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Kościół jako wspólnota komunii
ks. Jarosław A. Sobkowiak MIC
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łyszałam to określenie podczas rekolekcji. Przyznam,
że trochę mnie ono przerasta.
Z jednej strony, kiedy myślę
o komunii kościelnej, zdaję
sobie sprawę, jak jest to ważne pojęcie. Z drugiej, jest też
w kościele komunia, konkretny
akt liturgiczny, poprzedzający
przyjęcie Ciała Pańskiego. Jak
te rzeczywistości pogodzić, jak
prościej mówić o Kościele jako
wspólnocie komunii?

Poruszyła Pani bardzo istotny – i nie
ukrywam – trudny temat dotykający
samego rdzenia Kościoła. W kilku
akapitach nie sposób rozwinąć pełnej
teologii komunii. Ograniczę się więc
do ukazania, że wszystko, co dzieje się
w Kościele, dzieje się w komunii. Gdy
jednak przyjrzymy się historii zbawienia, możemy dostrzec, że od początku wszystko, co człowiek budował
z Bogiem, było oparte na przymierzu.
Poprzez historię narodu wybranego
widzimy, jak Bóg Przymierza przy-

szedł ukonstytuować naród wybrany.
Ile razy ten naród trwał w przymierzu, tylekroć był narodem silnym
i twórczym. Ile razy stawiał na siebie,
łamiąc warunki przymierza, tyle razy
popadał w niewolę.
Takim przymierzem dla nas jest
chrzest święty. Dla człowieka, jednego z miliardów, chrzest sprawia, że
człowiek jest wezwany po imieniu do
wspólnoty z Bogiem. Jest obrazem,
pod którym podpisuje się cała Trójca
Święta. Tak jest wezwana Pani, tak jestem wezwany ja i każdy ochrzczony
człowiek. Od tego momentu budujemy komunię, czyli jedność z Bogiem.
Ta komunia znajduje swoją pełnię
w komunii eucharystycznej. Wykorzystajmy przywołany przez Panią
akt liturgiczny przyjęcia Komunii św.
Potocznie mówimy, że „idziemy do
komunii”, a w rzeczywistości idziemy
po komunię. Z jednej strony, żeby
przyjąć Ciało Pańskie już musimy
być w komunii z Bogiem. Z drugiej,
komunia budowana przez człowieka
jest zawsze osadzona na wątłych ludzkich fundamentach. Idziemy z ko-

Prezentuje film

ŁASKA PRZYCHODZI
Z DESZCZEM
To dokument o pracy misyjnej
księży marianów w małym afrykańskim
kraju. To świadectwo radości tworzenia
i duszpasterstwa pokoju oraz budowania,
niesienia pomocy i nauczania o miłości,
solidarności, odpowiedzialności. W filmie
pada wiele uniwersalnych pytań:
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munii chrzcielnej z Bogiem po komunię eucharystyczną, by móc budować komunię z drugim człowiekiem. Gdzie komunia jest zerwana,
tam faktycznie kończy się Kościół
jako wspólnota.
Eucharystia buduje Kościół. Poprzez słowa konsekracji wspólnota
liturgiczna staje się rzeczywistym
Kościołem, realnie obecnym w konkretnym miejscu i czasie. Potem przyjmujemy zewnętrzny znak komunii
z Bogiem, a w rzeczywistości przyjmujemy samego Boga. To właśnie
dlatego przyjęta Komunia św. prowadzi w naturalny sposób do kontemplacji. To nie jest pokarm, który można przyjmować bezrefleksyjnie. Na
koniec jesteśmy wezwani do naśladowania, czyli postawy, która wyraża się
w tym, by nie przyjmować na próżno
łaski Bożej. Ważne tylko byśmy zrozumieli, że komunię Kościoła buduje
jedność Trójcy Świętej. Bez miłości
i bez komunii nie byłoby Kościoła,
lecz tylko instytucjonalna struktura.
Dlatego Kościół jest i musi pozostać
komunią.
■

■ Jak nieść dobrą nowinę
w czasach zagłady?
■ Jak zgasić nienawiść w sercach
skrzywdzonych ludzi?
■ Jak uśmierzyć ból?
■ Jak pomóc żyjącym w skrajnej nędzy?
Zobacz, jak wygląda posługa
misjonarzy mariańskich
w RWANDZIE
Film można zamówić na:
www.marianum.sklep.pl
Dochód ze sprzedaży jest przeznaczony
na wsparcie misji mariańskich
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