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Krolestwo Boze jest jak ziarnko gorczycy
Przypowieœæ o ziarnku gorczycy
Jezus powiedzia³ do t³umów:
„Z królestwem Bo¿ym dzieje
siê tak, jak gdyby ktoœ nasienie wrzuci³ w ziemiê. Czy œpi,
czy czuwa, we dnie i w nocy
nasienie kie³kuje i roœnie, on
sam nie wie jak. Ziemia sama
z siebie wydaje plon, najpierw
ŸdŸb³o, potem k³os, a potem
pe³ne ziarno w k³osie. A gdy
stan zbo¿a na to pozwala, zaraz zapuszcza sierp, bo pora ju¿ na
¿niwo”.
Mówi³ jeszcze: „Z czym porównamy

królestwo Bo¿e lub w jakiej przypowieœci je przedstawimy? Jest ono jak

ziarnko gorczycy; gdy siê je
wsiewa w ziemiê, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. Lecz wsiane, wyrasta i staje siê wiêksze od innych jarzyn;
wypuszcza wielkie ga³êzie, tak
¿e ptaki powietrzne gnie¿d¿¹
siê w jego cieniu”.
W wielu takich przypowieœciach g³osi³ im naukê, o ile
mogli j¹ zrozumieæ. A bez przypowieœci nie przemawia³ do
nich. Osobno zaœ objaœnia³
wszystko swoim uczniom.
Mk 4,26-34

Prawdziwe swiadectwo
Eucharystia - sakrament Bo¿ej mi³oœci do cz³owieka. Bóg obecny
w sakramencie Eucharystii ca³kowicie oddaje siê cz³owiekowi, przychodzi do niego i karmi go chlebem ¿ycia
wiecznego.
W sakramencie Eucharystii dotykamy wielkiej tajemnicy obecnoœci
Boga wœród swego ludu, bliskoœci
Boga i cz³owieka. Zakoñczyliœmy
oktawê uroczystoœci Bo¿ego Cia³a,
trwamy w miesi¹cu czerwcu, poœwiêconym Sercu Bo¿emu. Oddajemy szczególn¹ czeœæ Temu, który
wydaj¹c siebie i swoje ¿ycie dla naszego zbawienia pozosta³ z nami
w sakramencie Eucharystii. Licznie
uczestniczyliœmy w procesji eucharystycznej, pod¹¿aj¹c za Bogiem
obecnym pod postaci¹ chleba.
Udzia³ w procesji jest form¹ manifestacji naszej wiary, przynale¿noœci do
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Chrystusa. Jest te¿ okazj¹ do refleksji nad tym, czym ta przynale¿noœæ
jest.
Co w praktyce oznacza dla nas fakt
owej przynale¿noœci? Czy rzeczywiœcie czujemy siê uczniami Chrystusa,
a co wiêcej - czy inni patrz¹c na nas
i na nasze ¿ycie mog¹ nas tak nazywaæ?
Pod¹¿aj¹c ulicami miasta w procesji
Bo¿ego Cia³a poœwiadczyliœmy wobec otoczenia nasz¹ wiarê, ale o wiele
wa¿niejszym œwiadectwem jest to
dawane na co dzieñ - kiedy potrafimy naszym ¿yciem, naszym postêpowaniem, nasz¹ postaw¹ wobec innych oraz wobec ¿yciowych spraw
i codziennych zadañ œwiadczyæ
o Chrystusie i nieœæ mi³oœæ Bo¿¹ ka¿demu, kogo spotykamy na naszej
drodze. Nie w s³owach - ale w czynach g³osiæ mamy Chrystusa. Nie tyl-

