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NABOŻEŃSTWO
40-GODZINNE
Współcześnie czterdziestogodzinne nabożeństwo jest
stopniowo zapominane. Najczęściej służy jedynie jako
„wstęp” do Wielkiego Postu. Ma jednak bardzo bogatą
i długą tradycję. Już w 1539 r. papież Paweł III pisał, że
powstało, aby „ułagodzić gniew Boga, spowodowany
występkami chrześcijan, oraz aby udaremnić wysiłki
i achinacje Turków, dążących do zniszczenia chrześcijaństwa”.
Czterdziestogodzinne nabożeństwo bywa nazywane
Quarant' Ore (lub Quarantore), od quarant – „czterdzieści” oraz hora – „godzina”. Najkrócej mówiąc, polega na nieustannej, trwającej czterdzieści godzin modlitwie przed uroczyście wystawionym Najświętszym
Sakramentem. Jest to więc nabożeństwo eucharystyczne i powinno się zarówno zaczynać, jak i kończyć
mszą św. Istnieją nawet specjalne, uroczyste msze,
połączone z procesją z Najświętszym Sakramentem,
przewidziane na początek i koniec czterdziestogodzinnego nabożeństwa.
Adoracja trwa 40 godzin przede wszystkim dla upamiętnienia czasu, jaki według tradycji ciało Zbawiciela
było złożone w grobie. Ale liczba 40 jest często wymieniana w Biblii i zawsze oznacza święty czas: przed
rozpoczęciem nauczania Jezus przebywał na pustyni
przez 40 dni, tyle samo czasu padał deszcz w trakcie
potopu, Żydzi błąkali się na pustyni przez 40 lat. Współcześnie jednak oficjalne dokumenty liturgiczne mówią
nie tyle o „czterdziestogodzinnym nabożeństwie”, co
o dłuższej adoracji, bez określania czasu jej trwania.
Termin zachował się w praktyce duszpasterskiej
i najczęściej – zwłaszcza w Polsce – określa się nim
trzydniową adorację, odbywającą się albo w trzy kolejne niedziele przed Wielkim Postem, albo w niedzielę (od
ostatniej mszy porannej), poniedziałek i wtorek przed
Środą Popielcową. Nie jest jednak związane wyłącznie
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z tym okresem liturgicznym. Zachęca się również, by
urządzać je w adwencie, czy przed istotnymi momentami dla danego kościoła lokalnego. W niektórych miastach, np. Rzymie, Mediolanie czy Paryżu,
było dawniej sprawowane bez ustanku w kolejnych
kościołach: gdy tylko kończyło się w jednym miejscu,
rozpoczynane było w następnym. Starano się też, by
adoracja trwała dzień i noc, nieprzerwanie czterdzieści
godzin pod rząd.
Nie ma pewności co do tego, kiedy powstało czterdziestogodzinne nabożeństwo, ani kto je zapoczątkował.
Najprawdopodobniej, jego korzenie można odnaleźć już
w średniowiecznym (XIII-XIV) zwyczaju przenoszenia
Najświętszego Sakramentu do Grobu Pańskiego właśnie na czterdzieści godzin. Wiadomo też, że w 1527 r.
w Mediolanie, bractwo związane z kościołem Świętego
Grobu zorganizowało trwające tyle samo czasu uroczyste wystawienie Najświętszego Sakramentu. W 1537 r.,
również w Mediolanie, z inicjatywy Józefa Piantanida
da Fermo, kapucyna, rozpoczęto nieprzerwaną adorację Najświętszego Sakramentu, odbywającą się po kolei
w różnych kościołach. Dwa lata później, papież Paweł
III wyrażając oficjalną zgodę na to nabożeństwo, komentował je następująco: „(…) by ułagodzić gniew
Boga, spowodowany występkami chrześcijan, oraz aby
udaremnić wysiłki i machinacje Turków, dążących do
zniszczenia chrześcijaństwa, ustanowiono cykl modlitw
i próśb, które mają być zanoszone dniem i nocą przez
wszystkich wiernych Chrystusa przed Najświętszym
Ciałem naszego Pana, we wszystkich kościołach wspomnianego miasta [Mediolanu – przyp.red.], w taki sposób, że modlitwy te oraz prośby odmawiane są przez
samych wiernych, zmieniających się co czterdzieści
godzin (…)”. Wiadomo też, że podobne nabożeństwa
organizował w Rzymie św. Filip Nereusz, zaś św. Ignacy
Loyola bardzo zachęcał do urządzania w czasie karnawału trwających dwa dni lub czterdzieści godzin wystawień Najświętszego Sakramentu, jako przebłaganie
za grzechy popełnione w tym okresie. […]
Fragment art., źródło: Dominikański Ośrodek Liturgiczny / sanctus.pl
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XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA

W oparciu o plastyczną i obrazową przypowieść o bogaczu i Łazarzu Jezus
Am 6, 1a. 4-7
Lekkomyślność bogaczy tłumaczy swoim uczniom oraz nam prawdę o odmiennym i nieodwracalnym
po śmierci losie zbawionych i „potępionych”. Kryterium osądzenia jest czynie1 Tm 6,11-16
nie dobra na ziemi lub też jego zaniechanie w relacji do innych ludzi. Jedyną
Zachować przykazanie
nieskalane aż do przyj- zachętą i motywacją do dobrego życia, póki jeszcze jest czas, jest – jak słyszymy – „Prawo Mojżesza i Prorocy”, czyli nauczanie Starego Testamentu, a z naścia Chrystusa
Łk 16,19-31 Przypowieść szego chrześcijańskiego punktu widzenia – nauczanie całego Pisma świętego.
Żadne objawienia dodatkowe, które Kościół określa jako prywatne, żadne
o Łazarzu i bogaczu
wizje, żadne zapowiedziane czy niezapowiedziane wizyty zmarłych nie przekonają nikogo do naprawy życia na tyle skutecznie, by miało to mieć trwały efekt,
a nie stać się jedynie „słomianym zapałem” neofity czy owocem zastraszenia ze strony świata umarłych.
Jezus przestrzega nas dziś, byśmy nie szukali jakichś spektakularnych znaków potwierdzających wciąż
na nowo prawdziwość Jego słów na temat wiecznego życia w niebie lub wiecznego odrzucenia w otchłani.
Jedynym znakiem, który stale zachowuje swą aktualność, jest nauczania Pisma świętego, przekazywane
we wspólnocie Kościoła. Tego Kościoła, który Jezus założył dla naszego dobra jako „bezpieczną przystań
na drodze do nieba”.
ks. Wojciech Michniewicz
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Owo tchnienie życia Bożego, Duch Święty, daje o sobie znać — w swej najprostszej i najpowszechniejszej zarazem postaci — w modlitwie. Piękna i zbawienna
jest myśl, że gdziekolwiek ktoś modli się
na świecie, tam jest Duch Święty, ożywcze tchnienie modlitwy. Piękna i zbawienna jest myśl, że
jak szeroko rozprzestrzenia się modlitwa na całym okręgu ziemi, w przeszłości, teraźniejszości i przyszłości, tak
rozległa jest obecność i działanie Ducha Świętego, który
„tchnie” modlitwę w serce człowieka w całej niezmierzonej gamie różnych sytuacji i warunków, raz sprzyjających,
raz przeciwnych życiu duchowemu i religijnemu. Wiele
razy pod działaniem Ducha Świętego modlitwa płynie z
serca człowieka pomimo zakazów i prześladowań, a
nawet wbrew oficjalnym oświadczeniom o areligijnym
czy wręcz ateistycznym charakterze życia publicznego.
Modlitwa pozostaje zawsze głosem wszystkich, którzy
pozornie nie mają głosu, a w głosie tym rozlega się zawsze owo „donośne wołanie” Chrystusa, o którym mówi
List do Hebrajczyków (por. Hbr 5,7). Modlitwa jest też objawieniem owej głębi, jaka właściwa jest sercu człowieka:

głębi, która jest od Boga i tylko Bóg może ją wypełnić
właśnie Duchem Świętym. Czytamy u św. Łukasza:
„Jeżeli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre
dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec z nieba da
Ducha Świętego tym, którzy Go proszą!” (Łk 11,13).
Duch Święty jest darem, który przychodzi do serca ludzkiego wraz z modlitwą. W modlitwie objawia się On przede wszystkim jako Dar, „przychodzi bowiem z pomocą
naszej słabości”. Św. Paweł rozwija wspaniale tę myśl w
Liście do Rzymian, kiedy pisze: „Gdy bowiem nie umiemy
się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za
nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami” (Rz 8,26). Tak więc Duch Święty nie tylko sprawia, że
się modlimy, ale prowadzi nas wewnętrznie na modlitwie,
uzupełniając naszą nieumiejętność modlenia się. Jest On
obecny w naszej modlitwie i nadaje ludzkiej czynności
modlenia się Boski wymiar. W ten sposób „Ten, który
przenika serca, zna zamiar Ducha, [wie], że przyczynia
się za świętymi zgodnie z wolą Bożą” (Rz 8,27). Modlitwa
staje się za sprawą Ducha Świętego coraz dojrzalszym
wyrazem nowego człowieka, który przez nią uczestniczy
w życiu Boga.
Dominum et Vificantem 65
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O G Ł O S Z E N I A PA R A F I A L N E
• Witamy wszystkich Parafian i Gości życząc błogosławieństwa Bożego i opieki Matki Bożej na cały tydzień.
Dzisiaj Dzień Środków Społecznego Przekazu. W sobotę
rozpocznie się październik, to miesiąc modlitwy różańcowej (godz. 18.00 w dni powszednie a w niedzielę po
mszy św. o godz. 9.00) z prowadzeniem przez poszczególne grupy i miejscowości. Dziś ostatnia msza św.
niedzielna o 19.00, za tydzień wraca msza o godz. 15.00.
• W tym tygodniu: I sobota, msza w apartamentach o
godz. 8.30, adoracja zakończona o godz. 18.45 nabożeństwem Fatimskim, które poprowadzą mieszkańcy Burdeniszek i Ryżówki.
• Dziękujemy wszystkim za modlitwę i ofiary składane
na cele remontowe. Od ofiarodawców, których polecamy
w nowennie do Matki Bożej, wpłynęło 200zł (wkład
własny parafii ok. 80tyś. zł na prace: część muru oporowego od strony płd., ołtarz Bożego Narodzenia, II etap
ołtarza królewskiego). Dziś taca na WSD w Ełku. Za
tydzień ofiary do puszek na Dom Samotnej Matki w
Ełku.

• Zapraszamy do codziennej Adoracja NS w intencji
pokoju na świecie oraz różaniec w języku polskim o
godz. 17.15 (niedziela w miesiącu październikowym po
mszy o 9.00). Intencja na wrzesień: za rządzących oraz
osoby odpowiedzialne za politykę i sprawy społeczne,
aby w duchu dialogu, z pokorą i wytrwałością, stawały
się budowniczymi pokoju.
• Nabożeństwo 40-godzinne w naszej parafii 5-6.X,
zachęcamy do Adoracji i modlitwy o pokój, za naszą
ojczyznę, parafię, rodziny, pielgrzymów, wg porządku i
zapisanie się na nocne czuwanie.
• Zaopatrzmy się i czytajmy prasę katolicką: tygodnik
NIEDZIELA (10zł), IDZIEMY (5zł), miesięcznik: MARTYRIA
(3zł), RÓŻANIEC (7,50zł), TAK RODZINIE (7,50zł), MIŁUJCIE
SIĘ (8zł), ANIOŁ STRÓŻ dla dzieci (7,20zł) i prasa misyjna.
• Mszę św. dziękczynne za tegoroczne plony oraz o Boże
błog. dla mieszkańców poszczególnych wsi będą odprawione: za Burdeniszki 16.XI g. 18.30; za Maćkową Rudę
3.XII g. 16.00; za Mikołajewo 7.XII g. 18.30; za Cimochowiznę 8.XII g. 12.00; za Czerwony Folwark 10.XII g. 18.30.

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH
9:00 - +Ryszard Dębski (g. 25)
9:00 - +Władysława Tarasiewicz (od r. Molak)
12:00 - za parafian
12:00 - +Heliodor Chałko, z r. Chałko
17:00 - Adoracja w int. pokoju
19:00 - +Jakub Giejsztorewicz
Maćkowa Ruda: 10:30 - +Ryszard Mieszczański
7:30 - o zdrowie Boże bł. dla Agnieszki, Radka i ich dzieci
18:30 - +Ryszard Dębski (g. 26)
7:30 - +Ryszard Dębski (g. 27)
18:30 - +Helena Opanowska i Alojzy
7:30 - +Ryszard Dębski (g. 28)
18:30 - w 20r. ślubu Agnieszki i Leszka Buziuk o Boże bł.
opiekę Maryi
18:30 - +Czesław Nieszczerzewski (od rodziny)
7:30 - +Ryszard Dębski (g. 29)
18:00 - Nowenna
18:30 - Msza zbiorowa: intencje z nowenny i
1. +Maria Gościńska 7m. po śm.; 2. +Tadeusz Staśkiel 6m.

