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SŁOWNIK LITURGICZNY 
INSYGNIA BISKUPA   
Pierścień, mitra (infuła), pastorał, pektorał - łącznie 
nazywane pontyfikałami. 

 „Oto przyjdzie Pan i z Nim „Oto przyjdzie Pan i z Nim „Oto przyjdzie Pan i z Nim „Oto przyjdzie Pan i z Nim 
wszyscy Jego swieci; tego dnia wszyscy Jego swieci; tego dnia wszyscy Jego swieci; tego dnia wszyscy Jego swieci; tego dnia 
zajasnieje wzajasnieje wzajasnieje wzajasnieje wielka swiatlosc.”ielka swiatlosc.”ielka swiatlosc.”ielka swiatlosc.”  

(Por. Za 14,5.7) 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

Pastorał - (z łac. pastoralis - pasterski). Jest jak 
kij, który słuŜy pasterzowi do podpierania, a 
zarazem jako poszerzenie przestrzeni jego 
działania. W urzędniczym państwie 
bizantyjskim pastorał był wyrazem zwierzchniej 
władzy. Do liturgicznych insygniów biskupa 
pastorał zalicza się od XI w. Pastorał 
symbolizuje troskę biskupa, który ma odciągać 
wiernych od zła, umacniać ich w wierze oraz 
troskę pasterza w zachęcaniu, napominaniu, a 
nawet karceniu. 
Mitra (infuła). Liturgiczne nakrycie głowy 
przysługujące biskupowi, które nosi w czasie 
procesji, siedząc na miejscu przewodniczenia, 
przy uroczystym błogosławieństwie i przy 
aktach prawnych i reprezentacyjnych. Składa się 
z dwóch sztywnych tarcz (tzw. cornua, czyli 
rogi) z przedniej i tylnej strony oraz dwóch 
zwisający z tyłu wstęg (vittae). 
Pierścień - znak więzi między biskupem a 
zarządzanym przez niego Kościołem lokalnym. 
Piuska - Nosi ją Biskup w czasie akcji 
liturgicznej, gdy nie uŜywa mitry. W czasie 
przeistoczenia i Komunii świętej nie nosi 
Ŝadnego nakrycia głowy.  
Pektorał - to ozdobny krzyŜ ze szlachetnego 
materiału, zawierający relikwie. Z tego powodu 
stał się on znakiem zwycięstwa nad 
cierpieniami, a nawet nad śmiercią. 

ADWENT - z łac. oznacza „przyjście”, „obecność”. W 
staroŜytności - termin techniczny określający przy-bycie 
dostojnika, urzędnika, szczególnie uroczyste przy-bycie 
króla, cesarza na prowincję lub przybycie bóstwa czy teŜ 
uroczystą celebrację ku uczczeniu tegoŜ bóstwa. Dla 
chrześcijan Królem jest Chrystus, który chce ogarnąć 
marną prowincję świętem swojego przyjścia. Na liturgii 
wierzymy w Jego obecność. Boga nie moŜna inaczej 
znaleźć, jak właściwie idąc naprzeciw zbliŜającemu się 
Panu, który oczekuje i Ŝąda naszego wyjścia ku Niemu. 
EXODUS - wyjście z wygody naszej codzienności ku 
niewiadomej, zbliŜającej się do nas Światłości Boga. 
Adwent: rozpoczyna się on w niedzielę przypadającą 
między 27.XI a 3.XII i trwa do 24.XII. Kolorem 
liturgicznym jest fiolet, podobnie jak w okresie Wielkiego 
Postu, ale w przeciwieństwie do tego okresu Alleluja 
zostaje zachowane. Opuszcza się tylko Gloria (Chwała na 
wysokości Bogu) nie na znak pokuty, lecz po to, aby 
rozbrzmiało na nowo jako hymn w BoŜe Narodzenie. Nie 
dotyczy to Mszy Św. tzw. Rorate, czyli Mszy ku czci 
Matki BoŜej. 

 
 
ŚWIĘCI MŁODZIANKOWIE - Obchodzimy święto .dnia 
28 grudnia. 
 Król Herod chcąc zgładzić narodzonego Jezusa, 
nakazał wymordować w Betlejem i najbliŜszej okolicy 
wszystkich chłopców w wieku do dwóch lat (Mt 2, 16). 
Kościół uznaje Młodzianków za świętych i męczenników, 
gdyŜ ponieśli tę ofiarę za Chrystusa. Kult ich znany jest od 
II wieku i rozwijał się intensywnie w wiekach późniejszych. 

Inne znane zwyczaje adwentowe to: wieniec adwentowy, 
kalendarzowa świeca oraz Ŝłóbek biblijny. Hasłem tego 
okresu jest: „Przyjdź Panie Jezu”. 

Marana Tha!Marana Tha!Marana Tha!Marana Tha! 
 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:  
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KATECHIZM SŁUśBY LITURGICZNEJ 
 Jakie miejsce powinna zajmować Msza 
święta w Ŝyciu chrześcijańskim? 
 1. Msza św. "stanowi ośrodek całego Ŝycia 
chrześcijańskiego tak Kościoła powszechnego, jak i 
lokalnego oraz poszczególnych wiernych" (OWMR 1). 
 2. Jest ona "szczytem i źródłem" (KL 10), 
albowiem "pozostałe czynności sakralne i wszystkie 
inne akty Ŝycia chrześcijańskiego wiąŜą się ze Mszą, 
wypływają z niej i ku niej się kierują"(OWMR 1). 
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