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wykaz skrótów
AP akt pokuty
Bł błogosławieństwo
CE Ceremoniał Liturgicznej Posługi Biskupów
Cel
DOR Diakonia Oaz Rekolekcyjnych
Ex Exsultate Deo
LG Liturgia Godzin
LOR Lekcjonarz Oaz Rekolekcyjnych, Kraków 2006
ME TP Modlitwa Eucharystyczna o tajemnicy pojednania
ME Modlitwa Eucharystyczna
MOR Mszał Oaz Rekolekcyjnych, Kraków 2016
MP modlitwa powszechna
MRDP Mszał Rzymski dla Diecezji Polskich
Nad1 ks. B. Nadolski „Liturgika t. 1: Liturgika fundamentalna.”, Po-

znań 2014
Nad4 ks. B. Nadolski „Liturgika t. 4: Eucharystia.”, Poznań 2011
OICA Obrzędy Chrześcijańskiego Wtajemniczenia Dorosłych
ON Oaza Niepokalanej
ONŻ Oaza Nowego Życia
OP Obrzędy Pokuty
OWMR OgólneWprowadzenie doMszału Rzymskiego, Poznań 2006
PNOR Podręcznik Nabożeństw Oazy Nowego Życia
Pdr ks. F. Blachnicki „Oaza Nowego Życia II stopnia. Podręcz-

nik.”, Krościenko 2000
Pf prefacja
oraz księgi liturgiczne wg Biblii paulistów

wskazówki techniczne
Ten dokument jest złożonyw formacie recepty (99×210 mm), czyli do-
kładnie jedną trzecią arkusza A4. Należy go wydrukować po trzy stro-
ny na arkusz na zwykłej biurowej drukarce, wybierając opcję „wiele
stron na arkusz” albo podobną.
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przed rekolekcjami
• uzgodnić z moderatorem i liturgiczną zakres kompetencji przy

szkole liturgicznej i przygotowaniu celebracji i nabożeństw
• uzgodnić ew. podział na ONŻ i ON (np. oddzielne Jutrznie) — dalej

„w opcji”
• skombinować symbole dnia (w opcji x2 oprócz *):

1. wzniesione ręce
2. IHS
3. namiot
4. «amen»
5. włożenie rąk
6. popiół *
7. bicie się w piersi
8. kadzidło *
9. baranek
10. paschał *
11. krzyż z czerwoną stułą
12. chleb *
13. *
14. Niepokalana
15. *

• zabezpieczyć potrzebny sprzęt:
− 3 lekcjonarze (Ksiądz, ONŻ, ON)
− 2 mszały rekolekcyjne (Ołtarz, modlitwa/tropy)

− (stary) MOR nie ma zakładek, skombinuj samoprzylepne
zakładki do książek; potrzebujesz dwóch: na formularz i na
aspersję/błogosławieństwo

− Ewangeliarz
− 2 celebratory
− 2 pnory
− Obrzędy Triduum (Exsultet)
− Obrzędy pokuty
− lekcjonarz do ćwiczenia paschy
− dodatkowy Mszał Rzymski, żeby wyłożyć ludziom do wglądu
− może kielich neokatechumenalny
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Oaza Matka
• omówić (wypada wraz z moderatorem) warunki korzystania z ko-

ścioła: własne klucze, system wczesnego ostrzegania o ślubach
i pogrzebach, sposób włączenia Oazy w parafialną mszę nie-
dzielną

• omówićwynoszenie z Kościoła potrzebnych utensyliów: trybularz,
paschał, krzyż z czerwoną stułą, figurka Niepokalanej, kociołek na
Paschę

• omówic z animatorami grafik, w tym podział posług liturgicznych
(patrz Sz 5)

• przemyśleć sposób przeżywania niedziel: zmiany w planie, teksty
mszalne

• zorientować się, czy się nie jest gospodarzem Dnia Wspólnoty
• trasa drogi krzyżowej
• trasa Paschy + wariant na deszcz
• fanty na Paschę:

− ognisko
− świece
− coś na komary
− Paschał
− ambona?

• ew. potrzeba przystosowania prezbiterium
• wybrać miejsce modlitwy porannej (w opcji x2)
• wybrać sposób celebrowania modlitwy porannej
• znaleźć/zdobyć sprzęt liturgiczny
• ukompletować swój przybornik:

− niniejsza rubrycela
− psalmy wezwania
− czytanie przy zapaleniu świecy
− melodie do LG
− notes
− długopis
− zakładki do ksiąg liturgicznych
− spinacze
− scyzoryk
− zapałki

• przypomnij, że nie mówimy jeszcze «światło Chrystusa»
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czytanie/modlitwa przy zapaleniu świecy
Dzień 1-5

A PAN szedł przed nimi podczas dnia ja-
ko słup obłoku, by ich prowadzić drogą,
podczas nocy zaś jako słup ognia, aby im
świecić, żeby mogli iść we dnie i w nocy.

(Wj 13,21)

Dzień 6-10

Prosimy Cię, Panie, abyś tym świa-
tłem ognistego słupa rozproszył cie-
mności grzechu, uwolnił nas, wierzą-
cych w Chrystusa, od zepsucia pogań-
skiego życia i od mroku grzechów, przy-
wrócił do łaski i zgromadził w społecz-
ności świętych.

