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BOZE
NARODZENIE

GRUDZIEÑ 2017

Papieska Intencja Apostolstwa Modlitwy
na grudzieñ
Ogólna: Aby osoby starsze, wspierane przez rodziny i przez wspólnoty
chrzeœcijañskie, wspó³pracowa³y, wykorzystuj¹c m¹droœæ i doœwiadczenie,
w przekazywaniu wiary i wychowywaniu nowych pokoleñ.
¯YCIE SAKRAMENTALNE W PARAFII
p.w. Chrystusa Zbawiciela
(listopad 2017):
£aski chrztu dost¹pili:
Wojciech Kowalczyk, 11.11.2017
Emilia Rispoli, 12.11.2017
Liliana Krenz, 12.11.2017
Leon Mital, 12.11.2017
Sakramentalnym ma³¿eñstwem po³¹czyli siê:
brak
Do Pana odeszli (pogrzeby):
Zbigniew Szpak, l. 91
Henryk Demski, l. 68

INFORMACJE PARAFIALNE

Bo¿e Narodzenie - œwiêtem cz³owieka

B

o¿e Narodzenie jest œwiêtem cz³owieka. Rodzi siê cz³owiek.
Jeden z miliardów ludzi, którzy siê urodzili, rodz¹ siê i bêd¹ siê
rodzili na ziemi... I równoczeœnie jeden, jedyny, niepowtarzalny.
Je¿eli tak uroczyœcie obchodzimy narodzenie Jezusa, czynimy to dlatego,
aby daæ œwiadectwo, ¿e ka¿dy cz³owiek jest kimœ jedynym
i niepowtarzalnym... Zapewnia mu to Bóg. Dla Niego i wobec Niego
cz³owiek jest zawsze jedyny i niepowtarzalny; jest kimœ odwiecznie
zamierzonym i odwiecznie wybranym; jakimœ powo³anym i nazwanym
w³asnym imieniem.
Tak jak pierwszy cz³owiek, Adam, i jak ów nowy Adam, który rodzi
siê z Maryi Dziewicy w grocie betlejemskiej “któremu nadano imiê
Jezus” (£k 1, 31)...
Cz³owieczeñstwo bowiem zostaje podniesione w ziemskim
narodzeniu Boga. Cz³owieczeñstwo, “natura” ludzka, zostaje przyjêta do
jednoœci Boskiej Osoby Syna, do jednoœci S³owa Przedwiecznego...
Narodzenie S³owa Wcielonego jest pocz¹tkiem nowej mocy samego
cz³owieczeñstwa; mocy otwartej dla ka¿dego cz³owieka, wed³ug s³ów
œwiêtego Jana: “Da³o moc, aby siê stali dzieæmi Bo¿ymi” (J 1, 12).
Przyjmijcie wielk¹ prawdê o cz³owieku. Przyjmijcie ten wymiar
cz³owieka, który siê otworzy³ dla wszystkich ludzi... Przyjmijcie
tajemnicê, w której ¿yje ka¿dy cz³owiek, odk¹d narodzi³ siê Chrystus.
Bóg upodoba³ sobie w cz³owieku dla Chrystusa. Cz³owiek nie mo¿e tego
niszczyæ; nie wolno tego lekcewa¿yæ, nie wolno tego nienawidziæ.
Weso³ych Œwi¹t ka¿demu cz³owiekowi i wszystkim ludziom.
Weso³ych Œwi¹t, w pokoju i radoœci Chrystusa.
Jan Pawe³ II, Nauczanie papieskie, 1978-1982, Pallotinum

