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Czy śpiewana Msza Święta jest lepsza?
Dlaczego człowiek wierzący powinien śpiewać w czasie Mszy Świętej? Bo śpiew religijny jest
uzewnętrznieniem wiary. Pieśń kościelna to także modlitwa. Śpiewana zaś modlitwa ułatwia
zapamiętanie tekstu, pozwala na zatrzymanie przez chwilę w sobie jej przesłania. Śpiew to także
przemawianie do Boga. W zależności od treści pieśni przybiera charakter uwielbienia, hołdu,
błagania o pomoc, o opiekę, o przebaczenie grzechów. Innym razem ta śpiewana modlitwa jest
pełna liryzmu, radości, ufności czy pogody ducha. Przykładem służą tu polskie kolędy.
Uogólniając, możemy stwierdzić, że śpiew religijny jest po prostu rozmową z Bogiem, gdyż każdy
śpiew to także mowa, tyle tylko, że w innej formie. Z pewnością śpiew i muzyka są wytworem
sztuki, są językiem uczuć i odczuć, naturalnym sposobem budzenia bliskości i wspólnoty między
nami. W śpiewie zaś religijnym potwierdzamy naszą wiarę. Śpiewając wyznaję, że wierzę, w co
wierzę, komu wierzę i jak wierzę.
Śpiew religijny, poza tym „ boskim „ wymiarem, ma także ludzki charakter. Jest on muzycznym
środkiem porozumiewania się ludzi między sobą. Razem śpiewamy te same teksty, te same
melodie. Wspólna czynność zbliża, jednoczy, a nawet godzi skłóconych. Razem wyrażamy naszą
wiarę, radość i wolność. Głos jednego jest potwierdzony głosami innych. Z wielu serc, z wielu ust jeden chór.
Liczne dokumenty Kościoła przypominają, że każda liturgia, zwłaszcza Msza Święta, jeśli
połączona jest ze śpiewem, zawsze na tym zyskuje. Celebracja staje się wówczas bardziej
namaszczona i okazała. Poprzez śpiew podkreślony zostaje uroczysty charakter zgromadzenia
liturgicznego. Wspólny śpiew umacnia także społeczny i wspólnotowy charakter liturgii. Harmonia
śpiewu pogłębia harmonię serc. Ta jednocząca rola śpiewu pozwala zauważyć, że nikt nie jest „
samotną wyspą „. Mamy wtedy świadomość bycia razem. Dotyczy to wykonywania zarówno
całych pieśni religijnych, jak też melodyjnego, choć krótkiego zazwyczaj dialogowania z
celebransem.

Na koniec warto zauważyć, że wszelki śpiew i muzyka kościelna mają zawsze charakter
kultyczny. Są one bowiem wyrazem czci składanej Bogu. Każda przecież celebracja liturgiczna
jest kultem, czyli hołdem stworzenia wyrażanym Stwórcy. Dokonujemy tego poprzez pełne,
czynne, świadome uczestniczenie w każdej liturgii, a we Mszy Świętej w sposób szczególny.
Nasz mszalny śpiew jest zatem jednym ze sposobów pełniejszego uczestniczenia w liturgii
eucharystycznej.

Intencje modlitw w Kołach Żywego Różańca - czerwiec 2016
Papieskie intencje ogólne - Aby osoby starsze, zepchnięte na margines, a także samotne
znajdowały, również w wielkich miastach, okazje do spotkania i solidarności.
Papieskie intencje misyjne - Aby seminarzyści, nowicjusze i nowicjuszki spotkali formatorów,
którzy żyją radością Ewangelii i przygotowują ich z mądrością do przyszłej misji.

Wizytacja kanoniczna parafii… Prymicja!
Za nami ważny czas w życiu naszej parafii. W ostatnich dniach kwietnia przeżyliśmy kolejną (
drugą w naszej historii ) wizytację kanoniczną i bierzmowanie ( 30.04 2016 r. ), Uroczystość I
Komunii Świętej ( 08.05.2016 r. ), świecenia kapłańskie i Mszę Świętą prymicyjną ks. Łukasza
Borowskiego ( 29.05.2016 r. ). Wszystkie te wydarzenia wymagały sporego zaangażowania osób
bezpośrednio z nimi związanych, ale też całej parafii. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy nie
szczędzili swoich sił i czasu i czynnie włączyli się w ich organizację. Dziękujemy rodzicom
młodzieży gimnazjalnej, która przystąpiła do sakramentu bierzmowania i samej młodzieży, za
pełne zrozumienia podejście do spotkania z ks. Arcybiskupem i

świadome podjęcie zadań

wynikających z przyjętego sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej. Dziękujemy rodzicom dzieci
pierwszokomunijnych za wzorcowe przygotowanie Uroczystości I Komunii św. we współpracy z
Panem Katechetą. Bóg zapłać!
Uroczystość prymicyjna wymagała szczególnej mobilizacji z racji na rangę wydarzenia jak i
specyficzne warunki w jakich ( póki co ) przyszło nam działać. Ale daliśmy radę - tak jak
wielokrotnie wcześniej przy innych wyzwaniach. Dziękujemy wszystkim, którzy z radością
współuczestniczą w pokonywaniu trudności i przez to osobiście zapisują chlubną kartę naszych
parafialnych dziejów.

Przed nami ostatni odcinek oczekiwania na rozpoczęcie budowy kościoła. Jubileusz
Miłosierdzia jest dobrą okazją by tak się stało!

W maju 2016 r. w naszej parafii:
Sakrament chrztu przyjęli:
Michał Borowski ur. 26.02.2016 r.
Aleksandra Malinowska, ur. 28.01.2016 r.
Aleksander Bahl, ur. 13.02.2016 r.
Jakub Rutkowski, ur. 09.03.2016 r.
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Odeszli do Domu Ojca:
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św. p. Eugeniusz Dąbrowski, zm.24.04 2016 r. ( Cm. Wszystkich Świętych w Białymstoku )
św. p. Mirosław Cybulko, zm.27.04.2016 r. ( Cm. w Wszystkich Świętych w Białymstoku )
św. p. Janusz Czajkowski, zm. 24.05.2016 r. ( Cm. Miejski w Karakulach )
św. p. Teresa Oszmiańska, zm. 25.5.2016 r. ( Cm. Farny )
św. p. Henryka Markiewicz, zm. 26.05.2016 r. ( Cm. św. Rocha / Wszystkich Świętych ) )

Niech odpoczywa w pokoju.

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

