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Króluj nam Chryste! 
Nr 25 

 
 okazji wydania 25-tej Kartki z litur-
gii redakcja w imieniu własnym i 
wszystkich osób pracujących przy 
jej tworzeniu pragnie podziękować 

za ciepłe przyjęcie wszystkim Czytelni-
kom i miłośnikom liturgii.  
Podziękowania składamy równieŜ tym 

osobom, które chociaŜ bezpośrednio nie 
brały udziału w pracach nad Kartką z li-
turgii, ale swoimi uwagami przyczyniły się 
do polepszenia i urozmaicenia treści w 
niej zawartych. Sądzimy, Ŝe w przyszłości 
kolejne wydania naszej Kartki trafiać będą 
do coraz szerszego grona czytelników a 
ich treść wzbogaci się o wiele cennych i 
przydatnych wiadomości i uwag z zakre-
su liturgii. 

 

Koło Liturgiczne 
 

Początki Koła Li-
turgicznego w Zie-
lonogórsko – Go-
rzowskim WyŜ-
szym Seminarium 
Duchownym się-
gają semestru zi-
mowego 1994 ro-
ku. Alumni bar-

dziej zainteresowani liturgią wystąpili 
z inicjatywą załoŜenia Koła Liturgicz-
nego. Głównym pomysłodawcą był 
obecny diakon Andrzej Hładki, redak-
tor i konsultant naszej Kartki. Opie-
kunem Koła Liturgicznego jest ks. 
Zbigniew Kobus – wykładowca litur-
giki.  
Członkowie Koła wywodzą się 

przede wszystkim z kręgów mini-
stranckich oraz Ruchu Światło - śycie. 
Za cel działalności Koła postawiono 
sobie pogłębienie wiadomości z za-
kresu liturgii, m. in. przez przygoto-
wanie cotygodniowych spotkań dla 
zainteresowanych alumnów.  
Dość powaŜnym osiągnięciem Koła 

Liturgicznego jest redagowanie od 
1995 roku tzw. Kartki z liturgii, która 
adresowana jest przede wszystkim do 
SłuŜby Liturgicznej naszej Diecezji. 
 

 

Tarcza herbowa Parady Ŝa 
Przedstawia ona głowę by-

ka – herb fundatora klaszto-
ru, komesa Mikołaja Bronisza 
oraz dwie litery “C” – jak cy-
stersi, odwrócone do siebie 

wybrzuszeniami i tworzące w ten sposób 
stylizowaną literę “M” – jak Maryja, pa-
tronka opactwa paradyskiego. 

 

RozwaŜanie  
średniowieczne 

Chrystus nie ma innych rąk, tylko nasze 
ręce, aby wykonywać dzisiaj swą pracę. 
Nie ma innych nóg, tylko nasze nogi,  

aby ludzi prowadzić po swojej drodze.  
Chrystus nie ma innych ust, tylko nasze 

usta, aby ludziom opowiadać o sobie.  
Nie ma innej pomocy, tylko naszą po-

moc, aby ludzi sprowadzić na swoją stro-
nę.  
My jesteśmy jedyną Biblią, którą jeszcze 

czytają współcześni. Jesteśmy Boga ostat-
nią Nowiną, zapisaną w czynach i sło-
wach.  
Ale jeśli to pismo będzie sfałszowane, 

albo nie będzie czytelne? 
Jeśli nasze ręce są zajęte innymi spra-

wami, nie Jego?  
Jeśli nasze nogi wiodą tam, dokąd pro-

wadzi grzech?  
Jeśli nasze usta mówią to, co On by od-

rzuci³?  
CzyŜ będziemy oczekiwali, Ŝe moŜemy 

Mu słuŜyć, nie naśladując Go!? 
tłum. Alfred Bocian 

 

Symbole Ducha Świętego 
Pieczęć jako symbol bliska jest namasz-

czeniu. Pieczęcią swą naznaczył Bóg Jezusa. 
Naznacza nią równieŜ nas. Pieczęć wska-
zuje na niezatarte znamię namaszczenia 
Ducha Świętego w sakramentach chrztu, 
bierzmowania i kapłaństwa. 
Ręka. Przez włoŜenie rąk Jezus uzdra-

wiał i błogosławił dzieci. Apostołowie w 
ten sposób udzielali Ducha Świętego. Ten 
znak wylania Ducha Kościół zachował w 
wezwaniach sakramentalnych. 
Palec. Ewangelia mówi, Ŝe Jezus palcem 

BoŜym wyrzuca złe duchy, a hymn Veni 
Creator Spiritus wzywa Ducha Świętego 
jako palec prawicy Ojca. 

Słowa nadziei 
“Wielki wkład w rozwój Ŝycia religijnego 

na tych ziemiach wniosło wasze Seminarium 
Duchowne, z którego murów wyszły zastępy 
kapłanów, tak bardzo tutaj oczekiwanych i 
potrzebnych. Dzisiaj to wszystko przynosi 
plon obfity”. 

PapieŜ Jan Paweł II,  
Gorzów Wlkp. 02.06.1997 r. 

 

 

Zarys dziejów 
Akt fundacji klasztoru cysterskiego w 

Gościkowie został wystawiony przez ko-
mesa Mikołaja Bronisza w dniu 29. stycz-
nia 1230 r. w Poznaniu. Około roku 1236 
do Gościkowa przybyli pierwsi cystersi, a 
nazwę miejscowości Gościkowo zmienio-
no oficjalnie na Paradisus Matris Dei - Raj 
Matki BoŜej. Od tego łacińskiego zwrotu 
utworzono niebawem polską nazwę – Pa-
radyŜ. 
Dziś w murach starego, pocysterskiego 

klasztoru mieści się Zielonogórsko-
Gorzowskie WyŜsze Seminarium Du-
chowne, w którym kształcą się kandydaci 
do kapłaństwa. 
Seminarium rozpoczęło swoją działal-

ność w Gorzowie Wlkp. 13. października 
1947 roku. W ciągu półwiecza parokrotnie 
zmieniało ono swoją nazwę, musiało teŜ 
zmienić swoją siedzibę. Dnia 25. paździer-
nika 1997 roku świętowaliśmy Złoty Jubi-
leusz naszego seminarium.  

 

Niedziela 
Chrystusa 

Króla 
 

Wszystko przez 
Niego i dla Niego zo-

stało stworzone. On jest przed wszystkim i 
wszystko w Nim ma istnienie. I On jest Gło-
wą Ciała – Kościoła.  
 [Kol 1, 16b-18a] 

 

 

śyczymy, aby chociaŜ w małej części 
Kartka z Liturgii stała się dla wielu 
impulsem do większego zaintereso-
wania 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 
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