Dzień 11-14

Światło Chrystusa.
Bogu niech będą dzięki.
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dzień przyjazdu
• wotywa o Duchu Świętym: MOR 9, LOR 11 albo z dnia, 1cz + ps —

duży wybór do uzgodnienia, czerw., AP ?, Gloria, ME 1, Pf 54 albo
27, Bł?
− Rz 5,1-2.5-8 albo Rz 8,26-27 albo Ef 4,1-6 albo Ga 5,16-

17.22-23a.24-25— Ps 104(103),1ab.24ac/27-28/30-31/33.34— *—
Mk 1,9-11 albo Łk 4,16-22a albo J 7,37b-39 albo J 15,18-21.26-27

− nie rób mszy wtedy, kiedy wyjeżdżają uczestnicy; to się źle
skończy, bo pewnie będą dzwonili

• trzeba mieć listę uczestników z ich numerami (na liście DOR są
numery animatorów)

• otwarcie Oazy (Pdr 78); potrzebne: miejsce, świeca Oazy, czytanie,
podać modlitwę

• spotkanie z uczestnikami:
− wysondować i odfiltrować bardziej doświadczonych
− odłowić potencjalnych psałterzystów i wmówić im, że potra-

fią śpiewać, a w każdym razie i tak będą to robić; wyszkolić
w porozumieniu z muzyczną

• jutro:
− jutrznia (Pdr 81), potrzebne: miejsce, świeca, czytanie przy za-

paleniu, czytanie (z Pisma Św.), konspekt, symbol dnia, śpiew-
niki

− w opcji wszystko x2, drugi przewodniczący



7

dzień 1: Niewola
• znak: wzniesione ręce
• Msza: MOR 51 (miks adwentowy), LOR 125, wprowadzenie?, fiol.,

AP 3 podany (kantorka), Gloria, ME 5A, Pf wł.
− Wj 1,8-14.22 — Ps 124(123), 1-2/3-5/6-8 — Rz 8,18-25.28-32 —

Łk 1,38 — Łk 1,26-38
• szkoła liturgiczna:

A: Histora Zbawienia a sakramenty (Pdr A II.1, Nad4 VII)
− na początku modlitwa (wzniesione ręce!)

B: znaczenie i godność sprawowania Eucharystii (OWMR 16-26);
ogólna struktura Mszy św. (OWMR 27-28); procesja wejścia,
znak krzyża, pozdrowienie (OWMR 46-50; CE 128-132)

C: procesja wejścia, ustawienie w zakrystii, przemarsz, doście do
ołtarza, uczczenie, zajęcie miejsca, znak krzyża, pozdrowienie
(OWMR 120-124); prezbiterium (OWMR 295-310), linia środko-
wa, chodzenie, poruszanie się, mowa ciała

D: schola i służba ładu w czasie procesji wejścia
• Celebracja: Niewola i wolność

− Pdr 92, Cel 3, fiol., 3 cz., 1 ps., Ewangelia
− znak dnia, Ewangeliarz, świece, świeca Oazy, konspekt
− dopilnować wprowadzeń do czytań
− zwrócić uwagę przewodniczącemu na czytanie po homilii

• jutro: Jutrznia Pdr 95
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Data: ONŻ2+1 Kolor: fiol.
Formularz: Niewola i wolność

• procesja przy śpiewie „O, Stworzycielu Duchu, przyjdź”
• znak krzyża, pozdrowienie
• komentarz celebransa
• czytanie 1: Iz 52,2-12
• śpiew „Zwiastunom z gór”
• komentarz
• czytanie 2: Iz 49,8-19
• psalm resp.: Ps 126(125),1-2ab/2cd-4/5-6;

R: „Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas”
• komentarz
• Ewangelia: Łk 4,16-21 albo J 8,31-36
• homilia
• czytanie 4: Ap 7,9-17
• śpiew „Godzien jesteś”/„Błogosławione serca”
• modlitwa powszechna (podana)
• błogosławieństwo końcowe

L1

L2

Ps

L4

Kr

Ś1

Ś2
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dzień 2: Bóg Wybawiciel
• znak: IHS
• Msza: MOR 52 (miks adwentowy), LOR 129, wpr?, fiol., AP 1?, ME

2, Pf 1
− Wj 2,23-25; 3,7-10 — Ps 124(123),1-2/3-5/6-8 (ten sam, co wczo-

raj) — Dz 4,8-12 — Łk 1,46-47 — Łk 1,39-56
• szkoła liturgiczna:

A: sakramenty w świetle „Tajemnicy Wyjścia” (Pdr A II.1,
Nad4 VI.3, Nad1 I

B: (Nad4 VIII.5); miejsce zgromadzenia (OWMR 288-310; CE 42-
54); obrzędy wstępne, akt pokuty, aspersja!
(OWMR 51, 125; CE 132-133)

C: przygotowania w prezbiterium do Mszy św.
D: przygotowanie i wystrój ołtarza

• Celebracja: Bóg zbawia; Pdr 103, Cel 7, biały!, 3 czyt., Ewangelia
• jutro: Jutrznia (Pdr 106)
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Data: ONŻ2+2 Kolor: biały (sic)
Formularz: Bóg zbawia

• procesja przy śpiewie „Benedictus”
• znak krzyża, pozdrowienie
• komentarz celebransa
• czytanie 1: Wj 4,19-23.27-31
• komentarz
• śpiew Ps 94 „Pójdźmy, pokłońmy się Panu” (Ex)
• komentarz
• czytanie 2: Iz 43,1-9.11-13.16-21
• śpiew Ps 66 „Boże, zmiłuj się nad nami” (Ex)
• komentarz
• śpiew zamiast Alleluja: „Chrystus, Chrystus” (tylko refren)
• Ewangelia: Łk 2,8-14.21
• homilia
• czytanie 4: Ef 2,1-13
• modlitwa błagalna i dziękczynna

(spontaniczna prowadzona)
• błogosławieństwo końcowe
• śpiew na zakończenie: „Skałą i zbawieniem”, „Ty wskazałeś drogę

do miłości” albo „Pan szczęściem mym”

L1

L2

L4

Kr

Ś1

Ś2
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dzień 3: Bóg z nami
• znak: Tabernakulum
• Msza: MOR 53 (formularz z Narodzenia Pańskiego, msza w dzień),

