PYTANIA I POLECENIA DOTYCZĄCE WSKAZAŃ KEP DO OWMR
1. Jakie pieśni są najważniejszymi śpiewami mszalnymi? (4)
„…do najważniejszych należą pieśni na wejście i Komunię, które zastępują antyfony podane w formularzu.”
2. Czy można w liturgii stosować piosenki religijne? (4)
„Warunków tych nie spełniają piosenki religijne, dlatego nie można ich śpiewać w czasie liturgii.”
3. Czym powinno się odznaczać sprawowanie Eucharystii? (7)
„Sprawowanie Eucharystii powinno się odznaczać godnością i pięknem, gdyż jest ona celebracją paschalnego misterium
Chrystusa.” „Wyrazem miłości do Chrystusa i szacunku dla świętych obrzędów jest także troska o czystość i piękno kościoła,
odpowiednie miejsca dla celebransa i usługujących, używanie godnych szat i naczyń liturgicznych, a także stosowny strój
uczestników liturgii.”
4. Co można nieść w procesji wejścia? Co można nieść wracając do zakrystii? (8,45)
8:„W procesji wejścia można nieść kadzidło, krzyż, świece oraz Ewangeliarz. Niosący Ewangeliarz bezpośrednio poprzedza
celebransa i koncelebransów. Nie niesie się innych ksiąg ani przedmiotów.”
45:„Wracając do zakrystii po zakończeniu Mszy świętej można nieść krzyż i świece.”
5. Kto, skąd i kiedy może dokonać wprowadzenia do liturgii? (9)
„Po[…] pozdrowieniu kapłan z miejsca przewodniczenia, względnie diakon lub osoba świecka z miejsca wyznaczonego dla
komentatora wprowadza…”
6. Komu celebrans może powierzyć wykonanie III formy aktu pokuty? Kiedy szczególnie?(10)
„W 3. formie aktu pokutnego, na wzór propozycji podanych w mszale kapłan […] może ich wykonanie powierzyć lektorowi
lub kantorowi, zwłaszcza gdy są śpiewane.”
7. Dlaczego czytający nie może wykonać czytania z kartki? (12)
„Godność słowa Bożego wymaga, aby czytający posługiwał się zawsze lekcjonarzem mszalnym…”
8. Czy lektor po odczytaniu czytania może unieść lekcjonarz? Czy czytający Ewangelię może ukazać ewangeliarz/lekcjonarz po Jej odczytaniu? (13,18)
„…lektor […] nie unosi lekcjonarza i nie ukazuje go wiernym.”, „Proklamujący Ewangelię, po jej odczytaniu, nie unosi Ewangeliarza i nie ukazuje go wiernym…”
9. Jak inaczej nazywany jest Psałterzysta? Skąd wykonuje swoją funkcję? (14)
„Psałterzysta, czyli kantor psalmu, stojąc na ambonie, wykonuje wersety psalmu…”
10. Czy wykonanie psalmu responsoryjnego można powierzyć scholi lub chórowi? Dlaczego? (14)
„Jest to proklamacja słowa Bożego  –  co czyni jedna osoba  –  więc nie należy tego śpiewu powierzać scholi ani chórowi.”
11. Kto powinien wykonywać aklamację przed Ewangelią? (15)
„…schola lub kantor albo organista, włączając w śpiew całe zgromadzenie.”
12. W którą stronę należy zwrócić się po odśpiewaniu aklamacji przed Ewangelią? (17)
„Po odśpiewaniu aklamacji przed Ewangelią  «uczestnicy zwracają się w stronę ambony…»”
13. Jaki gest towarzyszy zapowiedzi Ewangelii? (17)
„kapłan czyni znak krzyża na czole, ustach i piersiach […] wszyscy zgromadzeni czynią podobnie.”
14. Omów kwestię śpiewu pieśni do Ducha Świętego w czasie Liturgii Słowa. (22)
„Tam, gdzie zachował się zwyczaj śpiewania pieśni do Ducha Świętego przed czytaniami lub przed homilią, można ją wykonać właśnie w tym miejscu liturgii słowa. Tam, gdzie nie było takiego zwyczaju, nie należy wprowadzać śpiewu pieśni
do Ducha Świętego przed homilią.”
15. Jakim inną modlitwą można zastąpić Credo? (24)
„W miejsce symbolu nicejsko – konstantynopolitańskiego,[…], można użyć symbolu chrzcielnego Kościoła Rzymskiego zwanego Składem Apostolskim”
16. Z jakiego miejsca celebrans rozpoczyna modlitwę powszechną? (26)
„Przewodniczący celebracji z miejsca przewodniczenia rozpoczyna i kończy modlitwę powszechną”
17. Kto może wygłaszać wezwania modlitwy powszechnej? (26)
„Wezwania wygłasza diakon lub kantor, lub lektor, lub inny wierny świecki.”
18. Kiedy można rozpocząć przygotowywanie ołtarza? (27)
„Czynności związanych z przygotowaniem darów oraz umieszczenie na ołtarzu wszystkiego, co potrzeba, nie wolno rozpocząć przed zakończeniem modlitwy powszechnej.”
