Msza św. Prymicyjna
Ks. Wojciech Kiełkowski

Plan Liturgii

Parafia św. Wawrzyńca w Zabrzu

Przygotowanie Liturgii
- Kapa koloru czerwonego i dalmatyka ................................... [zakrystia]
(ministranci kolor: czerwony);
- Dary ofiarne 1: ................................................................ [stolik po lewej]
1. kielich, korporał, palka, puryfikaterz
- Dary ofiarne 2: ...................................................... [stolik przed ławkami]
1. patena głęboka
2. ampułki
3. chleb
4. winogrona
- Lavabo (z ręcznikiem) ..................................................... [stolik po lewej]
- Mszał (formularz: Zesłanie Ducha Św.)......................[stolik po prawej]
- Lekcjonarz i Modlitwa wiernych ............................................. [ambona]
- Krzyż procesyjny ...................................................................... [zakrystia]
- Kadzidło i łódka ........................................................................ [zakrystia]
- Jedna para świec ...................................................................... [zakrystia]
- Ewangeliarz............................................................................... [zakrystia]
- Mikrofony:
1. ołtarz
2. miejsce przewodniczenia
3. stojak.............................................................................. [komentator]
4. bezprzewodowy w kościele ....................................... [ceremoniarz]
- Nagłośnienie procesyjne + mikrofon .................................... [zakrystia]
- Teksty komentarzy ............................................................. [komentator]
- Pateny – do Komunii św. ................................. [stolik po lewej i prawej]
- Relikiwarz do ucałowania ....................................... [przed kościołem!!!]
- Obrazki prymicyjne ........................................... [ceremoniarz i zakrystia]
Przed rozpoczęciem liturgii kościele:
- Na ołtarzu: nie ma NIC!
- Do zakrystii wchodzą tylko: ceremoniarze i wyznaczeni ministranci;
- Wszyscy gromadzimy się w drugiej zakrystii o godz. 10.00;
- Wychodzimy o godz. 10.10 do domu rodzinnego prymicjanta;
- W zakrystii obowiązuje bezwzględna cisza;
- Rezerwacja ławek: rodzina i goście (nowe x3), księża i klerycy (stare
x 3) + dodatkowe miejsca dla służby liturgicznej; dzieci
pierwszokomunijne (boczne x2)
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Przed domem prymicjanta:
- Gromadzimy się o godz. 10.30 przy ul. Łąkowej 11;
- Służba Liturgiczna ustawia się w procesji według podanego planu;
- Nagłośnienie.
W domu należy przygotować:
- Stół nakryty białym obrusem;
- Obraz Matki Bożej;
- Rozłożony ornat, stuła, alba;
- Teksty: błogosławieństwa szat liturgicznych, ojca i matki;
- Kropidło i Mikrofon.
Do domu prymicjanta wchodzą:
- Ksiądz Proboszcz i Diakoni;
- Ceremoniarz (z mikrofonem z nagłośnienia procesyjnego);
- Wyznaczeni ministranci: pomocnik ceremoniarz (z tekstami
błogosławieństw), komentator, kropidło.
I. OBRZĘDY W DOMU PRYMICJANTA
Początek obrzędów – godz. 10.30
1. Komentator:
Dzisiaj ksiądz Wojciech Kiełkowski przeżywać będzie swoje prymicje
– po raz pierwszy będzie przewodniczył Mszy świętej w swojej
rodzinnej parafii. Początek celebracji liturgicznej odbywa się w
domu księdza prymicjanta – miejscu kształtowania wiary
i powołania kapłańskiego.
Na początku zostaną poświęcone przez Księdza Proboszcza szaty
liturgiczne: alba, ornat ze stułą, w których ksiądz prymicjant będzie
sprawował Mszę św.
2. Proboszcz: Poświęcenie szat liturgicznych
[Ceremoniarz: tekst i mikrofon]:
Módlmy się.
Panie, Boże nasz, uświęć + te szaty przeznaczone na wyłączną
służbę Twoją. Spraw, aby wszyscy, którzy je będą nosić, godnie
wypełniali zadania wynikające z przyjętych święceń. Niech święte