Przed œwiêtami mamy mo¿liwoœæ spowiedzi w czwartek, pi¹tek i sobotê
(21, 22 i 23 grudnia): rano od 6.30 do 8.30 i po po³udniu od 17.00 do 20.00
(w dolnym koœciele).
W Wigiliê Narodzenia Pañskiego, która w tym roku pokrywa siê
z 4. niedziel¹ Adwentu, przypominamy wiernym o obowi¹zku niedzielnej
mszy œw. oraz o tradycyjnym, postnym i bezalkoholowym charakterze
polskiej wieczerzy wigilijnej, której powinna towarzyszyæ wspólna
modlitwa, Ewangelia wg œw. £ukasza rozdz. 2, 1-14, ³amanie siê op³atkiem,
wspólny œpiew kolêd.
W tym roku (pierwszy raz po 11 latach) Wigilia Bo¿ego Narodzenia
przypada w niedzielê. Jest to jednoczeœnie IV Niedziela Adwentu. W zwi¹zku
z tym 24. grudnia Msze œw. niedzielne bêd¹ o godz.: 7.30, 9.00, 10.30, 12.00,
13.30 i 16.00. Nie bêdzie Mszy œw. o godz. 20.00. Natomiast wieczorem na
Pasterkê o 22.00 zapraszamy dzieci a na Pasterkê o 24.00 zapraszamy
wszystkich Parafian. Równie¿ ostatni dzieñ roku kalendarzowego
(Sylwester) przypada w niedzielê. Tego dnia nie bêdzie Mszy œw. o godz.
20.00.
W Poniedzia³ek 25. grudnia, w Uroczystoœæ Narodzenia Pañskiego msze œwiête bêd¹ odprawiane w porz¹dku niedzielnym. W pierwszy dzieñ
Œwi¹t nie bêdzie spowiedzi œwiêtej.
We wtorek, 26. grudnia – drugi dzieñ Œwi¹t – msze œwiête bêd¹
odprawiane równie¿ w porz¹dku niedzielnym. Podczas dodatkowej mszy
œw. o godz. 14.30 udzielimy sakramentu chrztu œwiêtego. Nastêpny termin
mszy œwiêtej chrzcielnej: stycznia.
W okresie kolêd, tj. od 27. grudnia do 31. stycznia 2017 r. zmieniony
zostaje harmonogram mszy œwiêtych w dni powszednie: msze œw. bêd¹ rano
o 7.15, 8.00 i 9.00 oraz po po³udniu o godzinie 16.00. Nie bêdzie mszy œw.
o godzinie 17.00 i 18.00; jedynie w soboty bêd¹ odprawiane wieczorne msze
œwiête (niedzielne) o godzinie 18.00.
Przez ca³y okres kolêd biuro parafialne bêdzie czynne tylko w soboty
od 11.00 do 13.00. Metryki do I Komunii i bierzmowania mo¿na zamawiaæ
telefonicznie lub mailowo, a odbieraæ po niedzielnych mszach.

„S³owo sta³o siê cia³em i zamieszka³o wœród nas” (J 1,14)

¯yczymy naszym Czytelnikom i Duszpasterzom,
aby Nowonarodzony Chrystus obudzi³ w nas to, co
jeszcze uœpione, o¿ywi³ to, co ju¿ martwe; niech
œwiat³o Jego S³owa prowadzi nas przez ¿ycie do
wiecznoœci.
Redakcja
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KONCEPCJA WYSTROJU
PREZBITERIUM

