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Wokó³ sakramentów.
Eucharystia - dlaczego taka wa¿na?
Chrzeœcijanie udaj¹cy siê na Mszê Œwiêt¹ niekiedy powiadaj¹,
¿e "id¹ do koœcio³a", by zaznaczyæ swój udzia³ w sprawowanej
Eucharystii, która stanowi centralny punkt urzeczywistniania siê
Koœcio³a. Podczas jej sprawowania wspólnota chrzeœcijan
najpe³niej uœwiadamia sobie, sk¹d pochodzi, gdzie siê znajduje
i dok¹d zmierza. Wobec tak wielkiego znaczenia Eucharystii
dla ¿ycia religijnego nie mo¿e dziwiæ, ¿e Koœció³ pod grzechem
zobowi¹zuje wierz¹cych, którzy nie maj¹ ¿adnych przeszkód,
do brania w niej udzia³u w ka¿d¹ niedzielê i nakazane œwiêta
koœcielne. Dlaczego Msza Œwiêta jest tak wa¿na? Dlaczego
nazywamy j¹ "centrum ¿ycia Koœcio³a"? Koœció³ wyjaœniaj¹c czym
jest Eucharystia przypomina najpierw, ¿e ustanowi³ j¹ Chrystus w Wielki Czwartek podczas
spo¿ywania z uczniami Ostatniej Wieczerzy. Sam¹ zaœ Eucharystiê nazywa Ofiar¹ Cia³a
i Krwi Pana Jezusa, któr¹ On ustanowi³, aby w niej ca³e wieki, a¿ do swego przyjœcia,
utrwaliæ Ofiarê Krzy¿a i tak powierzyæ Koœcio³owi pami¹tkê swej Mêki i Zmartwychwstania.
Jest ona znakiem jednoœci, wiêzi¹ mi³oœci, uczt¹ paschaln¹, podczas której przyjmujemy
Chrystusa, a duszê nape³niamy ³ask¹ i otrzymujemy zadatek przysz³ej chwa³y.
Wielkoœæ ustanowionego przez Jezusa podczas Ostatniej Wieczerzy sakramentu
Eucharystii wyra¿aj¹ nazwy, ukazuj¹ce jego szczególne aspekty. Do najczêœciej u¿ywanych
nazw tego sakramentu nale¿¹: Eucharystia, Msza Œwiêta, Wieczerza Pañska, £amanie
Chleba, Zgromadzenie Pana, Najœwiêtsza Ofiara, œwiêta i Boska liturgia, œwiête Tajemnice,
Najœwiêtszy Sakrament o³tarza, Komunia Œwiêta. Nazwy te pokazuj¹, ¿e tworzy ona
Koœció³, wyra¿aj¹c jednoœæ wierz¹cych z Bogiem i miêdzy sob¹. Sakrament Eucharystii by³
zapowiadany ju¿ w Starym Testamencie w sprawowanej przez lud Bo¿y Starego Przymierza
uczcie paschalnej. Sw¹ zapowiedŸ ustanowienia tego sakramentu Jezus spe³ni³ podczas
spo¿ywania z Aposto³ami uczty paschalnej w czasie Ostatniej Wieczerzy. Sposób
ustanowienia tego sakramentu jest przypominany przez przewodnicz¹cego ka¿dego
zgromadzenia eucharystycznego. Zostaje w nim podkreœlane, ¿e Jezus wzi¹³ w swoje rêce
chleb, ³ama³ go "i rozdawa³ swoim uczniom, mówi¹c: «Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy:
To jest bowiem Cia³o moje, które za was bêdzie wydane»". Nastêpnie wzi¹³ w swoje rêce
kielich z winem, który "poda³ swoim uczniom, mówi¹c: «Bierzcie i pijcie z niego wszyscy:
To jest bowiem kielich Krwi mojej nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu
bêdzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyñcie na moj¹ pami¹tkê»". S³owa te
powtarzane podczas ka¿dej Mszy Œwiêtej ukazuj¹ myœlenie Jezusa o cz³owieku.
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Ewangelia wg Œw. Marka (Mk 1, 6b-11).
Jan Chrzciciel tak g³osi³: «Idzie za mn¹ mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien,
aby siê schyliæ i rozwi¹zaæ rzemyk u Jego sanda³ów. Ja chrzci³em was wod¹, On zaœ chrzciæ
was bêdzie Duchem Œwiêtym».
W owym czasie przyszed³ Jezus z Nazaretu w Galilei i przyj¹³ od Jana chrzest w Jordanie.
