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Spotykamy się w kościele o godz. 23.30 (w „drugiej” zakrystii) 
 

Kolor liturgiczny: złoty (LSO: czerwony) 
 

Przygotowanie Liturgii 
- Dary ofiarne: ................................................[stolik po lewej stronie] 

1. kielich (uroczysty) 
2. patena głęboka (x2) 
3. ampułki (uroczyste) 
4. lavabo (cały zestaw) 
5. dodatkowe puryfikaterze 

- Pateny do Komunii Św. .................... *stolik: po trzy z każdej strony+ 
- Mikrofony: 

1. miejsce przewodniczenia 
2. ołtarzowy 
3. bezprzewodowy .................................................... [ceremoniarz] 

- Teksty liturgiczne: 
1. Mszał ................................................... [stolik po prawej stronie] 
2. Lekcjonarz .................................................................... [ambona] 
3. Modlitwa wiernych ............................................... *pod amboną+ 
4. Intencje Mszy św. (x2) ......................... *pod amboną i m. księgi+ 
5. Koncelebrety (x4) ....................... [stolik: po dwa z każdej strony] 
6. Teksty Mszy św. .......................................................... *m. księgi+ 

- Krzyż procesyjny .................................................. *główna zakrystia] 
- Akolitki (świece) ................................................... *główna zakrystia+ 
- Kadzidło, łódka ..................................................... *główna zakrystia+ 
- Dzwonki, gong ................. [stopnie prezbiterium: po prawej stronie] 
- Figurka Dzieciątka Jezus ....................................... *główna zakrystia+ 
- Ewangeliarz .......................................................... *główna zakrystia+ 
- Stojak na Ewangeliarz ................. [po prawej stronie tabernakulum] 
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Przed rozpoczęciem liturgii kościele: 
- Ołtarz ma byd pusty: Mszał na stoliku po stronie, mikrofon obok 

ołtarza, pulpit z miejsca przewodniczenia ściągnięty 
- Dzwonki przenieśd na prawą stronę 
- Przygotowad odpowiednią ilośd miejsc dla Służby Liturigicznej 
- Cała Służba Liturgiczna gromadzi się o godz. 23.30 w „drugiej 

zakrystii – ubieramy stroje liturgiczne w kolorze czerwonym 
- Przechodzimy do głównej zakrystii o godz. 23.50 
- W zakrystii głównej obowiązuje bezwzględna CISZA 

[należy bezwzględnie słuchad poleceo ceremoniarza] 
- W kościele o 23.55: wyłączyd wszystkie światła (po komentarzu) 
 

Porządek procesji w czasie nabożeostwa: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Przebieg Liturgii: 
 

I. OBRZĘDY WSTĘPNE 
 

1. Komentator [ambona] – 5 min. przed rozpoczęciem liturgii 
komentarz 

2. Ministrant dzwonków - o godz. 24.00 dwanaście razy bije w 
gong 

3. Procesja uroczysta (najdłuższa droga) 
4. Organista: Pieśo na rozpoczęcie: Wśród nocnej ciszy 

[od momentu zakooczenia dzwonienia gongiem m.in. do 
momentu jak kapłan położy Dzieciątko w żłóbku+ 

Kadzidło i łódka 
Świece - Krzyż - Świece 

Marianki 
Inne poczty sztandarowe 

Ministranci 
Lektorzy 

Koncelebranci 
Celebrans z dzieciątkiem 

Ceremoniarz 
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5. Procesja zatrzymuje się na wysokości ławek i robi szpaler 
*stoimy+, po przejściu celebransa obracamy się w stronę żłóbka 
Do żłóbka udaje się kadzidło, krzyż i świece, koncelebransi, 
celebrans z dzieciątkiem i ceremoniarz 
[po przyjściu do żłóbka zapalamy choinki i żłóbek] 

6. Celebrans – wkłada dzieciątko do żłóbka i mówi: Oto 
zwiastuję wam radośd wielką… [ceremoniarz: mikrofon i tekst] 

7. Celebrans: kadzidło i łódka: zasypanie kadzidła i okadzenie stajenki 
8. Organista: Gdy się Chrystus rodzi 

*m.in. do momentu jak kapłan zajmie miejsce w miejscu przew.] 
9. Procesja z żłóbka rusza w stronę ołtarza *do procesji włączają 

się pozostali ministranci+ 
10. Oddajemy cześd ołtarzowi w następującej kolejności: 