ko w jednorazowym akcie, dorocznej, uroczystej, œwi¹tecznej manifestacji, a w codziennym trudzie podejmowanym z mi³oœci¹ na wzór mi³oœci Chrystusowej.
"Wiara bez uczynków jest martwa" pisa³ œw. Jakub Aposto³. Je¿eli ¿yjemy wiar¹, to z niej powinny wyp³ywaæ nasze uczynki. Dzisiejszy œwiat
bardzo chêtnie ocenia Koœció³, krytycznie spogl¹da na jego cz³onków.
Najczêœciej ocenia tych, którzy s¹
jego reprezentantami niejako z urzêdu - kap³anów. Jednak równie¿ ja
przyznaj¹c siê do Chrystusa biorê na
siebie odpowiedzialnoœæ za Chrystusowy Koœció³, bo i mnie inni mog¹
oceniaæ w tym œwietle, widz¹c we
mnie przedstawiciela uczniów Jezusa. Jakie wystawiam œwiadectwo?
mp
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Pierwsze czytanie
To mówi Pan Bóg:
„Ja tak¿e wezmê wierzcho³ek z wysokiego cedru i zasadzê, u najwy¿szych jego
pêdów u³amiê ga³¹zkê i zasadzê j¹ na górze wynios³ej i wysokiej.
Na wysokiej górze izraelskiej j¹ zasadzê. Ona wypuœci ga³¹zki i wyda owoc, i
stanie siê cedrem wspania³ym. Wszystko ptactwo pod nim zamieszka, wszystkie
istoty skrzydlate zamieszkaj¹ w cieniu jego ga³êzi.
I wszystkie drzewa polne poznaj¹, ¿e Ja jestem Panem, który poni¿a drzewo
wysokie, który drzewo niskie wywy¿sza, który sprawia, ¿e drzewo zielone usycha, który zielonoœæ daje drzewu suchemu. Ja, Pan, rzek³em i to uczyniê”.
Ez 17, 22-24

B ÓG

PYTA NAS

1.1. Czy potrafiê ¿yæ wiar¹ na co dzieñ?
2. Kogo najtrudniej mi kochaæ?
3. Czy uczestniczy³em ju¿ w tym roku w
nabo¿eñstwie czerwcowym?

Drugie czytanie
Bracia:
Maj¹c ufnoœæ, wiemy, ¿e jak d³ugo pozostajemy w ciele, jesteœmy pielgrzymami
z daleka od Pana. Albowiem wed³ug wiary, a nie dziêki widzeniu postêpujemy.
Mamy jednak nadziejê i chcielibyœmy raczej opuœciæ nasze cia³o i stan¹æ w obliczu Pana.
Dlatego te¿ staramy siê Jemu podobaæ, czy to gdy z Nim jesteœmy, czy gdy z
daleka od Niego. Wszyscy bowiem musimy stan¹æ przed trybuna³em Chrystusa,
aby ka¿dy otrzyma³ zap³atê za uczynki dokonane w ciele, z³e lub dobre.
2 Kor 5, 6-10

Ewangelia na niedziele 24 czerwca
Dla El¿biety zaœ nadszed³ czas rozwi¹zania i urodzi³a syna. Gdy jej s¹siedzi i
krewni us³yszeli, ¿e Pan okaza³ tak wielkie mi³osierdzie nad ni¹, cieszyli siê z ni¹
razem. Ósmego dnia przyszli, aby obrzezaæ dzieciê, i chcieli mu daæ imiê ojca
jego, Zachariasza. Jednak¿e matka jego odpowiedzia³a: «Nie, lecz ma otrzymaæ
imiê Jan». Odrzekli jej: «Nie ma nikogo w twoim rodzie, kto by nosi³ to imiê».
Pytali wiêc znakami jego ojca, jak by go chcia³ nazwaæ. On za¿¹da³ tabliczki i
napisa³: «Jan bêdzie mu na imiê». I wszyscy siê dziwili. A natychmiast otworzy³y
siê jego usta, jêzyk siê rozwi¹za³ i mówi³ wielbi¹c Boga. I pad³ strach na wszystkich ich s¹siadów. W ca³ej górskiej krainie Judei rozpowiadano o tym wszystkim, co siê zdarzy³o. A wszyscy, którzy o tym s³yszeli, brali to sobie do serca i
pytali: «Kim¿e bêdzie to dzieciê?» Bo istotnie rêka Pañska by³a z nim. Ch³opiec
zaœ rós³ i wzmacnia³ siê duchem, a ¿y³ na pustkowiu a¿ do dnia ukazania siê
przed Izraelem.
£k 1, 57 - 66.80

