OJDL Laski pod Warszawą 14-15.12.2013 r.

Z A DA NI E L I T U RG I C Z NE
Ruch Światło-Życie to eklezjologia Vaticanum II zamieniona na język praktycznego ruchu,
praktycznego działania. Największe wyzwanie, które nas czeka w najbliższym czasie to…
No właśnie, w 2016 r. w Krakowie odbędzie się Światowy Dzień Młodzieży. Przyjadą
setki tysięcy młodych ludzi.
Zaproponujmy jak w praktyczny sposób zaplanować ich uczestnictwo w liturgii
i współtworzenie jej, zapalenie do podejmowania różnych funkcji liturgicznych w czasie
celebracji przygotowujących do głównych obchodów, by liturgia coraz pełniej stawała się
źródłem i szczytem ich życia, by ich zaszczytem i radością było podjęcie funkcji. Co więcej
– by nie robili tego tylko w Krakowie, ale zanieśli to do swoich krajów, diecezji, parafii.
ZAŁOŻENIA:
Przygotowanie trwa 5 dni, w tym czasie mogą prócz Eucharystii odbywać się i inne celebracje
liturgiczne. Grupy spotykają się w różnych parafiach, możliwe są także celebracje w salach
kongresowych (różne grupy językowe).
1) Z jakich pomysłów możemy korzystać?
- przygotowanie dnia wspólnoty Ruchu na oazach letnich (stacje)
- kręgi liturgiczne
- przygotowanie liturgii w czasie KO, COM, DWDD, DWR,
2) Jakich materiałów potrzebujemy?
- dla animatorów
- dla ceremoniarzy
- dla scholii
- dla poszczególnych posługujących
- dla wszystkich uczestników liturgii
3) Z czyjej pomocy powinniśmy korzystać?
- ilu i jakich osób potrzebujemy
- jak te osoby przygotować
4) Jaki powinien być harmonogram takich przygotowań?
(jeśli ŚDM będą w ostatni weekend lipca 2016)
5) Pytania dodatkowe
- Jakie trudności nas czekają, jak je pokonywać?
- Z czyjej strony możemy spodziewać się pomocy?
- Jakich metod (z różnych dziedzin, np. psychologia, socjologia, informatyka) użyć,
by to przygotowanie było możliwie najbardziej skuteczne?

- w tym roku: wprowadzenie, praca w grupach - ERŻ, medytacje, nabożeństwo słowa,
prezentacja ppt koncepcji): http://www.kdm.org.pl/
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 jak to było? PROGRAM ŚDM RIO 2013: http://www.rio13.pl/news.php?i=2&j=206
 jak to będzie? STRONA OFICJALNA ŚDM 2016: http://www.krakow2016.com/pl/
 STRONA KRAJOWEGO DUSZPASTERSTWA MŁODZIEŻY (materiały do przygotowania
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Linki:

Propozycja formacji liturgicznej
w czasie ŚDM 2016 w Krakowie
Hasło:
„Zanurzanie się w liturgii jako źródle Miłosierdzia Bożego”
Opis hasła:
Męka, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa są szczytowym objawieniem
miłości miłosiernej Boga. Dzieło odkupienia stale owocuje i aktualizuje się
w sakramentach świętych, które są niewyczerpanymi źródłami
Miłosierdzia Bożego.
Cele:
by liturgia stawała się coraz bardziej źródłem i szczytem życia młodych,
by jej uczestnictwo w liturgii było coraz bardziej świadome, czynne, owocne, pełne,
by młodzież odkrywała swoje miejsce w Kościele (talenty do pomnożenia),
by młodzi chętnie angażowali się w przygotowywanie celebracji ŚDM (by każdy
chętny mógł podjąć posługę podczas jakiejś celebracji - już po przyjechaniu
do Polski, a przed Mszą pod przewodnictwem papieża), a potem w swoich
środowiskach. Liturgia jako leitos ergon - wspólne dzieło. By młodzi odkrywali
zaszczyt i radość w Bożej służbie (także w aspekcie powołania do takiej służby),
 by współpracowali z innymi uczestnikami liturgii - kapłanami i świeckimi,
 by posiedli odpowiednią wiedzę i formację liturgiczną.





