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KRÓLUJ NAM CHRYSTE! 
 

ROK BOGA OJCA  
 

Święty Józef 
dobrym ojcem 

O św. Józefie dowiadujemy się z Pisma św. 
Był On człowiekiem sprawiedliwym i pra-
wym. Nazywano Go sprawiedliwym, bo ca-
łym sercem był oddanym Bogu i całą duszą 
zgadzał się z Jego wolą.  
Św. Józef w swym postępowaniu był wierny 
przykazaniom i Prawu BoŜemu. Jako Opie-
kun Świętej Rodziny, charakteryzował się 
wielką czułością. Na wszelkich malowidłach 
przedstawiany jest jako ten, który przytula 
małego Jezusa do swej twarzy, trzyma na 

rękach lub na kolanach. 
Św. Józef jest wzorem dla wszystkich ojców 
jako ten, który w szczególny sposób trosz-
czy się o swoją rodzinę. 
 
 

Śpiewajmy Panu 
Zastanówmy się jaką rolę pełni śpiew w ko-

ściele. 

Podstawową funkcją śpiewu kościelnego 
jest oddawanie chwały naleŜnej Panu Bogu. 
KaŜda Msza św. jest uwielbieniem Boga. 
Przez muzykę nadajemy liturgii bardziej 
uroczysty charakter. TakŜe waŜną funkcją 
muzyki sakralnej jest uświęcenie człowieka 
przez rozwaŜanie tekstu zawartego w pie-
śniach. Teksty te zaczerpnięte najczęściej z 
Pisma św. mają przybliŜyć nam główne my-
śli liturgii dnia. Ponadto wspólny śpiew jed-
noczy zebranych ludzi na liturgii. Zaniedba-
nie śpiewu i lenistwo jest mniejszym wiel-
bieniem Boga, brakiem modlitwy oraz ze-

rwaniem wspólnoty Kościoła. Idąc więc za 
słowami św. Augustyna „kto dobrze śpiewa 
ten dwa razy się modli”, nieustannie śpie-
wajmy Panu. 

 
Wszyscy Święci 

Święty (z łac.  sanctus) - oznacza to, co 
jest oddzielone od wszystkiego, co ziemskie, 
a co naleŜy do sfery niebieskiej. Świętym jest 
przede wszystkim sam Bóg. Jego świętość 
wyraŜa się w majestacie, wielkości, chwale  
i dobroci. Jest to świętość absolutna, naj-

wyŜsza.  
Świętym jest równieŜ kaŜdy człowiek, który 
dostąpił łaski chrztu świętego. W sposób 
szczególny słowo „święty” odnosi się do 
osób, które w swoim Ŝyciu realizowały dar 
świętości przez całkowite naśladowanie 
Chrystusa w Ŝyciu i śmierci.  
Na rozpamiętywanie „świętych obcowania” 
Kościół przeznacza dwa dni: 1 listopada – 
Wszystkich Świętych i 2 listopada – Dzień Za-
duszny. W uroczystość Wszystkich Świętych 
pamiętamy o tych, którzy juŜ stoją w niebie 
przed obliczem Boga i cieszą się wieczną 
Ucztą Miłości. W ten dzień w sposób 
szczególny prosimy świętych o wstawiennic-
two za nami Ŝyjącymi oraz dziękujemy im za 
przykłady świętości. 
Dzień Zaduszny, czyli Wspomnienie wszyst-
kich wiernych zmarłych, poświęcony jest 
duszom w czyśćcu cierpiącym, czyli tym, 
którzy zmarli. Odbywają oni pokutę, aby 
przygotować się na Ucztę Pana. Pamiętajmy 
więc o nich  w naszych modlitwach. 
Najpełniejsze zjednoczenie Kościoła z tymi, 
którzy poprzedzili nas do wiecznej chwały 
dokonuje się w świętej liturgii. Dlatego ka-
lendarz liturgiczny Kościoła ubogacony jest 
o niezliczoną rzeszę świętych. Podczas kaŜ-
dej Eucharystii wspomina się i prosi o ich 
wstawiennictwo: „Przeto błagam Najświęt-
szą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich 

Aniołów i Świętych (...) o modlitwę za 
mnie do Pana Boga naszego” (z Aktu po-
kutnego), „Dlatego z Aniołami i wszystki-
mi Świętymi głosimy Twoją chwałę...” (z 
Prefacji). 
Święci patronowie nasi, módlcie się za na-
mi! 

 
Filmowanie 

 Obecnie w naszych kościołach 
spotykamy coraz więcej „fotoreporterów”, 
dlatego pragniemy przedstawić ogólne nor-
my dotyczące fotografowania i filmowania 
podczas celebracji liturgii, które zostały wy-
dane przez Episkopat Polski. 
NaleŜy pamiętać, Ŝe słowa, dźwięki, gesty li-

turgiczne zapisane 
na taśmie video lub 

kliszy 
fotograficznej są 
martwe. W Ŝadnym 

dokumencie 
Kościoła, w 

którym jest mowa o sprawowaniu czynności 
liturgicznych nie ma wzmianki o fotografie 
lub operatorze filmowym. W związku z tym 
ustalono następujące zasady. 
- osoba mająca podczas liturgii filmować lub 
fotografować winna uzgodnić to wcześniej z 
celebransem; 
- powinna być ubrana godnie i stosownie 
do uroczystości; 
-nie powinna zajmować miejsca w prezbite-
rium; 
-wykluczone jest stosowanie dodatkowego 
oświetlenia; 
-powinna to być jedna osoba, która nie bę-
dzie rozpraszała wiernych uczestniczących 
w liturgii; 
Wszystkie te zasady winny być wyjaśnione 
podczas spotkań duszpasterskich osobom, 
które zamierzają utrwalić celebrację litur-
giczną. 
Zalecenia te zostały wydane dla zagwaran-
towania sacrum liturgii poprzez usuniecie z 
kościoła praktyk i zachowań, które prze-
szkadzają w sprawowaniu i przeŜywaniu 
świętej liturgii Kościoła. 
 

 
śyczymy, aby chociaŜ w małej części Kartka z 
Liturgii stała się dla wielu impulsem do więk-
szego zainteresowania i pokochania tego, 
czym wszyscy Ŝyjemy - LITURGII. 
Wszystkie uwagi, pomysły i refleksje pro-

simy kierować na nasz adres: 
 

KOŁO LITURGICZNE Z-GWSD 
GOŚCIKOWO - PARADYś 
66 - 203 Jordanowo 
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