III. NAUCZANIE BISKUPÓW O LITURGII
Wskazania Episkopatu Polski po ogłoszeniu nowego wydania
Ogólnego wprowadzenia do Mszału Rzymskiego
(przyj te na 331. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski
dnia 9 marca 2005 r.)

Od dnia 25 lutego 2004 r. w Polsce obowi zuje nowe wydanie Ogólnego wprowadzenia do
Mszału Rzymskiego. Ukazanie si tego dokumentu jest okazj do przypomnienia niektórych
zalece Ko cioła na temat uczestnictwa we Mszy wi tej. Papie Jan Paweł II pisze w li cie
apostolskim Mane nobiscum, Domine: "Konkretnym zobowi zaniem na ten Rok Eucharystii,
mogłoby by dokładne przestudiowanie przez ka da wspólnot parafialn Ogólnego
wprowadzenia do Mszału Rzymskiego".
Biskupi przekazuj niniejsze Wskazania ksi om i wiernym wieckim w trosce o godne i zgodne
z przepisami Ko cioła sprawowanie Naj wi tszej Eucharystii. Jest ona dla nas ródłem i
szczytem całego ycia. Została nam powierzona przez Chrystusa nie jako jeden z wielu darów,
lecz "jako dar najwi kszy" (Jan Paweł II, Encyklika Ecclesia de Eucharistia nr 11). Dlatego z
wiar i miło ci zbli amy si do ołtarza Pa skiego.
Uczestnictwo w Naj wi tszej Eucharystii
1. "Celebracja Eucharystii jest czynno ci Chrystusa i Ko cioła, czyli wi tego ludu
zjednoczonego i zorganizowanego pod zwierzchnictwem biskupa. Nale y ona do całego Ciała
Ko cioła, ujawnia je i na nie oddziałuje; poszczególnych za jego członków dotyczy w ró ny
sposób, zale nie od zró nicowania stanów, funkcji i aktualnego uczestnictwa. W ten sposób lud
chrze cija ski, >rodzaj wybrany, królewskie kapła stwo, lud wi ty, naród nabyty< ujawnia
swoj zwart i hierarchiczn struktur . Wszyscy wi c, czy to wy wi ceni szafarze czy to
wieccy wierni, pełni cy swój urz d posługi lub swoj funkcj , winni wykonywa tylko to
wszystko, co do nich nale y" (OWMR 91).
Przygotowanie do Eucharystii
2. W Wielki Czwartek Jezus posłał Piotra i Jana z poleceniem: "Id cie i przygotujcie nam
Pasch , by my mogli j spo y " (Łk 22, 8). Ko ciół to polecenie Pana zawsze odnosił do siebie.
Dzi równie wymaga, aby "ka d celebracj liturgiczn starannie przygotowa przy zgodnym
współudziale wszystkich zainteresowanych oraz przy u yciu mszału i innych ksi g liturgicznych,
tak co do strony obrz dowej, jak i spraw duszpasterskich czy muzyki" (OWMR 111). Po ród
tych działa szczególne znaczenie posiada przygotowanie serc, które "jest wspólnym dziełem
Ducha wi tego i zgromadzenia, a szczególnie pełni cych funkcje wynikaj ce ze wi ce
(ministri)" (KKK 1098).
3. Wszyscy udaj cy si na sprawowanie Eucharystii powinni si do niej przygotowa przez post
i modlitw , przez pojednanie z Bogiem i bra mi, a tak e przez rozwa anie słowa Bo ego i
przygotowanie daru ofiarnego. Trzeba gorliwie wypełnia polecenie Pana: "Je li przyniesiesz
swój dar przed ołtarz i wspomnisz, e brat twój ma co przeciw tobie, zostaw tam dar swój
przed ołtarzem i najpierw id i pojednaj si z bratem swoim. Potem przyjd i dar swój ofiaruj"
(Mt 5, 24).
4. Nale y dba o odpowiedni dobór piewów na poszczególne cz ci Mszy wi tej.
Odpowiednie pie ni znajduj si w zatwierdzonych piewnikach liturgicznych. W ród piewów
mszalnych do najwa niejszych nale pie ni na wej cie i Komuni , które zast puj antyfony
podane w formularzu. Powinny by tak staranie dobrane, aby nawi zywały do my li zawartej w
antyfonie i zgadzały si z prze ywan tajemnic . "W ród ciesz cych si równym szacunkiem
rodzajów piewu pierwsze miejsce winien zajmowa piew gregoria ski jako własny piew
liturgii rzymskiej. Nie s bynajmniej wykluczone inne rodzaje muzyki, zwłaszcza wielogłosowa,
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byleby odpowiadały duchowi czynno ci liturgicznej i sprzyjały uczestnictwu wszystkich
wiernych" (OWMR 41). Warunków tych nie spełniaj piosenki religijne, dlatego nie mo na ich
piewa w czasie liturgii.
