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 KARTKA Z LITURGII 

 

"Amen"  po Wielkiej Doksologii  -"Wierni potwierdzają swój 
udział w Modlitwie eucharystycznej śpiewając: AMEN. Uroczyste 
AMEN po doksologii w Mszach śpiewanych moŜe być kilkakrotnie 
powtórzone.” (Instrukcja Episkopatu Polski dla duchowieństwa w 
związku z wydaniem nowego Mszału ołtarzowego - nr 12). 

KsiąŜka „Pascha naszego zbawienia” O. Raniero Cantalamessy, włoskiego 
kapucyna, znanego teologa i wykładowcy na uniwersytecie w Mediolanie, od 1980r. 
pełniącego funkcję Kaznodziei Domu Papieskiego. Autor w zajmujący sposób 
przedstawia tradycje świąt Paschy na podstawie treści biblijnych, oraz tekstów 
chrześcijan pierwszych wieków. Jest to ksiąŜka, która „pragnie przyczynić się do 
oŜywienia teologii paschalnej, wprowadzając świeŜy powiew w atmosferę tajemnicy, 
którą oddychało się podczas czuwań paschalnych tak, jak mówi się o czymś Ŝywym”. 
Gromadząc w swej ksiąŜce szeroki zakres tematyki związanej z historycznym, 
liturgicznym i teologicznym aspektem staroŜytnego obrzędu paschy, zarówno u ludów 
kultur prasemickich, poprzez ewolucję obchodów tych świąt u śydów, 
judeochrześcijan, jak i w czasie pierwszych wieków chrześcijaństwa.  

 

OBŁOK I ŚWIATŁO są nierozłączne w 
objawieniach Ducha Świętego. Obłok i 
słup światła towarzyszyły Narodowi 
wybranemu w wędrówce po pustyni. 

 Na górze Przemienienia obłok osłonił 
Jezusa, MojŜesza i  El iasza. 

(por. KKK 694-701)  

PANIE 
uczyń mnie narzędziem pokoju i miłości: 
abym tam, gdzie nienawiść, niósł  
miłość; 
gdzie niezgoda - niósł jedność; 
gdzie kłamstwo - niósł prawdę; 
gdzie ciemność - niósł światło; 
gdzie cierpienie - niósł radość. 

(Św. Franciszek z AsyŜu, 
                             Modlitwa o pokój)  

Tchnienie Ŝycia BoŜego, Duch Święty, daje o sobie znać w swej 
najprostszej postaci - modlitwie. Piękna i zbawienna jest myśl, Ŝe 
gdziekolwiek ktoś modli się na świecie, tam jest Duch Święty, oŜywcze 
tchnienie modlitwy. Piękna i zbawienna jest myśl, jak szeroko 
rozprzestrzenia się modlitwa na całym okręgu ziemi, w przeszłości, 
teraźniejszości i przyszłości, tak rozległa jest obecność i działanie Ducha 
Świętego, który tchnie modlitwę w serce człowieka w całej 
niezmierzonej gamie róŜnych sytuacji i warunków, raz sprzyjających, raz 
przeciwnych Ŝyciu duchowemu i religijnemu. Wiele razy pod działaniem 
Ducha Świętego modlitwa płynie z serca człowieka pomimo zakazów i 
prześladowań, a nawet wbrew oficjalnym oświadczeniom o ateistycznym 
charakterze Ŝycia publicznego. Modlitwa pozostaje zawsze głosem 
wszystkich, którzy pozornie nie mają głosu, a w głosie tym rozlega się 
zawsze owo donośne wołanie Chrystusa, o którym mówi List do 
Hebrajczyków. (por. DOMINUM ET VIVIFICANTEM) 

CECHY MINISTRANTA:  
 1. Wdzięczność. 
 2. Uczynność. 
 3. Pracowitość. 
 4. Posłuszeństwo. 
 5. Wierność słowu. 
 6. Punktualność. 
 7. Wyczucie piękna. 
 8. KoleŜeńskość. 
 9. Okazywanie szacunku. 
10. Systematyczność. 

 

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 

OWOCE DUCHA ŚWIĘTEGO 
„Owocem zaś ducha jest: miłość, radość, pokój, 
cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, 
łagodność, opanowanie. Przeciw takim cnotom nie 
ma Prawa.” (por. Ga 5,22) 
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Dziękujemy wszystkim naszym dobroczyńcom. BÓG ZAPŁAĆ! 
Wszyscy, którzy chc ą otrzymywa ć KARTKĘ Z LITURGII mog ą napisa ć na adres KOŁA LITURGICZNEGO.  

 


