Słowniczek…
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٭Agenda liturgiczna – księga
zawierająca teksty, formuły oraz
przepisy
dotyczące
sposobu
celebracji nabożeństw, obrzędów
błogosławieństw
stosowanych
podczas liturgii Kościoła Katolickiego,
uwzględniające niekiedy tradycje
diecezji, dla których wydaję się
powyższą księgę. Do najbardziej
popularnych należy agenda opolska
oraz katowicka.
٭Akt strzelisty – nazwa określająca
krótkie modlitwy, które mogą być odmawiane wiele razy w ciągu dnia.
Wzięły się jako odpowiedź na słowa
Jezusa: "Zawsze powinniście się modlić i nie ustawać". Przykładowo „Marana Tha”, „Jezu ufam Tobie!”,
٭Ampułki – są używanymi począwszy od starożytności naczyniami
kształtem przypominającym dzbanuszki, w których w czasie ofiarowania przynosi się wino i wodę. Zwykle
umieszcza się je na szklanej lub metalowej tace.
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POZIOMO
1. Nazwa Adwent pochodzi od łac. słowa ‘adventus’ oznaczającego…
2. Świeca zapalana na mszy św. roratniej.
3. Uroczystość w ostatnią niedzielę przed Adwentem kończąc rok liturgiczny.
4. Ponowne przyjście Pana Jezusa na świat.
5. Składa się z czterech świec, zapalanych w każdą niedzielę Adwentu.
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Dziś ukazuje się pierwszy numer wkładki – „Krzyżówka Sanctusa". Będzie to okazjonalny
dodatek do naszego Pisma. Na początek konkurs związany z tematyką Adwentu i Bożego
Narodzenia. W czterech adwentowych numerach „Sanctusa” (razem z tym) znajdą Państwo
krzyżówkę, którą należy rozwiązać i uzupełnić kupon. Po zebraniu kuponów z czterech numerów adwentowych, będzie można je złożyć na specjalnym bloczku w zakrystii (od
20.12.09 do 26.12.09) Wszystkie kupony wezmą udział w losowaniu nagród rzeczowych.
Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie.
Redakcja SANCTUS
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PIONOWO
6. Ku Jej czci odprawiane są msze św. roratnie.
7. „Spuśćcie nam na … … Zbawcę z niebios obłoki”
8. Nazwa trzeciej niedzieli Adwentu, popularnie nazywanej ‘różową’.
9. Akt strzelisty w tłumaczeniu: „Przyjdź Panie Jezu”.
10. Kolor liturgiczny obowiązujący w Adwencie.