P

rezbiterium koœcio³a, w stosunku do kubatury wnêtrza, nie pe³ni
obecnie dominuj¹cej roli. A przecie¿ powinno byæ najwa¿niejsze;
przyci¹gaæ wzrok. Zw³aszcza nowo zamontowane organy, które s¹
wa¿nym i podstawowym elementem wyposa¿enia koœcio³a - ale te¿ du¿¹
p³aszczyzn¹ - pokaza³y jak potrzebne jest obecnie jednolite opracowanie
prezbiterium. Stworzenie wa¿nej, jednorodnej i wyodrêbnionej strefy.
Podstawowym celem proponowanych zmian nie jest do³o¿enie
kolejnych elementów dekoratorskich, lecz ujednolicenie wnêtrza.
Powi¹zanie w ca³oœæ krzy¿a Œw. Franciszka, którego pierwowzór pochodzi
z w³oskiego koœcio³a San Damiano z oko³o roku 1200 ( Jego stylistyka jak
ca³a sztuka we W³oszech kiedy powstawa³, siêga³a do wzorów bizantyjskich,
korzeni wczesnochrzeœcijañskich) razem z istniej¹c¹ ju¿ drog¹ krzy¿ow¹
malowan¹ w tym samym stylu oraz proponowane nowe obrazy, które
podkreœl¹ wagê i poprawi¹ proporcje tego centralnego, œwiêtego miejsca
w stosunku do pozosta³ych elementów wyposa¿enia koœcio³a.
Kopia krzy¿a z naszego koœcio³a zostanie uzupe³niona o wizerunki
archanio³ów Micha³a i Gabriela oraz anio³ów adoruj¹cych krzy¿. Ich
postacie malowane na deskach równie¿ nawi¹zywaæ bêd¹ do obrazów
wczesnoœredniowiecznych z tego okresu. Obrazy oraz krzy¿ ujête zostan¹
w z³ocone ramy, które stanowiæ bêd¹ formê t³a symbolizuj¹cego
rzeczywistoœæ ponadczasow¹. Zrealizowanie tego projektu pozwoli na
zamkniêcie strefy prezbiterium nowymi oknami (co te¿ mamy w planach)
tworz¹c spójn¹ ca³oœæ tego najwa¿niejszego miejsca w naszej œwi¹tyni.
Ksi¹dz Proboszcz

WYDARZENIA PARAFIALNE
W niedzielê 3. grudnia Ruch Szensztacki naszej parafii zaprosi³ parafian
na Mszê œw. o godz. 16.00, podczas której powitano obraz Matki Bo¿ej
Królowej Nowej Ewangelizacji Europy, koronowany koronami papieskimi,
poœwiêconymi przez papie¿a Benedykta XVI, który pielgrzymowa³ po wielu
parafiach w 18 krajach Europy; obecnie pielgrzymuje w Polsce. Po Mszy œw.
odby³o siê nabo¿eñstwo: Czuwanie - z Maryj¹, Królow¹ Nowej
Ewangelizacji.
Równie¿ w niedzielê 3. grudnia,
o godzinie 18.00
w Betanii, odby³o siê
kolejne spotkanie
z cyklu "Ma³¿onkowie i rodzice
w akcji". Tematem
warsztatów, prowadzonych przez Alicjê
i Krzysztofa Szareckich by³: "Kryzys
w ma³¿eñstwie - jak
go prze¿yæ?”
W tê sam¹ nieFoto: F. Najbar
dzielê, podczas Mszy
œw. o godzinie 12.00 ksi¹dz Proboszcz poœwiêci³ ksi¹¿eczki do nabo¿eñstwa
dla dzieci I-komunijnych. A po Mszy œwiêtej odwiedzi³ nasz¹ parafiê Œwiêty
Biskup Miko³aj
W pi¹tek i sobotê (8-9 grudnia) nasz parafialny CARITAS w³¹czy³ siê