W chwili gdy wychodzi³ z wody, ujrza³ rozwieraj¹ce siê niebo i Ducha jak go³êbicê
zstêpuj¹cego na siebie. A z nieba odezwa³ siê g³os: «Tyœ jest mój Syn umi³owany, w Tobie
mam upodobanie».
* * * * * * * * * * * *
TO¯SAMOŒÆ MESJASZA
Jezus, od momentu przyjêcia chrztu nad Jordanem z r¹k Jana
Chrzciciela, namaszczony Duchem Œwiêtym i moc¹, przyst¹pi³
do pe³nienia swej misji zbawczej. Wtedy te¿ przez Boga
obwieszczone zosta³o ludziom, i¿ Jezus jest umi³owanym Jego
Synem, w Nim ma On upodobanie. G³os, który rozleg³ siê nad
Jezusem, treœci¹ tego, co obwieszcza³, nawi¹zywa³ do proroctwa
objawionego Ludowi Bo¿emu Starego Przymierza przez Boga
za poœrednictwem Ksiêgi Izajasza. Proroctwo to jest nam dziœ
przypomniane w pierwszym czytaniu (por. I¿ 42,1-4.6-7). Ten fragment
Ksiêgi Izajasza, napisany w po³owie VI w. przed Chr., objawi³
to¿samoœæ Mesjasza oraz ujawni³ czego i w jaki sposób mia³ On
dokonaæ, czyli po czym mo¿na bêdzie Go rozpoznaæ. Z treœci wspomnianej Ksiêgi wynika,
i¿ pe³en Ducha Bo¿ego Mesjasz mia³ byæ S³ug¹ Bo¿ym, przez Boga podtrzymywanym
i wybranym. Kimœ, w kim Bóg mia³ mieæ upodobanie, tzn. kogo s³owa i czyny Bóg mia³
w pe³ni aprobowaæ, którego s³owa i czyny mia³y byæ zgodne z Jego wol¹. U³atwieniu
rozpoznania w Jezusie z Nazaretu Mesjasza mia³o te¿ pomóc to, co g³osi³ o Nim œw. Jan
Chrzciciel: „ja nie jestem godzien, aby siê schyliæ i rozwi¹zaæ rzemyk u Jego sanda³ów”
(Mk 1,7). Na pewno szczególnym przedmiotem naszej medytacji powinniœmy uczyniæ dzisiaj
tak¿e fakt objawienia siê w czasie chrztu Jezusa z Nazaretu Trójcy Œwiêtej. Z podobnym
objawieniem Trójjedynego Boga spotkaliœmy siê wczeœniej podczas Zwiastowania.

* * * * * * * * * * * *
„Mêdrcy weszli w tajemnicê. Przeszli od ludzkich kalkulacji do tajemnicy: to by³o ich
nawrócenie. A nasze nawrócenie? Proœmy Pana, aby pozwoli³ nam prze¿yæ tê sam¹ drogê
nawrócenia, jak¹ prze¿ywali Mêdrcy. Aby nas broni³ i wyzwoli³ od pokus zakrywaj¹cych
gwiazdê. Abyœmy zawsze ¿ywili niepokój i stawiali sobie pytanie: «Gdzie jest gwiazda?»,
kiedy poœród z³ud œwiatowych stracimy j¹ z pola widzenia. Abyœmy nauczyli siê poznawania
na wci¹¿ nowy sposób tajemnicy Boga, abyœmy nie gorszyli siê «znakiem», wskazaniem,
tym znakiem, o którym mówili Anio³owie: «Niemowlê, owiniête w pieluszki i le¿¹ce
w ¿³obie» (£k 2,12), i abyœmy mieli pokorê, by prosiæ Matkê, nasz¹ Matkê, aby nam Go
ukaza³a. Abyœmy znaleŸli odwagê, ¿eby uwolniæ siê od naszych iluzji, od naszych za³o¿eñ,
od naszych «œwiate³», i abyœmy poszukiwali tej odwagi w pokorze wiary i mogli spotkaæ
Œwiat³o, Lumen, podobnie jak uczynili to trzej œwiêci Mêdrcy.”
(papie¿ Franciszek)
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Wokó³ sakramentów. Eucharystia ...(c.d.)
Koœció³ wierzy, ¿e Chrystus, który ustanowi³ Eucharystiê, jest
te¿ w sposób wyj¹tkowy i niepowtarzalny w niej obecny.
