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Rok VIII, Nr 11 - luty 2016
Msza Święta jest ofiarą paschalną
Tak często słyszane słowo „ Pascha „ , „ paschalny „ występują w języku religijnym, w tekstach
księgi Mszału Rzymskiego, w dokumentach Kościoła, w określeniu Mszy Świętej jako ofiary
paschalnej, że musimy na nowo przybliżyć sobie to pojęcie. Nawet Katechizm Kościoła

Katolickiego nazywa chrześcijanina „ człowiekiem paschalnym „ .
Ewangeliści przekazali nam, że Jezus Chrystus ustanowił Najświętszy Sakrament w czasie
posiłku paschalnego. Polecił przecież apostołom: „ Idźcie i przygotujcie nam Paschę, byśmy mogli
ja spożyć” .
Czym była Pascha? Słowo to,

pochodzenia aramejskiego i hebrajskiego, w szerszym

znaczeniu wyrażało „ przejście „ , związane z wyjściem Żydów z niewoli egipskiej. Ten fakt czcili
Żydzi corocznymi, bardzo uroczystymi obchodami połączonymi z zabiciem i spożywaniem w tym
świątecznym dniu baranka. Uroczysty dzień żydowskiej Paschy przypadał zawsze na szabat po
pierwszej wiosennej pełni księżyca. Dzień Paschy był bardzo ważny, „wyjątkowy” - obwarowany
przez wieki surowymi przepisami. Jego centrum stanowiła Uczta Paschalna, zawierająca wiele
rytualnych elementów, jak dzielenie się niekwaszonym chlebem, błogosławienie kielicha, śpiew
psalmów, dłuższe przemówienie rabina lub gospodarza domu na temat sensu Uczty Paschalnej,
wyrażanie dziękczynienia Bogu za dar wolności i opatrzności itd. Oczywiście centrum Uczty
stanowiło spożycie baranka paschalnego, rytualnie wcześniej przygotowanego. Ta najważniejsza
Uczta Paschalna, w której brał udział Jezus przed swoją śmiercią, miała miejsce w Wieczerniku.
Pomimo iż przebieg żydowskiej Uczty Paschalnej obwarowany był szeregiem surowych norm i
przepisów zwyczajowych, to jednak Chrystus po jej zakończeniu dodaje nowe, wręcz rewolucyjne
treści. Zaskakuje to nawet apostołów. Jezus ujawnia bowiem przed nimi dramat swojej śmierci.
Bierze do rąk chleb i zapowiada: „ to jest moje Ciało za was wydane”. Podobnie czyni biorąc w
dłonie kielich z winem i ogłasza, że jest to kielich Jego Krwi, jako zapowiedź Nowego Przymierza
okupionego przelaną krwią. Chrystus zrywa tutaj z symboliką Starego Przymierza i ustanawia
nową ofiarę, złożoną z Jego życia. Teraz On staje się „ ofiarą paschalną „ w miejsce
dotychczasowego baranka paschalnego. To dla nas i za nas „ będzie wylana krew nowego i

wiecznego Przymierza na odpuszczenie grzechów” . Równocześnie jednak nad zapowiedzią
śmierci w czasie Ostatniej Wieczerzy góruje tajemnica życia wiecznego, radosnego i pełnego
nadziei. Zbawienie przecież nie zatrzymało się na Golgocie, na Krzyżu. Nowe Przymierze
zapowiedziane przez Chrystusa prowadzi do Jego zmartwychwstania, a także w konsekwencji naszego zmartwychwstania. Tak więc Chrystus wypełnił w sposób ostateczny Paschę żydowską.
Chrześcijanin zatem jest „ paschalny „ , bo został odkupiony i wyniesiony do wieczności poprzez
ofiarniczą „ paschalną „ tajemnicę Chrystusa. W każdej Mszy Świętej aktualizuje się ten dramat
życia, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, bo On sam nakazał nam,

to „ czynić na Jego

pamiątkę ”.

Intencje modlitw w Kołach Żywego Różańca - luty 2016
Ogólna - Abyśmy troszczyli się o wszelkie stworzenie - dar darmo dany - i opiekowali się nim,
chroniąc dla przyszłych pokoleń.
Misyjna - Aby było więcej okazji do dialogu i spotkań między chrześcijanami i ludami Azji.
Msze Święte w Środę Popielcową ( 10 lutego ): 7.00, 9.00, 16.30 i 18.00.
Droga Krzyżowa w każdy piątek Wielkiego Postu o godz. 17.30.
Gorzkie Żale w każdą niedzielę Wielkiego Postu o godz. 17.30.
Rekolekcje szkolne w dniach: 14 - 15 - 16.03 2016 r.
Rekolekcje parafialne: 17 - 18 - 19. 03 2016 r.

W styczniu 2016 r. w naszej parafii:
Sakrament chrztu przyjęli:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Piotr Strapczuk, ur. 09.11.2015 r.
Maria Grześ, ur. 07.11.2015 r.
Zuzanna Dudek, ur. 21.11.2015 r.
Antoni Zalewski, ur. 21.09.2015 r.
Piotr Lerman, ur. 11.10.2015 r.
Adam Tiszkow, ur. 10.10.2015 r.
Maria Krystyna Dziekońska, ur. 03.12.2015 r.
Leon Szlatiner, ur. 14.12.2015 r.

Do sakramentu małżeństwa przystąpili:
1. Marcin Orłowski i Magda Kużbiel

Odeszli do Domu Ojca:
1. św. p. Celina Mips, zm. 31.12.2015 r. ( Cm. Wszystkich Świętych / św Rocha )
2. św. p. Stefania Kostecka, zm. 11.01.2016 r. ( Cm. Miejski )
Niech odpoczywa w pokoju.
MB Różańcowa w Internecie: www.mbrozancowa.bialystok.opoka.org.pl

