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OBRZĘDY WSTĘPNE 

 

1) Procesja wejścia 

Przed procesją wejścia posługujący ustawiają się w 

następującym porządku: 

1. Ministranci kadzidła 

2. Ministrant krzyża i ministranci światła 

3. Pozostali posługujący 

4. Lektor niosący ewangeliarz 

5. Kapłani koncelebrujący 

6. Główny celebrans 

7. Mistrz ceremonii 

Przed wyruszeniem procesji, na komendę ceremoniarza, 

następuje zasypanie kadzidła przez głównego celebransa. 

Po dojściu do ołtarza ministranci kadzidła czynią skłon 

głowy i ustawiają się obok ołtarza, a ministranci światła i 

krzyża czynią przed ołtarzem skłon głowy i udają się do 

zakrystii (ministrant niosący krzyż ustawia go przy ołtarzu).  

Pozostali posługujący kłaniają się ołtarzowi kolejno po 

dwóch i rozchodzą się na wyznaczone im miejsca. 

Lektor z ewangeliarzem po dojściu do ołtarza czyni skłon 

głowy, idzie za ołtarz, skłania się w stronę ołtarza i kładzie 

na nim ewangeliarz. 

Kolejno podchodzą kapłani, kłaniają się przed ołtarzem, a 

następnie całują ołtarz i zajmują swoje miejsca. 

Na końcu podchodzi główny celebrans; po ukłonie przed 

ołtarzem, całuje ołtarz i podchodzi do ministrantów 

kadzidła. 

 

 



2) Okadzenie ołtarza 

Następuje zasypanie kadzidła, po którym celebrans okadza 

ołtarz obchodząc go dokoła. 

Po oddaniu kadzielnicy ministrantowi kadzidła, idzie do 

miejsca przewodniczenia. 

Ministranci kadzidła wracają do zakrystii przed ołtarzem. 

Przechodząc przed nim czynią skłon głowy. 

 

3) Rozpoczęcie Mszy Świętej 

Do celebransa podchodzi ministrant księgi z mszałem –

ustawia się po lewej stronie celebransa.1 

 

4) Pozdrowienie 

Celebrans rozpoczyna liturgię znakiem krzyża i 

pozdrowieniem, a także wprowadzeniem w treść Mszy 

Świętej, po których następuje akt pokuty (jeśli po 

wprowadzeniu mają zostać złożone życzenia kapłanom, 

należy podać mikrofon tym, którzy w imieniu całej 

wspólnoty parafialnej mają je złożyć). 

 

5) Kolekta 

Podczas hymnu Chwała na wysokości, któremu towarzyszy 

dźwięk dzwonków i dzwonów, ministrant księgi może na 

chwilę oddalić się od celebransa i wrócić na Kolektę. Po 

hymnie następuje modlitwa kończąca obrzędy wstępne – 

Kolekta, po której wszyscy siadają, a ministrant mszału 

wraca do zakrystii. 

 

 

 

                                                           
1 Jeśli w miejscu przewodniczenia nie stoi mikrofon, do celebransa za każdym razem wraz z ministrantem księgi 
podchodzi ministrant z mikrofonem bezprzewodowym 



LITURGIA SŁOWA 

 

1) Czytania i psalm 

Po kolekcie lektor (lub inna, odpowiednio przygotowana 

osoba) wyznaczony do czytania podchodzi do ambony i 

odczytuje I czytanie. 

Po I czytaniu zostaje odśpiewany psalm responsoryjny 

(przez lektora, organistę lub inną wyznaczoną osobę). 

Po psalmie następuje II czytanie, po którym lektor 

zdejmuje lekcjonarz z ambony i kładzie na półce pod 

pulpitem. 

Przy wykonywaniu czytań należy pamiętać, by między 

nimi następowały chwile ciszy sprzyjające rozważaniu 

usłyszanego Słowa. 

 

2) Ewangelia 

Po drugim czytaniu (podczas aklamacji Chwała Tobie 

Królu Wieków) ministranci światła i ministranci kadzidła 

między nimi wychodzą przed ołtarz, czynią skłon głowy i 

ministranci kadzidła podchodzą do miejsca 

przewodniczenia, gdzie następuje zasypanie kadzidła 

przez celebransa. 

