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MINISTRANT

Członek ludu Bożego, który w czasie sprawowania liturgicznych obrzędów spełnia
posługę pomocniczą w sposób określony przepisami Kościoła. Słowo „ministrant”
pochodzi z języka łacińskiego ”ministrare” i oznacza “służyć, pomagać”. Ministrant
służy kapłanowi i ludowi Bożemu, a przez to służy samemu Bogu. Chociaż chłopcom
bardziej odpowiadają mundury niż suknie, to ministranci chętnie wkładają na siebie
bielutkie komże, by na oczach zgromadzonych w kościele wiernych dostojnie
spełniać swoje funkcje. Ministrant powinien być wzorem dla swojego otoczenia,
którym jest jego klasa, podwórko, a co najważniejsze jego najbliższa rodzina. Musi
poświęcić swój czas na to, aby służyć Panu Bogu. Zanim jednak zostanie
dopuszczony do służby przy ołtarzu, musi być odpowiednio przygotowany do tego
wielkiego wydarzenia.

Kim jest ministrant?

● Ministrant jest POMOCNIKIEM przy sprawowaniu Mszy Świętej i podczas
innych nabożeństw liturgicznych. Ministrant usługuje księdzu, gdy
przygotowywany jest ołtarz i dary ofiarne potrzebne do ofiary Mszy Świętej.

● Ministrant jest tym, który NIESIE ZNAKI. Ministrant niesie pewne określone
przedmioty, które dla liturgii są niezbędne. Są to przedmioty, które dla liturgii
mają szczególne znaczenie. One mają ludziom wierzącym coś przedstawić i
wskazać na inną rzeczywistość.

● Ministrant powinien sam być ZNAKIEM. Ministrant przez służenie wskazuje,
że każde nabożeństwo liturgiczne sprawowane w kościele, jest nie tylko
sprawą kapłana, lecz sprawą całej parafii i wszystkich wiernych!

Każdy ministrant powinien starać się osiągać doskonałość poprzez codzienne
naśladowanie Chrystusa, modlitwę oraz pracowitość i sumienność. Ministrant przez
swoje służenie pokazuje, że „uczestniczyć w liturgii” to znaczy także współdziałać i
współtworzyć ją, czynnie się w niej angażując!

Trochę historii:

W zasadzie ministranci - jako Ci którzy służą i pomagają w kulcie Boga, istnieją od
momentu kiedy istnieje jakaś forma nabożeństwa ku Jego czci. W narodzie
izraelskim było jedno pokolenie wybrane do służby w świątyni – pokolenie Lewiego.
W powstającym Kościele apostołowie potrzebowali kogoś do posługiwania wiernych.

1



Wybrali więc siedmiu pomocników i nazwali ich diakonami, to znaczy sługami. Gdy
wspólnoty chrześcijańskie stawały się coraz większe, wszystko co było do
wykonania, dzielono w formie różnych zadań pomiędzy członków danej wspólnoty.
Pierwszego ministranta, służącego przy wydarzeniach zapowiadających
Eucharystię, możemy upatrywać w Ewangelii św. Jana. Czytamy tam: “Andrzej, brat
Szymona Piotra, rzekł do Jezusa: Jest tu jeden chłopiec, który ma pięć chlebów
jęczmiennych i dwie ryby (…). Jezus wziął chleby i odmówiwszy dziękczynienie,
rozdał siedzącym” (J 6, 8-9, 11). Tak, więc ów “praministrant” usłużył samemu
Zbawicielowi. Faktem jest, że od początku chrześcijaństwa Biskup sprawował
Najświętszą Ofiarę wraz z asystą liturgiczną. Na początku byli to diakoni. Już w
pierwszych wiekach chrześcijaństwa ukształtował się osobny urząd lektora. Był on
sprawowany przez chłopców, którym stawiano wysokie wymagania moralne.

W późniejszych wiekach publiczne czytanie słowa Bożego zarezerwowane było
wyłącznie dla osób przygotowujących się do kapłaństwa. W średniowieczu do Mszy
Świętej usługują klerycy, a od Soboru Trydenckiego (1545r.) ministranci. Jeszcze w
ubiegłym wieku Msze Święte odprawiane w języku łacińskim, gdzie ksiądz był
odwrócony tyłem do ludzi. Wówczas służyło tylko dwóch ministrantów, zaś
prezbiterium było oddzielone od reszty świątyni. Dopiero Sobór Watykański II
(1962-1965r.) zajął się reformą liturgii i powrócił do starej tradycji Kościoła. Podkreślił
rolę ludzi świeckich w sprawowaniu kultu Bożego i powierza na nowo funkcję lektora
także osobom świeckim nie posiadających święceń.

Stopnie ministranta

Kandydat na ministranta

Chłopcy wyrażający chęć zostania ministrantami powinni być po I Komunii Św.
Początkowe spotkania mają charakter wprowadzający. W poczet kandydatów
przyjmuje ich zwykle ksiądz proboszcz lub ksiądz opiekun. Kandydaci z reguły
otrzymują szarfy i mogą od tej pory służyć do Mszy Świętej. Nie wykonują jednak
żadnych posług i nie chodzą po kolędzie. Po okresie przygotowawczym w poczet
ministrantów przyjmuje ich zwykle ksiądz proboszcz lub ksiądz opiekun.

