PYTANIA NA KURS CEREMONIARZA – II SESJA
I.

Ministrant Księgi

1. Jakie są zadania Ministranta Księgi?
– troska o księgi liturgiczne i szanowanie oraz odpowiednie przechowywanie ich;
– przygotowanie (wyszukanie w księgach) tekstów potrzebnych do celebracji(czytania, modlitwy, komentarze);
– podczas obrzędów podaje i trzyma księgi liturgiczne/uzupełniające (zwłaszcza Mszał i mszaliki), przez co ułatwia osobom odczytującym wykonywanie ich czynności.
2. Omów krótko kwestię zabierania Mszału w czasie okadzania po przygotowaniu darów ofiarnych
Ze względu na historię oraz czytelność znaku można pozostawić ołtarz na czas okadzenia bez Mszału i mikrofonu, tak
aby było wiadomo co zostało okadzone(dary, krzyż, ołtarz). Zalecaną praktyką jest jednak pozostawienie Mszału.
3. Co to jest księga liturgiczna?
Jest to zbiór tekstów, formuł i przepisów przeznaczony do użytku liturgicznego (do konkretnego rodzaju Liturgii) zatwierdzona przez Stolicę Apostolską (KEP zatwierdza jedynie tłumaczenia ksiąg!).
4. Jakie księgi nie należą do ksiąg liturgicznych (podaj przykłady)?
Księgi uzupełniające; agenda, śpiewnik, kalendarz liturgiczny, Cæremoniale Episcoporum;
5. Przez jaki organ musi być zatwierdzona księga liturgiczna?
Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów (Stolica Apostolska)
6. W jaki sposób należy okazać szacunek względem księgi liturgicznej?
Ostrożne przenoszenie, przechowywanie, posługiwanie się nimi, nie narażanie na subiektywne znieważenie nie tylko
w trakcie Liturgii, ale zawsze.
7. Dlaczego księgom liturgicznym należy okazywać szacunek?
Ponieważ zawierają one fragmenty Pisma Świętego, teksty modlitw Kościoła, przez które oddaje się część Bogu. Służą
do sprawowania świętych czynności. Są własnością wspólnoty Kościoła.
8. Co to jest Mszał?
Księga liturgiczna zawierająca stałe i zmienne części Mszy świętej – wszystkie modlitwy konieczne do sprawowania Eucharystii oraz przepisy liturgiczne dotyczące celebracji.
9. Wymień 3 rodzaje Mszałów posoborowych, które są dopuszczone do użytku w diecezjach w Polsce.
„Zwykły”, „Pogrzebowy”, „Maryjny”, ”wakacyjny/ z Czytaniami”, „od Niedzieli Palmowej do Miłosierdzia Bożego”
10.

Z jakich części składa się obecnie używany mszał?
Wstęp, na który składa się Ogólne Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego i Wprowadzenie do Kalendarza i sam kalendarz
liturgiczny;
Teksty własne na okresy roku liturgicznego (Temporał);
Teksty stałe Mszy świętej (Ordinarium Missæ);
Formularze własne o świętych (Proprium de Sanctis);
Formularze wspólne o świętych (Communia);
Formularze do mszy: wotywnych, obrzędowych, w różnych potrzebach i za zmarłych;
Dodatek(„Aspersja”; Upoważnienie dla Nadzw. Szaf; Melodie Mszalne; Spis treści i skorowidz; Msza w języku łacińskim);

11.

Co to jest lekcjonarz?
Księga liturgiczna związana z Mszałem. Zawiera perykopy czytań mszalnych, psalmy i kantyki biblijne opracowane na cały
rok kościelny.

12.

Z ilu tomów składa się Lekcjonarz mszalny?
Z 7 tomów + „pogrzebowy”

13.

Gdzie znajdują się czytania na okres Bożego Narodzenia?
w tomie I

14.

Gdzie znajdują się czytania na okres Adwentu?
w tomie I

15.

Gdzie znajdują się czytania na okres Wielkiego Postu?
w tomie II
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16.

