
                                                                                                                              
            „Zbudź się o śpiący, 
                    i powstań z martwych, 
                           a zajaśnieje ci Chrystus." 
                                

(Z hymnu starochrześcijańskiego) 

 
 
 

 

PRZYJDŹCIE DO MNIE! 
 

Co roku w Wielkim Poście Bóg zaprasza nas do doświadczenia Jego obecności               
poprzez modlitwę i nawrócenie. Tak więc w zamyśle BoŜym, Wielki Post jest czasem łaski          
i miłosierdzia. W tym szczególny okresie, Bóg woła do nas: „Przyjdźcie do Mnie!                 
Kocham was i pragnę was uzdrowić. Pozwólcie, aby moje światło rozjaśniło ciemności              
waszych serc!”. 

Skupmy się więc na tradycyjnych praktykach pokutnych: modlitwie, poście                          
i jałmuŜnie, bowiem w kaŜdej epoce niezliczone rzesze chrześcijan, znajdują w nich „drzwi” 
prowadzące do głębszego spotkania z Bogiem, do doświadczenia Jego miłosierdzia i łaski. 
MODLITWA – w czasie Wielkiego Postu Jezus zaprasza nas do przebywania w Jego obec-

ności. Tak, jak przebywał w domu Marty i Marii, tak teŜ chce przebywać w domach na-
szych serc. Nie Ŝałujmy zatem czasu dla Niego i próbujmy usłyszeć to, co pragnie nam po-
wiedzieć. 
POST – to powstrzymywanie się od egoizmu, złości i spoŜywania pokarmów. Jest to takŜe 

jeden ze sposobów oŜywiania naszej wiary. Bez względu na to, na czym będzie on polegał, 
Bóg pragnąłby, aby nasze serca były podobne do serca Nehemiasza, który płakał nad Jego 
ludem. Mamy pościć nie dlatego, Ŝe jesteśmy silni, lecz by przez nasze wyrzeczenia umoc-
nić więzy z ludźmi i relacje z Panem Bogiem. Post zatem jest naszym osobistym wołaniem 
do Boga, wyraŜającym naszą całkowitą ufność wobec Niego.        
JAŁMUśNA – to jeden z wielu czynów miłości braterskiej. Gdy przyjmujesz miłość Boga do 

swego serca, jesteś zdolny dawać ją innym. JałmuŜna jest znakiem, Ŝe pragniesz oddać 
Jezusowi choć jeden grosz za to, co dla Ciebie uczynił. Ilekroć dajesz jałmuŜnę ubogim, 
miej świadomość, Ŝe dajesz ją samemu Jezusowi. Tylko ofiara dana z serca jest miła                 
w oczach Boga. 
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Króluj nam Chryste! 

 

 
Wszystkim Czytelnikom  

Kartki z Liturgii,  
wszelkich łask BoŜych z okazji  

nadchodzących Świąt Paschalnych 
Ŝyczy: 

KOŁO LITURGICZNE Z-GWSD 

GOŚCIKOWO – PARADY ś 
66 – 200 Świebodzin 1 

 

Słowniczek liturgiczny 
I  

Mandatum – w Wielki Czwartek po odczytaniu 
Ewangelii główny celebrans obmywa nogi dwunastu 
męŜczyznom na pamiątkę obmycia nóg dwunastu apo-
stołom w Wieczerniku. Gest ten wyraŜa autentyczną 
postawę słuŜącej i wzajemnie sobie pomagającej 
wspólnoty wiernych.  

 Pasja – opis Męki Pańskiej, uroczyście głoszony            
 w Niedzielę Palmową z Ewangelii danego roku                
 czytań i w Wielki Piątek zawsze z Ewangelii                      
 według Św. Jana.  

Rezurekcja – właściwą Mszą rezurekcyjną jest Msza 
Wigilii Paschalnej. W Polsce uroczyste dopełnienie 
obchodów paschalnych stanowi procesja rezurekcyjna, 
będąca radosnym ogłoszeniem Zmartwychwstania 
Chrystusa i wezwaniem do udziału w Jego triumfie. 
 


