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Duch Święty we Mszy Świętej
Dla wielu chrześcijan Duch Święty jest często wielkim Nieznanym i stąd nieobecnym w naszej
religijności, a tym bardziej w osobistej modlitwie. A przecież każde nasze prywatne czy publiczne, a
tym bardziej liturgiczne zwrócenie się do Boga dokonuje się w „ Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego „.
W Modlitwie Eucharystycznej spotykamy dwukrotnie szczególne wezwania, w których Kościół błaga
Boga Ojca o zesłanie mocy Ducha Świętego. Najpierw, aby złożone przez ludzi dary zostały
konsekrowane, czyli stały się Ciałem i Krwią Chrystusa, po wtóre, by te święte postaci przyczyniły się
do zbawienia tych, którzy będą je spożywali.
Pierwsze z tych wezwań ma miejsce przed konsekracją. Jest to szczególna inwokacja do Boga Ojca,
aby zesłał na dary chleba i wina moc Ducha Świętego. To On bowiem jest Tym, który jest zdolny je
uświęcić i przemienić, aby stały się duchowym pokarmem dla nas. To uświęcenie darów nie jest
dziełem człowieka, choć to człowiek - kapłan - wypowiada ową błagalną modlitwę. Celebrans jest
tutaj jedynie koniecznym narzędziem, pośrednikiem modlącego się ludu. Konsekracji dokonuje
wyłącznie Bóg, mocą Ducha Świętego. Specyficzna bowiem rolą trzeciej Osoby Trójcy Świętej jest
udzielanie świętości, zarówno osobom, jak też przedmiotom. Potwierdza to np. scena Zwiastowania
Pańskiego. Wówczas Najświętsza Maryja Panna dowiedziała się, że to dzięki działaniu Ducha
Świętego narodzi się z Niej Jezus Chrystus, Bóg - Człowiek, czyli Wcielony Duch.
Gdy celebrans wypowie słowa błagając Ducha Świętego o konsekrację darów ( np. „ uświęć te dary
mocą Twojego Ducha … „ ), wyciąga dłonie nad pateną i kielichem. Ten starożytny i tradycyjny gest
nałożenia rąk towarzyszył zawsze wszystkim obrzędom sakramentalnym, w których prosi się o dary
Ducha Świętego dla mających je przyjąć np. w sakramencie chrztu, bierzmowania czy święceń.
Drugi raz wołanie do Ducha Świętego usłyszymy na krótko przed modlitwą Ojcze nasz. Tym razem
treść tej modlitwy dotyczy nas, którzy wkrótce będziemy spożywali święte postaci Ciała i Krwi
Pańskiej. Chodzi tu o takie wewnętrzne usposobienie, abyśmy byli godni przyjąć Komunię Świętą.
Wołanie celebransa o Ducha Świętego jest błaganiem, abyśmy „ byli jedno „, abyśmy tworzyli
wspólnotę. Nie ma bowiem komunii ( czyli jedności ) z Bogiem bez komunii między nami. Nie
wystarczy przecież być razem. Trzeba mieć także coś wspólnego! O tę wspólnotę ducha proszą
wszystkie Modlitwy eucharystyczne. Przypomnijmy chociażby tekst Drugiej modlitwy eucharystycznej:
„ … pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących Ciało i Krew
Chrystusa… „ czy Trzeciej modlitwy eucharystycznej: „ … byśmy napełnieni Duchem Świętym stali się
jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie … „ .
Te piękne prośby liturgii mszalnej o ducha jedności między nami możemy pozaliturgicznie
wzmocnić zwyczajem modlenia się o wielorakie dary Ducha Świętego.

Intencje modlitw w Kołach Żywego Różańca - marzec 2015
Ogólna - Aby osoby prowadzące badania naukowe służyły dobru człowieka.
Misyjna - Aby wyjątkowy wkład kobiety w życie Kościoła był zawsze doceniany.

W dniach 27.04.2015 - 01.05.2015r. ( 5 dni ) odbędzie się pielgrzymka autokarowa do
sanktuariów Śląska i Pragi w Czechach. W programie m.in.: Trzebnica, Wrocław, Kudowa,
Wambierzyce i Bardo Śląskie. Cena 750 zł. Bliższe informacje w kancelarii parafialnej i na
stronie internetowej naszej parafii. Zapraszamy do udziału!

Droga Krzyżowa w każdy piątek Wielkiego Postu o godz. 17.30.
Gorzkie Żale w każdą niedzielę Wielkiego Postu o godz. 17.30.
Rekolekcje dla dzieci i młodzieży: 23 - 24 - 25 - III - 2015 r.
Nauki rekolekcyjne głosi ks. Wojciech Szubzda, wikariusz parafii katedralnej.

Rekolekcje parafialne: 26 - 27 - 28 - III - 2015 r.
Nauki rekolekcyjne głosi ks. prof. dr hab. Radosław Kimsza
Msze Święte z naukami rekolekcyjnymi i możliwością spowiedzi w poszczególne dni
rekolekcji ( czwartek, piątek i sobota ) będą odprawiane o godz. 7.00, 9.00, 16.30 i 18.00.

W lutym 2015 r. w naszej parafii Sakrament chrztu przyjęli:
1. Dominika Bogojło, ur. 01.12. 2014 r.
Niech wzrasta w łasce u Boga i u ludzi.

Odeszli do Domu Ojca:
1.
2.

św. p. Teresa Malesińska, zm. 08.02.2015 r. ( Cm. Św. Rocha/ W. Świętych )
św. p. Anna Małyszko, zm. 18.02.2015 r. ( Cm. Farny )

Niech odpoczywają w pokoju.

MB Różańcowa w Internecie:www.mbrozancowa.bialystok.opoka.org.pl

