JAK PISAĆ KOMENTARZE DO LITURGII EUCHARYSTYCZNEJ

Komentarze na poszczególne części Mszy:

Wejście
• Komentarz na wejście ma na celu przedstawienie wiernym obchodzonej w tym dniu tajemnicy
Misterium Chrystusa. Może on także zapoznać i wyjaśnić wiernym obrzędy sprawowane w czasie Mszy
czy nabożeństwa. Tak, więc komentarz ten w krótkich słowach ma przybliżyć wiernym tajemnicę dnia
tzn. w wypadku, kiedy obchodzimy wspomnienie czy święto, któregoś ze świętych czy błogosławionych
to można przytoczyć jego życiorys. Jednak trzeba pamiętać, że nie ma to być dokładne przedstawienie
jego życia, poczynając od daty urodzenia aż do śmierci, lecz podkreśleniem jego zasług dla Kościoła i
wielkiej wiary, którymi sobie zasłużył na wyniesienie na ołtarze. Dlatego też podaje się informacje typu:
święty N. poprzez swoją męczeńską śmierć z rąk pogan zjednoczył się z Chrystusem
w ofierze ciała, itp. itd.
W wypadku, kiedy nie obchodzimy żadnego wspomnienia lub święta (z wyjątkiem świąt Maryjnych
i Pańskich), wtedy objaśniamy wiernym tajemnicę dnia tzn. wyjaśniamy znaczenie okresu liturgicznego,
eksponujemy główną myśl dnia, wyraźnie podkreśloną w formularzu i czytaniach tak, aby wierni
nastawili się na lepsze zrozumienie rozważanej tajemnicy.
Komentarz można zakończyć zachętą głębokiego i modlitewnego uczestnictwa w tej Najświętszej
Eucharystii, jednak trzeba pamiętać, że komentarz nie ma być nakazem tylko zachętą i objaśnieniem.
• Kiedy go wykonywać: Komentarz ten czyta się przed rozpoczęciem Mszy, przed śpiewem na wejście.
Nie powinien on być wykonywany w czasie procesji wejścia, ani tym bardziej po dojściu asysty do
prezbiterium.
• Co pomoże w przygotowaniu komentarza:
‐ Mszał Rzymski: Antyfona na wejście oraz rubryki podające życiorys świętych
‐ Lekcjonarz, Pismo Święte: czytania przeznaczone na dany dzień

Liturgia Słowa
• Komentarz w czasie Liturgii Słowa ma na celu wyeksponować wiernym główną myśl przewodnią
wszystkich czytań. Dlatego, też nie ma on być streszczeniem czytań czy też ich wytłumaczeniem (w tym
celu jest homilia lub kazanie, które wygłasza kapłan), lecz ma być nakierować wiernych na głębsze
rozważenie tej myśli i wychwycenie najgłębszego sensu Liturgii Słowa.

• Kiedy go wykonywać: Komentarz ten można wykonywać po Kolekcie przed Pierwszym Czytaniem dla
całej Liturgii Słowa lub osobno przed każdym z czytań i Ewangelią.
• Pomoce:
• ‐ Lekcjonarz, Pismo Święte: treść czytań na dany dzień, oraz rubryki w Lekcjonarzu podające podtytuł
czytania a tym samym jego główną myśl.

Procesja z darami
• Komentarz ten może mieć dwie formy. Pierwsza ma na celu przedstawić symbolikę procesji z darami
oraz przygotować wiernych do przeżywania Wielkiej Modlitwy Eucharystycznej, w tym celu podkreślając
tajemnicę
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Natomiast druga forma (występuje tylko w czasie Uroczystych Celebracji) ma na celu przedstawić
wiernym, jakie dary są składane na ołtarzu i kto je ofiaruje. Dlatego, też nie stosuje się tej formy, kiedy
do ołtarza niesie się tylko dary ofiarnicze (tzn. chleb i wino).
• Kiedy go wykonywać: Komentarz ten czyta się po Modlitwie Wiernych w czasie zmierzania do ołtarza
procesji z darami.
• Pomoce:
‐ Mszał Rzymski: teksty Liturgii Eucharystycznej oraz Modlitwa nad Darami
‐ książki liturgiczne oraz różna rozważania np. „Liturgika” ks. Sinki, encyklika „Ecclesia de Eucharistia”
Jana Pawła II itp.

