A w Polsce jest 6 świąt nakazanych. Oto one:
⇒ (25 grudnia) Uroczystość Narodzenia Pańskiego
⇒ (1 stycznia)

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki

⇒ (6 stycznia)

Uroczystość Objawienia Pańskiego

⇒ (czwartek po Uroczystości Trójcy Przenajświętszej)
⇒ (15 sierpnia)

Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

⇒ (1 listopada)

Uroczystość Wszystkich Świętych

Nakazowi uczestniczenia we Mszy świętej czyni zadość ten, kto bierze w niej udział,
w sam dzień świąteczny, bądź też wieczorem dnia poprzedzającego.
Kanon nie wprowadza żadnych zastrzeżeń, że musi to być Msza św. sprawowana
wg formularza niedzielnego, że muszą być ku temu jakieś racje, np. niemożność
uczestniczenia we Mszy św. w samą niedzielę. Niestety, dosyć często duszpasterze
próbują narzucać taką interpretację, która jednak nie jest słuszna. Tak więc wierny
jest tutaj zupełnie wolny w wyborze Mszy św., w której chce uczestniczyć.
Może to być Msza św. wg formularza niedzielnego, ale może to być również Msza
św. z formularza sobotniego, ślubnego, pogrzebowego, chrzcielnego, czy innego.
Powody są tutaj nieistotne. Wierny może wybrać tę Mszę św. z czystego „lenistwa”.
Próby ograniczania tutaj wiernych wynikają niestety z niezrozumienia samej idei
Mszy św. sobotniej. Nie jest to danie wiernym możliwości spełnienia ich obow., ale
powody są głęboko teologiczne. Ks. Sobczak, dr, adiunkt w Zakładzie Prawa Kanonicznego Wydziału Teologicznego. UAM

- Post Eucharystyczny: jedną godz. należy powstrzymać się od spożywania
pokarmów oraz od picia napojów (przy czym można pić wodę i zażywać lekarstwa).
- Ten post nazywany jest postem Eucharystycznym. Obowiązuje każdego
wiernego. Możliwość odstępstwa przewidziana jest tylko w przypadku osób
starszych i chorych. Osoby w podeszłym wieku lub złożone jakąś chorobą, jak
również ci, którzy się nimi opiekują, mogą przyjąć Najświętszą Eucharystię,
chociażby coś spożyli w ciągu godziny poprzedzającej. (KPK, kan. 919 § 2).

Ile razy można przyjąć Komunię Św. w ciągu dnia?: „jest rzeczą właściwą, by
wierni, jeśli tylko spełniają wymagane warunki, przyjmowali Komunię, gdy
uczestniczą we Mszy św.”. W przypisie zaznaczono: „W tym samym dniu wierni
mogą przyjąć Najświętszą Eucharystię najwyżej drugi raz”.

komunia-swieta-do-reki-czy-do-ustjak-przyjmowac-wyjasniamy,433529
https://deon.pl/wiara/duchowosc/

Co zrobić po przyjęciu Komunii? https://youtu.be/svTdWzHOokg

Komunię duchową można przyjmować nie tylko
podczas Mszy Św. To „najskuteczniejsza pomoc”
https://pl.aleteia.org/2021/01/02/komunia-duchowa-poza-msza/

Jair Ferreira Belafacce | Shutterstock - O. Quang D. Tran SJ

Do komunii duchowej możesz przystąpić także wówczas, gdy udaje ci się osobiście
być na Mszy i przyjąć Komunię. Komunia duchowa nie tylko częściowo zastępuje
przyjmowanie Eucharystii w fizycznej postaci, ale wzmaga nasz głód sakramentu. I
sprawia, że jego faktyczne przyjęcie staje się jeszcze bardziej owocne.
Komunia duchowa: modlitwa
To akt wyrażający wielkie pragnienie oraz błaganie, by Jezus przybył do naszej
duszy. I działał tak, jak byśmy przyjęli Go sakramentalnie podczas mszy.

Komunia duchowa. Święci zalecali ją jako najpożyteczniejszą z duchowych praktyk

Św. Tomasz: możemy „duchowo spożywać” Eucharystię, jeśli tylko jej pragniemy. A
także otrzymywać łaskę sakramentu, gdy nie możemy Go przyjąć fizycznie.
Kiedy odprawiałem mszę i transmitowałem ją przez internet, po pieśni „Baranek
Boży” trzymałem kielich i hostię skierowaną do kamery i zastygałem na chwilę.
Chciałem, by wirtualna wspólnota, gdziekolwiek się wówczas znajdowała, dostąpiła
aktu duchowej komunii. Modliłem się:
Jezu mój! Wierzę, że jesteś obecny w Najświętszym Sakramencie. Miłuję Cię nade
wszystko i pragnę Cię posiadać w duszy mojej. Ponieważ teraz nie mogę Cię
przyjąć sakramentalnie, przyjdź przynajmniej duchowo do serca mojego. Obejmuję
Cię jakobyś już do mnie przyszedł i cały z Tobą się łączę. Nie dozwól, abym się miał
oddalić od Ciebie (św. Alfons Maria Liguori).

O mój Jezu, wierzę, że jesteś prawdziwie obecny w Najświętszym
Sakramencie Ołtarza. Kocham cię ponad wszystko i pragnę Cię z
głębi duszy. Ponieważ nie mogę Cię teraz przyjąć sakramentalnie,
przyjdź przynajmniej duchowo do mojego serca. Skoro tylko
przyjdziesz, przyjmę Cię i cały zjednoczę się z Tobą.
Nie dozwól mi nigdy odłączyć się od Ciebie. Amen.

