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 KARTKA Z LITURGII 

Komendy ceremoniarza: 
 
Cereus paschalis - świeca Paschalna 
Ad cereum paschalem - do świecy Paschalnej (Wielkanocnej) 
Candela - świeca 
Prostratio - leŜenie krzyŜem 
Aqua benedicta - woda święcona 
Ad aspersionem - do pokropienia 

 
MÓDLMY SI Ę PSALMAMI:  

 
Adoracja: 8, 28, 39, 43, 44, 46, 49; 
Kontemplacja i hołd: 9A, 18, 25, 29; 
Dziękczynienie: 4, 17, 21, 22, 27, 33; 
W chorobie: 6, 37, 40, 101, 114; 
W prześladowaniu: 3, 16, 17, 21, 26; 

NIEDZIELA PALMOWA  - to szósta niedziela 
Wielkiego Postu, rozpoczyna Wielki Tydzień. W tym 
dniu Kościół obchodzi pamiątkę uroczystego wjazdu 
Pana Jezusa do Jerozolimy. W czasie Eucharystii 
następuje poświęcenie palm, oraz czytany jest opis 
Męki Pańskiej. Teksty modlitw i pieśni podkreślają 
Królewską godność i charakter panowania Chrystusa 
Króla. Czerwony kolor szat liturgicznych oznacza 
męczeńską śmierć Zbawiciela. 

 

WIELKI CZWARTEK  - jest to dzień Ostatniej 
Wieczerzy, ustanowienia Eucharystii i sakramentu 
Kapłaństwa. Równocześnie jest to dzień pojmania Pana 
Jezusa w Ogrójcu. W tym dniu rano są święcone Oleje 
święte. W czasie wieczornej Mszy św. ma miejsce obrzęd 
umywania nóg, który wskazuje na jedność, miłość i 
pokorę. 

 

 
 

 

WIELKI PIĄTEK  - dzień męki i śmierci 
Pana. Dzień KrzyŜa. Raz w roku 
oddajemy szczególną cześć KrzyŜowi 
przez ucałowanie i przyklęknięcie przed 
nim, właśnie w ten dzień w Wielki 
Piątek. Stajemy w tym dniu przed 
Bogiem w milczeniu. Nie grają organy 
ani Ŝadne inne instrumenty. Jesteśmy 
pogrąŜeni w zadumie - Jezus Chrystus 
oddaje dziś swoje Ŝycie za kaŜdego z 
nas. 

WIGILIA PASCHALNA - mater 
omnium vigiliarum - matka 
wszystkich wigilii. Rozpoczyna 
się po zmroku obrzędem 
błogosławieństwa ognia. Zapala 
się Paschał - znak Chrystusa. 
Wymowne jest wezwanie „Światło 
Chrystusa” - ukazujące, Ŝe 
Chrystus rozświetla mroki 
grzechu i śmierci. W czasie liturgii 
Wigilii Paschalnej błogosławimy 
takŜe wodę. W tym dniu pierwsi 
chrześcijanie przyjmowali 
sakrament chrztu świętego.  

 

CZAS PASCHALNY - okres 
Wielkanocy - 50 dni - 
Piędziesiątnica. W liturgii mówi 
się o jednym wielkim świętowaniu 
w tym czasie. Powodem do radości 
jest ukazywanie się Jezusa po 
zmartwychwstaniu. Świętowanie 
podkreślamy radosnym śpiewem, 
szatami koloru białego, zawsze 
palącym się paschałem. Po 40 
dniach będziemy obchodzić 
Wniebowstąpienie Pańskie, a 10 dni 
później Zesłanie Ducha świętego.  

 
 

śyczymy, aby chociaŜ w małej części Kartka z Liturgii stała się dla 
wielu 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 

 

Z okazji Świąt Zmartwychwstania 
Pańskiego, redakcja „Kartki z liturgii”  Ŝyczy 
wszystkim czytelnikom, aby to spotkanie z 
Bogiem było przepełnione refleksją, pokojem 
i doświadczeniem tego, Ŝe On umarł za nas. 

 
Dziękujemy wszystkim naszym 
dobroczyńcom. BÓG ZAPLAĆ!  
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