nr 4 (30) kwiecień 2009 (rok 4)

Miesięcznik Parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w Śmiłowicach

Alleluja
„Wstał Pan Chrystus z martwych ninie, Alleluja,
Uweselił lud Swój mile, Alleluja,
Nie Ŝałował Ŝycia swego, Alleluja,
Dla człowieka mizernego, Alleluja.”
Chrystus Swoim zmartwychwstaniem zwycięŜył śmierć i Szatana,
Niech dziś to zwycięstwo będzie udziałem tych,
Którzy wierzą i kroczą w świetle zmartwychwstania Chrystusa.

śyczy
Ks. Proboszcz
Antoni Cebula

SŁOWO BOśE
(Mt. 28, 5 - 7)
Anioł zaś przemówił do niewiast: «Wy się nie bójcie! GdyŜ wiem, Ŝe szukacie Jezusa
UkrzyŜowanego. Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak powiedział. Chodźcie, zobaczcie
miejsce, gdzie leŜał. A idźcie szybko i powiedzcie Jego uczniom: Powstał z martwych i oto
udaje się przed wami do Galilei. Tam Go ujrzycie. Oto, co wam powiedziałem».
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REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
29.03 – 01.04 2009
Ks. Robert Stachowicz SDS
Niedziela

-

Nauki ogólne na kaŜdej Mszy Św./8.00, 10.00, 14.30/ i
kazanie Pasyjne

-

Nauka stanowa dla męŜczyzn 15.30

Poniedziałek

-

Nauka ogólna na Mszy Św. o 8.00
Nauka rekolekcyjna dla dzieci o 9.15
Nauka ogólna na Mszy Św. o 18.00
Nauka stanowa dla kobiet po Mszy Św. o 18.00

Wtorek

-

Nauka ogólna na Mszy Św. o 8.00
Nauka rekolekcyjna dla dzieci o 9.15
Nauka ogólna na Mszy Św. o 18.00
Nauka stanowa dla młodzieŜy po Mszy Św. o 18.00

Środa

-

Zakończenie rekolekcji i nauka ogólna na Mszy Św. o 8.00

Zakończenie i nauka ogólna na Mszy Św. o 18.00
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ODWAGA WIERNOŒCI
Czy nie byłoby właściwe,
abyśmy, chcąc zachować wiarę,
unikali wszystkiego, co moŜe jej
zagrozić?
Unikali lektur mogących ją
obrazić? Unikali towarzystwa, w
którym jest ona naraŜona na
niebezpieczeństwo, kpiny?
Szukali środowisk, w których
WIARA
rozkwita
i
zapuszcza
korzenie?
CzyŜ nie Ŝyjemy w pogoni za
ziemskimi
i
przejściowymi
przyjemnościami, przebywając tam,
gdzie Wiara więdnie i popada w ruinę?
Mamy
tendencję
do
przyjmowania opinii innych. W
dzisiejszych
czasach,
w
wielu
przypadkach, są to opinie sprzeczne z
nauczaniem Kościoła.
Nasi znajomi przystosowują
się do dzisiejszej sytuacji - idą z
prądem czasów. Czy mamy odwagę
się z nimi nie zgodzić?

Czy kierujemy się nauką
Kościoła we wszystkim i pomimo
wszystko? Czy teŜ akceptujemy
wszystko to, co narzuca nam duch
czasów?
Być
moŜe
jeszcze
nie
wypędziliśmy Pana Boga z naszej
duszy. Lecz jak traktujemy tego
Boskiego Gościa? Czy to On jest
naszym Królem?
Czy teŜ zostawiamy Mu tylko
skromne miejsce, gdzie jest zaledwie
tolerowany, niczym drugorzędny gość,
ktoś nieciekawy, ktoś, kto zjawia się
raczej nie w porę?
Oto pytania, na które z Łaską
BoŜą powinniśmy udzielić sobie
odpowiedzi w Wielkim Poście.
Wielki Post to czas zadumy,
skupienia, poboŜności i pokuty. Nie
zmarnujmy danego nam czasu!
oprac.H.H.
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W tym dniu wspania³ym
wszyscy siê weselmy