LOR 132, wpr?, biały, AP 3 podany, Gloria, Credo, ME 1, Pf 3, Bł
− Wj 3,1-6..9-14 — Ps 105(104),1.5/8-9/24-25/26-27 — Rz 8,31b-39

— Iz 7,14 — J 1,1-18
• szkoła liturgiczna:

A: Bóg dialogu (Pdr A III.2a)
B: (Nad4 VIII.6-8); modlitwy prezydencjalne

(OWMR 30-33), modlitwy wstępne: Kyrie, Gloria, kolekta
(OWMR 52-54; CE 134-136)

C: posługiwanie do mszału
D: przygotowanie aktu pokutnego, śpiew: Kyrie, Gloria

• Celebracja: Emmanuel; Pdr 111, Cel 10, biały!, 3cz., adoracja; cele-
brator Marcina Borodzika ma błędy (L2)

• jutro:
− Jutrznia (Pdr 114)
− na Mszy śpiewamy uroczyste „Amen” po ME—warto przećwi-

czyć
− zamiast celebracji jest Liturgia światła i wody — trzeba przygo-

tować sensowne wprowadzenie w symbolikę oraz opanować
włączanie świateł w kościele; poza tym warto zadbać o zmrok
w porę, świece dla każdego uczestnika oraz znaleźć źródło
(chrzcielnicę?), przydałaby się też ładna okładka na PNOR, któ-
ry trzeba co chwila podawać
− warto się wcześniej dowiedzieć, czy gdzieś w okolicy nie

ma jedynki, bo jeśli tak, to celebrację robi się razem z nimi
wg ich rytuału
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Data: ONŻ2+3 Kolor: biały
Formularz: Emmanuel

• procesja przy śpiewie „O Ty, co mieszkasz sam”
• znak krzyża, pozdrowienie
• komentarz celebransa
• czytanie 1: Wj 33,7-17
• śpiew Ps 33 „Skosztujcie i zobaczcie” (Ex)
• komentarz
• czytanie 2: Iz 7,3-14
• śpiew „Dziecię nam się narodziło”
• komentarz
• czytanie 3: Ef 2,17-22;3,14-19
• komentarz
• śpiew przed Ewangelią: „Tylko tak mało żąda Pan”
• Ewangelia: J 14,1-20
• homilia
• wystawienie i adoracja
• kolekta
• błogosławieństwo NS
• pieśń na wyjście: „Panie, pozostań”

L1

L2

L3

Kr

Ś1

Ś2
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dzień 4: Bóg wzywa
• znak: «Amen»
• Msza: MOR 54 (Msza o powołania kapłańskie), LOR 137, wpr?, bia-

ły, AP 2, Gloria, ME 2, Pf wł.
− Wj 3,15-20; 4,10-18 — Ps 40(39),7-8a/8b-10/17 — Hbr 3,1-9 — Łk

2,32 — Łk 2,22-35
• szkoła liturgiczna: (Nad1 VII.1-2; co ja tu chciałem?)

A: Osoba i dialog (Pdr A III.1ab)
B: formuły i dialogi (OWMR 34-370); Liturgia Słowa (OWMR 29,

38, 55-71; CE 1379)
C: zespół służby liturgicznej w czasie liturgii słowa (OWMR 128-

130); procesz Ewangelią!; nauka czytania
D: komentator i schola w czasie Liturgii Słowa

• Celebracja: Liturgia światła i wody, PNOR 20?, biały, 1cz + ps; po-
trzebna latarka i zakładka, na procesję do źródła nie musisz brać
PNORu; ministrant księgi
− jeśli jesteście razem z jedynką (albo jedynka jest blisko), nie

ma celebracji, tylko czekacie, aż skończą mszę i podpinacie się
do ich procesji wyjścia

• jutro: Jutrznia (Pdr 124), włożenie rąk?, Bł.? (drugie z Okresu zwy-
kłego), biały, nawet jeśli Nd
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Data: ONŻ2+4 Kolor: biały
Formularz: Celebracja światła i wody

• procesja przy śpiewie „Oto Pan Bóg przyjdzie”
• znak krzyża, pozdrowienie z PNOR-a
• modlitwa
• czytanie 1: 1P 2,9-10
• psalm resp.: Ps 27(26),1/4/13-14
• Ewangelia: J 7,37-39;8,12
• homilia
• zapalenie świecy oazy
• modlitwa
• podawanie światła przy śpiewie „Duchu Ogniu” albo „Przybądź

Duchu Święty”
• modlitwa powszechna (może być spontaniczna albo z PNOR-a)
• śpiew „Ześlij, o Chryste”
• procesja do źródła przy śpiewie „Matko, która nas znasz”
• komentarz o symbolice wody (nie ma napisanego)
• kantyk Symeona
• śpiew „Alleluja”
• błogosławieństwo, rozesłanie z zapalonymi świecami

L1

Ps

Ks

Kr

Ś1

Ś2
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dzień 5: Bóg posyła
Pamiętaj o kryzysie dnia piątego. I nie łudź się — ciebie też szlag trafi.
• znak: włożenie rąk; popatrz sobie do CE 105-106
• Msza: MOR 55 (Msza o ewangelizację ludów), LOR 141, wpr?, biały,

AP ?,ME 4, Pfwł., wprowadzenie przed prefacją?, Bł? (Aaronowe?);
pojawia się komentarz
− Lb 11,16-17.24-29 — Ps 104(103),1ab.24ac/29bc-30/31.34 — Dz

9,1-20 — Łk 9,6 — Mt 3,13-17
• szkoła liturgiczna:

A: Słowo i symbol w spotkaniu międzyosobowym (Pdr A 3.1c)
B: urzędy i funkcje w zgromadzeniu eucharystycznym

(OWMR 92-107, 187; CE 18-41), sakrament jest „święceń”, nie
„kapłaństwa”; gesty i postawy ciała (OWMR 42-44, 274-275;
CE 68-83, 104-109), zwrot na Ewangelię!

