
KODEKS DOBRYCH PRAKTYK LITURGICZNYCH 

 

oprac. Wojciech Kosmowski w Święto Podwyższenia Krzyża Świętego AD 2014  

 

CEL: świadomy, czynny, owocny, pełny udział wiernych w liturgii  

– przemieniający życie, prowadzący do zbawienia.  

 

WPROWADZENIE 

Każda liturgia niesie z sobą nieskończone łaski, które wysłużył nam Zbawiciel 

na Krzyżu. Czerpanie ich, współpraca z łaską Bożą może być utrudniona albo 

łatwiejsza dzięki kapłanom i innym osobom, które współtworzą liturgiczny świat 

świętych znaków. Niewyraźne przeczytanie lekcji, nieznane nikomu śpiewy, niedbałe 

pełnienie posług i funkcji liturgicznych często gorszy wiernych i denerwuje. Z drugiej 

strony piękne, porywające czytanie, dostosowana do potrzeb duchowych wiernych 

homilia i komentarze, śpiewane z duchem i mocą pieśni liturgiczne, piękne spełnianie 

czynności przybliżają nam wyraźniej tajemnice wiary, które celebrujemy. 

 

DROGI DO CELU:  

 solidna formacja podstawowa i diakonijna,  

 przykład animatorów w grupach, rodziców dla dzieci – prowadzenie innych 

poprzez mistagogię: wprowadzanie, wtajemniczanie w misterium liturgii, 

 poprawność techniczna podporządkowana jest duchowości liturgicznej. 

 

PRZYKŁADY ROZWIĄZAŃ PRAKTYCZNYCH : 

 pomoc braciom i siostrom w rozeznawaniu ich talentów, powołania w Kościele, 

w tym do pełnienia określonych funkcji w liturgii, 

 zapraszanie możliwie wielu osób do pełnienia funkcji liturgicznych, pełnienie kilku 

z nich przez jedną osobę na danej liturgii powinno stać się rzadkością,  

 próba przed liturgią powinna być normą, a nie wyjątkiem, 

 dokładny, imienny podział funkcji liturgicznych, 

 współpraca wszystkich zaangażowanych w przygotowania (szczegółowe przykłady 

zawierają „Krótkie pomoce liturgiczne” zamieszczone na stronie: www.oaza.pl/cdl 

w zakładce „Materiały dla posługujących”), 

 odpowiednio wczesne przygotowanie wszystkich elementów celebracji – przedmiotów, 

miejsca, tekstów (zob. też przykłady niżej), 

 komentarze i modlitwa wiernych powinny być sprawdzone najpóźniej na 3 dni 

przed celebracją (przesłane przynajmniej do głównego celebransa i ceremoniarza), 

 każdy dba o to, by wszystko, czego potrzebuje na liturgii było przygotowane 

(a po liturgii - by trafiło na miejsce, np. lektor troszczy się o lekcjonarz), 

 wszyscy dbamy o piękno, prawdziwość i zgodność z duchem Kościoła wszystkich 

znaków liturgicznych. 

http://www.oaza.pl/cdl