Słowami psalmu (Ps 118 [117]),
który posiada głęboką wymowę paschalną
pragnę podzielić się refleksjami i
przeŜyciami, których doświadczyłem przy
BoŜym Grobie. Pragnę być jednym z wielu
świadków wspaniałego Dnia, którego Pan
dokonał. Pragnę zaświadczyć, iŜ grób
znajdujący się niedaleko Golgoty jest
pusty, a kamień jest odsunięty. Jezus nie
pozostał więźniem tego grobu, On Ŝyje.
W dniu dzisiejszym – początek i
koniec, przeszłość i przyszłość spotykają
się i spełniają się
w Chrystusie
Zmartwychwstałym. Umarł, ale Ŝyje!!! Nasz
czas płynie między zmartwychwstaniem
Chrystusa i Jego powtórnym przyjściem.
Między tymi wydarzeniami biegną drogi
naszego Ŝycia. Idziemy w świetle wiary,
nierzadko takŜe w jej mrokach. Nasza
wiara opiera się na świadectwach ludzi,
którzy widzieli Zmartwychwstałego Pana.

W dniu dzisiejszym przemawiają
świadkowie. Mówią świadkowie naoczni,
którzy doświadczyli wydarzeń Wielkiego
Piątku, którzy przeŜyli strach przed
Sanhedrynem, którzy trzeciego dnia
znaleźli
grób
pusty.
Świadkami
zmartwychwstania były wpierw niewiasty
jerozolimskie i Maria Magdalena; byli nimi
z kolei apostołowie, powiadomieni przez
kobiety: wpierw Piotr i Jan, Jakub Młodszy
i Tadeusz, potem wszyscy inni. W końcu
był to nawrócony pod bramami Damaszku
Szaweł z Tarsu, któremu Chrystus pozwolił
doświadczyć
mocy
swego
zmartwychwstania.
Tak,
dzisiaj
przemawiają
świadkowie: nie tylko ci pierwsi, naoczni,
ale takŜe ci, którzy przejęli od nich orędzie
wielkanocne
i
dawali
świadectwo
Chrystusowi
ukrzyŜowanemu
i
zmartwychwstałemu z pokolenia na
>>
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pokolenie. Niektórzy świadczyli, aŜ do
przelania krwi i dzięki nim Kościół tworzył
się i nadal tworzy nawet w okresach
gwałtownych prześladowań i największego
sprzeciwu. Dzień dzisiejszy jest świętem
wszystkich świadków, równieŜ świadków
naszych czasów, którzy głosili i głoszą
nadal Chrystusa „wśród wielkiego ucisku”
(Ap 7,14), wyznając Jego śmierć
i
zmartwychwstanie pod groźbą bomb i
karabinów,
pośród terroru i
ślepej nienawiści,
braku
szczerej
miłości
małŜeńskiej
i
rodzinnej, braku
poszanowania
dla Ŝycia i jego
godności.
Dzisiaj my takŜe
jesteśmy
świadkami
zmartwychwstał
ego Chrystusa i
znów pragniemy
głosić
Jego
orędzie pokoju całej rodzinie ludzkiej, a
przede
wszystkim
naszej
rodzinie
parafialnej.
RównieŜ i ja, jako jeden z wielu
świadków – raz jeszcze – mogę
zaświadczyć: Chrystus zmartwychwstał!!!
Grób jest pusty, a kamień odsunięty. Jezus
Ŝyje!!! Kiedy dotykając swoimi rękoma płyty
grobowca, płyty na której złoŜone zostało
Ciało Mistrza, wtedy dopiero człowiek
moŜe doświadczyć Tajemnicy w sposób
bezpośredni. Uświadamia sobie Cud,
„który Pan uczynił” (Ps 118[117],24).
Chryste, który dla nas umarłeś i
zmartwychwstałeś, Ty jesteś fundamentem
naszej nadziei, „która zawieść nie moŜe”
(Rz 5,5). RównieŜ i my chcemy przyjąć
świadectwo Piotra i świadectwo tylu braci
i sióstr wszystkich stuleci, aŜeby głosić je
znów z nową mocą, gdyŜ kamień
odrzucony przez budujących stał się
kamieniem węgielnym (Ps 118 [117],22).
Na nim zbudowany jest Kościół Chrystusa