5. Aby celebrowanie Eucharystii było czytelnym znakiem godnie sprawowanym, bardzo wa ne
jest wła ciwe urz dzenie przestrzeni sakralnej, zwłaszcza prezbiterium. (Jest tak wówczas, gdy
podkre lona jest centralna rola ołtarza, przy którym sprawuje si Msz wi t ; stół słowa
Bo ego, czyli ambona, nie jest pulpitem przeno nym; a miejsce przewodniczenia,
uwydatniaj ce funkcj przewodnicz cego zgromadzenia, istnieje na stałe i jest odpowiednio
wyeksponowane). Ołtarz nale y umie ci w prezbiterium na stałe w takim miejscu "by
rzeczywi cie stanowił o rodek, ku któremu spontanicznie zwraca si b dzie uwaga całego
zgromadzenia wiernych" (OWMR 299). Na ołtarzu lub obok niego nale y umie ci krzy z
wizerunkiem Chrystusa ukrzy owanego (zob. OWMR 308). Nale y zadba o wła ciwe miejsce i
wygl d ambony - stołu słowa Bo ego, która nie mo e by jedynie zwykłym przeno nym
pulpitem (zob. OWMR 309). Podobnie nale y dowarto ciowa miejsce przewodniczenia, które
powinno by stałe i odpowiednio wyeksponowane. W tym wzgl dzie nale y przestrzega
dokładnie normy podane w V rozdziale OWMR.
6. "Nale y równie zachowa w odpowiednim czasie pełne czci milczenie. Jego natura zale y
od czasu, w jakim jest przewidziane w poszczególnych obrz dach. W akcie pokuty i po
wezwaniu do modlitwy wierni skupiaj si w sobie; po czytaniu lub homilii krótko rozwa aj to,
co usłyszeli; po Komunii wi tej za wychwalaj Boga w sercu i modl si do Niego. Godne
pochwały jest zachowanie milczenia w ko ciele, w zakrystii i w przylegaj cych do niej
pomieszczeniach ju przed rozpocz ciem celebracji, aby wszyscy pobo nie i godnie
przygotowali si do sprawowania wi tych czynno ci" (OWMR 45).
7. Sprawowanie Eucharystii powinno si odznacza godno ci i pi knem, gdy jest ona
celebracj paschalnego misterium Chrystusa. "Ko ciół nigdy nie uległ pokusie zbanalizowania
tej za yło ci ze swym Oblubie cem i nie zapominał, i to On jest tak e jego Panem, a uczta
pozostaje zawsze uczt ofiarn , naznaczon krwi przelan na Golgocie" (Jan Paweł II,
Encyklika Ecclesia de Eucharistia nr 48). Wyrazem miło ci do Chrystusa i szacunku dla
wi tych obrz dów jest tak e troska o czysto i pi kno ko cioła, odpowiednie miejsca dla
celebransa i usługuj cych, u ywanie godnych szat i naczy liturgicznych, a tak e stosowny strój
uczestników liturgii.
Obrz dy wst pne
8. W procesji wej cia mo na nie kadzidło, krzy , wiece oraz Ewangeliarz. Nios cy
Ewangeliarz bezpo rednio poprzedza celebransa i koncelebransów (zob. OWMR 120 i 172).
Nie niesie si innych ksi g ani przedmiotów. "Po przyj ciu do ołtarza kapłan i usługuj cy
wykonuj gł boki ukłon" (OWMR 122). Je li w prezbiterium znajduje si tabernakulum z
Naj wi tszym Sakramentem, po doj ciu do ołtarza przykl kaj wszyscy, z wyj tkiem osób
nios cych znaki przypominaj ce o obecno ci Pana. Nios cy krzy , wiece i Ewangeliarz po
doj ciu do ołtarza czyni skłon głow i ustawiaj lub kład niesione przedmioty na
wyznaczonym miejscu. Podobnie czyni nios cy kadzielnic i łódk .
9. Po liturgicznym pozdrowieniu kapłan z miejsca przewodniczenia, wzgl dnie diakon lub osoba
wiecka z miejsca wyznaczonego dla komentatora (zob. OWMR 50 i 124) wprowadza wiernych
w tematyk i charakter celebracji, która si rozpoczyna. Wprowadzenie to powinno by jasne i
bardzo krótkie, aby nie zakłóca rytmu celebracji.