C: obrzędy związane z proklamacją Ewangelii (OWMR 131-134;
CE 140-143)

D: śpiew Alleluja przed Ewangelią
• Celebracja: Powołanie i misja; Pdr 132, Cel 14, biały, 3 cz., Ewan-

gelia
• jutro:

− Jutrznia (Pdr 135), potrzebujesz popiół! i być może ministranta
do obsługi

− w miejsce czytania przy zapaleniu świecy wchodzi modlitwa,
która nawiązuje do Exsultetu (a więc może…)
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Data: ONŻ2+5 Kolor: biały
Formularz: Powołanie i misja

• procesja przy śpiewie „Błogosław, Panie, nas”
• znak krzyża, pozdrowienie
• komentarz celebransa
• czytanie 1: Syr 44,19-23;45,1-5
• śpiew Ps 138 „Ty, Boże, wszystko wiesz” (Ex)
• komentarz
• czytanie 2: Jr 1,4-10
• komentarz
• śpiew przed Ewangelią: „Benedictus” (Ex)
• Ewangelia: Mt 10,1-23
• homilia
• czytanie 4: 1Kor 1,1-9.26-31
• śpiew „Alleluja, Bóg jest z nami” albo „Panie, pozostań”
• modlitwa powszechna podana

albo spontatniczna, nawiązująca do motywu powołania i misji
• błogosławieństwo (podane; albo z Mszy?)
• śpiew na wyjście „Zwiastunom z gór”

L1

L2

L4

Kr

Ś1

Ś2
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dzień 6: Bóg walczy
• znak: popiół
• Msza: MOR 56 (miks wielkopostny), LOR 145, wpr?, fiol., AP ?,

ME 1TP, Pf 9
− Wj 6,2-7 — Ps 34(33),4-5/6-7/16-17/18-19 — Ef 6,10-18 — Mt

4,4b — Mt 4,1-11 albo Łk 4,1-13
• szkoła liturgiczna:

A: Znaki liturgiczne (Pdr A 4.2)
B: różne formy odprawiania Mszy św. (OWMR 112-116, 171, 199,

203; CE 119-124); modlitwa powszechna
(OWMR 69-71)

C: przygotowanie mszy z ludem w zakrystii i prezbiterium
(OWMR 117-119; CE 125-127); modlitwa powszechna od stro-
ny rytów (OWMR 69-71, 138; CE 144), przerabianie na żywca,
sprawdzanie

D: służba zakrystianki — pożyczyć chłopaka na księdza (CE 37-38)
• Celebracja: Bóg walczy i zwycięża

− Pdr 143, Cel 17, fiol., 3 cz., psalm, hymn Syr, Ewangelia
− potrzebujesz teksty hymnu Syr
− uwaga: trzeba w ramach przygotowania wprowadzić modli-

twę chórową (jeśli nie było na Jurzni)
− poinformować przewodniczącego, że między Ewangelią i ho-

milią jest jeszcze czytanie z wprowadzeniem, w przeciwnym
wypadku trzeba go siłą ściągać z ambony

• jutro:
− Jutrznia (Pdr 147), znakiem jest bicie się w piersi, które trzeba

zrobić odmawiając Confiteor (a nie Agnus Dei)
− modlitwa wiernych na mszy jest podana (wg OICA), trzeba

mieć dwa MORy i dobre wprowadzenie
− na celebrację potrzebujesz dwóch psałterzystów — pomyśl

o tym w porę
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Data: ONŻ2+6 Kolor: fiol.
Formularz: Bóg walczy i zwycięża

• procesja przy śpiewie „Chrystus… to nadzieja cała nasza”
• znak krzyża, pozdrowienie
• komentarz celebransa
• czytanie 1: Wj 17,8-13
• psalm resp.: Ps 9,2-3/4.6/16.19;

R: „Będę się cieszył z Twej pomocy, Boże”
• komentarz
• czytanie 2: Iz 59,14-21
• komentarz
• hymn recytowany: Syr 51,1-12
• komentarz
• śpiew przed Ewangelią: Ps 95 „Niech się radują niebiosa i ziemia”
• Ewangelia: Mt 12,22-30
• komentarz
• czytanie 4: Ap 9-17
• homilia
• modlitwa powszechna spontatniczna (wstęp i zakończenie poda-

ne)
• błogosławieństwo
• śpiew na wyjście: „W krąg przez cały świat”

L1

Ps

L2

(Ka)

L4

Kr

Ś1

Ś2
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dzień 7: Plagi
• znak: bicie się w piersi
• Msza: MOR 57 (wt. 1 tyg. WP), LOR 149, wpr?, fiol., AP 1!, MP

trzeba podać wstęp i zakończenie, ME 2TP albo 3, Pf 14
− Wj 7,14-22 — Ps 95(94),1-2/6-7ab/7c-9 — Hbr 3,7-19 — por. J

4,42.15 — J 4,5-15.19b-26.39a.40-42 (jeśli używacie Ewangelia-
rza, możesz wziąć dłuższą)

• szkoła liturgiczna:
A: Realizator zbawczego dialogu (Pdr A 3.2b)
B: Msza św. z jednym posługującym (może wywal); przygotowa-

nie darów (OWMR 73-77; CE 145-153)
C: zespół służby liturgicznej w czasie przygotowania darów

(OWMR 139-146); na jutro potrzebujesz okadziciela!
D: schola, służba darów i ładu w czasie przygotowania darów

• Celebracja: Wezwanie do nawrócenia
− Pdr 156, Cel 21, fiol., 3 cz., 2 ps., Ewangelia
− uwaga: między Ewangelią a homilią jest czytanie z wprowa-

dzeniem, natomiast nie ma komentarzy między psalmami
• jutro:

− nie zaśpij! na Jutrznię potrzebujesz trybularz z ministrantem
do obsługi, najlepiej w albie

− Jutrznia (Pdr 159)
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Data: ONŻ2+7 Kolor: fiol.
Formularz: Wezwanie do nawrócenia

• procesja wejścia przy śpiewie „Bliskie jest Królestwo Boże”
• znak krzyża, pozdrowienie
• komentarz celebransa
• czytanie 1: Mdr 16,1-4
• psalm resp. 1: Ps 78(77),56-57/58-59/61-62;

R: „Wielkich dzieł Boga nie zapominajmy”
• komentarz
• czytanie 2: Jr 18,1-12
• psalm resp. 2: Ps 51(50),3-4/5-6a/12-13/14.17
• komentarz
• Ewangelia: Łk 11,29-32;13,34-35;19,41-44;21,5-11.20-28
• komentarz
• czytanie 4: 1P 2,19-25
• homilia
• modlitwa powszechna spontaniczna (wstęp i zakończenie podane)
• (nie ma błogosławieństwa?)
• śpiew na wyjście: „Chrystus cierpiał za nas”

L1

P1

L2

P2

L3

Kr

Ś1

Ś2
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dzień 8: Obłok
• znak: kadzidło
• Msza: MOR 59 (Msza o Naświętszej Eucharystii; albo weź z Obja-

wienia Pańskiego), LOR 153, trybularz!, wpr?, fiol. (różowy?), AP ?,
MP jak wczoraj, ME 1TP albo 3, Pf 15 ale zajrzyj do Objawienia
Pańskiego
− Wj 13,17-21; 14,10a.19-20 — Ps 27(26),1/7-8a/8b-9abc/13-14 —

Hbr 10,19-23 — J 8,12b — J 9,1.6-9.13-17.34-38 (Ewangeliarz:
dłuższa)

• szkoła liturgiczna:
A: Zbawczy dialog w Chrystusie (Pdr A 3.2c)
B: prefacja, Modlitwa Eucharystyczna (OWMR 78-79); okadzenia

(OWMR 276-277; CE 84-98, 127, 131, 140, 149, 155)
C: posługiwanie się kadzielnicą, okadzanie; zespół w czasie Mo-

dlitwy Eucharystycznej (OWMR 146-151)
D: aklamacje po Przeistoczeniu

• Celebracja: Wiara i znak
− Pdr 166, Cel 28, biały!, 3 cz., Ewangelia, wystawienie
− uwaga: między Ewangelią a homilią jest dla odmiany czytanie

ze wprowadzeniem oraz śpiew! spytaj muzyczną, ile ma zwro-
tek

− dziś symbolem jest obłok, więc może by tak na celebracji…
(zwłaszcza że i tak jest wystawienie)

• jutro:
− Jutrznia (Pdr 169)
− zmiana planu dnia w związku z drogą krzyżową, potrzebna

trasa! oraz krzyż
− na celebrację znowu potrzeba dwóch psałterzystów
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Data: ONŻ2+8 Kolor: biały (sic)
Formularz: Wiara i znak

• procesja wejścia przy śpiewie „Błogosławiony i jedyny władco”
• znak krzyża, pozdrowienie
• komentarz celebransa
• czytanie 1: Lb 9,15-23
• śpiew Ps 139(138) „Ty, Boże, wszystko wiesz” (Ex)
• komentarz
• czytanie 2: 1Krl 19,3-16
• komentarz
• śpiew „Wierzymy w Ciebie, Chryste”
• Ewangelia: J 12,32-46
• komentarz
• czytanie 4: 2Kor 3,4-18;4,1-6
• śpiew „Wstań, który śpisz”
• homilia
• wystawienie, adoracja
• śpiew „Zbliżam się w pokorze”
• kolekta
• błogosławieństwo
• śpiew na wyjście „Panie, pozostań”

L1

L2

L4

Kr

Ś1

Ś2
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dzień 9: Baranek
Trzymaj się dzielnie! Wczoraj minęła połowa Oazy.
• znak: baranek
• Msza: MOR 61 (5. niedz. WP), LOR 157, wpr?, fiol., AP 3 podany,

MP podana, ME 2TP albo 2, Pf 16
− Wj 12,1-8.11-14 — Ps 116(115),12-13/15-16bc/17-18 — 1P 1,17-

21 — J 11,24a.26 — J 11,3-7.17.20-27.33b-45 (Ewangeliarz: dłuż-
sza)

• szkoła liturgiczna:
A: Zbawczy dialog w liturgii (Pdr A 3.3c)
B: (wg konspektu jest przeskok, możesz jeszcze wstawić Ojcze

Nasz i znak pokoju) Baranku Boży, łamanie chleba (OWMR 83,
155-157); naczynia liturgiczne (OWMR 327-334, CE 1000-1003)

C: zespół w przygotowaniu do uczty eucharystycznej
D: śpiewy przed Komunią

• droga krzyżowa:
− mogą być problemy, jeśli się używa kościoła, np. z kluczami,

otwieraniem etc.
− uwaga: nie daj sobie wcisnąć za dużo obowiązków— to nie jest

liturgia!
• Celebracja: Baranek Paschalny

− Pdr 172, Cel 30, fiol., 3 cz., 2 ps., Ewangelia
− przed pierwszym z psalmów jest wprowadzenie, natomiast

przed drugim (dla ułatwienia) nie ma
− uwaga: po Ewangelii jest homilia, za to potem śpiew i od razu

czytanie!
• jutro:

− znakiem dnia jest paschał! zapalamy go pod koniec Jutrzni
− Jutrznia (Pdr 175)
− zastanów się, czy nie zrobić Mszy recytowanej (patrz jutro)
− trzeba będzie przygotować paschę (trasa!, gadżety, potrójne

«Amen» inne niż na Mszy)
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Data: ONŻ2+9 Kolor: fiol.
Formularz: Baranek Paschalny

• procesja wejścia przy śpiewie „Ludu kapłański”
• znak krzyża, pozdrowienie
• komentarz celebransa
• czytanie 1: Wj 12,21-28
• komentarz
• psalm resp. 1: Ps 22(21),8-9/17-18a/19-20/23-24;

R: „Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił”
• komentarz
• czytanie 2: Iz 52,13-53,12
• psalm resp. 2: Ps 31(30),2.6/12-13/15-16/17.25
• komentarz
• Ewangelia: J 19,23-36
• homilia
• śpiew medytacyjny „Błogosławieni, którzy zostali wezwani”
• czytanie 4: Ap 5,6-14
• modlitwa powszechna
• błogosławieństwo z modlitwą nad ludem
• śpiew na wyjście „O, Panie, Tyś moim pasterzem”

L1

P1

L2

P2

L4

Kr

Ś1

Ś2
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dzień 10: Pascha
• znak: paschał
• Msza: MOR 64 (Wielki Piątek/Podwyższenie Krzyża/wotywa o św.

Krzyżu?), LOR 161, wpr?, czerw.!, AP 1?, ME 1TP, Pf 18 albo o św.
Krzyżu, Bł; Ps ma 3 wersety na zwrotkę
− Lb 21,4-9 — Ps 102(101),2-3/16-18/19-21 — 1Kor 1,22-25; 2,1-5

— por. 1Tm 1,10b — J 12,20-33
− możesz zrobić recytowaną, minimum asysty: ant. na wejście

i komunię, Ps, nie ma aklamacji
• szkoła liturgiczna:

A: Tajemnica Paschalna Chrystusa i sakramenty (Pdr A 2.3)
B: szaty liturgiczne (OWMR 335-347; CE 56-67, 1215-1226); pro-

cesja komunijna (OWMR 84-87, 158-162)
C: procesja komunijna, przygotowanie celebracji paschy od stro-

ny liturgicznej i technicznej
D: schola i służba ładu w czasie procesji komunijnej

• Celebracja: Pascha; Pdr 183, PNOR 37?, celebrator Iki!, (znamy wy-
mowę tej wojskowej kolumny…)
− potrzebne:

− dużo szczęścia i zdolności przewidywania
− sensowne wprowadzenie w treść oraz znaki celebracji
− trasa!
− skrzynka bezpieczników przy budzeniu
− środek na komary
− latarki dla służby liturgicznej
− przynajmniej dwa PNORy
− stacja 1: chleb niekwaszony i gorzkie zioła, 2 czyt. (narra-

cja), najmłodszy uczestnik (albo który na takiego wygląda)
− stacja 2: zapałki, ognisko, paschał z osłoną antykapiącą,

szelki dla księdza, 1 cz. (narracja)
− stacja 3: kaplica, ambona, Exsultet, 4 cz., 4 ps., księga, latar-

ki
− stacja 4: żywa woda, kociołek, 1 cz. (narracja), 1 ps. lub

pieśń — ustalić!, potrójne «Amen»
− stacja 5: kościół + czyste buty i spodnie, lub zakrystia

w plecaku: ołtarz, obrus, ambona, kielich + bielizna, świece,
krzyż, patena + chleb, wino, woda, lavaterz, mszał, lekcjo-
narz, alby, ornat + stuła, pasta do butów w sztyfcie, zapałki
a może by tak i trybularz z łódką + zapas węgla, co?

− uczestnicy zabierają (trzeba ogłosić w dobrymmomencie): dłu-
gie spodnie, grube skarpety, ciężkie buty, plecak: bluza i kurtka,
czapka, (szalik), świeca!
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− Msza: MOR 65 (Msza Wigilii Paschalnej), LOR 165, trybularz?,
wpr?, biały, AP 4!, Gloria, Credo,ME 1, Pf 21, Bł, stuła na krzyżu
− Wj 14,31-15,11 — Ps 118(117),1-2/16-17/22-23 — Kol 3,1-4 —

1Kor 5,7b-8a — J 20,19-31
− Idźcie w pokoju Chrystusa, alleluja, alleluja
− okadzenie paschału (2x), nie ma świec na Ewangelię
− a może by tak komunię pod dwiema postaciami…
− albo też z racji Wielkanocy nie używać postawy pokutnej?

• jutro:
− nie zapomnij nastawić budzika, albo lepiej kilku
− znakiem dnia jest krzyż z czerwoną stułą!
− celebracja sakramentu pojednania
− pomimo wszystko jest szkoła liturgiczna, ale za to w dzień nie

będzie już drugiej Mszy — trzeba ustalić plan dnia
− Jutrznia (Pdr 188)
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Data: ONŻ2+10 Kolor: biały
Formularz: Pascha 1: Baranek Paschalny

• pobudka, zbiórka
• komentarz celebransa
• czytanie 1: Wj 12,1-14
• (haggada)
• posiłek
• czytanie 2: Wj 12,29-33.37-42a
• pierwszy etap w milczeniu i ciemnościach

L1

L2
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Data: ONŻ2+10 Kolor: biały
Formularz: Pascha 2: Słup ognia

• czytanie 1: Wj 13,17-22
• komentarz celebransa
• zapalenie ognia, poświęcenie
• zapalenie paschału
• „Światło Chrystusa” jeden raz
• podczas drogi „Światło Chrystusa” drugi raz

L1
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Data: ONŻ2+10 Kolor: biały
Formularz: Pascha 3: Katecheza

