CEREMONIARZ
1. Wykaże praktyczną znajomość kierowania jednostką podczas
religijnej uroczystości.
a) Przygotuje i poprowadzi poczet sztandarowy. Z
odpowiedzialnym za nabożeństwo ustali formę wejścia i
miejsce dla pocztu podczas nabożeństwa.
b) Przewidzi i przeprowadzi ustawienie zastępów podczas
Mszy św. Polowej, porządek Komunii św. i postawę (stojącą,
klęczącą, siedzącą) odpowiednią do poszczególnych części
Mszy św.
c) Przygotuje sam lub z pomocą innych, odpowiednie śpiewy
na Msze św. obozową. Jeśli zaistnieje potrzeba zaopatrzy
wszystkich w teksty. Przewidzi pieśni znane wszystkim,
odpowiadające okoliczności.
2. Przygotuje i poprowadzi ranną i wieczorną modlitwę dla zastępu
lub drużyny podczas obozu lub biwaku. Może do tego dołączyć
także odpowiednie pieśni.
3. Kieruje jednostką podczas straży przy Bożym Grobie lub
procesji.
a) W zależności od możliwości, w Wielkim Tygodniu dowodzić
będzie harcerzami czuwającymi przy Grobie Pańskim.
Przewidzi i dopilnuje zmian.
b) Gdy jednostka bierze udział w procesji (Boże Ciało,
Rezurekcja) obejmie dowodzenie i wywiaże się z zadania
poprawnie.
4. Zna i rozumi obyczaje narodowe związane ze świętymi.
– Potrafi opisać wigilię, jej przebieg i zwyczaje.
– Opisze tradycje specificzne dla Polaków w Wielkim Poście
(Gorzkie Żale, Boże Groby itp).
– Zwyczaje związane z uroczystościami Matki Bożej
(święcenie ziela na Zielną, gromni na Gromiczną).
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ZHP
Chorągiew Harcerzy w ..............................................................
Hufiec

................................................................

Drużyna

................................................................

KARTA PRÓBY NA SPRAWNOŚĆ
„C E R E M O N I A R Z A”
Dopuszczam druha ...............................................................do próby.
Wyznaczam termin ukończenia próby do dnia.....................................
Czuwaj !
................................
Podpis rzeczoznawcy

Data ..............................
Próba
Zadanie

Data

Ocena

Podpis Instruktora

1. Wykaże praktyczną znajomość
kierowania jednostką podczas
religijnej uroczystości
2. Przygotuje i poprowadzi ranną i
wieczorną modlitwę dla zastępu lub
drużyny
3. Kieruje jednostką podczas straży
przy Bożym Grobie lub procesji
4. Zna i rozumi obyczaje narodowe
związane ze świętymi

Sprawność przyznano Rozkazem Hufca z dnia....................
................................
Podpis hufcowego

Data ..............................

WSKAZÓWKI
Dwa pierwsze punkty są istotne przy zdobywaniu sprawności
„Ceremoniarza”. Punkt trzeci może być nie do przeprowadzenia w
mniejszych środowiskach, wtedy należałoby zwrocić uwagę na
punkt czwarty i potraktować go szczegółowo.
Przy zdobywaniu tej sprawności kontakt z księdzem kapelanem jest
konieczny.
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