Ministrant światła (ceroferiariusz)

Posługa ministranta światła polega na noszeniu świec, zwanych akolitkami, podczas
liturgii. Akolici w procesji idą zawsze po bokach krucyferariusza (ministrant krzyża);
za ministrantami kadzidła. Podczas czytania Ewangelii zwracają się twarzą do siebie
stojąc w takim miejscu, by nie zasłaniać czytającego, a równocześnie, by nie byli w
zbyt dużej odległości od ambony.

Świeca i świecznik wymagają stałej pielęgnacji. Ministrant światła powinien dbać o
wygląd świec i świecznika; po każdym nabożeństwie, podczas którego pełnił
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posługę, jest zobowiązany do oczyszczenia tych przedmiotów. Aby posługa była
wykonywana godnie i uroczyście ministranci światła muszą przestrzegać kilku
podstawowych zasad:

● Świecznik powinien stać prosto, nie powinien być zalany woskiem, ani
zakurzony;

● Świeca na świeczniku powinna być oczyszczona, z obciętym knotem,
ustawiona prosto;

● Dobrym zwyczajem jest dobierać ministrantów światła tak, aby byli
podobnego wzrostu i trzymać świece na tej samej wysokości;

● Ministranci światła nigdy nie przyklękają ze świecami.

Ministrant krzyża (krucyferariusz)

Zadaniem krucyferariusza jest troska o krzyż. Interesuje się on najpierw wyglądem i
miejscem przechowywania krzyża procesyjnego. Nie może nieść w procesji krzyża
zakurzonego lub uszkodzonego, dlatego musi go przygotować wcześniej. Krzyżowi
okazuje się zawsze szczególny szacunek. Umieszczamy go tylko i wyłącznie w
przeznaczonym do tego celu miejscu.

Do procesji używa się tzw. krzyża procesyjnego. Należy zwrócić uwagę na to, aby
nieść go pionowo; nie przechylając na boki. Figurka ukrzyżowanego Chrystusa
zawsze jest zwrócona do przodu – w kierunku pochodu procesji, tak jak twarz
ministranta. Krzyż niesiemy zawsze dwiema rękami.

Ministrant krzyża idzie w procesji pomiędzy ministrantami światła. Po dojściu
procesji, ministrant krzyża ustawia go w odpowiednim stojaku lub odnosi do zakrystii.
Może także ustawić się z nim twarzą w kierunku ludu w obrębie prezbiterium i tak
pozostawić przez całą mszę. Nie czyni wówczas żadnych gestów liturgicznych.

Ministrant księgi

Posługa ministranta księgi związana jest z dwiema księgami liturgicznymi: mszałem i
lekcjonarzem. Te księgi są bardzo ważne gdyż:

1. Służą do sprawowania świętych czynności
2. Zawierają fragmenty Pisma Świętego
3. Zawierają teksty modlitw Kościoła, przez które oddaje się cześć Bogu
4. Są własnością wspólnoty parafialnej

Ich wygląd zewnętrzny ma podkreślać wielkość i godność liturgii. Podczas procesji
Wejścia ministrant księgi idzie przed celebransem. Aby dobrze sprawować swoją
funkcję, ministrant księgi powinien:

● Trzymając mszał ustawiać się z boku kapłana, tak aby nie zasłaniać
mikrofonu i kapłana wiernym;
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● Mszał opiera na ręce zwróconej w stronę kapłana, trzymając go w narożniku
od spodu, drugą ręką otwiera mszał, przewraca strony i zamyka go;

● Przed Mszą Świętą należy uzgodnić formularz z celebransem i zaznaczyć
wszystkie teksty.

Ministrant ołtarza

Ministrant ołtarza powinien znać wszystkie naczynia liturgiczne, wszystkie części
bielizny kielichowej, wiedzieć, gdzie te rzeczy się znajdują, gdzie w razie potrzeby
móc je odszukać. Troszczy się by naczynia liturgiczne były otaczane odpowiednim
szacunkiem i aby żadne nie poniewierało się porzucone w jakimś miejscu.

Posługa ministranta ołtarza jest jedna z najczęściej spełnianych czynności
ministranckich. W każdej Mszy Świętej, nie tylko w uroczystościach, należy podawać
ampułki, dokonywać obmycia palców księdza i oczyszczenia kielicha.

Podczas liturgii eucharystycznej rozkłada kielich, odbiera także od celebransa lub
diakona dary ofiarne, przyniesione w procesji. Przy ołtarzu podaje ampułki i
dokonuje lavabo. Posługuje także do pateny, dlatego szczególnie ważne jest, aby był
w stanie łaski uświęcającej. W czasie rozdawania Komunii Świętej, powinni być
skupieni na posłudze, a nie na rozglądaniu się na boki.

