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Zamiast wstępu
Ks. Kazimierz Lutosławski w gawędach mówił, że udział we Mszy św.
niedzielnej jest dla harcerzy ścisłym obowiązkiem. Harcerz od tego obowiązku
może odstąpić w wyjątkowych wypadkach, np. ze względu na własny zły stan
zdrowia. Zwraca też uwagę, że traktowanie przez harcerzy niedzielnego
nabożeństwa jako ścisłego obowiązku, nie oznacza bezdusznego udziału
w Eucharystii. Poczucie obowiązku religijnego ma swoje znaczenie w formacji
duchowej harcerza. Oprócz łaski sakramentalnej, którą harcerz otrzymuje
przez udział w Eucharystii, wyrabia w sobie cnotę posłuszeństwa.
Zespół Wychowania Duchowego i Religijnego Chorągwi Ziemi Lubuskiej
postanowił na tegoroczną Harcerską Akcję Letnią przygotować broszurę,
która ma ułatwić przygotowanie i przeżywanie niedzielnych mszy świętych na
obozach harcerskich. Oprócz wskazówek ściśle liturgicznych zawiera także
wskazania dotyczące organizacji miejsca dla liturgii na obozie, udziału
w parafialnym zgromadzeniu wiernych, a także propozycje śpiewów do
wykorzystania podczas liturgii.

Obozowa świątynia i parafialny kościół
Jak się przygotować?
 Pamiętajmy, że liturgia wymaga odpowiedniego miejsca, które będzie nam
pomagać w przeżywaniu mszy świętej, dlatego planując ją na obozie
musimy wziąć pod uwagę takie miejsce, które: pomieści uczestników,
będzie sprzyjać skupieniu (zdecydowanie odpada miejsce blisko drogi,
boiska, kuchni, kąpieliska), ochroni przed deszczem i słońcem.
 Mszę świętą sprawuje się na stole, który powinien być stabilny.
Pamiętajmy, że na nim dokona się cud przeistoczenia, prawdziwy Bóg
będzie pośród nas.
 Nie zapominajmy o dekoracjach – wszelkie obozowe krzyże, kapliczki
wykonane przez samych harcerzy będą doskonałą ozdobą, a harcerki
mogą zadbać o kwiaty przy ołtarzu.
 Warto też zadbać o miejsca siedzące dla uczestników – jeśli na mszę
obozową zapraszamy gości z zewnątrz, niech oni mają pierwszeństwo
w miejscach siedzących.
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 Jeśli mamy uczestniczyć we mszy świętej w kościele parafialnym dobrym
zwyczajem jest zapowiedzieć się kilka dni wcześniej u miejscowego księdza
proboszcza, grzecznie zapytać czy można włączyć się w liturgię,
zaproponować przygotowanie czytań, procesji z darami, śpiewów itp.
 Dobrą praktyką jest też przygotowanie księdzu proboszczowi kartki z pełną
nazwą drużyny (obozu, hufca, chorągwi) uczestniczącej we mszy świętej.
Jeśli zechce nas przywitać podczas liturgii nie będzie miał problemów
z naszymi skrótami (np. 6 WDH ), nie pomyli organizacji harcerskich
i naszych struktur.
 Zadbajmy też o schludny wygląd uczestniczących we mszy świętej harcerek
i harcerzy, posprawdzajmy mundury, chusty – abyśmy byli dobrą
wizytówką naszej Organizacji, wszak „jak Cię widzą, tak Cię piszą”.

Służba eucharystyczna,
czyli co harcerze mogą zrobić w czasie mszy świętej
I. OBRZĘDY WSTĘPNE
Procesja i pieśń na wejście
Tutaj harcerze mogą być zaangażowani w ustawienie procesji na wejście
w następującej kolejności: świece, krzyż (może być wykonany przez samych
harcerzy), ministranci – harcerze usługujący do mszy świętej, kapłan.
Propozycje śpiewów

Ogień (Zwyczaj to stary jak świat…)
Jeżeli msza św. odprawiana jest wieczorem, w nocy, jeśli mszy towarzyszy
ogień (ognisko, pochodnie itp.).
Zwyczaj to stary jak świat,
Ogień, ogień, ogień.
Rozpalmy blisko nas,
Ogień, ogień, ogień.

Cd
GC
Cd
GC

–4–

Refren
Dla spóźnionego wędrowca,
Dla wszystkich spóźnionych w noc
Rozpalmy tu, rozpalmy tu
Ogień, ogień, ogień.

