
Gościkowo-ParadyŜ, nr 17 Króluj nam Chryste!  

K A R T K A  Z  L I T U R G I I  
MÓDLMY SI Ę PSALMAMI:  

 
Nadzieja - Ps 24; 30; 36; 37; 38; 39; 41; 
Zaufanie - Ps 3; 4; 5; 6; 7; 9a; 9b;10; 11; 
Radość - Ps 15; 29; 31; 32; 42; 47; 50; 62; 
Tęsknota za Bogiem - Ps 13; 26; 60; 64; 69; 
Opatrzność BoŜa - Ps 22; 23; 35; 43; 66; 70; 
Miłosierdzie i Łagodność Boga - Ps 24; 30. 

 Matka Teresa - właściwie 
Agnes Gonxha Bojaxhu urodziła 
się 26.08.1910 roku w rodzinie 
albańskiej. W wieku 18 lat opuściła 
rodzinne miasto w Macedonii i 
udała się do zgromadzenia Sióstr 
Loretanek w Dublinie. Tam 
poprosiła, aby wysłano ją do pracy 
misyjnej w Indiach. W 1946 roku 
zdecydowała się ostatecznie 
poświęcić słuŜbie bliźniemu w 
slamsach Kalkuty.  

 

Tak bym chciała wskoczyć 

w cichość Twą niepojętą 

nakarmić się Spokojem 

napoić - Jasnością 

Świętą... (A. S.) 

W 1950 roku Matka Teresa załoŜyła 
Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Miłości. Za 
podstawową zasadę Ŝycia siostry przyjęły 
bezwzględne ubóstwo i słuŜbę najbiedniejszym z 
biednych. 
 Matka Teresa z Kalkuty była laureatką wielu 
nagród, między innymi w 1979 roku została 
laureatką Pokojowej Nagrody Nobla. Matka 
Teresa ostatnio bardzo powaŜnie chorowała na 
serce. Zmarła 5.09.1997 roku w Kalkucie, w 
wieku 87 lat. 
 W odniesieniu do Matki Teresy często 
pojawiały się następujące określenia: 
„Najbiedniejsza z biednych”, „Święta 
rynsztoków”, „Niebieski anioł”, „Matka 
ubogich”.  

KATECHIZM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO         
W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH  

 
Gdzie człowiek najpierw wychowuje się do modlitwy? 
 Najpierw i przede wszystkim człowiek wychowuje się do 
modlitwy w rodzinie chrześcijańskiej. (Por. KKK 2685) 
 
Jaka jest wartość i znaczenie jałmuŜny? 
 JałmuŜna jest przeznaczona dla biednych jest 
świadectwem miłości braterskiej: jest równieŜ dziełem 
sprawiedliwości, które podoba się Bogu. (Por. KKK 2447) 
 

KATECHIZM SŁUśBY LITURGICZNEJ  
4. Kiedy osiągnie się owoce z uczestnictwa we Mszy św.? 
 
Nie osiągnie się ich automatycznie, przez samo „odprawienie” 
Mszy św. lub fizyczną obecność na niej, ale dopiero wtedy, 
jeśli: „całą akcją liturgiczną tak się pokieruje, aby prowadziła 
wiernych do świadomego, czynnego i pełnego uczestnictwa, 
obejmującego ciało i duszę, płonącego wiarą, nadzieją  
i miłością” 

(Por. OWMR 3) 

 
 
 
 

 

Październik  jest 
miesiącem poświęconym 
Maryi. W tym czasie we 
wszystkich kościołach 
modlimy się na róŜańcu. 
RóŜaniec jest modlitwą 
ludu, złoŜoną z 15 
„dziesiątków”, z których 
kaŜdy zawiera jedno Ojcze 
nasz, dziesięć Zdrowaś 
Mario, i końcowe Chwała 
Ojcu. KaŜda z dziesiątek 
słuŜy rozpamiętywaniu 
jakiejś „tajemnicy” z Ŝycia 
Jezusa. Taka forma 
modlitwy prowadzi do 
wewnętrznego spokoju, do 
przebywania w atmosferze 
prawdziwie modlitewnej. 

 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 
 

 

 

 

„Szatą liturgiczną wspólną dla 
duchownych i ministrantów 
wszystkich stopni jest alba, 
przepasana w biodrach paskiem, 
jeŜeli nie jest uszyta w taki sposób, 
Ŝe przylega do ciała nawet bez 
paska. JeŜeli alba nie osłania 
dokładnie zwykłego stroju koło 
szyi, przed włoŜeniem alby naleŜy 
nałoŜyć humerał. Albę moŜna 
zastąpić komŜą, ale nie wtedy, gdy 
się wkłada ornat lub dalmatykę lub 
gdy zamiast ornatu czy dalmatyki 
zakłada się samą stułę.” 

(OWMR 298) 
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