10. Kapłan wzywa do aktu pokuty. Po tym wezwaniu nast puje obowi zkowa chwila ciszy. Ordo
Missae przewiduje cztery formy aktu pokuty. Nale y posługiwa si ka d z nich w sposób
opisany w mszale. W 3. formie aktu pokutnego, na wzór propozycji podanych w mszale kapłan
mo e układa inne, podobne i mo e ich wykonanie powierzy lektorowi lub kantorowi,
zwłaszcza gdy s piewane. W niedziel , zwłaszcza w okresie wielkanocnym, zaleca si
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aspersj , jako form aktu pokuty. Nie mo na zast powa aktu pokuty dowolnymi modlitwami
lub piewami.
Liturgia słowa
11. "Liturgi słowa nale y sprawowa tak, aby sprzyjała medytacji. Dlatego trzeba unika
jakiegokolwiek po piechu, który utrudniałby skupienie. Stosowne s w niej tak e odpowiednie
do poziomu zgromadzenia krótkie chwile milczenia, w których wierni pod wpływem Ducha
wi tego mogliby przyj słowo sercem i przygotowa na nie odpowied przez modlitw . Te
chwile ciszy mo na z po ytkiem zachowa np. przed samym rozpocz ciem Liturgii słowa, po
pierwszym i drugim czytaniu oraz po homilii" (OWMR 56).
12. Kapłan przewodnicz cy lub odpowiedni komentator w krótkich słowach mo e przed
czytaniami wprowadzi wiernych do liturgii słowa (zob. OWMR 31, 105 b). Miejscem
wykonywania czyta jest ambona. Godno słowa Bo ego wymaga, aby czytaj cy posługiwał
si zawsze Lekcjonarzem mszalnym, a nie kartk z tekstem czytania.
13. Wykonywanie czyta poprzedzaj cych Ewangeli nale y do lektorów. Wspólnota powinna
przygotowywa do tej funkcji zarówno m czyzn, jak i kobiety. Z zasady czytania powinni
wykonywa doro li, tak e we Mszach z udziałem dzieci. Po odczytaniu pierwszego lub drugiego
czytania lektor w czasie wypowiadania aklamacji: Oto słowo Bo e nie unosi lekcjonarza i nie
ukazuje go wiernym.
14. Psalm responsoryjny, który nast puje po pierwszym czytaniu, powinien by piewany cały
lub przynajmniej jego refren. Psałterzysta, czyli kantor psalmu, stoj c na ambonie, wykonuje
wersety psalmu, podczas gdy całe zgromadzenie siedzi i słucha oraz uczestniczy w piewie
refrenu. Psalm mo e wykonywa m czyzna lub kobieta. Jest to proklamacja słowa Bo ego co czyni jedna osoba - wi c nie nale y tego piewu powierza scholi ani chórowi. "Czyta ani
psalmu responsoryjnego, w których zawiera si słowo Bo e, nie wolno zast powa innymi
tekstami, nie biblijnymi" (OWMR 57).
15. Aklamacja przed Ewangeli "stanowi samodzielny obrz d, przez który zgromadzenie
przyjmuje i pozdrawia Pana maj cego do przemawia oraz piewem wyznaje wiar " (OWMR
62). Nie jest ona głoszeniem słowa Bo ego do zgromadzonych wiernych, lecz radosnym
piewem wspólnoty skierowanym do Chrystusa. Powinna wi c wykonywa j schola lub kantor
albo organista, wł czaj c w piew całe zgromadzenie. "Je li nie piewa si Alleluja lub wersetu
przed Ewangeli , mo na je opu ci " (OWMR 63 c).
16. Je eli Mszy wi tej przewodniczy biskup, a nie ma diakona, jeden z prezbiterów
koncelebransów maj cy wygłosi Ewangeli prosi biskupa o błogosławie stwo. "Podczas
koncelebracji, której przewodniczy prezbiter, koncelebrans maj cy pod nieobecno diakona
głosi Ewangeli nie prosi głównego celebransa o błogosławie stwo ani go nie otrzymuje"
(OWMR 212).
17. Po od piewaniu aklamacji przed Ewangeli "uczestnicy zwracaj si w stron ambony,
okazuj c szczególn cze dla Ewangelii Chrystusa" (OWMR 133). Czytaj cy Ewangeli czyni
znak krzy a na ksi dze. Gdy kapłan czyni znak krzy a na czole, ustach i piersiach mówi c:
Słowa Ewangelii według wi tego N., wszyscy zgromadzeni czyni podobnie. Wykonuj
potrójny znak krzy a, a nast pnie wypowiadaj aklamacj : Chwała Tobie, Panie (zob. OWMR
134).
18. Proklamuj cy Ewangeli , po jej odczytaniu, nie unosi Ewangeliarza i nie ukazuje go
wiernym w czasie wypowiadania aklamacji: Oto słowo Pa skie. Słowo zostało wygłoszone i yje
teraz w ludzkich sercach.
