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ks. Tomasz Mnich, Postawy i gesty w liturgii, pośpiech w liturgii, 11.05.2019 r. 

Swoją konferencję oprę na Ceremoniale Liturgicznej Posługi Biskupów, który stanowi 

dla nas, czujących odpowiedzialność za liturgię, podstawowe źródło wiedzy  

o jej właściwym przebiegu od strony technicznej; oczywiście obok Ogólnego Wprowadzenia 

do Mszału Rzymskiego. 

Liturgia, ze swojej najbardziej podstawowej definicji, stanowi czyn ludu (gr. laos   

i ergon), działanie zgromadzenia. Nawet ta najbardziej podstawowa definicja chce nas więc 

ukierunkować na to, że liturgia nie jest czymś statycznym: nie stanowi pokazu, ale akcję. 

Mniej lud bardziej dynamiczną, ale zakładającą pewne współdziałanie wielu członków  

w jednym celu. W starożytnym Egipcie tym pojęciem określano działanie jednego człowieka, 

ale ukierunkowane na dobro całej wspólnoty. To w pewnym sensie nakreśla czym jest dla nas 

liturgia: moje osobiste działanie ma być włączone w coś większego, w działanie całego ciała, 

Mistycznego Ciała: Kościoła. 

Jezusowe wezwanie z Wieczernika „to czyńcie na moją pamiątkę”  

(por. Łk 22, 19) stanowi swoiste wezwanie do działania w ramach akcji liturgicznej. Czynienie 

zakłada pewną dynamikę i dlatego na liturgię, oprócz bogactwa szat, znaków i symboli, 

składają się także gesty i znaki czci. Nie są to jednak zwyczajne, codzienne gesty, ale ich 

rzeczywistość staje się niejako „piętrowa” i ich pierwotne znaczenie ukierunkowuje nas na 

znaczenie głębsze, symboliczne, ożywia te gesty1. Działanie ma znacznie głębsze odniesienie 

i znaczenie. Odsyła nas do innej rzeczywistości.  Fakt konieczności ich ekspresji w trakcie 

liturgii ma swoje zakorzenienie w wydarzeniu Wcielenia, w którym Bóg nawiązał relację  

z całym człowiekiem, sam stając się jednym z nas. To była niezwykle wyjątkowa relacja. 

Wywyższenie całej ludzkiej natury było szczególnie podkreślane w liturgii pierwszych 

wieków chrześcijaństwa, kiedy np. normą było, że chrzest był sprawowany przez zanurzenie2, 

a namaszczenia olejem krzyżma dokonywano na całym ciele3. Ponieważ wierni uczestniczą  

w sprawowaniu liturgii wszystkimi swoimi władzami, a więc także za pomocą ekspresji 

                                           
1 Por. M. Heller, Wszechświat i Słowo, Kraków 1981, s. 145. 
2 Obecnie forma ta nie jest zabroniona, ale powszechną praktyką jest chrzest poprzez polanie główki dziecka i wypowiedzenie 

formuły trynitarnej. 
3 Por. B. Nadolski, Liturgika. Tom I: Liturgika Fundamentalna, s. 228. 
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gestów, zatem istnieje konieczność ich objaśnienia. Jest to konieczne ze względu na wezwanie 

do zachowywania jednolitych postaw i gestów w trakcie liturgii, jakie stawiają przed nami 

obowiązujące przepisy liturgiczne4 - OWMR 42. Ceremoniał omawiane poniżej gesty nazywa 

podstawowymi oznakami szacunku, ale my pamiętajmy je po prostu jako podstawowe 

postawy i gesty w liturgii. 

Jako pierwszy Ceremoniał wymienia ukłon, poprzez który wyraża się szacunek wobec 

osób i ich wyobrażeń5. Ukłon jest gestem powszechnie znanym i spotykanym w kulturze 

całego świata, szczególnie kultury np. chińskiej. Poprzez niego ludzie oddają szacunek i witają 

się ze spotkanymi ludźmi, szczególnie wtedy, kiedy nie mogą tego uczynić słownie. 

Przekładając to na rzeczywistość wiary warto zauważyć, że gdy Mędrcy przybyli do stajenki 

betlejemskiej i ujrzeli nowonarodzonego Mesjasza, jak zapisał Ewangelista Mateusz, „padli 

na twarz i oddali mu pokłon” (zob. Mt 2, 1-12). Ukłon więc był i jest podstawowym gestem, 

poprzez który ludzie wyrażają swój szacunek wobec kogoś, lub czegoś. W liturgii rozróżnia 

się dwa rodzaje ukłonów: pochylenie głowy i głębszy: pochylenie ciała. Poszczególne 

momenty wykonywania ukłonu określają przepisy liturgiczne6.  

