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JESZCZE RAZ O EUCHARYSTII (6)
Kolekta
Słowo
kolekta
pochodzi
z
łacińskiego colligo ere i oznacza zbierać
razem, łączyć. Właśnie ta modlitwa, która
nazywana jest modlitwą dnia, spełnia w liturgii
bardzo waŜną rolę, zbiera prośby indywidualne
uczestników liturgii. Kolekta ma następujący
przebieg:
- wezwanie "modlimy się",
- chwila milczenia, podczas której
mamy przedstawić Bogu
indywidualne prośby,
- modlitwa celebransa,
- odpowiedź wiernych "amen" jako
afirmacja słów kapłana.
Kiedyś kolekta nazywała
się oratio czyli po prostu modlitwa.
Ten termin przyjął mszał trydencki.
Po reformie Soboru Watykańskiego
II nadano jej nazwę odpowiadającą
charakterowi tej modlitwy. Struktura
wewnętrzna samej kolekty jest
następująca:
1) anakleza (wołanie, przywołanie) Wszechmogący, Wieczny, Miłosierny BoŜe,
2) anamneza (wspomnienie i uobecnienie) wspominamy dzieła BoŜe w historii
zbawienia. Ta część kolekty stanowi
podstawowy element, który przywołuje
charakter danego dnia liturgicznego,
3) preces (prośba) - prośba związana z

tajemnicą dnia,
4) konkluzja - zakończenie trynitarne w
zaleŜności od tego, do Kogo modlitwa jest
skierowana, czy do Boga Ojca czy do
Chrystusa,
5) Amen jako potwierdzenie przez
uczestników treści modlitwy.
Nie będę zatrzymywał się
nad chwilą milczenia podczas
kolekty, która jest bardzo waŜna, bo
omówię ją w osobnym rozwaŜaniu,
ale zatrzymam się nad gestem
towarzyszącym
odmawianiu
kolekty.
Odmawianiu
bądź
odśpiewaniu kolekty towarzyszy
gest wzniesionych rąk tzw. gest
oranta. Jest to jeden z gestów
najczęściej przedstawianych w
sztuce
wczesnochrześcijańskiej.
Zachowało
się
blisko
200
świadectw. Do dziś trwają badania
nad znaczeniem tej postawy. Jest wiele
hipotez. Jedną z nich jest określenie, Ŝe
postawa ta jest personifikacją modlitwy. Kiedyś
zwracano się przy tej modlitwie z rękami
wzniesionymi ku wschodowi. Dziś gest ten jest
zarezerwowany
w
liturgii
dla
przewodniczącego.
ks. proboszcz Antoni Cebula SDS

SŁOWO BOśE
(Ps. 20, 7 - 10)
Teraz wiem, Ŝe Pan wybawia swego pomazańca, odpowiada mu ze świętych swych
niebios, przez moŜne czyny zbawczej swej prawicy. Jedni wolą rydwan, drudzy konie, a nasza
siła w imieniu Pana, Boga naszego. Tamci się zachwiali i upadli, a my stoimy i trwamy. Panie,
wybaw króla, a nas wysłuchaj w dniu, gdy Cię wzywamy.
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Pielgrzymka kobiet i dziewcz¹t do
Piekar ( sierpieñ 2008)

„Bądźmy uczniami Chrystusa w
rodzinie” tak brzmiało hasło przewodnie
tegorocznej piekarskiej pielgrzymki.
Jako dzieci nieraz wpatrywaliśmy
w naszych nauczycieli i w domu
się
mówiliśmy „ a nasza pani to powiedziała
(zrobiła) tak ...”. Dla dzieci nauczyciel jest
(przynajmniej powinien być) autorytetem. Tak
samo my wpatrzeni w Chrystusa nieraz
musimy światu powiedzieć „ a nasz Pan to
mówi (robi) tak...”. MaŜe sprzeciwimy się
wtedy
ówczesnej
modzie,
trendom
panującym akurat w tym czasie, ale czyŜ nie
warto? UwaŜam, Ŝe lepiej jest
się sprzeciwić światu, a niŜeli
Bogu.
MoŜe ktoś cyniczny
zapyta - no dobrze, a co z tego
masz? Tu warto by się
zastanowić nad fenomenem
pielgrzymki. Co z tego mam?
Utrudzenie , zmęczenie moŜe
nieraz i ból gdy ktoś
przemierza
szlak
pielgrzymkowy
pieszo.
Pokusiłam się tutaj o pewne
porównanie. Popatrzmy tutaj
na ludzi wyjeŜdŜających na
wczasy. Nieraz wstają bardzo
wcześnie by jechać pustą
szosą, płacą duŜe pieniądze

