PYTANIA I POLECENIA DOTYCZĄCE OWMR
WSTĘP
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Kto i kiedy ustanowił Eucharystię? (2)
Komu Chrystus zlecił sprawowanie Eucharystii? (2)
Padaj cztery rodzaje ofiary jakimi jest Ofiara Mszy Świętej? (2)
Kiedy w szczególny sposób adorujemy „ten podziwu godny sakrament, jakim jest Msza Święta”? (3)
W którym dniu wspomina się ustanowienie kapłaństwa? (4)
Przez jaki gest zostaje nadana władza kapłańska? (4)
Czy sprawowanie Eucharystii jest czynnością Kościoła czy prywatną danej wspólnoty? (5,91)
Czy możemy dowolnie wykonywać czynności, które do nas nie należą?
Jakie „charaktery” Liturgii zostały szczególnie docenione na Soborach? (12)
Czy Sobór Watykański II całkowicie zmienił postanowienia Soboru Trydenckiego? (15)
I. ZNACZENIE I GODNOŚĆ SPRAWOWANIA EUCHARYSTII

11.
12.
13.
14.
15.

Czy kapłan musi codziennie sprawować Eucharystię? (19)
Pod czyim przewodnictwem celebracje „winny być przykładem dla całej diecezji”? (22)
Kto jest opiekunem i stróżem całego życia liturgicznego w diecezji? (22)
Komu pozostawiono wybór niektórych obrzędów i tekstów do Mszy Świętej? (24)
Czy ksiądz może dodawać do Mszy własne pomysły? Dlaczego? (24)
II. STRUKTURA MSZY ŚWIĘTEJ ORAZ JEJ ELEMENTY I CZĘŚCI

