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Spróbuj rozwiązać rebus, a dowiesz się, 

jak inaczej Pismo Święte nazywa, 

Ducha Świętego 

  -IŁKA     +  AR +       WAG-    +  KLE +        SAMOLO- 

Akatyst to uroczysty hymn zaczerpniętym z liturgii bizantyjskiej.  Jest to 

przede wszystkim modlitwa o umocnienie w nas darów Ducha Świętego. W 

postawie stojącej, wyrażającej godność dzieci Bożych, jak informuje nas 

komentarz do Akatystu, błaga się Ducha Świętego, aby się zmiłował, 

wysłuchał i zamieszkał w nas. Akatyst ku czci  Tego, który w znakach 

wichru i ognia do nas przychodzi,  pokazuje wyraźnie, że mamy coraz 

większą potrzebę kierowania swoich modlitw do Ducha Świętego, 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„O Stworzycielu Duchu przyjdź…” 

„Duchu Święty, który odrodziłeś nas w wodzie Chrztu świętego, zmiłuj się nad nami” tak wołamy z wiarą pamiętającą o miłosierdziu Bożym w Litanii do Ducha 

Świętego. Liturgia to wspólne dzieło – dzieło Boga w życiu człowieka i człowieka w obliczu Boga, który JEST. Dzięki Duchowi Świętemu dokonuje się nasze 

uświęcenie. Ten, który unosił się nad wodami w dziele stworzenia i przez wody Potopu oczyszczał ludzkość, teraz ratuje nas przez chrzest święty. Zachęcamy 

wszystkich do modlitwy za swoich rodziców i chrzestnych, którzy z natchnienia Bożego przynieśli nas do świątyni, aby nas przedstawić Panu  

i zapragnęli dla nas chrztu w „Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”. Duch Święty uczy nas wdzięczności…, jeśli otworzymy się na Jego natchnienia… 

        Koło liturgiczne 
Wyższego Seminarium Duchownego w Paradyżu 
         Opiekun: ks. dr Zbigniew Kobus 
                  www.paradisus.pl 

Co to jest Epikleza i jakie mamy jej 

rodzaje w liturgii? 

Epikleza jest to uroczyste wezwanie do 

Boga, w którym prosimy o szczególne 

działanie Ducha Świętego. W Eucharystii 

epikleza konsekracyjna, to prośba  

o przemianę darów ofiarnych  

w Ciało i Krew Chrystusa. We Mszy św., 

obecna jest również epikleza komunijna, 

w której Kościół prosi, aby Duch Święty 

zjednoczył wszystkich, którzy przyjmują 

Ciało i Krew Chrystusa. Jedność ta ma nas 

wewnętrznie przemieniać i doprowadzić 

do życia wiecznego.  

Wigilia Zesłania Ducha Świętego 

Symbole Ducha Świętego 

 Gołębica – sakrament chrztu  

– oczyszczenie z grzechów; sakrament 

bierzmowania - obecność Ducha 

Świętego, 

 Ogień – sakrament bierzmowania  

– uzdolnienie do świadectwa wiary, 

 Wiatr – obecność Ducha w całym 

życiu chrześcijanina (szczególnie 

modlitwa), 

 Woda – sakrament chrztu, jako 

odrodzenie na życie wieczne, 

 Pieczęć – sakrament chrztu, 

bierzmowania i kapłaństwa – niezatarte 

znamię Ducha, 

 Namaszczenie oliwą – (krzyżmem) 

sakrament chrztu, bierzmowania  

i kapłaństwa - (olejem chorych) 

namaszczenia chorych. 

Akatyst ku czci Ducha Świętego 

Akatyst ku czci Ducha Świętego – ZGWSD w Paradyżu 24.05.2012 około godz. 21.00. Zapraszamy! 

Aktualności 

Zapraszamy na oazy wakacyjne w 2012 r. 

o charakterze liturgicznym: 

-Oaza Ministrancka 6 - 16 VII 

-Oaza Lektorska stopień 0 18 - 28 VII 

-Oaza Lektorska stopień 1 18 VII - 2 VIII 

-KODAL stopnia 0 18 - 28 VII 

Szczegóły: 

www.ddl.org.pl  

 

„Jeśli od Ciebie pochodzi oddech istot żywych, jeśli nie komu innemu, tylko Tobie, źródło wszelakiej wartości,  

przypisać należy cały ten bezmiar dobra, jaki przejawiają w swej duszy zwierzęta, od kogo, jak nie od Ciebie  

-idzie to wszystko dobre, co jest w człowieku, a zwłaszcza jego zdolność śpiewania Tobie: Alleluja.” 

                     ( z „Akatystu ku czci Ducha Świętego”) 

 

o którym zwykło się zapominać. Corocznie organizowany Akatyst w Seminarium Paradyskim jest 

tego poświadczeniem. Paradyska świątynia podczas tego wydarzenia staje się zawsze wypełniona 

ludźmi po brzegi, ponieważ On z wysoka został zesłany na Apostołów i jak woda chrztu – stanowi 

łaskę życia. Celem tej modlitwy jest wyśpiewanie naszego uwielbienia skierowanego ku czci Ducha 

Świętego i dostrzeżenie Jego roli w naszym życiu. Atmosfera modlitwy przy wyciemnionym kościele 

 i świeczce w ręku, sprzyja głębokiemu rozmodleniu i otwarciu się na łaskę Tego, który wszystko 

wypełnia. 

W pięćdziesiąt dni po Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego, 

Kościół gromadzi się, aby wspominać Zesłanie Ducha Świętego. 

Duch Święty, dla uczniów Chrystusa ma być pocieszycielem, 

bowiem tak wskazał właśnie sam Pan: „Korzystniej jest dla was, 

abym odszedł. Bo jeżeli nie odejdę, Pocieszyciel nie przyjdzie  

do was. A jeżeli odejdę, poślę Go do was” (J 16, 7). Uroczystość 

Zesłania Ducha Świętego wpisuje się w świętowanie Wielkiej 

Nocy, bowiem liturgia Kościoła, swój szczyt upatruje w Wigilii 

Paschalnej; nie zatrzymuje się tam jednak, lecz idzie dalej. Kościół 

zmierza ku Zesłaniu Ducha Świętego, gdzie otrzyma 

Pocieszyciela, który jest obiecany przez Pana oraz zostanie także  

uzdolniony do głoszenia Ewangelii tak jak polecił Pan. Niedziela Zesłania Ducha Świętego, posiada 

także wymiar chrzcielny, ponieważ katechumeni, którzy nie mogli przyjąć sakramentów inicjacji 

chrześcijańskiej, otrzymują je właśnie w tym dniu. Z tego właśnie powodu, w wiekach 

wcześniejszych, ustanowiono oktawę Zesłania Ducha Świętego, ponieważ niezbędny był czas 

mistagogii, a sama uroczystość stała się jakby powieleniem Wigilii Paschalnej, m. in. po przez post 

w sobotę poprzedzającą to święto. Odnowa roku liturgicznego po Soborze Watykańskim II, 

zlikwidowała oktawę tej uroczystości, ale wzmocniło to jej znaczenie, jako święta zamykającego 

okres paschalny. W tym dniu ostatni raz podczas rozesłania rozbrzmiewa radosne: Idźcie w pokoju 

Chrystusa. Alleluja, alleluja. 

 Duchu Światłości, rozprosz ciemności ziemi, poprowadź wszystkie owce błądzące do boskiej owczarni, swoją 

tajemniczą jasnością rozerwij chmury… (Marta Robin). 