Ministrant kadzidła (turyferariusz) & Ministrant niosący łódkę
(nawikulariusz)

● Pierwszym zadaniem ministranta kadzidła jest rozpalenie ognia. Czyni to w
miejscu do tego przeznaczonym, przygotowując wcześniej potrzebne do tego
przedmioty. Rozpala najpierw węgielki i umieszcza je w kociołku, a kociołek w
kadzielnicy. Wszystkie te czynności wykonuje odpowiednio wcześniej, aby
węgielki były właściwie rozpalone.

● Drugą umiejętność, jaką powinien nabyć ministrant kadzidła to jest sposób
trzymania kadzielnicy. Kadzielnicę trzyma lewą ręką, przy czym witkę
kadzielnicy ujmuje się dwoma lub trzema palcami, natomiast witkę łańcuszka
nakłada na kciuk. Dzięki temu ministrant kadzidła ma możliwość jedną ręką
regulować wysokość pokrywy kadzielnicy, podnosząc lub opuszczając
łańcuszek kciukiem.

● Trzecim elementem jest niesienie kadzidła w procesji. Jeżeli ministranci
kadzidła idą razem w procesji, wtedy turyferariusz idzie po prawej stronie, a
nawikulariusz po lewej. We wszystkich procesjach bez Najświętszego
Sakramentu idą na czele procesji, przed krzyżem.

W czasie procesji oraz wtedy, gdy stoją – turyferariusz trzyma kadzielnicę, tak jak i
nawikulariusz łódkę, w lewej ręce, a prawą trzyma złożoną na piersi. Jeżeli
ministranci kadzidła idą poza procesją, jeden za drugim, to najpierw idzie
nawikulariusz, a za nim turyferariusz. Ważne jest aby ministrant kadzidła kołysząc
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kadzielnicą, nie kołysał się równocześnie sam, lecz zachowywał przy tym spokojną
postawę.

Istotnym elementem jest również zasypanie. Przy zasypaniu kadzidła ministrant
kadzidła trzyma kadzielnicę lewą ręką za pierścień, przy czym kciukiem lewej ręki
podciąga tak wysoko jak potrafi oczko łańcuszka. Prawą ręką ujmuje łańcuszki tuż
nad pokrywą i podnosi kadzielnicę tak, aby kapłan mógł swobodnie nasypać
kadzidło. W tym momencie ministranci przybliżają kadzielnicę i łódkę blisko siebie,
by ksiądz swobodnie mógł dokonać zasypania. Odradza się chwytania kadzielnicy
do zasypania za jej podstawę, gdyż jest to nieestetyczne i grozi poparzeniem. Po
zasypaniu kadzidła opuszcza kadzielnicę w dół i opuszcza pokrywę.

Nawikulariusz stoi zawsze po lewej stronie i trzyma łódkę lewą ręką, prawą zaś
otwiera wieczko. Łyżeczka powinna być wysunięta, by celebrans mógł ją łatwo
chwycić. Po zasypaniu następuje podanie kadzielnicy. Ostatnim elementem jest
okadzenie. Turyferariusz, diakon lub celebrans wykonuje odpowiednie ruchy
kadzidłem w stronę osoby lub rzeczy, które okadza. Czyni to lekko i swobodnie.

Szczególną troską ministranta kadzidła powinno być pozostawienie porządku po
zakończeniu posługi.

Dodatkowe wskazówki:

1. Należy uważać, aby pełnienie funkcji ministranta kadzidła nie utrudniało lub
nawet uniemożliwiało osobistego uczestnictwa ministranta w liturgii. Jeżeli
turyferariusz i nawikulariusz wychodzą z kościoła do zakrystii, to myślą i
sercem pozostają przy ołtarzu.

2. Posługa ministranta kadzidła należy do najbardziej “ruchliwych” funkcji
liturgicznych. Ministrant, często obserwowany przez wiernych, pełniąc tę
posługę musi więc pamiętać, aby każdy jego gest i krok był wykonany z
odpowiednią powagą.

Kantor (psałterzysta)

Po pierwszym czytaniu następuje psalm responsoryjny, który stanowi integralną
część liturgii słowa. Psałterzysta, czyli kantor wykonujący psalm, spełnia swoją
funkcję przy ambonie. Całe zgromadzenie siedząc słucha wersetów psalmu i zwykle
uczestniczy powtarzając refren, chyba że psalm jest wykonywany sposobem
ciągłym, to jest bez refrenu. Z reguły i wykonuje także śpiew wersetu przed
Ewangelią, chociaż wykonanie tego śpiewu przynależy scholii.

Śpiew psalmu responsoryjnego jest śpiewem solowym. Jeżeli w wyjątkowych
wypadkach śpiewa dwóch lub trzech kantorów, powinni szczególnie dbać o to, aby
treść psalmu była zrozumiała dla wiernych.
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Lektor

W Polsce używamy dwóch nazw na określenie czytających słowo Boże w
Zgromadzeniu Eucharystycznym: lektor i ministrant słowa Bożego. Dokumenty
Kościoła pozwalają bowiem na to, aby wierni nie będący ustanowionymi lektorami,
po odpowiednim przygotowaniu czytali Pismo św. w liturgii. Taka też stała się
powszechna praktyka w parafiach, przy czym najczęściej tych ludzi nazywa się
lektorami.

