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KARTKA Z LITURGII 

Komendy ceremoniarza: 
Inclinatio profunda - pokłon głęboki 
Inclinatio imagini - pokłon obrazowi 
Inclinatio Cruci - pokłon KrzyŜowi 
Reverentia celebranti - pok³on celebransowi 
Introitus solemnis - wejście uroczyste 
Introitus simplex - wejście zwyczajne 
Zalecenia liturgiczne:  
3. Okadzenie w czasie jutrzni i nieszporów  - 
(CPL str. 214) - w pierwszej kolejności w czasie 
kantyku jest okadzenie ołtarza, a później, gdy 
celebrans zajmie miejsce przewodniczenia - 
celebransa i ludu. Okadza się 3x   

(Por. CE 89) ;(OWLG 261) 

Słownik liturgiczny:  
Aklamacja przed Ewangelią zwykle ALLELUJA, a w okresie 
Wielkiego Postu zamiast tego jakaś inna aklamacja na cześć 
Chrystusa i słowa BoŜego, śpiewana podczas procesji z 
Ewangeliarzem do ambony. Wierni w tym momencie 
powstają. Śpiewacy mogą dołączyć do aklamacji przewidziany 
w lekcjonarzu werset, po czym wszyscy powtarzają Alleluja. 
Jeśli Alleluja czy innej aklamacji nie moŜna odśpiewać, moŜna 
ją pominąć, lecz trzeba pamiętać, Ŝe przeznaczona jest ona do ś
piewu; Alleluja, czy inną aklamację nie recytuje się (nie mówi 
się), gdy nie jest ona śpiewana. Prawidłowo takŜe nie powinno 
się aklamacji (np. Alleluja) wykonywać z ambony (w czasie 
śpiewu tej aklamacji jest wnoszona księga Pisma Świętego), 
lecz moŜe ją wykonać schola, organista lub kantor jednak z 
innego miejsca. (por. OWMR 37, 38, 39) 

KADZIDŁO  
Będzie kadzidło -  
znak uwielbienia 

dany tylko Największemu, 
najwyŜszy szacunek, 
niewyobraŜalna cześć 
naleŜna tylko Bogu -  

Na chwałę, 
na przebłaganie, 

na adorację Pana. 

Patrzmy na świętych: 
Święty Mikołaj z Miry, biskup [wspom. 6 grudnia] (ok. 270-
ok. 350) 
Urodził się około 270 roku w mieście Patara (Azja Mniejsza) jako 
jedyne, wymodlone dziecko swoich rodziców. Od dzieciństwa 
wyróŜniał się poboŜnością i wraŜliwością na ludzką niedolę. Wybrany 
na biskupa Mitry, otaczał opieką ludzi ubogich, wspierając ich ze 
swego rodzinnego majątku. Tradycja przekazała opowiadanie o 
dyskretnym podrzuceniu przez niego posagu trzem biednym sierotom. 
Znane jest takŜe jego miłosierdzie wobec więźniów: często wstawiał 
się za nimi u władz cesarskich.  
Zmarł dnia 6 grudnia około 350 roku. Na pamiątkę jego dobroci 
zaczęto obdzielać się prezentami. 
Święty Mikołaj jest patronem kupców, Ŝeglarzy, pasterzy i więźniów. 
Mikołaj - grec. nike - zwycięstwo i laos - lud. Dający ludowi 
zwycięstwo. 
(JeŜeli chcecie to napiszcie na nasz adres, o jakim świętym chcielibyście się 
dowiedzieć). 

 “JeŜeli ustami 
swoimi wyznasz, Ŝe 

Jezus jest Panem i w 
sercu swoim 

uwierzysz, Ŝe Bóg 
Go wskrzesił z 

martwych, 
osiągniesz 

zbawienie.” 
(Rz 10, 9)  

MÓDLMY SIĘ SŁOWAMI PSALMÓW  
 
Rano - Ps 3; 5; 63; 70; 95; 116; 121; 123. 
Wieczorem - Ps 4; 31; 91; 134. 
Przed spowiedzią - Ps 32; 51; 123. 
Po spowiedzi - Ps 103. 
Przed Komunią - Ps 15; 24; 27; 42n; 84-86; 116. 
Po Komunii - Ps 16; 23; 73; 81; 96-98; 100; 144-150. 
O błogosławieństwo BoŜe - Ps 67; 80; 134. 
O wytrwanie w dobrym - Ps 25; 27; 114n; 127. 
O pomoc w chorobie duszy i ciała - Ps 6; 30; 38; 41; 91. 

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 - PARADY ś 

66 - 203 JORDANOWO 

Informacje:  

Do pracy w większych grupach słuŜby liturgicznej 
polecamy ZESZYTY DIAKONII LITURGICZNEJ. 
Zawarte są w nich pomoce formacyjne, medytacje 
oraz wskazania praktyczne dla róŜnych grup 
liturgicznych. Zeszyty te są wymagane w pracy 
DIAKONII LITURGICZNEJ. “Co to jest liturgia?” - 
to pierwszy zeszyt. Autorem jest ks. Stanisław 
Szczepaniec, Kraków 1995, wydanie studyjne. 
 

 


