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Ofiarowanie
Są jeszcze wśród nas osoby, które pamiętają liturgię Mszy Świętej sprawowaną przed Soborem
Watykańskim II. Druga jej część - liturgia eucharystyczna - rozpoczynała się od ofiarowania. Podczas
Soboru, dzięki Duchowi Świętemu, Kościół głębiej wniknął w istotę Mszy Świętej, odkrywając między
innymi to, że ofiarowanie ( złożenie ofiary ) następuje krótko po aklamacji ( opisanej poprzednio ) i
posiada znacznie głębszą treść. W każdej Modlitwie Eucharystycznej ujęto to niezwykłe wydarzenie
duchowe w nieco innych słowach. W najczęściej stosowanej Drugiej Modlitwie Eucharystycznej
opisano je zaledwie 7 słowami: „ ofiarujemy Tobie, Boże, Chleb życia i Kielich zbawienia”. Równie
lakonicznie ujmuje to Trzecia Modlitwa Eucharystyczna: „ składamy Ci wśród dziękczynnych modłów
tę żywą świętą Ofiarę”. Piąta Modlitwa Eucharystyczna nieco rozbudowuje interesujący nas temat:
„ Wejrzyj, Ojcze święty, na tę ofiarę: jest nią Chrystus, który w swoim Ciele i w swojej Krwi wydaje
się za nas i swoją Ofiarą otwiera nam drogę do Ciebie.”
O co chodzi w ofiarowaniu? Dlaczego to jest jedna z najważniejszych chwil każdej Eucharystii?
Podczas konsekracji w sakramentalnych znakach uobecnia się ofiara, którą z siebie składa Chrystus.
Jezus tę ofiarę przekazuje Kościołowi - czyli każdemu z nas. Czyni to również w tym celu, abyśmy
mogli Bogu Ojcu ofiarować Jego osobę jako naszą własną ofiarę, jako nasz dar. Każdy z nas więc
staje przed Stwórcą jako największy bogacz na tym świecie! Jesteśmy bogaczami, gdyż posiadamy
największy Skarb tego świata - Jezusa Chrystusa. Wszyscy miliarderzy razem wzięci przy każdym z
uczestników Eucharystii są tylko nędzarzami. Oni posiadają tylko to, co przemija i często zamyka się
na wieczność. My zaś podczas Mszy Świętej posiadamy tego, dla którego cały ten świat został
stworzony i dzięki któremu wszystko, co jest - istnieje. Bóg przyjmując naszą ofiarę jest w pewnym
sensie bezsilny. Dlaczego? Ponieważ posiadamy niepojęte bogactwo: w darze składamy Mu Jezusa
Chrystusa, który przed chwilą z miłości do człowieka, poprzez śmierć, ukrył swoje bóstwo i
człowieczeństwo w chlebie. Podczas Najświętszej Ofiary nie składamy Panu Bogu tylko naszych
drobnych, choć dla nas tak ważnych, darów, lecz samego Jezusa Chrystusa, ogołoconego przez
niewyobrażalną miłość do każdego z nas. I to jest jedyna ofiara godna Boga. A my z racji tak
wielkiego Daru, który składamy Bogu, mamy możliwość dołączyć do Niego to wszystko, co dla nas
ważne. Nasze drobiazgi nabierają wówczas zupełnie innej rangi - są złączone z tym, co najświętsze na
tej ziemi. I dopiero teraz mają one niebotyczną wprost wartość.
Dotykamy tu niepojętej rzeczywistości. To nie są tylko słowa, to czyn. To nie jest zwykła modlitwa,
lecz akt ofiarowania - człowiek ofiaruje Bogu Boga. To, co jest treścią tych słów, staje się
wydarzeniem. Nie można przeoczyć tego momentu we Mszy Świętej.
Oto wielkość człowieka, do której Pan Bóg pragnie wynieść każdego uczestniczącego w Eucharystii.
Jeśli ktoś twierdzi, że lepiej może pomodlić się w domu niż podczas Mszy Świętej, obnaża fakt, że nic
nie rozumie z tego, co dzieje się podczas Eucharystii. Ofiarowanie jest tak szokującą chwilą, że
wprost obezwładnia, pokazując nam, jak nas traktuje Ojciec w niebie.

Intencje modlitw w Kołach Żywego Różańca - czerwiec 2015
Ogólna - Aby migranci i uchodźcy byli dobrze przyjmowani i traktowani z szacunkiem w
krajach, do których przybywają.
Misyjna - Aby osobiste spotkanie z Chrystusem wzbudziło w wielu młodych pragnienie
poświęcenia Mu siebie w kapłaństwie lub życiu konsekrowanym.

Pielgrzymka do Grecji „ Śladami św. Pawła „
w dniach 11 - 22 września 2015 r.
Pielgrzymkę organizuje Biuro Pielgrzymkowe PAX.

W maju 2015 r. w naszej parafii Sakrament chrztu przyjęli:
1. Aleksandra Milanowska, ur. 21.12.2014 r.
2. Gabriela Anszczak, ur. 16.03 2015 r.
Sakrament małżeństwa zawarli:
1. Łukasz Filipczuk i Katarzyna Szutkiewicz
…………………………………………………………………………………………………

Święcenia diakonatu
( w Archikatedrze Białostockiej 29.05.2015 r.) przyjął:
Łukasz Borowski
…………………………………………………………………………
Odeszli do Domu Ojca:
1.
2.

św. p. Maria Jolanta Łukasik, zm. 15.05.2015 r. ( Cm. w Wasilkowie )
św. p. Wacław Czarnowski, 27.05.2015 r. ( Cm. w Księżynie )

Niech odpoczywają w pokoju.

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