16. W jaki sposób Zbawiciel jest obecny w sprawowaniu Mszy?(27)
17. Z ilu zasadniczych części składa się Msza Święta? Jakie to są? (28)
18. Kto przemawia do ludu poprzez czytanie w Kościele Pisma Świętego? (29)
19. Co to są „modlitwy przewodniczącego”? Wymień je. (30)
20. Kiedy można stosować komentarze w liturgii? (31)
21. Kiedy kapłan wypowiada modlitwy w swoim imieniu a nie w imieniu całej wspólnoty? (33)
22. Jaki szczególny „charakter” ma sprawowanie Eucharystii? (34)
23. Jakie elementy Mszy Świętej są bardzo ważnym czynnikiem przyczyniającym się do „pogłębienia komunii między
kapłanem a ludem”? (34 – 36)
24. Jakie modlitwy stanowią samodzielny obrzęd, czyli akt liturgiczny we Mszy Świętej? (37)
25. Jakie modlitwy Mszy Świętej „towarzyszą jakiemuś obrzędowi”? (37b)
26. Czy stosowanie śpiewu podczas Mszy świętej jest zawsze konieczne? (40)
27. Jaki rodzaj śpiewu powinien zajmować pierwsze miejsce w czasie liturgii? (41)
28. Czego znakiem jest „zachowywanie przez wszystkich uczestników jednolitych postaw ciała”? (42)
29. Kiedy w czasie Mszy Świętej powinno się zachować milczenie? (45)
30. Co zaliczamy do obrzędów wstępnych? (46)
31. Jaki jest cel obrzędów wstępnych? (46)
32. Co rozpoczyna celebrację Mszy Świętej? (47)
33. Kto może recytować antyfonę na Wejście? Gdzie znajdziemy właściwą dla danej Mszy antyfonę?(48)
34. Z jakiego miejsca kapłan powinien rozpocząć Eucharystię? (50)
35. Co to jest absolucja? Czy posiada skuteczność sakramentu pokuty? (51)
36. Czy wezwania z Kyrie można powtarzać trzykrotnie? (52)
37. Jaki rodzaj pieśni stanowi Gloria? (53)
38. Czy Chwała na wysokości można zastąpić innym tekstem? (53,366)
39. Kiedy śpiewa się lub recytuje Chwała na wysokości? (53)
40. Co to jest konkluzja trynitarna? (54)
41. Czy celebrans może odmówić dwie (lub więcej) kolekty/modlitwy nad darami/modlitwy po Komunii? (54,77,89)
42. Czy czytania lub psalm można zastąpić tekstami niebiblijnymi (np. kolędą)? (57)
43. Z jakiego miejsca wykonuje się czytania? (58)
44. Co stanowi szczyt liturgii słowa? (60)
45. W jaki sposób może być wykonywany psalm? (61)
46. Z jakich dwóch ksiąg liturgicznych wymienionych w punktach 61 i 62 można wykonywać psalm i Aklamację przed
Ewangelią? (61,62)
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Do kogo zasadniczo należy wykonywanie psalmu responsoryjnego? (61,102)
Czy jeżeli psalm responsoryjny jest recytowany to można opuścić aklamację przed Ewangelią? (63)
Co to jest psalm allelujatyczny? W jakich okresach liturgicznych śpiewamy Alleluja? (62)
W jakim momencie Mszy św. wykonuje się sekwencję? (64)
W jakie dni roku liturgicznego należy wykonać sekwencję obowiązkowo? (64)
Kto z zasady powinien wygłaszać homilię? (66)
W jakie dni powinno się wykonywać Credo? (68)
Jakie 4 intencje powinna zawierać Modlitwa Powszechna? (70)
Jakie dary powinny zostać obowiązkowo przyniesione w procesji z darami? (72)
Co wyraża (symbolizuje) obmycie rąk w czasie Mszy Świętej? (76)
Jaka część Mszy Świętej jest „ośrodkiem i szczytem całej celebracji”? (78)
Co dokonuje się podczas słów konsekracji? (79 d)
Jakie są części Modlitwy Eucharystycznej? Jest ich 8. (79)
Wyjaśnij co to jest epikleza. (79)
Wyjaśnij co to jest anamneza. (79)
Wyjaśnij co to są modlitwy wstawiennicze. (79)
Wyjaśnij co to jest końcowa doksologia. (79)
Wyjaśnij co to jest embolizm? (81)
Jaka jest najważniejsza zasada przekazywania znaku pokoju? (82)
Czy obrzędu Łamania Chleba może dokonać akolita? (83)
Podaj 4 elementy, które tworzą obrzędy zakończenia. (90)
III. FUNKCJE I POSŁUGI WE MSZY ŚWIĘTEJ

68. W jakie 3 szaty liturgiczne powinien być ubrany biskup, jeżeli nie przewodniczy Eucharystii?(92)
69. Jakim obrzędom powinien przewodniczyć biskup nie celebrując Eucharystii? (92)
70. Kto na mocy święceń może prócz biskupa przewodniczyć Eucharystii? (93)
71. Kto „zajmuje pierwsze po prezbiterze miejsce wśród tych, którzy pełnią posługę w celebracji Eucharystii”? (94)
72. Jakie funkcje wykonuje diakon podczas Mszy Świętej? (94, 171)
73. Do czego jest ustanowiony lektor? Jakie są funkcje lektora? (99, 194 – 198)
74. Jakie są zadania świeckich ministrantów? (100 – 102)
75. Czy zakrystianin pełni funkcję liturgiczną? Co należy do jego zadań? (105)
76. Czy zbierający ofiarę pełni funkcję liturgiczną? (105)
77. Czy komentator pełni funkcję liturgiczną? Co należy do jego zadań? (105)
78. Czy osoby przyjmujące w drzwiach kościoła pełnią funkcję liturgiczną? (105)
79. Co OWMR mówi o posłudze ceremoniarza? (106)
80. Jeżeli „jest kilka osób mogących pełnić tę samą funkcję” to można dzielić między nich różne jej części? Podaj przykład. (109)
IV.