Czytania na tydzien
Poniedzia³ek: 2 Krn 18,3-8.12-17.2; Mt 5,38-42; Wtorek- dzieñ powszedni albo wspomnienie
œw. Romualda, opata: 2 Krn 18,25-31a.33-34; Mt 5,43-48; Œroda: 2 Krl 2,1.6-14; Mt 6,1-6.16-18;
Czwartek- wspomnienie œw. Alojzego Gonzagi, zakonnika: Syr 48,1-14; Mt 6,7-15; Pi¹tekdzieñ powszedni albo wspomnienie œw. Paulina z Noli, biskupa, albo œwiêtych Jana Fishera,
biskupa, i Tomasza More'a, mêczenników: 2 Krl 11,1-4.9-18.20; Mt 6,19-23; Sobota: 2 Krn
24,17-25; Mt 6,24-34; Niedziela- Uroczystoœæ- Narodzenie œw. Jana Chrzciciela: Iz 49,1-6; Dz
13,22-26; £k 1,57-66.80; Poniedzia³ek: 2 Krl 17,5-8.13-15a.18; Mt 7,1-5; Wtorek- dzieñ powszedni albo wspomnienie œw. Zygmunta Gorazdowskiego, prezbitera: 2 Krl 19, 9b-11.1421.31-15a.36; Mt 7,6.12-14; Œroda- dzieñ powszedni albo wspomnienie œw. Cyryla Aleksandryjskiego, biskupa i doktora Koœcio³a: 2 Krl 22,8-13;23,1-3; Mt 7,15-20; Czwartek- wspomnienie œw. Ireneusza, biskupa i mêczennika: 2 Krl 24,8-17; Mt 7,21-29; Pi¹tek- Uroczystoœæ
Œwiêtych Aposto³ów Piotra i Paw³a: Dz 12,1-11; 2 Tm 4,6-9.17-1; Mt 16,13-19; Sobota- dzieñ
powszedni albo wspomnienie œwiêtych Pierwszych Mêczenników Koœcio³a Rzymskiego:
Lm 2,2.10-14.18-19; Mt 8,5-17
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"Prawdziwa mi³oœæ nie wyczerpuje
siê nigdy. Im wiêcej dajesz,
tym wiêcej ci jej zostaje”
Antoine de Saint-Exupéry
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Uroczystosc Bozego Ciala
7 czerwca obchodziliœmy uroczystoœæ Bo¿ego Cia³a.
Popo³udniu w uroczystej procesji wyruszyliœmy przy
dŸwiêkach dzwonów z naszego koœcio³a, pod¹¿aj¹c
osiedlowymi œcie¿kami za Jezusem, niesionym, przez
kap³anów w Najœwiêtszym Sakramencie.

Przy czterech o³tarzach us³yszeliœmy fragmenty
z czerech Ewangelii...

W procesji nie mog³o zabrakn¹æ dziewczynek sypi¹cych kwiatki oraz sztandaru Wspólnoty ¯ywego Ró¿añca.
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Przy dwóch o³tarzach œpiewa³ nasz parafialny chór, Familia Cantans.

Przy ostatnim o³tarzu w sposób
szczególny modliliœmy siê o jednoœæ w Koœciele i w naszej
wspólnocie parafialnej.

fot. J. P.

wiêcej zdjêæ na stronie www.swlukaszpoznan.pl
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Sw. Barnaba Apostol
Barnaba Aposto³, œwiêty katolicki
i prawos³awny, jest wed³ug Dziejów
Apostolskich zaliczany do szerszego
grona aposto³ów. Urodzi³ siê na Cyprze, wyznawa³ judaizm i by³ kuzynem
œw. Marka Ewangelisty. Pierwotnie
nosi³ imiê Józef , aposto³owie nadali mu
przydomek Barnaba. Naucza³ w Koœciele rozwijaj¹cym siê w Antiochii,
a potem zosta³ misjonarzem na Cyprze
i w Azji Mniejsze, podró¿owa³ wraz ze
œw. Markiem i œw. Paw³em, m.in. nios¹c pomoc dotkniêtej g³odem Judei.
Bra³ udzia³ w pierwszym soborze w Jerozolimie. Wed³ug Ÿróde³ zosta³ ukamienowany ok. 61 r. w Salaminie na

Cyprze, gdzie wczeœniej zosta³ pierwszym biskupem tej wyspy.
Kult Barnaby rozwin¹³ siê ju¿
w czasach apostolskich. Jest patronem
Florencji i Mediolanu; czczony jest
jako orêdownik podczas k³ótni, sporów, smutku oraz burz gradowych.
W ikonografii œw. Barnaba przedstawiany jest jako starszy mê¿czyzna
z d³ug¹ brod¹ w tunice i p³aszczu albo
w szatach biskupich. Jego atrybutami
s¹: ewangeliarz, zwój pergaminu, ga³¹zka oliwna, halabarda, model koœcio³a.
Klaudia Kocielska

BIBLIA - SLOWO ZYCIA

Wstep do Ksiag Prorockich
Kanon
Chrzeœcijañski zbiór ksi¹g prorockich
obejmuje szesnaœcie ksi¹g - pisma szesnastu proroków. Mo¿na tu wyró¿niæ
cztery obszerniejsze ksiêgi (tzw. Proroków "wiêkszych": Izajasza, Jeremiasza, Ezechiela i Daniela) oraz dwanaœcie krótszych ksi¹g proroków "mniejszych" (Ozeasza, Joela, Amosa, Abdiasza, Jonasza, Micheasza, Nahuma,
Habakuka, Sofoniasza, Aggeusza, Zachariasza i Malachiasza). Kanon katolicki zalicza te¿ do zbioru ksi¹g prorockich dwa teksty zwi¹zane tematyk¹
i osob¹ domniemanego autora z Jeremiaszem: Lamentacje (zwane dawniej
Trenami Jeremiasza lub Drug¹ Ksiêg¹
Jeremiasza) i Ksiêgê Barucha oraz stanowi¹cy czêœæ Ksiêgi Barucha List Jeremiasza.
Kanon hebrajski do ksi¹g prorockich
w³¹cza równie¿ ksiêgi historyczne: Jozuego, Sêdziów, Samuela i Królewskie,
zaliczaj¹c je do tekstów "proroków
starszych". Taka interpretacja wynika
z jednej strony z faktu, ¿e teksty te
(zw³aszcza Ksiêgi Samuela i Królewskie) mówi¹ doœæ szeroko o dzia³alnoEwangelista 17 czerwca 2012

œci proroków (w tym Samuela, Eliasza
i Elizeusza), a z drugiej, ¿e komentuj¹
one historiê narodu na wzór
i w stylu proroków, wysnuwaj¹c z niej
przestrogi dla teraŸniejszoœci i przewiduj¹c przysz³oœæ ludu wybranego. Hebrajska Biblia wy³¹cza natomiast spoœród "proroków m³odszych" ksiêgi
Daniela i Lamentacje, nale¿¹ce w zbiorze hebrajskim do "Pism".
Profetyzm i powstanie ksi¹g
Geneza powstania ksi¹g prorockich
zwi¹zana jest z charakterem samego
zjawiska profetyzmu, nale¿¹cego do
najdawniejszych doœwiadczeñ religijnych Izraela. Pierwotnie wi¹za³o siê
ono z bardziej ogólna instytucj¹ "widz¹cych", "mê¿ów Bo¿ych", z czasem
sta³o siê najbardziej wp³ywowym czynnikiem religijnym w Izraelu. Dar proroctwa mia³ charakter charyzmatyczny, prorocy mieli pe³n¹ œwiadomoœæ
powo³ania przez Boga oraz tego, ¿e
wystêpuj¹ w Jego imieniu i ich g³ównym zadaniem jest przekazywanie s³owa otrzymanego od Boga w natchnie-

