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16. rocznica konsekracji naszego

ko�cio³a parafialnego

Konsekracja, czyli uroczyste po�wiêcenie ko�cio³a i
o³tarza, zalicza siê do najwa¿niejszych aktów liturgicznych.
Miejsce bowiem, gdzie gromadzi siê wspólnota chrze�cijañ-
ska, aby s³uchaæ S³owa Bo¿ego, zanosiæ modlitwy b³agalne,
wielbiæ Boga, a przede wszystkim sprawowaæ sakramenty i
gdzie przechowuje siê Naj�wiêtszy Sakrament Eucharystii,
jest szczególnym obrazem Ko�cio³a, �wi¹tyni Boga, zbudo-
wanej z ¿ywych kamieni" (Rytua³). Konsekracja jest to Bo¿a
pieczêæ, która potwierdza na zawsze wobec wszystkich, ¿e
jest to miejsce, które Pan Bóg szczególnie wybra³ jako miej-
sce spotkania, przebaczenia, jako miejsce, w którym niebo
spotyka siê z ziemi¹. Ten akt potwierdza równie¿ godno�æ
cz³owieka, który wyszed³ od Boga, jest Jego odblaskiem przez
wolno�æ, mo¿liwo�æ wyboru i zdolno�æ do mi³o�ci.

W obrzêdzie konsekracji wystêpuje wiele symboli o g³ê-
bokim znaczeniu. Na pocz¹tku Biskup Konsekrator �wiêci
wodê, �ciany ko�cio³a, o³tarz i wiernych. W tym akcie na-
wi¹zuje siê do chrztu, który czyni z nas �wi¹tyniê Ducha
�wiêtego. Po Liturgii S³owa nastêpuje namaszczenie olejem

o³tarza i �cian ko�cio³a. Olej �wiêci siê w Wielki Czwartek w
katedrze, matce wszystkich ko�cio³ów. Namaszczenie na-
wi¹zuje do tradycji Starego Testamentu, namaszczania pro-
roków i królów. Wydarzenie to wi¹za³o siê z godno�ci¹ oso-
by namaszczonej i okre�la³o jej powo³anie oraz zadanie do
spe³nienia. Sam Pan Jezus zosta³ namaszczony (Mesjasz),
aby odkupiæ ludzko�æ.

O³tarz namaszcza siê, aby s³u¿y³ do sprawowania Naj-
�wiêtszej Ofiary. Namaszcza siê �ciany ko�cio³a, bo ma byæ
tylko Bogu oddany i Jemu s³u¿yæ jako Jego dom. Podczas
widzialnego namaszczenia olejem dokonuje siê namaszcze-
nie niewidzialne Duchem �wiêtym. Po namaszczeniu o³ta-
rza i �cian ko�cio³a nastêpuje ich okadzenie, okadza siê rów-
nie¿ wiernych. Czynno�ci te symbolizuj¹, ¿e odt¹d modli-
twa, jak woñ kadzid³a, wznosi siê do Boga. �wi¹tynia ma
byæ wype³niona modlitw¹ ludzi, którzy tu przychodz¹. Na-
stêpuje teraz uroczyste o�wietlenie o³tarza i ko�cio³a (miej-
sca namaszczenia �cian) oraz zapalenie wszystkich innych
�wiec. P³on¹ca �wieca oznacza Jezusa Chrystusa - �wia-
t³o�æ �wiata.

Czym jest konsekracja?

za: www.niedziela.pl
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SZE�Æ PRAWD WIARY
ROZWA¯ANIA DLA KA¯DEGO (4)

Bóg widzi wszystko
i wszystko wie
Jest takie piêkne arabskie przys³o-

wie: �Pan Bóg widzi czarn¹ mrówkê na
czarnym kamieniu w �rodku czarnej
nocy".