19. Po proklamacji Ewangelii mo na od piewa : Alleluja lub: Chwała Tobie, słowo Bo e. Taki
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piew zaleca si w uroczystych celebracjach. Nie piewa si wtedy wersetu z Pisma wi tego,
lecz sam aklamacj .
20. "Kiedy diakon posługuje biskupowi, zanosi mu ksi g do ucałowania albo sam j całuje,
mówi c cicho: Niech słowa Ewangelii itd. Podczas bardziej uroczystych celebracji biskup
zale nie od uznania błogosławi lud ksi g Ewangelii" (OWMR 175).
21. Po odczytaniu Ewangelii Ewangeliarz mo na zanie
OWMR 175, a tak e 117 i 139 oraz 306).

na stosowne i godne miejsce (zob.

22. Tam, gdzie zachował si zwyczaj piewania pie ni do Ducha wi tego przed czytaniami lub
przed homili , mo na j wykona wła nie w tym miejscu liturgii słowa. Tam, gdzie nie było
takiego zwyczaju, nie nale y wprowadza piewu pie ni do Ducha wi tego przed homili .
23. "Homilia, b d ca cz ci liturgii, jest bardzo zalecana: stanowi bowiem pokarm konieczny
dla podtrzymania chrze cija skiego ycia" (OWMR 65). "Homili winien z zasady głosi kapłan
celebruj cy. Mo e on j zleci kapłanowi koncelebruj cemu lub niekiedy, zale nie od
okoliczno ci, tak e diakonowi, nigdy za osobie wieckiej. W szczególnych przypadkach i ze
słusznej przyczyny homili mo e wygłosi tak e biskup lub prezbiter, który uczestniczy w
celebracji, cho nie mo e koncelebrowa " (OWMR 66).
24. Zachowujemy tradycyjn form wyznania wiary w niedziele i uroczysto ci. Jest ni symbol
nicejsko-konstantynopolita ski. Zgodnie z nowym Missale Romanum: "W miejsce symbolu
nicejsko-konstantynopolita skiego, zwłaszcza w czasie Wielkiego Postu i w okresie
wielkanocnym, mo na u y symbolu chrzcielnego Ko cioła Rzymskiego zwanego Składem
Apostolskim" (Ordo Missae nr 19). Zaleca si , by w wi ksze uroczysto ci wyznanie wiary było
piewane.
25. W czasie wyznania wiary wszyscy gł boko si pochylaj na słowa: "I za spraw Ducha
wi tego przyj ł ciało z Maryi Dziewicy i stał si człowiekiem" wzgl dnie "który si pocz ł z
Ducha wi tego, narodził si z Maryi Panny". Kl kaj za na te słowa w uroczysto
Zwiastowania i Narodzenia Pa skiego (zob. OWMR 137).
26. Przewodnicz cy celebracji z miejsca przewodniczenia rozpoczyna i ko czy modlitw
powszechn (zob. OWMR 71 i 108). Odczytywanie wezwa tej modlitwy nie nale y do kapłana.
Wezwania wygłasza diakon lub kantor, lub lektor, lub inny wierny wiecki. Mo e to czyni z
ambony lub z innego odpowiedniego miejsca. Wezwania te winny by nieliczne, uło one w
duchu m drej wolno ci, zwi złe i wyra aj ce błagania całej wspólnoty. Ma ich by przynajmniej
cztery, a najwy ej sze . W modlitwie powszechnej nale y uwzgl dni nast puj ce intencje: za
Ko ciół, za rz dz cych i o zbawienie całego wiata, za do wiadczonych trudno ciami i za
miejscow wspólnot (zob. OWMR 70).
Przygotowanie darów
27. "Po zako czeniu modlitwy powszechnej wszyscy siadaj i rozpoczyna si piew na
przygotowanie darów. Akolita albo inny wiecki ministrant umieszcza na ołtarzu korporał,
puryfikaterz, kielich, palk i mszał" (OWMR 139). Czynno ci zwi zanych z przygotowaniem
darów oraz umieszczenie na ołtarzu wszystkiego, co potrzeba, nie wolno rozpocz przed
zako czeniem modlitwy powszechnej. Po przygotowaniu ołtarza przynoszone s dary chleba i
wina. Zaleca si , aby te owoce ziemi i pracy człowieka, wyra aj ce ludzki udział w ofierze
Chrystusa, były przynoszone w sposób uroczysty, w procesji. Do ołtarza mo na tak e przynosi
dary na potrzeby ubogich lub ko cioła. W czasie całego obrz du przygotowania darów (ł cznie
z procesj ) wierni siedz do wezwania "Módlcie si ..." wył cznie i wykonuj odpowiednio
dobrany piew (zob. OWMR 74, 139), je li u ywa si kadzidła, wierni wstaj na okadzenie
kapłana.
