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Obrzęd Komunii Świętej
Cała Msza Święta jest jednym wielkim zaproszeniem skierowanym do nas przez Chrystusa:
„ Bierzcie i jedzcie…, bierzcie i pijcie… „ . Eucharystia dokonuje się przy Stole Ofiary, czyli na
ołtarzu, któremu wszystko w świątyni jest podporządkowane. Chleb Eucharystyczny, „ zrodzony” na
ołtarzu, przeznaczony jest na posiłek. Posiłek zaś ze swej natury jest znakiem wzajemnej
przynależności. Jakże pełne bólu są słowa Chrystusa, który myśląc o Judaszu żali się, że zdradzi Go
ten, który siedział z Nim przy tym samym stole. Często zarzucano Chrystusowi, że zasiada do stołu
razem z publicznymi grzesznikami, ludźmi nieuczciwymi itp. Wspólnota stołu zawsze uważana była
za świętą, zobowiązywała. Chrystus, dzieląc się sobą, zasiada razem z nami do ołtarzowego stołu.
Czyż nie jest to wręcz szokujące zbratanie się z nami samego Jezusa? My, grzeszni, poprzez świętość
stołu eucharystycznego, poprzez wspólnotę z Chrystusem tworzymy wyjątkową jedność między nami.
W znaku Chleba Eucharystycznego i stołu ołtarzowego chciał Bóg pozostać na zawsze wśród nas.
Spożywając bowiem Chleb Eucharystyczny przyjmujemy chleb życia wiecznego, chleb zbawienia,
chleb dający rękojmię nieśmiertelności, gdyż przyjmujemy samego Boga i włączamy Go w nasze
życie. Od spożywania tego boskiego Chleba uzależnił Chrystus nasze zbawienie. Zapewnił nas o tym,
gdy mówił: „ To jest chleb, który z nieba zstępuje: kto go spożywa, nie umrze i będzie żył na wieki.
Chlebem, który ja dam, jest moje ciało za życie świata”.
Obrzęd Komunii Świętej zawiera kilka tradycyjnych i logicznych zarazem etapów. Najpierw
celebrans ukazuje Ciało Pańskie. Zgromadzeni w tym czasie klęczą. Kapłan wypowiada teraz dwa
krótkie zdania, będące zaproszeniem do Komunii Świętej. Obydwie fazy ( czyli „ Oto Baranek Boży…
itd. ) są dokładnym powtórzeniem biblijnych tekstów odnoszących się do Chrystusa. Na powyższe
zaproszenie wszyscy odpowiadają: „ Panie, nie jestem godzien… „ . Powtarzamy w tym miejscu
biblijne słowa setnika z Kafarnaum, który tym zdaniem prosił Chrystusa o uzdrowienie swego sługi.
Przecież każda Eucharystia uzdrawia nas wewnętrznie!
W czasie przyjmowania przez każdego z nas Komunii Świętej kapłan najpierw pokazuje nam
Ciało Chrystusa - ukazując Hostię mówi: „ Ciało Chrystusa”. Odpowiadamy: „ Amen „ , wyznając,
że mamy pełną świadomość, iż chodzi tu o samego Chrystusa. To jedno małe słowo jest najkrótszym
wyznaniem osobistej wiary w rzeczywistą obecność Chrystusa pod postacią Chleba. Po spożyciu
Eucharystycznego Chleba, czyli przyjęciu Komunii Świętej, powinniśmy zawsze znaleźć czas na
osobiste dziękczynienie, własna modlitwę. Jakkolwiek cała Msza Święta jest akcją wspólnotową,
społeczną, warto w tym dziękczynnym miejscu wyznać Bogu, że poprzez Komunię Świętą otrzymało
się łaskę obecności samego Chrystusa. I dlatego można Mu tak wiele powiedzieć, uwielbiać,
dziękować, prosić… Obrzęd Komunii Świętej kończy oracja nazwana w Mszale: Modlitwa po
Komunii. Zawarte są w niej różne dziękczynne treści, wypraszające błogosławione owoce przyjętej
przed chwilą Komunii Świętej - Komunii z Chrystusem.

Intencje modlitw w Kołach Żywego Różańca - listopad 2015
Ogólna - Abyśmy umieli otworzyć się na osobiste spotkanie i dialog ze wszystkimi, nawet z
tymi, którzy mają inne niż my przekonania.
Misyjna - Aby pasterze Kościoła, z głęboką miłością dla powierzonej im owczarni,
towarzyszyli jej w drodze i ożywiali jej nadzieję.
……………………………………………………………………………………………………………

Wypominki: 02 i 03 listopada 2015 r. o godz. 17.00.
Nowenna Opieki
Najświętszej Maryi Panny, Matki Miłosierdzia
Katedra Białostocka, 7 -15 listopada 2015 r., godz. 18.00
Nasza Parafia zaproszona jest do udziału w Nowennie we wtorek, 10 listopada.

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
Serdeczne gratulacje naszym parafianom, którzy zostali wybrani w ubiegłą
niedzielę ( 25 października 2015 r. ) do Parlamentu RP:
Pan Dariusz Piontkowski ( po raz kolejny ) został posłem na Sejm RP
Pan Jan Dobrzyński ( po raz kolejny ) został senatorem. Życzymy obfitego
błogosławieństwa Bożego i owocnej pracy dla dobra Ojczyzny!

W październiku 2015 r. w naszej parafii Sakrament chrztu przyjęli:
1. Lena Milewska, ur.23.07.2015 r.
2. Tytus Rajca, ur.23.06 2015 r.
3. Hanna Szutkiewicz, ur.02.08.2015 r.
4. Anna Skreczko, ur. 29.06.2015 r.
5. Patrycja Dudziuk, ur. 31.07.2015 r.
6. Jan Chiliński, ur. 21.06.2015 r.
7. Ignacy Szymanowicz, ur. 24.02.2015 r.
8. Lilia Halina Szymańska, ur. 13.08.2015 r.
9. Magdalena Gruszewska, ur. 30.08.2015 r.
10.
Jan Grabowski, ur. 05.07.2015 r.
Odeszli do Domu Ojca:
św. p. Janina Hrubczyńska, zm. 24.10.2015 r. ( Cm. Miejski w Białymstoku )
św. p. Jadwiga Irena Wojciechowska, zm. 24.10.2015 r. ( Cm. Farny )
Niech odpoczywają w pokoju.
1.
2.
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