Ty, Panie, stworzyłeś mnie dla siebie moje serce tak długo będzie niespokojne,
dopóki nie spocznie w Tobie. Jestem miotany wieloma problemami: burzą się we
mnie myśli, niespełnione są pragnienia, brakuje mi zdrowia, nie umiem kochać i
wierzyć w Ciebie tak jak trzeba, A jednak pragnę i łaknę Ciebie, mój Panie. Nie
odsyłaj mnie głodnego. Nakarm mego ducha Chlebem, który zstąpił z nieba.
Kocham Ciebie, o Boże, kocham serdecznie! Kocham, bo Ty pierwszy mnie
umiłowałeś! Biegnę dzisiaj do Ciebie, przychodzą do Ciebie jak żebrak proszący o
kromkę chleba. Panie, wejdź znów w moje życie.
***
Pragnę Cię przyjąć Panie z tą samą czystością, pokorą i pobożnością, z jaką
przyjęła Cię Twoja Najświętsza Matka, z duchem i żarliwością świętych. O mój Jezu,
wierzę że jesteś prawdziwie obecny w Najświętszym Sakramencie. Kocham Cię
nade wszystko i pragnę Cię posiadać w mej duszy. Skoro nie mogę Cię teraz
przyjąć sakramentalnie, przyjdź duchowo do mego serca. Miłuję Cię już obecnego w
mym sercu i łączę się całkowicie z Tobą; nigdy nie pozwól mi oddalić się od Ciebie.
***
Panie Jezu, błagam Cię, abyś przyszedł duchowo do mojego serca w duchu Twojej
świętości, w prawdzie Twojej dobroci, w pełni Twojej władzy, w łączności z Twoimi
tajemnicami i w doskonałości Twoich dróg. Przyjdź o Jezu mój najsłodszy, przyjdź
do serca mego, o Żywocie, o Światło, o Miłości, o Skarbie mój jedyny! Jeżeli świat
odpycha Ciebie, jeśli Cię ukochać ani przyjąć nie chce, ja Cię kocham, ja pożądam,
ja wołam i pragnę Ciebie, i przysięgam Ci wierność aż do śmierci, aż na wieczność
całą Niechże Tobie w nędznym sercu sługi Twego, Niebo całe wynagradza
zniewagi, jakich doznajesz na ziemi, o mój najmilszy Panie! Jednocząc się z
Sercem Twej Matki Najświętszej, z sercami wszystkich Świętych i Aniołów Twoich,
po milion razy wołam: „Niech będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, teraz
i zawsze i na wieki wieków”. Amen. https://radioniepokalanow.pl/komunia-swieta-duchowa-jak-sie-modlic/

Tymczasem, katolicy – czy to uczestniczą we mszy wirtualnie, czy osobiście –
powinni kontynuować przystępowanie do codziennych komunii duchowych zarówno
w dobrych, jak i złych czasach, w zdrowiu i w chorobie.
Św. Teresa z Ávili, która doświadczała potężnych owoców tej praktyki, radziła:
Kiedy nie możesz przyjąć komunii i nie uczestniczysz we mszy, możesz przystąpić
do komunii duchowej, będącej bardzo korzystną praktyką, dzięki której uświadomisz
sobie miłość Boga.

Komunia duchowa: pięć pomocnych modlitw na niedzielę i każdy inny dzień

Wyobraźmy sobie przyjaciół, którzy są od siebie daleko, ale regularnie komunikują
się ze sobą na odległość. Kiedy dochodzi do ich osobistego spotkania, dzięki tej
systematycznej komunikacji jest ono piękne, swobodne i naturalne.
Św. Alfons Maria Ligouri polecał, by w trakcie adoracji Najświętszego Sakramentu
lub na mszy przystępować do komunii duchowej trzy razy. Na początku, w środku i
na końcu. W rzeczywistości nie ma oczywiście żadnych ograniczeń co do
częstotliwości przyjmowania komunii. Św. Alfons napisał:
Bł. Agata od Krzyża praktykowała 200 duchowych komunii w ciągu dnia. Piotr
Faber, jeden z pierwszych towarzyszy Ignacego Loyoli, miał w zwyczaju mówić, że
duchowe komunie są najskuteczniejszą pomocą w przyjmowaniu świętej Eucharystii
w odpowiedniej postawie.

Miłość do wielkiej Tajemnicy
Podczas gdy duchowa komunia często jest polecana świeckim, zwłaszcza tym,
którzy nie mogą wyjść z domu lub są hospitalizowani, księża także mogą czerpać
korzyści z tej praktyki. Przez kilka niedziel biernie przysłuchiwałem się temu, jak
ludzie pobożnie odmawiają słowa komunii duchowej (powyżej). Poruszyło mnie to
i postanowiłem modlić się w ten sposób także poza mszą.
Akt duchowej komunii powtarzany w ciągu dnia stał się dla mnie ponownym
przeżywaniem Wielkiego Piątku i Wielkiej Soboty oraz wytęsknionym oczekiwaniem
na Niedzielę Wielkanocną. Choć do 200 duchowych komunii dziennie brakuje mi
wciąż bardzo wiele, to jednak praktyka ta rozbudziła moją miłość oraz szacunek dla
wielkiej tajemnicy, którą celebruję z Kościołem każdego dnia.
Komunia duchowa nie jest jedynie rozwiązaniem na czas pandemii czy innych
nadzwyczajnych okoliczności. Komunia duchowa jest na każdy czas.