• „Światło Chrystusa”
• wszyscy zapalają świece
• Exsultet (fragmenty)
• siadamy, nie gasimy świec
• czytanie 1 (1): krótsze Rdz 1,1.26-31a
• psalm resp. 1 (1): Ps 104(103),1-2a/5-6/10.12/13-14/24.35c;

R: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię”
• modlitwa
• czytanie 2 (4): Iz 54,4a.5-14
• psalm resp. 2 (4): Ps 30(29),2.4/5-6/11.12a.13b

R: „Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś”
• modlitwa
• czytanie 3 (6): Ba 3,9-15.32-4,4
• psalm resp. 3 (6): Ps 19(18),8-9/10-11

R: „Słowa Twe, Panie, dają życie wieczne”
• modlitwa
• czytanie 4 (7): Ez 16-17a.18-28
• psalm resp. 4 (7): Ps 42(41),2-3; Ps 43(42),3/4

R: „Boga żywego pragnie dusza moja”
• modlitwa
• droga z zapalonymi świecami

L1

P1

L2

P2

L3

P3

L4

P4
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Data: ONŻ2+10 Kolor: biały
Formularz: Pascha 4: Przeście przez Morze Czerwone

• czytanie 1 (3): Wj 14,1-31
• komentarz
• błogosławieństwo wody
• odnowa chrztu
• odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych
• pokropienie
• komentarz celebransa
• kantyk Mojżesza: Wj 15,1/2/4-5/17ab-18
• śpiew „Zmartwychwstał Pan”

L1

(Ps)
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dzień 11: Zwycięstwo
Obudź się! Już po dziesiątej! Pora odprawić jutrznię!
• znak: krzyż ze stułą
• Msza już była, jakbyś czasem nie zauważył.
• szkoła liturgiczna:

A: Słowo i sakrament w zbawczym dialogu (Pdr A 3.3a)
B: śpiew w liturgii i milczenie (OWMR 88, 164); pieśni dziękczy-

nienia i zwycięstwaw liturgii (prefacja, Per Ipsum,OjczeNasz);
wprowadzenie do celebracji sakramentu pojednania (dlaczego
dzień zmartwychwstania?)

C: całościowe przygotowanie zespołu męskiej służby liturgicznej
we Mszy św. (możesz powiedzieć o dużych celebracjach, bo
jedna czeka nas pojutrze)

D: całościowe przygotowanie zespołu żeńskiej służby liturgicznej
we Mszy św.

• Celebracja: Celebracja sakramentu pojednania
− Obrzędy pokuty albo PNOR 71, fiol. lub biały (lub złoty), 1 cz.,

ps., Ewangelia, litania przebłagalna
• jutro:

− znakiem dnia jest chleb! który w czasie Jutrzni trzeba przeło-
żyć z czegoś do pateny (więc potrzebujesz zakrystianki i być
może śpiewu)

− w ramach celebracji jest wigilia Zesłania Ducha Świętego; wy-
padałoby zadbać o zmrok — zmiana planu?

− Jutrznia (Pdr 199)
− na Mszy św. nie ma pieśni na przygotowanie darów
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dzień 12: Manna
• znak: chleb
• Msza: MOR 66 (7 niedz. Wielkanocna), LOR 168, wpr?, biały, AP

2?, nie ma pieśni na dary!, ME 3, Pf 47 albo o Wniebowstąpieniu
− Wj 16,1-5.9-15 — Ps 78(77),18-19/23-24/25/26/27-28 — 1P 1,3-12

— Mt 28,19-20 — Mk 16,15-20
• szkoła liturgiczna:

A: Zbawczy dialog w Duchu Świętym (Pdr A 3.3b)
B: chleb i wino (OWMR 319-324); obrzędy związane z udziela-

niem Komunii św. (OWMR 163-165); przygotowanie bezpo-
średnie do dnia wspólnoty, wprowadzenie w symbolikę (Wi-
gilia Zesłania Ducha św., godzina czytań, Przymierze)

C: posługi związane z ucztą eucharystyczną, przygotowanie dnia
wspólnoty!

D: obrzęd przyjmowania Eucharystii
• Celebracja: Wigilia Zesłania Ducha Świętego; PNOR 87?, czerw.!,

2 cz. – trudne!
• jutro:

− jeśli jesteś gospodarzem dnia wspólnoty, to masz paskudnego
pecha! A może powiedz, że jesteś chory?…

− nie masz szkoły liturgicznej (jedyny plus tego dnia!)
− Jutrznia: konspekt nie przewiduje, ale słomczyński modlitew-

nik owszem
− musisz przygotować niektóre spośród pozostałych sześciu sta-

cji pielgrzymki (pierwsza to wigilia) — lepiej w porę dowiedz
się, które:
− celebracja na rozpoczęcie pielgrzymki (1 cz., 1 ps., Ewange-

lia, nazwa Oazy Wielkiej!)
− dzielene Ewangelią po drodze
− zawiązanie wspólnoty i godzina świadectwa
− Msza św.
− godzina jedności / odpowiedzialności i misji
− modlitwa dziękczynna po zakończeniu Dnia Wspólnoty

(jeśli byłeś gospodarzem, to pójdzie ci najłatwiej)
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Data: ONŻ2+12 Kolor: czerw. (sic)
Formularz: Wigilia Zesłania Ducha Świętego

L1

L2

Kr

Ś1

Ś2
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dzień 13: Przymierze
Jeśli masz szczęście, nie musisz robić nic. Ale kto miewa szczęście trzy-
nastego⁈…
• Msza: MOR 22 (Msza za Kościół/ZDŚ), LOR 16, trybularz albo i bi-

skup – jakbyś miał za mało zmartwień, wpr?, czerw., AP 1?, MP?,
ME 1, Pf 35 albo o Duchu Świętym, Bł
− Iz 60,1-5 albo Dz 2,1-11 — Ps 122(121),1-2/4-5/6-7/8-9 — 1Kor