Gdzie znajdują się czytania na okres Wielkanocy?
w tomie II

17.

W jakich tomach znajdują się czytania na okres zwykły w ciągu roku?
w tomach: III, IV, V

18.

Gdzie znajdują się czytania na okres od 1 do 11 Tygodnia Zwykłego?
w tomie III

19.

Gdzie znajdują się czytania na okres od 12 do 23 Tygodnia Zwykłego?
w tomie IV

20.

Gdzie znajdują się czytania na okres od 24 do 34 Tygodnia Zwykłego?
w tomie V

21.

Gdzie znajdują się czytania do Mszy o świętych?
w tomie VI

22.

Gdzie znajdują się czytania do Mszy obrzędowych?
w tomie VII

23.

Gdzie znajdują się czytania do Mszy okolicznościowych?
w tomie VII

24.

Gdzie znajdują się czytania do Mszy wotywnych?
w tomie VII

25.

Gdzie znajdują się czytania do Mszy za zmarłych?
w tomie VIII (w VII w starych wydaniach) lekcjonarza oraz w „Obrzędach pogrzebu.”

26.

Jaki jest cykl czytań niedzielnych? Jak sprawdzić, który mamy cykl?
A, B, C. Wprowadzenie do Lekcjonarza, T.I. 3b. Szukamy reszty z dzielenia danego roku( w którym jest większość roku liturgicznego) przez 3. A=1, B=2, C=0 – dzieli się przez 3. Aby sprawdzić resztę to dodajemy do siebie cyfry danej liczby.
Np.
2012=>2+0+1+2=5=1*3+2=Rok B,
		
1968=>1+9+6+8=24=>2+4=6=2*3+0=Rok C.

27.

Jaki jest cykl czytań w dni powszednie? Jak sprawdzić, który mamy cykl?
„Cyklu pierwszego używa się w latach nieparzystych, cyklu drugiego używa się w latach parzystych”

28.

Jak dzieli się dobór Ewangelii w niedziele zwykłe ze względu na rok danego cyklu?
W Roku A – Ew. św. Mateusza, B – Ew. św. Marka, C – Ew. św. Łukasza

29.

Ile jest czytań w Uroczystość?
trzy (Pierwsze Czytanie, Drugie Czytanie i Ewangelia!)

30.

Ile jest czytań we wspomnienie jakiegoś świętego?
dwa (Pierwsze Czytanie i Ewangelia)

31.

Ile jest czytań w niedzielę?
trzy (Pierwsze Czytanie, Drugie Czytanie i Ewangelia!)

32.

Ile jest czytań w dni powszednie?
dwa (Pierwsze Czytanie i Ewangelia)

33.

Co to jest Ewangeliarz?
Księga liturgiczna, która zawiera teksty wszystkich czterech Ewangelii.

34.

Co to jest Ewangelistarz?
Księga liturgiczna która zawiera tylko te perykopy z Ewangelii, które są odczytywane w celebracjach liturgicznych na poszczególne niedziele, święta i uroczystości.

35.

Wyjaśnij różnicę między Ewangeliarzem a Ewangelistarzem?
Ewangeliarz zawiera wszystkie Ewangelie, a Ewangelistarz tylko te perykopy z Ewangelii, które są odczytywane w celebracjach liturgicznych na poszczególne niedziele, święta i uroczystości.
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36.

Do kogo należy wniesienie Księgi Ewangelii? Gdy brak tej osoby to, kto ma wnieść? (OWMR 194)
Do diakona. Gdy brak – tylko Lektor.

37.

Co to jest Rytuał Rzymski?
Księga liturgiczna, która zawiera przepisy liturgiczne, teksty modlitw i obrzędy sprawowanych sakramentów i sakramentaliów.

38.

Co to jest Pontyfikał?
Księga liturgiczna, która zawiera przepisy liturgiczne, teksty modlitw, obrzędy sakramentów i nabożeństw sprawowanych
przez biskupa (do użytku biskupa)

39.

