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Łamanie chleba oraz śpiew „ Baranku Boży „
Ostatnim, choć zapewne dla uczestników Mszy Świętej mało widocznym gestem przed przyjęciem
Komunii Świętej jest rytuał łamania Chleba Eucharystycznego, czyli Hostii, przez kapłana. W tym
czasie śpiewa się lub recytuje trzykrotne błaganie Baranku Boży. Obrzęd powyższy jest zakorzeniony
w tradycji Ostatniej Wieczerzy. W czasie każdej żydowskiej Uczty Paschalnej dzielono się
połamanym ( a nie pokrojonym nożem ) chlebem. Chrystus nawiązał do tego zwyczaju, lecz nadał mu
nowy wymiar.
Poprzez gest dzielenia jednego chleba i obdarzania jego kawałkami obecnych apostołów, Jezus
plastycznie pokazał, że my wszyscy tworzymy jedno Ciało Chrystusowe, czyli Kościół. Tak zresztą
rozumieli to pierwsi uczniowie Chrystusa. Św. Paweł Apostoł upomniał mieszkańców Koryntu: „
Czyż chleb, który łamiemy, nie jest udziałem w Ciele Chrystusa? Ponieważ jeden jest chleb, przeto
my, liczni, tworzymy jedno Ciało. Wszyscy bowiem bierzemy z tego samego chleba”. Łamanie chleba
i podawanie go obecnym było w starożytności chrześcijańskiej znakiem rozpoznawczym Mszy
Świętej. Jedno z najstarszych określeń Eucharystii to właśnie „ Łamanie chleba”. Księga Dziejów
Apostolskich, opisując życie religijne pierwotnego Kościoła w Jerozolimie, podaje, że: „ uczniowie
trwali w nauce apostołów i we wspólnocie , w łamaniu chleba ( … )”. Gdy Kościół zaczął się rozrastać
i zaczęto ( od IX wieku ) ze względów praktycznych stosować we Mszy Świętej małe chlebki, czyli
komunikanty, zachowano jednak zwyczaj łamania dużej Hostii celebransa ze względu na jego
głęboką symbolikę religijną. Przecież łamanie Chleba Eucharystycznego to nie podział, w sensie
różnienia się czy oddalenia. Wręcz przeciwnie! Chodzi tu o jedność w Chrystusie Wszystkich
obdarowanych cząstkami Chleba Eucharystycznego.
Podczas łamania Hostii przez celebransa śpiewa się wezwanie Baranku Boży.
Już
starotestamentalny prorok Izajasz w swej wizji nazwał przyszłego Mesjasza „ barankiem
prowadzonym na rzeź” . W Nowy Testamencie ewangelista św. Jan przytacza nam świadectwo św.
Jana Chrzciciela o Jezusie. Gdy spotkał Chrystusa, tak o Nim powiedział: „ Oto Baranek Boży, który
gładzi grzechy świata”. Baranek Ofiarny, spożywany jako główne, symboliczne danie w czasie
żydowskiej Uczty Paschalnej ( zatem także Ostatniej Wieczerzy ), zawsze w Kościele jednoznacznie
utożsamiany był z umęczonym Chrystusem - Barankiem wielkanocnym. Zwrot „ Baranku Boży „
zastępuje więc imię Jezusa Chrystusa.
Do obrzędu łamania Chleba Eucharystycznego przez celebransa należy też mało widoczny, ale
ważny gest wpuszczania do kielicha odłamanej części Hostii na znak zjednoczenia Ciała i Krwi
Pańskiej w dziele zbawienia. Symbolizuje on zarazem fakt zmartwychwstania, czyli połączenia ciała i
duszy Chrystusa oraz jedność ludzkiej i boskiej natury w Chrystusie.

Intencje modlitw w Kołach Żywego Różańca - październik 2015
Ogólna - Aby został zlikwidowany handel ludźmi, który jest współczesną formą
niewolnictwa.
Misyjna - Aby wspólnoty chrześcijańskie kontynentu azjatyckiego w duchu misyjnym
głosiły Ewangelię wszystkim, którzy jeszcze na nią czekają.
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Czterdziestogodzinne Nabożeństwo adoracji
i Odpust Parafialny Matki Bożej Różańcowej:

Najświętszego

Sakramentu

Poniedziałek - Wtorek - Środa: 05 - 06 - 07. 10.2015 r.
Msze Święte z kazaniami: 7.00, 9.00 i 18.00.
Koronka do Miłosierdzia Bożego codziennie o godz. 15.00.
Adoracja Najświętszego Sakramentu z rana w czasie pomiędzy Mszami i po
południu w czasie pomiędzy Koronką a Mszą Świętą a wieczorną.

Światowe Dni Młodzieży
- w każdy piątek po Mszy Świętej wieczornej spotkanie formacyjne
parafialnego wolontariatu ŚDM
- do 31.12.2015 r. trwają zgłoszenia rodzin, które chcą przyjąć młodzież w
swoich domach; deklaracje, które należy wypełnić są do pobrania w kancelarii
lub zakrystii

We wrześniu 2015 r. w naszej parafii Sakrament chrztu przyjęli:
1. Jakub Wróblewski, ur.01.04.2015 r.
2. Kornelia Więckowska, ur.27.05 2015 r.
3. Zuzanna Ordziejewska, ur.21.08.2015 r.
Odeszli do Domu Ojca:
św. p. Kazimierz Cichocki, zm. 01.09.2015 r. ( Cm. Frany )
św. p. Ludwik Wojdakowski, zm. 03.09.2015 r. ( Cm. Wszystkich Świętych )
św. p. Halina Dąbrowska, zm. 07.09. 2015 r. ( Cm. Wszystkich Świętych )
św. p. Helena Okrasińska, zm. 10.09.2015 r. ( Cm. Farny )
św. p. Ildefos Mróz, zm. 19.09.2015 r. ( Cmentarz w Suchowoli )
św. p. Edward Dunaj, zm. 26.09.2015 r. ( Cm. Frany )
Niech odpoczywają w pokoju.
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