Bóg wszystko widzi i wszystko
wie; zna to co by³o, to co jest i to co
bêdzie. Nikt z nas nie potrafi ogarn¹æ
tajemnicy tej przedziwnej wiedzy, która
obejmuje wszystko cokolwiek istnia³o,
co istnieje i co bêdzie istnia³o. Bóg zna
dok³adnie ¿ycie mrówki i obserwuje je,
zna losy kwiatu stoj¹cego przy o³tarzu,
historiê �wiecy, która tu p³onie. Dosko-
nale wie, co robi¹ w tym momencie nasi
najbli¿si, którzy pozostali w domu, wie
co siê dzieje w �rodku ziemi, wie gdzie
siê znajduj¹ ptaki, które odlecia³y od nas
na zimê. Bóg wie wszystko.

My, kiedy co� widzimy, w danym
momencie koncentrujemy uwagê tylko
na tej jednej rzeczy. Bóg widzi z ca³¹
ostro�ci¹ wszystko, cokolwiek siê dzie-
je, cokolwiek siê sta³o i cokolwiek siê
stanie. Siêga sw¹ wiedz¹ w nasze ser-
ca, zna ka¿d¹ my�l, wszystko to, co siê
dzieje w naszej pod�wiadomo�ci.

Jakie s¹ konsekwencje poznania
prawdy o wszechwiedzy Boga? Ci¹gle
jeste�my obserwowani przez Boga; Jego
wzrok spoczywa na nas nieustannie. A
my winni�my d¹¿yæ do tego, by�my
potrafili oczyma swego serca spojrzeæ
w oczy Boga. Powinno siê to dokony-
waæ przynajmniej wtedy, gdy rozpoczy-
namy nasz¹ modlitwê. Prawdziwa mo-
dlitwa ma miejsce wówczas, gdy cz³o-
wiek jest w stanie to sobie u�wiadomiæ,
¿e spoczywa na nim wzrok Boga, ¿e Bóg
wszystko o nim wie i dlatego nie musi
Mu ju¿ nic mówiæ. Wystarczy, ¿e do Nie-
go przyjdzie.

Cz³owiek, który odkry³  to, ¿e Bóg
patrzy na niego, nigdy nie jest sam.

Pos³u¿ê siê przyk³adem. Dziec-
ko bawi siê klockami. Wydaje siê nam
¿e jest tak bardzo poch³oniête budow¹
pa³acu z klocków, ¿e nic innego ju¿ go
nie interesuje. Tymczasem ono jest bez

przerwy po³¹czone intuicyjnie ze swoj¹
matk¹. Ta za�, chocia¿ gotuje obiad,
sercem obejmuje wci¹¿ ten swój naj-
wiêkszy skarb, który nie jest w garnku,
lecz który w k¹cie uk³ada klocki. Wy-
starczy, ¿e matka odejdzie na moment,
a dziecko natychmiast rzuca klocki i
zaczyna krzyczeæ: �Gdzie jest mama?"
Cz³owiek, który ¿yje w obecno�ci Bo-
¿ej, jest podobny do tego dziecka.
Mo¿e byæ bardzo zaanga¿owany w
sprawy tego �wiata, ale wci¹¿ czuje
spoczywaj¹cy na sobie wzrok Boga. W
tej Bo¿ej obecno�ci p³ynie jego ¿ycie i
nie ma w nim ju¿ miejsca na samot-
no�æ. Jest natomiast trwa³e odniesie-
nie do Kogo�, kto go kocha.

 Druga konsekwencja. Oto ojciec
stoi nad ³ó¿eczkiem ciê¿ko chorego
synka. Wie, jaka choroba niszczy
dziecko, ale w swej wiedzy jest ca³ko-
wicie bezradny, nie potrafi dziecku po-
móc. Natomiast wiedza Boga jest opar-
ta na Jego wszechmocy. On mo¿e
wszystko. Dlatego cz³owiek, który
u�wiadamia sobie to, ¿e zawsze jest z
Bogiem, nigdy nie znajdzie siê w sytu-
acji bez wyj�cia. Choæ sam wyj�cia nie
dostrzega wie, ¿e dla Boga sytuacja bez
wyj�cia nie istnieje. Bóg zawsze znaj-
dzie rozwi¹zanie. Je�li nawet nie daje
takiego rozwi¹zania, na które cz³owiek
czeka, to w wymianie spojrzeñ mi³o�ci
da moc do przyjêcia Jego decyzji. Nie
zawsze bêdzie ona wyzwoleniem od
krzy¿a, ale cz³owiek odnajdzie w niej
szansê dostrze¿enia sensu wêdrówki
drog¹, po której prowadzi go Ojciec.

Cz³owiek ¿yj¹cy w obecno�ci
Boga, wie, ¿e w³a�ciwie nie jest wtedy
w stanie pope³niæ grzechu. Jak d³ugo

posiada �wiadomo�æ obecno�ci Boga,
tak d³ugo z³a nie pope³ni. Dopiero wów-
czas, gdy o niej zapomni, gdy wzrok
Boga zlekcewa¿y, bêdzie w stanie uczy-
niæ co�, co siê Bogu nie spodoba.

Jakie s¹ znaki mówi¹ce o tym,
¿e cz³owiek nie odkry³ jeszcze tej praw-
dy, i¿ Bóg wszystko wie i wszystko wi-
dzi? Pierwszym znakiem jest mniema-
nie, ¿e mo¿na siê ukryæ przed Bogiem.
Ju¿ Adam i Ewa tu¿ po pope³nieniu swego
grzechu, usi³owali siê skryæ przed
Stwórc¹. Rozumowanie ich by³o �miesz-
ne: Je�li ja nie widzê Boga, On mnie
tak¿e nie widzi. Wielka to pomy³ka. Bóg
zawsze widzi wszystko. Nie ma takie-
go miejsca, do którego móg³bym uciec
przed wzrokiem Boga.

Drugim znakiem braku �wiadomo-
�ci, dotycz¹cej wszechwiedzy Boga,
jest twierdzenie, ¿e przecie¿ siê potra-
fiê wyt³umaczyæ przed Bogiem. Je�li
cz³owiek odkryje, ¿e Bóg wszystko wie,
to odkryje równie¿ to, ¿e przed Bogiem
nie trzeba siê t³umaczyæ. Mogê wyt³u-
maczyæ co� komu� tylko wówczas, je-
�li on o tym nic nie wie. Bóg wie wszyst-
ko najlepiej, zna nasz¹ postawê, rozu-
mie motywy naszych czynów bardziej,
ani¿eli rozumiemy je my sami. Dlatego
nikt, staj¹c przed Bogiem, nie bêdzie
siê nawet próbowa³ usprawiedliwiæ. Do�æ
czêsto mo¿emy siê spotkaæ tak¿e z
bardzo prymitywnym podej�ciem do
Boga, gdy kto� stwierdza, ¿e Bóg o
czym� zapomina. Bóg nie ma sklerozy.
Bóg przebaczy³ nam grzech, ale nigdy
o niczym nie zapomnia³. Przecie¿ bê-
dziemy s¹dzeni w oparciu o wiedzê
Boga, a nie w oparciu o nasz¹ pamiêæ;
to Bóg uka¿e nam nasze ¿ycie. W³a-
�nie w oparciu o zapamiêtane Jego pa-
miêci¹ wieczn¹ nasze ¿ycie bêdzie
wydany na nas wyrok. Wszystkie fakty
z przesz³o�ci i z przysz³o�ci  mieszcz¹
siê w wiecznej pamiêci Boga. Ale rów-
nocze�nie odkrywamy, ¿e ten w³a�nie
Bóg, który wszystko o nas wie, ci¹gle
nas kocha i darzy nas nieskoñczon¹
mi³o�ci¹ nawet wtedy, gdy grzeszymy.
On wci¹¿ spogl¹da na nas z mi³o�ci¹.
Dlatego wzroku Boga nie trzeba siê ni-
gdy baæ. W tym wzroku bowiem jest
nasze zbawienie. Je�li Bóg mnie kocha,
ja nie muszê siê Go obawiaæ. Jego mi-
³o�æ jest przecie¿ dla mnie ocale-
niem.Bóg, który wszystko o nas wie, po-
chyla siê nad nami z wielk¹ mi³o�ci¹. Niech
�wiadomo�æ tej prawdy towarzyszy nam
zawsze a szczególnie przy o³tarzu, przy któ-
rym zgromadzi³ nas Bóg, aby nas uboga-
ciæ.