Komunia duchowa: Franciszek mówi, jak ją przyjmować i jak się modlić

Idę na Mszę Świętą, jak się przygotować?
Trzeba wypastwać buty, wyprasować spodnie, przygować białą koszulę,
krawat lub muszkę, kobieta też musi sobie przygotwać kościółkowy strój.
Bardzo pięknie też prezentuje się strój góralski: http://rabka.swmm.eu/sakramenty/Msza_Swieta.pdf
. https://youtu.be/6sLyBhL3loE

https://pch24.pl/8-rzeczy-w-ktore-nie-wolno-sie-ubrac-do-kosciola-nawet-goracym-latem/

„Spodnie kościółkowe”
Paulini przypominają o godnym stroju
na Jasnej Górze. „Były tak zwane buty
kościołowe, spodnie kościołowe czy
koszula kościołowa. To oznaczało, że
jest specjalny strój do kościoła. Ten
pozornie zewnętrzny problem ubioru
niesie za sobą dużo poważniejszy
problem, wewnętrzne usposobienia do
relacji z Panem Bogiem:
https://pl.aleteia.org/2019/08/08/spodnie-kosciolowepaulini-przypominaja-o-godnym-stroju-na-jasnej-gorze/

Pewien Generał mówił, że kiedy
wstanie, myje się, goli, czyści buty,
zakłada mundur, a potem modli się.
Na rozmowę z Panem Bogiem,
trzeba się przygotować.

Ku Bogu

Jak ubrać się do kościoła - https://youtu.be/s0mgF5IOs1s Jak zachować się podczs Mszy Św. - https://youtu.be/Y2jrRQLoFA8
O obecności dzieci - https://youtu.be/82t0hemtu4E "Msza święta dla dzieci" - https://youtu.be/U8oROQsMjYk
Kościół naszym domem - https://youtu.be/lE5zb2rGFQ4 Jak zachowywać się w kościele - https://youtu.be/4kSkkpIrfVI
MEGA kazanie Eucharystyczne - https://youtu.be/GhPCMIiXhPc

Poradnik dla wszystkich, którzy są zainteresowani zdobyciem lub odświeżeniem swojej wiedzy co do
zachowania w Kościele podczas Mszy lub nawiedzenia lokalnego Kościoła. Poradnik dla wierzących i
niewierzących “turystów”. Kiedy uklęknąć na jedno, a kiedy na dwa kolana? Czy nieskorzystanie z wody
święconej jest grzechem? Dlaczego przy ołtarzy nie może się palić więcej niż 7 świec?
- Część 1: (Wprowadzenie) - https://youtu.be/6sLyBhL3loE
- Część 2: (Znak krzyża) - https://youtu.be/JPaGHJwFWsQ
- Część 3: (Woda święcona) - https://youtu.be/2CgTW7QDD_o
- Część 4: (Przyklęknięcie) - https://youtu.be/1jlMKDFwc_8
- Część 5: (Droga na miejsce) - https://youtu.be/TsHWubKUQYI
- Część 6: (Ogień i światło) - https://youtu.be/jSrc9pTHIYE
- Część 7: (Procesja na wejście) - https://youtu.be/92tywDbvVcg
- Część 8: (Pocałunek...) - https://youtu.be/x1ChV0ze4ys
- Savoir Vivre w kościele - https://youtu.be/ND8iC2FSjV4
- Jak powinniśmy zachować się w Kościele - https://youtu.be/LpwnFWsYN0E
- Jak NIE należy ubierać się do Kościoła? - https://youtu.be/2GuPQa6_A64
- ATEISTA NA MSZY: Jak zachować się - https://youtu.be/uE7dtbqIFgI
- Odpowiedni strój w kościele - https://youtu.be/hcc8XafzLxQ

Czy unosić rece
w trakcie
„Ojcze nasz”?

A
zatem celebrujący mszę świętą „w osobie Chrystusa” kapłan jest znakiem samego Pana, który uczy nas wołać do
Boga: Ojcze nasz. Jego rozłożone i wzniesione w tym momencie ręce wyrażają jedyne i konieczne pośrednictwo
Jezusa Chrystusa między nami a Bogiem. Dlatego tylko on rozkłada i wznosi ręce podczas sprawowania liturgii.
Nie chodzi tu zatem o „uprzywilejowanie” księdza, ale o podkreślenie zbawczej roli samego Pana. Nie o klerykalizm, a
o chrystocentryzm.

Przy wszystkich innych okazjach jak najbardziej możemy sami również wykonywać
ten piękny gest. Jednakże podczas Ojcze nasz odmawianego w trakcie
mszy pozostańmy z rękoma złożonymi. Niech rozłożone ręce kapłana mówią nam o
Jezusie, który uczy nas i uzdalnia, by wołać do Boga „Ojcze!” oraz pośredniczy w
naszej do Niego modlitwie. https://pl.aleteia.org/2022/07/10/czy-unosic-rece-w-trakcie-ojcze-nasz/

CZYTANIA

MSZALNE:

CZYTANIA

http://www.biblijni.pl/czytania/
https://niezbednik.niedziela.pl/
http://mateusz.pl/czytania/2020/

MSZALNE

https://www.paulus.org.pl/czytania
https://liturgia.wiara.pl/Czytania_mszalne/Nawigator
http://www.naszczas.pl/biblia/kategoria/ewangelia-dnia/
https://www.ampolska.co/Modlitwa/Ewangelia-niedzielna

Wybór Czytań: na Niedziele i Uroczystości są wyznaczone trzy czytania. Na
Święta wyznaczone są dwa Czytania. Jeśli jednak zgodnie z zasadami Święto
zostaje podniesione do rangi Uroczystości, dodaje się trzecie Czytanie, wzięte
spośród tekstów wspólnych. W dni wspomnień Świętych, Czytanie Własne.
Proponuje się czytania przystosowane, które naświetlają szczególny aspekt
duchowego życia albo działalności świętego. Ponadto specjalny wybór tekstów
Pisma Świętego podano w Lekcjonarzu do Mszy Obrzędowych, z którymi wiąże się
sprawowanie niektórych Sakramentów lub Sakramentaliów, albo do Mszy Świętej,
które celebruje się w szczególnych okolicznościach.
„W niedziele i święta nakazane
uczestniczyć we Mszy świętej i
powstrzymywać się od prac
niekoniecznych”.
Video dla dzieci: https://youtu.be/jJcWNmus-QU

Kodeks Prawa Kanonicznego:

„Niedziela, w czasie której jest czczona tajemnica paschalna, na podstawie tradycji
apostolskiej winna być obchodzona w całym Kościele jako najdawniejszy dzień
świąteczny nakazany. Ponadto należy obchodzić dni Narodzenia Pana naszego
Jezusa Chrystusa, Objawienia Pańskiego, Wniebowstąpienia oraz Najświętszego
Ciała i Krwi Chrystusa, Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, Jej Niepokalanego Poczęcia
i Wniebowzięcia, Świętego Józefa, Świętych Apostołów Piotra i Pawła, wreszcie
Wszystkich Świętych. (Kan.1246).

