Co zrobić z rękami podczas liturgii?

?

PARAFIANIE PYTAJĄ

Ręce, po słowach, są najbardziej ekspresywnym narzędziem ujawniania myśli i uczuć
człowieka. Trudno byłoby nam wyrazić wiele myśli, gdybyśmy nie mogli gestykulować. Ta
naturalna ekspresja rąk została również zaangażowana do liturgii. Gest złożonych dłoni
przeszczepiono ze świeckiego ceremoniału nadania lenna. Na znak zależności wasala od
suwerena, ten pierwszy wkładał złożone ręce między dłonie swojego przełożonego. W taki
też sposób w liturgii zaczęto wyrażać oddanie i poświęcenie się Bogu. Przepisy liturgiczne
nie mówią o konieczności zachowania takiej postawy rąk przez świeckich uczestników
liturgii (w przeciwieństwie do księdza), jednak świadome i staranne pielęgnowanie jej
w momentach, w których stoimy mogłoby stać się piękną modlitwą naszego ciała. Innym
gestem, do którego wykorzystujemy dłonie to bicie się w piersi. W starożytności było to
znakiem bólu, żałoby, nieszczęścia, śmierci i stanowiło część kultu oddawanego zmarłym.
Również Nowy Testament podsuwa nam przykłady stosowania tego gestu. Na przykład
bijący się piersi celnik z przypowieści Jezusa (Łk 18, 13), czy świadkowie śmierci Jezusa
(Łk 23, 47n). Gest ten ma „uwypuklić” wypowiadane w tym momencie słowa. Obecnie
w liturgii stosuje się go w jednym miejscu – podczas tzw. spowiedzi powszechnej, czyli
Spowiadam się Bogu. Bijemy się w piersi na słowa „moja wina, moja wina…” Przez ten
znak mamy uświadomić sobie żal z powodu grzechów, którymi ranimy Pana Boga
i bliźnich, a także ma nam pomóc ocknąć się, rozbudzić i zauważyć, że wokół mnie są
ludzie potrzebujący pomocy. Praktykowane przez wielu bicie się w piersi podczas uderzeń
gongu oraz w czasie Baranku Boży nie znajduje odniesienia w przepisach liturgicznych.
xkb

Jeśli macie jakieś pytania związane z wiarą, duchowością, życiem para i, możecie je
przesyłać na adres podany w stopce redakcyjnej lub zapisane na kartkach przynosić do
zakrystii.
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BĘDZIE SIĘ DZIAŁO

Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie ubiegłotygodniowej
uroczystości Bożego Ciała: pocztom sztandarowym, paniom i panom niosącym
chorągwie i feretrony, panom od baldachimu, młodzieży, dzieciom i tym, którzy je
prowadzili. Szczególne „Bóg zapłać” dla rodzin przygotowujących ołtarze.
W oktawie Bożego Ciała (do piątku włącznie) procesja Eucharystyczna odbywa się po
wieczornej Mszy Świętej. W czwartek pobłogosławimy wianki z kwiatów i ziół.
Nabożeństwa czerwcowe sprawujemy w łączności z wieczorną Mszą Świętą o 18.30.
W najbliższy piątek uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Z tej racji nie
obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Msze święte według porządku
dni powszednich (6.30, 7.30, 18.00, 18.30).
Spotkanie dla rodziców dzieci, które wyjeżdżają w Bieszczady z ks. Krzysztofem
odbędzie się w następną niedzielę, po Mszy św. o 11.00 w salce na plebanii.
Planujemy czterodniową pielgrzymkę z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości
w terminie od 28 września do 2 października. Na trasie znajdą się trzy stolice Gniezno, Kraków i Warszawa wraz z ważnymi dla naszej Ojczyzny i chrześcijaństwa
miejscami. Szczegółowe informacje i zapisy pojawią się w następną niedzielę.
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Na Panu spoczął Duch Boga, „Duch mądrości i rozumu,
Duch rady i męstwa, Duch wiedzy i bojaźni Boga". Pan zaś
tego Ducha dał Kościołowi, zsyłając z niebios Pocieszyciela
na całą ziemię. Ta ożywcza rosa Boża jest nam konieczna,
abyśmy nie zostali spaleni i nie stali się bezużyteczni, a jak
mamy oskarżyciela, mieli również Obrońcę. Pan powierzył
Duchowi Świętemu swoją własność, to jest człowieka. A my,
którzy otrzymaliśmy przez Ducha Świętego obraz i napis
Ojca i Syna, mamy pomnożyć denar nam dany i pomnożony
zwrócić naszemu Panu.
św. Ireneusz