Następnie ministranci kadzidła w wraz z kapłanem 

odczytującym Ewangelię wychodzą na środek 

prezbiterium, skłaniają się w stronę ołtarza i podchodzą 

do ambony (ministranci kadzidła ustawiają się za 

kapłanem – turyferariusz po lewej stronie kapłana).  

W tym samym momencie przed amboną ustawiają się 

ministranci światła (przy jej krańcach, zwróceni ku sobie). 

Przed odczytaniem Ewangelii, kapłan okadza ewangeliarz. 

 



3) Przeniesienie Księgi Ewangelii 

Po odczytaniu Ewangelii kapłan czytający Ewangelię 

przekazuje ewangeliarz lektorowi ewangeliarza, który 

wraz z ministrantami kadzidła ustawia się przed ołtarzem, 

między ministrantami światła (którzy w tym czasie 

ustawiają się przy krańcach ołtarza). Wszyscy razem 

czynią lekki skłon głowy i wychodzą do zakrystii. 

{Kapłan czytający Ewangelię może także sam zanieść 

ewangeliarz w inne stosowne miejsce w pobliżu ołtarza} 

Kapłan czytający Ewangelię wraca na swoje miejsce, jeśli 

nie głosi homilii. W tym czasie chór może wykonać 

uroczyście aklamację Chwała Tobie Królu Wieków. 

 

4) Obrzęd umywania nóg – mandatum 

Wyznaczeni mężczyźni zajmują przygotowane dla nich 

miejsca i przygotowują nogi do obmycia (krzesła powinny 

stać przodem do ludu, po półokręgu, by były widoczne). 

W zakrystii ceremoniarz wraz z precentorami pomaga 

celebransowi w przebraniu się do czynności obmycia – 

zdjęciu ornatu i przyobleczeniu specjalnego płótna. 

Tak ubrany kapłan wychodzi wraz z ministrantami z 

dzbanem wody, misą i ręcznikiem do oczekujących go 

dwunastu mężczyzn. Celebrans podchodzi kolejno do 

wyznaczonych mężczyzn, klęka przed nimi z prawej 

strony i obmywa stopy. 

W tym czasie śpiewa się antyfony z mszału lub inne 

odpowiednie pieśni. 

Po zakończeniu obmycia celebrans udaje się do zakrystii, 

gdzie z pomocą ceremoniarza i precentorów zdejmuje 

płótno i zakłada ornat. Następnie idzie do miejsca 

przewodniczenia. 



Wybrani mężczyźni z pomocą ministrantów ustawiają 

krzesła przodem do ołtarza. 

 

5) Modlitwa powszechna 

Po homilii celebrans wraca na miejsce przewodniczenia, 

gdzie podchodzi do niego ministrant księgi z tekstem 

modlitwy powszechnej. Celebrans rozpoczyna modlitwę 

powszechną, której wezwania odczytuje z ambony 

wyznaczony do tego lektor. 

 

LITURGIA EUCHARYSTYCZNA 

 

1) Przygotowanie darów 

Po modlitwie powszechnej wyznaczony posługujący z 

mszałem i ministranci ołtarza z paramentami 

liturgicznymi podchodzą jednocześnie przed ołtarz, czynią 

w jego kierunku skłon głowy i przygotowują ołtarz – 

ministrant mszału ustawia na ołtarzu mszał i mikrofon, a 

ministrant niosący kielich rozkłada na ołtarzu korporały i 

ustawia na nich naczynia liturgiczne przyniesione przez 

ministrantów ołtarza. Po wykonaniu wszystkich czynności 

czynią razem skłon głowy i odchodzą. Następnie jeden z 

ministrantów ołtarza podchodzi do celebransa z 

ampułkami. 

{W tym momencie może odbyć się procesja z darami. 