Adoracja.
Kiedy się modlisz, bądź jak góra
Nieruchomo osadzona w ciszy.
Jej myśli zakorzenione są w wieczności.
Nie rób niczego, siedź, bądź,
a poznasz owoce płynące z modlitwy.
Kiedy się modlisz, bądź jak kwiat,
Zawsze skierowany ku słońcu.
Jego łodyga jak kręgosłup, zawsze jest prosta.
Bądź otwarty, gotowy przyjąć wszystko bez lęku,
a nie zabraknie ci światła w drodze
Kiedy się modlisz bądź jak ocean,
W swej głębi zawsze nieporuszony.
Jego fale przypływają i odpływają.
Bądź spokojny w swym wnętrzu,
a złe myśli same odejdą.
Kiedy się modlisz, pamiętaj o oddechu,
Dzięki niemu człowiek stał się istotą żyjącą,
Oddech od Boga pochodzi i do Boga wraca.
Zjednocz słowo modlitwy ze strumieniem życia,
a nic od Dawcy życia cię nie odłączy.
Kiedy się modlisz bądź jak ptak,
Śpiewający bez wytchnienia przed obliczem Stwórcy.
Jego pieśń wznosi się jak dym kadzidła.
Niech i twoja modlitwa będzie jak gruchanie gołębia
a nie poddasz się zniechęceniu.
Kiedy się modlisz, bądź jak Abraham
kaplica
Składający swego syna w ofierze.
Adoracja
6-18, zimą
Był to znak, że gotów jest oddać wszystko.
I ty pozostaw wszystko,
6-17, Niedz. 6-1830
http://www.adoremus.pl/index.php?page=arc
a w opuszczeniu Bóg napełni cię swą obecnością.
hidiecezja-krakowska#rab
Kiedy się modlisz, to Jezus
http://www.adoremus.pl/
Modli się w tobie do Ojca w Duchu.
Jesteś niesiony żarem Jego miłości.
Bądź jak rzeka służąca każdemu,
| I Piątek | Chrystus Król | I Sobota
a przyjdzie czas, że przemienisz się w Miłość.
Góra uczy sensu wieczności,
Kwiat, gdy więdnie uczy przemijania,
Ocean uczy spokoju wśród przeciwności,
a miłość uczy zawsze Miłości.
http://www.swmonika.archpoznan.pl/nabozenstwa/adoracja-najswietszego-sakramentu-w-ciszy/

Cisza, która umacnia
W ogromie codziennych obowiązków, podążaniu za dobrami, realizacją kariery,
adoracja Najświętszego Sakramentu staje się istotnym czasem, by choć na
chwilę zatrzymać się, usiąść lub uklęknąć przed Jezusem obecnym w białej
Hostii i powierzyć Mu swoje troski, zmartwienia, ale także by podziękować Mu za
Jego dobroć i wierność. Jest to także czas, który pozwala umocnić i pogłębić
naszą relację z Chrystusem. Potrzeba poszukiwania ciszy i otwarcia się na Bożą
obecność jest coraz bardziej dostrzegalna, dlatego działa wiele miejsc, gdzie
właściwie w każdej chwili można uczestniczyć choć w krótkiej adoracji. Trwanie w
ciszy z Jezusem to ogromny dar. Ta obecność jest źródłem mocy dla
człowieka.https://www.niedziela.pl/artykul/131472/nd/Cisza-ktora-umacnia
https://pl.aleteia.org/2016/11/24/nic-do-ogladania-tylko-kawalek-hostii-nic-do-sluchania-tylko-cisza-o-co-chodzi-w-adoracji/

Nic do oglądania
tylko kawałek Hostii,
nic do słuchania
tylko cisza.
O co chodzi w Adoracji?

Adoracja po prostu jest trudna. Obecność Jezusa w Eucharystii jest naprawdę wąską bramą,
przez którą trzeba się przeciskać, jak mówił bp Ryś w Krakowie - https://youtu.be/7wZKe-vO7NA

https://deon.pl/wiara/chrystus-jest---jest-obecny-w-kazdej-eucharystii-ktora-sprawujemy,2141843

- Tu nie ma ciała Chrystusa - Chrystus zmartwychwstał - Ale Chrystus jest. Chrystus jest obecny w każdej Eucharystii - Zmierzając
do bazyliki Grobu Bożego zatrzymujemy się w cerkwi Aleksandra Newskiego. We wnętrzu prawosławnej świątyni znajduje się
fragment muru starożytnej Jerozolimy z Bramą Sprawiedliwości, przez którą Jezus musiał być prowadzony na stracenie na
Golgocie. Co więcej, w tym kawałku muru zachowało się wąskie przejście, o którym Jezus mówił - to ucho igielne: „Łatwiej jest
wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do królestwa niebieskiego” (Mt 19, 24).

