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 KARTKA Z LITURGII 

CZY PAMI ĘTASZ śE: 
Wyciągnięte ręce kapłana nad darami chleba i wina to 

znak, Ŝe za chwilę wraz ze słowami konsekracji i 

uczynionym znakiem krzyŜa, przez te namaszczone 

przez Boga ręce, zstąpi na ten chleb i wino Sam Bóg i 

przemieni je w Najświętsze Ciało swe i drogocenną 

Krew, abyśmy przyjmując je w Komunii świętej, 

otrzymali moc uzdrowienia z chorób duszy i ciała. 

Ty Sam obarczyłeś się drzewem cierpienia,  
jakobyś był winny, 

na swych ramionach niosłeś broń Ŝycia,  
jakby kwiat lilii, co rośnie w dolinie... 

Kazali Ci wyjść na zewnątrz jak ofierze całopalnej... 
Rozciągnęli Cię na ołtarzu krzyŜa jakby ofiarę, 
przybito Cię, jakbyś był złoczyńcą, 
przykuto Cię, jakbyś się buntował, 
Ciebie, który jesteś pokojem niebiańskim,  

jakoby bandytę, 
Ciebie, który jesteś wielkością nienaruszalną,  

jakoby męŜa boleści. 
Grzegorz z Narek († ok. 1010 r.) 

 
 

Krzy Ŝ grecki 
Ukazuje panowanie 

Boga w świecie 
 

 
Krzy Ŝ łaciński 

Ukazuje pojednanie 
całego świata 

 
Krzy Ŝ widlasty 

Symbolizuje sakrament 
Chrztu św. 

 
Krzy Ŝ św. Andrzeja 
Jest znakiem BoŜej 

opieki 

 
Krzy Ŝ TAU 

Nawiązuje do litery Tau 
z Ez 9, 4-6, którą miano 

znaczyć wybranych 

 
Krzy Ŝ arcybiskupi  
(tzw. patryjarchalny) 

 
 

 
Krzy Ŝ papieski 
Potrójny urząd: 

kapłański, pasterski, 
nauczycielski 

 
Krzy Ŝ prawosławny 
Dolna belka stylizuje 

podpórkę pod nogi oraz 
jest symbolem włóczni 

 
Krzy Ŝ jerozolimski 
Wskazuje na pięć 

świętych ran Chrystusa 

 
Krzy Ŝ maltański 
Osiem rozwidleń 

symbolizuje osiem 
błogosławieństw 

„Na ołtarzu lub  
obok niego nale Ŝy 
umie ści ć krzy Ŝ 
dobrze widoczny 
dla  zgromadzenia 
wiernych”.  

(OWMR 270) 
 

„Nauka bowiem„Nauka bowiem„Nauka bowiem„Nauka bowiem    
krzyża głupstwemkrzyża głupstwemkrzyża głupstwemkrzyża głupstwem    
jest dla tych, co idą jest dla tych, co idą jest dla tych, co idą jest dla tych, co idą 
na zatracenie, mocą na zatracenie, mocą na zatracenie, mocą na zatracenie, mocą 
Bożą zaś dla nas, Bożą zaś dla nas, Bożą zaś dla nas, Bożą zaś dla nas, 
którzy doktórzy doktórzy doktórzy dostępujemy stępujemy stępujemy stępujemy 
zbawienia”. zbawienia”. zbawienia”. zbawienia”.     

(1 Kor 1,18)(1 Kor 1,18)(1 Kor 1,18)(1 Kor 1,18) 

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 

Mój Panie Jezu ukrzy¿owany,Mój Panie Jezu ukrzy¿owany,Mój Panie Jezu ukrzy¿owany,Mój Panie Jezu ukrzy¿owany,    
za mnie przybity i za mnie przybity i za mnie przybity i za mnie przybity i 
torturowany.torturowany.torturowany.torturowany.    

Chcê KRZY¯ Chcê KRZY¯ Chcê KRZY¯ Chcê KRZY¯ ---- znak Twojej  znak Twojej  znak Twojej  znak Twojej 
miłoœcimiłoœcimiłoœcimiłoœci    

nosić na sercu i czynić z nosić na sercu i czynić z nosić na sercu i czynić z nosić na sercu i czynić z 
pobo¿noœci.pobo¿noœci.pobo¿noœci.pobo¿noœci. 

A. H. 
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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.  

 