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28. "Chleb i wino staj si poniek d symbolem wszystkiego, co zgromadzenie eucharystyczne
przynosi od siebie w darze Bogu i co ofiaruje w duchu" (Jan Paweł II, List o tajemnicy i kulcie
Eucharystii nr 9). W procesji nale y przynosi dary wyra aj ce jednocze nie duchowe ofiary
człowieka. Tak funkcj spełniaj przede wszystkim dary chleba i wina przeznaczone do
konsekracji. "Natura znaku domaga si tego, by materia słu ca do sprawowania Eucharystii
miała wygl d pokarmu. Wynika st d, e chleb eucharystyczny, jakkolwiek niekwaszony i w
formie tradycyjnej, powinien by tak przyrz dzony, aby kapłan w czasie Mszy z ludem mógł
rzeczywi cie przełama Hosti na kilka cz ci i rozdzieli przynajmniej niektórym wiernym. Nie
wyklucza si jednak małych hostii, gdy wymaga tego wi ksza liczba przyjmuj cych Komuni
wi t lub inne racje duszpasterskie" (OWMR 321).
"Chrze cijanie od pocz tku przynosz na Eucharysti , wraz z chlebem i winem, dary, które
maj by rozdane potrzebuj cym. Ten zwyczaj kolekty, zawsze aktualny, czerpie z przykładu
Chrystusa, który stał si ubogi, aby nas ubogaci : >Kogo sta na to, a ma dobr wol ,
ofiarowuje datki, jakie chce i mo e, po czym cał zbiórk składa si na r ce przeło onego.
Roztacza on opiek nad sierotami, wdowami, chorymi lub te cierpi cymi niedostatek z innego
powodu, a tak e nad wi niami oraz przebywaj cymi w gminie, jednym słowem spieszy z
pomoc wszystkim potrzebuj cym<" (KKK 1351). Dary materialne składa si w odpowiednim
miejscu obok stołu eucharystycznego (zob. OWMR 73).
29. W przygotowywaniu darów i przynoszeniu ich w procesji do ołtarza nale y zachowa
nast puj ce zasady:
Naczynia z chlebem i ampułki z winem i wod nale y przed Msz wi t przygotowa w
odpowiednim miejscu ko cioła. Wyznaczone osoby przynosz je w czasie obrz du
przygotowania darów i wr czaj kapłanowi. On je przyjmuje i przy ołtarzu przedstawia Bogu w
modlitwie.
Je li oprócz chleba i wina niesie si tak e dary na potrzeby biednych lub ko cioła, nale y je
nie na pocz tku procesji. Na ko cu id osoby nios ce chleb i wino.
Dary pieni ne powinno si zbiera tylko w czasie przygotowania darów. Nie nale y
rozpoczyna zbierania wcze niej, ani te przedłu a na czas Modlitwy eucharystycznej, a wi c
trzeba je zako czy przed prefacj . W niektórych przypadkach konieczne jest wyznaczenie do
tej funkcji wi cej osób. Tej składki nie powinien zbiera kapłan przewodnicz cy celebracji.
Modlitwa eucharystyczna
30. Przed prefacj , nigdy za w czasie samej prefacji, kapłan w krótkich słowach mo e
wprowadzi wiernych do Modlitwy eucharystycznej. Zaleca si piew aklamacji wi ty (zob.
OWMR, 79 b).
31. Nale y zgodnie z przepisami korzysta ze wszystkich Modlitw eucharystycznych, a tak e
aklamacji po przeistoczeniu znajduj cych si w Mszale Rzymskim (por. OWMR nr 365). "Nie
wolno przełamywa Hostii podczas słów konsekracyjnych" (Instrukcja Redemptionis
Sacramentum nr 55). Imi biskupa nale y wymienia według wskaza zawartych w Mszale
przed Pierwsz Modlitw eucharystyczn oraz w OWMR 149. Nie wolno wymienia osób, które
nie maj wi ce biskupich.
Obrz dy Komunii wi tej
32. Modlitw Ojcze nasz z r kami rozło onymi odmawiaj tylko kapłani celebruj cy i
koncelebruj cy.
