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 KARTKA Z LITURGII 

Liturgia GodzinLiturgia GodzinLiturgia GodzinLiturgia Godzin jest modlitwą całego Ludu BoŜego, w której mogą uczestniczyć nie 
tylko duchowni, ale takŜe osoby zakonne oraz wierni świeccy w łączności z całym 
Kościołem. W modlitwie tej wysławiamy i uwielbiamy Boga w hymnach, pieśniach i 
psalmach. Liturgia godzin łączy i stwarza dialog pomiędzy Bogiem i człowiekiem: „Bóg 
przemawia do swego ludu, a lud odpowiada Bogu śpiewem i modlitwą’’. Modlitwa 
brewiarzowa jest modlitwą wspólnotową jak i indywidualną. Jest więc tak zbudowana, 
aby mógł po nią sięgać kaŜdy chrześcijanin. Liturgia godzin to równieŜ dopełnienie dzieła 
odkupienia i uświęcenia człowieka, które dokonuje się przez Chrystusa.  
(por W. Stinissen) 

 

NAMASZNAMASZNAMASZNAMASZCZENIECZENIECZENIECZENIE staje się 
takŜe synonimem Ducha Świętego. 
Jest ono znakiem sakramentalnym 
bierzmowania.  W Starym 
Testamencie namaszczano olejami 
na proroków, kapłanów i królów. 
Duch Święty namaścił Jezusa na 
Mesjasza (z hebr. Chrystus). 
„Mesjasz” oznacza „namaszczony” 
Duchem BoŜym. 

 (por. KKK 694-701)  

 
 

Moja modlitwaMoja modlitwaMoja modlitwaMoja modlitwa    
Spotkanie z kochającym Ojcem, który 
troszczy się o mnie kaŜdego dnia, 
abym pełniej doświadczył Jego 
ojcowskiej miłości. To On darzy 
mnie zdrowiem ciała, to On pokazuje 
niewypowiedziane bogactwo świata; 
wskazuje mi Siebie,(pragnie), abym 
lepiej mógł Go poznać. To pragnienie 
jest wypełnione w Jezusie Chrystusie 
- wzorze pokory i największej (bo 
krzyŜowej) miłości. 

 

 
W naszym kościele  
kapłan czeka. 

Chce przyprowadzić  
do Boga człowieka. 
W kościele naszym 
spotykamy Jezusa. 
Chce On zamieszkać  

w naszych serduszkach. 
 

„W Nowym Testamencie wzór doskonałej modlitwy 
stanowi synowska modlitwa Jezusa. Zanoszona często w 
samotności i w ukryciu, modlitwa Jezusa wyraŜa miłujące 
przylgnięcie do woli Ojca aŜ do KrzyŜa i absolutne 
zaufanie, Ŝe zostanie wysłuchany. Jezus uczy swoich 
uczniów modlić się sercem czystym, z Ŝywą i wytrwałą 
wiarą, z synowską śmiałością. Wzywa ich do czujności i 
zachęca do przedstawiania Bogu próśb w Jego imię. Sam 
Jezus Chrystus wysłuchuje modlitw zwróconych do Niego. 
Modlitwa Dziewicy Maryi, w Jej "Fiat" i "Magnificat", 
charakteryzuje się wielkodusznym ofiarowaniem Bogu 
całej swojej istoty w wierze.” (por. KKK 2620) 

Uczniowie Chrystusa w pierwotnej 
wspólnocie w Jerozolimie "trwali w nauce 
Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu 
chleba i w modlitwach" (Dz 2, 42). 

 
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 
 

„Pytam was, bracia i siostry, powiedzcie mi, 
co ma dla was większe znaczenie: słowo 
BoŜe czy Ciało Chrystusa? Jeśli mi 
zechcecie prawdziwie odpowiedzieć, to 
musicie rzec, Ŝe słowo BoŜe nie jest czymś 
mniejszym niŜ Jego Ciało. I dlatego teŜ taką 
samą troską otaczamy Ciało, gdy nam 
zostaje podane, aby nawet cząstka jego nie 
upadła na ziemię z rąk naszych, jaką 
otaczamy słowo BoŜe, aby cokolwiek innego 
myślimy albo mówimy, ono nie wypadło z 
serc naszych. Bo niemniej winnym jest ten, 
który słowa BoŜego słucha niedbale, jak ten, 
który przez swe niedbalstwo pozwala, aby 
Ciało Chrystusa upadło na ziemię”. (św. 
Cezary z Arles † 542 r.) 
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Dziękujemy wszystkim naszym dobroczyńcom. BÓG ZAPŁAĆ!  