Pierwsza na naszej drodze znajduje się kaplica Golgoty - autentyczne miejsce ukrzyżowania Chrystusa. Nieopodal swoją kaplicę
ma św. Helena i jest to miejsce upamiętniające znalezienie Krzyża Świętego.
Nieco dalej scenę naigrawania się z Jezusa wiszącego na krzyżu upamiętnia kaplica Wyszydzenia. Kaplica św. Longinusa
odwołuje się do rzymskiego żołnierza, który włócznią przebił bok Jezusa. Do mnichów prawosławnych należy kaplica nawiązująca
do uwięzienia Jezusa przed straceniem na krzyżu.
Wejdź na Golgotę i stań przy Grobie Bożym. I wiedz, że zmartwychwstał
Film - https://youtu.be/H02SNAu54Gk

KULT EUCHARYSTII
INSTRUKCJA EPISKOPATU POLSKI O KULCIE TAJEMNICY EUCHARYSTII
POZA MSZĄ ŚWIĘTĄ – 11 XII 1987R.
Sprawowanie Eucharystii stanowi ośrodek całego życia chrześcijańskiego zarówno dla Kościoła
powszechnego jak i dla wspólnot miejscowych tego Kościoła. Kościół od początku przechowywał
Eucharystię celem udzielania Wiatyku. Przechowywanie świętych postaci dla chorych, z biegiem
czasu wytworzyło zwyczaj adorowania tego Sakramentu. Ofiara eucharystyczna jest źródłem i
szczytem całego życia chrześcijańskiego. Kościół poleca rozwijać również poza Mszą św.
publiczne i prywatne nabożeństwa do Najświętszej Eucharystii.
Należy zwracać uwagę na to, aby przy wystawieniach Najświętszego Sakramentu uwydatniał się
związek istniejący pomiędzy jego kultem i Mszą świętą. Związek ten uwydatnia się najwyraźniej,
gdy adoracja eucharystyczna następuje bezpośrednio po Mszy św.
Poza Mszą św. wystawienie Najświętszego Sakramentu albo w monstrancji, albo w puszce.
W adoracji eucharystycznej ważniejsza jest jej treść niż układ formalny. Powinna mieć wyraźnie
chrystocentryczny charakter: podczas wystawienia należy modlitwy, śpiewy i czytania tak ułożyć,
by wierni skupili swoją uwagę na Chrystusie Panu. Modlitwy, śpiewy i czytania powinny uczyć
prawdziwej pobożności eucharystycznej. Najpierw mają one kierować wiernych do pełnego
udziału w tajemnicy paschalnej Chrystusa i do wdzięczności za dar Chrystusa dającego nam
swoje życie. Powinny wyrażać radość zebranych z życia w głębokiej przyjaźni ze Zbawicielem i
prowadzić do otwarcia przed Nim serca. Modlitwy powinny wyrażać potrzeby zebranych, ich
bliskich i wszystkich ludzi, powinny być błaganiem o pokój i o zbawienie całego świata. Wspólna
modlitwa zebranych ma wzbudzić w nich pragnienie ofiarnego życia dla Chrystusa i pragnienie
zjednoczenia z Nim w Komunii św. Udział w adoracji ma prowadzić do pełnienia dobrych czynów,
do świadczenia o Chrystusie, do starań o zbawienie świata.
W układzie adoracji znajdują się więc modlitwa uwielbienia i chwały, rozważanie tajemnic
Chrystusa, modlitwy błagalne i prośby w aktualnych potrzebach społeczności wiernych. Trzeba
zawsze dawać pierwszeństwo uwielbieniu przed prośbą. Należy dokonać roztropnego wyboru
treści, nie możemy bowiem w jednej adoracji wyrazić wszystkiego. W pewnych momentach
wskazane jest święte milczenie. Mogą to być momenty: po czytaniu Pisma św., po modlitewnych
wezwaniach czy nawet podczas odmawianej modlitwy. Prowadzący nabożeństwo winien wykazać
przy tym wiele roztropności. Dłuższe milczenie można zachować we wspólnotach przygotowanych
już do samodzielnej modlitwy. Do milczenia należy też stopniowo wychowywać wiernych.
Różaniec, który “opiera się na Ewangelii i odnosi się, jakby do centrum, do tajemnicy Wcielenia i
Odkupienia ludzi, trzeba uważać za modlitwę, która w pełni posiada znamię chrystologiczne”.
Tak rozumiana modlitwa różańcowa odprawiana przed wystawionym Najświętszym Sakramentem
Nabożeństwa majowe; 1. na początku nabożeństwa wystawia się Najświętszy Sakrament i przed
nim odbywa się całe nabożeństwo, lub przed wizerunkiem Najświętszej Maryi Panny śpiewa się
Litanię loretańską i głosi się, albo czyta odpowiednie rozważanie. Następnie celebrans przechodzi
do głównego ołtarza, wystawia N. Sakrament, odprawia krótką adorację i po odśpiewaniu pieśni
eucharystycznej udziela błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem. “Wspominając świętych
Kościół głosi misterium paschalne w świętych, którzy współcierpieli i zostali współuwielbieni z
Chrystusem”. W nabożeństwach ku czci świętych uwaga koncentruje się na osobie Świętego i
dlatego takie nabożeństwa nie powinny być odprawiane z wystawieniem Najświętszego
Sakramentu. Po modlitwach do świętego i po kazaniu można odprawić nabożeństwo
eucharystyczne. W ten sposób Święty ukazuje się jako ten, który prowadzi do Chrystusa.
“Ożywienie i pogłębienie kultu eucharystycznego jest sprawdzianem prawdziwej odnowy, tej, którą Sobór postawił
sobie za cel. Jest tej odnowy punktem poniekąd kulminacyjnym. (…) Kościół i świat odczuwają wielką potrzebę
kultu eucharystycznego. Jezus oczekuje nas w tym Sakramencie miłości. Nie żałujmy naszego czasu na spotkanie
z Nim w adoracji, na kontemplację pełną wiary i gotowości wynagrodzenia wielkich win i występków świata”

