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Temat: Liturgia uwielbieniem Boga i uświęceniem człowieka. 

Pogłębione poznanie bogactwa liturgii, jej symboliki, roli i znaczenia. 

Czynny udział w liturgii Kościoła. 

Modlitwa do Ducha Świętego  

Duchu Święty,  

który oświecasz serca i umysły nasze, dodaj mi ochoty i 

zdolności,  

aby ta nauka była dla mnie pożytkiem doczesnym i 

wiecznym. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen 

Wprowadzenie 

Do oddawania czci Bogu uzdolnia nas i zobowiązuje 

sakrament chrztu i bierzmowania. To zobowiązanie wypełniamy przez udział w liturgii. W niej 

człowiek doznaje uświęcenia i uwielbia Boga. Świadomy i czynny udział w obrzędach 

liturgicznych znajduje swoje odbicie w życiu codziennym. Pod wpływem liturgii życie 

chrześcijanina zamienia się w służbę Bożą. Wzmocniony łaską Bożą, odpowiada on na Bożą 

miłość. 

 

W liturgii można rozróżnić dwa nurty: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nurt uświęcający zstępuje od Boga ku człowiekowi. Nurt dziękczynny natomiast zmierza w 

stronę odwrotną: od człowieka ku Bogu. W liturgii Bóg przez swoje słowo oświeca, oczyszcza i 

formuje człowieka, a człowiek odpowiada dziękując Mu, wielbiąc Go i oddając Mu cześć. Ta 

przedziwna wymiana jest właśnie istotą liturgii. Liturgię sprawuje cały Kościół, przez co 

rozumiemy, że jest to Chrystus, jako jego Głowa, wraz ze swoim Ciałem mistycznym. 

Znaki i symbole liturgiczne 

 
Znaki liturgiczne trzeba poznać, żeby w nich wyrazić siebie i swoją dobrą wolę. Bóg nie omieszka na nią 

odpowiedzieć. W liturgii wielbimy Boga i w ten sposób następuje nasze uświęcenie. 
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W liturgii Bóg przez swoje słowo oświeca, oczyszcza i formuje człowieka, a człowiek odpowiada, 

dziękując Mu, wielbiąc Go i oddając Mu cześć. Ta przedziwna wymiana jest właśnie istotą liturgii. 

Liturgię sprawuje cały Kościół, przez co rozumiemy, że jest to Chrystus, jako jego Głowa, wraz ze swoim 

Ciałem mistycznym. 

 
„A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”. 

(Mt 28,20) 

 
„Liturgia powinna być sprawowana w taki sposób, aby było jasne,  
że jest ona w pierwszym rzędzie dziełem Boga”. 

(Benedykt XVI) 

Zapis do zeszytu 
 
Temat: Liturgia uwielbieniem Boga i uświęceniem człowieka. 
 
W liturgii Bóg przez swoje słowo oświeca, oczyszcza i formuje człowieka, a człowiek odpowiada, 

dziękując Mu, wielbiąc Go i oddając Mu cześć. Ta przedziwna wymiana jest właśnie istotą liturgii. 

Liturgię sprawuje cały Kościół, przez co rozumiemy, że jest to Chrystus, jako jego Głowa, wraz ze swoim 

Ciałem mistycznym. 

ZNAKI I SYMBOLE LITURGICZNE 

ZNAK KRZYŻA jest znakiem naszego zbawienia,wykonujemy go starannie, pamiętając, że jest on 

wyznaniem wiary w Ojca i Syna, i Ducha Świętego. 
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BICIE SIĘ W PIERSI – typowy wyraz usposobienia pokutnego 

MAŁE ZNAKI KRZYŻA – robimy je kciukiem na czole, ustach i sercu przed wysłuchaniem 

Ewangelii. Oznacza to, że chcemy te słowa przyjąć w myślach, przekazywać je ustami i zachować w 

swoim sercu. 

ZNAK POKOJU – istniał w Kościele już od jego początków i oznaczał braterską miłość, pokój i 

gotowość do pojednania.  

POSTAWA STOJĄCA – w liturgii jest zewnętrznym znakiem głębokiego szacunku dla Boga jako 

najwyższego Pana. 

POSTAWA SIEDZĄCA – to postawa zasłuchanych uczniów, a zarazem postawa odpoczynku. Ułatwia 

skupienie, potrzebne w przyjmowaniu i rozważaniu słowa Bożego. 

POSTAWA KLĘCZĄCA jest gestem pokory, adoracji, uwielbienia Boga. To również postawa pokutna 

i błagalna, postawa modlitwy.  

 

Zadanie 

Ułóż pięć pytań do quizu na temat symboli obecnych w liturgii. 


