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Rok VII, Nr 7 - październik 2014
„ Serce „ Mszy Świętej - „ Modlitwa eucharystyczna „ cz. 1
Centrum i szczytem całej celebracji Mszy Świętej jest Modlitwa Eucharystyczna. Obejmuje ona
teksty rozpoczynające się od dialogu poprzedzającego prefację ( czyli: „ Pan z wami „, „ W górę
serca… „) aż do tekstu przed Modlitwą Pańską ( Ojcze nasz ).
Polska edycja Mszału Rzymskiego, podstawowej księgi liturgicznej, zawiera aż dziesięć różnych
Modlitw eucharystycznych. I jakkolwiek wszystkie one mają ten sam schemat modlitewny, tę samą
podwójną wewnętrzną celowość ( składanie Bogu Ojcu dziękczynienia za całe dzieło zbawienia oraz
przemiana darów ofiarnych w Ciało i Krew Chrystusa w celu ich spożycia przez wiernych ), to każda
z tych Modlitw eucharystycznych prezentuje te same treści w sobie właściwy sposób. Wszystkie
Modlitwy eucharystyczne rozpoznajemy jako jeden, uroczysty i zarazem liryczny hymn składany
przez Chrystusa i z Chrystusem ( w osobie celebransa ) Bogu Ojcu.
Każda Modlitwa eucharystyczna rozpoczyna się dialogiem przed prefacją, a kończy odpowiedzią
„ Amen „ . To „ Amen „ jest zakończeniem modlitwy recytowanej ( lub śpiewanej ) przez celebransa
nad nieco podniesionymi postaciami konsekrowanego chleba i Wina, rozpoczynającej się od słów:
„ Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie Tobie, Boże, Ojcze Wszechmogący… „.

Modlitwa eucharystyczna ( czyli dziękczynna ) jest sercem każdej Mszy Świętej. Stanowi jej
istotę. Każda Modlitwa eucharystyczna składa się z kilku tematycznych jednostek. Odnajdujemy w
niej takie elementy, jak: prefacja, śpiew: Święty, Święty, Święty, pierwsza prośba do Ducha
Świętego o uświęcenie złożonych darów, Słowa Ustanowienia, czyli konsekracji. Po niej mamy
aklamację, czyli odpowiedź zgromadzonych, następnie przypomnienie wielkich dzieł Chrystusa Zbawcy, drugą modlitwę do Ducha Świętego ( tym razem proszącą o uświęcenie tych, którzy przyjmą
wkrótce dary Chleba i Wina konsekrowanego ), modlitwy wstawiennicze za różne stany Kościoła,
także za zmarłych. Końcowa część Modlitwy eucharystycznej, która towarzyszy podniesieniu przez
celebransa pateny i kielicha, stanowi hołd złożony Bogu Ojcu przez Jezusa Chrystusa w jedności z
Duchem Świętym. Do tego hołdu dołącza się całe zgromadzenie liturgiczne poprzez aklamację słowa:
„ Amen „.

Intencje modlitw w Kołach Żywego Różańca - październik 2014
Ogólna - Aby Pan udzielił pokoju regionom świata najbardziej udręczonym przez wojnę i
przemoc.
Misyjna - Aby Światowy Dzień Misyjny rozbudził w każdym chrześcijaninie pasję i
gorliwość, tak konieczne do głoszenia Ewangelii całemu światu.

Czterdziestogodzinne Nabożeństwo Adoracji
Najświętszego Sakramentu
Niedziela - 05.10.2014 r. Msze Święte z kazaniami: 8.00, 9.30, 11.00,12.30 i 18.00.
Poniedziałek - 06.10.2014 r. Msze Święte z kazaniami: 7.00 i 18.00. Parafialny dzień
adoracji Najświętszego Sakramentu.
Wtorek - 07.10.2014 r. Uroczystość Matki Bożej Różańcowej - Dzień Odpustu Parafialnego
- Msze Święte z kazaniami: 7.00, 9.30, 18.00 i 20.00.
Różaniec codziennie przez cały październik o godz. 17.15.
Spowiedź rozpoczyna się codziennie 15 min. przed Mszą Świętą.
Kazania eucharystyczne głosi ks. dr hab. Radosław Kimsza, Profesor AWSD w Białymstoku.

We wrześniu 2014 r. w naszej parafii Sakrament chrztu przyjęli:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Alicja Jóźwiak, ur. 21.05.2014 r.
Agata Rutkowska, ur. 12.07.2014 r.
Zofia Zdanowicz, ur. 01.07.2014 r.
Sebastian borowski, ur. 27.06.2014 r.
Weronika Danuta Brulińska, ur. 09.06.2014 r.
Marcelina Ambrożej, ur. 21.06.2014 r.

Niech wzrastają w łasce u Boga i u ludzi.

Odeszli do Domu Ojca:
1.
2.
3.

św. p. Karol Pilcicki, zm. 23.08. 2014 r.( Cm. Św. Rocha/ Wszystkich Świętych )
św. p. Róża Irena Żyłkiewicz, zm. 12.09.2014 r. ( Cm. Miejski )
św. p. Klara Delesiewicz - Rośleń, zm. 23.09.2014 r. ( Cm. Św.
Rocha/Wszystkich Świętych )

Niech odpoczywają w pokoju.

www.mbrozancowa.bialystok.opoka.org.pl