Naucza te¿, ¿e jest obecny prawdziwie, rzeczywiœcie
i substancjalnie: z Cia³em i Krwi¹, wraz z dusz¹ i Bóstwem. Jest
w niej obecny w sposób sakramentalny, to jest pod postaciami
eucharystycznymi chleba i wina, ca³y Chrystus: Bóg i cz³owiek,
tak d³ugo, jak d³ugo trwaj¹ same postacie eucharystyczne.
Dlatego te¿ nie tylko zachêca wierz¹cych do uczestniczenia
w Mszy Œwiêtej i przyjmowania Komunii Œwiêtej, ale te¿ z wiar¹
zanosi Chrystusa obecnego w Hostii - w Najœwiêtszym
Sakramencie - chorym i innym osobom pozbawionym
mo¿liwoœci udzia³u we Mszy Œwiêtej. Co wiêcej, zobowi¹zuje
wierz¹cych do tego, by przynajmniej raz w roku, w okresie
wielkanocnym, przyst¹pili do Sto³u Pañskiego. Pragn¹cy przyj¹æ Komuniê Œwiêt¹ w pe³ni
powinni uczestniczyæ w ¿yciu Koœcio³a oraz znajdowaæ siê w stanie ³aski, to znaczy ¿yæ bez
œwiadomoœci pope³nionego grzechu ciê¿kiego. W przeciwnym razie przed przyjêciem Cia³a
Pañskiego maj¹ obowi¹zek przyst¹pienia do sakramentu pojednania. Wype³niaj¹c polecenie
Jezusa powtarzania tego, co On uczyni³ w Wieczerniku, Koœció³ celebruje w Eucharystii
pami¹tkê Jego ofiary z³o¿onej Ojcu na krzy¿u. £¹czy te¿ ze sk³adan¹ Ojcu ofiar¹ Jezusa to, co sam
Ojciec da³ ludzkoœci: dary Jego stworzenia, chleb i wino, które moc¹ Ducha Œwiêtego i s³ów
Chrystusa staj¹ siê Cia³em i Krwi¹ Chrystusa. W tak sprawowanej Eucharystii Chrystus w sposób
tajemniczy rzeczywiœcie jest obecny w znakach chleba i wina. Na tej te¿ podstawie Koœció³
rozumie Eucharystiê jako:
• dziêkczynienie i uwielbienie Ojca;
• pami¹tkê ofiary Chrystusa i Jego Cia³a;
• obecnoœæ Chrystusa dziêki mocy Jego s³owa i Jego Ducha.
Gest Jezusa uczyniony w Wieczerniku wskazuje na Jego pragnienie, by ofiarowaæ siebie Bogu
Ojcu z wdziêcznoœci za to, ¿e w Jego osobie i Jego pos³aniu sta³o siê mo¿liwe zbawienie ludzi.
Jezus przekaza³ te¿ uczniom polecenie, aby Jego wdziêcznoœæ oraz ofiara z³o¿ona Ojcu
za zbawienie œwiata by³y kontynuowane w postaci widzialnego znaku, wyra¿aj¹cego tajemnice
chleba przemienianego w Jego Cia³o oraz wina przemienianego w Jego Krew. Tak rozumiej¹c
Eucharystiê Koœció³ wierzy, ¿e przez jej sprawowanie uobecnia misterium paschalne Chrystusa Jego mêkê, œmieræ i zmartwychwstanie, przez które rzeczywiœcie ludzkoœæ dost¹pi³a wyzwolenia
z mocy szatana i uzyska³a dostêp do ¿ycia z Bogiem przez ca³¹ wiecznoœæ.
W rozwa¿aniach nad darem Eucharystii oraz jej znaczeniu dla ¿ycia wierz¹cych warto
zastanowiæ siê, dlaczego z wielk¹ odpowiedzialnoœci¹ powinniœmy korzystaæ z tego daru?
Dlaczego bez powodów nie mo¿na zwalniaæ siê z obowi¹zku udzia³u w niedzielnej i œwi¹tecznej
Eucharystii.

* * * * * * * * * * * *
"Eucharystia to jest przede wszystkim ta œwiadomoœæ:
jestem mi³owany, ja jestem mi³owany. Ja, taki jaki jestem".
Jan Pawe³ II (S³owo do m³odzie¿y, Kraków, 1987 r.)