33. Znakiem pokoju jest ukłon w stron najbli ej stoj cych uczestników Mszy wi tej lub
podanie im r ki. Ten gest wykonuje si w milczeniu lub wypowiada słowa: Pokój Pa ski niech
zawsze b dzie z tob albo: Pokój z tob , na co przyjmuj cy odpowiada: Amen. Nale y jednak
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zachowa jednolito znaku w danym zgromadzeniu (zob. OWMR 42). Nie wolno u ywa
formuły: Pokój nam wszystkim. Kapłan mo e przekaza znak pokoju usługuj cym, zawsze
jednak pozostaje w prezbiterium, aby nie zakłóca celebracji. Niech uczyni podobnie, to znaczy
pozostanie w prezbiterium, je li dla słusznej przyczyny pragnie przekaza znak pokoju
niektórym wiernym. Wypada, aby ka dy z umiarem przekazywał znak pokoju osobom najbli ej
stoj cym (zob. OWMR 82 i 154).
34. Po zako czeniu piewu: Baranku Bo y nale y zachowa chwil ciszy na indywidualn
modlitw . "Modlitw odmawian po cichu kapłan przygotowuje si do owocnego przyj cia Ciała
i Krwi Chrystusa. Wierni czyni to samo, modl c si w milczeniu" (OWMR 84). Na słowa: Oto
Baranek Bo y i nast puj cy po nim akt pokory kapłan ukazuje Hosti trzymaj c j albo nad
paten albo nad kielichem (zob. tam e).
35. "Zgodnie z tym, co oznacza Eucharystia, jest rzecz wła ciw , by wierni, je li tylko spełniaj
wymagane warunki, przyjmowali Komuni , gdy uczestnicz we Mszy wi tej" (KKK 1388,
przypis do tego punktu zaznacza: "W tym samym dniu wierni mog przyj Naj wi tsz
Eucharysti najwy ej drugi raz tylko wtedy, kiedy po raz wtóry uczestnicz w całej Mszy w.").
Nale y budzi w sercach wiernych głód chleba eucharystycznego i pragnienie trwania w
zjednoczeniu z Jezusem w codziennym yciu.
36. "Jest bardzo po dane, aby wierni podobnie jak kapłan, który jest do tego zobowi zany,
przyjmowali Ciało Pa skie z hostii konsekrowanych w czasie danej Mszy wi tej, a w
przewidzianych przypadkach przyst powali do kielicha. Dzi ki temu Komunia wi ta uka e si
tak e przez znaki jako uczestnictwo w aktualnie sprawowanej Ofierze" (OWMR 85). Do Mszy
wi tej mo na u ywa jednej wi kszej i gł bszej pateny, na której konsekruje si hosti dla
kapłana i komunikanty dla wiernych. Gdy rozdaj cych Komuni wi t jest wi cej i bior puszki
z tabernakulum, powinni w czasie piewu: Baranku Bo y przynie naczynia z konsekrowanymi
Postaciami na ołtarz i stamt d je wzi po modlitwie: Panie, nie jestem godzien, by i
rozdawa Komuni wi t .
37. "Kiedy kapłan przyjmuje Naj wi tszy Sakrament, rozpoczyna si piew na Komuni ...
Trzeba zadba o to, aby i piewacy mogli dogodnie przyst pi do Komunii wi tej" (OWMR nr
86). Powinni to uczyni w czasie Mszy wi tej, a nie po jej zako czeniu.
38. Zaleca si procesyjne podchodzenie do przyj cia Komunii wi tej (zob. OWMR 44, 86 i
160). Ciało Pana jest bowiem pokarmem na drodze do ycia wiecznego. Komuni wi t
mo na przyj w postawie kl cz cej lub stoj cej. Postaw stoj c nale y zachowa zawsze,
gdy Komunii wi tej udziela si pod obiema postaciami. Wierni przyjmuj cy Ciało Pa skie w
postawie stoj cej wykonuj wcze niej skłon ciała lub przykl kaj na jedno kolano.
39. Zgodnie z OWMR 387 biskup diecezjalny powinien okre li przepisy dotycz ce udzielania
Komunii wi tej pod obiema postaciami na terenie jego diecezji.
40. Komunii wi tej udziela si przez podanie Hostii wprost do ust. Je eli jednak kto prosi o
Komuni na r k przez gest wyci gni tych dłoni, nale y mu w taki sposób jej udzieli .
Przyjmuj cy winien spo y Ciało Pa skie wobec szafarza. Wierni przyst puj cy do Komunii
wi tej nie mog sami bra konsekrowanego Chleba ani Kielicha Krwi Pa skiej (zob. OWMR
160). Nie wolno im te podawa na r k Hostii zanurzonej we Krwi Pa skiej.