Ojcze Nasz
• Komentarz ten powinien pomóc wiernym w zrozumienie tej modlitwy, oraz wyjaśnić ludziom jej
znaczenie.
W komentarzu tym można także wyjaśniać 7 próśb zawartych w tej modlitwie. Jednak należy pamiętać,
że nie można w jednym komentarzu wyjaśnić wszystkich 7 – miu, ponieważ komentarz stałby się bardzo
długi i nie wykonywałby swej funkcji. Dlatego też poprzez cykliczne czytania komentarzy na kolejnych
Mszach wierni mogą poznać całą budowę modlitwy Ojcze Nasz.
• Kiedy go wykonujemy: Komentarz też wykonujemy przed modlitwą Ojcze Nasz, zaraz pod Doksologii a
przed zachętą kapłana.
• Pomoce:
‐ Katechizm Kościoła Katolickiego lub Kompendium tego Katechizmu: punkty wyjaśniające znaczenie i
budowę Modlitwy Pańskiej
‐ różna materiały Liturgiczne i takowa literatura

Uwielbienie
• Jak sama nazwa wskazuje komentarz ten ma na celu uwielbić Boga. Tak naprawdę ciężko uwielbienie
nazwać komentarzem, gdyż jest to bardziej modlitwa dziękczynna. Komentarz ten nie może mieć w
swoje treści próśb, błagań czy też przeprosin, gdyż to już uczyniliśmy w czasie Aktu Pokuty i Modlitwy
wiernych. Treść ma być skierowana tylko i wyłącznie na Uwielbienie Boga za dar Syna Bożego, który
oddał swe życie ma krzyżu dla naszego zbawienia, co uobecniło się w przeżywanej przez nas Eucharystii,
dzięki czemu mogliśmy przyjąć Chrystusa do swego serca.
• Kiedy go wykonujemy: Komentarz ten wykonujemy po Komunii Świętej, przed lub po pieśni
uwielbiającej. Odpowiednim momentem na przeczytania tego komentarza jest chwila przed puryfikacją
kielicha lub zaraz po niej. Nie należy tego czytać w czasie puryfikacji. Trzeba także pamiętać, aby została
zachowana chwila prywatnej adoracji i dziękczynienia Boga przez wiernych. Wtedy należy zachować
chwilę milczenia. Tak trzeba podawać ten komentarz, aby wszystkie te elementy zostały zachowane.
• Pomoce:
‐ Pismo Święte: Psalmy, pieśni dziękczynne (głównie Stary Testament)
‐ Mszał Rzymski: Antyfona na Komunię i Modlitwa po Komunii
‐ wiersze lub teksty poetyckie o takiej tematyce
‐ inne materiały liturgiczne i teologiczne

Rozesłanie
• Komentarz ten ma podkreślić Apostolską Misję Kościoła tzn. ma na celu zachęcić wiernych do głoszenia
Słowa Bożego i przeżytej na Mszy tajemnicy, głównie poprzez świadectwo swego życia. Komentarz ten
może także podkreślić moc i znaczenie otrzymanego błogosławieństwa Bożego.
• Kiedy go wykujemy: Komentarz ten czyta się po błogosławieństwie przed słowami „Idźcie w pokoju
Chrystusa”. Bardzo istotne jest, aby komentarz nie był wykonywany ani przed błogosławieństwem, ani
też po formule rozesłania. Należy odróżniać błogosławieństwo od rozesłania.
• Pomoce:
‐ Mszał Rzymski: Antyfona na Komunię oraz Modlitwa po Komunii
‐ inne pomoce liturgiczne