Z posługą lektora (ministranta słowa Bożego) bezpośrednio wiąże się lekcjonarz.
Jest to księga liturgiczna używana w Kościele katolickim zawierająca czytania
biblijne na poszczególne dni roku liturgicznego. Drugą istotną księga
wykorzystywaną w liturgii jest ewangeliarz, który jest najbardziej godną szacunku
księgą liturgiczną. Jest to księga zawierająca kanoniczne teksty Ewangelii według
czterech autorów. Od wieków średnich księga ta miała szczególne znaczenie,
zawsze była bogato zdobiona, często w uroczysty sposób używana podczas liturgii.
Otaczana szczególnym szacunkiem w czasie liturgii jest uroczyście niesiona w
procesji, okadzana przed odczytaniem Ewangelii, ucałowana po zakończeniu
czytania. Jeżeli nie ma diakona, lektor niesie ewangeliarz w procesji Wejścia.
Trzyma go na wysokości twarzy lub nieco wyżej, ujmując u dołu obydwiema rękami.
Idzie na końcu procesji, przed celebransem (i koncelebransami). Idąc z księgą
Ewangelii nie przyklęka. Po dojściu do ołtarza, kładzie ewangeliarz na środku i
zajmuje swoje miejsce.

Ceremoniarz

Ceremoniarz, to najwyższa i najważniejsza funkcja w formacji LSO. Ceremoniarz
wykonuje następujące czynności:

1. Przeprowadza próbę zespołu liturgicznego. Na próbie, w której uczestniczy
każdy spośród usługujących, muszą być wyjaśnione wszystkie wątpliwe
kwestie.

2. Czuwa nad poprawnym i pobożnym przebiegiem całości obrzędów
wykonywanych przez posługujących do Mszy Świętej i nad zachowaniem
poszczególnych ministrantów. W razie potrzeby dyskretnie interweniuje.

3. Podaje celebransowi dodatkowe modlitwy i teksty nie zawarte w księgach
liturgicznych (komentarze, ogłoszenia itp.).

4. Czuwa i ingeruje w sytuacjach nietypowych, gdy coś zakłóca normalny
przebieg liturgii, np. brak klucza od tabernakulum, potrzeba dodatkowego
wina, hostii, puryfikaterza itp.

5. Formuje procesję na początku i na końcu.
6. Daje znak do rozpoczęcia pewnych czynności. Stosuje się przy tym do

tradycji miejscowych.
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Ceremoniarz podąża w procesji wejścia wraz z ministrantem księgi przed lub nieco
za celebransem. W czasie liturgii obiera taką pozycję w prezbiterium, aby czuwać
nad przebiegiem całej liturgii, najczęściej stojąc w pobliżu celebransa.

Części Mszy Świętej

Obrzędy wstępne

To część wprowadzające w liturgię. Poprzedzają liturgię słowa, zawierając w sobie
takie elementy jak: wejście, pozdrowienie, akt pokuty, Chwała na wysokości oraz
kolektę.

1. Wejście - zwyczajowo wejściu towarzyszy śpiew, który rozpoczyna akcję
liturgiczną i pogłębia jedność zgromadzonego ludu

2. Pozdrowienie ołtarza i zgromadzonego ludu - kapłan wraz z asystą oddaje
cześć ołtarzowi, po czym przechodząc do miejsca przewodniczenia
pozdrawia lud, oznajmiając obecność Pana

3. Akt pokuty - akt ten spełnia cała wspólnota przez odmówienie spowiedzi
powszechnej, lub podobnej formuły, kapłan zaś kończy go prośbą o
przebaczenie grzechów

4. Chwała na wysokości - to hymn w którym Kościół zgromadzony w Duchu
Świętym wsławia i błaga Ojca i Baranka

5. Kolekta - kapłan wzywa zgromadzony lud do modlitwy, trwając chwilę w
milczeniu uświadamiają sobie obecność Boga i w modlitwie osobistej
przedstawiają ją Bogu. Po tej chwili ciszy kapłan odmawia modlitwę, którą
kończy wspólne Amen.

Liturgia słowa

Zasadniczą część tej części Mszy świętej stanowią czytania z Pisma świętego.
Rozwinięciem liturgii słowa jest homilia, wyznanie wiary i modlitwa powszechna,
które również należą do tej części. W czytaniach, które wyjaśnia homilia, Bóg
przemawia do swego ludu, objawia mu tajemnicę odkupienia i zbawienia i podaje mu
pokarm duchowy, a sam Chrystus przez swoje słowo obecny jest pośród wiernych.

1. Czytania biblijne - to tzw. stół słowa Bożego otwierający skarbiec Biblii.
Tradycja Kościoła zaleca czytanie czytań usługującym, dlatego robi to zwykle
lektor - dla innych lekcji niż Ewangelia, i diakon lub inny kapłan - dla
Ewangelii.

