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Kto może wydawać, a kto kopiować księgi 
liturgiczne?
Wydawanie nowych ksiąg 
liturgicznych jest zarezerwowane 
dla Stolicy Apostolskiej. W niej 
redagowane są wydania wzorcowe. 
Tylko na podstawie wydania 
wzorcowego powstają przedruki, 
przekłady i wersje zmienione na 
potrzeby kraju, diecezji czy zakonu.



Editio typica

● Wydanie typiczne ( editio typica), na którym 
opierają się wszystkie dalsze wydania, 
przedruk, tłumaczenie, wydania krajowe, 
diecezjalne, zakonne

● Zgodność z wydaniem typicznym musi 
stwierdzić kompetentna władza kościelna – 
Kongregacja Kultu Bożego i dyscypliny 
sakramentów

● Przy tłumaczeniu uwzględnia się ducha 
danego języka (por. dekret z 1970r.)



Czym jest księga liturgiczna?

Księgi liturgiczne pełnią różne funkcje:

● Księgi liturgiczne są księgami stosowanymi w liturgii, specjalnie w 
tym celu ustanowionymi,

● Służą jako narzędzie dialogu między Bogiem i ludźmi,
● Są jednym ze źródeł prawa liturgicznego (rubryki).



Jakie są księgi liturgiczne?

- Lekcjonarz
- Mszał Rzymski
- Ewangeliarz
- Brewiarz (księga Liturgii Godzin)
- Agenda liturgiczna
- Rytuał
- Pontyfikał



Lekcjonarz



Tomy lekcjonarzy
T. 1: Okres Adwentu i Bożego Narodzenia

T. 2: Okres Wielkiego Postu i Okres Wielkanocy

T. 3: Okres zwykły (od 1 do 11 tygodnia)

T. 4: Okres zwykły (od 12 do 23 tygodnia)

T. 5: Okres zwykły (od 24 do 34 tygodnia)

T. 6: Czytania w mszach o świętych

T. 7: Czytania w mszach obrzędowych, okolicznościowych, wotywnych



Mszał Rzymski

Mszał stanowi główną księgę zawierającą teksty 
stałe i zmienne Mszy św., oraz przepisy dotyczące 
jej sprawowania. Pierwsze posoborowe wydanie 
typiczne ukazało się w 1970r. Drugie wydanie 
typiczne, poprawione (editio typica altera) zostało 
ogłoszone dekretem Kongregacji Kultu Bożego 
"Cum Missale Romanum", z dnia 27 marca 1975r. 
Mszał Rzymski dla diecezji polskich został wydany 
w 1986r, a trzecie wzorcowe wydanie ukazało się 
w Wielkanoc 2002r.



Układ Mszału Rzymskiego

● wstęp, na który składa się "Ogólne Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego", 
wprowadzenie do kalendarza liturgicznego i sam kalendarz

● prefacje
● teksty własne na poszczególne okresy roku kościelnego (proprium de 

tempore)
● teksty stałe (ordinarium missae)
● teksty własne o świętych (proprium de sanctis)
● teksty wspólne o świętych (communio)
● teksty wotywne, w różnych potrzebach i za zmarłych.



Ewangeliarz



Ewangeliarz ciąg dalszy

Jest to księga, która zawierała wyjątki z Ewangelii 

odczytywane podczas liturgii, nazywano poczynając od XIII 

wieku Ewangelistarzem. Jednak termin ten nie upowszechnił 
się, częściej stosowano nazwę Ewangeliarz. Zamieszczenie 

wyjątków Ewangelii w oddzielnej księdze pozwoliło na bogate               

i kosztowne, kunsztowne oprawy.



Brewiarz



Brewiarz ciąg dalszy
● Liturgia godzin jest obowiązkowa dla księży, biskupów, a także diakonów i większości osób konsekrowanych 

(zakonnic,zakonników i członków instytutów świeckich), jakkolwiek często jest dobrowolnie praktykowana 
przez wiernych świeckich.

● Proces powstawania brewiarza sięga czasów św. Benedykta z Nursji, jakkolwiek na szeroką skalę reforma 
brewiarza zapoczątkowana została w XVI wieku, szczególnie po soborze trydenckim (1545–1563). Do 
rozpowszechnienia skróconej formy księgi przyczyniły się też zakony żebracze, jak franciszkanie.

● Jest podzielony na poszczególne okresy liturgiczne. Zawiera teksty modlitw, psalmów, hymnów.
● Podzielona na poszczególne części:

❖ godzinę czytań (matutinum)
❖ jutrznię (laudes)
❖ modlitwę w ciągu dnia:
❖ pierwsza modlitwa "z dnia" czyli prymę,
❖ przedpołudniową (tertia)
❖ południową (sexta)
❖ popołudniową (nona)
❖ nieszpory (vesperae)
❖ kompleta (completorium)

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ksi%C4%85dz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Biskup
https://pl.wikipedia.org/wiki/Diakon
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zakonnica
https://pl.wikipedia.org/wiki/Benedykt_z_Nursji
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sob%C3%B3r_trydencki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zakon_Braci_Mniejszych
https://pl.wikipedia.org/wiki/Modlitwa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Psalm
https://pl.wikipedia.org/wiki/Hymn


Rytuał Rzymski (łac. Rituale Romanum)

jest to księga obrzędowa Kościoła 
Rzymskokatolickiego. Opisuje 
sposób sprawowania sakramentów 
i sakramentaliów, które nie są 
zastrzeżone biskupom (te zawiera 
Pontyfikał). Odpowiednikiem w 
liturgii bizantyjskiej jest 
Euchologion.