Nieco czulej

SŁOWA EWANGELII
WEDŁUG MŁODYCH

Każdy z nas jest inny i posiada odmienne zdanie na różne tematy – nie
tylko te dotyczące życia codziennego, ale również spraw religijnych,
głoszonych przez Kościół. Nie ze wszystkim się zgadzamy – zazwyczaj
dlatego, że wymagania Ewangelii są ciężkie do spełnienia w stu
procentach. W takim duchowym zmaganiu się nie ma nic złego, pod
warunkiem, że towarzyszy mu re eksja czy dążeniem do
uzasadnienia swojego zdania nie oddalamy siebie i innych od Boga?
Czy krytykując nauczanie Kościoła nie gasimy w kimś jego relacji
z Bogiem? Często jest tak, że pamiętamy o tym, iż Bóg jest sędzią
sprawiedliwym, ale zapominamy o tym, że również jest miłosierny.
Zapominamy o najważniejszej kwestii… o miłości! Zastanówmy się,
ile razy skrytykowaliśmy czyjś sposób przeżywania wiary tylko
dlatego, że jest inny od naszego? Czy czasem nie odsunęliśmy kogoś
od Boga? Pamiętajmy, że Bóg oprócz tego, że jest Panem świata, jest
także miłością, która nas (ale także innych ludzi!) ukochała...
Katarzyna Bielińska

Ile razy do Komunii?

LITURGICZNE
CZY WIESZ, ŻE...

Do Komunii Świętej można przystąpić dwa razy w ciągu dnia.
Warunek jest taki, że drugie przyjęcie Eucharystii musi być związane
z udziałem w całej Liturgii Mszy. Ewentualnie udział we Mszy św.
można uznać za „ważny”, jeśli z uzasadnionej przyczyny spóźniliśmy
się na akt pokuty. Nie należy jednak z tego robić reguły. Mało tego,
należy uczynić wszystko, co możliwe, by udział w Eucharystii
poprzedzić co najmniej kilkuminutowym przygotowaniem do niej
poprzez wcześniejsze przyjście do kościoła i odpowiednie wyciszenie
się.
Szymon Reinke

Liturgia Słowa
Pierwsze czytanie

BÓG MÓWI DZISIAJ
Pwt 5, 12-15

Szabat przypomnieniem wyzwolenia z Egiptu
Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa
To mówi Pan:
«Będziesz uważał na szabat, aby go święcić, jak ci nakazał twój Pan Bóg. Sześć dni będziesz pracował
i wykonywał wszelką twą pracę, lecz w siódmym dniu jest szabat twego Pana Boga. Nie będziesz
wykonywał żadnej pracy ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służąca, ani twój
wół, ani twój osioł, ani żadne twoje zwierzę, ani obcy, który przebywa w twoich bramach; aby
wypoczął twój sługa i twoja służąca, jak i ty. Pamiętaj, że byłeś niewolnikiem w ziemi egipskiej
i wyprowadził cię stamtąd twój Pan Bóg ręką mocną i wyciągniętym ramieniem, przeto ci nakazał
twój Pan Bóg strzec szabatu».
Oto słowo Boże.

Psalm responsoryjny Ps 81, 3-4. 5-6ab. 6c-8a. 10-11ab (R.: por. 2)
Ref.: Śpiewajcie Bogu, naszemu obrońcy
Zacznijcie śpiewać i w bęben uderzcie, *
w cytrę słodko dźwięczącą i lirę.
Zadmijcie w róg w czas nowiu, *
w czas pełni, w nasz dzień uroczysty.

Śpiewajcie Bogu, naszemu obrońcy
Słyszę słowa nieznane: *
«Uwolniłem od brzemienia jego barki:
jego ręce porzuciły kosze. *
Wołałeś w ucisku, a Ja cię ocaliłem.

Śpiewajcie Bogu, naszemu obrońcy
Bo tak ustanowiono w Izraelu *
według przykazania Boga Jakuba.
Ustanowił to prawo dla Józefa, *
gdy wyruszał przeciw ziemi egipskiej.

Śpiewajcie Bogu, naszemu obrońcy
Nie będziesz miał obcego boga, *
cudzemu bogu nie będziesz się kłaniał.
Jam jest Pan, Bóg twój, *
który cię wywiódł z ziemi egipskiej».
Śpiewajcie Bogu, naszemu obrońcy

Z życia duszpasterstwa młodzieży
28 maja wzięliśmy udział w modlitewnej
sztafecie „Młodzież za Synod”. Do akcji
zaproszone są wszystkie chętne wspólnoty
młodzieżowe istniejące przy polskich para ach.
Sztafeta polega na modlitwie o dobre owoce
Synodu Biskupów dotyczącego młodzieży, który
rozpocznie się 3 października 2018 roku
w Rzymie. Pomodliliśmy się więc i my specjalną
modlitwą oraz dziesiątką różańca. Byliśmy już
56. wspólnotą w Polsce, która dołączyła do akcji!
Wierzymy, że półroczna modlitwa wspólnot
polskiego Kościoła wspomoże młodzież z całego
świata, biskupów, papieża oraz owoce tego
spotkania. Prosimy Boga, by wszelkie podjęte
decyzje płynęły z Ducha Świętego i były na Bożą
chwałę oraz naszego pożytku.
Paulina Bieszke

