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Zakończenie Mszy Świętej
Do obrzędów zakończenia Mszy Świętej należą krótkie ogłoszenia ( jeśli są konieczne ), dialogowane
pozdrowienie wraz z błogosławieństwem, formuła liturgicznego rozesłania zgromadzenia oraz
wyrażenie czci ołtarzowi przez kapłana i usługujących.
Celebrans rozpoczynał liturgię mszalna wzywając trzy Osoby Boskie, czyli Ojca i Syna, i Ducha
Świętego. Kończy ją udzielając błogosławieństwa w Imię tej samej Trójcy Świętej - ale to sam Bóg
tutaj błogosławi, nie kapłan. Celebrans jest tylko narzędziem, „ pasem transmisyjnym „ . Każde
przecież Boże błogosławieństwo to wołanie o Jego siły i moc dla mojego życia, dla tego wszystkiego, w
czym jest ono zanurzone. W tym momencie Mszy Świętej kapłan raz jeszcze przypomina, że Bóg
Ojciec to Stwórca nieba, ziemi i człowieka, że Syn Boży - Chrystus - z miłości dla nas i za nas poniósł
ofiarę krzyżową oraz że Duch Święty swa mocą umacnia cały Kościół.
Końcowemu błogosławieństwu towarzyszy życzenie, aby odejść od ołtarza „ w pokoju Chrystusa” .
O tym radosnym, specyficznym pokoju, którym chce nas obdarzyć sam Chrystus, słyszeliśmy już
wcześniej, tuż przed udzieleniem sobie tzw. „ znaku pokoju „ . To powtórzenie prawdy o pokoju chce
nam przybliżyć ważną myśl: po wspólnej modlitwie mszalnej wychodzimy bogatsi o pokój Chrystusa,
który zagościł w naszych sercach. Pokój ten wywołał radosne echo, stąd nasza odpowiedź: „ Bogu8
niech będą dzięki „ - bo to On jest adresatem naszej wdzięczności. Ta aklamacja wyraża zarazem
naszą pokorną postawę. Jesteśmy bowiem świadomi, że człowiek nie dokona samo zbawienia.
Odkupienie przecież to dar, łaska Chrystusa. I dlatego „ Bogu niech będą dzięki „ .
W szczególnie uroczyste dni końcowe błogosławieństwo może przybrać bardziej rozbudowaną
formę. Celebrans wypowiada wtedy potrójne, krótkie formuły wypraszające różne okolicznościowe
łaski, na które każdorazowo odpowiadamy: „ Amen „ .
Pocałunek złożony przez kapłana na ołtarzu, na którym dokonała się „ tajemnica naszej wiary „ ,
oraz głęboki ukłon w kierunku ołtarza, wykonany razem z usługującymi, kończy rytualny wymiar
Mszy Świętej. Byłoby jednak olbrzymim nieporozumieniem, gdyby wraz z opuszczeniem budynku
kościoła kończył się nasz kontakt z Bogiem. Owoce liturgii eucharystycznej wynosimy przecież poza
bramy kościoła czy kaplicy. Dla człowieka wierzącego nie ma dwóch odrębnych od siebie światów:
świata religii i świata życia codziennego. Eucharystia co chwilę ukazywała nam wieloraką jedność:
jedność Osób Trójcy Świętej, jedność Ciała i Krwi w Chrystusie, jedność Chrystusa z nami, jedność
nas wszystkich ze sobą. Ciągle chodzi o tę samą podwójną komunię - jedność z Bogiem i między nami,
czyli w codziennym życiu. Jak przypomniał nam wielokrotnie św. Jan Paweł II, to wszystko, co
zastało nam dane przez Boga, zostało nam również „ zadane” . Msza Święta trwa nadal.

Intencje modlitw w Kołach Żywego Różańca - grudzień 2015
Ogólna - Abyśmy wszyscy mogli doświadczyć miłosierdzia Boga, który nigdy nie męczy
się przebaczaniem.
Misyjna - Aby rodziny, szczególnie te cierpiące, w narodzinach Chrystusa odnalazły
nadzieję.

Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia
Rozpocznie się on 8 grudnia 2015 roku, w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP a
zakończy się w uroczystość liturgiczną Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, 20 listopada
2016 r. W związku z Jubileuszem w III Niedzielę Adwentu 13 grudnia 2015 roku zostaną
otwarte Drzwi Święte w czterech Bazylikach Papieskich w Rzymie, które staną się Bramą
Miłosierdzia, gdzie każdy wchodzący będzie mógł doświadczyć miłości Boga, który pociesza,
przebacza i daje nadzieję. Ta sama Brama Miłosierdzia zostanie otwarta na cały rok we
wszystkich kościołach katedralnych, sanktuariach i innych kościołach o szczególnym
znaczeniu, wyznaczonych przez biskupów diecezjalnych.
W Archidiecezji białostockiej Drzwi Miłosierdzia zostaną otwarte w następujących
świątyniach:
 kościół katedralny pw. Wniebowzięcia NMP w Białymstoku
 kościół pw. Miłosierdzia Bożego w Białymstoku
 kościół pw. Ofiarowania NMP w Różanymstoku
 kościół pw. Narodzenia NMP w Krypnie
 kościół pw. Św. Antoniego Padewskiego w Sokółce
 kościół pw. Matki Bożej Bolesnej w Świętej Wodzie
Zgodnie z wolą Ojca Świętego Franciszka w czasie Jubileuszu odpust jubileuszowy mogą
uzyskać wierni, którzy w duchu prawdziwego nawrócenia, wypełniając zwyczajne warunki
związane z uzyskaniem odpustu, czyli przystąpią do sakramentu pokuty, przyjmą Komunię
Świętą w Czasie Mszy Świętej lub poza nią oraz pobożnie odmówią Wyznanie Wiary i
pomodlą się w intencjach Ojca Świętego:
1. Osoby, które odbędą krótką pielgrzymkę do Drzwi Świętych otwartych w każdej
Katedrze i w kościołach wyznaczonych, tak jak również do którejś z czterech Bazylik
Papieskich w Rzymie ( św. Piotra, św. Jana na Lateranie, Matki Bożej Większej i św.
Pawła za Murami ). Pielgrzymowanie winno być połączone z osobistą refleksją nad
Bożym miłosierdziem.
2. Ponadto osoby, które z różnych powodów nie mogą udać się do Świętych Drzwi,
przede wszystkim chorzy, starsi i samotni, mogą uzyskać odpust jubileuszowy,
przeżywając z wiarą i nadzieją doświadczenie choroby i samotności poprzez przyjęcie
Komunii św. lub uczestnictwo we Mszy Świętej i w modlitwie wspólnotowej, także za
pośrednictwem środków społecznego przekazu.
3. Wszyscy wierni mogą uzyskać odpust jubileuszowy za każdym razem, kiedy wypełnią
jeden lub kilka uczynków miłosierdzia co do ciała lub duszy. Wiąże się z tym
obowiązek zaangażowania w życie miłosierdziem, aby otrzymać łaskę pełnego
przebaczenia.
4. Jubileuszowy odpust można uzyskać również dla zmarłych, „ aby miłosierne oblicze
Ojca uwolniło ich od wszelkich pozostałości winy „.

W listopadzie 2015 r. w naszej parafii Odeszli do Domu Ojca:
św. p. Placyda Chraboł, zm. 20.11.2015 r. ( Cm. Św. Rocha )
Niech odpoczywają w pokoju.
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