
Zaproszenie

Jesteśmy  rodzicami  dzieci,  które  niedawno  przyjęły 

Pierwszą Komunię Świętą. Bardzo chcielibyśmy, aby nasze 

dzieci  osobiście  doświadczyły,  jak  wielką  i  wspaniałą 

tajemnicą jest nasza wiara, znajdująca najpełniejszy wyraz 

w  Liturgii  Mszy  Świętej.  Wszystkie  rodziny  z  dziećmi  w 

wieku  przedgimnazjalnym  (III-VI  klasa)  które 

nadchodzącym  Roku  Wiary  chciałyby  wraz  z  nami, 

wspólnie  udać  się  na  poszukiwanie  i  odkrywanie  tych 

tajemnic zapraszamy na przygotowane specjalnie dla nich

Msze Święte w II niedziele miesiąca:

14.10.2012, 11.11.2012, 9.12.2012,  13.01.2013, 

10.02.2013, 10.03.2013, 14.o4.2013, 19.05.2013, 

09.06.2013 , na godzinę 9.30 do dolnego kościoła 

Rodziców  z  doświadczeniem  w  śpiewie  w  chórze 

wielogłosowym,  którzy  chcieliby  włączyć  się  w 

przygotowanie  oprawy liturgicznej  prosimy o  kontakt  na 

adres info@dowiaryprzezliturgie.pl.

Rodzice dzieci z klas III

ks. Proboszcz 

parafii św. Zygmunta

Do Wiary Przez  Liturgię

„Chrześcijaństwo nie jest systemem moralnym, ale 

jest Objawieniem. A jeżeli jest objawieniem, to 

znaczy że jest jakąś Prawdą. A dla Prawdy 

argumentami są: święci i piękno. Dla 

chrześciaństwa nie możemy znaleźć wyrazu ani w 

kiczu ani w tandecie, ale w sztuce, w muzyce, która 

jest inspirująca, która pociąga, która ma coś do 

powiedzenia, która jest treścią. Tak Prawda i Piękno 

łączą się ze sobą właśnie w Liturgii”. 

o. Tomasz Grabowski OP, Kraków. 

„Liturgia nie jest częścią zestawu  religijnych 

obowiązków, przepisów, ale jest przestrzenią, w 

której nasze człowieczeństwo spotyka się z 

człowieczeństwem Chrystusa, a poprzez nie z Jego 

Bóstwem. Dlatego musimy angażować całe nasze 

człowieczeństwo w liturgię: nie tylko nasz umysł, ale 

również nasze ciało, nasze emocje. i nasze zmysły. 

[To] doświadczenie otwiera nas na Boga i w pewien 

sposób porywa nas ku Niemu, budzi pragnienie i 

rozpala miłość.” 

dr Tomasz Dekert, Kraków

„Sama liturgia jest takim miejscem, gdzie 

znajdujemy Tego, który nas szuka i szukamy Tego, 

który nas znajduje. My się modlimy, my śpiewamy, 

wykonujemy różne gesty, natomiast On przychodzi i 

nas znajduje w Ciele i we Krwi. I dla tego 

wydarzenia, dla tego niesamowitego wydarzenia 

próbujemy znaleźć jakiś wyraz poprzez to, co tutaj 

robimy.”

o. Tomasz Grabowski OP, Kraków. 

Cytaty pochodzą z filmu

 „Duszo Chrystusowa”  wydanego w roku 2009 przez 

Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie


