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EWANGELIA: Mt 13, 1 - 23
„Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu.”
Jeden odnalazł skarb przypadkiem, drugi męczył się, aby znaleźć
cenną perłę. Naszą perłą jest nasza wiara. Najczęściej otrzymujemy ją
bez większego wysiłku, dzięki naszym rodzicom, na chrzcie świętym.
O skarb należy dbać. Zabezpieczyć go, aby nie utracić, i korzystać z niego, przymnażać go. Wiara – skarb powinna być rozwijana i pogłębiana. Niewyobrażalne korzyści przyniesie nam w przyszłym życiu. Naszej
wiary nie możemy ukrywać. Musi być widoczna, musi rozkwitać. Boże,
pomóż mi przymnażać wiary, wytrwać w niej do końca moich dni.

Z okazji imienin Siostry Przełożonej
Anny Samueli Rzeźnikowskiej,

Adam Żak

składamy najserdeczniejsze życzenia:
niech Jezus Zmartwychwstały swoim blaskiem miłości
opromienia oblicze Siostry,
niech dobry Pan umacnia
w posłudze zakonnej.
Życzymy, by na swej drodze spotykała
Siostra życzliwych ludzi i zawsze cieszyła
się zdrowiem i pokojem serca.
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dziś nabożeństwo o godz. 17 .
2. Dzisiaj podczas Mszy świętej o godz. 1045 będziemy się modlić w intencji
s. Anny Samueli – Siostry Przełożonej tutejszej Wspólnoty Sióstr Zmartwychwstanek z okazji jej imienin. Solenizantkę polecamy pamięci modlitewnej.
3. Dzisiaj po Mszy świętej można złożyć oﬁarę do puszki na pomoc ludziom
poszkodowanym w wyniku podtopień i nawałnic. Za złożone oﬁary
składamy serdeczne Bóg zapłać.
4. Jutro, 25 lipca, będziemy obchodzić wspomnienie św. Krzysztofa – patrona
kierowców i podróżujących. Wszystkich zmotoryzowanych zapraszamy
na Mszę świętą wieczorną o godz. 1800, po której dokonamy poświęcenia
pojazdów.
5. W sobotę, 6 sierpnia, wyrusza Pielgrzymka do Częstochowy. Zapisy do
naszej „Białej 11” przez całą przyszłą niedzielę przed kościołem, a także
w dniach 3 – 5 sierpnia po Mszy świętej wieczornej przy kancelarii paraﬁalnej.
6. W przyszłą niedzielę, 31 sierpnia, po Nabożeństwie w Kaplicy Świętej
Rodziny odbędzie się spotkanie Żywego Różańca oraz zmiana tajemnic.
00

