OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – 19.06.2022 r.
XII Niedziela Zwykła
1. W dzisiejszą niedzielę, 19.06.2022, Ks. Arcybiskup dokona konsekracji
(czyli poświęcenia) naszej świątyni na Mszy św. o godz. 11.00. Do tego wydarzenia
przygotowujemy się już od kilku miesięcy.
2. Dziś także podczas uroczystości poświęcenia świątyni 6 młodych parafian
przyjmie sakrament bierzmowania.
3. Zapraszam na nabożeństwa czerwcowe codziennie po Mszach św.
wieczornych. W dzisiejszą niedzielę wyjątkowo– po Mszy św. o godz. 18.00.
4. Liturgia Kościoła:
- wtorek, 21.06. – wspomnienie Św. Alojzego Gonzagi, zakonnika.
- czwartek, 23.06. – Uroczystość Narodzenia Św. Jana Chrzciciela.
- piątek, 24.06. – Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. To Światowy
Dzień Modlitw o Uświęcenie Kapłanów. To także ostatni dzień roku szkolnego.
Zapraszam dzieci i młodzież na Mszę św. o godz. 1800, by podziękować za kolejny
rok nauki i prosić o bezpieczne wakacje.
- sobota, 12.06. – wspomnienie Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny.
5. W piątek zapraszam na godzinną adorację Najświętszego Sakramentu po
wieczornej Mszy św.
6. W sobotę, 25 czerwca, Pielgrzymka Rybacka z racji odpustu św.
Apostołów Piotra i Pawła. Msza św. w porcie w Pucku o godz. 1230.
7. Od przyszłej niedzieli rozpoczyna się wakacyjny porządek Mszy św. W
niedziele Msza św. o godz. 730, 900, 1100 i o 2000. W tygodniu codziennie dwie Msze
św.: o godz. 730 i o 1930. Sobotnia Msza święta o godzinie 1930 sprawowana będzie z
liturgii niedzielnej.
8. Dziękuję za ofiary złożone dziś na tacę inwestycyjną. Bóg zapłać!
9. W przyszłą niedzielę będziemy gościć przedstawiciela Gdańskiego
Seminarium Duchownego. Taca przyszłej niedzieli przeznaczona będzie na
utrzymanie tej uczelni.
11. Od 12 czerwca do 2 lipca proszę o sprzątanie kościoła mieszkańców z ul.
Kaperskiej nr 1 – 19 . Dziękuję tym, którzy ostatnio sprzątali kościół. Bóg zapłać!
12. Zachęcam do nabywania najnowszego numeru „Gościa Niedzielnego”,
naszego Parafialnego Biuletynu i innych czasopism - przy wyjściu z Kościoła.
13. Wszystkim Parafianom i przybyłym Gościom życzę pięknej niedzieli,
dobrego wypoczynku i wielu łask Bożych w nowym tygodniu.

MSZE ŚWIĘTE:
niedziele i święta: 9:00,
11:00 i 18:00;
poniedziałek, środa, piątek
i sobota: 18:00;
wtorek i czwartek: 18:00.

ADORACJA Najświętszego
Sakramentu:
W każdy piątek po Mszy św.
wieczornej – przez godzinę.
KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO:
każdy piątek przed Mszą św.

SPOWIEDŹ ŚWIĘTA:
15 minut przed każdą
Mszą świętą
KANCELARIA
PARAFIALNA:Po
każdej Mszy św.
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Czym jest konsekracja kościoła? Na czym polega
poświęcenie?
Do czasu reformy liturgicznej Soboru watykańskiego II uroczyste
oddanie nowo powstałej świątyni do celów kultu Bożego nazywano
konsekracją kościoła. I chociaż termin ten wciąż jest powszechnie używany
(nawet przez samych kapłanów), w świetle obowiązujących przepisów
powinno mówić się o poświęceniu
(dedykowaniu, przekazaniu) budowli, a nie o
jej konsekrowaniu.
Liturgii
poświęcenia
kościoła
przewodniczy biskup diecezjalny. To na jego
ręce
budowniczy/wierni
parafii/ofiarodawcy/architekci
składają
klucze do świątyni i to on jako pierwszy
przekracza jej próg. Tuż za nim wchodzą
kapłani koncelebrujący, diakoni, posługujący
oraz zgromadzony lud. Rozpoczyna się
Msza św.
Po
pozdrowieniu
ludu
biskup
poświęca wodę i skrapia nią ściany świątyni,
ołtarz, a także obecnych wiernych (na
pamiątkę chrztu). Następnie wraca do
katedry i odmawia modlitwę: Bóg, Ojciec
miłosierdzia, niech będzie zawsze obecny w
tym domu modlitwy, a łaska Ducha Świętego niech oczyści żywą świątynię,
którą my jesteśmy. Wszyscy zgromadzeni odpowiadają: Amen.
Zostaje odśpiewany hymn „Chwała na wysokości Bogu” i odmówiona
kolekta (tzw. modlitwa dnia), kończąca obrzędy wstępne.
Druga część Mszy świętej, czyli Liturgia Słowa, przebiega według
stałego porządku (czytania biblijne, psalm, Ewangelia, homilia, wyznanie
wiary) z jednym wyjątkiem: zamiast modlitwy powszechnej po wyznaniu
wiary odśpiewywana jest Litania do Wszystkich Świętych, stanowiąca