Czytaj też - Kult Najświętszej Maryi Panny i Świętych Pańskich w roku liturgicznym
https://www.dbc.wroc.pl/Content/3462/Biszko.pdf

- Eucharystia a maryjne nabożeństwa oraz ich wzajemne relacje w XIX i XX wieku
https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Slaskie_Studia_Historyczno_Teologiczne/Slaskie_Studia_Historyczno_Teologiczne-r1992_93t25_26/Slaskie_Studia_Historyczno_Teologiczne-r1992_93-t25_26-s233-240/Slaskie_Studia_Historyczno_Teologiczne-r1992_93-t25_26-s233-240.pdf

- Kwestia kultu maryjnego po Soborze Watykańskim II
https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Studia_Sandomierskie_teologia_filozofia_historia/Studia_Sandomierskie_teologia_filozofia_historia-r2012-t19n1/Studia_Sandomierskie_teologia_filozofia_historia-r2012-t19-n1-s213-228/Studia_Sandomierskie_teologia_filozofia_historia-r2012-t19-n1-s213-228.pdf

- O Maryi nigdy dość, ale poprawnie http://mateusz.pl/ksiazki/dszp/dszp-05-Napiorkowski.htm
Mariologia przedsoborowa za wszelką cenę -- także za cenę poprawności
teologicznej -- pragnęła przyznawać Maryi nowe tytuły w myśl źle rozumianego hasła
"O Maryi nigdy dość". Pismo Święte nie uzasadniało wielkich tez o Maryi
Współodkupicielce i Wszechpośredniczce. Oparcie się na rzetelnej egzegezie i
poprawnym studium Ojców Kościoła zmuszało do ostrożniejszego formułowania tez,
a to niektórzy oceniali jako małoduszność i minimalizm uwłaczający Matce Bożej.
Soborowe novum w mariologii dobrze wyraża litera "w": Sobór ukazał Maryję w
tajemnicy Chrystusa, w tajemnicy Kościoła i w tajemnicy kultu chrześcijańskiego.
Jest to więc mariologia zanurzona w szeroki kontekst innych regionów teologii, a
cześć maryjna w kontekst kultu chrześcijańskiego. Soborowe novum w mariologii
polega również na zdumiewającym potrząśnięciu hierarchią źródeł teologicznych. Na
pierwsze miejsce powróciło Pismo Święte, na dalsze spadły teksty ostatnich papieży.
Przedsoborowe gwiazdy teologiczne twierdziły, że postawienie na Pismo Święte z
konieczności zuboży wykład o Maryi. Okazało się, że historiozbawcze odczytanie
biblijnego świadectwa o Matce Pana zrodziło piękne, oczyszczone i pogłębione
słowo o Matce Słowa wcielonego i kościelnionego
Można chyba mówić o swoistym milczeniu o Maryi po Soborze, z całą pewnością
nastąpiło przyciszenie. Niezwykle płodni przed Soborem maksymaliści cierpieli.
Wyrażanie jednak niezadowolenia z nauki Soboru podpadało by pod kategorie:
"ortodoksja -- brak ortodoksji". Zatem milczeli. Odłożyli pióra, nie mogąc pisać dalej
tak, jak pisali. Przyczynił się do tego Sobór i chwała mu za to. Miał miejsce swoisty
kryzys, kryzys przesilenia i wzrostu. W wielu krajach nastąpiła eksplozja fascynacji
odnową biblijną, liturgiczną i eklezjologiczną, rozumianą bardzo skrajnie. Mariologia
wyraźnie straciła pierwsze miejsce.

- Jakie pieśni wolno śpiewać w czasie adoracji Pana Jezusa
podczas wystawienia Najświętszego Sakramentu?
https://www.adoracja.bielsko.opoka.org.pl/adoracjanormy.html#w3

Spis treści:
1. Wstęp
1. Normy liturgiczne, szczególnie odnośnie śpiewu podczas adoracji
2. Krótkie uzasadnienie konieczności śpiewania podczas adoracji wyłącznie pieśni liturgicznych
3.

Problematyka głównego celu adoracji

Kościół ogłosił, że adoracja z wystawieniem Najświętszego Sakramentu jest liturgią, a nie paraliturgią (czyli nie jest jedynie przejawem tzw. „pobożności ludowej” – mówiąc językiem ostatnich dokumentów).
A do liturgii obowiązują pieśni liturgiczne. Zatem i do adoracji z wystawieniem Najświętszego
Sakramentu też! Jeżeli do tego spostrzeżenia trzeba by coś dodać, to przede wszystkim definicję
praktyczną „pieśni liturgicznych”: wg definicji są to pieśni zatwierdzone do liturgii przez KEP.
Pieśni liturgiczne czerpiemy z zatwierdzonych śpiewników. Do takich śpiewników należy:
„Śpiewnik kościelny” księdza Siedleckiego, a ponadto: Exsultate Deo, Alleluja, Droga do nieba…
Adoracja Najświętszego Sakramentu:
 zwykłe nawiedzenie Najświętszego Sakramentu w tabernakulum: krótkie spotkanie z
Chrystusem, powodowane wiarą w Jego obecność i modlitwa w milczeniu;


adoracja, według przepisów liturgicznych, przed wystawionym Najświętszym Sakramentem
w monstrancji albo w puszce na dłuższy lub krótszy czas;



wieczysta lub czterdziestogodzinne nabożeństwo;

