
 

 

WW ii ee ll kk aa   SS oo bb oo tt aa   
WW ii gg ii ll ii aa   PP aa ss cc hh aa ll nn aa   

PP rr oo cc ee ss jj aa   RR ee zz uu rr ee kk cc yy jj nn aa   

PP ll aann   LL ii ttuurrgg ii ii   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parafia św. Gerarda w Gliwicach 

 



 2 

Przygotowanie Liturgii 
 

- Szaty koloru złotego (ministranci – czerwony) .................. [zakrystia] 

(rozłożyć odpowiednią ilość ornatów (dalmatykę)); 

- Dary ofiarne: ................................................................ [stolik po lewej] 

1. kielich, ampułki (nowe) 

2. głębokie pateny (x2) i puszki z komunikantami 

(!!! odpowiednia ilość dużych hostii) 

3. korporały (x2) i puryfikaterze (x3) 

- Lavabo (z ręcznikiem) ................................................. [stolik po lewej] 

- Monstrancja i welon naramienny......................................... [zakrystia] 

- Mszał ..................................................................................... [zakrystia] 

- Lekcjonarz i Modlitwa wiernych .......................................... [ambona] 

- Świece dla całej służby liturgicznej ............... [stoliki po obu stronach] 

- Pudełka na świece ............................................ [stoliki po obu stronach] 

- Krzyż z czerwoną stułą ........................................................ [zakrystia] 

- Figura Chrystusa Zmartwychwstałego ................................ [zakrystia] 

- Tekst Exultetu (otwarty) ....................................................... [ambona] 

- Koncelebrety .............................................................. [stolik po prawej] 

- Woda w chrzcielnicy ....................................................... [chrzcielnica] 

- Kociołek i kropidło .................................................. [przy chrzcielnicy] 

- Paschał, rylec, „grona”, odpalenie paschału ....................... [zakrystia] 

- Kadzidło i łódka + szczypce i węgielki ............................... [zakrystia] 

- Jedna para świec ................................................................... [zakrystia] 

- Stojaki w prezbiterium na krzyż i figurę ....................... [prezbiterium] 

- Mikrofony: 

1. ołtarz 

2. miejsce przewodniczenia 

3. stojak [komentator] 

4. bezprzewodowy [ceremoniarz] 

- Teksty komentarzy ........................................................... [komentator] 

- Latarka ................................................................................... [zakrystia] 

- Dzwonki i gong ............................................................... [prezbiterium] 

- Pateny – do Komunii św. (wszystkie) .............. [stolik po lewej stronie] 

- Teksty liturgiczne „Triduum” .............................................. [zakrystia] 
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Przed rozpoczęciem liturgii: 
 

- 15 min. przed liturgią – kołatki wokół kościoła (x3); 

- Ołtarz przykryty tylko obrusem. Na ołtarzu: nie ma NIC!; 

- Dostawić świece (z osłonkami) do Bożego Grobu; 

- Rezerwacja ławek dla ministrantów; 

- Ognisko przed kościołem; 

- Światło w kościele wygaszone; 

- Do zakrystii wchodzą tylko: księża, ceremoniarze i wyznaczeni lektorzy; 

- Wyznaczyć osoby do zebrania świec; 

- Wyznaczyć lektorów do zbierania kolekty; 

- Wszyscy gromadzimy się w salce 30 min. przed rozpoczęciem liturgii; 

- 10 min. przed rozpoczęciem liturgii ustawiamy się w procesji; 

- Włączyć głośniki na zewnątrz; 

- W zakrystii i na korytarzu obowiązuje bezwzględna cisza. 
 
 

Porządek procesji: 
 

 Marianki  

 Ministranci i lektorzy  

 Ministrant paschału i paschał  

 Księża  
 

 

Komentator: komentarz („Wprowadzenie…”) 

 

I. LITURGIA ŚWIATŁA 
 

1. Służba Liturgiczna: wychodzimy bocznym wejściem – idziemy 

przed kościół; ministrant paschału niesie paschał 

Każdy ministrant ma świece w ręku! 