2. Śpiew między czytaniami - po pierwszym czytaniu następuje psalm
responsoryjny. Treść psalmu jest ściśle związana z tekstami czytań.

3. Po drugim czytaniu, lub po psalmie kiedy nie ma drugiego czytania, następuje
Alleluja lub inny śpiew, zgodnie z okresem liturgicznym. Alleluja śpiewa się
przez cały rok poza Wielkim Postem. Innym śpiewam występującym przed
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Ewangelią jest sekwencja, nie jest jednak ona obowiązkowa, z wyjątkiem
uroczystości ZMartwychwstania i Zesłania Ducha Świętego.

4. Homilia - ma to być wykład ujmujący pewien aspekt czytań Pisma świętego, w
zwyczaju dotyczący odczytanych chwilę wcześniej fragmentów. Zwykle
homilię powinien głosić kapłan celebrujący.

5. Wyznanie wiary - zmierza ku temu, by lud wyraził zgodę i dał odpowiedź na
słowo Boże, które usłyszał w czytaniach oraz by uświadomił sobie zasadnicze
prawdy wiary, zanim rozpocznie się kolejna część - Liturgia Eucharystyczna.

6. Modlitwa powszechna - to moment modlitwy wiernych, za wszystkich ludzi.
Szczególnie należy pamiętać o modlitwie w potrzebach Kościoła, za władzę
państwową i o zbawienie całego świata, za znajdujących się w trudnościach
życiowych oraz za wspólnotę miejscową.

Liturgia eucharystyczna

To ofiara i uczta paschalna ustanowiona przez Jezusa podczas ostatniej wieczerzy.
Zawiera w sobie następujące elementy: przygotowanie darów,

1. Przygotowanie darów - to moment przyniesienia darów, które staną się
Ciałem i Krwią Chrystusa. Temu momentowi towarzyszy śpiew, może także
towarzyszyć okadzenie, by stało się to znakiem naszej modlitwy i ofiary
Kościoła.

2. Modlitwa eucharystyczna - to kulminacyjna i centralna część całej akcji
liturgicznej. To modlitwa dziękczynienia i uświęcenia. Kapłan zanosi modlitwę
skierowaną do Boga Ojca przez Jezusa Chrystusa. W modlitwie tej chodzi o
to, by całe zgromadzenie zjednoczyło się z Chrystusem w głoszeniu wielkich
dzieł Bożych i w akcie złożenia ofiary.

3. Obrzęd Komunii - by godnie przyjąć Ciało i Krew Pańską, w tej części wierni
są odpowiednio przygotowani. Przez wspólne odmówienie Modlitwy Pańskiej
prosimy o chleb powszedni, ale zarówno Ten Eucharystyczny. Prosimy dalej o
pokój i jedność Kościoła. Gdy kapłani i wierni przyjmują Sakrament, śpiewa
się pieśń na Komunię, która ma wyrazić przez jedność głosów duchowe
zjednoczenie przyjmujących Komunię. Gdy się zakończy rozdzielanie
Komunii, kapłan i wierni, stosownie do okoliczności, przez pewien czas modlą
się w ciszy. Liturgia eucharystyczna kończy się modlitwą po Komunii, gdzie
kapłan prosi, aby odprawione misterium przyniosło owoce.

Obrzędy zakończenia

Jak nazwa wskazuje, to część kończąca Mszę świętą. Zawiera pozdrowienie i
błogosławieństwo, które ma uzdolnić wiernych do wychwalania i błogosławienia
Pana w swych zwyczajnych, codziennych zajęciach do których powracają.
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Rok liturgiczny
Rok liturgiczny, nazywany także
rokiem kościelnym, liczy tyle samo
dni i tygodni, co rok kalendarzowy,
jednak nie pokrywa się z nim.
Rozpoczyna się w pierwszą niedzielę
Adwentu, a kończy się tygodniem po
uroczystości Chrystusa Króla. Ma on
własną strukturę, podziały i święta.
Dzieli się na następujące okresy
liturgiczne:

Okres Adwentu

Rozpoczyna się od I Nieszporów
(czyli modlitwy wieczornej) I Niedzieli
Adwentu i trwa do I Nieszporów uroczystości Narodzenia Pańskiego 25 grudnia
(kończy się zatem wieczorem 24 grudnia!);

W czasie Adwentu – 8 grudnia – obchodzi się Uroczystość Niepokalanego Poczęcia
Najświętszej Maryi Panny.

Okres Bożego Narodzenia

Zaczyna się od pierwszych Nieszporów uroczystości Narodzenia Pańskiego
(wieczorem 24 grudnia) i trwa do niedzieli Chrztu Pańskiego, tj. do pierwszej
niedzieli po Objawieniu Pańskim (6 stycznia).