Na te chwile adoracji wierni powinni być przygotowani do:
 posłużenia się Pismem świętym jako nieporównywalną z niczym księgą modlitwy,
 odpowiedniego doboru pieśni i modlitw,
 zapoznania się z niektórymi prostymi strukturami Liturgii Godzin,
 przestrzegania rytmu roku liturgicznego,
 trwania na cichej modlitwie”.
Do poruszonych zagadnień należy dodać informację o obowiązku śpiewu pieśni eucharystycznych
na początku i końcu wystawienia Najświętszego Sakramentu. Nabożeństwo liturgiczne z
wystawieniem Najświętszego Sakramentu powinno zawierać: pieśń na wejście, O zbawcza
Hostio, stosowne modlitwy i śpiewy o charakterze przebłagalnym, błagalnym, bądź dziękczynnym
(uwielbieniowym), Przed tak Wielkim Sakramentem, po błogosławieństwie: Chwała i
dziękczynienie, Niechaj będzie pochwalony … i pieśń na wyjście.
Warto dostrzec obowiązek śpiewania pieśni eucharystycznych!
„Instrukcja w punkcie 47 przypomina, że błogosławieństwo eucharystyczne jest prawdziwą
czynnością liturgiczną i dlatego powinno się odbywać według przepisów Rytuału Rzymskiego”.
Warto ponadto uświadomić sobie, że praktykowanie przez wspólnoty czy poszczególne osoby
adoracji Jezusa w Najświętszym Sakramencie tylko wtedy będzie miało głęboki sens wielkiego
miłowania Jezusa, gdy będzie podejmowane nie tylko w oderwaniu od Komunii Świętej, ale jako
dodane do tego adoracyjnego trwania z Jezusem, jakie powinno następować zaraz po Mszy Św.
jako przedłużenie zjednoczenia z Nim, przyjętym w Komunii Świętej podczas Mszy Świętej.

FORMY LITURGICZNEGO KULTU EUCHARYSTII POZA MSZĄ ŚWIĘTĄ
a. ADORACJE EUCHARYSTYCZNE
1. Należy zwracać uwagę na to, aby przy wystawieniach Najświętszego Sakramentu uwydatniał
się związek istniejący pomiędzy jego kultem i Mszą świętą. Związek ten uwydatnia się
najwyraźniej, gdy adoracja eucharystyczna następuje bezpośrednio po Mszy świętej.
I. Normy liturgiczne, szczególnie odnośnie śpiewu podczas adoracji
Muzyką liturgiczną nazywamy tę muzykę, która może być używana przy sprawowaniu kultu
Bożego. Powinna się ona odznaczać charakterem sakralnym oraz doskonałością formy.

10. Wszystkie śpiewy przeznaczone do użytku liturgicznego mają mieć aprobatę Konferencji
Episkopatu Polski. Nie wolno w liturgii wykonywać utworów o charakterze świeckim.
Pieśni religijne muszą mieć aprobatę Władzy duchownej, rządcy kościołów mają obowiązek
przesłać Kurii diecezjalnej, celem otrzymania Imprimatur. Bez takiej aprobaty nie wolno śpiewać
żadnej pieśni religijnej tak w czasie Mszy św. jak i w czasie nabożeństw”.
59. Pieśni religijne ludowe, przeznaczone do śpiewania w czasie nabożeństw pozaliturgicznych w
Polsce, zebrane, ustalone pod względem tekstu i melodii na zlecenie Episkopatu Polski,
stanowią urzędowy zbiór pieśni kościelnych polskich. Zbiór ten opublikowany przez Wydawnictwo
Pallottinum w r. 1955 pod tytułem „Śpiewnik kościelny”, zawiera 120 pieśni tradycyjnych w Polsce.
We wszystkich zatem śpiewnikach i modlitewnikach pieśni z urzędowego zbioru mają być, pod
względem tekstu i melodii, dosłownie przedrukowane.
W Instrukcji Redemptionis Sacramentum [2] z 2004 r. czytamy o wielkim znaczeniu adoracji.
Ukazuje on, że w centrum uwagi Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny sakramentów jest nie
tylko teologicznie poprawne sprawowanie sakramentów, ale nade wszystko teologicznie poprawne
sprawowanie Mszy Świętej i prowadzenie modlitwy podczas adoracji Najświętszego Sakramentu!
17. Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów „czyni to, co, z zachowaniem
kompetencji Kongregacji Nauki Wiary, należy do Stolicy Apostolskiej, jeśli chodzi o kierowanie i
krzewienie świętej liturgii, a przede wszystkim sakramentów. Popiera i strzeże
dyscypliny sakramentów, zwłaszcza w tym, co się tyczy ich ważności i godziwej celebracji”.
Wreszcie, „uważnie czuwa, aby rozporządzenia liturgiczne były ściśle przestrzegane, aby unikano
nadużyć, a te, gdziekolwiek będą zauważone, były wykorzeniane”. W tej sprawie, zgodnie z
tradycją Kościoła powszechnego, pierwsze miejsce zajmuje troska o celebrację Mszy świętej i o
kult, jaki się oddaje Najświętszej Eucharystii poza Mszą św.
18. Wierni mają prawo, aby władza kościelna sprawowała pełne i skuteczne kierownictwo nad
świętą liturgią, aby liturgia nigdy nie była postrzegana jako „prywatna własność kogokolwiek, ani
samego celebransa, ani wspólnoty, w której sprawuje się sakramenty”.
„Chociaż ofiara eucharystyczna jest źródłem i szczytem całego życia chrześcijańskiego, należy
usilnie rozwijać również poza Mszą świętą prywatne i publiczne nabożeństwa do Najświętszej
Eucharystii według zasad ustalonych przez prawowitą władzę. Uwzględniając okresy liturgiczne,
nabożeństwa te należy tak uporządkować, aby zgadzały się z liturgią, z niej poniekąd wypływały i
do niej prowadziły wiernych”.
Również w naszych czasach posłuszeństwo normom liturgicznym powinno być na nowo odkryte i
docenione jako odbicie i świadectwo Kościoła jednego i powszechnego, uobecnionego w każdej
celebracji Eucharystii. Kapłan, który wiernie sprawuje Mszę św. według norm liturgicznych, oraz
wspólnota, która się do nich dostosowuje, ukazują w sposób dyskretny, lecz wymowny swą miłość
do Kościoła.
„13. Obok tych dobrodziejstw reformy liturgicznej, z ubolewaniem należy przyznać, że w jej
wprowadzaniu miały miejsce pewne mniej lub bardziej poważne dewiacje.
Miały niekiedy miejsce niedopuszczalne opuszczenia lub dodatki, wymyślone obrzędy
wychodzące poza ustalone normy, postawy lub śpiewy, które się nie przyczyniają do budowania
wiary i ducha świętości, nadużycia w praktyce generalnego rozgrzeszenia, zacieranie różnic
między kapłaństwem służebnym, związanym ze święceniami, i kapłaństwem powszechnym
wiernych, które posiada swój fundament w Chrzcie świętym”.
7. Przyczyna nadużyć nierzadko tkwi w fałszywym poczuciu wolności. Bóg jednak udziela nam w
Chrystusie nie tej pozornej wolności, abyśmy przy jej użyciu czynili to, co chcemy, lecz wolności,
dzięki której możemy czynić to, co jest godne i sprawiedliwe. Odnosi się to bowiem nie tylko do
przykazań pochodzących bezpośrednio od Boga, lecz również, po stosownej ocenie wewnętrznej
wartości każdej normy, do przepisów ogłoszonych przez Kościół. Dlatego wszyscy powinni
dostosować się do rozporządzeń ustanowionych przez prawowitą władzę kościelną.