niu prorockim. G³oszenie tego s³owa
odbywa³o siê zasadniczo ustnie - tylko w wyj¹tkowych wypadkach prorocy przekazywali je w formie pisemnej (np. w postaci listów). Od momentu wypowiedzenia s³ów przez proroka do powstania ksiêgi wiod³a zwykle
d³uga droga. Spoœród licznych proroków jedynie niektórzy parali siê regularn¹ dzia³alnoœci¹ literack¹, osobiœcie
spisuj¹c treœci proroctw (np. Jeremiasz). W wiêkszoœci przypadków
s³owa proroków notowali ich uczniowie, s³uchacze lub organa pañstwowe,
zainteresowane prorockim pos³annictwem. Nieraz zanim proroctwo zosta³o
spisane, wiele lat istnia³o jedynie
w przekazie ustnym - podlega³o reinterpretacjom w nowych warunkach
historyczno-politycznych, czêsto sam
prorok odczytywa³ je na nowo pod
wp³ywem nowych natchnieñ Bo¿ych,
przenika³y siê te¿ ró¿ne tradycje prorockie. Prowadzi³o to niekiedy do
powstania ró¿nych wersji tekstu.
W jeden zbiór ksiêgi prorockie zestawiono prawdopodobnie pod koniec
niewoli babiloñskiej lub krótko po niej.
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Forma
Pod wzglêdem formy literackiej ksiêgi
prorockie zawieraj¹ zarówno elementy zwi¹zane z pierwotn¹ treœci¹ samych
proroctw (formy wyra¿ania myœli typowe dla nauk
g³oszonych ustnie) jak i czysto
literackie gatunki, zwi¹zane z redakcj¹ tekstu.
Charakterystyczne s¹ tu formu³y wprowadzaj¹ce (zwroty
typu: "to mówi
Pan', "wyrocznia
Pana", "s³uchajcie s³owa Pana"
itp.), a wypowiedzi prorockie s¹
zwykle krótkie
i rytmiczne, przybieraj¹ postaæ
groŸby, napomnienia czy karc¹cej mowy. Pojawiaj¹ siê te¿ formy
literackie takie jak lamentacje, hymny,
pieœni pokutne a nawet ludowe przypowieœci. Ponad wszystko jednak prorocy szukaj¹ przede wszystkim najw³aœciwszego sposobu przekazania sensu
otrzymanego w wizji s³owa Bo¿ego, nie
efektów literackich.

Treœæ
Treœci ksi¹g prorockich s¹ z jednej
strony zwi¹zane z miejscem i czasem
g³oszenia s³owa prorockiego, tak ¿e
znajomoœæ tych okolicznoœci jest konieczna do ich
pe³nego zrozumienia, z drugiej
jednak strony
maj¹ charakter
ponadczasowy.
W prorockich
wizjach granice
miêdzy rzeczywistoœci¹
a symbolem zacieraj¹ siê i wzajemnie przenikaj¹, a narracja
przenosi siê od
zdarzeñ wspó³czesnych lub
przesz³ych
w przysz³oœæ,
nierzadko
w perspektywê
eschatologiczn¹.
Proroctwa
Prorocy wystêpuj¹ jako rzecznicy
Pana, broni¹ Przymierza i Prawa Bo¿ego. Piêtnuj¹ grzechy, wszelkie odstêpstwa od Boga (zw³aszcza ba³wo-

