Warto przeczytać…

Ceremoniał Liturgicznej Posługi Biskupów
Wreszcie ukazał się drukiem w Księgarni S� więtego Jacka w Katowicach długo oczekiwany – by
nie rzec – upragniony - „Ceremoniał liturgicznej posługi biskupów. Odnowiony zgodnie
z postanowieniem S� więtego Soboru Watykańskiego II wydany z upoważnienia papieża Jana Pawła II
dostosowany do zwyczajów diecezji polskich. Wydanie wzorcowe”. Liczy 481 stron, 1214 punktów.
Wersja łacińska została wydana już w 1984 r – czekaliśmy zatem 29 lat. Dokument ten jest bardzo
doniosły – zbiera bowiem w jednym miejscu wszystko to, co ważne. Na liturgii sprawowanej przez
biskupa powinny opierać się te, którym przewodniczą prezbiterzy, z wyłączeniem tych obrzędów,
które może sprawować tylko biskup.

W Ceremoniale polskim uwzględniono zmiany zawarte w poprawionej wersji wzorcowego
wydania łacińskiego „Ceremoniału biskupów” wydanego w 2008 r. oraz polskie zwyczaje
– np. opisano przebieg procesji: do Grobu Pańskiego, rezurekcyjnej, w uroczystość
Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa.
W przedmowie został omówiony proces powstawania ceremoniału w aspekcie historycznym,
z uwzględnieniem polskiej edycji.
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Układ ceremoniału odpowiada wersji łacińskiej, tj. składa się z ośmiu części, które kolejno
podejmują następującą tematykę: liturgia biskupia w ogólności, Msza S� więta, liturgia godzin
i celebracje słowa Bożego, celebracja misteriów Pańskich w ciągu roku, sakramenty,
sakramentalia, ważniejsze dni w życiu biskupa, celebracje związane z uroczystymi aktami
rządów biskupa.
W części ogólnej znajdują się informacje na temat znaczenia i przymiotów liturgii biskupiej,
omówione są obowiązki i posługi w liturgii biskupiej, urządzenie kościoła katedralnego oraz
niektóre normy ogólne. Znajdziemy tu wiele cennych i nieobecnych w żadnym innym
dokumencie tej rangi w języku polskim, np. obszerny opis zadań ceremoniarza, sposób
wykonywania okadzenia, sposób oddawania czci osobom i rzeczom.
Zasady celebracji Mszy św. opisane w tym ceremoniale odpowiadają na zdecydowaną
większość pytań, z którymi się stykałem i na które nie odpowiadał Mszał czy dotychczasowe
wskazania Episkopatu Polski.
Zasady celebracji liturgii godzin i celebracji słowa Bożego w bardzo jasny, przejrzysty
i krótki sposób oddają to, co ważne. Moim marzeniem jest przygotowanie uroczystej Wigilii
– godziny czytań podczas COM-u wg zawartych w ceremoniale wskazań. Może kiedyś
w Krościenku będziemy gościć biskupa, który będzie przewodniczył naszym modlitwom.
Obszerna część IV Ceremoniału dotyczy celebracji misteriów Pańskich w ciągu roku
i zawiera nie tylko ścisłe wskazówki dotyczące przebiegu obrzędów, ale podaje także treści
teologiczne. Wiele wskazówek i możliwości ubogacenia celebracji jest relatywnie nowych
dla większości osób. To, co dotychczas było znane nielicznym, a w zasadzie niemal wyłącznie
liturgistom – teraz może stać się udziałem wielu, np. przypomnienie możliwości ogłoszenia
daty świąt ruchomych w bieżącym roku po Ewangelii w uroczystość Objawienia Pańskiego
(dokonuje tego z ambony jeden z diakonów, kanoników albo prałatów ubranych w kapę,
po Ewangelii). W części tej zawarto także wskazówki dotyczące komentarzy liturgicznych,
przedmiotów niezbędnych do przygotowania liturgii.
Niezwykle ciekawa jest część V, w której omówione jest sprawowanie sakramentów.
Nie trzeba już szukać w poszczególnych księgach liturgicznych. Wszystko jest podane
przejrzyście, w jednym miejscu.
Wśród sakramentaliów szczególną moją uwagę zwróciły obrzędy ustanowienia akolitów
i lektorów – wzorcowe także dla przygotowania obrzędów błogosławieństw do pełnienia
funkcji liturgicznych oraz rozdział o procesjach i o wystawieniu oraz błogosławieństwie
eucharystycznym. Te ostatnie będą bardzo często wykorzystywane. Celebracje dotyczące
ważniejszych dni w życiu biskupa to te, które są związane z wyborem biskupa, z jego
święceniami, objęciem diecezji, przyjęciem biskupa w jego kościele katedralnym.
Wśród celebracji liturgicznych związanych z uroczystymi aktami rządów biskupa
na szczególną uwagę zasługuje wizytacja pasterska oraz wprowadzenie nowego proboszcza.
Stosunkowo najczęściej będziemy się stykali z tymi właśnie celebracjami.
Sporo uwag na ten temat znajduje się w agendach diecezjalnych, ale tu są one zebrane,
uporządkowane i wzorcowe.
W dodatkach zamieszczono uwagi na temat stroju prałatów (w nomenklaturze kościelnej
należą do nich i biskupi), tabelę pierwszeństwa dni liturgicznych, tabelę Mszy obrzędowych,
w różnych potrzebach, wotywnych i za zmarłych. Książka zawiera obszerny skorowidz
rzeczowy – jak i w wersji łacińskiej. Wszystkie hasła bardziej obszerne mają swoje podtytuły,
co znacznie ułatwia szukanie właściwego zagadnienia w tekście, np. „Krzyż
- jego symbolika
- sposoby uczczenia i ukazania.
- Krzyż arcybiskupi: kiedy się go używa, jak winien nieść do akolita (…)”

Warto, by pozycja ta znalazła się w bibliotekach naszych parafii, zwłaszcza tych
większych, z liczniejszą służbą liturgiczną.
oprac.: Wojciech Kosmowski
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