Wskazówki praktyczne

KOMENTATOR LITURGICZNY

KOMENTARZ LITURGICZNY
► nie

jest

wprost

potrzebny

do

przeżywania

liturgii,

stąd nie należy go stosować na siłę, ale wówczas,
gdy rzeczywiście pomaga wiernym w przezywaniu liturgii

► jest tym bardziej potrzebny im:

-

większa jest ilość członków zgromadzenia

-

mniej jest ono przygotowane do przeżywania liturgii

-

jest mniej uformowane

-

trudniejszy jest kontakt wzrokowo-słuchowy z celebransem
(np. z powodu wielkości czy układu miejsca celebracji)

KOMENTARZ LITURGICZNY
PODZIAŁ KOMENTARZY:
► ze

względu

kapłan-główny

na

osobę

celebrans,

komentatora:

może

inny

(np.

kapłan

być

nim

proboszcz,

Moderator Generalny czy Moderator Centrum), diakon, świecki
► ze względu na cel: wprowadzenie w myśl dnia (k. jednoczący)

lub w określony obrzęd (k. inicjacyjny)
► ze

względu

na

przeznaczenie

(grupę,

do

której

jest

kierowany): inny będzie dla dzieci, dla młodzieży, dla dorosłych,
dla teologów czy dla rolników
► ze względu na sytuację wspólnoty: rekolekcje, odpust,

inna uroczystość, Msza św. niedzielna itd.

KOMENTARZ LITURGICZNY
► ze względu na część liturgii (miejsce, w którym komentarz
się pojawia):
•

przed liturgią

•

po pozdrowieniu

•

przed liturgią słowa

•

przed procesją z darami

•

przed prefacją

•

przed znakiem pokoju

•

przed końcowym błogosławieństwem

Szczegółowe wyjaśnienie znaczenia poszczególnych komentarzy
znajdują się w „Ceremoniale Centrum Ruchu Światło-Życie”
oraz w opracowaniu „Komentator liturgiczny i jego posługa”
dostępnym na stronie CDL (patrz: źródła).

OGÓLNE ZASADY
Każdy posługujący w liturgii:
• pamięta, że uczestniczy w misterium
i ma innych do niego prowadzić
• przygotowuje się do swoich zadań
poprzez modlitwę, refleksję nad swoimi
czynnościami,
udział
w
próbie
służby liturgicznej
• tekst komentarza w twardych okładkach
przygotowuje przed celebracją i po niej
zanosi do zakrystii

ZADANIA KOMENTATORA
Pomaga wiernym uczestniczyć w liturgii:

•
•

wprowadza wiernych w tajemnicę dnia, w misterium liturgii

W iwskazuje
elki C
w a r t eposzczególnych
k
wyjaśnia obrzędy,
na zznaczenie
elementów celebracji

•

podaje wskazówki dotyczące np. postaw ciała

•

kieruje zewnętrznym uczestnictwem

wiernych w liturgii

- ich odpowiedziami, modlitwami i śpiewem
•

ukazuje związek między liturgią a życiem

Wskazówki praktyczne
• komentator otrzymuje gotowy komentarz
• powinien go kilkakrotnie głośno odczytać przed liturgią,
by wychwycić ewentualne pułapki językowe

Wielki Czwartek

• korzysta z mikrofonu ustawionego w pobliżu ambony
lub z mikrofonu scholi

• przed rozpoczęciem czytania czeka aż skończy się
poprzednia akcja liturgiczna (np. gdy wszyscy usiądą
po kolekcie)
• czyta wyraźnie, dość powoli; jego głos nie powinien
górować nad modlitwami celebransa

MODLITWY PRZED POSŁUGĄ I PO NIEJ

DO INDYWIDUALNEGO ODMAWIANIA
(W STOSOWNYM MIEJSCU I CZASIE)

Przyjdź, Duchu Święty!
Udziel mi łaski godnego
odczytywania komentarzy
w świętej liturgii Kościoła,
a wszystkim zgromadzonym
udziel daru rozumienia znaków
wyrażających tajemnicę
Chrystusa. Spraw, abyśmy
świadomie i czynnie
uczestniczyli w świętych
obrzędach liturgicznych.

Dzięki Ci, Duchu Święty,
za powołanie mnie
do odczytywania
komentarzy
w świętej liturgii Kościoła.
Spraw, abym nieustannie
pogłębiał rozumienie
tajemnic Chrystusa
i był apostołem Eucharystii
wobec innych ludzi.

MODLITWY DLA WSZYSTKICH POSŁUGUJĄCYCH
PRZED LITURGIĄ I PO NIEJ

Oto za chwilę przystąpię
do ołtarza Bożego, do Boga,

który rozwesela młodość moją;
do świętej przystępuję służby,
chcę ją dobrze pełnić.
Proszę Cię, Panie Jezu, o łaskę
skupienia, by myśli moje były
przy Tobie, by oczy moje

były zwrócone na ołtarz,
a serce moje oddane tylko Tobie.
Amen.

Boże, którego dobroć
powołała mnie do Twojej służby,
spraw, bym uświęcony
uczestnictwem
w Twych tajemnicach,
przez dzień dzisiejszy

i całe me życie
szedł tylko drogą zbawienia,
przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.

ŹRÓDŁA
• Dokumenty Kościoła: www.kkbids.episkopat.pl
• Ogólne Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego oraz Wskazania
Episkopatu Polski po wprowadzeniu nowego OWMR
• Ceremoniał Posług Liturgicznych
• Katechizm Służby Liturgicznej

• Opracowanie „Komentator liturgiczny i jego posługa” dostępne
na stronie Centralnej Diakonii Liturgicznej:
www.oaza.pl/cdl/download/
DLA_POSLUGUJACYCH/Komentator-lit-i-jego-posluga.pdf