wprowadzenie do obrzędów poświęcenia. Po niej następuje bowiem złożenie
relikwii świętych pod ołtarzem (nie zawsze) oraz odmówienie modlitwy
poświęcenia przez biskupa.
Potem
biskup
namaszcza
świętym
krzyżmem ołtarz, a inni kapłani – ściany kościoła
(w dwunastu lub czterech wyznaczonych
miejscach
–
tzw.
zacheuszkach).
Po
namaszczeniu mają miejsce dwa kolejne obrzędy:
obrzęd okadzenia (ołtarza, świątyni i wiernych)
oraz obrzęd oświetlenia/iluminacji, polegający na
zapaleniu wszystkich świateł w kościele,
poczynając od świec ołtarzowych.
Po obrzędach okadzenia i oświetlenia
następuje
liturgia
eucharystyczna,
którą
rozpoczyna procesja z darami (kilkoro wiernych
przynosi chleb, wino i wodę do sprawowania
Eucharystii). Dalej msza święta jest już
odprawiana w zwykły sposób. Na koniec uroczystości poświęcenia kościoła
biskup udziela zgromadzonym błogosławieństwa.
MI

Symbolika podczas poświecenia świątyni
Konsekracja, czyli uroczyste poświęcenie kościoła i ołtarza, zalicza
się do najważniejszych aktów liturgicznych. Miejsce bowiem, gdzie gromadzi
się wspólnota chrześcijańska, aby słuchać Słowa Bożego, zanosić modlitwy
błagalne, wielbić Boga, a przede wszystkim sprawować sakramenty i gdzie
przechowuje się Najświętszy Sakrament Eucharystii, jest szczególnym
obrazem Kościoła, Świątyni Boga, zbudowanej z żywych kamieni" (Rytuał).
Konsekracja jest to Boża pieczęć, która potwierdza na zawsze
wobec wszystkich, że jest to miejsce, które Pan Bóg szczególnie wybrał jako
miejsce spotkania, przebaczenia, jako miejsce, w którym niebo spotyka się z
ziemią. Ten akt potwierdza również godność człowieka, który wyszedł od
Boga, jest Jego odblaskiem przez wolność, możliwość wyboru i zdolność do
miłości.
W obrzędzie konsekracji występuje wiele symboli o głębokim
znaczeniu. Na początku Biskup Konsekrator święci wodę, ściany kościoła,
ołtarz i wiernych. W tym akcie nawiązuje się do chrztu, który czyni z nas
świątynię Ducha Świętego. Po Liturgii Słowa następuje namaszczenie
olejem ołtarza i ścian kościoła. Olej święci się w Wielki Czwartek w katedrze,
matce wszystkich kościołów. Namaszczenie nawiązuje do tradycji Starego
Testamentu, namaszczania proroków i królów. Wydarzenie to wiązało się z
godnością osoby namaszczonej i określało jej powołanie oraz zadanie do
spełnienia. Sam Pan Jezus został namaszczony (Mesjasz), aby odkupić
ludzkość.
Ołtarz namaszcza się, aby służył do sprawowania Najświętszej Ofiary. Na-

maszcza się ściany kościoła, bo ma być tylko
Bogu oddany i Jemu służyć jako Jego dom.
Podczas widzialnego namaszczenia olejem
dokonuje się namaszczenie niewidzialne
Duchem Świętym. Po namaszczeniu ołtarza i
ścian kościoła następuje ich okadzenie,
okadza się również wiernych. Czynności te
symbolizują, że odtąd modlitwa, jak woń
kadzidła, wznosi się do Boga. Świątynia ma
być wypełniona modlitwą ludzi, którzy tu
przychodzą.
Następuje
teraz
uroczyste
oświetlenie ołtarza i kościoła (miejsca
namaszczenia
ścian)
oraz
zapalenie
wszystkich innych świec. Płonąca świeca
oznacza Jezusa Chrystusa - Światłość świata.
KJS

INTENCJE MSZALNE 12.06.2022 – 19.06.2022

Poniedziałek
20.06.2022
Wtorek
21.06.2022
Środa
22.06.2022

18:00

†† Arleta i Bogdan.
● W int. Parafian.
● †† Daniela i Mieczysław i zmarli z rodziny.
†† Rodzice z obojga stron i zmarli z rodz. Golla i
Wdowiak.
†† Anna i Wacław.

8:00

†† Alojzy, Rozalia i Andzia.

18:00

Czwartek
23.06.2022
Piątek
24.06.2022
Sobota
25.06.2022

8:00

O Boże błogosławieństwo dla Julii w 18. rocz.
urodzin, o opiekę Matki Bożej, dziękując za
dotychczasowe łaski.
†† Wincenty i Józef.

18:00

† Janina.

18:00

†† Ojcowie: Jan i Kazimierz.

7:30

O błogosławieństwo dla członków Róży św. Antoniego i dla ich rodzin, a dla zmarłych o dar nieba.
†† Wanda i Wawrzyniec, Józefa i Teodor.
†† Szwagrowie: Zbigniew, Henryk i Jacek.
W pewnej intencji.
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