RÓŻNE FORMY SPRAWOWANIA MSZY ŚWIĘTEJ

81. Jaka Msza Święta zajmuje pierwsze miejsce w Kościele lokalnym ze względu na znaczenie symboliczne? (112)
82. Z jakiej księgi należy czerpać normy prawne, jeśli Mszy Świętej przewodniczy biskup? (112)
83. Czy ołtarz musi być nakryty obrusem? Jaki kolor powinien mieć obrus ołtarzowy? (117)
84. Co należy przygotować do Mszy Świętej na ołtarzu i przy nim? (117 – 119)
85. Co należy przygotować do Mszy Świętej w prezbiterium (nie licząc ołtarza)? (117 – 119)
86. Co należy przygotować do Mszy Świętej w zakrystii? (117 – 119)
87. Jeżeli przy/na ołtarzu jest umieszczony krzyż, to czy wolno ustawić jeszcze krzyż procesyjny? (122)
88. Jeżeli nie ma lektora to kto winien wygłosić wszystkie czytania? (135, 176, 101)
89. Jakie postawy i gesty przyjmujemy podczas Wyznania Wiary? W jakie dni występuje różnica i jaka ona jest? (275,137)
90. Gdy nie ma śpiewu na przygotowanie darów i celebrans głośno odmawia formułę błogosławieństwa wina lub chleba to jaką aklamację odpowiada lud? (142)
91. Czy celebrans może wyjść przekazać znak pokoju wiernym w ławkach w nawie głównej? (154)
92. Kiedy powinien się rozpocząć śpiew na Komunię? (159)
93. Czy wierni świeccy mogą przekazywać sobie patenę/kielich z Najśw. Sakramentem lub sami brać Komunię Świętą?
(160)
94. Czy puryfikacji można dokonać po Mszy Świętej? (163)
95. Czy diakon zwraca się z prośbą do kapłana o błogosławieństwo przed odczytaniem Ewangelii? (175)

96. Czy przy obliczaniu ilości potrzebnych dużych Hostii należy uwzględnić obecnego diakona? (182)
97. Kiedy można celebrować (lub koncelebrować) Mszę Świętą kilka razy w ciągu dnia? (204)
98. Czy wolno dopuścić kogoś do koncelebracji po rozpoczęciu Mszy Świętej? (206)
99. Czy biskup musi wstać w czasie śpiewu Alleluja? (212)
100. Jaką inną nazwę nosi I Modlitwa Eucharystyczna? (219)
101. Czy Krew Pańską można spożywać np. przez rurkę lub łyżeczką? (245)
102. Poprzez jaki gest oddaje się cześć ołtarzowi lub księdze Ewangelii? (273)
103. Jaki gest wykonują usługujący noszący krzyż procesyjny oraz świece po dojściu do ołtarza w czasie procesji wejścia? (274)
104. Czy wymawiając słowa „Jezu Chryste”(lub podobne) w Gloria, Wyznaniu Wiary, w aklamacji „Oto wielka tajemnica wiary” oraz innych pochyla się głowę? (275a)
105. Jakie są ogólne zasady wykonywania ukłonów? (275)
106. Wymień 5 momentów Mszy Świętej, podczas których wykonuje się okadzenia (276)
107. Co jest potrzebne do puryfikacji kielicha? (279)
108. Kto może przyjmować Komunię Świętą pod obiema postaciami? (283)
109. Kto może usługiwać przy podawaniu kielicha, jeżeli udziela się Komunii Świętej pod obiema postaciami? (284)
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URZĄDZENIE I WYSTRÓJ KOŚCIOŁA DO SPRAWOWANIA EUCHARYSTII

Czy wszystkie kościoły muszą być poświęcone? (290)
W jaki sposób powinno się wyodrębnić prezbiterium? (295)
Czy w każdym kościele powinien być ołtarz stały? (298)
Czy ołtarz musi być poświęcony? W jakiej księdze liturgicznej jest zawarty obrzęd poświęcenia ołtarza? (300)
Z jakiego materiału powinna być wykonana mensa ołtarzowa? (301)
Czy pod ołtarzem poświęconym można złożyć relikwie świętych? (302)
W jakich okresach liturgicznych zabrania się umieszczania dekoracji kwiatowych przy ołtarzu?(305)
Czy na ołtarzu można umieścić przyrządy nagłaśniające? (306)
Czy organy się błogosławi? (313)
Gdzie powinno się przechowywać Najświętszy Sakrament? (314)
Czy tabernakulum może być przenośne lub szklane? Dlaczego? (314)
Dlaczego przed tabernakulum powinna nieustannie palić się lampka? (316)
VI. RZECZY POTRZEBNE DO SPRAWOWANIA MSZY ŚWIĘTEJ

