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Kim jest ceremoniarz?

 OWMR 106: „Wypada, aby przynajmniej w katedrach

i w większych kościołach był odpowiednio przygotowany

mistrz ceremonii, który by się troszczył o należytą organizację

czynności liturgicznych oraz o wykonywanie ich przez

wyświęconych szafarzy i przez wiernych świeckich w sposób

godny, w należytym porządku i pobożnie.”

 Mistrz ceremonii (ceremoniarz) jest wymieniany spośród osób

świeckich, pełniących różne inne funkcje.

 Zaleca się, aby ceremoniarzem była osoba świecka, gdyż

osoba posiadająca święcenia może się w tym czasie

wypełniać swoją właściwą funkcję.



Kto może zostać ceremoniarzem?

Ceremoniarzem może zostać tylko ten z gronaministrantów starszych, który:

 ukończył 1 klasę szkoły średniej;

 otrzymał sakrament bierzmowania;

 ukończył kurs lektorów lub akolitów z wynikiem pozytywnym, otrzymał błogosławieństwo
księdza biskupa do pełnienia jednej z w/w funkcji i sumiennie pełnił swoje zadania we
wspólnocie parafialnej;

 wyraża chęć służenia wspólnocie Kościoła poprzez służbę ceremoniarza, będąc nadal
akolitą lub lektorem;

 odznacza się wzorową postawą moralną (zachowanie w kościele, na katechezie –
opinia katechety itd.);

 posiada wystarczającą wiedzę religijną (mile widziani laureaci olimpiad religijnych);

 zostanie skierowany na kurs ceremoniarzy przez swojego ks. proboszcza;

 kurs ceremoniarza ukończy z wynikiem pozytywnym.

Ukończenie kursu ceremoniarzy z wynikiem pozytywnym jest niezbędne, by otrzymać
błogosławieństwo księdza biskupa.



Funkcje ceremoniarza

 Ustala skład zespołu liturgicznego (asysty)

 Rozdziela funkcje

 Przeprowadza próby asysty

 Jeśli nie ma zakrystiana, przygotowuje paramenty liturgiczne (np. szaty),
miejsca celebracji

 Kieruje przebiegiem celebracji

 Koordynuje czynności wszystkich zaangażowanych w Liturgię
(celebransi, ministranci)

 Formuje procesję wejścia i zejścia

 Wydaje odpowiednie komendy

 Interweniuje w sytuacjach nadzwyczajnych, nieoczekiwanych

 Jest odpowiedzialny za przygotowanie, a podczas Liturgii za
podawanie i odbieranie insygniów biskupich



Przygotowanie przebiegu Liturgii

 Ustalenie miejsca celebracji, poznanie przestrzeni liturgicznej

 Określenie wielkości celebracji (ilu koncelebransów,

komunikantów, hostii, itd.)

 Omówienie z celebransem lub jego przedstawicielem

przebiegu Liturgii

 Przygotowanie zespołu liturgicznego – wyznaczenie funkcji,

przeprowadzenie próby asysty

 Porozumienie się z innymi osobami odpowiedzialnymi za

śpiew, procesję z darami oraz innymi osobami pełniącymi

funkcję

 Koordynowanie wzajemnych ustaleń między

poszczególnymi zespołami i celebransem



Pokierowanie przebiegiem Liturgii

Planowe zadania ceremoniarza:

 Koordynowanie wykonywania poszczególnych funkcji przez asystę,
koncelebrę („Ceremoniarz to człowiek, który w celebracji liturgicznej jest
odpowiedzialny za sposób spełniania funkcji przez wszystkich członków
zespołu liturgicznego, ale sam tych funkcji nie wykonuje” ks. Szczepaniec,
Ceremoniarz).

 Prowadzenie celebransa – w niektórych momentach wskazywanie, co ma
czynić, gdzie ma iść, itd.

 Decyzję, jak postąpić w każdym przypadku, z racji pełnionej przez siebie
funkcji, podejmuje ceremoniarz, nie ulegając naciskom ze strony
uczestników zgromadzenia, czy to przewodniczącego, czy innego
posługującego, czy też wiernego nie spełniającego specjalnej funkcji
liturgicznej (ks. Robert Gacek, Ceremoniarz w historii i we współczesnych
dokumentach Kościoła)



Pokierowanie przebiegiem Liturgii

Sytuacje wyjątkowe:

 Błąd, brak lub defekt jest mały i nieistotny dla istoty

celebracji, a jego poprawa odwracałaby uwagę

i skupienie wiernych – można pozostawić taką sytuację,

tak jak jest (np. zgaśnie świeca)

 Błąd poważny, choć może niezauważalny

(np. celebrans przekręcił słowa podczas konsekracji

i tego nie zauważył – należy podejść do księdza

i delikatnie powiedzieć, że musi to zostać powtórzone

(ważność góruje nad estetyką) (kolejny przykład: brak

klucza do tabernakulum)



Zdolności i cechy mistrza ceremonii

 Umiejętność podejmowania szybkich decyzji

 Posiadanie konkretnej wiedzy

 Umiejętność dyskretnego działania, bez wzbudzania zamieszania

i paniki

 Umiejętność zbędnego ruchu w przygotowaniu i przebiegu Liturgii

 Nie wypełnia żadnych innych funkcji pod Liturgii (w miarę

możliwości)

 Umiejętność dyskretnego porozumiewania się z członkami asysty

 Przewidywanie poszczególnych etapów przebiegu Liturgii



Strój ceremoniarza

 Strojem właściwym dla ceremoniarza jest alba przepasana

białym cingulum – w przypadku, gdy kończy akolita lub

czerwony – w przypadku, gdy kurs kończy lektor oraz

otrzymuje krzyż ceremoniarza.

 Niedopuszczalne jest użycie innego koloru cingulum,

stosowanie pasa animatorskiego (jeśli nie został powołany

do tej funkcji) oraz innego krzyża.
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