Zmartwychwstałego. Ten Kościół słowami
pełnymi uniesienia głosi zwycięstwo śYCIA
nad śmiercią: „Śmierć zwarła się z Ŝyciem
i w boju, o dziwy, choć poległ Wódz Ŝycia,
króluje dziś Ŝywy”.
Kościół zwraca się równieŜ do
Marii Magdaleny, która pierwsza spotkała
zmartwychwstałego Pana: „Maryjo, ty
powiedz, coś w drodze widziała?
śywego juŜ Pana widziałam, grób pusty, i
świadków
anielskich,
i
odzieŜ, i chusty.
Zmartwychwstał
juŜ
Chrystus,
Pan
mój
i
nadzieja,
a
miejscem
spotkania będzie
Galileja”.
Dzisiaj
Ty, o Zmartwychwstały, pragniesz
spotykać
się
takŜe z nami, we
wszystkich
miejscach,
tak
jak wtedy spotkałeś się z apostołami w
Galilei, którzy rozpoznali Cię przy łamaniu
chleba. Pragniesz spotykać się z nami w
naszych
wspólnotach
parafialnych,
wspólnotach rodzinnych i sąsiedzkich.
Przede wszystkim jednak pragniesz
spotykać się
z nami w sakramencie
Komunii świętej, która jest dla nas
pokarmem na drodze do domu Ojca gdzie
nas oczekujesz.
Odpowiadając na Twoją MIŁOŚĆ
w mocy tego spotkania wszyscy moŜemy
powtarzać: „Wiemy, Ŝeś zmartwychwstał,
Ŝe ten cud prawdziwy, o Królu Zwycięzco,
bądź nam miłościwy”.
W tę Wielkanocną Niedzielę
Ŝyczę wszystkim Czytelnikom, aby radość
płynąca z wiary, iŜ nasze Ŝycie dokonuje
się
i
wypełnia
w
Chrystusie
zmartwychwstałym, przenikała kaŜdy dzień
i była dla wszystkich źródłem ufności,
pokoju i szczęścia. Wesołego Alleluja!
Tadeusz Ciwis
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Ma³¿eñstwo konkordatowe
Określenie
"małŜeństwo
konkordatowe" pojawiło się po podpisaniu
Konkordatu między Stolicą Apostolską a
Rzeczpospolitą Polską. W związku z tym
faktem
chciałem
przekazać
kilka
praktycznych uwag, szczególnie dla tych
osób, które zamierzają zawrzeć takie
małŜeństwo. Zastrzegam sobie, iŜ nie jest to
systematyczny wykład z prawa kościelnego
bądź cywilnego, czy tym bardziej teologii
pastoralnej.
Kiedyś, tzn. w czasach PRL, by
zawrzeć
małŜeństwo
kościelne, sakramentalne,
trzeba było najpierw zawrzeć
małŜeństwo cywilne. Teraz
nie ma takiej konieczności
dla ludzi wierzących, choć
dalej
moŜna
zawierać
najpierw
małŜeństwo
cywilne, a potem kościelne.
MoŜna
by
przytoczyć
podręczną
definicję
małŜeństwa
konkordatowego:
MałŜeństwo konkordatowe
-jest
to
małŜeństwo
sakramentalne (kościelne),
które wywiera skutki cywilnoprawne. Właśnie z tej definicji wypływają
konkretne wnioski i wymagania, które trzeba
spełnić, by takie małŜeństwo zawrzeć. Z
definicji wynika, Ŝe naleŜy spełnić dwa
warunki: 1 ) w stosunku do Kościoła, 2) w
stosunku do władzy cywilnej.
Ad. 1 ) - Jeśli chodzi o to, by istniało
małŜeństwo kościelne, to nie wystarczy
przyjść i poinformować księdza, Ŝe w danym
dniu i o konkretnej godzinie chce się wstąpić
w związek małŜeński.
a) KaŜdy sakrament jest wielkim darem Boga,
ale
i
zadaniem
człowieka.
Przed
przystąpieniem do sakramentu małŜeństwa
trzeba się do niego przygotować przez nauki
dla
narzeczonych,
czyli
tzw.
kurs
przedmałŜeński. W naszej parafii katechezy
przedmałŜeńskie są przeprowadzane trzy
razy w roku (kurs wiosenny, letni i jesienny).
Podczas takiego kursu jest sześć spotkań
przez sześć kolejnych czwartków. Wraz z