Wówczas celebrans z ministrantami ołtarza wychodzi 

przed ołtarz, gdzie odbiera dary od wiernych. Chleb, wino 

i wodę ministranci zanoszą na ołtarz, zaś pozostałe dary 

składają na odpowiednio przygotowanym miejscu – nie 

może to być ołtarz. W tym czasie śpiewa się pieśń Gdzie 

miłość wzajemna i dobroć lub inną odpowiednią.} 

 



2) Okadzenie 

Ministranci kadzidła wychodzą przed ołtarz, czynią w jego 

kierunku skłon głowy i podchodzą do celebransa.  

Po zasypaniu kadzidła ministrant przekazuje kadzielnicę 

celebransowi, który okadza dary ofiarne, krzyż i ołtarz. Po 

okadzeniu celebrans oddaje kadzielnicę ministrantowi, 

który okadza celebransa trzema rzutami kadzielnicy. 

Następnie ministranci kadzidła wychodzą przed ołtarz, 

czynią skłon głowy i turyferariusz okadza lud trzema 

rzutami kadzielnicy (najpierw w przód, następnie w lewą i 

w prawą stronę), po czym czynią skłon głowy w stronę 

ludu, w stronę ołtarza i wracają do zakrystii. 

 

3) Lavabo – obmycie rąk 

Po okadzeniu celebransa, do ołtarza podchodzą 

ministranci z dzbankiem wody i ręczniczkiem, za pomocą 

których celebrans obmywa ręce. 

 

4) Modlitwa eucharystyczna 

Podczas aklamacji Święty dwaj ministranci wychodzą 

przed ołtarz, czynią skłon głowy i z obu stron ołtarza 

podchodzą do koncelebransów, którym rozdają teksty 

modlitw eucharystycznych, a następnie idą przed ołtarz, 

czynią skłon głowy i wracają na swoje miejsce. 

Przed ołtarz wychodzi turyferariusz, czyni skłon głowy i 

klęka przed ołtarzem wraz ze wszystkimi wiernymi lub od 

razu po przyjściu przed ołtarz. Jeden z ministrantów 

ołtarza sygnalizuje postawę klęczącą kołatką po słowach 

celebransa […] i dołącz do grona swoich wybranych. 

Podczas ukazania Ciała i Krwi Pańskiej turyferariusz 

okadza Je trzema rzutami kadzielnicy. 

Po aklamacji po przeistoczeniu ministrant kadzidła wstaje, 

czyni skłon głowy, i wraca do zakrystii. 



Książeczki odbierają od koncelebransów ministranci po 

doksologii końcowej (Przez Chrystusa…) tak, jak je 

rozdawali z tą różnicą, że przed ołtarzem przyklękają. 

 

5) Komunia święta 

Ceremoniarz ogłasza z ambony porządek przyjmowania 

Komunii Świętej. 

Posługujący wyznaczeni do wzięcia pateny biorą je z 

kredensu (jeśli do niego przechodzą przed ołtarzem, 

przyklękają przed nim) i przyjmują Komunię Świętą w 

prezbiterium lub jako ostatni po zakończeniu udzielania 

Komunii. 

W czasie trwania Komunii, po zabraniu naczyń z Ciałem 

Pańskim, wyznaczeni ministranci porządkują ołtarz – 

zabierają z niego mszał i mikrofon oraz składają bieliznę 

kielichową. Na ołtarzu zostaje tylko jeden korporał – na 

nim zostanie złożona puszka i kustodia. Ministranci kładą 

na ołtarzu pokrywkę do tej puszki z welonem. Po 

wykonaniu tych czynności czynią pokłon i odchodzą od 

ołtarza. 

 

6) Puryfikacja 

Po zakończeniu udzielania Komunii świętej i powrocie 

celebransa do ołtarza, jeden z ministrantów ołtarza 

przynosi celebransowi ampułkę z wodą, którą wlewa, w 

odpowiedniej ilości, do kielicha lub puszki. Inny 

ministrant ołtarza zabiera z ołtarza pateny i pozostałe 

naczynia liturgiczne, jeśli się na nim znajdują, i chowa w 

kredensie. Puszki z Ciałem Chrystusa zanoszą kapłani do 

tabernakulum w kaplicy przechowania. 