chwalstwo i wszelkie postaci religijnego synkretyzmu), domagaj¹c siê od
ca³ego narodu i poszczególnych jego
przedstawicieli nienagannego ¿ycia religijnego i moralnego. Jako konsekwencje odstêpstw zapowiadaj¹ s¹d Pañski
nad narodem, najazdy nieprzyjaciela
i klêski ¿ywio³owe. Zwykle jednak nie
s¹ to zapowiedzi ca³kowitego wyniszczenia - s¹d i kara prowadz¹ bowiem
do odnowy i zbawienia. Zmiana postêpowania Izraela odwraca gniew Bo¿y.
Przepowiadanie prorockie dotyczy nie
tylko doczesnej przysz³oœci narodu.
Pojawia siê w nich przede wszystkim
zapowiedŸ zbawczej interwencji Bo¿ej
- wyst¹pienia Mesjasza, Pomazañca
Bo¿ego. W ksiêgach prorockich ma
ono zwykle rys eschatologiczny i apokaliptyczny.
Znaczenie
Nowy Testament w wypowiedziach
proroków widzi zapowiedŸ wype³nienia siê obietnic Bo¿ych w osobie Jezusa Chrystusa. Teksty prorockie s¹ interpretowane w œwietle zbawczego
dzie³a Chrystusa, w którym dope³ni³a siê
historia Bo¿ego objawienia i zbawczy
plan Boga.
Ma³gorzata Piechorowska

Tycjan-Veronese -Tiepolo
Poznañskie Muzeum Narodowe zaprasza na wystawê arcydzie³ malarstwa w³oskiego. Ze zbiorów Accademia Carrara
w Bergamo wybrano na poznañsk¹ wystawê dzie³a malarzy przede wszystkim
szko³y weneckiej, a tak¿e lombardzkiej,
ze szczególnym uwzglêdnieniem mistrzów
lokalnej szko³y z Bergamo. Zaprezentowanych zosta³o 36 obrazów, które powsta³y od koñca XV do XVIII wieku,
w okresie od renesansu do rokoka.
Artystów szko³y weneckiej reprezentuj¹
obrazy s³ynnych artystów: Tycjana
(1488-1576), Jacopa Palmy il Vecchio
(ok. 1480-1528), Lorenza Lotta (14801556/1557), Paola Veronesa (ok. 1528Strona 6

1588) oraz dzie³a wielkich malarzy
XVIII wieku: ilustratora ¿ycia weneckiej
elity Pietra Longhiego (1702-1785),
s³ynnego malarza wedut weneckich
Francesca Guardiego (1712-1793), najwybitniejszego mistrza malarstwa dekoracyjnego w XVIII wieku Giambattisty
Tiepola (1696-1770), czy znanego z dzia³alnoœci tak¿e w Polsce Bernarda Bellotta (17201780) zwanego Canalettem.
Z malarzy lombardzkich i dzia³aj¹cych w Bergamo warto wymieniæ cztery dzie³a s³ynnego portrecisty renesansowego Giovana
Battisty Moroniego (ok. 1520/

1524-1578) i p³ótno mistrza martwych
natur Evaristo Baschenisa (1617-1677).
Wystawa trwa od 2 czerwca do 5 sierpnia 2012 r.
Ceny biletów:
normalny - 16 z³, ulgowy - 10 z³
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Parafialna Piecdziesiatnica
W poniedzia³ek, 11 czerwca, ks. bp Zdzis³aw Fortuniak udzieli³ sakramentu bierzmowania m³odzie¿y z naszej parafii.