Cd
GC
Cd
GC

Pierwsza gwiazdka już wzeszła,
Czas by ogień rozpalić.
Lipy, sosny i buki
Chylą gałęzie ku nam.
Ref. Dla spóźnionego wędrowca…
Najpiękniejsze ognisko,
Z trzaskiem sypią się skry,
Wokół samych przyjaciół masz
Więc śpiewaj z nami i Ty
Ref. Dla spóźnionego wędrowca…

Oto jest dzień
Oto jest dzień (x2)
Który dał nam Pan (x2)
Weselmy się (x2)
I radujmy się w Nim (x2)
Oto jest dzień, który dał nam Pan
Weselmy się i radujmy się w Nim
Oto jest dzień (x2)
Który dał nam Pan

C
G
G
C
FC
FC
GC

Panie mój, przychodzę dziś
Panie mój, przychodzę dziś.
Serce me skruszone przyjm.
Skłaniam się przed świętym tronem Twym.
Wznoszę ręce moje wzwyż, miłość mą wyznaję Ci.
Uwielbiam Ciebie w Duchu,
Uwielbiam w prawdzie Cię.
Życie me oddaję Tobie, uświęć je.
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Dym Jałowca
Dym jałowca łzy wyciska
Noc się coraz wyżej wznosi
Strumień srebrną falą błyska
Czyjś głos w leśnej ciszy prosi

Dh
GA

Refren
Żeby była taka noc, kiedy myśli mkną do Boga
Żeby były takie dni, że się przy nim ciągle jest
Żeby był przy tobie ktoś, kogo nie zniechęci droga
Abyś plecak swoich win stromą ścieżką umiał nieść

D fis G A
DhGA

Tuż pod szczytem się zatrzymaj
Spójrz jak gwiazdy w dół spadają
Spójrz jak droga kosodrzewina
Góry wraz z tobą wołają
Ref. Żeby była taka noc…
Usiądź z nami przy ognisku
Płomień twarz ci zarumieni
Usiądziemy tutaj blisko
Wspólną myślą połączeni

II. LITURGIA SŁOWA
Czytania biblijne i psalm responsoryjny
W niedzielę w czasie liturgii mamy trzy czytania biblijne: pierwsze czytanie ze
Starego Testamentu, drugie czytanie z Nowego Testamentu i Ewangelia, jako
trzecie czytanie biblijne. Zarówno podczas mszy obozowej jak i parafialnej
można przygotować pierwsze i drugie czytanie oraz śpiew psalmu i aklamacji
„Alleluja”. Czytania na dany dzień można znaleźć na stronie internetowej:
www.liturgia.niedziela.pl
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Modlitwa Powszechna
Inaczej zwana modlitwą wiernych, odpowiednio przygotowana może
zawierać modlitwy szczególne, np. za harcerzy uczestniczących w obozie.
Przykładowe modlitwy wiernych można znaleźć na stronie internetowej:
www.liturgia.wiara.pl/Komentarze_do_Liturgii

III. LITURGIA EUCHARYSTYCZNA
Procesja z darami
Doskonały moment do zaangażowania większej liczby ludzi w liturgię,
szczególnie w czasie mszy na obozie, w harcerskim gronie. W procesji do
ołtarza oprócz darów eucharystycznych (hostie, woda i wino) można przynieść
praktycznie wszystko, co jest dziełem Pana Boga. Należy jednak zachować
porządek procesji:
 zapalona świeca – symbol modlitwy i obecności Boga,
 kwiaty – najlepiej zerwane na łące, polu,
 duchowe dary – przygotowane w ramach zajęć przygotowujących do
mszy świętej, np. serca z dobrymi uczynkami z ostatnich dni,
 majsterka – czyli to co własnymi rękami przygotujemy: krzyże,
kapliczki harcerskie, itp.
 dary eucharystyczne – woda, wino i hostie (zawsze na końcu i zawsze
w tej kolejności).
Propozycje śpiewów

Ofiaruję Tobie, Panie mój
Ofiaruję Tobie, Panie mój
Całe życie me
Cały jestem Twój
Aż na wieki

CGa
CF
CG

Oto moje serce przecież wiesz
Tyś miłością mą
Jedyną jest

CGa
CF
GC
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Wędrują ludzie (z wiarą w sercu, z nadzieją u boku)
Przedwojenna wersja tej pieśni brzmiała „z wiarą w sercu, z nadzieją w Bogu”…
Z wiarą w sercu
Z nadzieją u boku
Co dzień od rana
Byle do przodu
W huku czy w ciszy
W burzy czy w słońcu
Krok po kroku
Ciągle ku końcu
Refren.
Wędrują ludzie z plecakiem uśmiechów
Z balastem smutków i oddechów
I nie chcą spocząć nawet na chwilę
Bo tak się boją, że coś ich ominie

EA
EA
cis H
A

EH
cis A

Z wiarą w sercu
Z nadzieją u boku
Dążą do celu
Krok po kroku
Wędrują ku szczęściu
Daleko od złości
Szukają wiary
Nadziei, miłości
Ref. Wędrują ludzie z plecakiem uśmiechów…

Wspaniały dawco miłości
Wspaniały dawco miłości,
składamy na Twoim Stole
wszystko, co mamy,
wszystko, co mamy,
choć i tak
to od wieków jest Twoje.
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Komunia święta
Propozycje śpiewów

Blisko, blisko
Blisko, blisko, blisko jesteś Panie mój,
blisko tak, że czuję tchnienie Twe.
I przychodzisz do mnie, już dotykasz mnie,
Chlebem przebaczenia karmisz moją duszę..

