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Spotykamy się w dniu uroczystości w „drugiej” zakrystii: 
- ceremoniarze i wyznaczeni ministranci: 45 min. przed rozpoczęciem liturgii 

- służba liturgiczna: 30 min. przed rozpoczęciem liturgii 
Wszystkich obowiązuje elegancki strój!!! 

  

Przygotowanie Liturgii: 
- Szaty liturgiczne (kolor czerwony) ............................. [zakrystia główna] 
- Dary ofiarne: 

- kielich (świąteczny) z czerwoną bielizną .................. [stolik po lewe] 
- patena głęboka z komunikantami (liczba hostii!).... [stolik po lewej] 
- patena głęboka (pusta) ............... [po prawej stronie tabernakulum] 
- ampułki (świąteczne) z wodą i winem ..................... [stolik po lewej] 
- lavabo ...................................................................... [stolik po lewej] 

- Pateny do Komunii św. ................. [stolik po lewej (x3) i po prawej (x3)] 
- Mikrofony: 

- ołtarz ............................................. [obok ołtarza, po prawej stronie] 
- bezprzewodowy ......................................................... [ceremoniarz] 
- miejsce przewodniczenia (bez pulpitu) 
- do Męki Paoskiej i komentarza .................... [przy głównej zakrystii] 

- Księgi liturgiczne: 
- Mszał rzymski (duży) na pulpicie: s. 112 ............... [stolik po prawej] 

~ wstążka I: s. 112 
~ wstążka II: s. 144* 
~ wstążka III: s. 320* 
~ wstążka IV: s. 368* 
~ wstążka V: s. 383* 

- Ewangeliarz: s. 58 (67) ......................................... [zakrystia główna] 
- Lekcjonarz tom II (otwarty): s. 173 .................................... [ambona] 
- Drugi lekcjonarz ..................................................... [stolik po prawej] 
- Teksty Męki Paoskiej (x2) ...................................... [stolik po prawej] 
- Teksty komentarzy ...................................................... [komentator] 
- Koncelebrety ............................................................ [stolik po lewej] 

- Pulpit pod Ewangeliarz ... [po prawej stronie ołtarza przedsoborowego] 
- Woda święcona i kropidło ............................................. [stolik po lewej] 
- Kadzidło i łódka .......................................................... [zakrystia główna] 
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- Krzyż procesyjny (odsłonięty i przyozdobiony) ......... [zakrystia główna] 
- Świece (jedna para) ................................................... [zakrystia główna] 
- Palmy dla księży ......................................................... [zakrystia główna] 
 

Przed rozpoczęciem liturgii: 
- Na ołtarzu: nie ma nic 
- Wszyscy gromadzimy się w drugiej zakrystii 30 min. przed liturgią 
- 10 min. przed rozpoczęciem liturgii ustawiamy procesję 
- Przygotowad odpowiednią ilośd miejsc 
- Włączyd głośniki na zewnątrz kościoła i w grocie 
- W zakrystii obowiązuje bezwzględna cisza 
- Celebransi biorą palmy 
 

Porządek procesji wejścia: 
 

 

 

 

 

 

 

 
Komentator: komentarz (dodatkowy mikrofon) 
 

I.a /ładna pogoda/ PROCESJA 
 

1. Służba Liturgiczna: wychodzi przez zakrystię – w procesji według wyżej 
podanego porządku – w stronę groty, tam ustawiamy się w 
następującej kolejności: 
- kadzidło, kropidło, lektor (diakon) z ewangeliarzem, ceremoniarz, 
koncelebrami i celebrans → w wyznaczonym miejscu wokół ołtarza w 
grocie 
- krzyż → po prawej stronie ołtarza 
- świece → po obu stronach ołtarza (nie stawiamy świec) 
- ministranci i marianki → przed ołtarzem, rozchodząc się na dwie strony 