Co to jest Cæremoniale Episcoporum i jaka jest jego polska nazwa?
„Ceremoniał liturgicznej posługi biskupów.” Zbiór przepisów do wzorcowej formy celebracji liturgicznych z udziałem biskupa.

40.

Jakie księgi przeznaczone są do użytku szczególnie przez biskupa?
Pontyfikał i Cæremoniale Episcoporum.

41.

Co to jest Martyrologium Romanum?
Jest oficjalnym spisem wszystkich świętych i błogosławionych Kościoła Katolickiego

42.

Co to jest Liturgia Godzin?
Jest to księga liturgiczna stosowana przez kapłanów, ale którą codziennie mogą używać także wierni świeccy. Liturgia
Godzin to codzienna modlitwa ludu Bożego, obowiązkowa dla osób duchownych i konsekrowanych. Jest to głównie modlitwa
psalmami. Liturgia godzin powstała przez złączenie następujących ksiąg: psałterza, homiliarza, lektur praktycznych, antyfon,
modlitw i hymnów. Księgi te złączono razem, przy czym musiano dokonać pewnych skrótów, stąd dawna jej nazwa – brewiarz
(od łac. Brevis – krótki)

43.

Co to jest Benedykcjonarz (Benedykcjonał)?
Księga zawierająca błogosławieństwa osób oraz poświęcenia rzeczy i miejsc służących człowiekowi. Jest częścią Rytuału
Rzymskiego.

44.

Czy Agenda Liturgiczna jest księgą liturgiczną?
Nie, jest księgą uzupełniającą.

45.

Co to jest Kancjonał?
Zbiór pieśni oraz śpiewów liturgicznych stosowany podczas Liturgii oraz nabożeństw.

46.

Podaj, jakie funkcje może pełnić ministrant Słowa Bożego podczas Mszy świętej?
Wnosić Ewangeliarz (gdy brak diakona);
Odczytać antyfony na wejście i Komunię;
Odczytać lekcję;
Wykonać(także recytować) śpiew międzylekcyjny, gdy zajdzie konieczność.
Odczytać/odśpiewać „Mękę Pańską”;
Podawać wezwania Modlitwy Wiernych;
Odczytać komentarze;

47.

Czy można wnosić lekcjonarz podczas procesji wejścia?
Nie

48.

49.

Kto to jest Psałterzysta i co należy do jego zadań?
Psałterzysta czyli kantor psalmu jest odpowiedzialny za wykonanie psalmu lub innej pieśni biblijnej zamieszczonej między
czytaniami.
Kto to jest Krucyferariusz?
ministrant niosący krzyż w procesji

50.

Jaka jest wymowa krzyża?
Wymową krzyża jest miłość Chrystusa i dokonanego przez niego dzieła zbawienia. Niesiony na czele procesji krzyż ukazuje Kościół w pielgrzymce za Chrystusem.

51.

W jaki sposób nosimy krzyż w procesjach?
Prosto(nie przechylamy na boki), krzyż niesie się w ten sposób, że pasyjka, skierowana jest w stronę, w którą idzie procesja,
prawa ręka wyżej – lewa niżej.
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52.

Wymień rodzaje krzyży:

Czteroramienny wpisany
w koło

Tau, św. Antoniego

Z uchwytem (egipski),
błędnie: „klucz Nilu”

Swastyka, gamma

Grecki, równoramienny

Łaciński

Św. Andrzeja

Widlasty

Laskowany

Jerozolimski

Christos.
Skrzyżowanie greckich
liter Χ (Chi) i Ρ (Ro)
Pierwsze dwie litery
„Χριστοσ” – „Chstystus”

Monogramatyczny, powstały przez zmienioną
pisownię Χ (Chi) i dodanie
pętelki.

Patriarchalny
(arcybiskupi)
Lotaryński

Maltański

Papieski

Prawosławny

Monogram Chrystusa.
Skrzyżowanie greckich
liter Ι (Jota) i Χ (Chi)
„Ιησουσ Χριστοσ” – „Jezus
Chrystus”

II.

Zbiórki LSO

53.