12,12-30 albo 1Kor 12,3b-7.12-13 — por. Ef 4,5-6 — J 21,15-19
albo J 14,25-28; 15,9-17

• Celebracja: Celebracja na rozpoczęcie pielgrzymki, PNOR 97?,
1 cz., 1 ps., Ewangelia

• godzina jedności (albo odpowiedzialności i misji): żeby było trud-
niej, nie ma jej ani w PNOR, ani w Pdr

• jutro:
− znakiem dnia jest Niepokalana!
− ostatnia szkoła liturgiczna (hurra!) — musisz powiedzieć

o wszystkim, o czym do tej pory zapomniałeś
− jeśli 15. dnia jest Celebracja misji, to jutro trzeba napisać świa-

dectwa
− na celebrację potrzebujesz dwóch psałterzystów (ale to już

ostatni raz)
− Jutrznia (Pdr 215)
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Data: ONŻ2+13 Kolor:

Formularz: Celebracja na rozpoczęcie pielgrzymki

• procesja przy śpiewie „Boże, obdarz Kościół Twój”
• znak krzyża, pozdrowienie
• komentarz celebransa
• kolekta
• czytanie 1: 2Kor 5,1-10 albo 1P 1,1-9;2,1-5.11-12
• psalm resp.: Ps 84(83),3-4/5.10/11
• Ewangelia: J 17,11b-19
• homilia
• modlitwa (a lá Pf)
• modlitwa Pańska

L1

Ps

Kr

Ś1

Ś2
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dzień 14: Ziemia obiecana
• znak: Niepokalana
• Msza: MOR 67 (z Wniebowzięcia NMP), LOR 172, wpr?, biały, AP

1?, ME 3, Pf 61
− Wj 34,1-8 — Ps 23(22),1-2a/2b-3/4/5/6 — Ef 1,15-23 — Ps 45,14

— J 14,1-6
• szkoła liturgiczna:

A: Liturgia jako szczyt i źródło (Pdr A 4.3)
B: komunia pod dwiema postaciami (OWMR 281-287), postkomu-

nia, rozesłanie, procesja wyjścia (OWMR 89, 165-170; CE 1132-
1144)

C: zakończenie zgromadzenia, procesja wyjścia; agapa
D: śpiew uwielbienia, śpiew na wyjście

• Celebracja: Ziemia obiecana; Pdr 225, Cel 39, biały, 4 cz., 2 ps.,
Ewangelia

• jutro:
− potrzebny nowy plan, ponieważ:
− godzina świadectwa przewidziana z jutrznią, warto się upew-

nić i ew. przenieść na po śniadaniu
− trzeba pomyśleć o ankietach (Pdr nie zaleca, było dzisiaj na NS)
− dobrze byłoby przygotować własne świadectwo
− warto zrobić mały egzamin z teorii i praktyki liturgii — bę-

dziesz miał nareszcie pojęcie o własnej komunikatywności,
a przy odrobinie szczęscia zajmiesz czymś uczestników (i sie-
bie!) na czas przygotowania agapy

− można połączyć świąteczną Eucharystię z agapą
− drugie czytanie jest do wyboru — wybierz wcześniej
− Jutrznia (Pdr 228); nie ma pieśni ze ST! trzeba dorobić
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Data: ONŻ2+14 Kolor: biały
Formularz: Ziemia obiecana

• procesja wejścia z księgą Pisma Św.,
przy śpiewie Ps 22 „O, Panie, Tyś moim Pasterzem”

• znak krzyża, pozdrowienie
• komentarz celebransa
• czytanie 1: Rdz 15,12-21
• psalm resp.: Ps 105(104),4-5/6-7/8-9;

R: Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu”
• komentarz
• czytanie 2: Lb 13,1-3.17-33;14,1-9
• śpiew „Ziemia Obiecana”
• komentarz
• czytanie 3: Pwt 4,1-5.21-31.39-40
• psalm resp. 3: Ps 95(94),1-2/6-7ab/7c-9;

R: „Kiedy Bóg mówi, nie gardź Jego słowem”
• komentarz
• czytanie 4: Ez 11,14-20
• śpiew Ps 42 „Przystąpię do ołtarza Bożego” (Ex)
• komentarz
• Ewangelia: J 6,41-59
• homilia
• wyznanie wiary w śpiewie „Oto Pan Bóg przyjdzie”
• modlitwa spontaniczna
• błogosławieństwo
• śpiew maryjny na wyjście „Od jutrzenki Tyś piękniejsza”

L1

P1

L2

L3

P3

L4

Kr

Ś1

Ś2
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dzień 15: Droga przez pustynię
• Celebracja: teoretycznie celebracja misji, ale w archidiecezji jest

na dniu wspólnoty
• Msza: MOR 68 (o jedność chrześcijan/za Kościół), LOR 176, wpr?,

biały, AP 1?, 2 czytanie do wyboru, ME 5D, Pf wł., Bł (MOR 95),
czytania jak w ONŻ1°
− Ez 36,24-28 — Ps 100(99),1-2/3/4b-5ab — Dz 2,42-47 albo 1Kor

10,16-17 — J 17,22-23 — J 15,1-8
− totalny odjazd, rzuć wszystko, co masz
− komunia pod dwiema postaciami
− a może by tak zaśpiewać słowa konsekracji?…

dzień wyjazdu
• wyśpij się — nareszcie nic nie musisz
• Msza: MOR 26 (wotywa dziękczynna), czyt. z dnia, biały, AP 2?,

ME 4, Pf wł.
− nie rozpisuj grafiku, zobacz, kto przyjdzie; możesz nawet od-

spawać się od stołka ceremoniarza i dać go któremuś ogarnię-
temu w uznaniu za zasługi