naukami są przeprowadzane spotkania w
poradni rodzinnej.
b) Trzeba równolegle zgłosić się takŜe do
kancelarii parafialnej, by dopełnić protokołu
przedmałŜeńskiego. Protokół
ten
jest
kanonicznym badaniem narzeczonych co do
przeszkód małŜeńskich oraz wyjaśnieniem
istoty małŜeństwa sakramentalnego. By
rozpocząć to badanie potrzebne jest aktualne
(waŜne trzy miesiące) świadectwo chrztu
(metryka chrztu), które otrzymuje się w tej
parafii, gdzie miał miejsce chrzest.
c) Podczas protokołu, który
spisuje się w miejscu
faktycznego zamieszkania
narzeczonej
bądź
narzeczonego, otrzymuje się
tzw. zapowiedzi. Są one
wygłaszane lub wywieszane
w
gablotkach
w
tych
parafiach (czy parafii), w
których
mieszkają
nupturienci. Zapowiedzi, po
wygłoszeniu, wracają do tego
księdza, który je wystawił.
d)
Po
ślubie
ksiądz
błogosławiący małŜeństwo
przesyła informację o fakcie
zawarcia małŜeństwa do
parafii chrztu św. nowoŜeńców.
Ad. 2) - Jeśli chodzi o stronę cywilnoprawną,
to
narzeczeni,
zamierzający
zawrzeć
małŜeństwo, zgłaszają się do Urzędu Stanu
Cywilnego w celu zbadania ich toŜsamości i
stanu cywilnego. Otrzymują specjalny
dokument (w trzech egzemplarzach), który
przekazują
w
kancelarii
parafialnej.
Dokument z jednej strony wypełnia USC, a z
drugiej strona kościelna.
Myślę, Ŝe nie trzeba przypominać, iŜ
małŜeństwo mogą zawrzeć osoby które
ukończyły 18 rok Ŝycia. Po zawarciu ślubu
jeden dokument otrzymują młodzi, drugi
pozostaje w parafii, a trzeci odsyła się do
USC. Dokument z Urzędu Stanu Cywilnego
jest waŜny trzy miesiące.
Chciałbym, by te wiadomości
dotarły szczególnie do tych, którzy zamierzają
zawrzeć małŜeństwo konkordatowe.
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Ks. Antoni Cebula SDS

S³uga Bo¿y
o. Franciszek Maria od Krzy¿a Jordan (1848 - 1918)
Za³o¿yciel Salwatorianów i Salwatorianek
Czêœæ 5
W związku z trwającym „Rokiem Jordana”, chciałbym Państwu przybliŜyć
w kilku najbliŜszych numerach „Naszej Matki”, sylwetkę oraz dzieło Sługi BoŜego
o. Franciszka Jordana. Teksty które będą publikowane, pochodzą ze strony
internetowej Salwatoriańskiego Ośrodka Powołań.
gmb

Testament Duchowy O. Franciszka Jordana
Wszystkim Braciom, obecnym i
przyszłym,
pozdrowienie
i
błogosławieństwo! Ojciec Franciszek
od KrzyŜa niniejszym przekazuje swoim
synom
duchowym,
obecnym
i
przyszłym, swoją ostatnią wolę:
Niech trwałym Waszym dziedzictwem
będzie ufność w Opatrzność BoŜą, która
jak dobra matka karmi Was troskliwie.
Przekazuje Wam w dziedzictwie
ustawiczne ubóstwo jako drogocenny
skarb, jako perłę, której zwrotu Bóg zaŜąda
od Was w dniu sądu.
Pokładajcie jedynie w Bogu całą
ufność i nadzieję; On będzie za Was
walczył jak dzielny mocarz.
Biada Wam, jeśli w ludziach i
bogactwie pokładać będziecie swoją
nadzieję.
Bądźcie zawsze prawdziwymi i
wiernymi synami świętej Matki, Kościoła
Rzymskiego, i uczcie tego, czego on uczy,
wierzcie w to, w co on wierzy, odrzucajcie
to, co on zawsze odrzuca.
Miłujcie się wzajemnie w Duchu
Świętym i niech miłość Wasza będzie
wszystkim znana!
Wiedzcie o tym, jak bardzo was
umiłowałem i chcę, abyście i Wy takŜe
wzajemnie się miłowali.
Uświęcajcie się, rozwijajcie się
duchowo i wzrastajcie w liczbę na całej
ziemi aŜ do skończenia czasów, w imię
Pańskie. Amen.

