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KARTKA Z LITURGII 

Komendy ceremoniarza: 
Lavabo - obmycie przy ołtarzu 
Lustratio - obmycie po Komunii św. 
Lotio manum - obmycie w zakrystii 
Prostratio - leŜenie krzyŜem 
Sacramentum Sanctissimum - Najœwiêtszy Sakrament 
Repositio - schowanie Najświętszego  

Sakramentu 
Ostensorium - monstrancja 
Aqua benedicta - woda święcona 
Ad aspersionem - do pokropienia 

 

Słownik liturgiczny:  
 Agnus Dei (Baranku Bo Ŝy) - aklamacja 
powtarzana kilkakrotnie podczas łamania hostii. Słowa 
wzięte z J 1,29, odnoszą się do Baranka, którego Ap 5,6 
widzi jako zabitego, a jednak Ŝywego, stojącego przed 
tronem BoŜym; ten wywyŜszony Chrystus staje się w 
łamanym Chlebie Eucharystycznym naszym pokarmem. 
W razie potrzeby moŜna tę aklamację powtarzać dowolną 
ilość; zwykle śpiewa się ją trzykrotnie. Przy ostatnim 
wezwaniu prośba brzmi: "obdarz nas pokojem". 
 

Patrzmy na świętych: 
Święty Walenty, męczennik (zm. 269 r.). 
Niewiele mamy o jego Ŝyciu udokumentowanych wiadomości. 
Ikonografia chrześcijańska przedstawia św. Walentego w szatach 
kapłańskich, a niekiedy nawet biskupich, z mieczem w ręku, jako 
narzędziem męczeństwa. Został ścięty podczas prześladowań za 
panowania cesarza Klaudiusza II Gota. Od IV wieku grób św. 
Walentego w Rzymie wierni otaczali szczególnym kultem, a papieŜ 
Juliusz I (337-352) wzniósł nad nim wspaniałą bazylikę. PoniewaŜ 
Walenty miał za Ŝycia cudownie uzdrowić chłopca chorego na 
padaczkę, jest uznawany, jako szczególny patron pomagający w tej 
dolegliwości oraz w chorobach nerwowych.  
 W Ameryce Północnej i Anglii doznaje czci jako opiekun 
narzeczonych i w jego święto młodzi obdarowują się upominkami. 
W Polsce imię to było bardzo popularne, a w wielu kościołach są 
obrazy i ołtarze poświęcone św. Walentemu. W Krobi (poznańskie) 
święty posiadał swoje sanktuarium, niegdyś licznie uczęszczane. Jest 
patronem diecezji przemyskiej. 
 Walenty - łac. valens - mocny, potęŜny. 

 

 
  

Zalecenia liturgiczne: 
 4. Czytający czytania - do diakona naleŜy czytanie Ewangelii, zaś 
inne lekcje winni wykonywać lektorzy. Gdy są dwa czytania (nie licząc 
Ewangelii), to winni je czytać dwaj lektorzy - angaŜowanie większej 
liczby ludzi w bosko - ludzkim dziele, jakim jest Liturgia. 
 a) Instrukcja Episkopatu Polski w sprawie wydania nowego 
Mszału ołtarzowego - nr 23 
 b) OWMR 34 
 c) OWMR 66 c. d. n. 

 

“Weselcie się 
nadzieją. W 

ucisku bądźcie 
cierpliwi, w 
modlitwie - 
wytrwali.”  
(Rz 12, 12) 

 

MÓDLMY SIĘ SŁOWAMI PSALMÓW   
 
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. 
Za zmarłych - Ps 5-7; 23; 25; 27;30; 40-42; 51; 
56; 63; 65; 88; 90; 115; 120n; 130; 138; 142n; 
146. 

"Liturgia jest nie tylko wspólnym działaniem,  
ale jest z istoty swej świętowaniem". 

 J. Ratzinger 
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:  

Z wielką radością pragniemy polecić BIULETYN 
DIECEZJALNEJ DIAKONII LITURGICZNEJ 
DIECEZJI ZIELONOGÓRSKO - GORZOWSKIEJ. 
Z załoŜenia ma on być pomocą dla prowadzących 
grupy słuŜby liturgicznej (księŜa opiekunowie, 
prezesi, animatorzy liturgii itd.). Biuletyn ten moŜna 
otrzymać pisząc na nasz adres. Z załoŜenia jest on 
bezpłatny, lecz przyda się kaŜde wsparcie. Prosimy o 
pomysły. 
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