(czasem za nie wiadomy pobyt),
stoją w korkach drogowych, jeśli
przyjdzie im jechać w godzinach
szczytu.
PrzyjeŜdŜają
zdenerwowani, sfrustrowani na
miejsce. W imię czego się tak
trudzą? W imię chwilowego
odpoczynku, relaksu, opalenizny.
Pielgrzymi ponoszą moŜe
i podobny trud, ale w imię BoŜe, aby
wyprosić łaski dla siebie, swoich
bliskich dla rodziny. Idą, jadą
ponosząc pielgrzymi trud ale z
modlitwą na ustach. Pielgrzym
podejmuje ten trud świadomie w
sobie i Bogu tylko wiadomym celu.
Nie oczekuje wygód, nie oczekuje
pustych dróg, bo ma świadomość, Ŝe na
trasie pielgrzymkowej napotyka się trudności
i niewygody oraz wielu podobnych
zapaleńców.
Człowiek
pielgrzym
ma
konkretny cel i konkretną intencję. Powraca
moŜe nie tyle wypoczęty fizycznie lecz
uspokojony wewnętrznie. MoŜna powiedzieć,
Ŝe ma naładowane wewnętrzne akumulatory.
Tak naładowany moŜe więc wrócić do ludzi,
do swoich obowiązków i czekać do następnej
pielgrzymki. Szczęść BoŜe i Bóg zapłać
wszystkim pielgrzymom za ich trud.
CWB
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Mój Anio³ Stró¿
najpierw samemu się modlić i mieć
świadomość wartości i waŜności modlitwy.
TakŜe tej, która jest zanoszona do Boga
przez wstawiennictwo aniołów. Czasem
spotykamy dzieci w szkole podstawowej,
które nie potrafią Ŝadnej modlitwy, bo nikt
ich nie nauczył.
W miesiącu wrześniu /29/
wspominamy
w
liturgii
świętych
Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała, a 2
października Świętych Aniołów StróŜów.
Warto wtedy zastanowić się nad tym
tematem i przypomnieć sobie o wartości tej
dziecięcej modlitwy:
„
Aniele BoŜy StróŜu mój, Ty
zawsze przy mnie stój. Rano, wieczór we
dnie w nocy, bądź mi zawsze ku pomocy.
Broń mnie od wszystkiego złego i
zaprowadź mnie do Ŝywota wiecznego.
Amen.”
Ks. Proboszcz
Antoni Cebula SDS
Kiedyś jedną z pierwszych
modlitw, jakie rodzice uczyli swoje dzieci,
było Aniele BoŜy. Modlitwa ta w bardzo
krótkich i prostych słowach wyraŜa istotne
dla chrześcijaństwa sprawy: „Broń mnie od
wszystkiego złego i doprowadź mnie do
Ŝywota wiecznego”. Ta modlitwa na pewno
ma wielki wpływ na kształtowanie psychiki
dziecka. Pomaga dziecku nawiązać
kontakt z Panem Bogiem.
Czasem
podkreśleniem
tej
modlitwy w Ŝyciu dziecka był obrazek na
ścianie
dziecinnego
pokoju
przedstawiający
Anioła
StróŜa
przeprowadzającego dziecko przez wąską
kładkę na rzece.
Myślę,
Ŝe
w
przeŜywaniu
dzieciństwa i kształtowaniu psychiki
dziecka, te dwa elementy mają zbawienny
wpływ. Oby młode pokolenie rodziców nie
zapomniało o tych bardzo istotnych
elementach wychowania najmłodszego
pokolenia. śeby to przekazać trzeba
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Strona ¯ywego Ró¿añca
Intencje róŜańcowe na wrzesień 2008 r.
Papieskie intencje Apostolstwa Modlitwy
Intencja ogólna:
Aby ci, którzy z powodu wojen czy panowania opresyjnych reŜimów
są zmuszeni do opuszczenia domu i ojczyzny, znaleźli u chrześcijan pomoc w
obronie i zabezpieczeniu swoich praw.

Intencja misyjna:
Aby kaŜda rodzina chrześcijańska, dochowując wierności
sakramentowi małŜeństwa, pielęgnowała wartości miłości i wspólnoty jako
mała wspólnota ewangelizacyjna, otwarta i wraŜliwa na materialne i duchowe
potrzeby braci.