Kolejnym szczególnym gestem jest przyklęknięcie. Wykonuje się je przez zgięcie tylko 

prawego kolana, aż do ziemi. Jeżeli ukłon oznaczał cześć i szacunek, to przyklęknięcie stanowi 

pogłębienie tego gestu i wyraża posłuszeństwo i uwielbienie7. Klęknięcie przed kimś na 

przestrzeni wieków oznaczało uznać w tym kimś kogoś ważniejszego. Dlatego wasal klękał 

przed swoim panem i władając swoje dłonie w jego dłonie przyrzekał mu wierność. 

Rzeczywistość kościelna pogłębiła tę refleksję. Warto zauważyć, że przyklękamy przede 

wszystkim i w pierwszej kolejności przed Najświętszym Sakramentem, wyrażając naszą wiarę 

w to, że to tutaj bije źródło naszego życia. Nie warto z tego gestu rezygnować, ponieważ, jak 

lubił przypominać św. Jan XXIII, wielkość człowieka przejawia się szczególnie wtedy, kiedy 

potrafi zgiąć kolana przed Bogiem8. Klękają np. kandydaci do święceń przed szafarzem 

                                           
4 Zob. OWMR 42. 
5 Por. CLPB 68. 
6 Zob. OWMR 275; CLPB 68, 71-78. 
7 Por. CLPB 69. 
8 Ta myśl znajduje swoje pogłębienie w dziele: Jan XXIII, Dziennik duszy, Kraków 2014. 
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wyrażając swoje otwarcie na działanie Ducha Świętego płynące z jego posługi. Poszczególne 

momenty wykonywania przyklęknięcia określają przepisy liturgiczne9.  

Jedną z najstarszych i mających poświadczenie nawet w księgach Starego Testamentu 

oznak szacunku jest okadzanie. W Psalmie 141 czytamy: „Niech moja modlitwa będzie stale 

przed Tobą jak kadziło” (Ps 141, 2). Rolą kapłanów w świątyni w Starym Przymierzu było 

podtrzymywanie ognia w miejscu najświętszym i co jakiś czas składanie ofiary właśnie za 

pomocą wonnego kadziła, wrzucanego do tego ognia. Właśnie podczas tej posługi anioł 

zwiastował Zachariaszowi narodziny syna, Jana Chrzciciela. W Apokalipsie znajdujemy zaś 

następującą wzmiankę, że kadziłem są ofiary świętych, odzianych w białe szaty, tych, których 

modlitwy wznoszą się przed tronem Najwyższego (zob. Ap 8, 1-5). Okadza się przestrzeń 

dedykowaną sacrum, szczególnie wybrzmiewa to w trakcie poświęcenie nowego kościoła, 

tabernakulum. Stąd kadziło wyraża cześć i modlitwę wznoszącą się przed Boży Majestat. 

Piękna woń spalanego kadziła ma przypominać zgromadzonym, że tak samo i oni winni spalać 

się dla Chrystusa i być „wonnością Chrystusa” unoszącą się w świecie10. Poszczególne 

momenty wymagające okadzania określają przepisy liturgiczne11. Wiele problemów  

i wątpliwości budzi m.in. ilość rzutów kadzielnicy; problemy jednak wynikają wyłącznie  

z braku lektury odnośnych przepisów. 

Ostatnim gestem szacunku, wyróżnionym przez Ceremoniał, jest znak pokoju. 

Pierwotnie nie było mowy o żadnym znaku, a po prostu o pocałunku pokoju. Zmiana, która 

nastąpiła, wynika z przemian kulturowych i mentalności. Pierwsi chrześcijanie widzieli w tym 

geście spoiwo jedności i potwierdzenie autentyczności i szczerości zanoszonych modlitw. 

