Pielgrzymka -- czuwanie modlitewne Ruchów, Wspólnot i wszystkich ludzi
dobrej woli w 30. rocznicę wołania Sługi Bożego Jana Pawła II
„Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!”
Warszawa, 6 czerwca 2009 roku

Przebieg Eucharystii i błogosławieństwa krzyża *
Dokument wewnętrzny Zespołu Liturgicznego
Nieniejszy tekst stanowi podstawę do opracowania oficjalnego dokumentu dotyczącego przebiegu Liturgii w czasie Pielgrzymki. Niektóre z zawartych tutaj punktów
nie zostały jeszcze doprecyzowane. Dlatego w żaden sposób nie może być traktowany jako wersja oficjalna i jest przeznaczony wyłącznie do użytku wewnętrznego
Zespołu Liturgicznego.

Przed Liturgią
1. Ceremoniarze powinni zostać przedstawieni ks. Arcybiskupowi wcześniej, na osobnym spotkaniu.
Na tym spotkaniu też należy omówić z ks. Arcybiskupem przebieg liturgii 1.
2. Koncelebransi zajmują swoje miejsca przed Eucharystią2. Zajmowanie miejsc koordynuje jeden
z ceremoniarzy, IMIĘ I NAZWISKO, przy współpracy z klerykami3.
Komentarz techniczny: zapowiedz odsłonięcia i błogosławieństwa, krotki opis przebiegu uroczystości 4.

Błogosławieństwo Krzyża
3. Procesja wejścia formuje się w ustalonym miejscu: przed zakrystią dla biskupów i rusza do Krzyża.
4. W jej skład wchodzą:
a. posługujący
b. biskupi
c. główny celebrans
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W zakrystii odbywa się przedstawienie ceremoniarzy arcybiskupowi i biskupom. Ks. Marcin robi krótkie wprowadzenie
i podaje informacje dla koncelebransów z prezbiterium.
Teksty ME będą już na nich czekały na siedzeniach.
Klerycy będą prowadzić kaplanow do wyznaczonych dla nich miejsc w sektorze.
Komentarz z miejsca komentatora.
* Autorem oryginalnego dokumentu jest ks. Marcin Loretz

Na potrzeby publikacji w dalszej części dokumentu
usunięto dane personalne (imiona i nazwiska) osób,
które w czasie Pielgrzymki pełniły określone zadania.
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5. Po dotarciu do Krzyża Jubileuszowego następuje świecka część uroczystości:
a. przemówienia VIP-ów 5
b. śpiew chóru
c. odsłonięcie krzyża
6. Błogosławieństwo zgodnie z formularzem: nr 967-969
czytanie Flp 2,5-11 nr 973, Ps 31 nr 975 i Ewangelia J 3,13-17 albo J 19,25-27 nr 9746
modlitwa błogosławieństwa 977 albo 978 7
okadzenie krzyża ze śpiewem antyfony 979
celebrans powinien w których sowach zachęcić do uczczenia krzyża – albo w milczeniu albo
podczas śpiewania odpowiedniej pieśni 8
e. modlitwa końcowa 9

a.
b.
c.
d.

Komentarz wprowadzający w liturgię
Schola rozpoczyna śpiew.

Obrzędy wstępne
7. Procesja wejścia: od Krzyża do prezbiterium
8. Dojście do ołtarza
a. zabranie mitry i pastorału przed ucałowaniem ołtarza
b. zasypanie i okadzenie -- dwaj diakoni towarzyszą Arcybiskupowi
9. Pozdrowienie -- podanie mikrofonu
10. Powitanie ks. Arcybiskupa i koncelebransów przez Moderatora Generalnego 10
11. Akt pokuty -- forma 1
12. Gloria
13. Kolekta (podanie mszału i mikrofonu) -- formularz mszalny z Mszy wotywnej o Duchu Świętym
14. Nałożenie mitry -- diakon (po zajęciu miejsca siedzącego przez ks. Arcybiskupa)
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Trzeba określić kolejność i czas trwania przemówień!
Wyboru może dokonać ks. Arcybiskup zależnie od treści przemówienia, które zaplanował i które wygłosi w pkt 968,
we wprowadzeniu oraz po czytaniach, które może wyjaśnić -- 976.
Sugeruję tę pierwszą formułę.
Coś tu trzeba wybrać.
Czy ma być dalej błogosławieństwo i odesłanie czy tez procesja powinna ruszyć do ołtarza? Chyba to drugie.
Do ustalenia z ks. Moderatorem
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Liturgia Słowa
15. Komentarz przed Liturgią Słowa -- odczytany z pulpitu komentatora
16. I czytanie, psalm (z ambony), II czytanie, aklamacja przed Ewangelią -- aklamację śpiewa chór,
a nie kantor z ambony (teksty z liturgii papieskiej 02.06.1979 r.)
17. Zasypanie -- na stojąco 11
18. Błogosławieństwo diakona czytającego Ewangelię
19. Procesja z Ewangeliarzem: świece, kadzidło i łódka, diakon niosący Ewangeliarz
20. Zdjęcie mitry i wręczenie pastorału
21. Odczytanie Ewangelii
22. Błogosławieństwo Ewangeliarzem
23. odniesienie Ewangeliarza przez diakona w ustalone wcześniej stosowne i godne miejsce 12
24. Podanie mitry
25. Homilia -- miejsce przewodniczenia lub ambona
26. Powrót ks. Arcybiskupa na miejsce siedzące, odebranie mitry i pastorału i cisza po homilii 13
27. Credo 14
28. Modlitwa powszechna
a. wprowadzenie do modlitwy powszechnej -- podanie tekstu wprowadzenia
b. odczytanie poszczególny wezwań 15 -- z ambony (ceremoniarz liturgii słowa)
c. zakończenie modlitwy powszechnej -- podanie tekstu

