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KOMENDY CEREMONIARZA W LITURGII:
Impositio incensi - nasypanie kadzidła
Procedamus ad altare - idziemy do ołtarza
Procedamus ad sedilia - idziemy do siedzeń
Procedamus ad sedem - idziemy do krzesła
Procedamus ad sacristiam - idziemy do zakrystii
Liturgia
Ujmując liturgię od strony rzeczowej moŜemy
wyróŜnić trzy grupy definicji liturgii:
(podkreślenie zewnętrznej strony)
"Liturgia jest zbiorem symboli, śpiewów i czynności,
przy pomocy których Kościół wyraŜa i manifestuje
swoją cześć względem Boga"
(ujęcie od strony prawnej)
"Liturgia jest publicznym, prawnie ustalonym kultem
Kościoła, który jest wykonywany przez specjalnie
wybranych, prawnie upowaŜnionych przedstawicieli"
(Kościół jako Ciało Mistyczne Chrystusa)
"Liturgia to misterium kultu Chrystusa i Kościoła"
Niektóre zalecenia dotyczące świętej posługi
liturgicznej:
2. Ewangeliarz - obecnie nie ma jeszcze w Polsce
osobnej księgi Ewangelii, lecz moŜna podkreślać
godność Słowa BoŜego przez osobną księgę do
czytań lekcji i osobny lekcjonarz do, z którego czyta
się wtedy Ewangelię (moŜe to być Pismo Święte
z zaznaczonym tekstem.[OWMR 79])

nam Chryste!

Nasi patronowie:
4. Święty Jan Berchmans- [wspm. 22 sierpnia],
(1599-1621)
Urodził się w Diest (Holandia) w rodzinie średnio
zamoŜnej. Od młodego wieku czuł powołanie do stanu
duchownego. Warunki materialne rodziny,
a potem śmierć matki utrudniały mu naukę. Dzięki
opiece róŜnych kapłanów i własnej pracy zdobył
potrzebne wykształcenie w kolegium jezuitów
w Malines (1615).
Jan wstąpił do nowicjatu jezuitów, a ze względu na
jego duŜe zdolności wysłano go na studia do Rzymu.
Tu jednak zapadł na zdrowiu. Odznaczał się wielką
poboŜnością i szczególnym naboŜeństwem do
Najświętszego
Sakramentu.
Był
wzorem
w
zachowaniu reguły zakonnej. Do końca został
ministrantem. Zmarł 13 sierpnia 1621.

„DROGI PAŃSKIE SĄ PROSTE: KROCZĄ
NIMI SPRAWIEDLIWI”
(Oz 14,10)
(Trzeba, abyśmy się modlili, byśmy nieustannie się modlili.
W kaŜdej parafii ministranci mają swoją własną modlitwę,
którą odmawiają przed i po słuŜeniu. Tam gdzie takiej
modlitwy nie ma, proponujemy modlitwę, stosowaną chyba
w większości parafii. Te modlitwy mają nam pomóc zwrócić
uwagę na Tego, któremu słuŜymy, od którego otrzymujemy
wszystko - na BOGA).

MODLITWA PRZED SŁUśENIEM

Oto za chwilę przystąpię do Ołtarza BoŜego, do
Boga, który rozwesela młodość moją. Do świętej
przystępuję słuŜby, chcę ją dobrze pełnić. Proszę Cię
INFORMACJE:
Panie Jezu o łaskę skupienia, by myśli moje były przy
Tobie, oczy moje zwrócone na ołtarz, a serce moje oddane
Pragniemy polecić ksiąŜkę "Ministrant Słowa BoŜego. tylko Tobie. Amen.

MODLITWA PO SŁUśENIU
LEKTOR.", autorem jest ks. Eugeniusz Mitek,
BoŜe, którego dobroć powołała mnie do Twojej
Wydawnictwo Św. KrzyŜa w Opolu, 1993 - jako słuŜby, spraw bym uświęcony uczestnictwem w tych
podręcznik dla przygotowujących się do posługi tajemnicach, przez dzień dzisiejszy i całe me Ŝycie, szedł
tylko drogą zbawienia. Przez Chrystusa Pana naszego.
lektora.
Amen.

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:
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