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Gościkowo-ParadyŜ, nr 10 Króluj nam Chryste!  

KARTKA Z LITURGII 

Komendy ceremoniarza: 
Non dum - jeszcze nie 
Turificatio cerei paschalis - okadzenie świecy paschalnej 
Ad cereum paschalem - do świecy paschalnej 
Procedamus coram altare - idziemy przed ołtarz 

Słownik liturgiczny:  
Anamneza - część modlitwy eucharystycznej, 
wspomnienie śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, 
na-stępuje po opowiadaniu o ustanowieniu 
Eucharystii. 

Patrzmy na świętych: 
Jan Maria Vianney, kap³an (1786-1859). 

Urodził się 8 maja 1786 roku. I komunię św. Jan 
przyjął w szopie zamaskowanej furą z sianem. Chcąc 
zostać kapłanem, uczył się łaciny u miejscowego 
proboszcza. Nauka szła mu niezwykle cięŜko, w do-
datku Jan był chorowity. W 1815 przyjął święcenia 
kapłańskie. Po trzech latach pracy wikariuszowskiej w 
Ecully otrzymał kapelanię w Ars. śycie jego było 
ubogie. Całymi godzinami modlił się przed 
Najświętszym Sakramentem. Spał kilka godzin na 
dobę, i to na gołych deskach. Chcąc zapoznać się z 
ludźmi, często ich odwiedzał w domach i przy pracy. 
Mówił j ęzykiem prostym o podstawowych prawdach 
wiary: grzechu, pokucie, modlitwie. 

Powoli obraz parafii zaczął się zmieniać na 
korzyść. Proboszcz musiał wiele godzin spędzać w 
konfesjonale. 

Zmarł dnia 4 sierpnia 1859 roku. Beatyfikował 
go papieŜ św. Pius X w 1905 roku, a kanonizował 
papieŜ Pius XI w 1925 roku. Jest czczony jako patron 
wszystkich proboszczów. 
Jan - hebr. Johhanan - Bóg jest łaskawy. 

Czy wiesz, Ŝe: 
Termin „liturgia” zostal uŜyty po raz pierwszy na 
Za-chodzie w XVI w. W poprzednich wiekach 
stosowano wiele innych określeń, np.: 
- cultus (kult, oddawanie czci), 
- sacrum (swiętosć), 
- misterium (tajemnica), 
- officjum divinum (sluŜba BoŜa), 
- actio (dzieło), 
- collecta (zebranie, zgromadzenie), 
- sacrificium (święta ofiara), 
- opus (dzieło). 
 
Zalecenia liturgiczne:  
 5. Procesja z darami - zaleca się, aby wierni przyjmowali 
Komunię świętą z darów konsekrowanych w czasie danej Mszy 
świętej i by nieśli te dary (wino, wodę i chleb) w procesji. 
Tabernakulum jest przede wszystkim do przechowywania 
Najświętszego Sakramentu: dla udzielania Wiatyku, do 
adoracji, duŜe uroczystości - napływ ludzi. (OWMR 49, 293; 
Instrukcja Ep. Pol. w spr. wyd. Mszału... nr 24, 26 ) c. d. n.  

"gdzie jest 

twój skarb, 

tam będzie 

 i serce twoje" 

 (Mt 6, 21) 

♥KOCHAJ BOGA I TO CO CZYNISZ, CZY Ń Z MIŁOŚCIĄ. 
wszystkie gesty trzeba wykonywać świadomie, by ukazać 
innym, samemu sobie, Ŝe dany gest oznacza np.: 
- szacunek, 
- uwielbienie, 
- skruchę,  
- prośbę, 
- dziękczynienie, 
- radość, 
- gotowość, 
- oczekiwanie itd. 

♥ - "Niespokojne jest serce człowieka, dopóki nie spocznie w Bogu." 
 (św. Augustyn) 

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:  

W tym numerze KARTKI Z LITURGII pragniemy 
polecić podręcznik i notatnik dla najmłodszych 
ministrantów zatytułowane "CHORALISTA" oraz 
"NOTATNIK CHORALISTY". Materiały te zostały 
opracowane przez księdza Stanisława Szczepańca 
(Kraków 1981/82). 

 
Dziękujemy wszystkim naszym 
dobroczyńcom. BÓG ZAPLAĆ!  

 

 

 


