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Gościkowo - ParadyŜ KRÓLUJ NAM CHRYSTE   
 

 
 

Rok liturgiczny zwany inaczej kościelnym posiada niektóre 
uwypuklone obchody i okresy (tzw. "mocne" - świąteczne), mające 
szczególne znaczenie. NaleŜą do nich: 
Adwent, 
Okres BoŜego Narodzenia, 
Okres czterdziestodniowego Przygotowania Paschalnego, czyli Wielki 
Post, 
Triduum Paschalne, 
Okres Wielkanocy. 
Pozostałe dni roku kościelnego nazywa się czasem w ciągu roku (tzw. 
Okres Zwykły), liczy on 33 albo 34 tygodnie. 
 
OKRES ZWYKŁY  - jest najdłuŜszym okresem w ciągu roku 
liturgicznego. (Rok liturgiczny nie pokrywa się z rokiem 
kalendarzowym, bo zaczyna się w Pierwszą Niedzielę Adwentu.) W 
okresie zwykłym nie obchodzimy jakiegoś specjalnego, szczególnego 
momentu z tajemnicy zbawienia, lecz wspominamy tajemnicę 
Chrystusa, to czego On dokonał i czego dokonuje w ciągu wszystkich 
wieków. Okres ten dzieli się na dwie części: przed Wielkim Postem i po 
Okresie Wielkanocnym. Jest to czas wzrostu całego Kościoła, jego 
umacniania, czego znakiem w liturgii jest kolor zielony szat, jako 
symbol budzącego się do Ŝycia świata, symbol nadziei, radości i 
prostoty. Tak jak pąki drzew, jak trawa rozwijają się i wzrastają, tak 
trzeba by wzrastał Kościół Chrystusowy. Potocznie nazywany ten okres 
Zwykłym, a poprawnie Okresem w ciągu roku, jest pełen wielkich dzieł 
Boga i wcale nie jest jakimś okresem "gorszym", lecz jest czasem 
wspominania wspaniałych dzieł Boga w całej pełni. 

 

Komendy ceremoniarza: 
Sedant - proszę siadać 
Surgant - proszę wstać 
Ascendant - wchodzimy (w górę; np. po schodach) 
Descendant - schodzimy (w dół) 
Vertant - proszę się obrócić 
Vertamus - obracamy się 

Patrzmy na świętych: 
6.Święty Krzysztof, męczennik [wspom. 25 lipca] (zm. ok. 250r.) 
Prawdopodobnie pochodził z Azji Mniejszej (Turcja) i tam poniósł 
śmierć męczeńską ok. 250 r. podczas prześladowania chrześcijan za 
panowania cesarza Decjusza (249 - 251). Średniowieczna legenda 
podaje, iŜ miał nosić imię Reprobus, tzn. OdraŜający, ze względu na 
niekształtną głowę, podobną do psiego łba. Odznaczał się ogromną siłą i 
chciał słuŜyć najmocniejszemu panu. Zaciągnął się do słuŜby pewnego 
króla, ale wkrótce przekonał się, Ŝe jego pan lęka się szatana. Wstąpił 
więc na słuŜbę diabła, jako silniejszego. Skoro spostrzegł, Ŝe diabeł lęka 
się Imienia Jezus, porzucił u niego słuŜbę i przyjął chrzest. Od tego 
momentu został mu przywrócony normalny ludzki wygląd. Pokutując za 
słuŜenie szatanowi, Krzysztof miał się osiedlić nad Jordanem, aby 
przenosić przez rzekę pielgrzymów idących do Ziemi Świętej. Pewnej 
nocy usłyszał głos płaczącego dziecka, które chciało, aby je przenieść 
przez rzekę. Gdy Krzysztof był juŜ na środku rzeki, poczuł ogromny 
cięŜar. Zapytał się: Kim jesteś?, dziecko odpowiedziało : Jestem 
Chrystus, twój Zbawiciel. Dźwigając mnie, niesiesz cały świat. Pan Jezus 
miał mu wtedy zapowiedzieć rychłą śmierć męczeńską. Św. Krzysztof 
jest patronem kierowców i szczęśliwej podróŜy.  
Krzysztof - gr. christophóros - niosący, wyznający Chrystusa. 

Słownik Liturgiczny : 
Aklamacja  (łac. clamor - krzyk, wołanie) Jest to 
zawołanie, jakim zgromadzona wspólnota wiernych 
wyraŜa swoją aprobatę i współudział: Amen, Alleluja, 
Kyrie; w dłuŜszej postaci: Chwała tobie Słowo BoŜe, 
Panie; Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu; Bo Twoje 
jest królestwo...; Baranku BoŜy... Przez połączenie 
poszczególnych aklamacji powstają całe hymny, jak 
Sanctus (Święty...) i Gloria (Chwała...). Zawołania te 
stanowią najdobitniejszą formę uczestnictwa całej 
wspólnoty zarówno w całkiem prostych, jak i 
uroczystych naboŜeństwach liturgicznych. Aklamacja 
jest wyrazem naszego czynnego uczestnictwa w 
liturgii i nie moŜe jej wykonywać tylko kapłan, czy 
chór, lecz cała wspólnota zgromadzona na liturgii.  

 "B ądźcie wszyscy 
jednomy ślni, 

współczuj ący, 
pełni braterskiej 

miło ści, miłosierni, 
pokorni. Nie 

oddawajcie złem za 
zło, ani 

złorzeczeniem za 
złorzeczenie. 

Przeciwnie za ś, 
błogosławcie". 

(1P 3,8-9) 
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  

Informacje:  
Pragniemy polecić ksiąŜkę Ceremoniał posług liturgicznych, 
której autorem jest ks. Stanisław Szczepaniec, Kuria 
Metropolitalna Kraków 1987 - jest to ksiąŜka (ceremoniał) 
zawierająca dokładne opracowanie posługi zespołu 
liturgicznego w czasie Eucharystii i wszelkich czynności 
liturgicznych.  

 


