Wskazówki praktyczne

SŁUŻBA ŁADU

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
• wszystko przygotowuje przed celebracją
i po niej zanosi wszystko do zakrystii
(lub
zostawia
na
swoich
miejscach
w prezbiterium)

ZADANIA SŁUŻBY ŁADU
„Ogólne zadanie polega na trosce

o usuwanie wszystkiego, co mogłoby
zakłócać spokój i skupienie modlitewne
Wielki Czwartek
w zgromadzeniu.
(...)
Od strony pozytywnej
zadanie to można określić jako
dopomaganie zgromadzeniu
w osiągnięciu skupienia modlitewnego”
(KSL, 191)

ZADANIA SŁUŻBY ŁADU
ZADANIA SZCZEGÓŁOWE:
•

służba przy drzwiach, aby nie było zatłoczone przejście,

•

zapraszanie do zajmowania wolnych miejsc,

•

czuwanie, by spóźniający nie zakłócali skupienia i porządku,

•

zamykanie drzwi lub okien, gdy z ulicy dobiegają hałasy,

•

zapobieganie przeciągom,

•

uspokajanie lub dyskretne wyprowadzanie płaczących dzieci
we współpracy z rodzicami

•

toska o porządek przy procesjach, zwłaszcza przy procesji
komunijnej

•

troska o apteczkę czy kontakt z lekarzem lub pielęgniarką
(zwłaszcza w większych zgromadzeniach) dla osób,
które zasłabną itp.

Uzgodnienia z innymi uczestnikami celebracji
z ...
►

ceremoniarzem
(kapłanem
odpowiedzialnym
za przebieg liturgii), który wskazuje:
przebieg
procesji,
określa,
które miejsca są
asę,
trasy
i przebieg
wszystkich
procesji

do przygotowania (i do ewentualnego oznaczenia)
dla posługujących poza prezbiterium:
należy przygotować (i ew. oznaczyć):
podający intencje modlitwy wiernych
• podający intencje modlitwy wiernych
komentator
• komentator
łużba darów
• służba darów

 określa, które miejsca dla posługujących poza prezbiterium

►

z szafarzami Komunii św.
 wskazują im drogę do przejścia
 gdy jest wielu wiernych do Komunii w jakimś miejscu

kierują tam szafarza, który może tam podejść

PRZYGOTOWANIE BEZPOŚREDNIE
► posługujący

przychodzą miniumum
przed rozpoczęciem liturgii

30

minut

► przygotowują i w razie potrzeby oznaczają miejsca

dla innych posługujących
► ustawiają się w wyznaczonych miejscach:

•

w Wieczerniku: na górze, po bokach, na dole
i w środkowym przejściu

•

w dolnym kościele: w środkowej nawie, w bocznych
przejściach i przy wejściu do kościoła

POSŁUGA W CZASIE LITURGII
► interweniują w nietypowych sytuacjach np. ktoś zasłabnie,
ktoś
przeszkadza
w
przebiegu
liturgii
(także
fotograf
nieautoryzowany przez CDKS)

► wszelkie działania podejmują dyskretnie
► pilnują, by było wolne
Wprzejście
i e l k na
i trasie
C z procesji
w a r wejścia
t e k i procesji z darami
► formują
procesję
komunijną:
od wiernych siedzących w ostatnich
ławkach do pierwszych – podchodzenie
w
dwóch
rzędach
środkowym
przejściem, odchodzenie na boki
(patrz schemat obok)
► dbają, by było wolne przejście do zakrystii po liturgii
(ewentualnie przejście do innego miejsca, jeśli jest przewidziane
w obrzędzie np. do figury Niepokalanej, do grobu Sługi Bożego
ks. Franciszka Blachnickiego)

MODLITWY PRZED POSŁUGĄ I PO NIEJ

DO INDYWIDUALNEGO ODMAWIANIA
(W STOSOWNYM MIEJSCU I CZASIE)

Przyjdź, Duchu Święty!
Udziel mi łaski godnego
pełnienia zadań upiększania
kościoła oraz troski o ład
i porządek w czasie świętych
celebracji, a wszystkim
zgromadzonym udziel daru
umiłowania piękna. Spraw,
abyśmy wspólnie troszczyli się
o piękno domu Bożego i piękno
liturgicznych celebracji.

Dzięki Ci, Duchu Święty,
za powołanie mnie
do pełnienia zadań
upiększania kościoła
oraz troski o ład i porządek
w czasie świętych celebracji.
Spraw, abym zawsze
dostrzegał piękno dzieł
Bożych i był świadkiem
umiłowania piękna
wobec braci.

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