Rozwa¿ania o Ró¿añcu
Jak ktoś kiedyś mądrze powiedział,
modlitwa róŜańcowa jest maryjną modlitwą
Kościoła. Z jednej strony przedstawia nam w
największym skrócie całą Ewangelię , a z
drugiej Maryja jako Matka Kościoła modli się z
Kościołem, a jako Matka ludzi modli się z
nami. Nawet objawienia fatimskie rozpoczęły
się wtedy kiedy dzieci odmawiały RóŜaniec.
Pewien biskup chcąc zachęcić do
modlitwy róŜańcowej ludzi zrozpaczonych,
wątpiących, uwikłanych w grzech, czujących
przesyt Ŝycia prosił ich aby odmawiali
RóŜaniec, a będą mile zaskoczeni. Często
jednak ludzie wymawiają się, Ŝe nie potrafią
się modlić, nie mają czasu na modlitwę. Ów
mądry biskup mówił wtedy tak: „ Gdybyście
zagubili się beznadziejnie w lesie, to
choćbyście i wątpili w to, czy ktoś jest w
pobliŜu, wołalibyście jednak z całych sił. A
więc zacznijcie wołać zacznijcie się modlić, a
przeŜyjecie cud”. Przeczytałam kiedyś w
pewnym artykule, Ŝe waŜnym elementem
modlitwy jest krzyk. WaŜne jest aby człowiek
wykrzyczał swój ból, swój grzech, swoją
ułomność przed Bogiem. W wielu miejscach
Ewangelia podkreśla, Ŝe osoby chcące
interwencji, pomocy Jezusa krzyczały do
Niego. Współczesny katolik nie jest
przyzwyczajony do modlitewnego krzyku.

Wykrzyczeć moŜna się w domu, z Bogiem zaś
trzeba rozmawiać grzecznie. Najlepiej nie
mówić Mu wszystkiego, bo a nuŜ się obrazi?
śywa wiara polega na traktowaniu Boga na
serio. Jak bliskiej osobie nauczmy się Bogu i
Maryi przedstawiać nasze problemy szczerze.
My jako matki róŜańcowe mamy poniekąd do
spełnienia misję modlitewną. Krzyczmy więc
do Maryi w naszych modlitwach o ocalenie
wartości we współczesnym świecie – jak prosił
o to nasz PapieŜ Sługa BoŜy Jan Paweł II:
„RozwaŜajcie bowiem tajemnice róŜańcowe –
patrzymy w nich na misterium Ŝycia, męki,
śmierci i zmartwychwstania Pana oczyma
Maryi. PrzeŜywamy je tak jak Ona przeŜywała
w swym matczynym sercu”. Ojciec Święty
wyznał, Ŝe RóŜaniec jest Jego ulubioną
modlitwą z racji swej prostoty i zarazem głębi.
Uczył nas ten wspaniały człowiek na czym
polega ta głębia i prostota – „nasze serce
potrafi wpleść w te dziesiątki róŜańca
wszystkie wydarzenia, które składają się na
Ŝycie jednostki, rodziny... w ten sposób ta
prosta modlitwa pulsuje rytmem Ŝycia
ludzkiego”. Wplatajmy więc i my swoje
intencje i aktualne wydarzenia z Ŝycia rodziny,
parafii, świata w rytm RóŜańca Św.
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CWB

INTENCJE MSZALNE
wrzesieñ 2008
Poniedziałek
800
Wtorek
800
Środa
800
Czwartek
1800
Piątek
1800
Sobota
1500
1800
Niedziela
800
1000
1430
Poniedziałek
800
Wtorek
800
Środa
800
Czwartek
1800
Piątek
1800
Sobota
1800
Niedziela
800
1000
1430
Poniedziałek
800

1 wrzesień

Wtorek
800
Środa
800
Czwartek
1800
Piątek
1800
Sobota
1800
Niedziela
800
1000
1430

2 wrzesień
3 wrzesień
4 wrzesień
O powołania
5 wrzesień
R. Kędzia
6 wrzesień
DoŜynki Miejskie
R. Kret
7 wrzesień

