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Konspekt na spotkania  
Grup Sąsiedzkich nr 164

Temat: Odkrywamy zaproszenie Jezusa do wspólnego świętowania 
 ¾ Wprowadzenie

Kolejne spotkanie w tym roku jest zachętą do odkrycia, że Jezus podczas 
każdej Eucharystii zaprasza nas do wspólnego świętowania z Nim wielkich 
tajemnic naszego zbawienia. Miejscem tego świętowania jest nasza wspólnota 
parafialna pozostająca w łączności z Kościołem lokalnym. W październiku 
będziemy przeżywać wizytację biskupią. Jest to dobra okazja do wspólnego 
świętowania i dziękczynienia. Prośmy Ducha Świętego, aby otwierał nasze 
serca na prawdy, które Pan pragnie nam objawić. 
Pieśń: Duchu Święty przyjdź…

 ¾ Dziesiątek różańca i wezwanie wstawiennictwa patrona Rejonu

1. SYTUACJA
Czasem bywają w naszym życiu sytuacje, kiedy oczekujemy na przybycie 
ważnego gościa, którego już dawno u nas nie było. Czekamy na kogoś kto dla 
nas jest ważny. W domu czuje się podniecenie. Rodzina rozmawia o tym, jak 
podjąć takiego niecodziennego gościa, jakie podjąć przygotowania, aby był 
zadowolony? Domownicy zastanawiają się np. o czym warto opowiedzieć, 
jakie zdjęcia pokazać, kogo warto jeszcze zaprosić, by sprawić naszemu 
gościowi przyjemność? Zwykle rodzinie zależy na tym, by dobrze wypaść 
przed gościem, i aby wspólne świętowanie niosło radość i odbywało się w 
przyjaznej atmosferze. Zdarza się jednak, że znajdzie się w rodzinie ktoś, kto 
nie chce się zaangażować w te przygotowania, komu na gościu nie zależy. 
Czasami, gdy dochodzi już do spotkania, nie okazuje mu zainteresowania, 
szacunku, a nawet niestosownie zachowuje się. Jest to powodem zmieszania  
i skrępowania pozostałych członków rodziny, którym zależało, by te 
odwiedziny były dobrze przygotowane i radośnie przeżyte. 

jako wspólnotę, gromadzi nas, by jednoczyć nas ze Sobą i między sobą. 
On razem z powołanymi do pasterskiej posługi: papieżem, biskupami  
i kapłanami tworzy z nas Kościół, Lud Boży, którego On jest Głową.

 ¾ Wspólna modlitwa
Pomódlmy się, abyśmy odkrywali wartość wspólnego świętowania, którym 
jest udział we Mszy św.
1. Módlmy się za papieża, biskupów i kapłanów, aby pomagali wiernym odkrywać 
wartość świętowania dnia Pańskiego we wspólnocie Kościoła.
2. Módlmy się za naszą parafię, aby wizytacja biskupa w naszej wspólnocie 
parafialnej, była dla nas okazją do odkrycia jak wiele dobra się w niej dokonuje  
i do wdzięczności za tak liczne dary.
3. Módlmy się za nas i naszych bliskich, abyśmy nie marnowali łask, które 
podczas Eucharystii tak obficie na nas spływają i dzielili radość wspólnego w niej 
uczestnictwa.
4. Spontaniczne wezwania uczestników...

 � Na zakończenie: Ojcze nasz …

3. POTRZEBNE NAWRÓCENIE I ODNOWA ŻYCIA
Uświadommy sobie, że nie zawsze przychodzimy na Eucharystię, jak na 
święto wspólnoty, i że nie zawsze przygotowujemy się do tej Świętej Uczty. 
Często nie angażujemy się, by liturgia była piękniejsza, ani nie zabiegamy o 
swój udział w niej. Zastanówmy się, co warto byłoby zmienić?
1. Jakie kroki mogę podjąć, by udział w Eucharystii był dla mnie 

doświadczeniem wspólnego świętowania? 
2. Jak te kroki mogą zmienić nasze spotkania z Bogiem i braćmi 

podczas Mszy św.?
 ¾ Indywidualne opinie uczestników

 � Zobowiązania: podejmujemy zobowiązania indywidualne i wspólnotowe – 
razem określamy, co podejmiemy do następnego spotkania.
 ¾       Określenie daty spotkania

Modlitwa na zakończenie
Przez wstawiennictwo Maryi i naszej Patronki św. Barbary prośmy 
Pana Boga o dobre owoce wizytacji biskupiej dla naszej parafii, a także 
o to, abyśmy wzrastali w wierze i umacniali jedność między sobą i z 
naszymi pasterzami. 
Pod Twoją obronę … . Święta Barbaro – módl się za nami.



 ¾ Pytania
1. Co jest powodem tego, że nie wszyscy jednakowo przygotowujemy 
się do świętowania odwiedzin?
2. Jaki to ma wpływ na pozostałych członków wspólnoty?

 ¾ Indywidualne opinie uczestników
Podsumowanie: Wspólne świętowanie jest bardzo ważne w kontekście 
życia wspólnotowego. Jest ono bowiem doskonałą okazją do tego, by 
ucieszyć się wspólnotą, by się coraz lepiej poznawać i wspólnie budować.

