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Dary ofiarne: chleb i wino
Na początku liturgii eucharystycznej przynosi się do ołtarza dary chleba i wina, które później
staną się Ciałem i Krwią Chrystusa. Tym czasem cała dotychczasowa akcja liturgiczna przenosi się
z miejsca przewodniczenia i poprzez stół słowa Bożego (czyli ambonę) dochodzi do centrum Mszy
Świętej, czyli do ołtarza. Tę część liturgii mszalnej, dawniej określaną jako „ofiarowanie”, dzisiaj
Mszał nazywa „przygotowaniem darów”. Warto tu jednak od razu przypomnieć, że najważniejszym
darem i zarazem ofiarą mszalną jest sam Jezus Chrystus. To On bowiem, gdy utożsami się z chlebem
i winem, składa siebie w ofierze Bogu Ojcu. Istotą bowiem całego życia Chrystusa była ofiara
z własnego życia dla nas i za nas! Całe Jego życie było przygotowaniem do ostatecznej ofiary na
krzyżu jako ceny naszego odkupienia. Mszalne zaś przygotowanie darów ofiarnych, chleba i wina,
w sposób liturgiczny pozwala nam uczestniczyć w zbawczej ofierze Chrystusa. Powinniśmy włączyć
się w nią w dwojaki sposób: duchowy i materialny. Najpierw składając na ołtarzu ofiarnym wszystko
to, co wypełnia nasze życie: zmartwienia i radości, ból osobisty i najbliższych, troskę o siebie
i otoczenie, a także osobistą, większą czy mniejszą wiarę, nadzieję itd. Drugi sposób, materialny,
polega na tym, aby złożyć Bogu owoc naszej pracy. W pierwszych wiekach chrześcijaństwa
wyrażano to poprzez przynoszenie do świątyni materialnych owoców własnej pracy. Przeznaczano je
na utrzymanie świątyni i pomoc biednym. Później ze względu na coraz większą liczbę wiernych
praktyczniej było złożyć ofiarę pieniężną. I tak jest do dziś. Ofiara, którą składam na tacę, jest
wyrazem mojej troski o Dom Boży, mogę dzięki temu podarować Bogu coś swojego, cząstkę siebie.
Biorąc do ręki chleb i wino, kapłan błogosławi je, korzystając ze znanych formuł modlitewnych:
„Błogosławiony jesteś, Panie, Boże wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb
(lub wino)…” itd. Powyższy tekst ma długą tradycję. Był on bowiem w podobnym brzmieniu
recytowany w czasie każdej żydowskiej Uczty Paschalnej przed podzieleniem się niekwaszonym
chlebem oraz kielichem wina. Podobnie też było w czasie Ostatniej Wieczerzy. Dzięki temu, że
Chrystus utożsamił się wtedy z tym Eucharystycznym Chlebem, mógł nas zapewnić, że „kto spożywa
ten chleb, będzie żył na wieki” (J 6, 51). Takie samo zapewnienie życia wiecznego odnosi Chrystus
do Eucharystycznego Wina - napoju zbawienia.
W czasie obrzędu „ofiarowania” zauważamy, że celebrans dolewa parę kropel wody do wina.
Tę symboliczną czynność objaśniają słowa wypowiadane w czasie łączenia się wody z winem.
Podpowiadają one, że my poprzez naszą ludzką naturę (którą oznacza woda), zostaliśmy zjednoczeni
z samym Chrystusem (którego naturę boską symbolizuje wino).
Obrzędu „ofiarowania” dopełniają dwie formuły modlitewne. Pierwsza z nich ma charakter
dialogu celebransa ze zgromadzeniem; kapłan, wypowiadając zachętę - „Módlcie się, aby moją
i waszą Ofiarę...” - ponownie przypomina obecnym, że wszyscy uczestniczą w ofierze Mszy Świętej.
W odpowiedzi zgromadzenie potwierdza, jaki jest cel naszej obecności w eucharystycznym
spotkaniu. Ma on podwójny wymiar: oddanie czci Bogu oraz własny pożytek, czyli uświęcenie siebie
i otoczenia. Taka zresztą podwójna celowość występuję w każdej celebracji liturgicznej. W modlitwie
zaś nad darami prosimy Boga ustami celebransa, aby złożone dary zechciał łaskawie przyjąć, a nas
samych uczynił zdolnymi i godnymi do uczestniczenia w różnorakich zbawczych wydarzeniach roku
liturgicznego.

Intencje modlitw w Kołach Żywego Różańca - wrzesień 2014
Ogólna - Aby osoby niepełnosprawne umysłowo otrzymywały miłość i pomoc, jakich
potrzebują do godnego życia..
Misyjna - Aby chrześcijanie, natchnieni słowem Bożym, angażowali się w służbę ubogim i
cierpiąc

W sierpniu 2014 r. w naszej parafii Sakrament chrztu przyjęli:
1. Zuzanna Nejfert, ur. 11.12.2014 r.
2. Kuba Górniak, ur. 14.02.2014 r.

Niech wzrastają w łasce u Boga i u ludzi.
Sakrament małżeństwa zawarli:
1. Kamil Ostapczuk - Marta Sakowska

Odeszli do Domu Ojca:
1.
2.

św. p. Janusz Henryk Tymosiak, zm. 11.08. 2014 r.( Cm. Komunalny w Karakulach
św. p. Ryszard Wiciński, zm. 27.08.2014 r. ( Cm. Farny )

Niech odpoczywają w pokoju

www.mbrozancowa.bialystok.opoka.org.pl