JEST JEDEN BÓG

ks. Edward Staniek
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Czym jest czy�ciec?
Miejscem odpuszczania grzechów jest sakrament po-

kuty. A je�li kto� nie mo¿e siê wyspowiadaæ, to Bóg odpusz-
cza je tak¿e ka¿demu szczerze ¿a³uj¹cemu za nie grzeszni-
kowi. Czy�ciec nie jest miejscem odpuszczania grzechów,
ale oczyszczania siê ze skutków, kar za grzechy.

Do czy�æca trafiaj¹ ludzie w stanie ³aski u�wiêcaj¹cej,
w stanie pojednania siê z Bogiem: �Ci, którzy umieraj¹ w
³asce i przyja�ni z Bogiem, ale nie s¹ jeszcze ca³kowicie
oczyszczeni, chocia¿ s¹ ju¿ pewni swego wiecznego zba-
wienia, przechodz¹ po �mierci oczyszczenie, by uzyskaæ
�wiêto�æ konieczn¹ do wej�cia do rado�ci nieba.

 Czy�ciec � oznacza stan bolesnego oczyszczenia po
�mierci. Istnieje w Ko�ciele wiara, ¿e nie wszyscy zbawieni
doznaj¹ zaraz po �mierci szczê�cia w niebie. Niektórzy prze-
chodz¹ stan oczyszczenia przez cierpienie i w tym stanie
mog¹ byæ wspierani modlitwami wiernych na ziemi.

Czy�ciec nie jest miejscem, ale stanem oczyszczania
siê od nastêpstw grzechów, od których cz³owiek nie uwolni³
siê za ziemskiego ¿ycia. G³ówn¹ konsekwencj¹ grzechów
jest niezdolno�æ � nawet mimo woli duszy � do doskona³ej
mi³o�ci Boga. A tylko cz³owiek w pe³ni kochaj¹cy potrafi cie-
szyæ siê ze spotkania z Bogiem i zbawionymi istotami.

Takie dochodzenie do doskona³o�ci jest procesem bo-
lesnym, odbywaj¹cym siê w �oczyszczaj¹cym ogniu czy�æ-
ca�. Ogieñ czy�æcowy nie jest tym samym, co ogieñ piekiel-
ny. Jest ogniem któremu dusza sama siê poddaje z nadziej¹
pe³nej odnowy duszy ku zdolno�ci obcowania z Bogiem w
sposób mo¿liwie najpe³niejszy. Jest to ogieñ nadziei � oczysz-
czaj¹cy i ocalaj¹cy. Dusza w czy�æcu cierpi z powodu swo-
jej niedoskona³ej mi³o�ci do Stwórcy i �wiadomo�ci o wszyst-
kich zaprzepaszczonych na ziemi mo¿liwo�ciach jej dosko-
nalenia. Bólem jest te¿ têsknota wynikaj¹ca z oddalenia od
Boga i �wiadomo�æ swoich grzechów.

Czy�ciec obejmuje tych, którzy umieraj¹ zjednoczeni
z Bogiem przez ³askê u�wiêcaj¹c¹, oraz ludzi, u których przy-
najmniej w momencie �mierci pojawi³ siê szczery ¿al za grze-
chy i gor¹ce pragnienie wype³niania Bo¿ej woli. Wieczne po-
têpienie bez mo¿liwo�ci oczyszczenia czeka tych, którzy
umieraj¹ bez ³aski u�wiêcaj¹cej, czyli w stanie grzechu ciê¿-
kiego.

¯al, ¿e siê za ma³o kocha³o,
¿e siê my�la³o o sobie,
¿e siê ju¿ nie zd¹¿y³o,
¿e by³o za pó�no...

ks. Jan Twardowski
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PONIEDZIA£EK  07.11.16
  8.00   + Janina i Pawe³
18.00 + Marian Gruca � greg.

