
Spotkanie synodalne 
 

4. Celebrowanie 
J 6, 1-15 

Potem Jezus udał się za Jezioro Galilejskie, czyli Tyberiadzkie. Szedł za Nim 

wielki tłum, bo widziano znaki, jakie czynił na tych, którzy chorowali. Jezus wszedł na 

wzgórze i usiadł tam ze swoimi uczniami. A zbliżało się święto żydowskie, Pascha. Kiedy 

więc Jezus podniósł oczy i ujrzał, że liczne tłumy schodzą do Niego, rzekł do Filipa: 

«Skąd kupimy chleba, aby oni się posilili?» A mówił to wystawiając go na próbę. 

Wiedział bowiem, co miał czynić. Odpowiedział Mu Filip: «Za dwieście denarów nie 

wystarczy chleba, aby każdy z nich mógł choć trochę otrzymać». Jeden z uczniów Jego, 

Andrzej, brat Szymona Piotra, rzekł do Niego: «Jest tu jeden chłopiec, który ma pięć 

chlebów jęczmiennych i dwie ryby, lecz cóż to jest dla tak wielu?» Jezus zatem rzekł: 

«Każcie ludziom usiąść!» A w miejscu tym było wiele trawy. Usiedli więc mężczyźni, a 

liczba ich dochodziła do pięciu tysięcy. Jezus więc wziął chleby i odmówiwszy 

dziękczynienie, rozdał siedzącym; podobnie uczynił z rybami, rozdając tyle, ile kto 

chciał. A gdy się nasycili, rzekł do uczniów: «Zbierzcie pozostałe ułomki, aby nic nie 

zginęło». Zebrali więc, i ułomkami z pięciu chlebów jęczmiennych, które zostały po 

spożywających, napełnili dwanaście koszów. 

A kiedy ci ludzie spostrzegli, jaki cud uczynił Jezus, mówili: «Ten prawdziwie 

jest prorokiem, który miał przyjść na świat». Gdy więc Jezus poznał, że mieli przyjść i 

porwać Go, aby Go obwołać królem, sam usunął się znów na górę. 

 

(Inne fragmenty do wykorzystania: Joz 6, 1 – 20, 1 Kor 11, 17-34) 

 

Propozycja rozważania 

Celebrowanie jako takie jest uroczystym obchodzeniem jakiegoś wydarzenia. W 

religii katolickiej jest ceremonialnym sprawowaniem kultu wobec Boga. Przejawem 

zewnętrznym kultu jest liturgia. Każda liturgia ma swoje zasady, które mają być 

przestrzegane w ramach pewnej dyscypliny. Liturgia jest własnością Kościoła i to 

Kościół określa jej kształt. Można zaryzykować stwierdzenie, że od znajomości liturgii 

i wiernego przestrzegania jej zasad zależy skuteczność i owocność kultu. Rozmnożenie 

chleba na pustkowiu odbywa się według ścisłych zaleceń Jezusa. Cud dokonuje się prze 

wiernym posłuszeństwie względem Mistrza. Podobnie jest z murami Jerycha 

symbolizującymi bastion zła. zostają zdobyte i zburzone w dziwny, bardzo symboliczny 

sposób, ale co ważne przy całkowitym posłuszeństwie wobec wskazań Boga. Rodzi się 

zatem postulat o wierne przestrzeganie zasad liturgii i odkrywanie jej znaczenia. 

 

 

 

 

 

 



Pytania synodalne 

„Podążanie razem” jest możliwe tylko wtedy, gdy opiera się na wspólnotowym 

słuchaniu Słowa i sprawowaniu Eucharystii.  

 W jaki sposób modlitwa i celebracje liturgiczne ukierunkowują nasze wspólne 

życie oraz wpływają na nasze najważniejsze decyzje?  

 Co czynimy, aby Eucharystia stała się centrum życia wspólnoty parafialnej? 

 W jaki sposób krzewimy czynne uczestnictwo wszystkich wiernych w liturgii?  

 Jakie jest zaangażowanie świeckich w przygotowanie i przeżywanie liturgii? 

 

Modlitwa wiernych 

Prośmy naszego Ojca, który jest w niebie. 

1. Prośmy dobrego Boga o to, aby Eucharystia była źródłem naszego chrześcijańskiego 

życia. 

2. Prośmy Ducha Świętego o godne owoce uczestnictwa w liturgii. 

3. Prośmy Jezusa Chrystusa o lepsze zrozumienie ducha liturgii. 

Własne wezwania…. 

Wszechmogący Boże, wysłuchaj naszego wołania, bo w Tobie składamy naszą nadzieję. 

Przez Chrystusa, Pana naszego. 


