
Zaproszenie!!!Zaproszenie!!!Zaproszenie!!!Zaproszenie!!!    
     

Koło Liturgiczne WyŜszego Seminarium Duchownego  
zaprasza KsięŜy Moderatorów oraz Animatorów SłuŜby Litur-

gicznej na Sympozjum, które odbędzie się w ParadyŜu  
dnia 12 maja 2001r., rozpoczęcie o godz. 900.  

Tematem Sympozjum będzie: „Troska o liturgię w Diecezji  
Zielonogórsko-Gorzowskiej na początku trzeciego tysiąclecia”.  

Prosimy zgłaszać swój udział pisemnie do 30 kwietnia,  
pod adres podany w stopce. 

 Koszt uczestnictwa w Sympozjum wynosi 10 zł  
(w tym obiad, kawa lub herbata i zeszyt posympozjalny).    

„Zabłysła światłość” 
 

 Liturgia nadchodzących dni przybliŜa 
nam podstawową tajemnicę naszej wiary, 
Zmartwychwstanie Pańskie. ChociaŜ cały rok 
liturgiczny koncentruje się wokół Paschy, 
obecny czas wymaga od nas większej poboŜ-
ności, uwagi i skupienia. Czyniąc to nie zapo-
minajmy, Ŝe to my byliśmy sprawcami owych 
okrucieństw, gdyŜ Jezus poniósł grzechy kaŜ-
dego z nas na drzewo krzyŜa (1P 2, 24). Zo-
staliśmy wykupieni z rąk diabła i śmierci 

wiecznej za wielką cenę, cenę Krwi Chrystusa. 
 Wielki Czwartek – jest dla nas pamiątką ustanowienia Naj-
większego Sakramentu – Eucharystii, gdzie Jezus zostawia nam 
siebie w swoim Ciele i w swojej Krwi. Wielki Piątek – to droga 
na KrzyŜ, gdzie Jezus umiera z ogromnej miłości do nas, za na-
sze grzechy. Wielka Sobota - to 
czas oczekiwania w przepięknej Li-
turgii słowa, aby o brzasku  zabłysła 
światłość, która w ciemności świeci 
– bo oto Jezus Zmartwychwstaje i 
objawia swoją moc zwycięstwa: Ŝy-
cia nad śmiercią, światłości nad 
ciemnością.  
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„Pełnijcie słuŜę Panu” 
 

 Ministrant kadzidła to kolejny sto-
pień posługi po ministrancie ołtarza.  
 Kadzidło jest znakiem, Ŝe modlitwa 
i ofiara Kościoła wznoszą się jak dym 
ku górze – przed oblicze Boga. Oka-
dzanie wiernych symbolizuje cześć 
oddawaną ludowi BoŜemu i ukazanie 
wznoszącej się modlitwy, a okadzanie 
Najświętszego Sakramentu czy Księgi 
Ewangelii oznacza uwielbienie Chrystu-
sa, który jest obecny pośród nas w Cie-
le i Słowie. 
 Pierwszą z umiejętności jaką powinien posiąść ministrant 
kadzidła jest rozpalanie ognia i posługiwanie się trybularzem. 
 Ministrantem kadzidła jest zarówno turyferariusz, to ten 
który trzyma trybularz jak i nawikulariusz, który trzyma łódkę. 

Trybularz trzyma się 
lewą ręką, a podczas 
okadzania chwyta się 
łańcuszki prawą ręką tuŜ 
nad pokrywą i okadza 
osoby lub rzeczy ruchem 
wyrzucającym. Nawiku-
lariusz zaś trzyma łódkę 
w lewej ręce tak, aby 
prawą mógł podnieść i 
opuścić wieko. 
 Ministrant kadzi-
dła pełni swoją posługę 
równieŜ poza Mszą św. 
na róŜnego rodzaju na-
boŜeństwach i proce-
sjach. 

Słowniczek Liturgiczny 
 

Exsultet — hymn sławiący światło paschału, w którego bla-
sku obchodzona jest Wigilia Paschalna. Paschał symbo-
lizuje zmartwychwstałego Chrystusa, więc jest to hymn 

dziękczynny za wszelkie dzieła, które dokonały się w 
Historii Zbawienia. Exsultet wyśpiewuje się zaraz po 
wniesieniu paschału do prezbiterium. Wykonywany jest 
uroczyście przez diakona, prezbitera lub przygotowanego 
kantora.  

Ewangeliarz — księga liturgiczna z tekstem Ewangelii; sto-
sownie do swej godności wykonywana szczególnie ozdobnie. 
Wnosi się ją procesjonalnie, okadza i umiejscawia w godnym 
miejscu, a wszystko to po to, aby oddać cześć Jezusowi obec-
nemu w Słowie. 

„Nie byłoby 
krzyŜa, gdyby 
Bóg tak bardzo nie 
miłował ludzi, 
gdyby nie był 
samą Miłością. 
KrzyŜ (...), jest sztandarem głoszącym 
Miłość” 

Stefan Kardynał Wyszyński 
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OKADZENIA PODCZAS EUCHARYSTII 

OBRZĘDY WSTĘPNE 

 OŁTARZA I KRZYśA 

W OKRESIE  
WIELKANOCNYM  

PASCHAŁU 

LITURGIA SŁOWA 

 KSIĘGI EWANGELII 

PRZYGOTOWANIE DARÓW  

 
DARÓW, OŁTARZA,  

KRZYśA, CELEBRANSA I  
WIERNYCH. 

W OKRESIE  
WIELKANOCNYM 

PASCHAŁU 

LITURGIA EUCHARYSTYCZNA 

OKADZENIE NAJŚWIĘTSZYCH POSTACI 

Króluj nam Chryste!  


