Új gyertyázás
A 2013.12.25-i éjféli misén Attila atya jelezte, hogy a korábbi gyertyázási módszereink nem voltak jók és
javasolt egy újítást, amit elfogadtunk és azóta ki is próbáltunk.
A gyertyázás menete és a mozgások nem változtak, a legfontosabb különbség a gyertya tartása.
Az egyértelműség kedvéért minden gyertyázással kapcsolatos szabályt ideírtunk, kiegészítve az
újdonságokról szóló magyarázatokktal. Ez a leírás nem helyettesíti a ministránsoktatás anyagát, csak
kiegészíti.

A gyertyázás

1. A gyertyázás kiemeli az (ünnepi)mise egyes eseményeit, ezért gyertyázni kötelező
a. Ünnepi misén Evangélium alatt
b. Keresztúton
c. Körmeneten (általános)
Ajánlott a gyertyázás még minden vasárnapi misén az Evangéliumnál, amikor legalább 6
ministráns van.
2. A gyertyázás páros feladat, a két gyertyázó tükörképe egymásnak. Körmeneten és keresztúton
mindig a kereszt két oldalán állnak és kísérik a keresztet. Evangéliumnál az atya két oldalán állnak.
Ügyelnek arra is, hogy a két gyertya lehetőleg azonos magasságban legyen.
3. A gyertyázók ügyelnek arra, hogy ne gyújtsanak fel semmit, különösen egymást ne. Ezért mindig
ellentétes irányba forognak úgy, hogy lehetőleg ne fordítsanak hátat egymásnak, vagyis fordulás
közben a két gyetya egymás felé nézzen.

A függőleges nyíl a haladás iránya, majd a forgás a középpont körül
4. A gyertyázók Evangélium alatt az oldalukon tartják a gyertyákat úgy, hogy a gyertya a hívekhez
közelebb lévő oldalukon legyen.
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5. A gyertyát egyik kézzel, egyenes alkarral kell tartani (tartó kéz), másik kézzel, nyújtott tenyérrel
csak függőlegesen szabad támasztani a gyertya oldalát (támasztó kéz). Fontos:





A támasztó könyök mindig a tartó könyök alatt van; a támasztó tenyér nyújtott, a gyertyát
legfeljebb támasztja de semmiképpen sem tartja.
Ekkor el lehet térni függőlegestől – de ügyelni kell arra, hogy oldalnézetből ez ne
látszódjon (ld. ábra).
A láng minidg az orr magassága felett kell legyen
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Így kell szépen gyertyázni 
6. A gyertya kanócát védő kis kupakokat gyertyázás előtt a talpról le kell venni és a terítőn lévő kis
műanyag lapokra kell helyezni és semmiképpen sem a terítőre.

Megjegyzések:
Az új módszer legnagyobb előnye, hogy a gyertya magasabban van, ezért sokkal nehezebb elfújni.
Hátránya, hogy hosszabb ideig sokkal fárasztóbb tartani még úgy is, hogy a tartó kéz a mellkasnak
szorul és a támasztó kézre döntjük a gyertyát. Tivábbi hátrány, hogy nem engedi meg a körmeneten
a támasztó kéznek a szélvédelmet, így a körmenet haladási sebességét csökkenteni kell. Arról pedig
ne is beszéljünk, hogy mi történik ha fúj a szél…
Az új gyertyázás látványosabb és összeszedettebb összképet mutat az oltárnál, egyszerre oldja meg
a ruhák védelmét és a folyamatos „elfújódás” problémáját
Sok sikert, jóságot meg békét;)

Pünkösdfürdő 2013.12.25

Asztrik és Bernát
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