41. Po Komunii wi tej puryfikuje si z boku ołtarza albo przy kredensie paten , kielich lub
puszk . Obrz du tego nie nale y przedłu a . "Je eli naczynia zostały oczyszczone przy ołtarzu,
ministrant odnosi je na kredens. Mo na jednak naczynia do puryfikacji, zwłaszcza gdy jest ich
wiele, pozostawi odpowiednio nakryte na ołtarzu lub na kredensie na rozło onym korporale, a
po Mszy wi tej, gdy lud zostanie odesłany, dokona oczyszczenia" (OWMR 163, por. 183 i
192).
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42. "Po rozdaniu Komunii w. zale nie od okoliczno ci kapłan i wierni przez pewien czas modl
si w ciszy. Je li oka e si to stosowne, całe zgromadzenie mo e te wykona psalm lub inn
pie pochwaln albo hymn" (OWMR 88). Niech jako owoc Roku Eucharystii pozostanie w
naszych wspólnotach praktyka piewów uwielbienia po Komunii wi tej.
Obrz dy zako czenia
43. Po modlitwie po Komunii mo na poda ogłoszenia duszpasterskie. Powinny one by jednak
krótkie. Je li przed rozesłaniem przemawia osoba wiecka czyni to nie z ambony, lecz od
mikrofonu z miejsca przeznaczonego dla komentatora. Ambony nie powinno si wykorzystywa
do wyst pie (przemówie ), które nie s zwi zane z proklamacj słowa Bo ego.
44. W obrz dach rozesłania poleca si korzystanie z ró nych formuł błogosławie stwa. Poza
błogosławie stwem zwykłym przewidziane s na niektóre wa niejsze dni i celebracje
błogosławie stwa uroczyste, a tak e modlitwy nad ludem.
45. "Rozesłanie po Mszy w. to nakaz, który pobudza ka dego chrze cijanina do
zaanga owania w szerzenie Ewangelii i o ywianie społecze stwa duchem chrze cija skim"
(Jan Paweł II, Mane nobiscum, Domine nr 24). Liturgia powinna by tak przygotowana i
sprawowana, aby wierni wyszli z niej przenikni ci moc Chrystusa zmartwychwstałego.
Wracaj c do zakrystii po zako czeniu Mszy wi tej mo na nie krzy i wiece.
Gesty i postawy uczestników oraz spełniane przez nich funkcje
46. W celebracji liturgii kapłan i wierni wieccy spełniaj wiele gestów. S one zł czone z
wypowiadanymi modlitwami lub aklamacjami. Zalecony gest spełniaj wi c te osoby, które
odmawiaj dan modlitw . Dlatego wszyscy bij si w piersi podczas aktu pokuty i wszyscy
kłaniaj si w odpowiednim momencie w czasie odmawiania Wyznania wiary, gdy wymawiaj
słowa: i za spraw Ducha wi tego oraz czyni skłon głowy, gdy wymawiaj razem imiona
Trzech Osób Boskich, imi Jezusa, Naj wi tszej Maryi Panny oraz wi tego, na którego cze
odprawia si Msz w. (OWMR 274). Natomiast tylko kapłan spełnia gesty, które s nakazane
w czasie modlitwy eucharystycznej (w pierwszej modlitwie si kłania, na zako czenie modlitwy
ofiarowania czyni znak krzy a na sobie, bije si w piersi, - na słowa Równie nam, Twoim
grzesznym sługom czyni to tak e koncelebransi [OWMR 222e, 224] - podnosi oczy w gór , we
wszystkich modlitwach wyci ga r ce nad chlebem i winem w czasie epiklezy. W pierwszej
modlitwie eucharystycznej wszyscy koncelebransi w odpowiednim momentach razem, kłaniaj
si , bij si w piersi i czyni znak krzy a. We wszystkich modlitwach eucharystycznych razem
wyci gaj r ce nad chlebem i winem w czasie epiklezy i konsekracji oraz rozkładaj r ce, gdy
wypowiadaj słowa Modlitwy eucharystycznej.
Postawy uczestników Eucharystii
47. "Zachowywanie przez wszystkich uczestników jednolitych postaw ciała jest znakiem
jedno ci członków chrze cija skiej wspólnoty zgromadzonych na sprawowanie wi tej liturgii:
wyra aj one bowiem i kształtuj duchowe prze ycia uczestnicz cych" (OWMR 42).
48. Wierni stoj : od wej cia kapłana a do kolekty wł cznie; podczas piewu przed Ewangeli ,
w czasie Ewangelii, wyznania wiary i modlitwy powszechnej, od wezwania: Módlcie si , aby
a do Baranku Bo y, z wyj tkiem modlitwy epikletycznej i słów przeistoczenia; w czasie
modlitwy po Komunii i zako czenia Mszy wi tej.
49. Wierni mog siedzie : w czasie czyta i psalmu responsoryjnego; w czasie homilii; w czasie
przygotowania darów; w czasie rozdzielania Komunii wi tej i milczenia po Niej.