Wojtek Porada
Ksiądz Franciszek Maria od KrzyŜa
W niedzielny, jesienny poranek
Słońce mruga promieniście do ludzi
Lewym okiem
a ksiądz Franciszek patrzy na krzyŜ.
W głębokiej zadumie,
Bezboleśnie liście opadają z drzew
Tworząc na ziemi
Złoty dywan godny największych królów,
a ksiądz Franciszek patrzy na krzyŜ.
Beztroskie ptaki,
Posłańcy wiatru
Chwalą Boga dźwięcznym świergotem,
a ksiądz Franciszek patrzy na krzyŜ.
Zaspani parafianie
W promykach słońca
Idą do świątyni,
By świętować Dzień Pański.
Przechodzą obok księdza Franciszka,
a on patrzy na krzyŜ…
Ciekawe, co on widzi w KrzyŜu?
Kraków, 1 października 2000 r.
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Strona ¯ywego Ró¿añca
Intencje róŜańcowe na kwiecień 2009 r.
Papieskie intencje Apostolstwa Modlitwy
Intencja ogólna:
Aby Pan błogosławił pracy rolników obfitymi plonami i sprawił, Ŝe
bogatsze narody będą bardziej wraŜliwe na dramat głodu w świecie.

Intencja misyjna:
Aby chrześcijanie pracujący na terytoriach, gdzie ubodzy, słabi,
kobiety i dzieci Ŝyją w szczególnie tragicznych warunkach, byli znakiem
nadziei dzięki odwaŜnemu świadectwu Ewangelii solidarności i miłości.

Rozwa¿ania o Ró¿añcu (8)
Ocalić miłosierdzie (2)
Miłosierdzie - zauwaŜa Jan
Paweł II - jest nieodzownym wymiarem
miłości, jest jakby drugim imieniem, a
zarazem
właściwym
sposobem
objawienia się i realizacji wobec
rzeczywistości zła, które jest w świecie,
które dotyka i osacza człowieka. Miłość
w obliczu nędzy i zła staje się
miłosierdziem. Nie wystarczy obdarzanie
miłością, trzeba nadto miłosierdzia, owej
serdecznej tkliwości i czułości, którą tak
wyraziście przedstawia przypowieść o
synu marnotrawnym, o zgubionej owcy
czy drachmie. Ile podejmuje się wysiłków
i starań, ile wkłada serca, aby odnaleźć
to, co zginęło.
Miłosierdzie, tak się nieraz
wydaje, ma złą reputację, poniewaŜ było
dawniej swego rodzaju dobroczynnością
bogatych, uspokajających w ten sposób
własne sumienie. MoŜe się więc komuś
kojarzyć z kwestującą hrabiną, miejską
kuchnią dla biednych, zabawą taneczną
z dochodem przeznaczonym na cele
społeczne. Współcześnie równieŜ nie
mówi się o miłosierdziu, poniewaŜ w to
miejsce
wysuwa
się
problem
sprawiedliwego podziału. Szuka się więc

tzw. rozwiązań globalnych, a zamiast
miłosierdzia pojętego jak w nauczaniu
papieskim, mówi się o polityce
społecznej, o inwestycjach i kadrach.
Do czego prowadzi nieraz takie
społeczne wyrównanie czy wymierzanie
kaŜdemu według sprawiedliwości, nie
ma
potrzeby
tu
przypominać.
Instytucjonalne miłosierdzie jest jedynie
namiastką tego, o czym mówi Kościół,
zawsze bowiem moŜe się przerodzić w
protekcjonalną wyŜszość: bogatego nad
biednym, zdrowego nad chorym,
mocnego nad słabym, ogółu nad
samotnym.
W trzecim, lipcowym objawieniu
w Fatimie, Maryja wyraźnie zachęciła
dzieci, aby podczas odmawiania róŜańca
dodawać po kaŜdym dziesiątku: ,,0 mój
Jezu, przebacz nam nasze grzechy,
zachowaj nas od ognia piekielnego,
zaprowadź wszystkie dusze do nieba,
zwłaszcza
te,
które
potrzebują
najbardziej Twojego miłosierdzia". Ten
apel o odmawianie róŜańca był
równocześnie zachętą do modlitwy
wynagradzającej za grzechy nie tylko
własne, ale i drugich.
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INTENCJE MSZALNE
Kwiecieñ 2009
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HARMONOGRAM SPRZ¥TANIA KOŒCIO£A
Kwiecień - Maj 2009
Michalska Krystyna
4 kwiecień 2009

Majowska Dorota
Kamińska Gabriela
Wróblewska Zofia

11 kwiecień 2009

Kawka Zofia
Tyrała Janina
Gorol Barbara

18 kwiecień 2009

Knapek Anna
Michalczyk Wiesława
Krenczyk Irena

25 kwiecień 2009

Kołodziej Pelagia
Fojt Barbara

2 maj 2009

Rodzice dzieci pierwszokomunijnych

9 maj 2009

Rodzice dzieci obchodzących I-szą rocznicę
Komunii Św.