Kalendarz liturgiczny
24 lipca 2011r. – NIEDZIELA
Imieniny: Kingi, Krystyny
LITURGIA SŁOWA:
1 Krl 3, 5.7-12
Psalm 119, 57.72.76-77.127-130
Rz 8, 28-30
EWANGELIA: Mt 13, 44-52
25 lipca 2011r. – PONIEDZIAŁEK
Św. Jakuba Apostoła
Imieniny: Jakuba, Krzysztofa, Walentyny
LITURGIA SŁOWA:
2 Kor 4, 7-15
Psalm 126, 1-6
EWANGELIA: Mt 20, 20-28
26 lipca 2011r. – WTOREK
Imieniny: Joachima, Anny, Grażyny
LITURGIA SŁOWA:
Wj 33, 7-11; 34, 5-9.28
Psalm 103, 6-13
EWANGELIA: Mt 13, 36-43
27 lipca 2011r. – ŚRODA
Imieniny: Julii, Natalii, Celestyny
LITURGIA SŁOWA:
Wj 34, 29-35
Psalm 99, 5-7.9
EWANGELIA: Mt 13, 44-46
28 lipca 2011r. – CZWARTEK
Imieniny: Wiktora, Innocentego
LITURGIA SŁOWA:
Wj 40, 16-21.34-38
Psalm 84, 36.8.11
EWANGELIA: Mt 13, 47-53
29 lipca 2011r. – PIĄTEK
Imieniny: Marty, Ludmiły, Olafa
LITURGIA SŁOWA:
1 J 4, 7-16
Psalm 34, 2-11
EWANGELIA: J 11,19-27 albo Łk 10,38-42
30 lipca 2011r. – SOBOTA
Św. Piotra Chryzologa
Imieniny: Aldony, Leopolda, Julity
LITURGIA SŁOWA:
Kpł 25, 1.8-17
Psalm 67, 2-3.5.8
EWANGELIA: Mt 14, 1-12
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KATECHEZA XIX
MSZAŁ, LEKCJONARZ
Przy odprawianiu Mszy świętej używa się kilku ksiąg, a mianowicie:
Mszału, Lekcjonarza i księgi modlitw powszechnych. Mszał stanowi
główną księgę zawierającą teksty stałe i zmienne Mszy świętej oraz
przepisy dotyczące jej sprawowania. W czasie Eucharystii znajduje
się on na ołtarzu, skąd celebrowana jest Eucharystia.
Mszał powstał w rezultacie połączenia następujących ksiąg: Sakramentarza, Lekcjonarza i Antyfonarza.
- Sakramentarz to księga liturgiczna dotycząca sposobu sprawowania sakramentów świętych,
- Lekcjonarz zawiera czytania biblijne na poszczególne dni roku liturgicznego,
- Antyfonarz to księga liturgiczna ze zbiorem antyfon (najstarszych śpiewów liturgicznych).
Rozwój Mszału ma długą historię. W pierwszym okresie sprawowania liturgii do V wieku teksty mszalne
były improwizowane przez kapłana sprawującego liturgię. Improwizacja dokonywała się według ustalonego schematu. W trosce o zachowanie wierności tradycji starożytne ośrodki chrześcijańskie, jak: Rzym,
Antiochia, Aleksandria, Jerozolima czy Konstantynopol opracowały zbiory modlitw, które rozpowszechniły
się w Kościołach lokalnych. Modlitwy na dany dzień spisywano na specjalnych kartach.
Od VI wieku zaczęto opracowywać Sakramentarze. Były to księgi liturgiczne, zawierające teksty przeznaczone do odmawiania tylko przez celebransa, którym był biskup lub kapłan (prezbiter). Teksty przeznaczone dla innych osób pełniących funkcje liturgiczne (np. ministranci) znajdowały się w innych księgach
liturgicznych.
Od IX wieku sprawujący liturgię często sam odmawiał wszystkie teksty Mszy świętej (modlitwy, czytania,
śpiewy), dlatego też umieszczono je w jednej księdze. W ten sposób powstał pełny Mszał.
Papież Pius V realizując postanowienia Soboru Trydenckiego zatwierdził nowy Mszał rzymski, który stał
się obowiązkowy w całym kościele łacińskim. W Polsce został on przyjęty w 1577 roku przez Synod piotrkowski.
W wyniku prac Soboru Watykańskiego II opracowano nowy Mszał zatwierdzony w 1962 roku przez
papieża Jana XXIII. Dokonano w nim uporządkowania tekstów i obrzędów, ułatwiono wiernym aktywne
uczestnictwo we Mszy świętej, rozszerzono czytania biblijne i wprowadzono nowy obrzęd koncelebry.
Jego pierwsze wydanie, zatwierdzone przez Papieża Pawła VI, ukazało się w 1969. W Kościele polskim używa się
Mszału Rzymskiego dla diecezji polskich wydanego w roku 1986 roku.
Zawiera on następujące części:
- wstęp, na który składa się Ogólne Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego, czyli normy dotyczące wszystkiego,
co związane jest ze sprawowaniem Mszy świętej, wprowadzenie do kalendarza liturgicznego i sam kalendarz
- formularze mszalne roku liturgicznego, ułożone w kalendarzowym porządku niedziel i świąt. Wśród nich
szczególne miejsce zajmują obchody Triduum Paschalnego
- obrzędy Mszy Świętej, czyli porządek Mszy świętej z jej częściami stałymi, modlitwami eucharystycznymi
i prefacjami
- formularze mszalne w Mszach o świętych
- formularze mszalne w Mszach wotywnych, obrzędowych, na różne okazje życia społecznego oraz za zmarłych.
Inną księgą liturgiczną używaną w Kościele katolickim jest Lekcjonarz. Zawiera czytania biblijne na poszczególne dni roku liturgicznego. Z niego ministranci w czasie Mszy świętej odczytują teksty biblijne oraz
psalm responsoryjny. Lekcjonarz jako osobną księgę liturgiczną wprowadzoną po Soborze Watykańskim II.
Przedtem czytania umieszczone były razem z innymi tekstami liturgicznymi w Mszale.
Lekcjonarz zawiera czytania biblijne w przekładzie Biblii Tysiąclecia.
Obie księgi liturgiczne - Mszał i Lekcjonarz - są konieczne do celebrowania liturgii Mszy świętej.
za: www.diecezja.radom.pl
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