16 wrzesień
17 wrzesień
R. Skołud
18 wrzesień

19 wrzesień
R. Krajewski
20 wrzesień
Za + Piotra Chudy
21 wrzesień
R. Stolarski
R. 50 rocz. ślubu
Za ++ z rodz. Fojt i
Krzysteczko
Poniedziałek 22 wrzesień
800
Wtorek
23 wrzesień
800
Środa
24 wrzesień
800
Czwartek
25 wrzesień
1800
Piątek
26 wrzesień
1800
Sobota
27 wrzesień
1800
R. Michalczyk
Niedziela
28 wrzesień
00
8
R. Pisarska
1000
R. Sobota
1430
R. Kleczka
Poniedziałek 29 wrzesień
800
Wtorek
30 wrzesień
800

R. Geisler

8 wrzesień
R. Miliczek
9 wrzesień
10 wrzesień
11 wrzesień
R. Janik
12 wrzesień
13 wrzesień
Fatimska
14 wrzesień
R. Lukoszek
R. Kurpas
15 wrzesień
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HARMONOGRAM SPRZ¥TANIA KOŒCIO£A
Wrzesień - Październik 2008
Gorol Barbara
6 wrzesień 2008

Knapek Anna
Michalczyk Wiesława
Krenczyk Irena

13 wrzesień 2008

Kołodziej Pelagia
Fojt Barbara
Szuła Małgorzata

20 wrzesień 2008

Ciszewska ElŜbieta
Kalisz Gertruda
Gimlik Ilona

27 wrzesień 2008

Gracka Jadwiga
Gracka Ewa
Rzepiak Anna

4 październik 2008

Świerczyńska Małgorzata
Kęska Rozalia
Zaczek Mirosława

11 październik 2008

Miketta Halina
Gracyalny Danuta
Tyrała Urszula

18 październik 2008

Wesołowska BoŜena
Słowicka Iwona
Kulij Janina

25 październik 2008

Geisler Ruta
Szczepanek Janina
RoŜek Aniela

31 październik 2008

Bubała Anna
Kołodziejczyk Krystyna

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 Kluski na parze (buchty)
Składniki:
5 dag droŜdŜy,
5 dag cukru,
ćwiartka masła,
niecały 1 kg
mąki,
2 szklanki mleka,
2 jajka

Wykonanie :
Z mleka, droŜdŜy oraz niewielkiej ilości
mąki i cukru sporządzić rozczyn, który
powinien mieć konsystencję gęstej
śmietany. Ustawić w ciepłym miejscu do
wyrośnięcia. Do osobnej miski wsypać
resztę mąki, wbić jaja i wlać rozczyn.
Ciasto wyrabiać ręką tak długo, aŜ będzie
odrywać się od brzegów miski (i od ręki
równieŜ). Następnie dodać stopione i
ostudzone masło i dalej wyrabiać. Po

wyrobieniu miskę nakryć
ściereczką i ustawić w
ciepłym
miejscu
do
wyrośnięcia. Gdy ciasto
podwoi swoją objętość,
formować okrągłe kluski
dowolnej wiekości i układać
na stole posypanym mąką.
Gdy wyrosną, bierzemy
duŜy (najlepiej szeroki)
garnek z wrzącą wodą,
nakrywamy płócienną ściereczką i
obwiązujmy sznurkiem lub gumką wokół
brzegu. Na tej ściereczce układamy kluski
a całość nakrywamy miską dopasowaną
do obwodu garnka. Parzymy ok. 10-15
min, aŜ będą puszyste. Podawać na
gorąco z brązowym cukrem trzcinowym i
stopionym masłem.
gmb

HUMOR
Dwóch pijoków zamiast po
chodniku to szło torem kolejowym. Ten
jeden coś zmiarkowoł i rzecze:
- Pierona, Francek - patrz jakie te schody
są długie!
- Te schody, jak te schody, ale patrz jakie
te gelendry są niskie.
*
Roz w wojsku była musztra.
SierŜant woło:
- Patrz w prawo! - wszyscy patrzą w prawo
ino jeden w lewo.
- Szeregowy Trąba, po jakiemu nie
patrzycie w prawo?
- No bo jakby tak wróg przylozł z lewej...?
*
Antek mioł taką babę co sie nigdy
z nim nie wadziła. Umiała wszystko po
dobroci zrobić. Roz teŜ Antek wrócił z
szychty a był pierońsko zły. Baba mu
zaroz obiod dowo i przynosi naprzód
zupę. Antek wonio, patrzy, Ŝur z
kartoflami, bez słowa wyciep talerz z zupą

