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Ty namaściłeś olejem wesela 
Jednorodzonego Syna Twojego,  

naszego Pana Jezusa Chrystusa,  
na wiekuistego Kapłana  

i Króla Wszech świata,  
aby dopełnił tajemnicy  

odkupienia rodzaju ludzkiego  
fragment  prefacji o  Jezusie Chrystusie, Królu Wszechświata 
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CHRYSTUS KRÓL WSZECHŚWIATA  
PATRONEM WYśSZEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO W PARADYśU 

Niedziela Chrystusa Króla to dzień szczególny. Czytania liturgiczne przypominają nam,  
Ŝe Chrystus jest Pasterzem całego Kościoła – Królem Wszechświata i kaŜdego stworzenia. 
Chrystus przypomina kaŜdemu człowiekowi o zbawieniu, do którego prowadzi stawiając  
na naszej drodze ludzi powołanych. Pragną oni głosić Chrystusa i Jego Królestwo, które ma 
przyjść niebawem. Młody człowieku – moŜe to i twoja droga, na którą zaprasza Cię Jezus?  
On sam udziela powołania, przemawiając do serca wybranych ludzi. Trzeba jednak stworzyć 
Jezusowi pewne „warunki”, aby mógł przemawiać: trzeba słuchać sercem… 
Niedziela Chrystusa Króla to równieŜ święto naszego domu – paradyskiego Seminarium, gdzie 
prawie 100 kleryków przygotowuje się do kapłaństwa. W tę niedzielę rozjeŜdŜamy się  
do wszystkich niemal parafii naszej diecezji, aby dziękować wiernym za wszelkie dobro, modlitwę 
i ofiarną pomoc. Pragniemy teŜ dać świadectwo Ŝycia z Chrystusem oraz powiedzieć wielu 
młodym ludziom: jeśli czujesz,  Ŝe Chrystus Cię wzywa, nie lękaj się odpowiedzieć: „Oto jestem”. 
Być moŜe nie wiesz, Ŝe przy naszym Seminarium istnieje Dom Rekolekcyjno - Powołaniowy pw. św. Jacka, który juŜ od 15 
lat jest miejscem spotkań i modlitwy młodych ludzi. Podczas weekendowych rekolekcji uczą się oni zasad tego Królestwa, 
które przyniósł nam Chrystus, a wielu spośród nich ma okazję takŜe odczytać i rozpoznać swoje powołanie: kapłańskie, 
zakonne czy małŜeńskie. Jest tu równieŜ tzw. referent powołaniowy – kapłan wyznaczony przez ks. Biskupa do pomocy 
młodym ludziom szukającym odpowiedzi na róŜne pytania o swoją wiarę czy wybór drogi Ŝycia. 
Referent ds. powołań, ks. Paweł Bryk, tel. (68) 3810417, kom. 604 624 142 
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STRÓJ MINISTRANTA 
Kapłan do sprawowania Najświętszej Ofiary wkłada specjalne 
szaty. Podobnie jest i z posługującymi kapłanowi. Pełniąc 
waŜną  funkcję  w  zgromadzeniu  liturgicznym,  mają  swoje 
specjalne stroje. 
Najmłodsi  zakładają  sutannę  ministrancką,  komŜę  oraz 
kołnierz. 
Kolor  swojego stroju zawsze dostosowują  do koloru szat 
kapłana, który wynika z liturgii. Z małą  róŜnicą,  Ŝe kiedy 
kapłan  wkłada  biały  lub  uroczysty  ornat  –  ministranci 
zakładają  swoje  czerwone stroje.  Czasami  praktykuję  się 
czarne sutanny dla starszych ministrantów – jako uniwersalne 
(wówczas nie zakładają oni kołnierzy). 
Jednak jeśli pełnią oni w czasie liturgii funkcję lektora lub 
psałterzysty  –  strojem  dla  nich  odpowiednim  jest  alba  
z kapturkiem oraz cingulum. Jeśli zaś funkcje te pełnią młodsi 
ministranci – pozostają w strojach sobie właściwych. 
Obecnie odchodzi się od wszelkich innych dodatków w stroju 
ministranta lub lektora takich jak pasy, krzyŜe, „szkaplerze”. 
KaŜdy ze słuŜących przy ołtarzu powinien zatroszczyć się  
o to, by jego strój był zawsze czysty, schludny i wyprasowany 
– by mógł stawać godnie przed Panem. 

wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały (Mt 25, 31b) 

HYMN 
 

Królu wieczności i czasu, 
Stwórco niebiosów i ziemi, 
Panie gwiaździstych przestworzy, 
Bądź pochwalony na wieki. 
 
Królu ludzkiego istnienia, 
Źródło mądrości i ładu, 
Pełen dobroci dla małych, 
Bądź pochwalony na wieki. 
 
Królu skazany przez wielkich, 
Płaszczem pogardy okryty, 
Z cierni koroną zwieńczony, 
Bądź pochwalony na wieki. 
 
Królu zhańbiony na krzyŜu, 
Z sercem otwartym przez włócznię, 
śycie zabite grzechami, 
Bądź pochwalony na wieki. 
 

fragment  hymnu Jutrzni uroczystości 
Jezusa Chrystusa, Króla wszechświata 

 

 


