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Gościkowo-ParadyŜ, nr 18 Króluj nam Chryste!  

K A R T K A  Z  L I T U R G I I  
MIEJSCE PRZEWODNICZENIA 
 Krzesło kapłana winno uwidatniać jego 
funkcję przewodniczącego zgromadzenia i 
kierującego modlitwą, dlatego 
najodpowiedniejsze będzie miejsce u szczytu 
prezbiterium, zwrócone w stronę ludu, chyba Ŝe 
byłoby to niemoŜliwe ze względu na strukturę 
świątyni lub inne okoliczności, np. utrudniałoby 
łączność między kapłanem a wiernymi z powodu 
zbyt wielkiej odległości. NaleŜy unikać 
wszelkiego podobieństwa do tronu. Siedzenia 
dla ministrantów naleŜy umieścić w 
najdogodniejszym miejscu w prezbiterium, by 
mogli łatwo spełniać powierzone im czynności. 
  (OWMR 271) 

  Uroczystość Chrystusa 
Króla Wszechświata zamyka rok 
liturgiczny, ukazuje Chrystusa, 
jako Króla uniwersum 
kosmicznego - „Alfa i Omega, 
Pierwszy i Ostatni, Początek i 
Koniec” (Ap 22,13). Jest to 
równocześnie najmłodsze święto 
w Kościele. Ustanowi one 
zostało przez papieŜa Piusa XI 
encykliką Quas primas w 1925 
roku. 

 
 

 

 IHS - skrót czesto spotykany w kosciolach, lecz nie zawsze do 
konca rozumiany. Sa to pierwsze litery greckiego imienia Jezus. Imie to, 
z greckiego: Iesous, z hebrajskiego: Yeszua Yehoszua, oznacza: Jahwe 
zbawia. Skrót imienia Jezus przypomina nam prawde o Bogu, który 
pamieta o swoim ludzie i jest zawsze gotowy przyjsc mu z pomoca - o 
Bogu - wybawicielu czlowieka. 
Pierwsze skróty imienia Jezus pojawily sie okolo 200 r., natomiast skrót 
w formie IHS „pojawil sie na monetach Justyniana II (VII-VIII w). 
Rozpowszechnienie znaku imienia Jezus, IHS, zawdzieczamy sw. 
Bernardowi ze Sieny (zm. w 1444r.). Towarzystwo Jezusowe wybralo 
skrót IHS jako swój znak szczególny i wyjasnialo jako skrót wyrazenia: 
Jesu humilis societas - Jezus czlowieka Zbawiciel. 

Co to są „modlitwy przewodniczącego”  
i jak mają być wymawiane? 

1. Modlitwę przewodniczącego (orationes praesidentiales). Są to 
modlitwy, które kapłan, przewodniczący zebrania i zastępujący 
Chrystusa, kieruje do Boga „w imieniu całego świętego ludu i 
wszystkich obecnych”.   (OWMR 10) 

2. Do tych modlitw naleŜą: Modlitwa eucharystyczna (punkt 
szczytowy całej akcji liturgicznej), kolekta, modlitwa nad 
darami ofiarnymi i modlitwa po Komunii. (OWMR 10) 

3. „Sama natura <<modlitw przewodniczącego>> wymaga, aby 
wymawiano je głośno i wyraźnie, i Ŝeby wszyscy słuchali ich z 
uwagą. Gdy więc kapłan je wypowiada, nie moŜe być innych 
modlitw lub śpiewów, nie wolno równieŜ grać na organach czy 
innych instrumentach muzycznych”.  (OWMR 12) 

HYMN 
 
Ciebie, Chryste, wyznajemy 
Królem czasu i wiecznosci, 
Wladca ludów calej ziemi 
Dusz i serc najwyzszy Sedzia. 
 
 Tobie spiewa chór aniolów 
 I majestat Twój wychwala; 
 Takze my slawimy Ciebie 
  Jako Pana wszystkich rzeczy  
 
    Nieszpory z Uroczystości. LG. IV s. 444 

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 

 „Piłat zatem powiedział do Niego: A więc jesteś 
królem? [Odpowiedział Jezus:] Tak, jestem królem. Ja 
się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby 
dać świadectwo prawdzie. KaŜdy, kto jest z prawdy, 
słucha mojego głosu”. J 18, 37 

 

Wszystkim dobroczyńcom: BÓG ZAPŁAĆ! 

 

 

 