WTOREK  08.11.2016
  8.00 + El¿bieta Domaradzka
18.00 1) Za zmar³ych z rodziny Ziêcików

2) + Bohdan

�RODA 09.11.2016
  8.00 + Marian Gruca � greg.
18.00 Nowenna do MB Nieust. Pomocy

CZWARTEK 10.11.2016
  8.00
18.00 1) + Bohdan Nielubowicz

2) + El¿bieta Domaradzka

PI¥TEK 11.11.2016
  8.00
15.00   Msza �w. w Godzinie Mi³osierdzia
18.00  Za Ojczyznê

SOBOTA 12.11.2016
 8.00 W intencji Ojczyzny
18.00  1) + Tadeusz Kwadrans w 7 rocz.

�m. oraz ++ z rodzin Ziêtarów
i Kwadransów
2) O zdrowie i b³og. Bo¿e dla prof.
Stanis³awa i jego rodziny oraz
podziêkowanie Bogu za
darczyñców daru do naszej
kaplicy �w. Jana Paw³a II

NIEDZIELA 13.11.2016
  8.00 + Jan, Maria, Józef Ka³uziñscy
  9.30 + Henryk Korcz w 3 rocz. �m.
11.00 1) + Stanis³awa Biñczycka

2) +Franciszek Bigaj
12.00
13.00 1) + Józefa Zysek w 29 rocz. �m.

2) + Antoni Kuratowski, Tadeusz
Szmigiel, Tadeusz Radwañski

18.00 + Marian Gruca � greg.

INTENCJE MSZY �W.
07.11.2016 - 13.11.2016
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OJCZE NASZ �wiêtej Mechtyldy

w intencji dusz czy�æcowych
W wizjach mistycznych towarzysz¹cych odmawianiu tej modlitwy �w.

Mechtylda widzia³a nieprzeliczone rzesze dusz uwalnianych z czy�æca w
trakcie jej odmawiania.

Ojcze nasz, który� Jest w Niebie
Proszê Ciê racz przebaczyæ duszom w czy�æcu cierpi¹cym, ¿e Ciê nie kocha³y, ani

czci nale¿ytej nie oddawa³y Tobie, Ojcu swemu najukochañszemu, który� ich ze szcze-
gólnej ³aski i Mi³osierdzia Twego za dzieci sobie obra³ � lecz wydala³y Ciê z serca swego,
w którym mieszkanie sobie obra³e� i w nim zawsze przebywaæ pragn¹³e�. Otó¿ wyna-
gradzaj¹c za tak wielkie ich winy, ofiarujê Ci Mi³o�æ i cze�æ, jakie Ci ukochany Syn Twój tu
na ziemi oddawa³, wraz z doskona³ym zado�æuczynieniem, przez które wszystkie ich
grzechy zg³adzi³e�. Amen.

�wiêæ siê Imiê Twoje
Proszê Ciê najmilszy Ojcze, racz przebaczyæ duszom w czy�æcu cierpi¹cym, ¿e

Naj�wiêtszemu Imieniu Twemu ¿adnej czci nie oddawa³y, rzadko o nim pobo¿nie
pamiêta³y, owszem � czêsto daremnie i bez czci ¿adnej go u¿ywa³y, a przez ¿ycie nie-
uczciwe sta³y siê niegodnymi imienia chrze�cijañskiego. Oto ja, na zado�æuczynienie za
tak wielkie ich grzechy, ofiarujê Ci �wiêtobliwo�æ najdoskonalsz¹ Syna Twojego, któr¹
Przenaj�wiêtsze Imiê Twoje s³awi³ w kazaniach swoich i czci³ je we wszystkich Swoich
dzie³ach �wiêtych. Amen.