Szuła Małgorzata
16 maj 2009

Ciszewska ElŜbieta
Kalisz Gertruda
Gimlik Ilona

23 maj 2009

Gracka Jadwiga
Gracka Ewa
Polok Anna

30 maj 2009

Świerczyńska Małgorzata
Kęska Rozalia

JeŜeli danej grupie podany termin nie odpowiada to proszę zamienić się
między grupami we własnym zakresie
(pełny harmonogram obejmujący wszystkie grupy znajduje się w
gablotce z ogłoszeniami parafialnymi)
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K¹cik kulinarny:
kulinarny
Jaja w koszyczku ze Œwiêconk¹
Brązowe jajka
Tradycyjnym
sposobem
bezpiecznego barwienia jajeczek na
Śniadanie Wielkanocne jest gotowanie
ich w wywarze z łupinek cebuli. Cebula
barwi skorupki w charakterystycznej
gamie od Ŝółci do głębokiego brązu.
Warto poeksperymentować - metoda jest
ekologiczna, sprawdzona i efektowna, a
kolor niezmywalny.
Do
garnka
wkładamy
łupiny
i
zalewamy
wodą
gotujemy to przez 5-10
minut.
"Chmurki"
świeŜe jajka wkładamy
do garnka z wywarem
(nie wyjmując łupin) i
gotujemy "na twardo".
Na jajkach pozostają
spontaniczne ślady po łupinkach,
miejscami
jaśniejsze-wzór
trochę
przypomina chmurki
"Gładkie" - odcedzamy barwnik,
a łupinki wyrzucamy. W odcedzonym
wywarze gotujemy jajeczka uzyskując
przepiękny błyszczący kolor na ich
powierzchni.
Intensywność koloru zaleŜy od
ilości łupinek i czasu gotowania. Nie ma
potrzeby gotowania jaj zbyt długo
(pozostają sine siarkowe obwódki wokół
Ŝółtek), jeśli mamy 3-7 pełnych garści
łupin. Warto odkładać łuski juŜ od Wigilii,
moŜna
teŜ
wyzbierać
je
w
zaprzyjaźnionym warzywniaku.

Jeśli nie mamy białych jaj kurzych, trudno
o piękny odcień.
Niewątpliwie jednak jest to
równieŜ całkowicie bezpieczna dla
zdrowia metoda naturalnego farbowania
jajek przeznaczonych do zjedzenia.
Na zabarwionych jajkach w
cebuli lub malwie wydrapujemy noŜykiem
introligatorskim proste wzorki. Nie
przyciskamy ostrza zbyt mocno, Ŝeby
skorupka nie pękła.
Inne metody
barwienia jajek
- czarny
do wywaru z kory dębu
i olszyny zaparzonej z
opiłkami
Ŝelaza
wkładano
jajka
napisane woskiem. Po
2 dniach stania w
naczyniu z wywarem skorupka nabierała
barwy głębokiej czerni.
- brunatny
łupiny orzecha włoskiego, igły jodłowe
- zielony
wywar z młodego zielonego Ŝyta, trawy,
pokrzyw, liści barwinka, jemioły
- Ŝółtawy
liście brzozy, olchy i młodej jabłoni,
suszone
kwiaty
jaskrów
polnych,
rumianek, suche łupinki cebuli oraz igły
- róŜowy
sok z buraka
- fioletowy
owoce czarnego bzu
- niebieski
owoce tarniny

Zielone jajka
Przygotowujemy
wywar
z
kwiatów malwy zakupionych w aptece lub
sklepie zielarskim (warto kupić od razu 2
paczki). Barwimy jajeczka gotując je tak
jak w przepisie powyŜej, ale uzyskujemy
kolor zgaszonej zieleni, a czasem khaki.

