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Gościkowo-ParadyŜ, nr 13 Króluj nam Chryste!  

KARTKA Z LITURGII 

BoŜe Narodzenie 
 

Do wyboru dnia 25 grudnia jako stałej daty ob-
chodzenia BoŜego Narodzenia, według niektórych, 
prowadziła tendencja do przeciwstawienia się po-
gańskiemu kultowi słońca, a według innych nawią-
zanie do 25 marca i Narodzenia 9 miesięcy później. 

Według staroŜytnej tradycji sięgającej VI w., ka-
płan moŜe w BoŜe Narodzenie odprawić trzy Msze 
św. Jedną o północy, drugą o świcie, a trzecią  
w dzień (Ogólne Normy Roku Liturgicznego i Kalendarza nr 34).  

Z BoŜym Narodzeniem łączą się nierozerwalnie 
zwyczaje ludowe, takie jak: szopka i Ŝłóbek, kolędy, 
jasełka, opłatki wigilijne, choinka z podarunkami. 
  Okres BoŜego Narodzenia zamyka święto Chrztu 
Pańskiego. 

Słownik liturgiczny:  TRADYCJA  
 Tradycja, (łac. traditio - przekazywanie), jest to 
proces przekazywania z pokolenia na pokolenie warto-
ści, wiadomości, przekonań i wierzeń.  
 W wierze chrześcijańskiej przez tradycję rozu-
mie się przekazywanie BoŜego Objawienia od Chrystu-
sa, przez apostołów - po dziś dzień.  
 
 
 
 
 
 

 

GLORIA IN EXCELSIS DEO 
 

Jest jednym z licznych hymnów śpiewa-
nym w pierwotnym Kościele, zanim psalmy 
biblijne stały się śpiewem Kościoła. Hymn 
Gloria powstał prawdopodobnie w III w. Na 
chrześcijańskim Wschodzie odmawiano go w 
brewiarzowych modlitwach porannych.  
W liturgii rzymskiej Gloria było zastrzeŜo-

ne biskupom. Kapłani mogli intonować Gloria 
tylko w dniu swoich święceń kapłańskich i w 
czasie Wigilii Paschalnej. Od XI w. Gloria było 
intonowane przez kapłanów, na równi z bi-
skupami, w kaŜdą niedzielę i większe święta.  
„Chwała na wysokości Bogu” jest hym-

nem, w którym Kościół zgromadzony  
w Duchu Świętym wysławia i błaga Boga Ojca 
i Baranka. 

Kiedy się modlisz… 
⇒ Wiedz czego chcesz, bądź konkretny: Jk 1, 7-8; 
⇒ Niech twoje modlitwy będą zgodne ze Słowem Bo-
Ŝym: J 15, 7; Iz 55, 8-10; 1 J 5, 14-15; 
⇒ Modląc się oczekuj odpowiedzi: Mt 21, 22; 
Ps 91, 15;Mt 7, 7-8; Mk 11, 24;Prz 15, 29; 
⇒ Musisz wiedzieć, kim jesteś w Chrystusie:  

Mk 11, 22-24;Dz 10, 34; 
⇒ Bądź śmiały: Ef 3, 12 Dz 4, 29-31;Ef 6, 18-20; 

Módl sie z wiara!Módl sie z wiara!Módl sie z wiara!Módl sie z wiara! 
Czy wiesz, Ŝe... 

Nie wolno opuszczać chwil milczenia podczas Liturgii 
Mszy Świętej, a zalecone chętnie stosować. W Ordo Missae 
miejsca te są wyraźnie zaznaczone: 
♦ NaleŜy zachować dłuŜsze milczenie po wezwaniu do aktu 
pokuty. 
♦ NaleŜy zachować chwilę milczenia między wezwaniem 
„Módlmy się”, a samą modlitwą. 
♦ MoŜna zachować chwile milczenia po homilii. 
♦ Zaleca się chwilę milczenia po Komunii Świętej. 
♦ We mszach dla grup specjalnych milczenie to moŜna 
prze-dłuŜyć. 
 

śyczymy, aby chociaŜ w małej części Kartka z Liturgii stała 
się dla wielu impulsem do większego zainteresowania i po-
kochania 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 

 Z racji Świąt BoŜego Narodzenia, redakcja „Kartki z 
liturgii”  Ŝyczy wszystkim czytelnikom, aby to spotkanie z Bogiem 
było pełne radości, pokoju i doświadczania tego, Ŝe „Słowo Ciałem 
się stało”. Dla najmłodszych Ŝyczymy domowego ciepła z mnó-
stwem prezentów. 

 
Dziękujemy wszystkim naszym dobro-

czyńcom. BÓG ZAPLAĆ!  

 

 

 
 