Jak przeprowadzić zbiórkę dla ministrantów lub lektorów?
Szybko i sprawnie, a jednocześnie porządnie. Reszta jest w notatkach i na stronie www.lso.diecezja.tarnow.pl

54.

Jakie części powinna mieć każda zbiórka ministrancka?
Obrzęd światła.
Słowo Boże (jeżeli wiek grupy na to pozwala) i modlitwa na rozpoczęcie.
Temat właściwy (omówienie, ćwiczenia).
Sprawy organizacyjne, pytania.
Modlitwa na zakończenie. Błogosławieństwo (jeśli jest ksiądz).
Obrzęd światła.
III.

55.
56.

Miejsca celebracji liturgicznych

Czy każdy kościół powinien posiadać tytuł?
Tak
Jaski tytuł może nosić kościół?
Przenajświętszej Trójcy; Jezusa Chrystusa pod wezwaniem tajemnicy z Jego życia lub Imienia wprowadzonego do liturgii; Ducha Świętego; Najświętszej Maryi Panny pod wezwaniem przyjętym w liturgii; świetnych Aniołów; świętych wpisanych
do Martyrologium Rzymskim lub umieszczonych w prawnie zatwierdzonym dodatku.
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57.

Wymień rodzaje budowli kościelnych.
Bazylika, katedra, kościół parafialny, rektorat, kaplica.

58.

Czym jest bazylika?
Tytuł przyznawany niektórym kościołom ze względu na starożytne pochodzenie, zasięg duszpasterski, miejsca pielgrzymek.
Wyróżniamy bazyliki większe (tylko na terenie Rzymu) oraz mniejsze.

59.

Czym jest katedra?
Główny kościół diecezji, w którym biskup przewodniczy ważniejszym ceremoniom diecezjalnym. Nazwa pochodzi od łacińskiego słowa „cathedra” oznaczającego krzesło – tron biskupi.

60.

Czym jest rektorat?
Kościół pełniący funkcje pomocniczą względem kościoła parafialnego.

61.

Wymień 5 elementów wystroju i budowy wnętrza kościoła.
Prezbiterium; miejsce przewodniczenia oraz inne siedzenia w prezbiterium; ołtarz; ambona; tabernakulum; nawa; chrzcielnica; konfesjonał; miejsca dla scholi; obrazy święte; miejsca dla wiernych.

62.

Czym jest tabernakulum?
Miejsce w kościele w którym przechowuje się Najświętszy Sakrament. Tabernakulum powinno być zwykle jedno, nieruchome, mocne i nieprzeźroczyste. Winno być zamknięte, aby wykluczyć niebezpieczeństwo profanacji.

63.

Czym jest ambona oraz co powinno się z niej głosić?
Ambona to „Stół Słowa Bożego”. Powinna być stała oraz umieszczona tak, by czytający byli dobrze słyszani oraz widziani
przez zgromadzenie liturgiczne. Godność ambony wymaga, aby wstępował na nią jedynie sługa Słowa. Z ambony wykonuje
się: czytania, psalm oraz orędzie wielkanocne, można również wygłaszać homilie i intencje modlitwy powszechnej. Ambona
powinna być tylko jedna.

64.

Czym jest prezbiterium?
Miejsce gdzie znajduje się ołtarz, głosi się Słowo Boże i gdzie pełnią funkcję prezbiter, diakon i inni usługujący. Powinno wyróżniać się podwyższeniem lub odmiennym wystrojem; powinno mieć takie rozmiary, by umożliwiało swobodne celebrowanie
Eucharystii.

65.
66.

Czym jest miejsce przewodniczenia?
Krzesło celebransa, z którego przewodniczy zgromadzeniu liturgicznemu i kieruje modlitwą.
Czym jest ołtarz?
Ołtarz to „Stół Eucharystii”. Składa się na nim Najświętszą Ofiarę. W każdym kościele powinien być jeden ołtarz; stały, jasno
i trwale wskazujący na Jezusa Chrystusa. Na ołtarzu nie powinno się umieszczać kwiatów.
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