2. Ustawiamy się wokół ogniska: 

 

Ministrant z tacką kadzidło  

Ministrant paschału Celebrans Diakon 

 Księga Mikrofon 
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3. Celebrans: Pozdrowienie i wprowadzenie [mikrofon + księga] 

4. Komentator: komentarz („Poświęcenie ognia”) 

5. Celebrans: Poświęcenie ognia [mikrofon + księga] 

6. Celebrans: Poświęcenie paschału: 

- przed kapłanem staje ministrant paschału [paschał, tacka, 

mikrofon, księga]. 

- kapłan na paschale żłobi krzyż, greckie litery, cyfry bieżącego roku. 

7. Celebrans: zapalenie paschału [mikrofon + księga] 

8. Kadzidło: nałożenie węgielków i kadzidła 

9. Komentator: w czasie zasypania komentarza („Procesja z 

paschałem”) 

10. Celebrans: bierze paschał i formuje się procesja według 

następującego porządku: 
 

 Kadzidło  

 Ksiądz z paschałem  

 Celebrans i księża  

 Lektorzy i Ministranci  

 Marianki  
 

11. Ksiądz z paschałem staje na schodach, podnosi paschał i śpiewa: 

I: „Światło Chrystusa” [ceremoniarz: mikrofon]. Rusza procesja! 

12. Ksiądz z paschałem zatrzymuje się na środku kościoła, podnosi 

paschał i śpiewa: II: „Światło Chrystusa” [ceremoniarz: mikrofon] 

Zapalają świece księża – podają ministrantom 

Idąc podajemy światło ludziom (idąc) 

13. Ksiądz z paschałem podchodzi przed ołtarz, staje na stopniach, 

obraca się do ludzi, podnosi paschał i śpiewa: 

III: „Światło Chrystusa” [ceremoniarz: mikrofon] 

- ceremoniarz: zapalić światło w kościele nr 1!!! 

14. Ksiądz z paschałem umieszcza paschał na swoim miejscu 

Służba Liturgiczna: nie przyklękamy i nie kłaniamy się! 

Wszyscy udajemy się na swoje miejsca 
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15. Komentator: komentarz („Orędzie Wielkanocne…”) 

- kadzidło: w tym czasie zasypanie kadzidła 

16. Ksiądz (diakon): okadzenie księgi a potem paschału 

17. Ksiądz (diakon): śpiewa Orędzie Wielkanocne [ambona], 

w czasie Exultetu trzymamy zapalone świece. 

18. Po Exultecie – zgasić świece: 

- ceremoniarze: odbierają świece od księży 

- wyznaczeni lektorzy: odbierają świece od całej Służby Liturgicznej 

 

II. LITURGIA SŁOWA 
 

19. Celebrans: po zakończeniu exultetu [miejsca przewodniczenia] – 

wprowadzenie do Liturgii Słowa [księga]. 

20. Komentator: komentarz („Liturgia Słowa – I czytanie”) 

21. Liturgii Słowa według poniżej podanego porządku: 

- komentarz – Komentator [dodatkowy mikrofon] 

- czytanie – Lektor [ambona] 

- psalm – Psałterzysta [ambona] 

- modlitwa – Celebrans [miejsce przewodniczenia] 

[czytania: nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7] 

22. Komentator: komentarz - po modlitwie, po siódmym z kolei 

czytaniu („Gloria”)  

- ceremoniarz – w tym czasie zapala świece przy ołtarzu 

- ministranci biorą dzwonki 

23. Celebrans – intonuje: „Chwała na wysokości Bogu” 

- ministranci – dzwonią dzwonkami (zaczynają dzwonić dopiero po 

zaintonowaniu przez Celebransa „Chwała na wysokości Bogu”) 

24. Celebrans: Kolekta [księga] 

25. Komentator: komentarz („VIII czytanie - epistoła) 

26. Lektor 8: Epistoła [ambona] 

27. Po odczytaniu epistoły wszyscy wstają: 

- kantor: intonuje Alleluja 

- kadzidło: zasypanie kadzidła 
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28. Ksiądz: Ewangelia [ambon + okadzenie] 

29. Homilia 

 

