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„ Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym „
Liturgia
Sobór Watykański II na początku swoich prac zajął się liturgią. Docenił jej wartość - liturgia jest i
była wychowawczynią w wierze wielu pokoleń Ludu Bożego.
Od bardzo dawna mówiło się w Kościele : Lex orandi, lex credendi - Prawo modlitwy - prawem
wary; w wolnym tłumaczeniu : sposób, w jakim się modlimy, wskazuje na to , w co i jak należy
wierzyć. Najpierw liturgia była zwyczajnym wypełnieniem tego , co nakazywał w dziedzinie kultu
Chrystus i co czynili apostołowie. Eucharystia i udzielanie sakramentów odbywało się w językach
zrozumiałych dla uczestników, a głębszy sens obrzędów wyjaśniali duchowni w homiliach, których
wiele zachowało się do dzisiaj. Skoro centrum

Kościoła zlokalizowano w Rzymie, językiem

chrześcijaństwa stała się łacina. Liturgia była sprawowana również po łacinie - w konkretnych
sformułowaniach, których ściśle przestrzegano, by zachować jedność

i czystość wiary i nie

dopuścić do odstępstw interpretacyjnych. Ponieważ znajomość łaciny była coraz słabsza i z
biegiem czasu

oficjalnym

językiem Kościoła posługiwali się głównie duchowni i warstwy

wykształcone, to teksty liturgiczne w swoim łacińskim brzmieniu nie mogły być czynnikiem
służącym pouczaniu Ludu Bożego. Przez swą niezrozumiałość powiększały jeszcze tajemniczość
rzeczy świętych, a niekiedy, często zniekształcone, przyjmowały postać zabobonnych formułek,
służących do czarów i zaklęć, np. hokus pokus. Znajomość liturgii jako czynnika kształtującego
wiarę i postawy etyczne wiernych zależał od poziomu wykształcenia księży parafialnych oraz
czujności i wrażliwości biskupów na tę problematykę. I chociaż były pewne odstępstwa, zwłaszcza
na rzecz obrządków wschodnich, to aż do Soboru Watykańskiego II ( 1962 - 1965 ) język łaciński
był jedynym językiem w liturgii oraz w zarządzie centralnym Kościoła, językiem urzędowym Kurii

Rzymskiej. Można powiedzieć, że liturgia, zwłaszcza Msza Święta , była jak gdyby
przedstawieniem - dramatem odbywającym się na scenie, którą stanowiło prezbiterium ,
przestrzeń sakralna zastrzeżona dla duchowieństwa. Wierni zgromadzeni w nawie byli
współuczestniczącymi widzami, orientującymi się z grubsza , o co chodzi, pomagającymi sobie w
modlitwie książeczkami do nabożeństwa, które coraz dokładniej starały się wprowadzać w
tajemnice dokonujące się w czasie obrzędów.

Papieskie intencje ewangelizacyjne na grudzień 2017 r.
Za osoby starsze, aby poprzez swoją mądrość i doświadczenie, dzięki wsparciu swoich rodzin i
wspólnot chrześcijańskich, współpracowały w przekazywaniu wiary i wychowywaniu nowych
pokoleń.

Rekolekcje Adwentowe ( 17 - 18 - 19. XII. 2017 r. )
Rekolekcje rozpoczną się w III Niedzielę Adwentu ( 17. XII ). Kolejne dni to: poniedziałek 18.XII i
wtorek 19.XII. Msze Święte z kazaniami rekolekcyjnymi w niedzielę 17.XII.2017

wg

porządku niedzielnego; w poniedziałek i wtorek: 7.00, 9.00, 16.30 i 18.00.

Roraty
Msza Święta wotywna o NMP zwana „ roratnią „ będzie odprawiana we wszystkie dni Adwentu,
z wyjątkiem niedziel i uroczystości o godz. 7.00. W każdą sobotę roraty ze szczególnym udziałem
dzieci i ich rodziców. Na roraty sobotnie dzieci przynoszą specjalne lampiony.

Informacje w sprawie budowy kościoła
W III Niedzielę Adwentu 17.12.2017 r. w Klubie „ Jubilat „ ul. Głowackiego 14 o godz. 16.00
odbędzie się wykład ks. prof. dra Jana Niecieckiego nt. budownictwa sakralnego. Zaproszeni są
wszyscy parafianie. Zanim zaczniemy wznosić naszą świątynię warto posłuchać jak to robili inni
przed nami.

W listopadzie 2017 r. w naszej parafii:
Sakrament chrztu przyjęli:
1. Kacper Lipiszko, ur.12.10. 2017 r.

2. Edmund Kurowski, ur. 05.10.2017 r.
3. Mateusz Kazimierz Zdrodowski, ur. 13.07.2017 r.
4. Róża Nartowicz, ur. 12.10.2017 r.
5. Mikołaj Suchocki, ur. 17.09. 2017 r.
Niech wzrastają w łasce u Boga i u ludzi!
Do Domu Ojca odeszli:
1. św. p. Waldemar Tumel, zm. 02.11.2017 r. ( Cm. Farny )
2. św. p. Jan Oryl, zm. 06.11.2017 r. ( Cm. Miejski w Białymstoku )
3. św. p. Władysław Popławski, zm. 18.11.2017 r. ( Cm. Miejski w Karakulach )
4. św. p. Antoni Kupraszewicz, zm. 21.11.2017 r. ( Cm. w Dojlidach )
5. św. p. Helena Strzymińska, zm. 25.11.2017 r. ( Cm. Farny )
6. św. p. Krystyna Lebiedzińska, zm. 28.11.2017 r. ( Cm. w Starosielcach )
Niech odpoczywają w pokoju!

www.mbrozancowa.bialystok.opoka.org.pl