19. Jaką postawę powinni przyjąć wierni w czasie przygotowania ołtarza i procesji z darami? (27)
„W czasie całego obrzędu przygotowania darów (łącznie z procesją) wierni siedzą…”
20. W którym momencie wstają wierni podczas okadzeń w czasie przygotowania darów? (27)
„…wierni wstają na okadzenie kapłana.”
21. Czego symbolem jest chleb i wino niesione w procesji z darami? (28)
„Chleb i wino stają się poniekąd symbolem wszystkiego, co zgromadzenie eucharystyczne przynosi od siebie w darze Bogu
i co ofiaruje w duchu”
22. Jaką nazwę nosi zbieranie darów materialnych na potrzeby biednych w czasie Mszy Świętej? (28)
„… przynoszą[..] dary, które mają być rozdane potrzebującym. Ten zwyczaj kolekty”

23. Kto wykonuje gest rozłożenia rąk w czasie Modlitwy Pańskiej podczas Eucharystii? (32)
„Modlitwę Ojcze nasz z rękami rozłożonymi odmawiają tylko kapłani celebrujący i koncelebrujący.”
24. Jakie słowa towarzyszą przekazaniu znaku pokoju? (33)
„Pokój Pański niech zawsze będzie z tobą albo: Pokój z tobą, na co przyjmujący odpowiada: Amen.”
25. Ile razy w ciągu dnia wierni mogą przyjąć Komunie Świętą? Pod jakim warunkiem? (35)
„W tym samym dniu wierni mogą przyjąć Najświętszą Eucharystię najwyżej drugi raz tylko wtedy, kiedy po raz wtóry uczestniczą w całej Mszy św.”
26. Kiedy ma się rozpocząć śpiew na Komunię? (37)
„Kiedy kapłan przyjmuje Najświętszy Sakrament, rozpoczyna się śpiew na Komunię”
27. W jakiej postawie można przystępować do Komunii Świętej? Jaką postawę należy zachować, gdy jest udzielana pod
obiema postaciami?(38)
„Komunię świętą można przyjąć w postawie klęczącej lub stojącej.”,” Postawę stojącą należy zachować zawsze, gdy Komunii
świętej udziela się pod obiema postaciami.”
28. W jakim miejscu można dokonać puryfikacji naczyń liturgicznych? (41)
„Po Komunii świętej puryfikuje się z boku ołtarza albo przy kredensie patenę, kielich lub puszkę.”
29. Kiedy mogą być podane krótkie ogłoszenia duszpasterskie? (43)
„Po modlitwie po Komunii można podać ogłoszenia duszpasterskie.”
30. Z jakiego miejsca może przemawiać osoba świecka w czasie Mszy Świętej? (43)
„Jeśli przed rozesłaniem przemawia osoba świecka czyni to nie z ambony, lecz od mikrofonu z miejsca przeznaczonego
dla komentatora.”
31. Kiedy wierni stoją w czasie Eucharystii? (48)
„od wejścia kapłana aż do kolekty włącznie; podczas śpiewu przed Ewangelią, w czasie Ewangelii, wyznania wiary i modlitwy powszechnej, od wezwania: Módlcie się, aby aż do Baranku Boży, z wyjątkiem modlitwy epikletycznej i słów przeistoczenia; w czasie modlitwy po Komunii i zakończenia Mszy świętej.”
32. Kiedy wierni mogą siedzieć w czasie Eucharystii? (49)
„w czasie czytań i psalmu responsoryjnego; w czasie homilii; w czasie przygotowania darów; w czasie rozdzielania Komunii
świętej i milczenia po Niej.”
33. Kiedy wierni klęczą w czasie Eucharystii? (50)
„w czasie modlitwy epikletycznej i przeistoczenia (wierni klękają na epiklezę, a wstają przed aklamacją po przeistoczeniu);
na słowa: Oto Baranek Boży; Panie, nie jestem godzien; mogą klęczeć w czasie przyjmowania Komunii świętej, jeżeli taka forma
została przyjęta we wspólnocie; mogą klęczeć od śpiewu Święty do doksologii: Przez Chrystusa, z Chrystusem, jeśli taki zwyczaj
istnieje we wspólnocie”
34. Czy „ludzie w starszym wieku, słabi i chorzy” muszą zachowywać wszystkie postawy podczas Mszy Świętej? (51)
„Ludzie w starszym wieku, słabi i chorzy, mogą siedzieć w czasie całej Mszy świętej i nie należy ich niepokoić.”
35. Jakie funkcje liturgiczne są zarezerwowane dla męskiej służby liturgicznej? (53)
„Wszystkie te funkcje mogą spełniać zarówno mężczyźni jak i kobiety, z wyjątkiem czynności, które są bezpośrednio usługiwaniem kapłanowi przy ołtarzu i przy miejscu przewodniczenia. Funkcje te są zarezerwowane dla męskiej służby liturgicznej
(ministrantów).”
36. Czy Msza Święta transmitowana przez radio, telewizje lub Internet pozwalają wypełnić obowiązek niedzielny? (55)
„Tego rodzaju transmisje same w sobie nie pozwalają oczywiście wypełnić obowiązku niedzielnego”