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81acina
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sakrament
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sakramentalia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pontyfika%C5%82
https://pl.wikipedia.org/wiki/Euchologion


Co zawiera Rytuał Rzymski 

Do Rytuału zaliczamy zasadniczo poniższe Księgi Obrzędów:

● Obrzędy chrztu dzieci (wyd. łac. – 1969; popr. wyd. pol. – 1987)
● Obrzędy wtajemniczenia chrześcijańskiego dorosłych (wyd. łac. – 1972; wyd. pol. – 1988)
● Komunia św. i kult Tajemnicy Eucharystii poza mszą św. (wyd. łac. – 1973; wyd. pol. – 1985)
● Obrzędy pokuty (wyd. łac. – 1974; wyd. pol. – 1981)
● Sakramenty chorych. Obrzędy i duszpasterstwo (wyd. łac. – 1972; wyd. pol. – 1978)
● Obrzędy sakramentu małżeństwa (wyd. łac. – 1969; popr. wyd. pol. – 1986)
● Obrzędy błogosławieństw. Tom 1. – Błogosławieństwa dotyczące osób, budynków i wielorakiej 

działalności Chrześcijan (wyd. łac. – 1984; wyd. pol. – 2004)
● Obrzędy błogosławieństw. Tom 2. – Błogosławieństwa sprzętów liturgicznych, i przedmiotów 

kultu publicznego. Błogosławieństwa przedmiotów wyrażających pobożność ludu 
Chrześcijańskiego (wyd. łac. – 1984; wyd. pol. – 2004)

● Egzorcyzmy i inne modlitwy błagalne (wyd. łac. – 1998; wyd. pol. – 2001)
● Obrzędy pogrzebu (wyd. łac. – 1969; wyd. pol. – 1977)



Pontyfikał

Księga liturgiczna zawierająca modlitwy, przepisy czynności ceremonii i obrzędów odprawianych przez 
papieży, biskupów i opatów. Pontyfikał rzymski, zreformowany po Soborze Watykańskim II, nie jest, jak to 
było dawniej, jedną księgą. Dzieli się na poszczególne części, przyporządkowane różnym celebracją 
liturgicznym. W jego skład wlicza się zwyczajowo następujące księgi liturgiczne:
● Obrzęd konsekracji dziewic (wyd. łac. - 1970; wyd. pol. - 2001)
● Obrzęd profesji zakonnej (popr. wyd. łac. - 1975; wyd. pol - 2015)
● Obrzędy błogosławienia opata i ksieni (wyd. łac. - 1971)
● Obrzędy błogosławienia oleju katechumenów, chorych i krzyżma (wyd. łac. - 1971; wyd. pol. - 1986[1], 

2016[2])
● Obrzędy bierzmowania (wyd. łac. - 1972; wyd. pol. - 1975)
● Wprowadzenie w posługę lektora i akolity (wyd. łac. - 1973)
● Wprowadzenie do grona kandydatów do diakonatu i prezbiteratu (wyd. łac. - 1973; wyd. pol. - 1999)
● Święcenia biskupa, prezbiterów i diakonów (popr. wyd. łac. - 1990; wyd. pol. - 1999)
● Obrzędy poświęcenia kościoła i ołtarza (wyd. łac. - 1978; wyd. pol. - 2001)
● Obrzęd koronacji wizerunku NMP (wyd. łac. - 1981; wyd. pol. - 2004)

https://pl.wikipedia.org/wiki/Pontyfika%C5%82#cite_note-1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pontyfika%C5%82#cite_note-2


Agenda liturgiczna

● zbiór nabożeństw dla całego roku 
liturgicznego w kościołach 
chrześcijańskich.

● W Kościele rzymskokatolickim 
agenda zawiera przepisy i wskazania 
duszpasterskie sprawowania liturgii, 
nabożeństw. Wydawana jest osobno 
w każdej diecezji i przeznaczona jest 
dla duchowieństwa.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_%C5%82aci%C5%84ski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Liturgia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nabo%C5%BCe%C5%84stwo


Księgi używane dawniej w liturgii

● antyfonarz – zbiór śpiewów liturgicznych, głównie antyfon

● epistolarium – zbiór perykop uszeregowanych według kalendarza liturgicznego

● graduał – śpiewy mszalne chorału gregoriańskiego

● kancjonał – zbiór śpiewów liturgicznych

● kyriale – zbiór śpiewów chóralnych z nutami

● martyrologium – dzieje męczenników

● pasjonał – opis męki Chrystusa Pana

● psałterz – zbiór psalmów

● sakramentariusz lub sakramentarz – dawna nazwa księgi mszału



Modlitwy Eucharystyczne



Budowa modlitwy eucharystycznej



GC - główny celebrans
1K - pierwszy ksiądz
2K - drugi ksiądz
WK - wszyscy kapłani









Wielka Doksologia



Msza 
w 
tygodniu



Msza 
w 
uroczystość/niedzielę





Msza 
w 
tygodniu



Msza 
w 
uroczystość/niedzielę























KONIEC
Po modlitwie przedstawimy zadanie dla chętnych :)