po śm.; 3. +Kazimierz Luty 5m. po śm. (od
r.Makowskich); 4. +Tadeusz, Wojciech, Andrzej;
5. +Rozalia, Józef Dorochowicz, Ryszard Ostrowski
7:30 - za Różę Róż. Św. Rodziny żon modlących się za
mężów o Boże bł. op. Maryi
7:30 - +Anna Nowicka
18:30 - +Ryszard Dębski (g. 30)
18:30 - +Stanisława Andruszkiewicz 9m. po śm.
7:30 - +Irena Sutkowska 4m. po śm. (od r. Biziewskich)
8:30 - +Piotr Życzkowski
11:00 - +Jagna Wróblewska 1r. śm.
16:00 - ślub: Jakub i Agnieszka
18:45 - Różaniec
19:30 - za mieszkańców Burdeniszek i Ryżówki
19:30 - +Stanisława Korsakowska 1r. śm.
9:00 - o Boże bł. op. Maryi dla Nikoli, Jowity, Sebastiana
9:00 - +Józef Żukowski, +z rodz. Żukowskich
12:00 - za parafian
12:00 - +Sławomir Krajewski (g.1)
15:00 - za Ojczyznę, o pokój i powołania
Maćkowa Ruda: 10:30 - +Józef 3r. śm.

BIULETYN
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NABOŻEŃSTWO
40-GODZINNE
PROGRAM
ŚRODA - CZWARTEK:
7.30 - Msza św.
11.00 - Msza św.
18.00 - różaniec
18.30 - Msza św.
ADORACJA:
Od godz. 8.00 - Akcja Katolicka
od 9.00 - DNNUJ
od 10.00 - Seniorzy
od 12.00 - Czerwony Folwark
od 13.00 - Wigry i Magdalenowo
od 14.00 - Cimochowizna
od 15.00 - Koło Róż. św. JP II i św. Andrzeja Boboli
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od 16.00 - Wysoki Most
od 17.00 - Koło Róż. św. Faustyny i św. Michała
od 19.30 - Rosochaty Róg
od 21.00 - Domowy Kościół
od 22.30 - Mikołajewo
od 24.00 - Stary Folwark
od 1.30 - Leszczewo
od 3.00 - Koła Róż. Św. Józefa, św. Rodziny
od 4.30 - Remieńkiń
od 6.00 - Leszczewek
od 8.00 - Piertanie i Królówek
od 9.00 - Tartak
od 10.00 - Żubrówka
od 12.00 - Burdeniszki
od 13.00 - Ryżówka
od 14.00 - Aleksandrowo
od 15.00 - Koło Róż. św. Rity
od 16.00 - Koło Róż. św. Teresy
od 17.00 - Maćkowa Ruda
14. Koło Róż. św. Rodziny
15. Koło Róż. św. Teresy
16. Młodzież Bierzmowana
17. DNNUJ
18. Domowy Kościół
19. Koło Róż. św. Rity
20. Żubrówka Stara i Nowa
21. Leszczewo
22. Koło Róż. św. JPII
23. Matki i kobiety
24. Akcja Katolicka
25. Cimochowizna
26. Mikołajewo
27. Piertanie i Królówek
28. Koło Róż. Św. Michała
29. Czerwony Folwark
30. Dzieci od I Komunii
31. Koło Róż. Św. Józefa

PORZĄDEK MODLITWY
RÓŻAŃCOWEJ
01. Ryżówka i Burdeniszki
02. Rada Parafialna
03. Stary Folwark
04. Wigry i Magdalenowo
05. Koło Róż św. Faustyny
06. Maćkowa Ruda
07. Jasnogórska Rodzina Różańcowa
08. Koło Róż. Św. Andrzeja Boboli
09. Ojcowie i Mężczyźni
10. Rosochaty Róg
11. Aleksandrowo i Wysoki Most
12. Leszczewek
13. Remieńkiń
Do Kościoła świętego
przez sakrament Chrztu został przyjęty:
Wiktor Wasilewski

Życzymy opieki Matki Bożej Niepokalanej
w chrześcijańskim wzrastaniu.

Sakrament małżeństwa zawarli:
Anna i Czesław

Życzymy opieki Matki Bożej Niepokalanej
w budowaniu rodziny na fundamencie
Chrystusowej Ewangelii.