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czynności liturgii Kościoła, staną się dla nas zapowiedzą udziału w
liturgii, do której pielgrzymujemy. Przez Chrystusa, Pana naszego.
W: Amen.
3. Ubranie szat liturgicznych
(w czasie ubierania się prymicjanta komentator czyta komentarz, a
w ubieraniu się pomaga diakon)
4. Komentator:
Ksiądz prymicjant ubiera teraz szaty liturgiczne, przed chwilą
poświęcone. Zakłada albę, która jest symbolem czystości duszy.
Ksiądz Wojciech zakłada teraz stułę, symbol władzy i godności
urzędu kapłańskiego. Wpierw jednak całuję ją na znak szacunku dla
kapłaństwa, które stało się jego udziałem.
Ornat, który teraz zostaje ubrany, to symbol miłości pokrywającej
grzechy, wskazuje na szczególną rolę kapłana podczas
sprawowania Eucharystii, w której działa on „in persona Christi”
czyli w osobie samego Chrystusa.
(po ubraniu się prymicjanta komentator kontynuuje):
5. Komentator:
Teraz ksiądz prymicjanta uklęknie aby otrzymać błogosławieństwo
swoich rodziców. Błogosławieństwo jest znakiem rodzicielskiej
miłości, życzliwości i pełnej akceptacji wybranej drogi przez ich syna.
Ksiądz Wojciech umocniony tym błogosławieństwem wyruszy za
chwilę do kościoła ale i także na drogi kapłańskiego życia.
Najpierw błogosławieństwa udziela ojciec rodziny:
6. Błogosławieństwo ojca: [Ceremoniarz: tekst i mikrofon]:
Ojciec: Błogosławieństwo twojego ojca niech ci towarzyszy do
ołtarza Pańskiego i na całej drodze kapłańskiego życia. W imię Ojca
+ i Syna i Ducha Świętego. Amen.
7. Błogosławieństwo matki: [Ceremoniarz: tekst i mikrofon]:
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Matka: Błogosławieństwo twojej matki niech idzie z tobą. Maryja,
Królowa Kapłanów niech cię otoczy swoją opieką. W imię Ojca + i
Syna i Ducha Świętego. Amen.
8. Komentator:
Ksiądz Wojciech wyjdzie teraz ze swojego rodzinnego domu, aby
razem z nami udać się w uroczystej procesji do kościoła, gdzie po
raz pierwszy złoży Bogu Najświętszą Ofiarę.
9. Po komentarzu prymicjant wraz z towarzyszącymi mu osobami
wychodzi przed dom.
10. Ustawia się procesja według poniżej podanego porządku:
Porządek procesji:
Kadzidło
Świece
Krzyż
Świece
Dzieci pierwszokomunijne
(Orkiestra)
Marianki
Ministranci i lektorzy
Księża
Lektor z Ewangeliarzem
Diakon i Ksiądz Proboszcz
Neoprezbiter
wokół niego dzieci trzymające wieniec
Ceremoniarze
Nagłośnienie procesyjne
11. Po przyjściu przed kościół [prymicjant zatrzymuje się w przedsionku]
- cała służba liturgiczna ustawia się w środkowej nawie kościoła
- Powitanie prymicjanta: wiersz dziecka
[ceremoniarz: podaje proboszczowi relikwiarz]
- Proboszcz podaje prymicjantowi relikwiarz do ucałowania
12. Po ucałowaniu krzyża: rusza procesja do ołtarza:
- w tym czasie: organista: Preludium
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II. OBRZĘDY WSTĘPNE
13. Po przyjściu do prezbiterium:
- kadzidło i świece – ukłon → kadzidło na swoje miejsce
- krzyż → na swoje miejsce, a świece – na ołtarz
- dzieci pierwszokomunijne – do ławek w bocznej nawie
- marianki – po oddaniu czci ołtarzowi → na swoje miejsce
- Służba Liturgiczna → przed stopniami w rzędach (po pięć osób)
- ministrant z kropidłem – kropidło na stolik po prawej stronie →
powrót na swoje miejsce
- klerycy i księża – do zarezerwowanych ławek
- Lektor z Ewangeliarzem – Ewangeliarz na ołtarz → powrót na
swoje miejsce
- dzieci niosące wieniec – układają wieniec na stopniach ołtarza i
udają się na miejsce dla marianek
- Prymicjant – klęka i modli się przez chwilę. Wszyscy stoją!!!
14. Po wstaniu z klęcznika:
- organista: Przybądź Duchu Stworzycielu
- Wszyscy – przyklękniecie → na swoje wyznaczone miejsca
- na sedilia w prezbiterium: celebrans (prymicjant), diakon,
proboszcz i kaznodzieja
15. Celebrans:
- ucałowanie ołtarza
- zasypanie i okadzenie ołtarza (kadzidło)
- znak krzyża i pozdrowienie [miejsce przewodniczenia + tekst]
