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KARTKA Z LITURGII 

Komendy ceremoniarza: 
Citius - szybciej 
Lentius  - wolniej 
Inclinatio capitis - skłon głowy 
Inclinatio mediocris - pokłon średni 
Inclinatio profunda - pokłon głęboki 
Inclinatio imagini - pokłon obrazowi 
Inclinatio Cruci - pokłon KrzyŜowi 

CZY PAMI ĘTASZ, śE: 
RozłoŜone i skierowane w górę ręce kapłana 
to znak, Ŝe modlitwa nas zgromadzonych na 
świętej uczcie jest przekazywana 
bezpośrednio samemu Bogu, Ŝe Bóg 
wysłuchuje nas i przekazuje swoją odpowiedź 
we wszelkich łaskach, które nam daje, gdy 
przyjmujemy Go do swojego serca w czasie 
Komunii św. 

Słownik liturgiczny:  
Akt pokuty  - występuje na początku Mszy 
świętej, sakramentów chorych i komplety. Składa się 
z wezwania do chwili skupienia w ciszy, wspólnego 
wyznania win i prośby kapłana o odpuszczenie grze-
chów. Przed kaŜdą Mszą świętą niedzielną moŜna 
akt pokuty odprawiać równieŜ w formie pamiątki 
chrztu (tzw. aspersja - modlitwa i pokropienie wodą 
święconą). W chwili ciszy przed aktem pokuty jest 
czas na wzbudzenie Ŝalu, zaś sam rachunek sumienia 
winien mieć miejsce przed Eucharystią. 
„Ja jestem światłością świata. Kto idzie za Mną, 
nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał 
światło Ŝycia” (J 8, 12) 

Módlmy się Słowem BoŜym 
Modlitwa w intencjach bliźnich  
- Rdz 18 (Abraham); Wj 32, 30nn (MojŜesz). 
Modlitwa dziękczynna  
- 2 Sm 7, 18nn (Dawid); Rz 15, 13-19; 16, 25-
27, Ef 1, 2-14; 2, 12-22; 2Tes 1, 2-12.  
Modlitwa adoracji i uwielbienia  
-1 Krl 8, 22-61 (Salomon); Ef 1, 3-14,  
Modlitwa chorego - Ps 91; Rz 7, 15-24;  
8, 24-39; 1 Kor 1, 17-25; 2 Kor 1, 2-11;  
4, 4-12; 2 Kor 4, 14-18; 2 Tm 2,1-13. 
„Wy jesteście światłem świata” (Mt 5, 14) 

ŚWIATŁO 
Postawili światło, 
symbol Jezusa obecnego 
w świątyni - 
aby jasne były umysły 
nasze, 
aby ustąpił mrok codzienności, 
aby człowiek, rodzina, 
wspólnota, Ŝyła odtąd 
w jasności ewangelicznej 
i dzieliła się 
Chrystusem. 

ks. Alojzy Henel Zaproszenie do liturgii 

 

Cechy ministranta: UCZYNNOŚĆ - rozwijaj tę cechę i staraj się: 
- zauwaŜać innych, myśleć dobrze o drugim człowieku, 
- jeŜeli nie umiesz mówić o innych dobrze, zachowaj milczenie, 
- pamiętaj, Ŝe nie jesteś najwaŜniejszy, jedyny na tym świecie, ale jesteś kochany, 
- szukaj okazji, by innym pomagać: modlitwą, dobrym słowem, radą, poniesionym cięŜarem, 
posłuchaniem, co inni chcą powiedzieć, daniem daru, ofiarowaniem czasu, tego, co jest potrzebne 
innym, 
- staraj się szukać sposobności do pełnienia dobrych uczynków, a będziesz Ŝywą, czytelną Ewangelią. 

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 drugie wydanie „KATECHIZMU SŁUśBY 
LITURGICZNEJ”. Wydany w Lublinie w 1995 roku 
przez Ruch Światło - śycie jest bardzo dobrą 
pomocą do poprawnej formacji wszystkich osób 
wykonujących róŜne szczególne funkcje w 
zgromadzeniu liturgicznym. 

 
Dziękujemy wszystkim naszym 
dobroczyńcom. BÓG ZAPLAĆ!  
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