Do kaŜdego barwnika moŜna dodać łyŜkę
octu, kolor będzie bardziej Ŝywy.
Zafarbowane jajka i wydmuszki warto
przetrzeć szmatką nasączoną olejem,
aby podkreślić kolor.
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Msza święta,

Liturgiczne ABC

(fragmenty)
Ks. Maciej Zachara MIC
(Odcinek 14)
Dzieje celebracji Eucharystii
Ewangeliami (ewangeliarz) — warto zauwaŜyć,
Organizacja liturgii w Rzymie
Na podstawie dostępnych dziś
skąpych informacji wiadomo, Ŝe na przełomie IV
i V wieku było w Rzymie 25 kościołów zwanych
Utuli, powierzonych opiece prezbiterów, w
których regularnie sprawowano niedzielne Msze
święte. Były to jakby odpowiedniki dzisiejszych
parafii. Równolegle jednak ukształtował się
zwyczaj tzw. Mszy stacyjnych: w określone dni
papieŜ, biskupi, całe duchowieństwo oraz
wszyscy wierni miasta zbierali się w
wyznaczonym kościele na wspólną celebrację
Eucharystii. Trudno uwierzyć, by wszyscy wierni
Rzymu faktycznie przychodzili na te liturgie,
jednakŜe idea wspólnej liturgii dla wszystkich
była duszpastersko bardzo interesująca. W
niedziele, gdy Msza święta była celebrowana w
Utuli, papieŜ przez akolitów posyłał do tych
kościołów fermentum, czyli cząstkę Chleba
konsekrowanego podczas sprawowanej przez
siebie Eucharystii. Innocenty I (401-417) widział
w tym zwyczaju znak jedności między papieŜem
a duchowieństwem Rzymu. W czasie łamania
Chleba przed Komunią kapłani umieszczali
fermentum w kielichu. Niewykluczone, Ŝe taka
właśnie była geneza istniejącej do dziś — przed
Komunią świętą — praktyki umieszczania w
kielichu cząstki konsekrowanej Hostii.

Powstanie ksiąg liturgicznych
Z biegiem czasu liturgia w naturalny
sposób ulegała ujednoliceniu. Wyrazem tych
zmian było powstawanie, począwszy od VII
wieku, ksiąg liturgicznych. Podczas Mszy
świętej znajdowały zastosowanie następujące
księgi: sakramentarz (księga dla celebransa
zawierająca teksty modlitw); lekcjonarz (do
uŜytku lektora), a niekiedy oddzielne księgi z
pierwszymi czytaniami (epistolarz) i z

Ŝe systemy doboru pierwszych czytań i
Ewangelii powstawały niezaleŜnie od siebie i
często nie były ze sobą zharmonizowane; księgi
dla kantorów, które w późniejszej epoce
złączono w jedną księgę, tzw. antyfonarz; ordo
(porządek celebracji). Kilka wieków później
wszystkie te księgi zostały złączone w jedną,
zwaną mszałem. Do dziś zachowało się
niewiele z najstarszych ksiąg liturgicznych.
Manuskrypty, które przetrwały do naszych
czasów, są dla nas bezcennym źródłem wiedzy
o ówczesnych zwyczajach liturgicznych.

Organizacja przestrzeni w kościołach
Po ustaniu prześladowań chrześcijan
zaistniała konieczność budowy nowych
kościołów. Budując kościoły, starannie unikano
nawiązań architektonicznych do świątyń
pogańskich, korzystano natomiast z modelu,
jakim była rzymska bazylika — przestronny
budynek na planie prostokąta o kilku nawach
oddzielonych od siebie kolumnami, słuŜący
celom handlowym i publicznym (zebraniom,
rozprawom sądowym). PoniewaŜ bazylika nie
była miejscem kultu pogańskiego, chrześcijanie
nie mieli oporu przed skorzystaniem z niej jako
wzorca. Apsyda była zarezerwowana dla
duchownych: pośrodku tron dla biskupa, po
jego lewej i prawej stronie miejsca dla
duchownych
niŜszych
stopni.
Ołtarz
początkowo miał formę przenośnego stołu i był
umieszczany
prawdopodobnie
pośrodku
długości bazyliki w nawie głównej, z czasem
został przesunięty w stronę apsydy i przybrał
formę kamiennego bloku. Miejsce dla lektorów i
scholi było wydzielone pomiędzy apsydą a
ołtarzem.
c.d.n.
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