C HECKLIST – E UCHARYSTIA
WPROWADZENIE
Ten

typ

pomocy

liturgicznych

ma

pośrednią

długość:

mieści się pomiędzy krótkimi i najkrótszymi pomocami liturgicznymi.
Nawiązuje do metody często stosowanej w dzisiejszym świecie.
Otóż w dziedzinach związanych z techniką wprowadza się
zestawienia, tzw. checklist (lista kontrolna). Ich zadaniem jest
wprowadzenie

procedur

zmierzających

do

szczegółowego

sprawdzenia czy wszystko jest należycie przygotowane. Ma to
szczególne znaczenie w sprawach związanych np. z lotnictwem
czy lotami kosmicznymi, gdzie „porażka nie wchodzi w grę”
i bezpieczeństwo jest priorytetem. Te metody są stosowane również
w bardziej prozaicznych zajęciach np. w kuchni (przepisy kulinarne)
czy w czasie wyjazdów (spis rzeczy do przygotowania, gdy trzeba
się spakować).
W liturgii możemy zastosować tę metodę przez analogię
i nadać jej znacznie głębszy sens. Nawiązujemy do procedur
stosowanych w świecie i znanych wielu osobom z ich praktyki
zawodowej lub codziennego życia. Chodzi o to, by liturgia ukazała
się w pełni jako świat świętych znaków zgodnie z zamysłem Kościoła.
Świat, w którym każda czynność, każdy znak – czy to związany
z osobą (postawy, gesty) czy przedmiotem – był starannie
przygotowany i poprawnie wykonany. Celem jest bowiem to,
by prowadzić zarówno wiernych, jak i posługujących do świadomego,
czynnego, owocnego uczestnictwa. Należy zadbać przy tym także
o piękno spełnianych czynności, rozumiejąc ich sens i żyjąc
duchowością liturgiczną.
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CHECKLIST – EUCHARYSTIA
M INIS T R ANT M IT R Y
M INIS T AR NT P AS T O R AŁ U

PRZYGOTOWANIE DUCHOWE
❑

Czy znam rodzaje insygniów biskupa i ich znaczenie?

❑

Czy modlę się za biskupa?

❑

Czy odmawiam przed i po liturgii modlitwę osobistą i wspólnotową?

W CZASIE PRÓB
❑

Czy wiem, jaka jest trasa procesji wejścia i wyjścia do zakrystii?

❑

Jak się ustawić w procesjach wraz z innymi posługującymi?

❑

Czy znam miejsce, które będę zajmował w prezbiterium?

❑

Czy wiem, kiedy będą używane mitra/pastorał?

❑

Z kim i w jaki sposób będę współpracował w tej posłudze
przyjmując i oddając insygnia (z ceremoniarzem czy z kapelanem)?

TUŻ PRZED LITURGIĄ
❑

Czy ustalenia odnośnie do przebiegu obrzędów poczynione
na próbie nie zmieniły się?

❑

Czy mam strój liturgiczny i welon do insygniów?
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