Kadzidło 
Świece - Krzyż - Świece 

Marianki 
Ministranci i Lektorzy 

Lektor z Ewangeliarzem 
Koncelebransi 

Celebrans 
C 1 i C 2 
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2. Celebrans: staje za ołtarzem, w stronę ludzi [ceremoniarz odbiera 
palmę+: 
- pozdrowienie i modlitwa poświęcenia [mikrofon + księga] 

3. Kropidło: Pokropienie gałązek 
Kiedy celebrans rozpoczyna modlitwę poświęcenia palm to podchodzi 
do niego ministrant z wodą święconą. 
Ministrant wyprzedza nieco celebransa, idąc po prawej jego stronie. 
Po powrocie przed ołtarzem celebrans oddaje kropidło i wracają na 
swoje miejsce 

4. Kadzidło: zasypanie i okadzenie ewangeliarza 
Po zakooczeniu poświęcenia palm do celebransa podchodzą 
ministranci kadzidła: zasypanie 

5. Ksiądz: Ewangelia: Wjazd Chrystusa do Jerozolimy [mikrofon + Ewangeliarz] 
6. Celebrans: zaprasza do procesji [mikrofon + księga]. Ceremoniarz 

podaje celebransowi palmę 
7. Procesja: rusza procesja w stronę kościoła w porządku procesji na 

wejście 
- w czasie procesji: organista: Dzieci hebrajskie lub Hymn do Chrystusa 

8. Po przyjściu do prezbiterium: 
- kadzidło i krzyż → na swoje miejsce 
- świece → na stolik po stronie głównej zakrystii 
- marianki → na swoje miejsce 
- ministranci → rzędy przed stopniami (po 5 osób) 
- lektor (diakon) z Ewangeliarzem → kładzie Ewangeliarz na 
przygotowanym pulpicie 
- przyklęknięcie przed stopniami, 
Po przyklęknięciu ceremoniarz odbiera palmę od celebransa i umieszcza 
ją na ołtarzu przedsoborowym (po lewej stronie) 

9. Celebrans: ucałowanie i okadzenie ołtarza *kadzidło] 
10. Celebrans: Kolekta [miejsce przewodniczenia + księga] 
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II. LITURGIA SŁOWA 
 

11. Czytanie 1: Lektor 1; 
12. Psalm: Psałterzysta; 
13. Czytanie 2: Lektor 2 
14. Aklamacja przed Ewangelią: Chwała Tobie Słowo Boże 
 - organista: śpiew przed Ewangelią (nie ma zasypania kadzidła!!!) 

- komentator: po zakooczeniu śpiewu przed Ewangelią – komentarz 
(dodatkowy mikrofon) 
- ceremoniarz: otwarty lekcjonarz na ołtarz (w czasie komentarza) 
(kadzidło: w czasie komentarza schodzi do zakrystii – nie ma okadzenia) 

15. Czytanie Męki Paoskiej: 
Czytanie Męki Paoskiej odbywa się bez świeczników i okadzania księgi. Czytający 
nie pozdrawia ludu i nie robi znaków krzyża na księdze i sobie. 

Chrystus - ołtarz; narrator - ambona; tłum, inni - dodatkowy mikrofon 
16. Celebrans: Wyznanie Wiary [miejsce przewodniczenia] 
17. Modlitwa Powszechna: 

- wprowadzenie i zakooczenie – Celebrans [miejsce przewodniczenia + księga] 
- prośby – Koncelebrans lub lektor [ambona] 
- po zakooczonej Modlitwie Powszechnej – wychodzi kadzidło [ustawi 
się na swoim miejscu] 

 
III. LITURGIA EUCHARYSTYCZNA 

 