- wprowadzenie [Ks. Proboszcz] → ambona
- akt pokuty [miejsce przewodniczenia + księga]
16. Celebrans: intonuje: Chwała na wysokości Bogu
17. Celebrans: Modlitwa Kolekta [miejsce przewodniczenia + księga]
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III. LITURGIA SŁOWA
18. Liturgia Słowa [ambona]:
- lektor 1: I czytanie;
- psałterzysta (kleryk): psalm;
- lektor 2: II czytanie;
- kleryk: Sekwencja
- organista: śpiew przed Ewangelią: Alelluja
- w czasie śpiewu przed ewangelią:
~ kadzidło: zasypanie kadzidła w miejscu przewodniczenia i
ustawiamy się do procesji
~ świece: bierzemy z ołtarza i ustawiamy się do procesji
~ błogosławieństwo Diakona
~ ustawia się do procesji z Ewangeliarzem
- ceremoniarz: usuwa lekcjonarz z ambony i podnosi mikrofon
- organista: w czasie całej procesji powtarzamy refren śpiewu
przed Ewangelią, min. do momentu kiedy Diakon położy
Ewangeliarz na ambonie
19. Ewangelia: Diakon
- po Ewangelii:
~ organista: powtarza 2x Alleluja
~ kadzidło: ukłon → do zakrystii
~ świece: na stolik po prawej stronie → powrót na swoje miejsca
~ Diakon: odkłada Ewangeliarz na pulpit na ambonie
20. Ksiądz: Homilia [ambona]
21. Wyznanie wiary [miejsce przewodniczenia + tekst]
22. Modlitwa Powszechna:
- wprowadzenie i zakończenie – Celebrans [miejsce
przewodniczenia + tekst]
- prośby – Diakon [ambona]
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IV. LITURGIA EUCHARYSTYCZNA
23. Komentator – po modlitwie na zakończenie modlitwy wiernych:
Do ołtarza przyniesione zostaną dary chleba i wina, które staną się
przez ręce Księdza Wojciecha Ciałem i Krwią Chrystusa. Do tych
darów dołączmy także wielką naszą wdzięczność za dar
kapłaństwa, który jest owocem naszego parafialnego życia, wielu
modlitw i niejednokrotnie wielu wyrzeczeń ofiarowanych w intencji
nowych powołań. Włączmy także wszystkie nasze sprawy, całe
nasze życie, abyśmy mogli zostać przemienieni przez Chrystusa w
tej Ofierze Mszy Świętej.
- po skończonym komentarzu: organista: Preludium chorałowe
24. Przygotowanie darów:
- Ministranci ołtarza: przynoszą kielich, korporał, palkę i
puryfikaterz na ołtarz
- Ministrant ołtarza: rozkłada puryfikaterz na ołtarzu
- ceremoniarz – Mszał na ołtarz (mikrofon – NIE)
- Celebrans z Diakonem schodzą po dary do stopni prezbiterium +
Ministrant ołtarza (który odbiera od prymicjanta ampułki)
25. Organista: Przyjdźcie do Mnie wszyscy. Pieśń zaczyna się dopiero po
przyniesieniu darów do ołtarza i trwa do (min.) momentu kiedy
skończy się okadzanie ludzi!!!
- w czasie lavabo: ceremoniarz ustawia mikrofon
UWAGA! Ks. Proboszcz asystuje przy Mszale
26. Komunia św.:
- komentator:
W pierwszej kolejności do Komunii przystąpią: Rodzice, rodzeństwo
i najbliższa rodzina. Następnie Księża, Klerycy i siostry zakonne,
oraz Służba Liturgiczna i pozostali wierni. Komunia św. będzie także
udzielana w bocznych nawach i pod chórem.
- organista: Jezu w Hostii utajony, Preludium
- ministranci z pateną ustawią się w następujących miejscach:
~ na środku (x1 lub x2), w bocznych nawach (po 1), przy
ławkach (x2 – idą z szafarzem pod chór)
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- w czasie Komunii Św. ceremoniarz znosi Mszał i mikrofon
27. Po Komunii św.:
- organista: pieśń na dziękczynienie
- proboszcz: zapowiada hymn uwielbienia: Ciebie Boże wielbimy
- dzwonki i gong zaczynają dzwonić wraz z rozpoczęciem pieśni
przez organistę
28. Celebrans: Modlitwa po Komunii Św. [miejsce przewodniczenia +
tekst]
29. Proboszcz: Ogłoszenia i inne informacje
(trzeba wspomnieć o błogosławieństwie prymicyjnym dla
wszystkich wiernych: w niedzielę 16.06)
- w czasie ogłoszeń ceremoniarz:
~ przygotowuje mikrofon i teksty błogosławieństw na ołtarzu.
~ ustawia mikrofon komentatora
30. Życzenia [mikrofon]
- pod koniec życzeń ceremoniarz przynosi kwiaty (!!!)

