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„ Serce „ Mszy Świętej - „ Modlitwa eucharystyczna „ cz. 2
Jak wspomniano wyżej, nasz Mszał Rzymski zawiera aż dziesięć Modlitw Eucharystycznych.
Pierwsza, tzw. Kanon Rzymski, stosowana była w Kościele jako jedyna przez ponad tysiąc sześćset
lat. Tekst ten wiernie utrwalił tradycję poapostolskiego, starożytnego, modlącego się Kościoła.
Po Soborze Watykańskim II Stolica Apostolska stopniowo przygotowywała następne teksty
Modlitw Eucharystycznych, sięgając zarówno do tradycji starożytnej, bogactwa liturgicznego
Kościołów Wschodu, jak też redagując teksty nowe, oparte oczywiście o przekaz biblijny. Poniżej, w
syntetyczny sposób, kolejno je wymieniamy.

Druga Modlitwa Eucharystyczna, najczęściej dziś odmawiana, znana była już na początku III
wieku. Jednakże dopiero po Soborze Watykańskim II powrócono do jej stosowania we Mszy Świętej.
Operuje ona oszczędnym, skondensowanym, rzymskim stylem. W krótkich zdaniach mieści się
jednak bogactwo treści. Od przypomnienia świętości Boga prowadzi nas do podkreślenia, że całe
zbawienie dokonało się dla nas i że mocą sprawczą tego dzieła była dobrowolna ofiara Jezusa
Chrystusa. Jego śmierć i zmartwychwstanie to, jak mówi ta Modlitwa, „ chleb życia i kielich
zbawienia”.
Trzecia Modlitwa Eucharystyczna rozpoczyna się od słów: „ Zaprawdę święty jesteś, Boże, i
słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie…„. W tej Modlitwie odnajdujemy zachwyt nad światem
stworzonym i pełen wdzięczności podziw dla Boga Stwórcy, którego „ słusznie sławi wszelkie
stworzenie”.
Czwarta z kolei Modlitwa Eucharystyczna zawiera w sobie ogólne przypomnienie całej historii
zbawienia. Są to treści podobne do tych, które występują w Credo, zatem nie stosujemy tej Modlitwy
w niedziele i uroczystości, aby nie powtarzać tych samych prawd wiary. Czerpie ona obficie z
duchowości Kościoła Wschodniego. Słyszymy w niej, że cały Kościół jest sakramentem i wraz z
Chrystusem uczestniczy w Jego śmierci, męce i zmartwychwstaniu.
Piąta Modlitwa Eucharystyczna, z poczwórnymi własnymi prefacjami i modlitwami
wstawienniczymi, przypomina kolejno, że Bóg kieruje swoim Kościołem, że Jezus jest naszą drogą,
że On jest wzorem miłości oraz że droga, po której kroczy Kościół, musi z czasem doprowadzić do
jedności wszystkich chrześcijan.
Dwie kolejne Modlitwy Eucharystyczne, dotyczące tajemnicy pojednania, mówią o tym, że
pojednanie jest zawsze powrotem do Ojca, a to jest fundamentem ludzkiej zgody i pokoju. Modlitwy
te powinny być używane szczególnie w niedziele Wielkiego Postu.
Trzy Modlitwy Eucharystyczne dla Mszy Świętych z udziałem dzieci głoszą swymi tematami, że
Bóg jest naszym Ojcem, miłuje nas oraz że każde dziecko jest powołane do wdzięczności wobec
Boga. Na koniec apel, tym razem kierowany do celebransów, aby również z treści Modlitw
Eucharystycznych czynili przedmiot swoich homilii.

Intencje modlitw w Kołach Żywego Różańca - listopad 2014
Ogólna - Aby osoby cierpiące z powodu samotności doświadczyły bliskości Boga i wsparcia
ze strony braci.
Misyjna - Aby młodzi seminarzyści, zakonnicy i zakonnice mieli mądrych i kompetentnych
formatorów.

Modlitwy za zmarłych „ Wypominki „
Niedziela - 02.11.2014 r. godz. 17.00.
Poniedziałek - 03.11.2014 r. godz. 17.00.
.

W październiku 2014 r. w naszej parafii Sakrament chrztu przyjęli:
1.
2.
3.
4.
5.

Kornelia Maria Szymusiuk, ur. 21.08.2014 r.
Krystian Krzywosz, ur. 28.08.2014 r.
Maja Ogrodowczyk, ur. 28.08.2014 r.
Janusz Chodkiewicz, ur. 11.08.2014 r.
Amelia Harasim, ur. 05.09.2014 r.

Niech wzrastają w łasce u Boga i u ludzi.

Odeszli do Domu Ojca:
1.
2.
3.
4.

św. p. Sergiusz Filimoniuk, zm. 16.10.2014 r. ( Cm. w Starosielcach )
św. p. Danuta Pacuk, zm. 11.10. 2014 r. ( Cm. w Turośni Kościelnej )
św. p. Leon Konopko, zm. 23.10.2014 r. ( Cm. w Krypnie )
św. p. Seweryn Nartowicz, zm. 26.10.2014 r. ( Cm. Miejski w Białymstoku )

Niech odpoczywają w pokoju.

www.mbrozancowa.bialystok.opoka.org.pl