Metody:

Strona

Grupy docelowe (różnorodne metody):
 formacja/edukacja liturgiczna przed ŚDM - krótkie filmiki (YouToube) do pobrania
ze strony ŚDM (treść, ale i ciekawość formy - zob. przykład 1, przykład 2)
 w czasie bezpośrednio poprzedzającym ŚDM i podczas ŚDM:
 wcześniejsze, bardziej pogłębione przygotowanie delegatów-animatorów grup
z poszczególnych krajów, którzy nie tylko zaangażują się w Krakowie, ale także
po powrocie ze ŚDM,
 materiały dla uczestników ŚDM - nie tylko w formie drukowanej (np. e-book),
 punkty liturgiczne przy każdym kościele dla osób pragnących zaangażować się
w liturgię danego dnia,
 propozycja gry miejskiej - zdobywanie sprawności wsparte aplikacją (wskazanie
miejsc, rodzajów celebracji, warsztatów, w których można będzie uczestniczyć),
 stworzenie gry komputerowej „I ty możesz zostać ceremoniarzem”.
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1) Celebracje liturgiczne (rożne - obok Mszy św. także nabożeństwa, liturgia
godzin) - dobrze przygotowane, poprawnie oraz pięknie celebrowane same
w sobie mają znaczenie ewangelizacyjne.
2) Kręgi liturgiczne.
3) Rekolekcje, kursy.
4) Zawsze droga mistagogiczna, a nie przygotowanie tylko poprzez “szkolenia”.

Opis przygotowania do ŚDM:
(metoda stacji - jak przygotowanie do dnia wspólnoty)
 elementy formacji liturgicznej w ciągu rocznego przygotowania w swoich diecezjach
(wprowadzenie do metody kręgu liturgicznego): w Adwencie np. Nabożeństwo
Słowa Bożego, w okresie Wielkiego Postu - wspólnotowa celebracja pokuty
i pojednania z indywidualną spowiedzią i rozgrzeszeniem, Eucharystia
w okresie Narodzenia Pańskiego i Wielkanocnym, w okresie zwykłym - celebracja
liturgii godzin. Ponadto inne elementy pobożności Eucharystycznej - Uroczystość
Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej - zachęcenie do przeżycia adoracji
Najświętszego Sakramentu i procesji,
 zachęta do odmawiania modlitw (np. litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa
- patrz: Compendium Eucharisticum),
 przed ŚM w Polsce (i w innych krajach): rekolekcje (typu: KODAL, KAMuzO)
dla ceremoniarzy, animatorów, przewodników scholi/kantorów, a także dla
członków zespołów służby liturgicznej.
Niezbędne będą działania ad intra:
Potrzeba odnowienia charyzmatu liturgii w Ruchu (dlaczego jest to dla nas ważne)
oraz budowania świadomości i zaangażowania całego Ruchu - każdy powinien
czuć się odpowiedzialny za to dzieło (nie ma to być dzieło, które zaangażuje
tylko członków diakonii liturgicznych).
 podjęcie tematu na KO (nie tylko konferencje, ale także spotkania w grupach;
może także w czasie COM),
 formacja w ciągu roku - nie tylko materiały formacji permanentnej, ale także
dla uczestników (nie tylko po ONŻ II*) - trzeba przypomnieć istotę i metodę kręgu
liturgicznego,
 propozycja przeżywania kręgów liturgicznych w rodzinach (każda rodzina
przygotowuje się do przeżywania niedzielnej liturgii).
Punktem wyjścia do zaangażowania Ruchu powinno być to, że Jan Paweł II
zbudował koncepcję ŚDM na bazie dni wspólnoty RŚŻ (poza Ruchem mało kto
o tym wie, nawet jeśli wielokrotnie uczestniczył w ŚDM).
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 w czasie ŚDM kręgi liturgiczne, próby służby liturgicznej, same celebracje
(codziennie Eucharystia, w wybrane dni celebracje liturgii godzin, nabożeństwa
eucharystyczne, liturgia słowa Bożego, wspólnotowa celebracja pokuty
i pojednania z indywidualną spowiedzią i rozgrzeszeniem),
 dla chętnych osobne spotkania wieczorem z zaangażowanymi w liturgię dorosłymi
(niekoniecznie sama młodzież!) - kantorzy, członkowie scholi, nadzwyczajni szafarze
Komunii św., ustanowieni świeccy lektorzy, akolici, diakoni stali (by pokazać,
że można się angażować w liturgię nawet i przez pół wieku),
 główne obchody, z papieżem - przygotowanie przebiega innym rytmem, zgodnie
z ustaleniami z ceremoniarzem papieskim.
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Sprawowanie i przygotowywanie liturgii w czasie ŚDM:

Osoby zaangażowane w przygotowanie
a) w ujęciu instytucjonalnym:





Komisja Muzyczna i Liturgiczna ds. Organizacji ŚDM,
Komisja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Episkopatu,
słuchacze i absolwenci IFPL, studenci studiów doktoranckich w zakresie liturgiki,
moderatorzy i odpowiedzialni Ruchu Światło-Życie.

b) w ujęciu indywidualnym:
 ceremoniarze, animatorzy i kantorzy pod przewodnictwem prezbitera lub diakona
(con. po 1 osobie na każde miejsce celebracji),
 posługujący w odpowiedniej liczbie, zależnie od rodzaju, miejsca celebracji
(przygotowani w diecezjach i krajach jeszcze przed ŚDM, zgłaszający się do posług
na ŚDM i jeszcze przed ŚDM),
 inni posługujący oraz odpowiedzialni zachęceni i przygotowani w czasie rekolekcji
liturgicznych przed ŚDM (forma KODAL),
 programiści do stworzenia aplikacji (Android, Apple iOS, Windows Phone),
 tłumacze (konieczna współpraca z teologami),
 ministranci-aktorzy do stworzenia filmików,
 informatycy (pozycjonowanie),
 logistyka - każde, nawet najmniejsze zadanie musi być dobrze zaplanowane.
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 „Krótkie pomoce liturgiczne”
 „Katechizm służby liturgicznej”
 „Kręgi liturgiczne” (do adwentu 2015 wyłącznie - rok B, potem C) - zakładając,
że przygotowanie w poszczególnych krajach i diecezjach będzie trwało od lipca
2015 do czerwca 2016
 prezentacje na temat funkcji i posług liturgicznych (przykład)
 modlitwy posługujących (do indywidualnego i wspólnotowego odmawiania)
--- Mszał i lekcjonarz oraz rytuał do nabożeństw,
 plany wszystkich celebracji,
 kręgi liturgiczne dostosowane do programu ŚDM (konspekty spotkania, teksty
liturgii w pakietach pielgrzyma),
 materiały do formacji kapłanów - moderatorów, animatorów, ceremoniarzy,
przewodników scholi, dla posługujących i dla wszystkich uczestników liturgii
- drukowane i elektroniczne (dokumenty PDF, filmy YouTube oraz aplikacje)
 Śpiewnik liturgiczny ŚDM - założenia:
 śpiewy liturgiczne (zatwierdzone przez episkopaty danego kraju / grupy
językowej), po polsku, łacinie (melodie gregoriańskie), angielsku, niemiecku
(inne języki? może po 1 śpiewie)
 śpiewy nadające się do różnych celebracji (Msza, liturgia godzin, nabożeństwa
słowa Bożego, nabożeństwo pojednania)
 musiałyby być tam także śpiewy przewidziane na główną Eucharystię
 redakcja - merytoryczna i techniczna - teologów liturgii z poszczególnych krajów
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Spis pomocy (aktualnych i potencjalnych)

Źródła
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KONSTYTUCJA O LITURGII ŚWIĘTEJ
OGÓLNE WPROWADZENIE DO MSZAŁU RZYMSKIEGO,
WSKAZANIA EPISKOPATU POLSKI
OGÓLNE WPROWADZENIE DO LITURGII GODZIN
WPROWADZENIE TEOLOGICZNO-PASTORALNE DO LEKCJONARZA MSZALNEGO
CEREMONIAŁ LITURGICZNEJ POSŁUGI BISKUPÓW
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