1. MSZA ŚWIĘTA
a) Podczas całej akcji liturgicznej uczestniczy się w pełnym stroju bractwa.
b) Przed rozpoczęciem liturgii należy ustalić z proboszczem (rektorem kościoła),
samym celebransem lub też osobą odpowiedzialną za liturgię (ceremoniarz)
jakie miejsca w kościele zajmie Bractwo (w prezbiterium, lub poza
prezbiterium).
c) Za wszelkie ustalenia odnośnie liturgii i udziału w niej Bractwa powinien być
odpowiedzialny ceremoniarz wyznaczony spośród obecnych członków Bractwa.
d) Wszystkie funkcje powierzone Bractwu podczas liturgii wykonuje się w pełnym
stroju (np.: czytanie, modlitwa wiernych, procesja z darami)
e) Procesja wejścia. Członkowie Bractwa w procesji wejścia ustawiają się w
parach za krzyżem, (i pocztami sztandarowymi, jeśli też biorą udział w
procesji), a przed służbą liturgiczną. Po dojściu do ołtarza czynią skłon głowy i
zajmują wcześniej wyznaczone miejsca.
f) Liturgia Słowa. Podczas całej Liturgii Słowa członkowie Bractwa pozostają na
wcześniej wyznaczonych miejscach, jeśli przewidziane są dla nich miejsca
siedzące przyjmują postawę siedzącą w tych samych momentach, w których
czynią to pozostali uczestnicy Liturgii.
g) Procesja z darami i przygotowanie darów. Członkowie Bractwa przyjmują
postawę stojącą do momentu złożenia wszystkich darów na ołtarzu. Jeżeli
podczas Liturgii używane jest kadzidło członkowi Bractwa wstają w momencie
okadzania ludu wiernego i taką postawę zachowują.
h) Liturgia eucharystyczna. Podczas dialogu przed prefacja członkowie Bractwa
zdejmują nakrycia głowy. Beret można położyć płasko na wyciągniętej lewej
ręce, można też, lub też jeżeli to możliwe położyć na oparciu poprzedzającej
ławki. W żadnym wypadku beret nie powinien być wieszany, lub pognieciony.
Przed Liturgią należy ustalić jednolitą formę.
i) Przeistoczenie. Członkowie Bractwa przyjmują postawę klęczącą zgodnie z
zasadami obowiązującymi w danym kościele.
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j) Komunia święta. Jeżeli członkowie Bractwa zajmują miejsce w prezbiterium nie
powinni go opuszczać w czasie Komunii św., lecz wcześniej ustalić z
celebransem (lub którymś z koncelebransów), że Komunię św. przyjmą w
prezbiterium nie uczestnicząc w procesji komunijnej. Jeśli członkowie Bractwa
biorą udział w procesji komunijnej winni zachować ustalona wcześniej
kolejność. Komunię Świętą przyjmują w formie obowiązującej w danym
kościele. Zasadniczo nie przyjmują Ciała Pańskiego na rękę. Nie przyjmuje się,
żeby członek Bractwa w stroju brackim nie przystępował do Komunii Świętej.
Po przyjęciu Komunii Świętej członek Bractwa odmawia modlitwy i po chwili
osobistej