W Okresie Bożonarodzeniowym, obok Uroczystości Bożego Narodzenia, obchodzi
się również m.in. święto Św. Rodziny i św. Matki Bożej;

Okres zwykły (I część)

Jego długość zależy od tego, kiedy w danym roku przypada Wielkanoc i waha się od
6 do 9 tygodni. Trwa od niedzieli Chrztu Pańskiego do wtorku przed Środą
Popielcową. W tym okresie obchodzi się święto Ofiarowania Pańskiego (Matki Bożej
Gromnicznej).

Wielki Post

Trwa 40 dni i rozpoczyna się zawsze w Środę Popielcową (przy czym data Środy
Popielcowej zależy od daty uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego). Koniec
Wielkiego Postu przypada z kolei w Wielki Czwartek przed sprawowaną wieczorem
Mszą Wieczerzy Pańskiej;
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Triduum Paschalne

Triduum Paschalne jest szczytem roku liturgicznego. Rozpoczyna się od Mszy
Wieczerzy Pańskiej, sprawowanej wieczorem w Wielki Czwartek. Trwa przez kolejne
dwa dni, tj. Wielki Piątek oraz Wielką Sobotę, i kończy II nieszporami Niedzieli
Zmartwychwstania Pańskiego. Te trzy dni stanowią jeden wspólny obchód
liturgiczny;

Okres Wielkanocne

Trwa od Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego do Uroczystości Zesłania Ducha
Świętego; zawsze 50 dni. Dzień Zmartwychwstania wyznaczany jest na pierwszą
niedzielę wiosennej pełni księżyca, dlatego jest to tzw. święto ruchome. W ciągu
Okresu Wielkanocnego obchodzi się wiele ważnych świąt i uroczystości m.in. Święto
Miłosierdzia Bożego oraz Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego;

Okres zwykły (II część)

Zaczyna się w poniedziałek po Uroczystości Zesłania Ducha Świętego i kończy
przed I Nieszporami I Niedzieli Adwentu. W tym okresie wypada m.in.: Uroczystość
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, Uroczystość Wszystkich Świętych, Dzień
Zaduszny i wiele innych. W ostatnią niedzielę roku liturgicznego obchodzi się
Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata.

Naczynia liturgiczne

Kielich

To naczynie, w którym dokonuje się przemiana wina w Krew Chrystusa w czasie
Eucharystii. Dlatego powinien być otoczony szczególnym szacunkiem. Wykonywany
ze szlachetnych i wytrzymałych materiałów (srebra, złota, wyzłacany od środka) nie
może ulegać korozji i reagować z winem. Nie może także być przeźroczysty. Kształt i
przeznaczenie kielicha nie pozwala nam zapomnieć o tym, iż uczestniczymy w
prawdziwej uczcie. Tradycja widzi w symbolice kielicha Nowy Wieczernik, a także
Grób Pański gdzie nieustannie składane są Ciało i Krew Pańska.

Patena

Podobnie jak kielich, ze względu na składane na niej
Ciało Pańskie, winna być otaczana szacunkiem.
Wykonana ze szlachetnych materiałów, podobnie jak
kielich. Pierwotnie była kształtem zbliżona do miski,
gdyż w pierwszych wiekach konsekrowano
normalnych rozmiarów chleby. Obecnie jest to płaska
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tacka z nieznacznym wgłębieniem nieco większa od obwodu czarki kielicha. W
użyciu są także głębsze pateny w których poza hostiami dla kapłanów umieszcza się
komunikanty dla wiernych, nawiązując do pierwotnej tradycji rozdzielania jednego
chleba.

Cyborium (puszka)

Służy do przechowywania już konsekrowanego Ciała Pańskiego w
tabernakulum, które później jest rozdawane wiernym. Z wyglądu
przypomina bardzo dużych rozmiarów kielich zamykany szczelnym
wieczkiem, chodź spotyka się czasami wyjątki (np. w katowickim
muzeum diecezjalnym znajduje się cyborium w kształcie arki
przymierza). Podobnie jak kielich i patena wykonane jest ze
szlachetnego metalu. Często dodatkowo przykrywane welonem.

Monstrancja

Naczynie liturgiczne służące do ukazywania Ciała Pańskiego wiernym,
głównie w celu adoracji. Swoją formę zawdzięcza relikwiarzom, stąd
najstarsze monstrancje, które powstały w średniowieczu (kiedy w 1264
r. Ustanowiono święto Bożego Ciała), mają kształt wieżyczek, lub
gotyckich kościołów.

Późniejsze, barokowe monstrancje przypominają słońce otoczone promieniami,
czasem krzyż, krzew róży lub serce. Te typy monstrancji najczęściej występują w
naszych kościołach. Zabytkowe monstrancje bywają niekiedy bardzo duże,
przekraczając wysokość 1m. Najstarsza polską jest monstrancja ufundowana przez
Władysława Jagiełłę, dla konwentu karmelitów w Poznaniu (znajduje się w kościele
Bożego Ciała).