w Akcjê „TAK POMAGAM”. Nasi wolontariusze zbierali ¿ywnoœæ, œrodki
czystoœci, chemiê itp. w sklepach Marcin, Mariol oraz Delfin w godzinach
9.00-15.00. Wszystkim darczyñcom sk³adamy serdeczne Bóg Zap³aæ.
W sobotê 16. grudnia odby³o siê spotkanie op³atkowe seniorów i osób
samotnych w Szkole Podstawowej nr 81. Relacjê z tego spotkania w nastêpnym biuletynie.
Jak co roku nasz
parafialny CARITAS
rozprowadza TUTKI
C H A RY TAT Y W N E .
Akcja polega na wype³nieniu specjalnych
papierowych toreb
artyku³ami spo¿ywczymi, œrodkami
czystoœci. Torby mo¿na
odebraæ przy wyjœciu
z koœcio³a. Wype³nione
Foto: £. Wolak
Tutki mo¿na sk³adaæ do
koszyka przy kaplicy Matki Bo¿ej Nieusta-j¹cej Pomocy w górnym koœciele
i B³ogos³awionego Wincentego Frelichowskiego w dolnym koœciele lub
w zakrystii. Zebrane dary zostan¹ przekazane osobom w trudnej sytuacji
materialnej. Serdeczne Bóg zap³aæ za ofiarnoœæ.
W ramach Akcji Wigilijne Dzie³o Pomocy Dzieciom nasz parafialny
CARITAS rozprowadza œwiece wigilijne. Ma³a 7 z³ du¿a 17 z³. Zebrane t¹
drog¹ œrodki zostan¹ przeznaczone na dofinansowanie wypoczynku
zimowego i letniego dla dzieci z rodzin najbardziej potrzebuj¹cych. Za
¿yczliwoœæ Serdeczne Bóg Zap³aæ.
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WIZYTA DUSZPASTERSKA 2017/2018
" O Bo¿e niepojêty, kto pojmie mi³oœæ Tw¹?
Na sianie wœród bydlêty, masz tron i s³u¿bê sw¹.
Jezuniu mój najs³odszy, Tobie oddajê siê.
O skarbie mój najdro¿szy, racz wzi¹æ na w³asnoœæ mnie"
Kochani Parafianie! Niech przychodz¹cy Jezus znajdzie nasze serca czyste i otwarte,
serca pe³ne mi³oœci, dobroci i przebaczenia.
Niech œwiat³o Gwiazdy Betlejemskiej nieustannie wskazuje drogê do Jezusa.
Niech Bo¿e Dzieciê nape³ni pokojem nasze domy
i pob³ogos³awi Rodzinom w ka¿dym dniu Nowego Roku.

Duszpasterze parafii Chrystusa Zbawiciela w Gdañsku Osowej
Parafian odwiedzaæ bêdziemy w dni powszednie od godz. 17.00 do 21.00,
w soboty, niedziele od godz. 15.00 do 21.00.

27.12.2017 (œroda): Komandorska
28.12.2017 (czwartek): Kielnieñska nieparzysta (+ Zatokowa 29), Sopocka
29.12.2017 (pi¹tek): Kielnieñska parzysta, Nowa, Drawska
30.12.2017 (sobota): Wenus, Galileusza, Dêbowa, Orzechowa, Teleskopowa, Ozyrysa, Plutona
02.01.2018 (wtorek): Izydy, Centaura
03.01.2018 (œroda): Daru Pomorza, Otago, Afrodyty
04.01.2018 (czwartek): Borchardta, Maciejewicza, Victorii
05.01.2018 (pi¹tek): Juraty, Zatokowa
06.01.2018 (sobota): Barniewicka parzysta (do kapliczki), Letniskowa
07.01.2018 (niedziela): Nowy Œwiat - za torami, Malinowa, Do Jaru, Jagodowa, Borówkowa,
Klonowa, Lipowa, Brzozowa, Wichrowe Wzgórze, Witra¿owa, Nad Jeziorem
08.01.2018 (poniedzia³ek): Barniewicka nieparzysta (do kapliczki), Okrêtowa
09.01.2018 (wtorek): Parterowa, Willowa, Rabatki
10.01.2018 (œroda): Korsarzy, Siedleckiego 2 i 6
11.01.2018 (czwartek): So³dka (+ Siedleckiego 10 i 12)
12.01.2018 (pi¹tek): Cumowników
13.01.2018 (sobota): Nowy Œwiat od przesypowni, Penelopy, Ateny, Oriona, Barniewicka za
kapliczk¹ parzysta i nieparzysta
14.01.2018 (niedziela): WoŸnicy, Merkurego, Jowisza, Andromedy, Urana, Strzelca, Neptuna,
Plejady, Mirandy, Planetarna, Saturna
15.01.2018 (poniedzia³ek): Konstelacji, Herosa, Seleny
16.01.2018 (wtorek): Junony, Konkordii, Westy, Cerery, Hestii
17.01.2018 (œroda): ca³a Zeusa (+ Afrodyty 6), Temidy
18.01.2018 (czwartek): Chirona, Pegaza, Minerwy
19.01.2018 (pi¹tek): Posejdona, Prometeusza, Ledy
20.01.2018 (sobota): Wendy
21.01.2018 (niedziela): Kozioro¿ca, Gryfa Pomorskiego
22.01.2018 (poniedzia³ek): Osiedle Tadeusza
23.01.2018 (wtorek): Antygony
24.01.2018 (œroda): Biwakowa, Parkowa, Gajowa, Bukowa
25.01.2018 (czwartek): Niedzia³kowskiego, Relaksowa, Regatowa, Sportowa
26.01.2018 (pi¹tek): Balcerskiego, Siedleckiego 18, 28 i 45
27.01.2018 (sobota): Szalupowa, Parkingowa, Trapowa (+ So³dka 8 i Siedleckiego 16)
28.01.2018 (niedziela): Nawigatorów, Zaruskiego, Teligi
29.01.2018 (poniedzia³ek): Smugowa (+Szalupowa 69 i 71), Szafera
30.01.2018 (wtorek): Kwiatkowskiego, Balcerskiego bloki 4, 6 i 8
31.01.2018 (œroda): KOLÊDA DODATKOWA – od godz. 17.00
W tym roku wprzeprowadzaniu wizyt
duszpasterskich
bêd¹ pomagaæ nam:

ksi¹dz Nikos Skuras,
który w 2013 roku
w naszej parafii g³osi³
rekolekcje
wielkopostne,

oraz ksi¹dz kanonik Maciej
Sobczak, by³y wikariusz
naszej parafii,
Dyrektor Ekonomiczny
Gdañskiego Seminarium
Duchownego.
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ontynuuj¹c cykl przybli¿ania czytelnikom postaci z naszych stron,
pragnê przypomnieæ ksiêdza Edmunda
Roszczynialskiego. Urodzi³ siê w parafii
œw. Krzy¿a w Rumii i tam zosta³ ochrzczony. Ale
ma³a dygresja.
Otó¿ osoby pochodz¹ce z Rumii, które
otrzyma³y œwiêcenia kap³añskie lub z³o¿y³y œluby
zakonne, spotykaj¹ siê co dwa lata przy o³tarzu, a
potem przy grillu, na wspominkach.
Wyœwiêconych w okresie od wojny do dzisiaj by³o
prawie 70. ksiê¿y i 30 sióstr zakonnych. Nie
wszyscy przyje¿d¿aj¹, jedni umarli, inni na
misjach lub choruj¹. Ale zwykle jest nas 50 - tka.
Piszê o tym, bo we wszystkich spisach
i przypomnieniach, zawsze na pierwszym miejscu
jest wspomniany kandydat na o³tarze - ksi¹dz Edmund. Do szko³y œredniej
uczêszcza³ w Chojnicach i w Wejherowie. Nale¿a³ do tajnej organizacji
filomackiej “Wiec”. Po maturze wst¹pi³ do Seminarium Duchownego w
Pelplinie. Tam nale¿a³ do ko³a kaszubologów. Po œwiêceniach w roku 1913.
prymicje odprawi³ w Rumii, a potem zosta³ wikariuszem w Drzycimiu,

nastêpnie w Grudzi¹dzu. W czasie I wojny by³ sanitariuszem i kapelanem.
W roku 1920 zosta³ prefektem w Seminarium Nauczycielskim
w Wejherowie i okaza³o siê, ¿e mia³ ogromne powa¿anie u m³odych ludzi.
W roku 1924 zosta³ proboszczem parafii œw. Trójcy w Wejherowie. Da³ siê
poznaæ jako bardzo dobry kap³an, gorliwy patriota, zas³u¿ony wychowawca
i opiekun ubogich. Razem z burmistrzem by³ inicjatorem budowy osiedla
domków jednorodzinnych w Œmiechowie (dzielnica Wejherowa). By³
wielkim mi³oœnikiem Kalwarii Wejherowskiej. Zbiera³ materia³y
historyczne, remontowa³ i du¿o pisa³ po tej niezwyk³ej chlubie miasta.
Wieloraka dzia³alnoœæ duszpasterska, spo³eczna i patriotyczna ksiêdza
proboszcza nie mog³a byæ niezauwa¿ona przez Niemców. Znalaz³ siê na
czarnej liœcie osób przeznaczonych do likwidacji. On sam s¹dzi³, ¿e nic mu
nie grozi, bo genera³ Erwin Rommel (siostra mamy by³a ¿on¹ genera³a)
zapewni³, ¿e bêdzie o nich w Berlinie pamiêta³ i gwarantuje im
bezpieczeñstwo.
Po wybuchu wojny zd¹¿y³ jeszcze powo³aæ organizacjê charytatywn¹,
dla pomocy poszkodowanym. Jednak wkrótce zosta³ aresztowany
z inteligencj¹ i duchownymi oraz dzia³aczami z okoli Wybrze¿a - Gdyni,
Pucka, Wejherowa. W listopadzie wywo³ano go z celi i s³uch o nim zagin¹³;
s¹dzono, ¿e zosta³ rozstrzelany w Piaœnicy. Dopiero w roku 1971.
znaleziono kobietê, która widzia³a moment mêczeñstwa ksiêdza Edmunda
i rzeczywiœcie znaleziono cia³o ksiêdza tam, gdzie wskaza³a.
Pamiêæ o tym duszpasterzu trwa³a i trwa do dzisiaj. Czekamy na
beatyfikacjê!
Ksi¹dz Henryk Bietzke

Z cyklu: KATOLICKI SAVOIR - VIVRE

wykonujemy znaku krzy¿a ani ¿adnego innego znaku.

Z cyklu: ¯yjemy poœród œwiêtych Pañskich
S³. Bo¿y ks. Edmund Roszczynialski
z Wejherowa (1888 - 1939)