III. LITURGIA CHRZCIELNA 
 

30. Komentator: komentarz – zaraz po homilii („Liturgia chrzcielna”) 

31. Celebrans: wprowadzenie do Liturgii Chrzcielnej 

[miejsce przewodniczenie + księga] 

32. Litania do Wszystkich Świętych [dodatkowy mikrofon] 

33. W czasie śpiewu: „Prosimy Cię my grzesznicy”: 

- ceremoniarze: mikrofon i obrzędy 

- celebrans, ceremoniarz, mikrofon, ministrant paschału z 

paschałem: udają się do chrzcielnicy 

34. Celebrans: Błogosławieństwo Wody [przy chrzcielnicy] 

- po zakończonym błogosławieństwie: 

~ organista: śpiewa „Chwała Ojcu i Synowi…” 

~ celebrans umieszcza paschał na swoim miejscu i wraca na 

miejsce przewodniczenia 

~ ceremoniarz przynosi kociołek z wodą święconą na stolik po 

prawej stronie 

35. Komentator: komentarz („Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych): 

- w tym czasie ceremoniarz: 

~ przynosi świece (odpalone) dla księży 

~ wyznaczeni lektorzy: rozdają świece dla Służby Liturgicznej  

~ odpalamy świece (trzech starszych odpala świece od świec 

ołtarzowych i podają światło ministrantom i dalej ludziom) 

36. Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych: 

- celebrans: wprowadzenie i pytania [m-ce przewodniczenia + księga] 

- ceremoniarz: w czasie wprowadzenie bierze kociołek z wodą 

święcona (+ kropidło) i ustawia się w miejscu wyznaczonym 
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37. Celebrans: pokropienie ludzi wodą (ceremoniarz (diakon) idzie 

wraz z celebransem) 

- po pokropieniu: 

~ celebrans wraca na miejsce przewodniczenia 

~ ceremoniarze: odbierają świece od księży 

~ wyznaczeni lektorzy: odbierają świece od Służby Liturgicznej 

38. Modlitwa powszechna: 

- Celebrans: wprowadzenie, zakończenie [m-ce przew. + księga] 

- Lektor: prośby [ambona] 

 

IV. LITURGIA EUCHARYSTYCZNA 

 

39. Komentator: komentarz („Liturgia Eucharystyczna”) – w czasie 

komentarza wychodzi kadzidło 

40. Przygotowanie darów: 

- wyznaczeni lektorzy zbierają kolektę 

- organista: pieśń [min. do momentu okadzenia ludzi] 

- ceremoniarz: usuwa mikrofon komentatora 

- Ministranci ołtarza: przynoszą dary: patena z korporałami, 

naczynia z komunikantami, kielichy 

- w czasie lavabo: ceremoniarz przynosi Mszał i ustawia mikrofon 

(ceremoniarz: w czasie śpiewu „Święty, święty” rozdać teksty 

Mszy św., a w czasie wezwania do modlitwy „Ojcze nasz” – 

pozbierać) [+ mikrofon]) 

41. Komunia św.: na stojąco, procesyjnie 

- ministranci z pateną ustawią się w następujących miejscach: 

~ na środku (x1), przy św. Gerardzie (x1), przy MB (x1) 

w przypadku kolejnych komunikujących: 

na środku (x1), przy MB (x1) 

- porządek Komunii św.: 

~ ministranci – z prezbiterium → dwa środkowe rzędy 

 – z ławek → po swoich, obu stronach 
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~ marianki – po swojej stronie 

- w czasie Komunii Św. ceremoniarz znosi Mszał i mikrofon; 

wynosi monstrancję 

42. Celebrans: Modlitwa po Komunii św. [m-ce przewodniczenia + 

ksiega] 

43. Ogłoszenia: 

- na początku ogłoszeń: ministrant figury – idzie po figurę 

- ceremoniarz: rozdaje świece księżom, przynosi świece 

procesyjne do Bożego Grobu i zapala je oraz zapala nr 4 

- wyznaczeni lektorzy: rozdają świece dla Służby Liturgicznej 

44. Komentator: komentarz („Procesja rezurekcyjna”) 

- w czasie komentarza: 