Puryfikacji można też dokonać na innym przygotowanym 

stoliku (np. kredensie), na korporale. 

 



7) Modlitwa po Komunii 

Po zakończeniu puryfikacji ministrant księgi podchodzi z 

mszałem do miejsca przewodniczenia. Z mszału celebrans 

odmawia modlitwę po Komunii. 

 

ZAKOŃCZENIE LITURGII 

 

1) Przeniesienie Najświętszego Sakramentu 

Jeszcze przed modlitwą po Komunii w nawie głównej tuż 

przed prezbiterium formuje się procesja.  

Pierwszy wychodzi ministrant krzyża wraz z 

ministrantami światła, a za nimi ustawiają się pozostali 

ministranci. Na końcu ustawiają się koncelebransi i 

ministranci z dodatkowymi świecami (idą w procesji 

przed Najświętszym Sakramentem). Wszyscy odwracają 

się w stronę ołtarza i klękają (jeśli pełniona funkcja im to 

umożliwia. 

Następnie przed ołtarz przychodzi celebrans i klęka. Do 

niego podchodzą ministranci kadzidła wraz z 

dodatkowym turyferariuszem i ceremoniarz z tuwalnią2 – 

wszyscy ministranci kadzidła stają po prawej stronie 

celebransa. Następuje zasypanie, po którym kapłan 

okadza Najświętszy Sakrament trzema rzutami 

kadzielnicy (ministranci zaś klękają przed ołtarzem) i 

oddaje ją turyferariuszowi. 

Ceremoniarz nakłada tuwalnię na ramiona celebransa, 

który wstaje i bierze z ołtarza puszkę. 

Wszyscy wstają i rusza procesja. Ministranci kadzidła 

ustawiają się za koncelebransami (najlepiej by było, gdyby 

                                                           
2 Tuwalnia – czyli tzw. welon naramienny 



nawikulariusz dołączył do pozostałych posługujących, zaś 

przed celebransem zostali tylko turyferariusze). 

Procesja udaje się do kaplicy przechowania, tzw. ciemnicy. 

W tym czasie śpiewa się hymn Sław języku tajemnicę i 

uderza kołatkami (o przygotowanie kołatek mają zadbać 

precentorzy). 

 

2) Kaplica przechowania 

Po dojściu do kaplicy przechowania asysta ustawia się tak, 

by umożliwić swobodne przejście celebransowi i klęka 

(nie klękają ci, którym pełniona posługa to uniemożliwia). 

Do kaplicy wchodzi tylko jeden turyferariusz. 

Celebrans ustawia puszkę na ołtarzu lub w tabernakulum, 

nie zamykając drzwiczek. 

Ceremoniarz odbiera od celebransa tuwalnię. 

Śpiewa się pieśń Przed tak wielkim Sakramentem. 

Ministranci kadzidła podchodzą do celebransa, który 

zasypuje kadzidło, klęka i otrzymanym od ministranta 

trybularzem okadza puszkę z Najświętszym 

Sakramentem. Po okadzeniu koncelebrans na znak 

celebransa zamyka puszkę w tabernakulum. 

Następuje chwila adoracji w ciszy, po której asysta wstaje i 

w szyku procesyjnym wraca do zakrystii. 

 

3) W zakrystii – zakończenie posługi 

Po dojściu do zakrystii ministranci światła i krzyża 

ustawiają się w miejscu widocznym tak, aby wszyscy 

posługujący mogli oddać pokłon krzyżowi na komendę 

ceremoniarza. Po pokłonie krzyżowi na komendę 

ceremoniarza posługujący kłaniają się celebransowi, po 

czym następuje modlitwa po Mszy świętej. 

 



4) Obnażenie ołtarza 

Zdjąć obrusy z ołtarza mogą kapłani lub członkowie 

asysty. Należy pamiętać, iż jest to czynność symboliczna i 

trzeba ją uczynić w sposób godny, z odpowiednim 

uszanowaniem ołtarza – symbolu Jezusa Chrystusa. 


