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KARTKA

Z LITURGII

"Cokolwiek czynicie, z serca wykonujcie jak dla Nasi patronowie:
Pana, a nie dla ludzi, świadomi, Ŝe od Pana 1.Święty Tarsycjusz - [wspom. 15 sierpnia],
otrzymacie dziedzictwo wiekuiste jako zapłatę.” (zm. ok. 250 r.).
Był młodym chłopcem gdy podczas krwawego
(Kol 3, 23)

CECHY MINISTRANTA:
1. Wdzięczność.
2. Uczynność.
3. Pracowitość.
4. Posłuszeństwo.
5. Wierność słowu.
6. Punktualność.
7. Wyczucie piękna.
8. KoleŜeńskość.
9. Okazywanie szacunku.
10. Systematyczność.
_______________________________________

prześladowania rozpoczętego na rozkaz cesarza Decjusza
(249 - 251) nosił Komunię św. uwięzionym za wiarę.
Pewnego dnia, gdy szedł z Najświętszym Sakramentem
ukrytym na piersiach pogańscy rówieśnicy zaczęli
zachęcać go do wspólnej zabawy. Kiedy Tarsycjusz
próbował się od nich oddalić, dogonili go i zaczęli szarpać,
chcąc zobaczyć co przed nimi ukrywa. Broniącego się
powalili na ziemię, kopali i obrzucali kamieniami. Zmarł on
w domu na skutek zadanych mu ran.

"Liturgia jest szczytem, do którego zmierza działalność
Kościoła, a równocześnie źródłem, z którego wypływa
cała jego moc." (KL 10)
Zatrzymajmy się nad słowem "liturgia."
Samo słowo "liturgia" pochodzi od gr.: leiturgia, które
składa się z dwóch członów: leitos - lud, publiczny i ergon czyn, praca. Najkrótszą definicją liturgii jest więc ta, która
mówi, iŜ liturgia to wspólne dzieło.
StaroŜytni grecy budowę mostów, dróg, wszelkiego
rodzaju machin wojennych nazywali liturgią. Przygotowanie
okrętu - jego całkowite uzbrojenia, wyekwipowanie załóg w celu wzmocnienia siły obronnej, takŜe nazywano liturgią.
Dotychczas termin "liturgia" był obecny w Ŝyciu
codziennym, lecz był on takŜe uŜywany na określenie
wszelkich czynności kultowych w obrzędach religii
politeistycznych, czyli na rzecz bogów. Z tego powodu w
chrześcijaństwie sam termin jako "techniczne" określenie
słuŜby BoŜej, akcji ludu w odpowiedzi na działanie Boga,
został zastosowany dość późno, bo dopiero w połowie tego
tysiąclecia jest spotykany w oficjalnych dokumentach
Kościoła. Właśnie to słowo jest najbardziej pojemnym i
oddaje najpełniej wielorakie wymiary tego, co dotyczy
Boga, słuŜby Jemu, działalności Ludu BoŜego (=Kościoła).

_______________________________________________
INFORMACJE:
Wszystkich lektorów i ministrantów ze szkoły średniej
zapraszamy na KODAL (Kurs Oazowy Dla Animatorów Liturgii),
którego zadaniem jest przygotowanie do posługi animatorów
liturgii = ceremoniarzy.
Kurs w ramach rekolekcji odbędzie się w Zielonej Górze w Domu
Rekolekcyjnym "Emaus" na ulicy Aliny 7,w dniach 05.02.1995 12.02.1995. Szczegóły w Aspektach nr 12 (101), grudzień str. 14
PowyŜsza Kartka z Liturgii ma stać się wg. naszego pragnienia skromną pomocą
dla wszystkich, którzy zajmują się słuŜbą liturgiczną, dla samych ministrantów,
lektorów. MoŜe ona posłuŜyć jako gazetka ścienna w zakrystii.
śyczymy, aby chociaŜ w małej części stała się ona impulsem do większego
zainteresowania i pokochania tego, czym wszyscy Ŝyjemy - LITURGII.
Wszystkie uwagi, pomysły i refleksje prosimy kierować na nasz adres:

KOŁO LITURGICZNE Z-GWSD GOŚCIKOWO - PARADYś
66 - 203 JORDANOWO
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