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KATECHEZY MISTAGOGICZNE u św. Andrzeja Boboli w Warszawie - Wielki Post 2021 

20 lutego 2021, 18.00 -  Katecheza o wtajemniczeniu chrześcijańskim: Żyć łaską chrztu świętego 
27 lutego 2021, 18.00 -  Katecheza o Słowie Bożym w liturgii: Słowo, która nas uświęca   
6 marca 2021, 18.00 -   Katecheza o sakramencie Eucharystii: Pokarm, którym się stajemy 
13 marca 2021, 18.00 -  Katecheza o sakramencie Pokuty i Pojednania:  Nawrócenie, czyli walka prowadząca do świętości 
20 marca 2021, 18.00 -  Katecheza o Kościele: Powołani do wspólnoty 
26 marca 2021, 18.00 -  Katecheza o liturgii Wielkiego Tygodnia - Nasza Pascha 

I niedziela Wielkiego Postu - Jak żyć łaską chrztu świętego? 

Katechizm Kościoła Katolickiego (art. 1128): 

 Taki jest sens stwierdzenia Kościoła, że sakramenty działają ex opere operato (dosłownie: "przez 
sam fakt spełnienia czynności"), czyli mocą zbawczego dzieła Chrystusa, dokonanego raz na zawsze. 
Wynika stąd, że "sakrament urzeczywistnia się nie przez sprawiedliwość człowieka, który go udziela lub 
przyjmuje, lecz przez moc Bożą". W chwili, gdy sakrament jest celebrowany zgodnie z intencją Kościoła, 
moc Chrystusa i Jego Ducha działa w nim i przez niego, niezależnie od osobistej świętości szafarza. Skutki 
sakramentów zależą jednak także od dyspozycji tego, kto je przyjmuje. 

☩ 

Tertullian (+240) O pokucie, 6: 

 Ani więc nie sprzeciwiam się boskiemu miłosierdziu, to znaczy, że w każdym wypadku 
odpuszczenie grzechów jest zbawienną rzeczą dla mających wejść w wodę: lecz aby to udało się zyskać, 
należy się potrudzić. Któż bowiem tobie, człowiekowi tak niegodnej pokuty, jeden rozbryzg 
jakiejkolwiek wody daruje? 

☩ 

Katechizm Kościoła Katolickiego (art. 1229): 

 Gdy ktoś chciał stać się chrześcijaninem, musiał - od czasów apostolskich - przejść pewną drogę i 
wtajemniczenie złożone z wielu etapów. Można tę drogę przejść szybciej lub wolniej. Zawsze powinna ona 
zawierać kilka istotnych elementów: głoszenie słowa, przyjęcie Ewangelii, które pociąga za sobą 
nawrócenie, wyznanie wiary, chrzest, wylanie Ducha Świętego, dostęp do Komunii eucharystycznej. 

☩ 

Klemens Aleksandryjski (+212), Kobierce 
 (…) i proroctwa, i wyrocznie są wygłaszane w sposób alegoryczny, a misteryjnych inicjacji nie 
pokazuje się bez ograniczeń pierwszemu lepszemu, ale dopiero w połączeniu z pewnymi oczyszczeniami 
i wstępnymi pouczeniami.  

☩ 

Katechizm Kościoła Katolickiego (art. 1231): 

Tam gdzie chrzest dzieci stał się w szerokim zakresie zwyczajną formą celebracji tego sakramentu, wszystko 
to stało się jednym obrzędem, który zawiera w sposób bardzo skrócony przygotowujące etapy 
wtajemniczenia chrześcijańskiego. Chrzest dzieci ze swej natury wymaga katechumenatu pochrzcielnego. 
Nie chodzi tylko o późniejsze nauczanie, lecz także o konieczny rozwój łaski chrztu w miarę dorastania 
osoby. Temu celowi powinien służyć katechizm. 
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☩ 

Obrzęd chrztu dorosłych: 

N., o co prosisz Kościół Boży? 
Kandydat: O wiarę (O łaskę Chrystusa, O przyjęcie do Kościoła…) 
 Życie wieczne polega na tym, abyś poznał prawdziwego Boga i Tego, którego On posłał, Jezusa 
Chrystusa. Jego bowiem Bóg wskrzesił z martwych, ustanawiając Dawcą życia i Panem wszelkiego 
widzialnego i niewidzialnego stworzenia. 
 Prosisz dzisiaj o to życie i o chrzest, ponieważ poznałeś Chrystusa i chcesz zostać Jego uczniem. 
 Czy słuchałeś już Jego słowa, czy postanowiłeś zachowywać Jego przykazania i czy uczestniczyłeś 
w braterskiej wspólnocie i modlitwie Kościoła? Czy już czyniłeś to wszystko, aby zostać chrześcijaninem? 
Kandydat: Czyniłem to wszystko. 
 Dialog z chrzestnym 

Liturgia Słowa Bożego 
 Czytania biblijne 
 Modlitwa Powszechna 
 Litania do wszystkich świętych 

Modlitwa z egzorcyzmem i włożenie ręki 
Panie Boże wszechmogący, Ty posłałeś swojego Jednorodzonego Syna, aby człowieka poddanego niewoli 
grzechu obdarzyć wolnością Twoich dzieci. Pokornie błagamy Cię za tego sługę, który doświadczywszy 
pokus tego świata i zasadzek szatana, wobec Ciebie uznał się za grzesznika. Przez Mękę i Zmartwychwstanie 
swojego Syna wyrwij go spod władzy ciemności, umocnij łaską Chrystusa i nieustannie strzeż na drodze 
życia. Przez Chrystusa, Pana naszego. 

LITURGIA SAKRAMNETU 
 Poświęcenie wody  
 Wyrzeczenie się zła 
 Wyznanie wiary 
 CHRZEST 

Obrzędy wyjaśniające 

Namaszczenie Krzyżmem świętym 
Bóg wszechmogący, Ojciec naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który was odrodził przez wodę i Ducha 
Świętego i udzielił wam odpuszczenia wszystkich grzechów, On sam namaszcza was krzyżmem zbawienia, 
abyście włączeni do ludu Bożego, wytrwali w jedności z Chrystusem Kapłanem, Prorokiem i Królem na 
życie wieczne. Wszyscy: Amen. 

Włożenie białej szaty 
N., stałeś się nowym stworzeniem i przyoblokłeś się w Chrystusa. Przyjmij zatem białą szatę i zachowaj ją 
nieskalaną aż na sąd naszego Pana, Jezusa Chrystusa, aby otrzymać życie wieczne. Wszyscy: Amen. 

Wręczenie zapalonej świecy 
Stałeś się światłem w Chrystusie. Postępuj nieustannie jak dziecko światłości, trwaj w wierze, abyś ze 
wszystkimi Świętymi mógł wyjść na spotkanie przychodzącego Pana w królestwie niebieskim. 

BIERZMOWANIE 
 
EUCHARYSTIA 
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