Kustodia

Przypomina małą monstrancję, gdyż posiada charakterystyczny
pojemnik z szybką na hostię. Pozbawiona jest jednak
jakichkolwiek ozdób. Ponadto jest małych rozmiarów, by łatwo
zmieściła się w tabernakulum, gdzie jest jej miejsce. Nie ma
żadnych przeciwwskazań by w kustodii adorować Chrystusa.
Jednak dla pożytku wiernych, by Ciało Pańskie było dobrze
widoczne używa się monstrancji.
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Melchizedek

To złoty uchwyt, który pozwala tak umieścić Ciało Pańskie by łatwo można było go
włość do monstrancji i kustodii równocześnie nie dotykając konsekrowanego chleba.

Ampułki

Są szklanymi, chodź spotyka się także uroczyste kryształowe, naczynkami w których
znajduje się woda i wino przeznaczone do konsekracji.

Lawaterz

Z języka łącińskiego lavare tzn. - służy, jak wskazuje nazwa,
do obmycia rąk. Składa się on z metalowego dzbanuszka z
zawiniętą półokrągłą krawędzią, oraz głębokiego spodka
wykonanego z tego samego materiału.

Vasculum

Znajduje się przy tabernakulum. To małe, metalowe naczynko z
wodą, w którym kapłan obmywa palce po komunikowaniu. Jeśli
komunikuje główny celebrans, to obmycie palców następuje
podczas puryfikacji kielicha. Natomiast kapłan koncelebrujący, bądź
szafarz nadzwyczajny powinien obmyć się w wodzie znajdującej się
w vasculum.

Patena komunijna

Trzyma ją ministrant podczas komunii. Chroni ona przed
upadkiem na ziemię Ciała Pańskiego i jego fragmentów -
partykuł.

Trybularz (kadzielnica)

Naczynie umocowane na łańcuszku z zamykającą przykrywką, do którego na
rozżarzone węgle sypie się ziarenka kadzidła, czyli żywicy i wonnych ziół. Okadzenie
wyraża naszą cześć i hołd dla Boga.

Nawikulum (łódka)

Naczynie z łyżeczką, w którym przechowuje się kadzidło.
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Kociołek z wodą i kropidło

Kociołek to naczynie liturgiczne, w którym znajduje się woda święcona
przeznaczona do pokropienia wiernych podczas Eucharystii, a także do święcenia
określonych przedmiotów. Początkowo wody święconej używano do skraplania
mieszkań, dla odpędzenia złych mocy. Dopiero w VIII
w. wprowadzono aspersję niedzielną jako
przypomnienie chrztu, jego skutków i zobowiązań.
Pierwotnie poświęcano wodę w mieszkaniach
wierzących, a od VI w. w kościołach. Natomiast
kropidło stanowi przedmiot, przy pomocy którego
kapłan kropi wiernych wodą święconą.

Bursa

Jest to sztywna torebka do zawieszenia na szyi, na
patenę z Komunią chorych.

Bielizna kielichowa

Korporał

Kawałek lnianego płótna, o wymiarach zbliżonych do 50 cm x
50 cm, na którym stoi kielich i patena z hostią podczas liturgii
Eucharystycznej oraz Najświętszy Sakrament, gdy jest
przechowywany i wystawiany.

Puryfikaterz

Ręcznik o długości ok. 35 cm i szerokości 21 cm do osuszania
kielicha, oczyszczania pateny na hostię i obcierania brzegu kielicha
przy Komunii pod postacią wina. Przynosi się go na ołtarz razem z
kielichem na przygotowanie darów.

Palka

To kwadratowe podwójne płótno lniane zwykle o
wymiarach 17 x 17 cm usztywnione przez włożenie
kartonu pomiędzy podwójne płótno. Służy do nakrywania
kielicha mszalnego.
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Welon

Jest to tkanina koloru białego lub koloru ornatu, którą nakryty jest
kielich do momentu przygotowania darów ofiarnych. Ponownie kielich
nakrywa się tym welonem po Komunii Świętej.

Ręczniczek

Jest to zbliżony formą i wielkością do puryfikaterza kawałek
materiału, którym wyciera się ręce kapłana po lavabo czyli
obmyciu, które następuje po obrzędzie przygotowania darów.

Szaty i kolory liturgiczne

Humerał – płócienna chusta

Alba
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Cingulum (pasek) do przewiązywania alby Stuła

Ornat – wierzchnia szata kapłana Dalmatyka – wierzchnia szata diakona
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Kolory, symbolika i odpowiadający okres roku liturgicznego

Zdjęcie Kolor Symbol Okres roku liturgicznego

Fioletowy Pokutna i
żałobna

Adwent, Wielki Post

Zielony Nadzieja
i odradzające
się życie

Okres Zwykły
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Czerwony Krew, ogień,
męczeństwo

Święta i wspomnienia
męczenników, Niedziela
palmowa, Wielki. Piątek,
Zesłanie Ducha św.