9. Nadużycia wreszcie częściej wynikają z ignorancji, ponieważ zazwyczaj odrzuca się to, czego
głębszy sens bardzo mało się pojmuje i nie rozpoznaje historyczności. Albowiem całkowicie „z
natchnienia i ducha samego Pisma świętego powstały prośby, modlitwy i pieśni liturgiczne, z niego
też swoje znaczenie biorą czynności i znaki”.
II. Krótkie uzasadnienie konieczności śpiewania podczas adoracji
wyłącznie pieśni liturgicznych
Należy wiedzieć, jakie przepisy Kościoła i dlaczego powinny być zachowane w czasie adoracji
Najświętszego Sakramentu. Po pierwsze konieczne jest posłuszeństwo Kościołowi. Po drugie
pieśni najnowsze, nie zatwierdzone do liturgii, często wbrew wskazaniom Kościoła rozbudzają
przede wszystkim uczuciowe przeżycia słuchaczy, a nie niezależną od nastrojów wiarę – wiarę w
obecność Tego, który pod sakramentalnymi postaciami Przenajświętszej Hostii jest, choć poprzez
zmysły nie wywołuje żadnych uczuć! Niepostrzegalny zmysłami Jezus, Wcielony Bóg, pragnie
budowania relacji nie na uczuciach, ale na głębi nauki, płynącej z Pisma Św. i tradycji Kościoła.
Jest to analogiczne do pouczenia, jakie o niebezpieczeństwach niewłaściwego kultu wobec Maryi
napisał Papież Paweł VI w adhortacji apostolskiej Marialis cultus, 38:
„Podawszy wytyczne dla należytego rozwoju czci oddawanej Matce Pana, wydaje się, iż trzeba
przestrzec przed niektórymi niewłaściwymi formami tego kultu.
Sobór Watykański II autorytatywnie zarządził, by w treściach i formach nie wychodzić poza
granice należytej nauki o Najświętszej Maryi Pannie i by ciasnotą ducha nie pomniejszać Jej
postaci i zadania.
Ponadto zganił pewne niewłaściwe sposoby wyrażania kultu, jakimi są: zwodnicza łatwowierność,
zwracająca uwagę raczej na zewnętrzne praktyki niż na poważną gorliwość religijną: czcze i
przemijające wzruszenie uczuciowe, zupełnie obce duchowi Ewangelii, gdyż ta domaga się
wytrwałego i gorliwego działania.
To ponownie piętnujemy, ponieważ chodzi o formy pobożności, które nie zgadzają się z wiarą
katolicką, i dlatego nie ma dla nich miejsca w kulcie katolickim”.
„Adoracja powinna mieć wyraźnie chrystocentryczny charakter: ‘podczas wystawienia należy
modlitwy, śpiewy i czytania tak ułożyć, by wierni skupili swoją uwagę na Chrystusie Panu’.
„Adoracje eucharystyczne powinny być powiązane z poszczególnymi okresami liturgicznymi.
Można to osiągnąć przez odpowiednie wprowadzenie, śpiewy zaczerpnięte z okresu liturgicznego
lub przez odpowiednio dobrane modlitwy. Najbardziej pomocne będą fragmenty Pisma Świętego
właściwe dla danego okresu liturgicznego.
Czytanie Pisma Świętego w czasie adoracji eucharystycznych wynika z ducha liturgii. Czytane
fragmenty mają wprowadzić wiernych w głębsze rozumienie tajemnicy Eucharystii, ukazać jej
poszczególne aspekty i związek tej tajemnicy wiary z duchowym życiem chrześcijanina”.
Podczas wystawienia należy modlitwy, śpiewy i czytania ułożyć tak, by adorujący wierni skupili
swoją uwagę na Chrystusie Panu. Dla ożywienia wewnętrznej modlitwy należy dobierać czytania z
Pisma św., głosić homilie albo krótkie egzorty, które pomogłyby wiernym coraz głębiej cenić
tajemnicę eucharystyczną. Na słowo Boże niech wierni odpowiadają śpiewem. W pewnych zaś
momentach dobrze jest zachować święte milczenie.

| kaplica | I Piątek | Chrystus Król | I Sobota |