Liturgia Eucharystyczna
29. Arcybiskup siada, otrzymuje mitrę
30. Przygotowanie ołtarza (włączenie mikrofonu ołtarzowego, przygotowanie odpowiedniej ilości korporałów), formowanie procesji z darami.
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Arcybiskup zawsze prosi by robić to na stojąco -- wiemy z doświadczenia
Prawdopodobnie na kredens – powinien być duży.
Do akceptacji przez ks. Arcybiskupa.
ks. Tomasz proponuje napisanie i podanie ks. Arcybiskupowi wprowadzenia do Wyznania Wiary. Np: Stojąc w miejscu
skąd 30 lat temu rozległo się wołanie „niech zstąpi Duch Twój...”, wyznajmy naszą wiarę...
Przez przedstawicieli Ruchu z różnych krajów -- Polska, Ukraina, Słowacja, Niemcy...
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31. Komentarz z miejsca komentatora poprzedzający procesję. Schola intonuje śpiew.
32. Procesja z darami:
posługują diakoni i ministranci ołtarza 16 -- w procesji idą przedstawiciele poszczególnych stanów
w Ruchu (ODB, OND, ONŻ, INMK, DK), przedstawiciele KWC, Centrum Myśli JPII i Rady
Ruchów Katolickich. Procesją kieruje żeński ceremoniarz darów. Ks Arcybiskup odbiera dary
przed ołtarzem.
33. Zabranie mitry -- ks. Arcybiskup oddaje mitrę po dojściu do ołtarza, a przed otrzymaniem od
diakona pateny z chlebem
34. Okadzenie Ołtarza, Kns i ludu
35. Zabranie piuski na rozpoczęcie Modlitwy Eucharystycznej (I ME) -- zdejmuje diakon, tackę podaje
min. ołtarza.
36. Sanctus (rozdanie tekstów ME, kadzidło)
37. Modlitwa koncelebransów (mikrofon bezprzewodowy)
38. Koniec Modlitwy Eucharystycznej (wyjście kadzidła, zebranie tekstów ME)
39. Wprowadzenie do „Ojcze nasz” (podanie przygotowanego tekstu)
40. Przekazanie znaku pokoju (wezwanie diakona, ułożone prze DL)
41. Agnus Dei
Komentarz techniczny: przedstawienie przebiegu Komunii Świętej
42. Podanie cyborium głównemu celebransowi
43. Komunia święta 17. Chóry intonują śpiew
44. Odniesienie naczyń liturgicznych na miejsce puryfikacji (przygotowanie vasculów i puryfikaterzy)
i przechowania pozostałych konsekrowanych komunikantów
45. Podanie Lavabo -- piuska potem (przy miejscu siedzącym biskupa odbywa się na klęcząco -ministranci ołtarza)
46. Modlitwa po Komunii (podanie tekstu i mikrofonu)
47. Podziękowania 18 (podanie mikrofonu bezprzewodowego)
16
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W tym dwóch akolitów
Szczegółowy plan w opracowaniu.
Do ustalenia z ks. Moderatorem Generalnym.
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48. Arcybiskup otrzymuje mitrę i mówi -- „Pan z wami”. Diakon mówi – „Pochylcie głowy na błogosławieństwo” 19. Arcybiskup odmawia tekst uroczystego błogosławieństwa o Duchu Świętym,
otrzymuje pastorał i mówi „Niech was błogosławi...”. Diakon odsyła lud (podanie mikrofonu)
49. Formowanie procesji wyjścia i wyjście
50. Modlitwa i zakończenie posługi (wcześniejsze przygotowanie tekstu)

Odpowiedzialni za poszczególne grupy posług:

19

Główny ceremoniarz
Główny ceremoniarz służby żeńskiej
Ceremoniarz strony słowa
Ceremoniarz strony darów
Ceremoniarz koordynujący rozdzielanie Komunii św.

IMIĘ I NAZWISKO
IMIĘ I NAZWISKO
IMIĘ I NAZWISKO
IMIĘ I NAZWISKO
IMIĘ I NAZWISKO

Ceremoniarz koordynujący puryfikację

Ceremoniarz WMSD

Ceremoniarz
Ceremoniarz
Ceremoniarz
Ceremoniarz

IMIĘ I NAZWISKO
IMIĘ I NAZWISKO
IMIĘ I NAZWISKO
IMIĘ I NAZWISKO

komentarzy i modlitwy wiernych
służby darów
służby zakrystii
służby ładu

Lub formułę uprzednio przez nas ułożoną, wtedy trzeba mu podać.
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