przez okno. Baba nic. Bez słowa
przyrychtowała drugie danie: kotlet,
kapustę i kartofle. Antkowi sie na ten
widok oczy śmieją, bierze juŜ widełkę do
ręki a w tym baba bierze talerz i wyrzuca
go przez okno.
- Ale babeczko, co ty robisz, taki fajny
kotlet!
- Jakeś wyciep talerz toch myślała, Ŝe dziś
chcesz obiadować w ogródku.
*
Jednym młodym urodził sie syn.
Poszli do kościoła, Ŝeby go ochrzcić. A
dali mu na miano Jan. Ksiądz bierze ta
wata, sól i oleje i pyto:
- A którego to Jana wybraliście?
- Jak to którego?
- No pytom jak sie wasz synek będzie
mianowoł, czy Jan Kanty, czy Jan od św.
KrzyŜa, czy Jan od olejów czy moŜe Jan
Nepomuceński?
Ach to o miano wom idzie? No to przeca
Jan Kaczmarek!
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Msza święta,

Liturgiczne ABC

(fragmenty)
Ks. Maciej Zachara MIC
(Odcinek 7)
Dzieje celebracji Eucharystii
Eucharystia w połowie II wieku
chcą, a wszystko, co się zbierze, składa
Świadectwo św. Justyna
się ją na ręce przewodniczącego. On zaś
przychodzi z pomocą (...) wszystkim
Nasza wiedza na temat liturgii w potrzebującym.
pierwszych stuleciach chrześcijaństwa
Tekst św. Justyna wymaga paru
jest skąpa na skutek małej liczby komentarzy. ZauwaŜmy, Ŝe w II wieku
zachowanych tekstów źródłowych. Tym dokonało się ostateczne oddzielenie
cenniejsze jest zatem świadectwo św. Eucharystii Od wieczerzy, za to
Justyna, filozofa i męczennika (zm. 165), integralną częścią liturgii stały się
który w swej Apologii chrześcijan czytania biblijne ze Starego i Nowego
pozostawił nam pierwszy pełny opis Testamentu, wyjaśniane następnie w
liturgii Eucharystii. Czytając jego zwięzły homilii. Jak dla liturgii eucharystycznej
tekst, moŜemy stwierdzić, Ŝe znana nam rytualnym pierwowzorem była Ŝydowska
zasadnicza struktura Mszy świętej wieczerza świąteczna, tak liturgia słowa
została
juŜ
wtedy
ostatecznie została ukształtowana prawdopodobnie
ukształtowana:
na wzór liturgii synagogalnej. Nie wiemy
A w dniu zwanym Dniem Słońca nic o kryteriach dobom czytań biblijnych
zbieramy się wszyscy razem w jednym w epoce Justyna, najstarsze zachowane
miejscu, czy to z miast, czy teŜ ze wsi, i lekcjonarze są o kilka stuleci późniejsze.
czyta się wtedy pamiętniki apostolskie Justyn nie wzmiankuje nic o śpiewie. O
albo Pisma prorockie tak długo, jak na to tym, Ŝe chrześcijanie podczas swoich
czas pozwala. Gdy zaś lektor skończy zgromadzeń modlili się takŜe śpiewem,
czytać, ten, który przewodniczy, upomina wiadomo z listu Pliniusza Młodszego,
nas i zachęca do wprowadzenia w Ŝycie gubernatora Bitynii, do cesarza Trajana
tych przepięknych pouczeń. Następnie (112
r.).
Liturgia,
jak
widzimy,
powstajemy z naszych miejsc i modlimy rozpoczynała się od czytań, bez
się; po czym, (...) gdy przestajemy się obrzędów
wstępnych.
TakŜe
modlić, przynoszą chleb oraz wino i przygotowanie
darów
nie
było
wodę, a ten, który przewodniczy, zanosi zaakcentowane. Zaraz po przyniesieniu
modlitwy dziękczynne, ile tylko moŜe, a darów rozpoczynała się modlitwa
lud odpowiada: „Amen". Wreszcie eucharystyczna,
odmawiana
przez
wszystkim obecnym rozdaje się i przewodniczącego, na którą wszyscy
rozdziela to, co się stało Eucharystią, wierni
odpowiadali
uroczystym
nieobecnym zaś rozsyła się przez końcowym „Amen".
diakonów. Ci, którym się dobrze powodzi,
dają dobrowolnie ze swego, co tylko
c.d.n.
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