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Gościkowo - ParadyŜ KRÓLUJ NAM CHRYSTE   

KARTKA Z LITURGII 

Nasi patronowie:  
3. Święty Alojzy Gonzaga [ wspom. 21.VI] 
(1568r. - 1591r.) 
Urodził się 9 marca 1568 r. w Castiglione della Stiviere. Rodzina 
jego naleŜała do najznakomitszych rodów ksiąŜęcych i 
najstarszego syna szykowała do kariery rycerskiej lub dworskiej. 
W wieku 7 lat, poczuł niechęć do Ŝycia świeckiego, a powstało w 
nim pragnienie słuŜby Bogu. Młody Alojzy wiele godzin spędzał 
na modlitwie, czytał ksiąŜki religijne. Zdobywał wiedzę ucząc się 
pilnie w najlepszych szkołach. Wytrwałością i uporem dąŜył do 
realizacji swych zamierzeń. W roku 1585 został przyjęty do 
nowicjatu jezuitów. Opuszczając dom zrzekł się majątku na 
korzyść brata. W zakonie odznaczał się wielką gorliwością, a 
szczególnie umiłowaniem cnoty czystości. Na rok przed 
święceniami kapłańskimi, posługując ofiarom epidemii, sam się 
zaraził i zmarł 21 czerwca 1591r., mając zaledwie 23 lata. 
PapieŜ Paweł V ogłosił go błogosławionym w 1605r. W roku 1726 
został kanonizowany (ogłoszonym świętym) przez papieŜa 
Benedykta XIII. Alojzy jest patronem studiującej młodzieŜy. 
 ___________________________________________________  

 
Niektóre zalecenia dotycz ące świętej posługi Liturgicznej   

( cz. I ) 
1. Procesja na wej ście: - moŜe być ze świecami i krzyŜem 
(OWMR 79). W niedzielę i święta - wejście dłuŜsze (introitus 
solemnis) - uroczyste, zaś w dni bez wspomnień liturgicznych - 
drogą krótszą (introitus simplex).  

 

Wszyscy pragniemy owocnie, świadomie i czynie 
uczestniczyć w cudzie nad cudami, jakim jest kaŜda Eucharystia. 
Bóg zastawia nam obficie Stół Słowa BoŜego i Stół 
Eucharystyczny - On przygotowuje wspaniałą ucztę, w czasie 
której pragnie nas pouczyć, posilić i prowadzić swoimi drogami. 
Bardzo często my właśnie: ministranci, lektorzy, psałterzyści i 
cała słuŜba liturgiczna przygotowujemy dary, czytamy słowo 
BoŜe, śpiewamy psalmy - jesteśmy sługami w domu Pana. Nie 
moŜemy jednak tylko "ładnie" słuŜyć, lecz potrzeba abyśmy 
"ładnie", pięknie Ŝyli; w kaŜdym człowieku rozpoznając 
Chrystusa. 
 
Do słuŜby przy ołtarzu, w ogóle do uczestnictwa we Mszy świętej 
trzeba się przygotować, przywdziać szaty godowe, czyli 
przyoblec się w strój czystości i miłości. 
 
RozróŜniamy przygotowanie do Eucharystii: 
a) przygotowanie dalsze, jest to przygotowanie juŜ w domu, które 
ma polegać między innymi na odczytaniu fragmentów Pisma 
świętego z danego dnia, wzbudzeniu intencji. 
b) przygotowanie bliŜsze, w kościele, które ma polegać na 
wzbudzeniu intencji, rachunku sumienia i akcie Ŝalu.  
Musimy wszyscy pamiętać, aby nasze przygotowanie z 
uświadomieniem sobie, Ŝe za parę chwil na ołtarzu będzie 
prawdziwie, rzeczywiście, osobowo obecny Jezus Chrystus, było 
przygotowaniem w spokoju i ciszy. Pamiętajmy o odpowiednim 
czasie. Tego czasu nie moŜe być za mało. 

Adoracja:  pełne czci i uwielbienia uniŜenie się przed 
Bogiem, wewnętrzne uznanie Jego nieskończonej 
wyŜszości.  
Komendy ceremoniarza:   
(coetus), Ad ordinem - (usługujący), Do porządku 
Adiutorum nostrum in nomine Domini - WspomoŜenie 
nasze w imieniu Pana 
Qui fecit celum et terram - Który stworzył niebo i ziemię 
Praeparatio ad Missam - Przygotowanie do Mszy św. 
Silentium - Cisza 
_______________________________________________ 
"Słusznie uwaŜa się liturgię za wykonywanie kapłańskiego urzędu Jezusa 

Chrystusa; w niej przez znaki 
widzialne wyraŜa się, i w sposób właściwy znakom urzeczywistnia się 

uświęcenie człowieka, a mistyczne 
Ciało Jezusa Chrystusa, to jest Głowa ze swymi członkami wykonuje 

całkowity kult publiczny". (KL 7) 
 

 
 
"Ministranci, lektorzy, 
komentatorzy i członkowie 
chóru równie Ŝ spełniaj ą 
funkcj ę liturgiczn ą. Niech 
więc wykonuj ą swój urz ąd 
z taką szczerą pobo Ŝnością 
i dokładno ścią jak to 
przystoi wzniosłej 
posłudze i odpowiada 
słusznym wymaganiom". 
(Konstytucja o Liturgii 
 - KL 29) 

Hymn słuŜby liturgicznej 
"Króluj nam Chryste "  

1. Króluj nam Chryste zawsze i wszędzie 
to nasze rycerskie hasło. 
Ono nas zawsze prowadzić będzie 
i świecić jak słońce jasną. 

2. Naprzód przebojem młodzi rycerze 
do walki z grzechem swej duszy. 
Wodzem nam Jezus w Hostii ukryty 
z Nim w bój nasz zastęp wyruszy. 

3. Pójdźmy naprzód, naprzód radośnie 
podnosząc w górę swe czoła. 
Przed nami Ŝycie rozkwita w wiośnie 
odwaŜnie, bo Jezus nas woła. 

 
INFORMACJE: 
Pragniemy polecić ksiąŜkę: "Lektor i jego liturgiczna posługa", autorstwa: 
Ks. Eugeniusza Stencel, Wydawnictwo diecezjalne, Pelplin 1994 - jako 
pomoc dla lektorów. 
__________________________________________________________ 
PowyŜsza Kartka z Liturgii  ma stać się wg. naszego pragnienia skromną 
pomocą dla wszystkich, którzy zajmują się słuŜbą liturgiczną, dla samych 
ministrantów, lektorów. MoŜe ona posłuŜyć jako gazetka ścienna w 
zakrystii.  
śyczymy, aby chociaŜ w małej części stała się ona impulsem do 
większego zainteresowania i pokochania tego, czym wszyscy Ŝyjemy - 
LITURGII. 
Wszystkie uwagi, pomysły i refleksje prosimy kierować na nasz adres:  

KOŁO LITURGICZNE Z-GWSD  
GOŚCIKOWO - PARADYś 

66 - 203 JORDANOWO 

 