 przyjd� Królestwo Twoje
Proszê Ciê Ojcze Naj³askawszy, racz przebaczyæ duszom zmar³ych, ¿e nigdy gor¹-

co nie pragnê³y Ciebie, ani nie stara³y siê o Królestwo Twoje, w którym sta³y i wieczny
pokój, wieczna rado�æ i chwa³a panuj¹. Dla wynagrodzenia ich obojêtno�ci w pe³nieniu
dobrych uczynków, ofiarujê Ci Przenaj�wiêtsze Syna Twego �wiête pragnienia, przez
które chcia³, ¿eby�my siê stali wspó³uczestnikami Królestwa Jego. Amen.

 b¹d� wola Twoja jako w Niebie tak i na ziemi
Proszê Ciê, Ojcze Najmilszy, racz przebaczyæ duszom w czy�æcu cierpi¹cym,

a szczególnie duszom osób zakonnych, ¿e wolê w³asn¹ przedk³ada³y nad Twoj¹ i nie
zawsze Twoj¹ wolê kocha³y, owszem � czêstokroæ pod³ug swojej woli ¿y³y, a Twojej siê
sprzeciwia³y. Dla zg³adzenia tego ich niepos³uszeñstwa, ofiarujê Ci zjednoczenie Naj-
�wiêtszego Serca Syna Twojego z Twoj¹ wol¹, wraz ze skorym pos³uszeñstwem, przez
które ten¿e Syn sta³ Ci siê pos³usznym a¿ do �mierci krzy¿owej. Amen.

 chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj
Proszê Ciê Ojcze Naj³askawszy, racz przebaczyæ duszom w czy�æcu cierpi¹cym, ¿e

nie z takim jak nale¿a³o pragnieniem, nabo¿eñstwem i mi³o�ci¹ przyjmowa³y Przenaj-
�wiêtszy Sakrament O³tarza, owszem � znaczna liczba niegodnie doñ przystêpowa³a,
albo te¿ rzadko lub nigdy. Za ten ich grzech ofiarujê Ci niepojêt¹ Syna Twego �wiêtobli-
wo�æ, pobo¿no�æ, gor¹c¹ Mi³o�æ i niewypowiedziane pragnienie, z jakim ten drogi skarb
nam darowa³. Amen.

 i odpu�æ nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom
Proszê Ciê, Ojcze Najmi³osierniejszy, racz przebaczyæ duszom w czy�æcu cierpi¹-

cym wszystkie grzechy �miertelne, jakich siê dopu�ci³y, a szczególnie przebacz tym,
którzy ich w czym obrazili � i ¿e nie mi³owa³y nieprzyjació³ swoich. Za które to grzechy
ofiarujê Ci modlitwê najs³odsz¹, któr¹ Syn Twój na krzy¿u wisz¹c za nieprzyjació³ Swoich
do Ciebie zanosi³. Amen.

 i nie dozwól, aby�my ulegli pokusie
Proszê Ciê, Ojcze Najlepszy, racz przebaczyæ duszom w czy�æcu cierpi¹cym, ¿e siê

nie opar³y z³o�ci i po¿¹dliwo�ci¹, lecz owszem � czêsto podszeptom szatana i cia³u
swemu pos³usznymi by³y, a wielko�ci¹ grzechów duszê swoj¹ zeszpeci³y. Za te wystêpki
ofiarujê Ci zwyciêstwo chwalebne Syna Twego, jakie odniós³ nad �wiatem i czartem.
Ofiarujê Ci równie¿ ca³e ¿ycie Jego Przenaj�wiêtsze, ze wszystkimi jego pracami, truda-
mi, gorzk¹ Mêk¹ i �mierci¹. Amen.

 ale nas zbaw ode z³ego
I dusze w czy�æcu cierpi¹ce zbaw od wszelkiego z³ego, od wszelkiego karania.

Proszê Ciê o to przez wszystkie zas³ugi Syna Twego ukochanego. Zaprowad� nas do
Królestwa Twojej Chwa³y, którym Jeste� Ty Sam. Amen.

IX Rok Wielkiej Nowenny Fatimskiej
DROGA PRZEZ SERCE.

PRZYMIERZE SERC JEZUSA,
MARYI, NASZYCH.