~ Krzyż i Figura → ustawiają się na środku 

~ Marianki → ustawiają się na środku 

~ Ministranci → ustawiają się w pozycji wyjściowej 

- po ustawieniu się ministrantów: 

~ wyznaczeni lektorzy odpalają świece od świec ołtarzowych 

i podają księżom, ministrantom i mariankom 

- w trakcie odpalania świec: 

~ Kadzidło, dzwonki, świece → ustawiają się przy Bożym Grobie 

~ Ceremoniarz → idzie do Bożego Grobu (mikrofon, obrzędy, welon) 

~ Celebrans → z monstrancją udaje się do Bożego Grobu 

45. Wystawienie Najświętszego Sakramentu (w Bożym Grobie) 

- kadzidło: przed Bożym Grobem: zasypanie + okadzenie 

- Celebrans: wprowadzenie [mikrofon + księga] 

46. Po wprowadzeniu celebransa: 

- ceremoniarz: welon naramienny dla celebransa 

- ministranci światła: biorą świece 

- Celebrans: bierze monstrancje i intonuje „Wesoły nam dzień dziś 

nastał” [mikrofon] 

- ministranci dzwonków: po zanitowaniu dzwonią dzwonkami 

47. Procesja rezurekcyjna (rusza po zaintonowaniu pieśni): 
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Porządek procesji: 
 

 Krzyż i Figura  

 Marianki  

 Ministranci i Lektorzy  

 (Diakon) Księża  

 Dzwonki  

 Kadzidło  

Świece Celebrans Świece 

z Najświętszym Sakramentem 
 

 

- ceremoniarz: w czasie procesji: 

~ zasłonić [+ płótno] lub wynieść figurę w Grobie 

~ kwiaty zamiast monstrancji 

~ zgasić światła w Bożym Grobie (nr 4 i 6) 

~ korporał na ołtarzu 

~ stojak na krzyż 

48. Powrót do kościoła: 

- krzyż i figura → na stojak koło tebarnakulum 

- marianki → na swoje miejsce 

- ministranci i lektorzy → pozycja wyjściowa 

- dzwonki → na swoje miejsce 

- kadzidło → rozchodzi się na środku 

- świece → na ołtarz 

- monstrancja → na ołtarz → ceremoniarz: odebrać welon 

- po przyjściu do kościoła – wszyscy klękamy 

49. Celebrans: intonuje hymn „Te Deum” [mikrofon] 

- dzwonki dzwonią po zaintonowaniu hymnu 

- kadzidło: zasypanie i okadzenie 

- zaraz po skończonym hymnie – wszyscy klękamy 

50. Celebrans: Modlitwa końcowa (ceremoniarz: podać welon) 

51. Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem 

- po błogosławieństwie ceremoniarz: odebrać welon 
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52. Po schowaniu Najświętszego Sakramentu do tabernakulum – 

wszyscy wstajemy. 

53. Po przyklęknięciu zejście (średnią lub długą) do zakrystii według 

porządku: 

 

Porządek procesji: 

 

 Kadzidło  

 Marianki  

 Ministranci i Lektorzy  

 Celebransi  

 Ceremoniarze  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyznaczeni lektorzy do kolekty: 
 

………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

Wyznaczeni lektorzy do rozdawania i zbierania świec: 
 

………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………… 
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Funkcje liturgiczne: 

 
Funkcja Nazwisko i Imię 

Ceremoniarze 
  

 ----------- 

Komentator  ----------- 

Kadzidło   

Paschał  ----------- 

Ministrant paschału  ----------- 

Liturgia Słowa 

 Lektor Psałterzysta 

Czytanie 1 [1]   

Czytanie 2 [2]   

Czytanie 3 [3]   

Czytanie 4 [5]   

Czytanie 5 [5]   

Czytanie 6 [6]   

Czytanie 7 [7]   

Czytanie 8 [8]   

 

Modlitwa wiernych  ----------- 

Ministranci światła   

Ministranci ołtarza   

Dzwonki   

Krzyż  ----------- 

Figura  ----------- 
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