V. BŁOGOSŁAWIEŃSTWO PRYMICYJNE
31. Komentator – po ogłoszeniach i życzeniach:
Podczas uroczystości prymicyjnej zgodnie ze zwyczajem Ksiądz
Prymicjant zachowuje milczenie, powstrzymując się od wygłaszania
przemówień, w jego imieniu uczynił to już Ksiądz Proboszcz. Ksiądz
Wojciech uczyni to osobiście w najbliższą niedzielę.
32. Diakon: po zakończonym komentarzu czyta wprowadzenie do
błogosławieństwa [ołtarz]:
Na mocy przywileju udzielonego przez Ojca Świętego Ksiądz
Prymicjant udzieli teraz wszystkim tu obecnym błogosławieństwa
papieskiego, a ci którzy przyjęli Komunię św. lub uczynią to w
najbliższym czasie i pomodlą się w intencji Ojca Świętego, mogą
zyskać odpust zupełny.
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33. Błogosławieństwo Papieskie. Celebrans od ołtarza:
K: Pan z wami.
W: I z Duchem Twoim.
K: Wspomożenie nasze w imieniu Pana.
W: Który stworzył niebo i ziemię.
K: Zachowaj lud swój Panie.
W: I błogosław dziedzictwu swojemu.
Módlmy się. Wszechmogący i miłosierny Boże, udziel nam pomocy
z nieba i wysłuchaj łaskawie modły zebranego tu ludu, który w pokorze
serca błaga o przebaczenie grzechów i o Twoje błogosławieństwo.
Wyciągnij nad nim prawicę swojego miłosierdzia i obdarz wszystkich
pełnią Twojego błogosławieństwa.
Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec + i Syn i Duch
Święty.
W: Amen
34. Komentator – po modlitwie:
Do błogosławieństwa podchodzą Rodzice
- Ceremoniarz: obrazki prymicyjne dla Diakona
35. Prymicjanta, Diakoni (obrazki prymicyjne), Ministrant z
mikrofonem, ceremoniarz (z tekstem błogosławieństwa) – schodzą
przed ołtarz
36. Błogosławieństwo matki i ojca
37. Komentator:
Do błogosławieństwa podchodzi Rodzeństwo, Babcia i Rodzice
Chrzestni
38. Błogosławieństwo Rodzeństwa, Babci i Rodziców Chrzestnych
39. Komentator:
Do błogosławieństwa podchodzą Księża i Diakoni
40. Błogosławieństwo Księży i Diakonów
- organista: w czasie błogosławieństwa Księży i Diakonów: utwór
41. Komentator:
Do błogosławieństwa podchodzą Klerycy i Siostry Zakonne
42. Błogosławieństwo Kleryków i Sióstr zakonnych
- organista: w czasie błogosławieństwa kleryków: utwór
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43. Po zakończonym błogosławieństwie:
- celebrans i diakoni: wracają do ołtarza:
~ diakon: Idźcie w pokoju Chrystusa; w tym czasie:
~ Kadzidło, krzyż, świece, Marianki, → ustawiają się na środku
~ Ministranci → ustawiają się w pozycji wyjściowej
~ ucałowanie ołtarza
- chór: Preludium
- po przyklęknięciu procesja rusza najdłuższą drogą (uroczystą) do
zakrystii w podanym porządku:
Porządek procesji:
Świece

Kadzidło
Krzyż
Marianki
Ministranci i lektorzy
Klerycy
Księża
Diakon i Ksiądz Proboszcz
Neoprezbiter
Ceremoniarze

Świece
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Funkcje liturgiczne:
Funkcja

Ceremoniarze

Nazwisko i Imię

C 1:

C 2:

Ministrant księgi

-----------

Komentator

-----------

Krzyż

-----------

Kadzidło

T:

N:

Lektorzy

1:

2:

Psałterzysta (ka)

Kleryk

-----------

Dzwonki
Ministranci światła
Ministranci ołtarza
Modlitwa wiernych Diakon

---------------------

Kolekta

Inne
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