K

Modlitwa eucharystyczna
Wykorzystuj¹c kieszonkowy podrêcznik Wojciecha Jaronia („Katolicki
savoir - vivre... czyli czego nie wiesz o zachowaniu w koœciele”, WydawnicPo przeistoczeniu i aklamacji: „Oto wielka tajemnica wiary”,
two RAFAEL, 2014), z inicjatywy ksiêdza Proboszcza opracowaliœmy tekst, uczestniczymy w zachwycie nad dzia³aniem Boga, w uwielbieniu
który zosta³ przez niego zaakceptowany:
i dziêkczynieniu, które s¹ podstawowym motywem modlitwy
eucharystycznej.
W mszale dla diecezji polskich jest piêæ modlitw eucharystycznych
Poprzedni odcinek zakoñczyliœmy omówieniem Prefacji, a w tym odcinku podstawowych oraz dodatkowe: dwie o tajemnicy pojednania, trzy
przedstawimy Sanctus, Przeistoczenie, Modlitwê eucharystyczn¹, modlitwê z udzia³em dzieci. Maj¹ one podobn¹ budowê. Zwracamy siê w nich do
Pañsk¹ oraz Znak pokoju. ¯yczymy uwa¿nej i owocnej lektury,
Boga Ojca, prosz¹c, aby przyj¹³ ofiarê, któr¹ sk³adamy oraz dziêkuj¹c
jednoczeœnie za ³askê, dziêki której mo¿emy tê ofiarê z³o¿yæ. Nastêpnie
Sanctus
modlimy siê o jednoœæ „przyjmuj¹cych Cia³o i Krew Chrystusa”. Bo¿ej
Wraz z anio³ami i œwiêtymi oddajemy czeœæ Bogu i Jezusowi, gdy¿ tekst
opiece powierzamy Koœció³ pielgrzymuj¹cy (papie¿a i biskupów), modlimy
„Sanctus” („Œwiêty”) jest chrystocentryczny. To w³aœnie Jezus
siê za ¿ywych i umar³ych. Na koniec prosimy, aby Bóg, dziêki ofierze Jezusa
jest„b³ogos³awiony, który idzie w Imiê Pañskie”, odpowiadaj¹cym na nasze
Chrystusa, udzieli³ nam zbawienia, dopuszczaj¹c „do grona swoich
wo³anie „maranatha - przyjdŸ, Panie Jezu”. Œpiew ten mówi tak¿e, ¿e
wybranych” wraz ze œwiêtymi, których imiona s¹ wypowiadane.
sprawowanie Eucharystii jest przygotowaniem na powtórne przyjœcie
Modlitwê eucharystyczn¹ koñczy doksologia, która nawi¹zuje do s³ów
Jezusa.
Apokalipsy, aby przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie oddaæ Bogu
Przeistoczenie
Ojcu wszelk¹ czeœæ i chwa³ê. Nasze „amen” niech wyp³ywa z g³êbi serca,
Przyjmujemy postawê klêcz¹c¹, pe³n¹
gdy¿ jest to najwa¿niejsze „amen” w liturgii.
szacunku, uni¿enia i œwiadomoœci uczestniczeDlatego mo¿na je trzykrotnie powtórzyæ, mówi¹c
nia w niesamowitej tajemnicy.
lub œpiewaj¹c.
Kap³an wypowiada s³owa epiklezy, czyli
„Ojcze nasz”
wezwania skierowanego do Boga, aby dary
To przepiêkny tekst, który znamy na pamiêæ,
chleba i wina, przez dzia³anie Ducha Œwiêtego,
a którego nauczy³ nas Jezus. Modlitwê tê
sta³y siê Cia³em i Krwi¹ Syna Bo¿ego i aby
wypowiedzmy lub wyœpiewajmy z odpowiednim
niepokalana Hostia pos³u¿y³a zbawieniu tym,
nastawieniem duchowym. Niech to nie bêdzie
którzy j¹ przyjm¹ w Komunii.
recytacja wiersza lub œpiew znanej nam pieœni.
Patrz¹c na chleb i wino, które staj¹ siê
B¹dŸmy œwiadomi ka¿dego s³owa, które z nas
Cia³em i Krwi¹ zmartwychwsta³ego Zbawiciela,
wychodzi. Podczas tej modlitwy pozostajemy w
jesteœmy œwiadkami najwiêkszego cudu.
postawie stoj¹cej. Nie rozk³adamy r¹k. Postawa
Prawdziwy Bóg - Jezus Chrystus - jest fizycznie
oranta nale¿y do celebransa.
obecny na o³tarzu. Chleb i wino nie s¹
symbolami Jego obecnoœci, s¹ rzeczywistym
„Znak pokoju”
Cia³em i Krwi¹ Jezusa. Patrz¹c na œwiête
Po s³owach kap³ana lub
postacie, nie mo¿na powstrzymaæ siê przed
diakona:„Przeka¿cie sobie znak pokoju”, znak
powtórzeniem s³ów œwiêtego Tomasza: “Pan
ten przekazujemy sobie przez podanie d³oni lub
mój i Bóg mój”. To jedyna sensowna reakcja
skiniêcie g³ow¹. Mo¿na do konkretnej osoby
cz³owieka na cud przeistoczenia.
dodaæ: „Pokój z tob¹”. Nie nale¿y w tym czasie
Gong, w który uderzaj¹ ministranci, gdy
biegaæ po koœciele, ¿eby ka¿demu z obecnych ten
celebrans podnosi ku górze Cia³o Pañskie i
znak przekazaæ. Znak pokoju nie staje siê bardziej
kielich z Jego Krwi¹, podkreœla uroczyste
wartoœciowy przez to, ilu osobom uœciœniemy
znaczenie tej chwili. Powinniœmy wtedy trwaæ w
d³oñ. Dlatego po wezwaniu do przekazania znaku
postawie klêcz¹cej bez wykonywania innych
pokoju, wymieñmy siê tym znakiem z tymi,
gestów (nie bijemy siê w piersi, nie k³aniamy siê,
którzy stoj¹ najbli¿ej nas.
nie rozk³adamy r¹k...). Nasz wzrok powinniœmy
skierowaæ na Jezusa, który tak¿e na nas patrzy z wysokoœci o³tarza.
cdn
Po przeistoczeniu wracamy do pozycji stoj¹cej. Przed wstaniem nie

O zachowaniu w koœciele (5)

WYDAWCA: PA RAFIA
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