Drugie czytanie Kor 4, 6-11
Życie Jezusa staje się widoczne w naszym ciele
Czytanie z Pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian
Bracia:
Bóg, który rozkazał ciemnościom, by zajaśniały światłem, zabłysnął w naszych sercach, by olśnić nas
jasnością poznania chwały Bożej na obliczu Chrystusa. Przechowujemy zaś ten skarb w naczyniach
glinianych, aby z Boga była owa przeogromna moc, a nie z nas. Zewsząd cierpienia znosimy, lecz nie
poddajemy się zwątpieniu; żyjemy w niedostatku, lecz nie rozpaczamy; znosimy prześladowania, lecz
nie czujemy się osamotnieni, obalają nas na ziemię, lecz nie giniemy. Nosimy nieustannie w ciele
naszym konanie Jezusa, aby życie Jezusa objawiało się w naszym ciele. Ciągle bowiem jesteśmy
wydawani na śmierć z powodu Jezusa, aby życie Jezusa stało się widoczne w naszym śmiertelnym ciele.
Oto słowo Boże.

Aklamacja J 17, 17ba
Alleluja, alleluja, alleluja
Słowo Twoje, Panie, jest prawdą,
uświęć nas w prawdzie.
Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia Mk 2, 23 – 3, 6
Jezus jest panem szabatu
Słowa Ewangelii według świętego Marka
Pewnego razu, gdy Jezus przechodził w SZABAT wśród zbóż, uczniowie
Jego zaczęli po drodze zrywać kłosy. Na to faryzeusze rzekli do Niego:
«Patrz, czemu oni robią w szabat to, czego nie wolno?» On im
odpowiedział: «Czy nigdy nie czytaliście, co uczynił Dawid, kiedy
znalazł się w potrzebie, i był głodny on i jego towarzysze? Jak wszedł do
domu Bożego za Abiatara, najwyższego kapłana, i jadł chleby pokładne,
które tylko kapłanom jeść wolno; i dał również swoim towarzyszom».
I dodał: «To szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla
szabatu. Zatem Syn Człowieczy jest panem szabatu». Wszedł znowu do
synagogi. Był tam człowiek, który miał uschłą rękę. A śledzili Go, czy
uzdrowi go w szabat, żeby Go oskarżyć. On zaś rzekł do człowieka, który
miał uschłą rękę: «Stań tu na środku». A do nich powiedział: «Co wolno
w szabat: uczynić coś dobrego czy coś złego? Życie ocalić czy zabić?» Lecz
oni milczeli. Wtedy spojrzawszy wkoło po wszystkich z gniewem,
zasmucony z powodu zatwardziałości ich serca, rzekł do człowieka:
«Wyciągnij rękę». Wyciągnął i ręka jego stała się znów zdrowa.
A faryzeusze wyszli i ze zwolennikami Heroda zaraz odbyli naradę
przeciwko Niemu, w jaki sposób Go zgładzić.
Oto słowo Pańskie.
8 czerwca, bł. Maria od Bożego Serca, (1863-1899)
dziewica, wychowawczyni młodzieży z problemami

SZABAT – ostatni dzień
tygodnia, świętowany przez
Żydów jako dzień
przeznaczony na modlitwę
i odpoczynek. Tradycja
świętowania szabatu jest
zakorzeniona w biblijnym
opisie stwarzania świata
(Rdz 2,1-3), według którego
Bóg w siódmym dniu po
zakończonym dziele
przestał pracować,
a następnie pobłogosławił
ten dzień i ustanowił go
świętym. Od początków
istnienia biblijnego Izraela
szabat stanowił centrum
żydowskich praktyk
relig ijnych. Żydowsk ie
pr aw o d aw s t w o b a rd z o
ściśle obwarowało ten dzień
s t o s ow ny m i n or m a m i ,
które dokładnie wyjaśniały,
jak należy go świętować i od
jakich prac bezwzględnie
należy się powstrzymać
(Pwt 5,12-15). Szabat był
dniem radości oraz znakiem
jedności między Bogiem
a ludem Izraela. Jego
zachowywanie stanowiło
jeden z czynników
umacniających narodową
i religijną tożsamość Żydów.

ŚWIĘTY TYGODNIA

Pokora jest szczęśliwa z bycia pogardzaną, z nieposiadania niczego, nie
przywiązuje się do niczego, na nic się nie złości. Pokora jest zadowolona,
szczęśliwa, wszędzie [zawsze] szczęśliwa, pokora zadowala się wszystkim…
Pokora nosi zawsze Pana w swoim sercu… Pychę wszystko wytrąca
z równowagi, wszystko martwi, denerwuje, przygniata. W pysze wszystko
wywołuje bunt, wprawia w rozpacz, trapi. Pokora raduje się na tym świecie,
jak i na tamtym. Pokora na nic nie zwraca uwagi, jest zadowolona ze
wszystkiego.

