijako 
najbliżej Chrystusa, najpełniej możemy się z Nim jednoczyć, pogłębiać naszą 
przyjaźń z nim i otrzymywać ogrom darów, jakie Chrystus wysłużył dla nas na 
Krzyżu i teraz jako zmartwychwstały pragnie nam ich udzielać.  Dlatego też Kościół 
mówi o Eucharystii jako o „źródle i szczycie życia chrześcijańskiego” (zob. KKK 1091-
1107). 

Co zyskujemy uczestnicząc w Eucharystii? 
Przyjrzyjmy się teraz co zyskujemy jako chrześcijanie uczestnicząc w Liturgii , 
eucharystycznej, w której celebrujemy i uczestniczymy w Misterium Paschalnym Jezusa 
Chrystusa, największym wydarzeniu i tajemnicy naszej wiary.  

 Podstawową łaską jakiej dostępujemy w Liturgii Eucharystycznej, w Komunii 
świętej jest głębokie zjednoczenie z Chrystusem. To tutaj możemy najbardziej 
poznawać Jezusa Chrystusa i pogłębiać z nim naszą przyjaźń. 

 Nasze życie duchowe, rozpoczęte na chrzcie świętym, tutaj znajduje pokarm, 
jest podtrzymywane, pogłębiane i odnawiane. 

 Zyskujemy ochronę przed grzechem, otrzymujemy duchową siłę, aby 
przeciwstawiać się grzechom i z nimi walczyć. 

 Jak pokarm cielesny służy do przywracania utraconych sił, tak Eucharystia 
umacnia miłość, która słabnie w życiu codziennym, a ożywiona miłość gładzi grzechy 
powszednie. 

 Eucharystia przez miłość, którą w nas rozpala, zachowuje nas od przyszłych 
grzechów śmiertelnych. Im bardziej uczestniczymy w życiu Chrystusa i pogłębiamy 
przyjaźń z Nim, tym trudniej jest nam zerwać więź z Nim przez grzech śmiertelny. 
Chociaż w tym miejscu należy pamiętać, że celem Eucharystii nie jest jednak 
odpuszczenie grzechów śmiertelnych. Takiej łaski dostępujemy w sakramencie spowiedzi 
świętej.  

 Eucharystia tworzy Kościół. Ci, którzy przyjmują Eucharystię, są ściślej 
zjednoczeni z Chrystusem, a tym samym Chrystus łączy ich ze wszystkimi 
wiernymi w jedno Ciało, czyli Kościół. Komunia odnawia, umacnia i pogłębia nasze 
zakorzenienie w Kościele. 

 Przez zjednoczenia nas z Kościołem oraz ze sobą nawzajem, Eucharystia 
uzdalnia nas do otwierania naszego serca potrzebujących (KKK 1391-1401). 

 


