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SYMBOLE DUCHA ŚWIĘTEGO

Kościół – Ciałem Chrystusa

(cz.2)
OGIEŃ symbolizuje energię dzieł Ducha
Świętego. Duch Święty przekształca wszystko,
czego dotknie. Św. Jan Chrzciciel zapowiada
Chrystusa jako tego, który chrzcił będzie
Duchem Świętym i ogniem. W dzień
Pięćdziesiątnicy Duch Święty objawia się nad
uczniami w postaci języków „jakby z ognia”.
Św. Paweł w Pierwszym Liście do Tesaloniczan
woła: ”„Ducha nie gaście”. (1Tes 5, 19)

Słowo "Kościół" (ekklesia, z greckiego
ekkalein – "wołać poza") oznacza "zwołanie".
Określa ono zgromadzenie ludu, na ogół o
charakterze religijnym. Kościół jest niepokalaną
Oblubienicą niepokalanego Baranka, którą Chrystus
umiłował, dla której wydał się, "aby ją uświęcić" (Ef
5, 26), z którą związał się wiecznym przymierzem i
nie przestaje troszczyć się o nią jak o własne Ciało.
"Kościół jest w Chrystusie jakby sakramentem, czyli
znakiem i narzędziem wewnętrznego zjednoczenia z
Bogiem i jedności całego rodzaju ludzkiego".
Aby Kościół mógł wypełniać swoje posłanie,
Duch Święty "uposaŜa go w rozmaite dary
hierarchiczne oraz charyzmatyczne i przy ich
pomocy nim kieruje. "Kościół więc, wyposaŜony w
dary swego ZałoŜyciela i wiernie zachowujący Jego
przykazania miłości, pokory i wyrzeczenia,
otrzymuje posłanie głoszenia Królestwa Chrystusa i
Boga i zapoczątkowania go wśród wszystkich
narodów oraz stanowi zaląŜek i początek tego
Królestwa na ziemi".
(por. KKK 751–768)

c.d.n.
(por. KKK 694–701)

Kościół,

który założył Jezus

Chrystus, jest wspólnotą ludzi
idących do Boga, z Bogiem i dzięki
Bogu. Świątynia, kościół, to
miejsce, w którym gromadzi się
KOŚCIÓŁ - ZGROMADZENIE.

PRACOWITOŚĆ
Tę
następną
cechę
ministranta
moŜesz
rozwinąć bardzo szybko.
Pracuj w domu przy
sprzątaniu, przy zakupach.
W
kościele
moŜesz
zatroszczyć się o czystość, o
piękno
świątyni,
jej
otoczenie...

Ta wysoka wieża woła
chodźcie dzieci do
kościoła.
Do kościoła chodzić
trzeba,
aby dostać się do nieba.

Trwali
oni
w
nauce
Apostołów i we wspólnocie, w
łamaniu
chleba
i
w
modlitwie. (Dz 2.42)

– BoŜa Mądrość, Chrystus zbudował
sobie dom – święty Kościół, w którym złoŜył ofiarę
swego Ciała, oraz w którym zmieszał wino Krwi
swojej w kielichu boskiego sakramentu i
przygotował ołtarz – ołtarz BoŜy, i wysłał swoje
sługi do wszystkich narodów, mówiąc do nich:
„Pójdźcie, poŜywajcie chleba mego i pijcie wino,
które wam zmieszałem”.
KOŚCIÓŁ

(św. Izydor z Sewilli)
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 - PARADYś
66 - 203 JORDANOWO

SŁOWNICTWO CEREMONIARZA:
Vestitus - strój
Ad sedilia - do siedzeń
Ad sacristiam - do zakrystii
Ad ambonam - do ambony
Navis - łódka
Turibulum - kadzielnica (trybularz)
Ceriphorum - lichtarz
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