adoracji

zakłada

beret

(ceremoniarz

może

dać

sygnał

do

równoczesnego założenia beretu).
k) Podczas modlitwy pokomunijnej członkowie Bractwa przyjmują postawę
stojącą.
l) Błogosławieństwo i procesja na zakończenie. Podczas błogosławieństwa
członkowie Bractwa przyjmują postawę stojącą. Podczas procesji na
zakończenie udają się do zakrystii w takim samym porządku jak podczas
procesji na rozpoczęcie. Jeśli uczestniczą w Mszy św. w większej liczbie, co
mogło by prowadzić do zamieszania podczas formowania procesji pozostają na
swoich miejscach do zakończenia Eucharystii.
2. ADORACJA PRZED WYSTAWIONYM NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENTEM
a) Poniższe zasady maja zastosowanie jeżeli członkowie Bractwa nie pełnią
aktualnie wart honorowej, a uczestniczą w adoracji w pełnym stroju brackim.
b) Podczas pieśni na wystawienie Najświętszego Sakramentu członkowie Bractwa
zdejmują nakrycie głowy (po zdjęciu z beretem należy postępować tak, podczas
Mszy św.) i przyjmują postawę klęczącą. Postawę tą zachowują do
błogosławieństwa.
c) Postawę klęczącą przyjmują również członkowie Bractwa spełniający określone
funkcje, o ile sama funkcja nie wymaga zachowania postawy stojącej.
d) Wszystkie funkcje podczas adoracji spełnia się w pełnym stroju brackim (tzn.
także w nakryciu głowy).
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e) Członkowie Bractwa, którzy ze względu na wiek, lub chorobę nie są w stanie
zachować przez cały czas trwania adoracji postawy klęczącej mogą zająć
miejsce siedzące, lub przyjąć postawę stojącą, należy to jednak czynić
dyskretnie, aby nie powodować niepotrzebnego rozproszenia wśród wiernych.
f) Na moment błogosławieństwa wszyscy członkowie Bractwa przyjmują postawę
klęcząca.
g) Po błogosławieństwie sakramentalnym, gdy Najświętszy Sakrament zostanie
odniesiony do kaplicy adoracji, lub gdy zostanie zamknięte tabernakulum
wszyscy zakładają nakrycia głowy i wstają.
3. NABOŻEŃSTWA,

PODCZAS

KTÓRYCH

NIE

ODBYWA

SIĘ

WYSTAWIENIE

NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU
a) Podczas całego nabożeństwa członkowie Bractwa uczestniczą w pełnym stroju
brackim.
4. PROCESJE TEOFORYCZNE
a) Podczas całej procesji i błogosławieństwa należy zachować takie same zasady,
jak podczas Adoracji.
b) Członkowie Bractwa niosący baldachim, lub spełniający inne funkcje, spełniają
je w pełnym stroju brackim (z nakryciem głowy).
c) Do procesji członkowie Bractwa ustawiają się przed służbą liturgiczną.
d) Członkowie Bractwa asystujący kapłanowi niosącemu Najświętszy Sakrament
(prowadzący pod ręce kapłana) spełniają swoją funkcje w pełnym stroju
brackim.
e) Podczas pełnienia funkcji w czasie trwania procesji teoforycznej można używać
białych rękawiczek.
5. WARTA HONOROWA
a) W czasie pełnienia warty honorowej uczestniczy się w pełnym stroju, nie
zdejmując beretu z głowy.
b) W czasie pełnienia warty zachowujemy postawę stojącą twarzą zwróceni do
wiernych.
6. SZCZEGÓLNE FUNKCJE W ZGROMADZENIU LITURGICZNYM
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a) Członkowie Bractwa w czasie Liturgii powinni w miarę możliwości
podejmować różne funkcje.
b) Funkcje, które mogą podejmować członkowie Bractwa to w szczególności:
funkcja lektora i psałterzysty, podawanie wezwań modlitwy wiernych, procesja
z darami.
c) Wszystkie funkcje wykonuje się w pełnym stroju brackim, można używać
białych rękawiczek.
d) Wszystkie funkcje należy wcześniej ustalić z osobami odpowiedzialnymi za
przygotowanie Liturgii.
e) Czytania wykonuje się wyłącznie z ambony.
f) Wezwania modlitwy wiernych mogą być podawane przez jedną, jak i kilka
osób.
7. POSZCZEGÓLNE FUNKCJE W ZGROMADZENIU LITURGICZNYM
a) Ceremoniarz – może swoją funkcję sprawować w wymiarze całego Bractwa,
wtedy jego funkcja jest stała i jest on odpowiedzialny za przygotowanie Bractwa
do udziału w Liturgii (chodzi tu zwłaszcza o celebracje w wymiarze
diecezjalnym, do udziału w których zaproszone jest całe Bractwo). Funkcja
Ceremoniarza może też zostać powierzona konkretnej osobie w przypadku
pojedynczej celebracji, szczególnie w wymiarze pojedynczej parafii.
b) Lektor
c) Psałterzysta
d) Chorąży
e) Przynoszący dary do ołtarza
f) Podający intencje modlitwy powszechnej
g) Pozostałe funkcje w zależności od potrzeb i ustaleń z głównym celebransem lub
ceremoniarzem.
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