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nam Chryste!

KARTKA Z LITURGII
Komendy ceremoniarza:

Słownik liturgiczny:

In sinistra - na lewo
In dextra - na prawo
Citius - szybciej
Lentius - wolniej
Inclinatio capitis - sk³on g³owy
Inclinatio mediocris - pokłon średni

Akolita spełnia posługę liturgiczną: przygotowuje ołtarz i dary
ofiarne oraz pomaga w rozdawaniu Komunii świętej i udzielaniu Komunii chorym. Towarzyszy on i pomaga w posłudze
ołtarza. Akolitami nie są ministranci, chociaŜ się ich tak
potocznie nazywa - są oni ministrantami ołtarza.

Otwieraj Pismo Święte, gdy:

Patrzmy na świętych:

- Bóg wydaje ci się daleki, przeczytaj Ps 139,
- Jesteś smutny, szukaj pociechy w Ewangelii św. Jana i w
Ps 46,
- Ludzie cię zawiodą, zaczerpnij siły z Ps 27,
- Jesteś chory posil się czytaniem z Ps 41,
- Gnębią cię troski, przeczytaj Ewangelię św. Mt 6, 19 - 34,
Ps 43,
- Jesteś w niebezpieczeństwie, przeczytaj Ps 91,
- Jesteś samotny lub lękasz się, pociesz się słowem Ps 23,
- Brak ci odwagi, szukaj jej w Księdze Jozuego 1, 6 - 9,
- Potrzebujesz otuchy, czerp ją z Listu do Rzymian 8, 1n,
- Szukasz radości, poznasz jej źródło w Liście do Kolosan 3,
- Grozi ci niebezpieczeństwo, westchnij słowami Ps 121,
- Jesteś zgorzkniały, ulecz się słowami 1 Kor 13,
- Pragniesz gromadzić pieniądze, przeczytaj uwagi na ten
temat z Ewangelii św. Mk 10, 17 - 31.
KaŜda dobra dusza jest jako ta świeca, sama się wyniszcza,
a innym przyświeca.
(E. Bojanowski)

7. Święty Marcin z Tours, biskup [wspom. 11 listopada]
(ok. 316 - 397r.)
Był z pochodzenia Węgrem. Urodził się około 316 roku
prawdopodobnie w mieście Szombathely. Po ukończeniu
szkoły w Pawii (Włochy) wstąpił do gwardii cesarskiej i
odbywał słuŜbę wojskową na terenie dzisiejszej Francji.
Tradycja głosi, Ŝe jadąc kiedyś konno, napotkał przed bramą
Ŝebraka. Nie miał pieniędzy, oddał mu więc swój płaszcz. W
nocy zobaczył we śnie Chrystusa, który był okryty jego
płaszczem, i posłyszał słowa: To Marcin mnie przyodział.
Wkrótce Marcin opuścił słuŜbę wojskową i zamieszkał w
Poitiers, gdzie słuchał nauk św. Hilarego (356). Po przyjęciu
chrztu powrócił w rodzinne strony i skłonił matkę aby została
chrześcijanką. Nie powiodła się jednak Marcinowi jego praca
misyjna wśród rodaków . Jego sposobem głoszenia Dobrej
Nowiny - Ewangelii były wędrowne misje. Zmarł podczas
podróŜy duszpasterskiej dnia 8 listopada 397 roku.
Marcin - imię łacińskie pochodzące od imienia mitycznego
boga wojny Marsa.

„Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością
CHRYSTUSA.” św. Hieronim

„ Miłość niech
będzie bez obłudy!
Miejcie wstręt do
złego, podąŜajcie
za dobrem! W
miłości braterskiej
nawzajem bądźcie
Ŝyczliwi!”
(Rz 12,9n)
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
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Procesja wejścia we Mszy uroczystej
K - Ministrant krzyŜa
N - Nawikulariusz z łódką
T - Turyferariusz z kadzielnicą
MŚ - Ministranci Światła
CH - Choraliści (ministranci młodsi i
pozostali bez funkcji)
OL - Ministranci Ołtarza
L - Lektorzy
P - Psałterzysta
MK - Ministrant Księgi
C - Ceremoniarz
Cs - Celebrans (Przewodniczący)

Cs

Informacje:
Pragniemy polecić ksiąŜkę Symbole liturgiczne, której
autorem jest Ks. Tarsyciusz Sinka CM, wydaną w
Krakowie A.D. 1991. Jest to bardzo przystępnie napisana
ksiąŜeczka, która z powodzeniem moŜe być
wykorzystana do przygotowywania spotkań w grupach
ministranckich. Są w niej zawarte wiadomości, które
powinien znać kaŜdy ministrant.
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