fot. J. P.
wiêcej zdjêæ na stronie www.swlukaszpoznan.pl
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Wakacje, znów beda wakacje...
I co w zwi¹zku z tym zaproponowaæ
dziecku?? Wakacje na podwórku
dawno straci³y swój urok przegrywaj¹c z komputerem, play station czy telewizj¹.
Co w takim razie zaproponowaæ m³odemu i œredniemu pokoleniu dzieci
i m³odzie¿y, aby chêtnie i przyjemnie
spêdzi³y czas letnich wakacji??
Jedn¹ z takich propozycji jest oferta
Katolickiego Stowarzyszenia M³odzie¿y naszej Archidiecezji. Proponuj¹c szeroki wachlarz wyjazdów, pocz¹wszy od obozów: rekolekcyjnych
pod namiotami, przez jêzykowo turystyczne, filmowo-teatralne, czy
warsztatowe po pielgrzymkê rowerow¹, zapewniaj¹ wypoczynek dzieciom i m³odzie¿y w ka¿dym wieku.
Jednoczeœnie, przez wzgl¹d na charakter organizacji, organizatorzy zapewniaj¹ niepowtarzaln¹ atmosferê
obozów. Ich celem jest, nie tylko wypoczynek czy nauka, ale równie¿ wychowanie dzieci i m³odzie¿y oparte na
wartoœciach takich jak Bóg, Honor
i Ojczyzna.
Co konkretnie oferuje Katolickie
Stowarzyszenie M³odzie¿y w bie¿¹cym roku? Oto kilka propozycji:
Ewangelista, Gazeta Parafialna
Os. Rusa 59, 61-245 Poznañ,
Parafia: tel. 061 8779781,
Biuro parafialne: 516 30 38 66
www.swlukaszpoznan.pl
Redaktor naczelny: Ma³gorzata Piechorowska (ewangelista.red@gmail.com)
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- Obóz jêzykowo - turystyczny
(j. angielski) - 21.07.-30.07.
w Szklarskiej Porêbie (wiek 10 - 14
lat) - w programie: 5 godzin jêzyka
dziennie, wycieczki krajoznawcze,
atrakcje regionu;
- Obóz rekolekcyjny pod namiotami w Podgajach - 30.07.-5.08.
(wiek: po 6 klasie SP),
- Obóz z warsztatami MIX - Odkryj swoj¹ pasjê! - 08.07.-15.07.
w Broku nad Bugiem (wiek 8 - 13
lat), ró¿norodne warsztaty artystyczne min. majsterkowanie, muzykowanie itd.;
- Obóz aktorsko - filmowy 12.08.-18.08. w Biskupinie (wiek
13 - 17 lat) 5 godzin warsztatów
aktorsko filmowych;
- VII Poznañska Pielgrzymka Rowerowa - 11.08.-19.08 szlakiem
Cysterskim.
Wszelkie informacje mo¿na uzyskaæ
w biurze Katolickiego Stowarzyszenia M³odzie¿y w Poznaniu, ul.
Ostrów Tumski 9, od poniedzia³ku
do pi¹tku w godzinach 8.30 - 16.30,
pod numerem telefonu: 61 8519266
lub 883 421 812 oraz na stronie in-

ternetowej: www.poznan.ksm.org.pl/
wakacje.

SLOWNICZEK RELIGIOZNAWCZY

Sanctus (³ac. Œwiêty) - w liturgii chrzeœcijañskiej pochwalna aklamacja na
czeœæ Trójcy Œwiêtej, koñcz¹ca prefacjê (pocz¹tkow¹ czêœæ modlitwy eucharystycznej); jedna ze sta³ych czêœci mszy œwiêtej, recytowana lub œpiewana wspólnie przez kap³ana i zgromadzonych wiernych. Sanctus pojawi³
siê jako œpiew liturgiczny prawdopodobnie w Rzymie w IV w. Pierwsza
czêœæ ("Œwiêty, Œwiêty, Œwiêty...") nawi¹zuje do œpiewu anio³ów przed tronem Boga z Ksiêgi Izajasza (Iz 6,3); czêœæ druga ("B³ogos³awiony, który
idzie w imiê Pañskie. Hosanna na wysokoœciach!") sk³ada siê z okrzyku,
którym mieszkañcy Jerozolimy witali przybywaj¹cego Chrystusa (kompilacja tekstów Mt 21,9; 23,39; Mk 11,10; £k 19,38; J 12,13). S³owa hosanna i sabaoth (Dominus Deus Sabaoth - Pan Bóg Zastêpów) stanowi¹ œlad
pierwotnej liturgii Koœcio³a jerozolimskiego.

Zapraszamy do wspó³pracy!
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