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K A R T K A  Z  L I T U R G I I  
TYTULATURA KO ŚCIELNA  

 Na czele parafii stoi proboszcz, mający do 
pomocy jednego lub kilku wikarych. Na oba 
stanowiska mianuje biskup. Kilka połączonych parafii 
tworzy dekanat, którym kieruje dziekan. Natomiast 
kilka lub kilkanaście dekanatów tworzy diecezję, którą 
kieruje biskup diecezjalny tradycyjnie określany 
ordynariuszem mającym do pomocy biskupów 
pomocniczych zwanych tytularnymi. Zdarza się, Ŝe 
papieŜ mianuje do pomocy biskupa koadiutora zwykle 
z prawem następstwa. Jeśli nie ma koadiutora, a 
diecezja jest nie obsadzona, władzę obejmuje 
mianowany przez radę konsultorów administrator, do 
momentu mianowania nowego biskupa przez papieŜa. 
JeŜeli biskup kieruje metropolią (obejmuje kilka 
diecezji) jego diecezja ma tytuł archidiecezji, a jemu 
przysługuje tytuł arcybiskupa metropolity. Oddzielną 
grupę stanowią archidiecezje podlegające bezpośrednio 
pod Stolicę Apostolską. Diecezje te noszą miano 
sufragalnych lub sufraganii, a wszyscy biskupi na ich 
terenie są sufraganami. 

 
 

SYMBOLE DUCHA ŚWIĘTEGO  
(cz. 1) 

 Woda - oznacza 
działanie Ducha Świętego w 
sakramencie chrztu. Tak jak 
nasze pierwsze narodzenie 
dokonało się w wodzie, tak teŜ 
narodzenie do Ŝycia BoŜego 
dokonuje się w Duchu Świętym 
przez wodę chrztu św. Pismo 
święte na wielu miejscach 
mówi o Trzeciej Osobie 
Boskiej jako o wodzie: 
„ochrzczeni w jednym Duchu”; 
„napojeni Duchem Świętym”. 
Duch jest więc Wodą śywą, 
która wypływa z przebitego 
boku Jezusa Chrystusa.  

c.d.n. 
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R O K  D U C H A  ŚW I Ę T E G O  
Kanonicy to członkowie kapituły, którzy mają słuŜyć 
radą i pomocą biskupowi. Jeśli biskup przestaje pełnić 
swój urząd, staje się biskupem seniorem. Kardynałowie 
nie otrzymują dodatkowych święceń, a głównym ich 
uprawnieniem jest udział w konklawie i wybór papieŜa. 
Biskupa tytułujemy Ekscelencją, kardynała - 
Eminencją, a papieŜa tylko Wasza Świątobliwość lub 
Ojcze Święty. Eminencja przysługuje takŜe Prymasowi 
i wielkiemu Mistrzowi Zakonu Maltańskiego. 
Prymasem jest zwykle biskup (zazwyczaj arcybiskup) 
najwaŜniejszej diecezji kraju. 

 

 
Siedem darów Ducha Świętego - to stale nadprzyrodzone 
uzdolnienia udzielane przez Ducha Świętego. SłuŜą one 
zbawczemu procesowi człowieka. WyróŜniamy dary: mądrości, 
rozumu, umiejętności  
i rady, które udoskonalają rozum człowieka, oraz męstwa, 
poboŜności i Bojaźni BoŜej, które wywierają wpływ na wole 
ludzka.  
Mądrość - dzięki niej poznajemy Boga i nabieramy właściwego 
osadu rzeczy. 
Rozum - pozwala poznawać tajemnice BoŜe. 
Umiejętność - przez nią poznajemy rzeczy stworzone  
i ich wzajemny stosunek. 
Rada - poucza jak mamy postępować, wskazuje dobro. 
Męstwo - ułatwia wypełnianie naszych powinności względem 
Boga i ludzi. 
PoboŜność - wzmaga w nas cześć i miłość ku Bogu. 
Bojaźń BoŜa - czyni nas czujnymi w rzeczach duchowych i chroni 
od grzechu. 

 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 

 EPIKLEZA  - uroczysta prośba do Boga o uświęcenie 
osób i rzeczy mocą Ducha - uświęć mocą Twojego Ducha te 
dary(…). WyraŜana jest ona przez wyciągnięcie rąk, oraz jako 
epikleza komunijna - Spraw, abyśmy posileni Ciałem i Krwią Syna 
Twego i napełnieni Duchem Świętym(…), zob. III Modlitwa 
Eucharystyczna. 
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