Sam Jezus, jak odnotował to św.  Łukasz, widział tu gest przywitania i gościnności (zob. Łk 

7, 45). W rozwoju liturgii moment przekazywania pocałunku pokoju również nie był jednolity 

i miał on miejsce w różnych momentach, w zależności od sprawowanego rytu. Dopiero papież 

Grzegorz Wielki powiązał ten gest z Komunią Świętą i wskazywał, że ma być on czysty  

i szczery (nie „judaszowy”)12. To, co utrwaliło się do dzisiaj, to życzenie pokoju serca. Forma 

                                           
9 Zob. OWMR 210-251, 274; CLPB 69-78. 
10 Por. W. Hoffsummer, Leksykon dawnych i nowych symboli, Kielce 2001, s. 37; Zob. Obrzędy poświęcenia kościoła i ołtarza. 

Pontyfikał rzymski odnowiony zgodnie z postanowieniem Świętego Soboru Powszechnego Watykańskiego II wydany z 

upoważnienia papieża Pawła VI poprawiony staraniem papieża Jana Pawła II. 
11 Zob. OWMR 276-277; CLPB 84-98. 
12 Por. B. Nadolski, Gesty i słowa w Eucharystii, Kraków 2009, s. 105-108. 
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gestu uprościła się, szczególnie wśród wiernych, do jedynie przekazania go poprzez podanie 

dłoni, jednak wymiar teologiczny pozostał te sam13. Kapłani, szczególnie biskup celebrujący 

Eucharystię, są wzywani przez Ceremoniał do przekazania sobie wzajemnie pocałunku 

pokoju. Szczegółowe przepisy dotyczące przekazywania sobie tego znaku szacunku określa 

Ceremoniał w odpowiednich punktach14. Warto kojarzyć go nie tylko z samą Eucharystią, ale 

np. z rytem święceń i obecnym w nim znaku pokoju (diakoni diakonom oraz szafarzowi, 

kapłani kapłanom oraz szafarzowi no i biskup wszystkim biskupom). 

Rzeczywistość znaku, czy gestu, nie może nas pozostawić jedynie na zewnętrznej 

płaszczyźnie np. poprawnego ich wykonania. Kościół nigdy nie używał liturgii 

instrumentalnie, On sam jest liturgią w której gest należy do naturalnych działań, które 

teologia nazywa opus operantis Ecclesiae15  - działanie samego Kościoła zmierzające do 

skuteczności. A jedynym celem liturgii dla którego ma być skuteczna jest doprowadzenia do 

spotkania człowieka z Bogiem, który sam wybrał taki sposób kontaktu ze swoim stworzeniem.  

Odkąd Słowo Boże stało się widzialne, stało się człowiekiem – Verbum visibile, nasza 

odpowiedź na to spotkanie nie jest jedynie intencjonalna i podświadoma, ale również jest 

widzialna i angażująca. Nasza liturgia jest poniekąd cielesna, bowiem „żywi się” gestami, 

postawami i działaniami w niej uczestniczących. Nasze gesty wyrażają dynamikę wiary i są 

„nośnikami modlitwy”16. Konkludując niniejsze rozważania o naturze gestu w liturgii trzeba 

podkreślić, że stanowi on taką samą, a nawet bardziej ekspresyjną, formę uczestnictwa w 

liturgii, jak nasz język. Warto zatem nie wykonywać tych gestów mechaniczne, ale raz po raz 

z wielką wiarą je celebrować. „Gest jest mową wyraźniejszą niż wypowiadane słowo, gest 

stanowi przedłużenie słowa, powinien wyprzedzać słowo, stwarzać klimat, w którym słowo 

jest pełniej przyjmowane”17. 

Tu pojawia się kolejny problem, który trafnie wyraża często powtarzana sentencja: 

liturgia nie znosi pośpiechu, ale pośpiech znosi liturgię. Problemem współczesnego 

                                           
13 Warto jednak zaznaczyć, że forma i moment sprawowania tego znaku nie są jednolite w całym Kościele, np. Liturgia ekumeniczna 

z Limy, czy Ryt zairski wprowadzają akt pokuty i znak pokoju po homilii. 
14 Zob. CLPB 99-103. 
15 Por. B. Nadolski, Gesty i słowa w Eucharystii, s. 7. 
16 Tamże s. 8. 
17 B. Nadolski, Miejsce kapłana w sprawowaniu Eucharystii, s. 33. 
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człowieka jest chęć szybkiego osiągnięcia efektu końcowego i wciąż niezaspokojony brak 

czasu, którym się zasłaniamy. Tymczasem pośpiech, na który decydujemy się w liturgii, 

chociaż nie sprawa, że jest nieskuteczna, to jednak może skutecznie utrudnić doświadczenie 

konkretnego człowieka jej piękna i doniosłości. A słowo doniosłość sugeruje już jakie 

powinno być nasze podejście do liturgii: festina lente, czyli śpiesz się POWOLI. 