Oto stoję u drzwi
Oto stoję u drzwi i kołaczę (x2)
Jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy
Wejdę do niego i będę z nim wieczerzał
A on ze mną

Jest jedno Ciało
Jest jedno Ciało. Jest jeden Pan.
Jednoczy nas w Duchu, byśmy razem szli.
Usta głoszą chwałę Mu, w ręku Słowa Jego miecz.
W moc odziani tak idziemy, zdobywamy ziemię tę.
Jesteśmy ludem Króla chwał,
Jego świętym narodem,
Wybranym pokoleniem, by objawiać Jego cześć!
Jesteśmy ludem Króla chwał,
Jego świętym narodem,
Wielbimy Jezusa, On jest Królem całej ziemi tej.
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Dziękczynienie
Propozycje śpiewów

Jesteś Królem
Jesteś Królem, (...) Jesteś Królem, (...)
Królem jest Bóg.
Podnieśmy wszyscy nasze serca.
Podnieśmy wszyscy nasze dłonie.
Stawajmy przed obliczem Pana wielbiąc Go

|
| x2

Tobie chór aniołów
Tobie chór aniołów śpiewa nową pieśń
Chwała Barankowi
Alleluja (x3)
Chwała i Cześć

|
| x2

Przyjacielu
Przyjacielu, chcę zostać z Tobą
Przy Tobie chcę być
I nie trzeba, bym mówił coś, wystarczy byś był
Bo nie ma większej miłości, niż ta
Gdy ktoś życie oddaje bym ja mógł żyć

Już teraz we mnie kwitną Twe ogrody
Już teraz we mnie kwitną Twe ogrody.
Już teraz we mnie Twe królestwo jest.

Niech miłość Twoja, Panie
Niech miłość Twoja, Panie, strzeże mnie,
Pieśnią chcę chwalić Imię Twe,
I z dziękczynieniem sławić Cię.
– 10 –

IV. OBRZĘDY ZAKOŃCZENIA
Ogłoszenia duszpasterskie
Pozdrowienie wiernych, błogosławieństwo i rozesłanie
Propozycje śpiewów

Modlitwa Harcerska
Pieśń powstała w roku 1919, autorem słów i muzyki był Stanisław Bugajski.
Śpiewa się ją na końcu mszy świętej, po błogosławieństwie i rozesłaniu (czyli
po słowach: „idźcie w pokoju Chrystusa”). Następuje komenda: „Baczność! Do
modlitwy harcerskiej!”. Zwyczajowo śpiewa się pierwszą zwrotkę z refrenem
powtórzonym dwa razy. Dopiero po Modlitwie Harcerskiej następuje pieśń na
zakończenie mszy świętej. Ważne: uczestnicząc we mszy świętej w kościele
trzeba wcześniej uzgodnić śpiew Modlitwy Harcerskiej z księdzem i organistą.
O Panie Boże, Ojcze nasz,
W opiece swej nas miej,
Harcerskich serc Ty drgnienia znasz,
Nam pomóc zawsze chciej.

ada
E E7 a E
ada
E E7 a E

Refren
Wszak Ciebie i Ojczyznę
Miłując chcemy żyć,
Harcerskim prawom w życia dniach
Wiernymi zawsze być.

Ea
FCdE
ada
Ea

O daj nam zdrowie dusz i ciał,
Swym światłem zagłusz noc.
I daj nam hart tatrzańskich skał
I twórczą zbudź w nas moc.
Ref. Wszak Ciebie i Ojczyznę…
Przed nami jest otwarty świat,
A na nim tyle dróg.
Wszak wiele ścieżek kusi nas.
Lecz dla nas tylko Bóg.
Ref. Wszak Ciebie i Ojczyznę…
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Wszystkie narody klaskajcie w dłonie
Wszystkie narody klaskajcie w dłonie,
Wykrzykujcie Bogu radosnym głosem,
bo Pan najwyższy jest Królem nad całą ziemią.

|
|
| x2

Śpiewajcie (wszystkie narody)
Śpiewajcie (radosnym głosem)
Śpiewajcie Królowi.

|
|
| x2

Bo Bóg króluje nad narodami,
Bóg zasiada na swym świętym tronie.
Gdyż Bóg jest Królem całej ziemi,
więc hymn śpiewajcie...
Śpiewajcie (wszystkie narody)
Śpiewajcie (radosnym głosem)
Śpiewajcie Królowi.

|
|
| x2

Tyś jak skała
Tyś jak skała, Tyś jak wzgórze,
Panie nasz, Panie nasz.
Tyś jak wiatr w swej naturze,
Tyś jest Stwórcą wszystkich nas.
Światłem Twym rozświetlasz drogę,
która wiedzie prosto nas
Tam, gdzie źródło Twej miłości,
gdzie radośnie płynie czas.
Łamdarej, Łamdao....
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