
Streszczenie. Katecheza XI. Ks. Wiesław Łużyński. Miejsce Eucharystii w pracy 

formacyjnej wspólnot apostolskich, szczególnie Akcji Katolickiej. 

Chrześcijaństwo jest religią misji. Każdy chrześcijanin ma głosić Chrystusa słowem 

i czynem. Może to czynić w sposób indywidualny, świadcząc o Bogu wszędzie tam, 

gdzie żyje, pracuje i mieszka. Apostolstwo ma również formę społeczną. 

Chrześcijańskie wspólnoty apostolskie dają poszczególnym wiernym oparcie w wierze, 

stwarzają możliwość dzielenia się nią, umożliwiają skuteczne działanie na szerszą 

skalę. Szczególnym stowarzyszeniem jest Akcja Katolicka. Zadania apostolskie 

realizowane indywidualnie, czy w ramach stowarzyszenia domagają się pracy 

formacyjnej Chrześcijanie żyją coraz bardziej w kulturowej diasporze. Środowiska ich 

życia i pracy stają się coraz bardziej laickie. Niezbędne jest formowanie sumienia. 

Wiara musi być ugruntowana. Jej prawdy dogłębnie poznane, a zasady moralne 

przyjęte sercem. Chrześcijańska formacja ma przede wszystkim zmierzać do odkrycia 

i umiłowania osoby Jezusa Chrystusa. Szczególną rzeczywistością kształtującą 

tożsamość chrześcijańską jest Eucharystia. To ona tworzy Kościół, gromadzi go, 

sprawia, że wspólnota wiary jest zjednoczona w Panu. Eucharystia jest celebracją 

całego Kościoła i jedynego Chrystusa. Jest wydarzeniem publicznym. Nie szukamy 

Chrystusa wymyślonego przez nas samych. Posłuszeństwo wezwaniu Pana jest zasadą, 

na której opiera się Kościół. 

Każdy z nas powinien doświadczyć tego, że uczestnicząc w Eucharystii, znajduje się 

w sercu Kościoła – wspólnoty wiernych zjednoczonej w Chrystusie. Jezus jest realnie 

obecny w Najświętszym Sakramencie. Modlimy się do Niego, adorujemy Go, okazujemy 

Mu jak największą cześć oraz szacunek i oddanie. Jednoczymy się z Nim w czasie 

Komunii świętej. 

Wspólnotę wiernych tworzą wszyscy ci, którzy uczestniczą w tej wielkiej tajemnicy 

wiary, jaką jest Eucharystia. Tworzą ją przede wszystkim ci, którzy angażują się w jej 

życie, którzy należą do wspólnot i stowarzyszeń kościelnych. Szczególnie należący do 

Akcji Katolickiej – stowarzyszenie to znajduje się przecież w samym sercu Kościoła. 

Eucharystia powinna budować w nas poczucie wspólnoty – Kościoła. Akcja Katolicka 

nie jest jedną z wielu wspólnot apostolskich w Kościele. Jest stowarzyszeniem 

o charakterze publicznym. Jej członkowie starają się promować wartości Chrystusowej 

Ewangelii w tej sferze życia. Również Eucharystia ma charakter publiczny. Udając się 

na Mszę świętą wychodzimy ze swego domu, mieszkania. Opuszczamy prywatną sferę 

życia i zmierzamy do kościoła, by publicznie wyrazić swoją wiarę. Msza święta jest 

kultem wspólnotowym. Zaproszeni są do niej wszyscy. Eucharystia ma obejmować 

każdą sferę życia. Ma przemieniać cały świat w pełnym jego bogactwie i złożoności. 