Bo liturgia, nie zapominajmy, nie jest jedynie naszym osobistym dziełem: to przestrzeń 

misterium, czyli taka przestrzeń w której nasza ludzka ułomność otwiera się na nieskończoną 

doskonałość Boga i te dwie rzeczywistości nie wykluczają się, ale współdziałają jak nuty na 

pięciolinii odgrywające piękną melodię. W Bogu nie ma czasu, więc nie próbujemy do 

stłamsić w naszych ludzkich ograniczeniach, ale pozwólmy sobie na komfort piękna liturgii, 

piękna i jej doniosłości, które możemy doświadczyć tylko, jeżeli jest ona sprawowana  

w spokoju i pokoju, a nie pośpiechu.  

Wiadomo, że zazwyczaj np. tempo procesji wejścia nadaje ten, który idzie pierwszy, 

czyli zazwyczaj w asyście turyferariusz i nawikulariusz. Ale może warto czasem puścić jako 

pierwszego precentora, czyli pomocnika ceremoniarza, który nada odpowiednie, dostojne 

tempo. Tu kłania się nasza rola, rola ceremoniarza. 

„Kościół istnieje jako liturgia i w liturgii. (…) Liturgia albo jest dziełem Boga, albo jej 

w ogóle nie ma”18 . Przywołane tu słowa Ojca Świętego Benedykta XVI nadają pewną wagę, 

wręcz doktrynalną, ujęciu liturgii. Bez liturgii nie ma Kościoła, ale bez Boga nie ma ani 

liturgii, ani Kościoła. Liturgia, szczególnie liturgia biskupa, jest przestrzenią szczególnej 

troski całego Kościoła, ponieważ stanowi jego sedno i centralny punkt działalności.  

Troskę tę wyraża biskup powołując szczególnie uzdolnionych kapłanów, posiadających 

specjalistyczną wiedzę z zakresu teologii liturgii i liturgiki, na swoich ceremoniarzy: 

ceremoniarzy biskupich. Ich zadaniem jest zapewnienie piękna i porządku sprawowanym 

czynnościom, szczególnie tym, którym przewodzi biskup19. Na konieczność takiej posługi 

wskazuje chociażby fakt, że papieże korzystają z posługi Urzędu Papieskich Celebracji 

Liturgicznych, któremu przewodzi powoływany przez nich Mistrz Ceremonii Papieskich, 

                                           
18 Złote myśli Josepha Ratzingera – Benedykta XVI, 1, s. 11, 23. 
19 Por. CLPB 34. 
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główny ceremoniarz Watykanu. Ponieważ sama liturgia nie jest znakiem wprost czytelnym 

(składa się z wielu postaw, gestów, słów, czynności itp.), to uczestnicząc w niej rozpoznajemy 

pewne znamiona Kościoła (nie otrzymujemy gotowej definicji: czym jest Kościół),  

a wieloaspektowość liturgii objawia nam również różne aspekty rzeczywistości Kościoła.  

W sposób najpełniejszy znamiona Kościoła ujawnia Ofiara Eucharystyczna20. Jednak aby te 

znamiona, określające rzeczywistość Kościoła, były dla Ludu Bożego czytelne i klarowne 

potrzeba, aby liturgia była prowadzona w sposób wzorcowy, godny i prowadziła do 

ujawnienia rzeczywistości, którą mają wyrażać elementy budujące liturgię. Tutaj należy 

właśnie wskazać na nieocenioną i pilną potrzebę powoływania mistrzów ceremonii  

i ceremoniarzy, was, którzy bazując przede wszystkim na głębokiej wierze i sami przeżywając 

liturgię, a dopiero wtórnie korzystając także z posiadanej wiedzy, będą pomagali wiernym 

lepiej zrozumieć czym jest i co się składa na liturgię, a przez to skuteczniej wszczepiać 

wiernych w Kościół.  