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Og³oszenia DUSZPASTERSKIE

1. Dzisiejsza niedziela Chrztu Pañskiego koñczy okres Bo¿ego Narodzenia w liturgii Koœcio³a
rzymskokatolickiego. Chocia¿ zgodnie z polsk¹ tradycj¹ kolêdy bêdziemy œpiewaæ a¿ do 2 lutego, to jednak ju¿
jutro w liturgii rozpocznie siê tzw. okres zwyk³y – czêœæ I – przed Wielkim Postem, przypominaj¹cy
i uobecniaj¹cy w liturgii publiczn¹ dzia³alnoœæ Pana Jezusa.
2. Za tydzieñ – trzecia niedziela w ci¹gu roku, Œwiatowy Dzieñ Migranta i UchodŸcy oraz rozpoczêcie Tygodnia
Powszechnej Modlitwy o Jednoœæ Chrzeœcijan.
3. W ostatnim miesi¹cu:
Przyjêli Sakrament Chrztu œw. Staliœcie siê nowym stworzeniem i przyoblekliœcie siê w Chrystusa:
Bruno Jakubowski, Maja Szczepanik, Emilia Karczewska, Aleksander Pieñkowski, Anita Pawelec,
Kacper Mierzejewski, Igor Barwik, Viktoria Kalinowska, Filip Siedlecki, Gabriela Elena Pilch.
Zmarli: Helena Giszterowicz, Miros³awa Bejenka, Krystyna Pieñkowska, Tadeusz Kleczyñski, Jerzy Kuczyñski.

Porz¹dek Kolêdy (12 - 19 stycznia 2015)
00
1. Poniedz. – 12 stycznia – ul. Korczaka (od nr 37) – 1 ksi¹dz od godz. 9
00
ul. Zabawna, Uœmiechu, Ksiê¿ycowa – 1 ksi¹dz od godz. 14
00
ul. Malinowa, Przytulna – 1 ksi¹dz od godz. 15
00
ul. Kurpiowska – 1 ksi¹dz od godz. 16
00
2. Wtorek – 13 stycznia – ul. Nowoprojektowana (od nr 1) – 1 ksi¹dz od godz. 9
00
ul. Kwadratowa (od nr 1) – 1 ksi¹dz od godz. 9
00
ul. Pu³askiego – 2 ksiê¿y od godz. 14
00
3. Œroda – 14 stycznia – ul. Weso³a (od nr 23 i 95), Cicha – 2 ksiê¿y od godz. 9
00
ul. Harcerska (od nr 49)– 1 ksi¹dz od godz. 9
00
ul. Browarna, Podleœna – 1 ksi¹dz od godz. 14
00
ul. Wojska Polskiego 161B (od nr 1 i 31)– 2 ksiê¿y od godz. 15
00
4. Czwartek – 15 stycznia – ul. Weso³a (od nr 101 i 175), Strojna– 2 ksiê¿y od godz. 9
00
ul. ¯abia, Fabryczna – 1 ksi¹dz od godz. 9
ul. Bawe³niana, Lniarska – 1 ksi¹dz od godz. 1400
00
5. Pi¹tek – 16 stycznia – ul. Staszica, Prosta – 1 ksi¹dz od godz. 9
ul. Wyzwolenia (od nr 34), Spacerowa, Pogodna, Beztroska – 1 ksi¹dz od godz. 1400
ul. Wyzwolenia (od nr 4), Ptasia, Radosna, Szczêœliwa – 1 ksi¹dz od godz. 1500
00
ul. Piwna, Weso³a nr 117 (blok) – 1 ksi¹dz od godz. 16
00
6. Sobota – 17 stycznia - ul. Szeroka – 2 ksiê¿y od godz. 15
00
7. Poniedz. – 19 stycznia – ul. Poznañska (od nr 4) – 1 ksi¹dz od godz. 9
00
ul. Obroñców £om¿y – 1 ksi¹dz od godz. 14
00
00
ul. Wojska Polskiego 161C (od nr 1 i 31) – 2 ksiê¿y od godz. 15 i 16

Porz¹dek nabo¿eñstw w naszym koœciele
Msze œw.: w niedziele: 700, 900, 1100, 1300, 1500, 1800
00
00
w dni powszednie: 7 , 18 .
30
00
Kancelaria czynna Pn. – Czw. 8 -10 ; Pt. i Sb. 1600 -1800

Parafia Rzymsko - Katolicka pw. œw. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu
ul. Wojska Polskiego 135, 18-400 £om¿a
Konto: Bank Pekao SA 57 1240 1532 1111 0000 2055 6732
Proboszcz i kancelaria tel. 86 216 39 55, wikariat tel. 86 216 94 50
E’mail: dariusz.nagorski@gmail.com
strona internetowa: www.brunon.lomza.pl