122. Jaki rodzaj chleba konieczny jest do ważności Eucharystii? (320, 323)
123. Jakie wino konieczne jest do ważności Eucharystii? (322, 323)
124. Co należy zrobić, jeżeli w czasie Mszy Świętej (już po konsekracji) kapłan spostrzeże, że zamiast wina wlano wodę?
(324)
125. Czy naczynia liturgiczne winny być w środku pozłacane? (328)
126. Gdzie powinna być budowana studzienka kościelna? (334)
127. Jaka szata liturgiczna jest „wspólną dla wszystkich szafarzy wyświęconych i ustanowionych jakiegokolwiek stopnia”? (336)
128. Jaka jest szata własna diakona? (338)
129. W jaki sposób diakon ma założoną stułę? (340)
130. Kiedy w liturgii stosuje się kolor biały? (346)
131. Kiedy w liturgii stosuje się kolor czerwony? (346)
132. Kiedy w liturgii stosuje się kolor zielony? (346)
133. Kiedy w liturgii stosuje się kolor fioletowy? (346)
134. Kiedy w liturgii stosuje się kolor czarny? (346)
135. Kiedy w liturgii stosuje się kolor różowy? (346)
136. Czy „w dni bardziej uroczyste można używać bardziej okazalszych szat, chociaż nie są w kolorze dnia”? (346)
VII.

WYBÓR MSZY I JEJ CZĘŚCI

137. Czy w dni powszednie okresu zwykłego kapłan może wybrać Mszę o świętym (wspomnienie dowolne) lub w różnych potrzebach albo wotywną? (355)
138. W niedziele i uroczystości należy czytać 2 czy 3 czytania? (357)
139. Jeżeli dana Msza o świętym posiada czytania własne to czy celebrans może je zastąpić czytaniami z dnia?(358)
140. Czy można połączyć czytania np. z 2 dni, jeżeli ich ciągłość została przerwana? (358)

141. Na jakie dni przeznaczone jest II Modlitwa Eucharystyczna? (365b)
142. Którą Modlitwę Eucharystyczną powinno się odmawiać w niedziele i święta? (365c)
143. Kiedy można używać Kanonu Rzymskiego? (365a)
144. Czy można zamiast Kyrie zaśpiewać np. „Przepraszam Cię Boże skrzywdzony w człowieku” lub inną piosenkę?
Dlaczego? (366)
VIII.
145.
146.
147.
148.

MSZE I MODLITWY OKOLICZNOŚCIOWE ORAZ MSZE ZA ZMARŁYCH

Jakich rodzajów Mszy nie wolno stosować zbyt często? (369,371)
Kiedy nie wolno stosować Mszy Świętych obrzędowych? (372)
W jakich okresach liturgicznych zakazane są Msze Święte w różnych potrzebach i wotywne?(376)
Kiedy nie wolno celebrować Mszy Świętych pogrzebowych? (380)
IX.

ADAPTACJE ZALEŻNE OD KOMPETENCJI BISKUPÓW ORAZ KONFERENCJI EPISKOPATÓW

149. Do kogo należy przygotowanie i zatwierdzenie przekładu „najnowszego” wydania Mszału Rzymskiego na język
polski? (389)
150. Kto ma czuwać nad prawidłowym przekładem tekstów biblijnych? (391)
151. Czy każda diecezja powinna mieć przygotowany swój kalendarz i zbiór własnych Mszy Świętych? (394)
152. Co to jest inkulturacja i jaki jest jej cel? (398)