Ceremoniał stawia przed mistrzami ceremonii konkretne warunki i zadania, dotyczące 

spełnianej przez nich, przez was funkcji. Celem, jaki Ceremoniał stawia przed 

ceremoniarzami, jest „zapewnienie piękna, prostoty i porządku celebracji”21. Niezwykle 

ważne w posłudze ceremoniarza jest zapewnienie należytego przygotowania wszystkich 

ceremonii w sposób zgodny z przepisami i zaleceniami Kościoła. Ceremoniarz staje się tutaj 

niejako „sługą liturgii”, a przez to zapewnia jej porządek i sprawowanie tak, jak widzi to 

Kościół. Owe trzy elementy: piękno, szlachetna prostota i porządek celebracji, będą 

zapewnione jedynie wtedy, kiedy, szczególnie podczas Eucharystii, normy liturgiczne będą 

zachowywane z ogromną wiernością, ponieważ to one są wyrazem prawdziwej obecności 

Kościoła we wszystkich zakątkach świata oraz powszechności jego dzieła zbawczego.  

Nikt nie ma prawa działać przeciwko prawom liturgicznym Kościoła, byłoby to 

wyrazem naszego nieposłuszeństwa i brakiem zaufania wobec Magisterium Kościoła. Liturgia 

jest czymś, co otrzymujemy w spadku jako dar, stajemy się jego depozytariuszem i 

jednocześnie nośnikiem tego świętego charyzmatu. Rolą ceremoniarza jest przekazywanie 

tego charyzmatu, tak, by Lud Boży owocnie uczestniczył w celebracjach. Liturgia winna być 

                                           
20 Por. F. Blachnicki, Liturgia a wspólnota, Kraków 2015, s. 19. 
21 Por. CLPB 34. 
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spokojna, elegancka, bez niepotrzebnych udziwnień, ponieważ taka jest ona ze swej natury22. 

Oto powinien dbać ceremoniarz, aby w święte czynności nie wkradły się żadne elementy obce 

duchowi Kościoła, ani też, aby w imię jakiejkolwiek racji nie były zmieniane sposoby ich 

sprawowania, szczególnie sprawowania Eucharystii.  

Ksiądz Guido Marini, Mistrz Ceremonii Papieskich, pytany o konieczność 

podporządkowania się przepisom liturgicznym, odpowiedział w następujący sposób: „Mogę 

się wydać banalny, ale liturgia jest przestrzeganiem zasad określonych przez Kościół, i nie 

widzę powodów, dla których miałbym ich nie przestrzegać”23. To Kościół powierza w dłonie 

ceremoniarza liturgię, a jego obowiązkiem jest ofiarna służba, by tego depozytu strzec i nic  

z niego nie stracić. Nic i nikt nie może usprawiedliwić eksperymentowania w ramach liturgii: 

to, w sposób bezpowrotny, zabija ducha liturgii. W trakcie ustanawiania ceremoniarzy szafarz 

tego sakramentalium wypowiada nad ustanawianymi modlitwę, która wyraża zasadniczą rolę 

ceremoniarzy w zgromadzeniu liturgicznym: „[Boże] (…) spraw, aby gorliwie poznając 

misterium liturgii, troszczyli się o jej dobre przygotowanie, a czerpiąc z niej treści dla swojego 

życia, coraz bardziej zbliżali się do Ciebie, dając swoim życiem przykład wiary 

chrześcijańskiej”24. Tajemnica zbawienia, uobecniana w ramach liturgii, powinna być przez 

ceremoniarza przeżywana w taki sam sposób, jak przez innych, uczestniczących  

w liturgii. Pomimo rozliczniejszych obowiązków w trakcie samej celebracji on także jest 

przecież na swojej drodze wiary, którą przemierza żyjąc na tym świecie. Zatem troska o święte 

celebracje powinna wypływać z umiłowania Kościoła – Matki, a także pragnienia jeszcze 

ściślejszego przylgnięcia do Chrystusa, którego misterium liturgii wyraża. 

W odniesieniu do samych obowiązków mistrza ceremonii w kontekście liturgii, 

szczególnie tej sprawowanej przez biskupa, należy w sposób ogólny wskazać na zadanie 

przygotowania i koordynowania przebiegu akcji liturgicznej. Z tej ogólnej zasady wypływa 

ogromna ilość innych, poszczególnych obowiązków, jak np. przygotowanie szat liturgicznych, 

ksiąg liturgicznych, czuwanie nad procesją wejścia itd., a wszystkie one razem zamykają się 

w słowach: być sługą liturgii. W jej trakcie mistrz ceremonii jest niejako cieniem celebransa, 

                                           
22 Por. G. Marini, Sługa Liturgii, s. 31. 
23 G. Marini, Sługa Liturgii, s. 31. 
24 OBSL 243. 
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w sposób maksymalnie dyskretny prowadząc całą akcję liturgiczną; winien się odznaczać 

cierpliwością i pobożnością. Ceremoniał nakłada na ceremoniarza obowiązek uzgodnienia,  

w odpowiednim czasie, ze wszystkimi posługującymi oraz z samym celebransem tego, jak 

mają się zachowywać i co i w jakim momencie wypowiadać25.  