Biały Radość Okres Bożego Narodzenia,
Wielkanocy, Święta ku czci
świętych (nie męczenników)

Różowy Radość ze
zbliżających
się świąt

III Niedziela Adwentu, IV
Niedziela Wielkiego Postu
(tzw. Gaudete i Laetare)
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Kapa

Jest wierzchnią szatą liturgiczną używaną podczas procesji, w
uroczystej liturgii godzin i do udzielania Sakramentów poza Mszą
Świętą. Kapa pierwotnie była strojem książąt i królów. Nie jest
zatem strój liturgiczny w takim znaczeniu jak pozostałe szaty
liturgiczne. Nie ma też powszechnie przyjętej symboliki.

Welon

To chusta do zasłaniania, wyraz czci – przede wszystkim jako
welon naramienny, przez który kapłan przy uroczystym
błogosławieństwie ujmuje monstrancję, oraz jako welon na
kielich (w kolorze dnia) – którym jest nakryty kielich, kiedy stoi
przed przygotowaniem darów na kredencji. Jest symbolem
uznania, szacunku i wielkości Bóstwa (2 Sm 15,30; Wj 34,33).

Mitra

Jest ona uroczystym nakryciem głowy biskupa. Składa się ona z
dwóch trójkątów połączonych opaską, z dwiema wiszącymi z tyłu
taśmami. W liturgii używana od XII w. w dzisiejszej formie. Modlitwa
odmawiana przy wkładaniu mitry nazywa ją hełmem zbawienia. Zaś
symbolika średniowieczna w dwóch jej rogach dopatrywała się
symbolu obu Testamentów: Starego i Nowego.

Pastorał

Jego prototypu można szukać w starożytności, w lasce służącej do
podpierania się, bądź też do przedłużania zasięgu działania. Dlatego
laskę uważano za symbol władzy (Wj 4,17; Lb 17,17; 4 Krl 4,29; Ps 22,4;
44,7). Od pastorału biskupa wcześniejszą była laska opata. Poza
klasztorami używali jej biskupi, królowie i książęta, jako znaku władzy. Do
liturgicznych insygniów biskupa pastorał zalicza się od XI wieku. Gdy
chodzi o symbolikę pastorału, to jego zakrzywienie u góry oznacza troskę
pasterską biskupa, którym ma odciągać wiernych od zła, jak pasterz
owce, i naprowadzać do dobra. Środkowa część pastorału oznacza
podporę i symbolizuje służbę ludowi oraz umacnianie jego wiary. Dolna
część pastorału ostro zakończona oznacza troskę pasterza w
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zachęcaniu, napominaniu, a nawet w karceniu. Papież od XII wieku używa pastorału
prostego, zakończonego krzyżem równoramiennym.

Pierścień

Służył on jako oznaka godności. Jego praktyczne
znaczenie polegało na wytłaczaniu nim pieczęci. Z
wprawioną w oczko pieczątką rytą w metalu lub
szlachetnym kamieniu nazywano sygnetem.
Najwcześniej w Hiszpanii biskupi nosili pierścienie, bo
już od VII wieku. Później zwyczaj ten przyjął się w Galii,
a następnie w całym Kościele równocześnie z
pastorałem. Według modlitwy odmawianej przy
przekazywaniu pierścienia w ramach święceń biskupich,
jest on symbolem pieczęci prawdziwej wiary i symbolem
zaślubin biskupa z jego diecezją.

Piuska

To mała, okrągła czapeczka, noszona przez duchownych
katolickich na szczycie głowy. Zasadniczo purpurowa dla
biskupów i arcybiskupów, czerwona dla kardynałów, biała dla
papieża. Piuski noszą również niektóre zakony w kolorach
określonych przez konstytucje zakonne; dawniej nosili również
duchowni diecezjalni.
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Postawy i gesty

Postawa stojąca

Jest postawą zasadniczą w liturgii, oznacza gotowość na przyjęcie kogoś lub pójścia
z kimś.

Kiedy zachowujesz postawę stojącą?

- od początku Mszy Świętej aż do oracji włącznie
- od wersetu “Alleluja” przed Ewangelią aż do zakończenia Ewangelii
- podczas wyznania wiary i modlitwy powszechnej
- od wezwani kapłana “Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę…”
- podczas prefacji aż do “Święty, Święty…” włącznie
- począwszy od “Oto wielka tajemnica wiary” aż do “Baranku Boży” włącznie
- podczas modlitwy po Komunii św. oraz obrzędów zakończenia

Postawa siedząca

Jest postawą słuchającego nauczań. Jest znakiem skupienia, przyjmowania i
rozważania słowa Bożego.

W którym momencie siadasz w liturgii?

- podczas czytań mszalnych, psalmu responsoryjnego i kazania (homilii) oraz
ciszy po kazaniu

- podczas rozdawania Komunii Świętej (z wyjątkiem, którzy podają patenę) i
chwili ciszy po Komunii Świętej

- w czasie ogłoszeń parafialnych Siedzenie jest postawą spoczynku, gotowości
słuchania i zastanawiania się.

Postawa klęcząca

Oznacza uniżenie się, okazanie pokory, uznanie wielkości Boga.

Kiedy klęczysz?

- podczas Modlitwy eucharystycznej, po śpiewie: “Święty..”
- na słowa “Oto Baranek Boży… Panie nie jestem godzien….”
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