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Tabernakulum - miejsce wiecznej adoracji
Jeśli w pobliżu ołtarza znajduje się tabernakulum, celebrans dochodząc do niego przyklęka
najpierw w jego kierunku. Uzasadnieniem tej głębokiej czci okazywanej tabernakulum jest fakt, że
przechowuje się tam konsekrowany uprzednio na Mszy Świętej Eucharystyczny Chleb. I chociaż
sprawowanie Ostatniej Wieczerzy i świadome, pełne uczestniczenie w niej stanowi ośrodek
całego życia chrześcijańskiego, to jej owoc, konsekrowany Chleb, jest sakramentem trwałym i
także poza Mszą Świętą jest nadal tym samym Żywym Bogiem.
Co zawiera tabernakulum? Mieszczą się w nim puszki z uprzednio konsekrowanymi
komunikantami oraz tzn. kustodia , czyli naczynie służące do przechowywania Hostii, którą w
razie potrzeby wkłada się do monstrancji w czasie nabożeństw związanych z wystawieniem
Najświętszego Sakramentu. Konsekrowane Hostie przechowuje się dla potrzeb osób chorych,
zwłaszcza umierających, dla ewentualnego udzielania Komunii Świętej poza Mszą Świętą, a
także w celu adoracji.
Praktyka adoracji, zarówno indywidualnej, jak też wspólnotowej, wypływa z podstawowego
przekonania o rzeczywistej obecności Chrystusa w postaci konsekrowanego Chleba. Jest to
oczywista konsekwencja ofiary mszalnej. Człowiek skupiony na adoracji trwa w komunii z
Jezusem. Podtrzymuje spotkanie, przyjaźń, bliskość z Chrystusem. Prze tabernakulum, czyli tan
naprawdę przed Jezusem, można wtedy łatwiej, serdeczniej otworzyć swoje serce i podzielić się z
Nim tym wszystkim, co nasze serce wypełnia. Tu jest sprzyjający moment, by odkryć swoje
radości i bóle, nadzieje i troski, prośby, dziękczynienie czy uwielbienie. Tajemnice indywidualnej
rozmowy z Bogiem są zresztą zawsze bardzo osobiste i trudne do opisania. Adoracja bowiem to
także duchowa komunia z Bogiem. Ona każdego z nas może odświeżyć , odnowić, pozwala
radośniej i pogodniej spojrzeć na swoje życie. Bóg przecież chce być z nami. Dlatego adoracja
przed tabernakulum to uprzywilejowany moment naszego duchowego „dokarmiania się „ ,
pomnażania naszej wiary, nadziei i miłości. Pielęgnowanie osobistej adoracji ułatwia później
właściwe uczestnictwo we Mszy Świętej.
Wyjątkowość znaczenia tabernakulum przepisy liturgiczne podkreśliły szeregiem ustaleń i
norm. Tabernakulum musi być zbudowane z materiału trwałego, solidnego, ma być nieusuwalne,

nieprzeźroczyste, dobrze zamknięte, aby wykluczyć niebezpieczeństwo profanacji. Wieczna
lampka zaś w pobliżu tabernakulum wskazuje na Chrystusa - światłość świata i wieczną
światłość. Ponadto tabernakulum powinno być umieszczone w dobrze widocznym miejscu
kościoła, przyozdobione i łatwo dostępne dla indywidualnej adoracji. W większych budynkach
kościelnych zaleca się wyodrębnić osobną kaplicę ułatwiającą osobistą modlitwę i adoracyjne
skupienie.
W jednym z kościołów wisi napis: „ Przyjdźmy odwiedzić naszego Eucharystycznego Sąsiada „.
Jezus czeka!

Intencje modlitw w Kołach Żywego Różańca - wrzesień 2016
Papieskie intencje ogólne - Aby każdy przyczyniał się do dobra wspólnego i budowy
społeczeństwa, które stawia w centrum osobę ludzką.
Papieskie intencje misyjne - Aby chrześcijanie, uczestnicząc w sakramentach i rozważając Pismo
Święte, stawali się coraz bardziej świadomi swojej misji ewangelizacyjnej.

Ogłoszenia katechetyczne
Katechezy parafialne przed I Komunią Świętą w każda drugą niedzielę miesiąca na Mszy Świętej
o godz. 11.00 ( począwszy od października ).
Katechezy parafialne przed bierzmowaniem w każdą trzecią niedzielę miesiąca na Mszy Świętej o
godz. 12.30. Zapisy ( dotyczy uczniów III - cich klas Gimnazjum ) do końca września.

W sierpniu 2016 r. w naszej parafii:
Sakrament chrztu przyjęli;
1. Hanna Kaczmarek, ur. 06.06.2016 r.
2. Zofia Śledź, ur. 24.02.2016 r.

Do Domu Ojca odeszli:
1.Barbara Michałowska, zm. 09.08.2016 r. Cm. Św. Rocha / Wszystkich Świętych
MB Różańcowa w Internecie: www.mbrozancowa.bialystok.opoka.org.pl

Pielgrzymka! Fatima - Santiago de Compostella
Z okazji zbliżającej się 100 rocznicy objawień Matki Bożej w Fatimie Biuro Pielgrzymkowe “ PAX
“ organizuje w dniach 18 - 26. 10. 2016 r. pielgrzymkę do Fatimy oraz do grobu

św.

Jakuba Większego w Santiago de Compostella. Przelot do Portugalii samolotem. Zwiedzanie
zaplanowanych miejsc autokarem. Dokładny program wywieszony w gablocie przy kaplicy. Koszt
2900 zł.

Zapisy w Biurze Pielgrzymkowym „ PAX „ ul. Ks. A. Abramowicza 1 ( przy
kościele św. Rocha ), Tel. 85 674 5924. www.bppax.pl