Chcę być teraz dobrze zrozumiany: Ponieważ zadaniem mistrza ceremonii jest dbanie 

o zachowanie przepisów liturgicznych obecnie obowiązujących, nie może on, jak to się 

niestety często spotyka, być „zakorzeniony w przeszłości”, bądź nazbyt „wybiegający  

w przyszłość”. Liturgia w jego wykonaniu nie ma prawa być miejscem konfliktu pomiędzy 

tymi, którzy dobór zasad i obowiązków upatrują wyłącznie w przeszłości, oraz tymi, którzy 

przeciwnie: odcinają się od przeszłości i widzą w niej samo zło. Zarówno przeszła jak  

i teraźniejsza liturgia jest patrymonium, dziedzictwem Kościoła, który działając w zgodzie  

z zasadą hermeneutyki ciągłości jest powiernikiem tego, co się działo w Tradycji, aktualizując 

to w teraźniejszości26. Tym powiernikiem staje się także ceremoniarz, wypełniając swój 

mandat w imieniu Kościoła. Używanie przez niektóre środowiska terminów „przedsoborowe” 

i „posoborowe”  jest wyrazem braku zaufania wobec Kościoła i nierzadko są używane celowo 

aby próbować wykazać brak ciągłości drogi Kościoła27. Ogromna zatem rola ceremoniarza, 

by, jako dobry gospodarz, wydobywać ze skarbca liturgii Kościoła zarówno rzeczy stare jak  

i nowe, w ten sposób ukazując ogromny skarbiec Tradycji Kościoła.  

Zadania mistrza ceremonii, ponieważ są bardzo rozległe, wymagają od niego bycia 

naprawdę dobrym znawcą liturgii Kościoła, zarówno jej historii, jak i znaczenia jej 

poszczególnych elementów, praw i  przepisów28. To wszystko ma prowadzić do owocnego 

sprawowania świętych tajemnic. Jeżeli zaś modlitwa liturgiczna zajmuje w życiu człowieka 

miejsce priorytetowe, to wówczas można być spokojnym o właściwy kształt i rozwój wiary29. 

Nie do ocenienia jest tutaj rola mistrza ceremonii, który niejako trzymając nas za rękę, chociaż 

nie czyni tego w sposób fizyczny, prowadzi nas po wspaniałym świecie liturgii Kościoła,  

w której Bóg językiem miłości przemawia do człowieka poprzez symbole, znaki i gesty 

                                           
25 Por. CLPB 35. 
26 Por. G. Marini, Sługa Liturgii, s. 47. 
27 Por. tamże, s. 66. 
28 Por. CLPB 34. 
29 Por. M. Kołodziej, Wiara celebrowana w liturgii, s. 9. 
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liturgiczne. Liturgia czyni Kościół płodnym i kształtuje go by był prawdziwie wieczernikiem, 

wciąż na nowo sprawując tajemnice naszej wiary, szczególnie Łamiąc Chleb. Ceremoniarz, 

jak sama nazwa mówi, jest mężem ceremonii30, a mąż to ktoś, kto bierze odpowiedzialność za 

swoją małżonkę, aby będąc „płodnym szczepem winnym” (zob. Ps 128) wydawała obfite 

owoce. „Słusznie przeto uważa się liturgię za wykonywanie kapłańskiego urzędu Jezusa 

Chrystusa, w niej przez znaki widzialne wyraża się, i w sposób właściwy poszczególnym 

znakom i urzeczywistnienia uświęcenie człowieka, a mistyczne Ciało Jezusa Chrystusa, to jest 

Głowa ze swymi członkami, wykonuje całkowity kult publiczny”31. Pomny na te słowa  

z Konstytucji soborowej niech każdy ceremoniarz pamięta o ogromnej odpowiedzialności 

wobec Kościoła za podejmowane zadania. 

 

                                           
30 Por. G. Marini, Sługa Liturgii, s. 11. 
31 KL 7. 


