
EUCHARYSTIA (MSZA ŚWIĘTA) - Chrystus ustanowił Eucharystię podczas Ostatniej 

Wieczerzy, gdy wziął chleb, uczynił dziękczynienie, połamał go i podał uczniom, mówiąc: „To 

jest Ciało moje, które za was będzie wydane; czyńcie to na moją pamiątkę”. Po Wieczerzy 

powiedział nad kielichem: „Ten kielich, to Nowe Przymierze we Krwi mojej, która za was 

będzie wylana” (Łk 22, 19-20). Msza św. jest „źródłem i szczytem” całego kultu Bożego, 

najdoskonalszym sposobem spotkania, zjednoczenia z Bogiem danym nam na ziemi i 

najpełniejszą modlitwą.  Msza św. jest ofiarą jaką składamy Bogu Ojcu razem z Chrystusem, 

przez Chrystusa i w Chrystusie. 

 

W naszej Parafii msze święte sprawowane są w następującym porządku: 

- w niedziele o godz. : 7:00, 9:00, 12.00, 16:00 

- w święta kościelne w dni pracujące o godz. 9:00, 12.00, 16:00 

- w dni powszednie: 7:00 i 17:00 (w styczniu i w wakacje o godz. 7.00 i 7.30) 

- w rekolekcje o godz. 9:00, 12.00, 18:00 

aktualność mszy zawsze można sprawdzić w ZAKŁADCE: 

-  intencje  

- msze i nabożeństwa roczne 

 

Eucharystię sprawujemy w różnych intencjach, które chcielibyśmy polecić Bogu, np. w 

rocznice ślubu, urodzin, prosząc i dziękując Panu Bogu za zdrowie, opiekę i 

błogosławieństwo. Ofiarujemy także intencje Mszy św. często za zmarłych, którym potrzebna 

jest nasza modlitwa. 

 

Msze św. można zamawiać po każdej Mszy św. w zakrystii lub w kancelarii parafialnej po 

wcześniejszym kontakcie telefonicznym 

Można także zamawiać tzw. Msze św. gregoriańskie. 

 

Komunię świętą może przyjmować ten, kto jest w stanie łaski. Oznacza to, że jeżeli ma 

świadomość, że popełnił grzech śmiertelny, powinien najpierw otrzymać rozgrzeszenie w 

sakramencie pokuty. Chrześcijanie zobowiązani są do tego przynajmniej raz w roku, możliwie 

w okresie Wielkanocy. 

http://www.parafiawizna.pl/pdf/intencje.pdf
http://www.parafiawizna.pl/pdf/msze.pdf


Do sakramentu Komunii świętej nie mogą przystąpić osoby, które są ludźmi niewierzącymi 

lub niepraktykującymi, oraz osoby żyjące w związku niesakramentalnym. Dzieci, które nie 

przeszły odpowiedniego przygotowania oraz nie przystąpiły jeszcze do pierwszej Spowiedzi. 

 

więcej na stronie KEP http://www.kkbids.episkopat.pl/?id=241#id=244  

artykuły o Eucharystii: 

- https://www.deon.pl/religia/rekolekcje-wielkopostne/wielki-post-2013/sakramenty-

katechizm/art,6,eucharystia-dlaczego-taka-wazna.html  

- https://m.deon.pl/religia/duchowosc-i-wiara/zycie-i-wiara/art,2715,10-niesamowitych-rzeczy-ktore-daje-

eucharystia.html 
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