18. Przygotowanie darów ofiarnych: 
- organista: pieśo: Krzyżu święty, nade wszystko 
(pieśo od chwili kiedy zacznie się procesja z darami, aż do (min.) 
momentu kiedy Ministranci kadzidła skooczą okadzad ludzi!!!) 
- ministranci ołtarza: kolejnośd przynoszenia darów: patena z 
korporałem, puszki, kielich, ampułki 
- kadzidło – zasypanie przy ołtarzu *w czasie okadzania ołtarza 
ustawiamy się wzdłuż krzeseł+, po okadzeniu ołtarza – okadza 
celebransów i ludzi – po: ustawia się na swoim miejscu 
- w czasie obmycia rąk, ceremoniarz przynosi Mszał i ustawiają 
mikrofon 
UWAGA! Nie dosypujemy miry i nie „machamy” kadzielnicą 
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[Ceremoniarz: koncelebrety (w czasie śpiewu „Święty… – rozdad; 
w czasie wezwania do „Ojcze nasz” – pozbierad) + mikrofon] 

19. Komunia Św.: 
a) ministranci pateny: zaraz po spożyciu Ciała Chrystusa przez głównego 
celebransa ustawiają się w wyznaczonych miejscach: 
~ na środku (x2), po jednej i drugiej stronie ołtarzy (x1) 

b) porządek Komunii św.: 
- wszyscy ministranci, marianki i inni → na środku w dwóch rzędach 
- w czasie Komunii Św. ceremoniarz usuwa mikrofon i mszał 
UWAGA!! Ministranci ołtarza: woda do puryfikacji naczyo 

20. Celebrans – Modlitwa po Komunii [miejsce przewodniczenia + księga] 
21. Kadzidło – wychodzi z zakrystii po Modlitwie po Komunii św. 

[na swoje miejsce] 
 

IV. OBRZĘDY ZAKOOCZENIA 
 
22. Ogłoszenia [ambona] i błogosławieostwo koocowe [miejsce 

przewodniczenia + księga] 
- w czasie ogłoszeo: krzyż, świece, kadzidło → na środku, na 
wysokości pierwszych ławek 
- po „Bogu niech będą dzięki…” służba liturgiczna schodzą przed 
stopnie do pozycji wyjściowej 
Podczas błogosławieostwa nie chodzimy!!! 

23. Pieśo na zakooczenie: Króla wznoszą się znamiona 
- schodzimy drogą długą (jeśli będzie dobra pogoda) 
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I.b /pada deszcz/ PROCESJA 
 
24. Służba Liturgiczna: wychodzi przez zakrystię (bez oddawania czci przed 

ołtarzem) główną nawą na środek kościoła i ustawia się: 
- kadzidło, kropidło, lektor (diakon) z ewangeliarzem, ceremoniarze → 
na środku kościoła 
- krzyż i świece → na środku przy ostatnich ławkach 
- ministranci i marianki → w rzędach, wzdłuż ławek 
Wszyscy obracamy się w stronę ołtarza! 

25. Celebrans: staje na środku kościoła, w stronę wyjścia: 
- pozdrowienie i modlitwa poświęcenia [mikrofon + księga] 

26. Kropidło: Pokropienie gałązek *kropidło idzie z celebransem!] 
27. Kadzidło: zasypanie i okadzenie ewangeliarza 
28. Ksiądz: Ewangelia: Wjazd Chrystusa do Jerozolimy [mikrofon + Ewangeliarz] 
29. Celebrans: zaprasza do procesji [mikrofon + księga]: 
30. Rusza procesja wokół kościoła w porządku podanym wyżej 

- w czasie procesji: organista: Dzieci hebrajskie lub Hymn do Chrystusa 
31. Po przyjściu do prezbiterium: 

- kadzidło i krzyż → na swoje miejsce 
- świece → na stolik po stronie głównej zakrystii 
- marianki → na swoje miejsce 
- ministranci → rzędy przed stopniami (po 5 osób) 
- lektor → kładzie Ewangeliarz na przygotowanym pulpicie 
- przyklęknięcie przed stopniami, - ucałowanie ołtarza i okadzenie ołtarza 

32. Celebrans: Kolekta [miejsce przewodniczenia + księga] 
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