
©2019 YOUCAT Foundation. All rights reserved.

12

  217

Dlaczego Msza Święta 
jest centralnym 
wydarzeniem Kościoła?

Przewodnik www.youcat.org/pl

MODLITWA

1 Kor 11, 23b-24. 26

Pan Jezus, tej nocy, której został wydany, wziął chleb, odmówił 
modlitwę dziękczynną, połamał i powiedział: „To jest moje ciało za 
was. Czyńcie to na moją pamiątkę”. Ile razy będziecie jeść ten chleb 
i pić z tego kielicha, będziecie ogłaszać śmierć Pana, aż przyjdzie.

BIBLIA
Jedna osoba czyta na głos wskazany fragment 
Pisma Świętego.

Chwila ciszy.

Wymiana myśli: Co szczególnie was poruszyło? 

STUDIUM 

1. Przeczytajcie tekst YOUCAT zdanie po zdaniu.
Następnie jedna osoba czyta go w całości na głos.

2. Trzy minuty ciszy.

3. Każda osoba czyta głośno słowo lub zdanie, które
szczególnie zwróciło jej uwagę, nie komentując go.

4. Następnie krótko wyjaśnia, dlaczego wybrała to
słowo/zdanie (np. z powodu napływających
wspomnień).

Co dzieje się z Kościołem podczas celebrowania Eucharystii? 

Panie nasz i Boże nasz!
Wychwalamy Cię, ponieważ w niezwykle ubogich 
płodach ziemi ofiarujesz się nam w pełni. 
Spożywamy kruszynę chleba, a w nim przyjmujemy 
Twoje święte Ciało! Pijemy odrobinę wina, a w nim 
przyjmujemy Twoją krew. Przemień nas, tak jak cudo- 
wnie przemieniasz chleb i wino w swoje Ciało i Krew.
Amen.

WYZWANIE

Przedysktujcie także swoje własne pytania 
na ten temat!

Wskazówka: Poświęćcie pięć minut na zapisanie 
tego, co chcielibyście zapamiętać.

DYSKUSJA 1. Co dajecie od siebie, gdy uczestniczycie we Mszy św.? Co daje
Jezus?

2. Jak można dobrze przygotować się do przyjęcia Komunii św.?

3. Dlaczego komunią (łac. communio) nazywa się także wspólnotę?

4. Co powinni wiedzieć ludzie, którzy mówią: „Nie potrzebuję
Mszy św. Mogę spotkać Boga także w lesie lub na imprezie”?

Nasze WYZWANIA są tylko sugestiami, które możecie 
zastosować w czasie waszych spotkań. Możecie je 
także zastąpić innymi zadaniami, bardziej dopasowa-
nymi do okoliczności lub po prostu lepszymi.  Wyślijcie 
swoje propozycje na adres feedback@youcat.org 
– chętnie je poznamy.

#YOUCATChallenge: Podzielcie się swoimi 
spostrzeżeniami i doświadczeniami 
na Facebooku lub Instagramie.

W kolejnych dniach najbliższego tygodnia znajdźcie czas, 
aby pójść na Mszę św. i jak najbardziej świadomie przyjąć Jezusa 
w Komunii Świętej.
Przed przyjęciem Eucharystii pomódlcie się wybraną modlitwą.

Czy przyjmujecie to wyzwanie?

Wasze propozycje zadań: Wasze inspiracje:

Za każdym razem, kiedy Kościół celebruje Eucharystię, staje 
u źródła, z którego sam na nowo wytryska: przez to, że Kościół
spożywa Ciało Chrystusa, staje się Ciałem Chrystusa, co stanowi
też inną nazwę Kościoła. W ofierze Chrystusa, który poświęca się
nam cały, jest miejsce na całe nasze życie. Nasza praca i nasze
cierpienie, nasze radości, wszystko możemy zjednoczyć z ofiarą
Chrystusa. Kiedy w ten sposób się poświęcamy, zostajemy
przemienieni: podobamy się Bogu i jesteśmy dla bliźnich jak
dobry, pożywny chleb. [1368-1372, 1414]

Wciąż narzekamy na Kościół, jakby był tylko zgromadzeniem 
bardziej lub mniej dobrych ludzi. Tymczasem tak naprawdę 
Kościół jest tym, co codziennie mistycznie dokonuje się na 
ołtarzu. Bóg daje się każdemu z nas i chce nas przemieniać przez 
Komunię z Nim. Jako przemienieni powinniśmy przemieniać świat. 
Wszystko inne, czym Kościół jest ponad to, jest drugorzędne.
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