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Przekazanie znaku pokoju
Nieprzypadkowo tuż przed przyjęciem Komunii Świętej spotykamy we Mszy Świętej obrzęd
przekazania sobie znaku pokoju. Nie może bowiem istnieć pełna komunia z Bogiem bez uczciwej,
prawdziwej komunii - jedności - z naszymi bliźnimi. Dlatego ważne jest uzewnętrznienie tej
wspólnoty z „ siostrą czy bratem w Chrystusie” poprzez zwyczajny, prosty, ludzki gest nazwany
kiedyś „ pocałunkiem pokoju „ lub, jak podają nam dzisiejsze przepisy liturgiczne, „ znakiem
pokoju „. Skłóceni nie możemy przecież zasiadać do Stołu Pańskiego. To sam Chrystus pouczał nas w
Kazaniu na Górze: „ Jeśli przyniesiesz swój dar przed ołtarz i tam wspomnisz, że twój brat ma coś
przeciw tobie, zostaw dar swój przed ołtarzem, idź pierwej i pojednaj się z twoim bratem”.
Przekazanie treści i znaku pokoju dokonuje się w liturgii Mszy Świętej trzyetapowo. Najpierw kapłan
przypomina nam ewangelijną scenę spotkania Chrystusa z apostołami. Chrystus wtedy zapewnił
słuchających: „ Pokój zostawiam wam, pokój mój wam daję. Nie tak, jak daje świat, Ja wam daję.
Niech się nie trwoży serce wasze ani się nie lęka”.
Czy nie zastanawia nas fakt, że pierwszymi słowami Chrystusa zmartwychwstałego skierowanymi
do wszystkich apostołów było pozdrowienie czy nawet orędzie: „ Pokój wam „? Chrystus zdaje się
ogłaszać obecnym: „ Ja sam jestem pokojem dla was”. „ Pokój „ w ustach Chrystusa oznaczał coś
więcej niż tylko brak wojny czy kłótni. Zgodnie z kulturą czasów Chrystusa pokój oznaczał harmonię
pomiędzy Bogiem a człowiekiem, a potem harmonię, zgodę i jedność ludzi między sobą. Dlatego to
słowo „ pokój „ jest obecne w liturgii przy obchodach głównych tajemnic wiary, np. przy narodzinach
Chrystusa, przy Jego zmartwychwstaniu i wniebowstąpieniu, w Kazaniu na Górze itd.
Dzisiaj nośnikiem i miejscem tego pokoju jest Kościół, gdyż Chrystus jest jego Głową i
Założycielem. Zatem każde przybliżenie Chrystusa do serc ludzkich zwiastuje pokój. Pierwsi usłyszeli
o tym pasterze z Betlejem. Dziś przed przyjęciem Komunii Świętej my wszyscy to słyszymy.
Ale pokoju, harmonii, już na poziomie czysto ludzkim, nie ma bez ducha jedności. Dlatego
celebrans błaga Boga w naszym imieniu o „ doprowadzenie nas do pełnej jedności”, czyli prawdziwej
wspólnoty.
W obrzędzie przekazania znaku pokoju następuje teraz drugi element - życzenie celebransa, aby
” pokój Pański był zawsze w nas „ . Rozłożone szeroko w tym momencie ręce celebransa chcą ogarnąć
wszystkich uczestników Mszy Świętej. Nasza wspólna odpowiedź: „ i z duchem twoim „ jest
starożytnym potwierdzeniem wyrażenia zgody na przekazywane pozdrowienie.
Trzecim elementem obrzędu pokoju jest jego uzewnętrznienie, czyli przekazanie. O sposobie jego
wykonania decydują poszczególne Konferencje Episkopatu. Nas biskupi polecają, aby znak pokoju
przekazać stojącym na swoim miejscu, poprzez skłon głowy w kierunku najbliżej nas stojących. We
Mszach Świętych z udziałem małych grup można ten znak przekazać przez podanie ręki.

Intencje modlitw w Kołach Żywego Różańca - wrzesień 2015
Ogólna - Aby wzrastały możliwości kształcenia i zatrudnienia dla młodych ludzi.
Misyjna - Aby katecheci dawali swoim życiem świadectwo wiary, które głoszą.
……………………………………………………………………………………………………………

Przygotowanie dzieci klas III - cich Szkoły Podstawowej do I Komunii św.
w ramach katechezy parafialnej odbywać się będzie w każdą drugą niedzielę
miesiąca na Mszy Świętej o godz. 11.00.
Katecheza parafialna dla kandydatów do bierzmowania, czyli dla młodzieży
klas III - cich gimnazjalnych ( naszych parafian ) odbywać się będzie w każdą
trzecią niedzielę miesiąca na Mszy Świętej o godz. 12.30.

W sierpniu 2015 r. w naszej parafii Sakrament chrztu przyjęli:
1. Zuzanna Lebiedzińska, ur.12.07.2015 r.
2. Stefan Milewski, ur.02.05 2015 r.
3. Marika Chańko, ur. 09.06.2015 r.

Odeszli do Domu Ojca:
1.
2.
3.

św. p. Władysław Dudek, zm. 01.08.2015 r. ( Cm. Frany )
św. p. Jan Konopko, zm. 18.08.2015 r. ( Cm. w Tykocinie )
św. p. Elżbieta Dąbrowska, zm. 17.08. 2015 r. ( Cm. Miejski w Białymstoku )

Niech odpoczywają w pokoju.
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