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PROCESJA 

 

1) Rozpoczęcie procesji 

Po modlitwie po Komunii opuszcza się obrzędy zakończenia i 

następuje procesja, której przewodniczy celebrans. 

Ministranci światła ze świecami i ministrant krzyża z 

krzyżem procesyjnym, który bierze sprzed ołtarza, 

wychodzą w głąb nawy głównej na taką odległość, aby 

między nimi a prezbiterium zmieścili się wszyscy 

posługujący. Pozostali posługujący wychodzą z prezbiterium 

i ustawiają się procesyjnie za ministrantami światła, i 

wszyscy zwracają się w stronę ołtarza. 

Jeden z prezbiterów stawia monstrancję na ołtarzu i 

umieszcza w niej konsekrowaną Hostię. 

Celebrans klęka przed ołtarzem. Do celebransa podchodzą 

ministranci z dwiema kadzielnicami i łódką, po czym 

celebrans nakłada kadzidło do obu kadzielnic i je błogosławi. 

Następnie klęcząc przed ołtarzem okadza Najświętszy 

Sakrament, po czym otrzymuje biały welon naramienny, 

podchodzi do ołtarza i bierze z niego monstrancję. 

W tym momencie formuje się procesja w następującym 

porządku: 

1. Ministrant krzyża i ministranci światła 

2. Pozostali posługujący 

3. Niosący figury, obrazy, sztandary, … 

4. Bielanki 

5. Kapłani koncelebrujący 

6. Dwaj ministranci z dymiącymi kadzielnicami 

7. Celebrans 

8. Usługujący do księgi, mikrofonu i łódki 

9. Ceremoniarz 



2) Przy ołtarzu 

Po przyjściu procesji do ołtarza śpiewa się odpowiednią 

pieśń. W tym czasie umieszcza się Najświętszy Sakrament na 

tronie i okadza bez nakładania kadzidła. 

Następnie kantorzy lub chór wykonują śpiew przed 

Ewangelią, wszyscy zaś powtarzają aklamację. Kapłan 

odczytuje Ewangelię, po której może wygłosić krótką 

homilię. 

Po homilii lub bezpośrednio po Ewangelii odbywa się 

wspólna modlitwa: po wezwaniu wypowiedzianym przez 

celebransa wszyscy trzykrotnie śpiewają jedno z wezwań 

suplikacji. W tym czasie kapłan nakłada kadzidło do 

kadzielnicy i je błogosławi, po czym klęcząc okadza 

Najświętszy Sakrament. 

Następnie wstaje i wypowiada podaną w rytuale modlitwę. 

Celebrans może pobłogosławić wiernych Najświętszym 

Sakramentem. 

Procesja udaje się do następnego ołtarza ze śpiewem 

odpowiedniej pieśni. 

W ten sposób wyglądają obrzędy przy wszystkich czterech 

ołtarzach, zmieniają się jednak pieśni, czytania z Ewangelii i 

modlitwy. 

Wyznaczeni ministranci przychodzą do kolejnych ołtarzy 

wyprzedzając procesję w celu ich przygotowania. 

 

3) Zakończenie procesji 

Procesja może się zakończyć w kościele lub przy ostatnim 

ołtarzu. 

I. Gdy procesja kończy się przy czwartym ołtarzu, po 

modlitwie celebransa: Wszechmogący Boże, przyjmij 

łaskawie kończącej obrzędy przy tym ołtarzu śpiewa się 



hymn: Ciebie, Boga, wysławiamy. Po skończeniu hymnu 

celebrans odmawia modlitwę na zakończenie procesji, 

po czym błogosławi wiernych Najświętszym 

Sakramentem. 

Następnie Najświętszy Sakrament odnosi się 

procesyjnie (w procesji idzie służba liturgiczna i 

kapłani w porządku takim, jak podczas procesji) do 

kościoła. 

Posługujący wchodzą do prezbiterium procesyjnie, 

przyklękając przed ołtarzem i zajmują miejsca w 

prezbiterium, po czym klękają. 

Kapłan niosący monstrancję podchodzi do 

tabernakulum, do którego chowa Najświętszy 

Sakrament. 

Następnie wszyscy wychodzą do zakrystii krótkim 

wyjściem (przyklękając razem przed ołtarzem). 

II. Gdy procesja kończy się w kościele, po zakończeniu 

obrzędów przy czwartym ołtarzu procesja wchodzi do 

kościoła, gdzie posługujący i duchowieństwo udają się 

procesyjnie na swoje miejsca i klękają. 

Celebrans lub inny kapłan stawia monstrancję z 

Najświętszym Sakramentem na ołtarzu, po czym 

celebrans klęka przed ołtarzem i ministrant zdejmuje z 

jego ramion welon. 

Do celebransa podchodzą ministranci kadzidła i 

celebrans nakłada kadzidło do kadzielnicy, po czym 

wykonuje ukłon i trzema rzutami kadzielnicy okadza 

Najświętszy Sakrament. Po okadzeniu oddaje 

kadzielnicę ministrantowi. 

Wszyscy wstają i śpiewają hymn: Ciebie Boga 

wysławiamy. Pod koniec hymnu celebrans ponownie 



nakłada kadzidło do kadzielnicy i je błogosławi, po 

czym klęcząc okadza Najświętszy Sakrament. 

Po zakończeniu śpiewu celebrans wstaje, podchodzą do 

niego ministranci z mikrofonem i księgą, z której 

odmawia modlitwę na zakończenie procesji. 

Celebrans otrzymuje od ministranta welon naramienny, 

przystępuje do ołtarza, przyklęka i bierze monstrancję. 

Zwraca się w stronę wiernych i wykonuje monstrancją 

znak krzyża, nic nie mówiąc. 

Po odstawieniu monstrancji kapłan przyklęka, po czym 

umieszcza Hostię w kustodii i chowa do tabernakulum. 

W tym czasie stosownie do okoliczności lud śpiewa 

jakąś aklamację lub pieśń. 

Powrót do zakrystii odbywa się jak zwykle. 

Po dojściu do zakrystii na komendę ceremoniarza posługujący 

kłaniają się celebransowi, po czym następuje modlitwa po Mszy 

świętej. 

Obowiązkiem każdego posługującego jest pomoc 

ceremoniarzowi w uporządkowaniu używanych 

paramentów i szat liturgicznych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRZYGOTOWANE NA PODSTAWIE CӔREMONIALE EPISCOPORUM 