 2. ŚWIATŁO SŁOWA BOŻEGO I NAUCZANIA KOŚCIOŁA
Dzisiejsze słowo z Ewangelii św. Mateusza i nauczanie papieża Jana 
Pawła II wskazują, że wszyscy jesteśmy zaproszeni, by gromadzić się na 
Eucharystii wokół Jezusa, który karmi nas swoim Ciałem i Krwią, i by 
wspólnie świętować tajemnice naszego odkupienia.
Mt 26, 17-21.26-30 W pierwszy dzień Przaśników przystąpili do Jezusa 
uczniowie i zapytali Go: «Gdzie chcesz, żebyśmy Ci przygotowali Paschę 
do spożycia?»  On odrzekł: «Idźcie do miasta, do znanego nam człowieka, 
i powiedzcie mu: „Nauczyciel mówi: Czas mój jest bliski; u ciebie chcę 
urządzić Paschę z moimi uczniami”».  Uczniowie uczynili tak, jak im polecił 
Jezus, i przygotowali Paschę. Z nastaniem wieczoru zajął miejsce u stołu 
razem z dwunastu uczniami. A gdy oni jedli, Jezus wziął chleb i odmówiwszy 
błogosławieństwo, połamał i dał uczniom, mówiąc: «Bierzcie i jedzcie, to 
jest Ciało moje». Następnie wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał 
im, mówiąc: «Pijcie z niego wszyscy, bo to jest moja Krew Przymierza, 
która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. Lecz powiadam 
wam: Odtąd nie będę już pił z tego owocu winnego krzewu aż do owego 
dnia, kiedy pić go będę z wami nowy, w królestwie Ojca mojego». Po 
odśpiewaniu hymnu wyszli ku Górze Oliwnej.

List Apostolski JP II Dies Domini. 
Aby we właściwy sposób głosić i przeżywać obecność Chrystusa, 

uczniowie nie mogą poprzestawać na modlitwie indywidualnej ani 
wspominać Jego śmierci i zmartwychwstania tylko w swoim wnętrzu, w 
skrytości serca. Wszyscy bowiem, którzy otrzymali łaskę chrztu, zostali 
zbawieni nie tylko jako pojedyncze osoby, ale jako członki Mistycznego 
Ciała, włączone do społeczności Ludu Bożego.

Ta jedność staje się widoczna, gdy chrześcijanie gromadzą się we 
wspólnocie… W zgromadzeniu uczniów Chrystusa trwa obraz pierwszej 

chrześcijańskiej wspólnoty. Ta rzeczywistość życia Kościoła nie tylko wyraża 
się w sposób szczególnie głęboki w Eucharystii, ale w pewnym sensie z niej 
się «wywodzi». Eucharystia karmi i kształtuje Kościół: «Ponieważ jeden jest 
chleb, przeto my, liczni, tworzymy jedno Ciało. Wszyscy bowiem bierzemy z 
tego samego chleba» (1 Kor 10, 17).

Właśnie bowiem podczas niedzielnej Mszy św. chrześcijanie szczególnie 
mocno przeżywają to, czego doświadczyli Apostołowie wieczorem w dniu 
Paschy, gdy Zmartwychwstały objawił się im wszystkim, zgromadzonym 
w jednym miejscu (por. J 20, 19). W tej niewielkiej wspólnocie uczniów, 
stanowiącej zalążek Kościoła, był w pewien sposób obecny Lud Boży 
wszystkich czasów. Dzięki ich świadectwu wszystkie pokolenia wierzących 
słyszą echo pozdrowienia Chrystusa, przynoszącego mesjański dar pokoju, 
który On nabył za cenę swojej krwi i ofiarował razem ze swym Duchem: 
«Pokój wam!» 

 To prawda, że Eucharystia niedzielna, sama w sobie, ma takie samo 
znaczenie jak sprawowana w dowolny inny dzień oraz że nie można jej 
oddzielać od całości życia liturgicznego i sakramentalnego. Życie to jest 
ze swej natury epifanią Kościoła, której najbardziej znamienny moment 
następuje wówczas, gdy wspólnota diecezjalna gromadzi się na modlitwie 
wraz ze swoim pasterzem: «Kościół ujawnia się przede wszystkim w pełnym 
i czynnym uczestnictwie całego świętego Ludu Bożego w tych samych 
obchodach liturgicznych, zwłaszcza w tej samej Eucharystii, w jednej 
modlitwie, przy jednym ołtarzu pod przewodnictwem biskupa, otoczonego 
kapłanami i sługami ołtarza». Więź z biskupem i z całą kościelną wspólnotą 
jest wpisana w każdą liturgię eucharystyczną, niezależnie od tego, czy 
przewodniczy jej biskup i w jakim dniu tygodnia zostaje odprawiona. 
Wyrazem tego jest wspomnienie biskupa w modlitwie eucharystycznej. 

 ¾ Podzielmy się spostrzeżeniami
1. Do czego wg powyższych tekstów Jezus zaprasza swoich 
uczniów? 
2. Jakie owoce płyną ze wspólnego świętowania dnia Pańskiego, 
uczestnictwa w Eucharystii? 

 ¾ Indywidualne opinie uczestników
Podsumowanie :

Jezus zaprasza nas podczas każdej Eucharystii do świętowania tajemnic 
paschalnych, Jego ostatecznego zwycięstwa nad śmiercią. Zaprasza nas 


