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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 zbawie-
nia, możemy dostrzec, że od począt-
ku 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 przymie-
rzu, 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, jedne-
go 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 je-
stem wezwany ja i każdy ochrzczony 
człowiek. Od tego momentu buduje-
my komunię, czyli jedność z Bogiem. 
Ta komunia znajduje swoją pełnię 
w komunii eucharystycznej. Wyko-
rzystajmy 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 ludz-
kich fundamentach. Idziemy z ko- 

munii chrzcielnej z Bogiem po ko-
munię eucharystyczną, by móc bu-
dować komunię z drugim człowie-
kiem. Gdzie komunia jest zerwana, 
tam faktycznie kończy się Kościół 
jako wspólnota. 

Eucharystia buduje Kościół. Po-
przez słowa konsekracji wspólnota 
liturgiczna staje się rzeczywistym 
Kościołem, realnie obecnym w kon-
kretnym miejscu i czasie. Potem przyj-
mujemy zewnętrzny znak komunii 
z Bogiem, a w rzeczywistości przyj-
mujemy samego Boga. To właśnie 
dlatego przyjęta Komunia św. prowa-
dzi w naturalny sposób do kontem-
placji. To nie jest pokarm, który moż-
na przyjmować bezrefleksyjnie. Na 
koniec jesteśmy wezwani do naślado-
wania, czyli postawy, która wyraża się 
w tym, by nie przyjmować na próżno 
łaski Bożej. Ważne tylko byśmy zro-
zumieli, 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.   ■

Słyszałam to określenie pod-
czas rekolekcji. Przyznam, 

że trochę mnie ono przerasta. 
Z jednej strony, kiedy myślę 
o komunii kościelnej, zdaję 
sobie sprawę, jak jest to waż-
ne 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?

ODWIEDŹ NASZE STRONY
www.spm.org.pl 
www.marianum.pl 
www.marianum.sklep.pl 

 PomocnicyMarianscy 
 Marianum Travel 
 PomocnicyMarianscy

Kościół jako wspólnota komunii
ks. Jarosław A. Sobkowiak MIC

■  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

ŁASKA PRZYCHODZI  
Z DESZCZEM

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: 

Prezentuje film

3JESIEŃ 1II (111) 2022

OŚRODEK REKOLEKCYJNO-
-WYPOCZYNKOWY

„GWIAZDA-MORZA”
ul. Kościelna 7; 78-132 Grzybowo

tel. +48 94 358 12 30   +48 94 358 12 31
Rezerwacji można dokonywać  

przez telefon lub Internet
www.gwiazda-morza.pl

ZAPRASZAMY
na wypoczynek i rekolekcje w górach lub nad morzem

 

Lucyna Słup

„Wierzę w jeden, święty, po-
wszechny i apostolski Koś-

ciół” – modlimy się za każdym ra-
zem, gdy odmawiamy Credo, a więc 
na przykład na coniedzielnej Mszy 
świętej. Co to jednak znaczy? Na ile 
Kościół jest nam potrzebny? Czy rze-
czywiście nie wystarczy sama wiara 
w Boga, czy konieczne są sakramen-
ty, księża, kościelne nauczanie? 

Dzisiejsze czasy stawiają wierzą-
cym wiele pytań, spośród których 
pytanie o sens bycia w Kościele 
wydaje się jednym z najpoważniej-
szych i jeśli nie dotyczy ono bezpo-
średnio nas samych, to być może  
z całą mocą dotyczy naszych dzie-
ci czy wnuków. Nie jest łatwo być 
świadomym członkiem Kościoła 
i trwać przy nim wtedy, gdy jest 
on atakowany, „niemodny” czy 
też wtedy, gdy na jaw wychodzą 
grzechy ludzi Kościoła. Prośmy  
Pana, byśmy kochali Kościół. 

Do modlitwy i refleksji

Kościół został ustanowiony 
przez Chrystusa
I ustanowił Dwunastu, aby Mu to-
warzyszyli, by mógł wysyłać ich na 
głoszenie nauki, i by mieli władzę 
wypędzać złe duchy (Mk 3,14-15).

Kościół z woli Chrystusa ma 
strukturę hierarchiczną, gdyż od 
początku jego trzon stanowiło 
Dwunastu z Piotrem na czele. Jak 
traktuję kapłanów? Czy jestem 
wdzięczny za to, że dzięki kapłań-
stwu służebnemu mam dostęp do 
Eucharystii i sakramentu pokuty? 
Pomodlę się, prosząc, by kapłani 
byli wierni swojemu powołaniu  
i służyli Bogu i ludziom. 

Maryja jest Matką Kościoła

Wszyscy oni trwali jednomyślnie 
na modlitwie razem z niewiastami, 

Maryją, Matką Jezusa, i braćmi 
Jego (Dz 1,14).

Zesłanie Ducha Świętego, które 
nastąpiło podczas czuwania w Wie-
czerniku uważa się za moment na-
rodzin Kościoła. Maryja towarzyszy 
tym narodzinom, jest Matką Koś-
cioła. Czy w moim życiu przejawia-
ła się Jej obecność towarzysząca mi  
w drodze wiary i byciu w Kościele,  
a jeśli tak, to w jaki sposób? Pomod-
lę się do Maryi, by wyjednała mi ła-
skę kochania Kościoła nawet wtedy, 
gdy jest mi go trudno kochać.

Kościół jest wspólnotą

Trwali oni w nauce Apostołów  
i we wspólnocie, w łamaniu chleba  
i w modlitwach (Dz 2,42).

Obraz Kościoła z Dziejów Apo-
stolskich podkreśla wspólnotowość 
Kościoła. Jak przeżywam swoje 
miejsce w Kościele? Czy jestem tyl-
ko biernym „konsumentem” tego, 
co Kościół daje, czy też przeciwnie 
– staram się aktywnie uczestniczyć 
w jego życiu? Jeśli tak, to w jaki 
sposób? Jakie mam doświadczenie 
Kościoła jako wspólnoty? Pomodlę 
się, bym umiał odkryć w swoim ży-
ciu fakt, że Kościół jest wspólnotą.

WIERZĘ  
W KOŚCIÓŁ

OŚRODEK REKOLEKCYJNO-
-WYPOCZYNKOWY
pw. Miłosierdzia Bożego

34-504 Zakopane-Cyrhla 37
tel. +48 18 206 10 19   +48 604 991 222

www.zakopane-cyrhla.pl
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