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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 
27 marca 2021, 18.00 -  Katecheza o liturgii Wielkiego Tygodnia - Nasza Pascha 

V niedziela Wielkiego Postu - Powołani do wspólnoty 

Ewangelia wg św. Mateusza (28, 16-20) 
Jedenastu zaś uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu 
pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: «Dana Mi jest 
wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię 
Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z 
wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata». 

☩ 

Św. Paweł (~57) 
Przypominam, bracia, Ewangelię, którą wam głosiłem, którąście przyjęli i w której też trwacie. Przez nią 
również będziecie zbawieni, jeżeli ją zachowacie tak, jak wam rozkazałem... Chyba żebyście uwierzyli na 
próżno. Przekazałem wam na początku to, co przejąłem: że Chrystus umarł - zgodnie z Pismem - za nasze 
grzechy, że został pogrzebany, że zmartwychwstał trzeciego dnia, zgodnie z Pismem: i że ukazał się 
Kefasowi, a potem Dwunastu… (1 Kor 15, 1-5) 

☩ 

Klemens Rzymski (~96) 
Apostołowie głosili nam Ewangelię, którą otrzymali od Jezusa Chrystusa, a Jezus Chrystus został posłany 
przez Ojca. Chrystus przychodzi zatem od Boga, Apostołowie zaś od Chrystusa. Jedno i drugie, w tym 
właśnie porządku, stało się zatem z woli Bożej. 

☩ 

Wincenty z Lerynu (+450), Pamiętnik 

Wobec takiej ogromnej gmatwaniny błędów jest rzeczą wprost konieczną wytyczyć linię wykładu pism 
prorockich i apostolskich według prawidła kościelnego i katolickiego czucia. W samym zaś znów Kościele 
trzymać się trzeba silnie tego, w co wszędzie, w co zawsze, w co wszyscy wierzyli. (…) 
Niechże więc wzrasta i olbrzymie nawet postępy czyni zrozumienie, wiedza, mądrość tak w każdym 
z osobna, jak u ogółu, tak w jednostce, jak w całym Kościele, według poziomu lat i wieków, ale koniecznie 
w swojej jakości, to jest w obrębie tego samego dogmatu, w tym samym duchu, w tym samym znaczeniu. 

☩ 

Epiklezy komunijne (modlitwa o Ducha  dawcę jedności) z Mszału Rzymskiego: 
 II Modlitwa Eucharystyczna: 
Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących Ciało i Krew Chrystusa. 

 III Modlitwa Eucharystyczna: 
Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij Ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, 
abyśmy posileni Ciałem i Krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem świętym, stali się jednym ciałem 
i jedną duszą w Chrystusie. 
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 1. Modlitwa o Tajemnicy Pojednania: 
Wejrzyj, Ojcze, na swoją rodzinę, która łączy się z Tobą w jedynej Ofierze Jezusa Chrystusa, i daj nam moc 
Ducha świętego, abyśmy zwyciężywszy wszelkie podziały i niezgodę zostali złączeni w jedno ciało. 

Droga Kościoła z 1. Modlitwy o Tajemnicy Pojednania:  

Zachowaj nas wszystkich w jednej wierze i miłości z naszym Papieżem, i naszym Biskupem Wspieraj nas 
we wspólnym budowaniu Twojego Królestwa aż do dnia, w którym przyjdziemy do Ciebie w Twoim 
domu, święci pośród świętych, z Najświętsza Dziewicą Maryją, z Apostołami, i naszymi zmarłymi braćmi 
i siostrami, których polecamy Twojemu miłosierdziu. Wtedy, pośród nowego stworzenia, wyzwolonego 
ostatecznie od zepsucia śmierci, śpiewać będziemy hymn dziękczynienia, który wznosi się ku Tobie od 
Chrystusa żyjącego na wieki. 

☩ 

św. Ignacy Antiocheński (+107), List do Efezjan 

Starajcie się zatem częściej gromadzić dla dziękczynienia Bogu i oddawania Mu chwały. Jeśli bowiem 
często wspólnie się spotykacie, chyli się do upadku potęga szatana, a wasza zgodność w wierze niszczy jego 
zgubne dzieło. Nie ma nic lepszego od pokoju, który unicestwia wrogie ataki sił niebieskich i ziemskich. 

św. Ignacy Antiocheński (+107), List do Magnezjan 

…sławię Kościoły i życzę im zjednoczenia z ciałem i duchem Jezusa Chrystusa, naszego wieczystego Życia, 
zjednoczenia w wierze i miłości, gdyż nic nie ma nad nią ważniejszego, a przede wszystkim zjednoczenia 
z Jezusem i Ojcem. W Nim oprzemy się wszelkim groźbom księcia tego świata, a uniknąwszy ich szczęśliwie 
dojdziemy do Boga. 

☩ 

Cyprian z Kartaginy (+258) List 73, 21. 

Jeżeli zaś heretykowi ani chrzest publicznego wyznania i krwi nie może pomóc do zbawienia, bo nie ma 
poza Kościołem zbawienia, to o ileż bardziej, jeśli w jakiejś kryjówce lub jaskini rozbójników został oblany 
niegodziwą wodą, nie tylko nie pozbył się dawnych grzechów, lecz owszem, zebrał jeszcze nowe i większe. 
Toteż nie możemy mieć nic wspólnego z heretykami, z którymi ani Bóg Ojciec, ani Syn, Chrystus, ani Duch 
święty, ani wiara, ani Kościół nie mają nic wspólnego. 

☩ 

List do Diogneta (z końca II w). 

[Chrześcijanie] Mieszkają każdy we własnej ojczyźnie, lecz niby obcy przybysze. Podejmują wszystkie 
obowiązki jak obywatele i znoszą wszystkie ciężary jak cudzoziemcy. Każda ziemia obca jest im ojczyzną 
i każda ojczyzna ziemią obcą. Żenią się jak wszyscy i mają dzieci, lecz nie porzucają nowo narodzonych. 
Wszyscy dzielą jeden stół, lecz nie jedno łoże. Są w ciele, lecz żyją nie według ciała. Przebywają na ziemi, 
lecz są obywatelami nieba. Słuchają ustalonych praw, a własnym życiem zwyciężają prawa. Kochają 
wszystkich ludzi, a wszyscy ich prześladują. Są zapoznani i potępiani, a skazywani na śmierć zyskują życie. 
Są ubodzy, a wzbogacają wielu. Wszystkiego im niedostaje, a opływają we wszystko. Pogardzają nimi, 
a oni w pogardzie tej znajdują chwałę. Spotwarzają ich, a są usprawiedliwieni. Ubliżają im, a oni 
błogosławią. Obrażają ich, a oni okazują wszystkim szacunek. Czynią dobrze, a karani są jak zbrodniarze. 
Karani, radują się jak ci, co budzą się do życia. Żydzi walczą z nimi jak z obcymi, Grecy ich prześladują, a ci, 
którzy ich nienawidzą, nie umieją powiedzieć, jaka jest przyczyna tej nienawiści. 
Jednym słowem: czym jest dusza w ciele, tym są w świecie chrześcijanie.
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