
BÓG SIĘ RODZI,  
MOC TRUCHLEJE  

Zakończy się juŜ za kilka dni Okres 
Adwentu, okres radosnego przygotowa-
nia do Narodzin Pana Jezusa. W tym 
roku wyjątkowo ten okres jest najkrót-
szy. IV niedziela pokrywa się z uroczy-
stością BoŜego Narodzenia, przypadają-
cą na 25 grudnia. JuŜ 24 grudnia, póź-
nym popołudniem, siadamy wraz z całą 

rodziną do wieczerzy wigilijnej, a po 
niej idziemy na bardzo uroczystą Eu-
charystię zwaną Pasterką - Msza św. 
odprawiana o północy. Treść formula-
rza mszalnego przypomina scenę we-
zwania pasterzy do stajenki betlejem-
skiej przez aniołów obwieszczających 
Narodzenie Pana. Z tym okresem wiąŜą 
się takŜe tradycje ludowe: Ŝłóbek, dzie-
lenie się opłatkiem, śpiewanie kolęd, 
jasełka, choinka. Kapłan w tym dniu 
moŜe sprawować trzy Msze św., które 
mają takŜe swoją symbolikę. Pierwsza o 
północy, symbolizuje narodzenie się od 
wieków Boga, druga o poranku - naro-
dzenie się Jezusa z Maryi, natomiast 
trzecia - narodzenie się Dzieciątka Bo-
Ŝego w naszych sercach. UwaŜajmy 
zatem, aby tego wydarzenia nie przysło-
niły inne prace: przygotowania, prezen-

„PEŁNIJCIE SŁUśBĘ PANU” 

Ministrant ołtarza 
Najczęściej wykony-

wanym zadaniem przez 
ministrantów jest słuŜba 
przy ołtarzu. Ministrant 
ołtarza to kolejny stopień 
posługi, którą podejmują 
ministranci w Kościele. 
Do jego obowiązków 
naleŜy pomoc diakono-
wi, akolicie lub panu kościelnemu w 
przygotowaniu ołtarza. Powinien do-
brze znać wszystkie naczynia liturgicz-
ne, bieliznę kielichową i inne sprzęty 
potrzebne do celebrowania liturgii eu-
charystycznej. Podczas Eucharystii 
przynosi do ołtarza kielich, jednak nie 
powinien go rozkładać. Następnie zbli-
Ŝa się do celebransa przynosząc ampuł-
ki z winem i wodą. Do obmywania dło-
ni kapłańskich uŜywa lawaterza i ręcz-
niczka. Kolejnym bardzo waŜnym zada-
niem jest posługa podczas rozdzielania 
Najświętszego Sakramentu. Ministrant 
trzyma w tym momencie patenę. Ko-
niecznie musi uwaŜać, aby nie przechy-
lać jej, gdyŜ podczas rozdzielania ko-
munii spadają na nią malutkie cząstecz-
ki Ciała Pana Jezusa. Czasem moŜe się 
zdarzyć, Ŝe Komunikant upadnie na 
ziemię, naleŜy wtedy zachować spokój i 
nie wykonywać Ŝadnych gwałtownych 
ruchów. Kapłan sam podniesie upadły 
Chleb. Po zakończeniu rozdawania ko-
munii, ministrant podaje patenę kapła-
nowi, aby ten zebrał pozostałe cząstki. 
Ministrant usługuje jeszcze przy puryfi-
kowaniu, czyli przy czyszczeniu kielicha 
i pateny po zakończeniu komunii. Nale-
wa wówczas do kielicha wino, jeśli jesz-
cze zostało oraz wodę. Po zakończeniu 
puryfikacji odnosi kielich na stolik. 

DZIĘKUJMY BOGU  
ZA DAR ROKU JUBILEUSZOWEGO 

Powoli dobiega końca Rok Jubile-
uszowy, rok 2000. “Czas radosnego 
powrotu do Chrystusa, głębokiego na-
wrócenia, pojednania ludzi i zgody mię-
dzy narodami”. To nie przypadek, Ŝe ja 
i Ty Ŝyjemy w tym konkretnym czasie, 
Ŝe jeden rok naszego Ŝycia pokrył się z 
Rokiem Świętym, Ŝe zostaniemy wpro-
wadzeni w Trzecie Tysiąclecie Chrze-
ścijaństwa. Za te BoŜe dary naleŜy dzię-
kować. W wielu parafiach naszej diece-
zji (sprawdź czy równieŜ w twojej) od-
bywać się będą czuwania modlitewne i 
Eucharystie w nocy z 2000 na 2001 rok. 
MoŜe i Ty powinieneś brać udział w 
tych dziękczynieniach, gdyŜ sam z no-
wą energią będziesz dawał chrześcijań-
skie świadectwo w świecie następnego 
tysiąclecia. Natomiast dnia 5 stycznia 
2001 roku, w godzinach wieczornych 
(w katedrze i konkatedrze) zostaną uro-
czyście zamknięte obchody Wielkiego 
Jubileuszu. To równieŜ moŜe być oka-
zją dla Ciebie, aby dziękować: za otwar-
cie serca na BoŜe słowo, Sakramenty, 
troski o ubogich i cierpiących, za dar 
odpustów.  

NIE PRZEGAP TYCH OKAZJI!  

SŁOWNICZEK LITURGICZNY 
Ksiądz Dziekan – parafie kaŜdej die-
cezji są podzielone na dekanaty, na któ-
rych czele stoją dziekani (jeden z pro-
boszczów dekanatu). Jego zadaniem 
jest koordynacja pracy duszpasterskiej. 
Dziękczynienie – wszelkie sprawowa-
nie liturgii jest składanym Bogu dzięk-
czynieniem, równieŜ kaŜda prośba jest 
wdzięcznym uznaniem Jego mocy i 
dobroci. 
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Niech przychodzący Chrystus  
zagości w Waszych sercach. 

Niech obdarzy Was  
miłością, radością i pokojem. 

Błogosławionych Świąt  
i  Szczęśliwego Nowego Roku 

- Ŝyczy REDAKCJA 

“Bóg wstąpił nie  
tylko  

w ciało ludzkie,  
Bóg wszedł  
całkowicie  

w Ŝycie ludzkie.”  

kard. Stefan Wyszyński) 
Króluj nam Chryste!  