50. Wierni kl cz : w czasie modlitwy epikletycznej i przeistoczenia (wierni kl kaj na epiklez , a
wstaj przed aklamacj po przeistoczeniu); na słowa: Oto Baranek Bo y; Panie, nie jestem
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godzien; mog kl cze w czasie przyjmowania Komunii wi tej, je eli taka forma została
przyj ta we wspólnocie; mog kl cze od piewu wi ty do doksologii: Przez Chrystusa, z
Chrystusem, je li taki zwyczaj istnieje we wspólnocie (zob. OWMR 43).
51. Ludzie w starszym wieku, słabi i chorzy, mog siedzie w czasie całej Mszy wi tej i nie
nale y ich niepokoi . Podobnie w kaplicach szpitali i zakładów specjalnych trzeba uwzgl dni
stan zdrowia uczestników.
Funkcje liturgiczne spełniane przez wiernych wieckich
52. Zgodnie z OWMR 91 wierni wieccy, po odpowiednim przygotowaniu, powinni spełnia w
liturgii wszystkie funkcje, które s dla nich przeznaczone, a wi c czyta słowo Bo e z wyj tkiem
Ewangelii, piewa psalm responsoryjny i werset przed Ewangeli , odczytywa wezwania
modlitwy powszechnej oraz komentarze, posługiwa przy ołtarzu i przy miejscu
przewodniczenia troszcz c si o mszał, kielich i paten , kadzidło i krzy , wiatło i wod . Oni
tak e powinni przynosi do ołtarza chleb i wino jako dary ludu Bo ego, zbiera składk , pełni
funkcj kantora lub organisty, o ywia piew zgromadzenia i wykonywa niektóre piewy jako
schola lub chór. Nadzwyczajni szafarze Komunii wi tej mog zgodnie z prawem pomaga w
udzielaniu Komunii wi tej i zanosi j chorym.
53. Wszystkie te funkcje mog spełnia zarówno m czy ni jak i kobiety, z wyj tkiem
czynno ci, które s bezpo rednio usługiwaniem kapłanowi przy ołtarzu i przy miejscu
przewodniczenia. Funkcje te s zarezerwowane dla m skiej słu by liturgicznej (ministrantów).
Mog by powierzone dziewcz tom (ministrantkom) tylko wtedy, gdy udzielił na to wyra nej
zgody biskup diecezjalny. On za , aby tak zgod wyda , powinien zasi gn opinii Konferencji
Episkopatu Polski (zob. Wyja nienie Kongregacji ds. Kultu Bo ego i Dyscypliny Sakramentów z
15 marca 1994 r. przypomniane i potwierdzone przez prefekta tej e Kongregacji 27 lipca 2001
r.) . W Polsce do posługi nadzwyczajnego szafarza Komunii wi tej dopuszczani s dzi tylko
m czy ni.
54. Nale y otacza szczególn opiek duszpastersk zespoły ministrantów i scholi dzieci cych
i młodzie owych. S to bowiem rodowiska sprzyjaj ce rozwojowi wiary, kształtowania
charakterów i dojrzewaniu yciowego powołania, tak e powoła do kapła stwa i ycia
zakonnego.
Msze wi te transmitowane przez radio lub telewizj
55. Msze w. przekazywane za pomoc radia, telewizji i internetu powinny by bardzo starannie
przygotowane i sprawowane w sposób wzorowy (zob. Instrukcja Inaestimabile donum, nr 19).
"Tego rodzaju transmisje same w sobie nie pozwalaj oczywi cie wypełni obowi zku
niedzielnego, to bowiem wymaga udziału w zgromadzeniu braci, którzy spotykaj si w
okre lonym miejscu, z czym wi e si te mo liwo komunii eucharystycznej. Dla tych jednak,
którzy z ró nych przyczyn nie mog uczestniczy w Eucharystii i s tym samym zwolnieni z
obowi zku niedzielnego, transmisja telewizyjna lub radiowa stanowi cenn pomoc, zwłaszcza
je li towarzyszy jej ofiarna posługa nadzwyczajnych szafarzy Eucharystii, którzy przynosz j
chorym, a wraz z ni pozdrowienie i solidarno całej wspólnoty" (Jan Paweł II, Adhortacja
apostolska Dies Domini, nr 54).
+ Arcybiskup Józef Michalik,
Przewodnicz cy
Konferencji Episkopatu Polski
+ Bp Stefan Cichy
cy
Komisji
Episkopatu
Przewodnicz

ds. Kultu Bo ego i Dyscypliny Sakramentów

Warszawa, dnia 9 marca 2005 r.

http://www.kkbids.episkopat.pl/anamnesis/42/8.htm
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