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Wszechmog ący, wieczny Bo Ŝe,  
Ty zsyłaj ąc doświadczenia leczysz nas z pychy,  

a przebaczaj ąc nam winy okazujesz swoj ą dobro ć, 
wysłuchaj nasze pro śby  

i udziel nam upragnionej pogody,  
abyśmy pełni rado ści u Ŝywali Twoich darów  

na Twoj ą chwał ę i dla naszego zbawienia. 
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KULT NAJ ŚWIĘTSZEJ EUCHARYSTII POZA MSZĄ ŚWIĘTĄ  
Eucharystia – Tajemnica wiary! Tajemnica, którą trzeba przede wszystkim godnie 
sprawować i z wiarą przeŜywać. Szczególnym czasem dla Kościoła katolickiego jest 
Rok Eucharystii, rok dziękczynienia za wielki dar Jezusa, który pozostawił Siebie 
samego pod postaciami chleba i wina. Dlatego nasza wiara wymaga od nas, 
abyśmy stojąc przed Eucharystią byli świadomi tego, Ŝe stoimy przed samym 
Chrystusem. W Roku Eucharystii, szczególną uwagę powinniśmy skierować na 
róŜne formy kultu Eucharystii ( to znaczy: oddania czci, hołdu Chrystusowi ukrytemu 
pod postaciami chleba i wina, Chrystusowi obecnemu w Słowie BoŜym). Jednak 
najbardziej czcigodną formą oddania pokłonu i uwielbienia Boga Trójjedynego jest 
Adoracja Najświętszego Sakramentu, wystawienia Najświętszego Sakramentu moŜe dokonać kapłan, diakon 
lub akolita. Adoracja ukrytego Chrystusa pod postacią chleba, jest najwyŜszą formą kultu Boga, podczas której 
moŜna modlić się indywidualnie lub wspólnotowo. Wraz z całą wspólnotą Kościoła odmawiając róŜne modlitwy, 
sprawując naboŜeństwa. Inną formą adoracji jest stała adoracja lub czterdziestogodzinne naboŜeństwo, 
angaŜujące całą wspólnotę np. zakonną, parafialną. RównieŜ w czasie wystawienia Najświętszego Sakramentu 
moŜna poprowadzić godzinę medytacji i czytanie Słowa BoŜego, która pomoŜe w serdecznej modlitwie i w 
zrozumieniu tajemnicy Eucharystii. Wpatrując się w Najświętsze Oblicze Chrystusa, moŜemy równieŜ modlić 
się liturgią godzin lub trwać na cichej modlitwie. Ze względu na ścisły związek Maryi z Chrystusem nie 
wyklucza się w tym czasie odmawiania i rozwaŜania róŜańca. 
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HERB NOWEGO PAPIEśA 
Herb  Benedykta  XVI  składa  się  z 
następujących  elementów:  mitry,  kluczy, 
paliusza  oraz  tarczy.  Mitra  symbolizuje 
godność  biskupa,  klucze  św.  Piotra 
oznaczające władzę i paliusz wskazujący na 
zwierzchnictwo biskupa Rzymu nad innymi 
biskupami.  PapieŜ  zachował  prawie 
niezmieniony swój herb biskupi, który uŜywał 
jako  ordynariusz  Monachium  i  Fryzyngi. 
Tarcza jest podzielona na trzy części: w I jest 
głowa murzyna – wyraŜająca powszechność 
Kościoła, który nie zna róŜnic rasowych czy 
klasowych; w II niedźwiedź – symbol diecezji, 
z którym związana jest legenda o św. Korbinianie — pierwszym biskupie 
Fryzyngi; w III muszla, która przedstawia pielgrzyma, ale i wiąŜe się z św. 
Tomaszem. Tomasz miał sen, w którym dziecko muszlą przelewało wodę z 
morza  do  wykopanego  dołka.  Akwinata  zinterpretował  to  jako  próbę 
zmieszczenia nieskończonego Boga w ograniczonym ludzkim umyśle. 

Idźcie więc i odpocznijcie sobie nieco (por Mk 6,31) 

HYMN SŁUśBY LITURGICZNEJ 
"Króluj nam Chryste" 

 
Króluj nam Chryste zawsze i wszędzie 
to nasze rycerskie hasło. 
Ono nas zawsze prowadzić będzie 
i świecić jak słońce jasną. 
 
Naprzód przebojem młodzi rycerze 
do walki z grzechem swej duszy. 
Wodzem nam Jezus w Hostii ukryty 
z Nim w bój nasz zastęp wyruszy. 
 
Pójdźmy naprzód, naprzód radośnie 
podnosząc w górę swe czoła. 
Przed nami Ŝycie rozkwita w wiośnie 
odwaŜnie, bo Jezus nas woła.  