- kadzidło i świece → ukłon i wraz z krzyżem udają się swoje 
miejsce (świece na ołtarz) 
- marianki → po oddaniu czci ołtarzowi - na swoje miejsce 
- ministranci i lektorzy → przed stopniami ustawiają się w 
dwóch rzędach po pięd osób 
- lektor z Ewangeliarzem → kładzie Ewangeliarz na ołtarz 
- służba liturgiczna wraz z celebransem → przyklękają i udają 
się na swoje miejsca. 
[po przyklęknięciu służby liturgicznej zapalamy światła: 
tabernakulum, obraz i reflektory] 

11. Ucałowanie ołtarza, okadzenie: podchodzi tylko kadzidło 
12. Celebrans [m. przew.]: pozdrowienie, wprowadzenie 

[m. księgi: tekst intencji] 
13. Celebrans [m. przew.]: Błogosławieostwo ołtarza i innych 

elementów prezbiterium [m. księgi: tekst błogosławieostwa] 
14. Celebrans [m. przew.]: akt pokuty 
15. Celebrans – intonuje: Chwała na wysokości po przygrywce 

organisty. Po zaintonowaniu: 
- zapalmy wszystkie światła na kościele począwszy od 
prezbiterium, poprzez główną nawę, a potem nawy boczne 
- m. dzwonków: dzwonią: gong i dzwonki 

16. Celebrans: [m. przew.]: Kolekta [m. księgi: tekst] 
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II. LITURGIA SŁOWA 
 

17. Liturgia Słowa: 
(lektor podchodzący do ambony ma ręce złożone, przed i po czytaniu) 
- lektor 1: I czytanie 
- psałterzysta: psalm 
- lektor 2: II czytanie 
- psałterzysta: śpiew przed Ewangelią 
- w czasie śpiewu przed ewangelią: 

~ kadzidło: zasypanie kadzidła w miejscu przewodniczenia 
(w czasie Ewangelii kadzidło – zamknięte i w bezruchu) 
~ ministranci światła: biorą świece z ołtarza 
~ ustawia się do procesji z Ewangeliarzem 

- ceremoniarz: usuwa lekcjonarz z ambony i podnosi mikrofon 
- organista: w czasie całej procesji powtarza refren śpiewu przed 
Ewangelią, min. do momentu kiedy Ksiądz położy Ewangeliarz na 
ambonie 

18. Ewangelia: Ksiądz 
- po Ewangelii: 

~ organista: powtarza 2x Alleluja… 
~ świece → na stolik po prawej stronie 
~ Ewangeliarz →na pulpit koło tabernakulum 
~ kadzidło ukłon przed ołtarzem → do zakrystii 

19. Ksiądz: Homilia [ambona] 
20. Celebrans: [m. przew.]: Wyznanie wiary 

[Podczas słów: „I za sprawą Ducha Świętego” wszyscy klękają+ 
21. Modlitwa Powszechna: 

- Celebrans [m. przew.]: wprowadzenie i zakooczenie [m. księgi: 
tekst] 
- Osoba świecka [ambonka]: prośby 
- Organista – intonuje: Ciebie prosimy… 
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III. LITURGIA EUCHARYSTYCZNA 
 

22. Przygotowanie darów: 
- organista: pieśo na Przygotowanie Darów (tej nocy proszę 
zagrad kolędę) 
(min. do momentu zakooczenia okadzania ludzi) 
- kadzidło: wychodzi z zakrystii na swoje miejsce 
- Ministranci ołtarza: przynoszą dary w kolejności: patena z 
korporałem, (naczynia z komunikantami), kielich 
- w czasie lavabo: 

~ kadzidło: zasypanie przy ołtarzu i kapłan okadza ołtarz 
 *stoimy wzdłuż miejsc siedzący dla służby liturgicznej] 
~ ceremoniarz przynosi Mszał i ustawia mikrofon 
 *po okadzeniu ołtarza+ 
~ kadzidło: po okadzaniu przez celebransa ołtarza: 
 okadzenie księży i ludzi 

 

(ceremoniarz: w czasie śpiewu „Święty, święty” rozdad teksty 
Mszy św., a po zakooczonym śpiewie „Przez Chrystusa, z 
Chrystusem…” – pozbierad) [+ mikrofon] 
(Kadzidło i łódka – schodzą dołem w czasie wezwania do 
modlitwy Ojcze Nasz…) 
 

23. Komunia św.: na stojąco, procesyjnie: 
- po spożyciu Komunii św. przez kapłanów i po dzwonkach: 
komentarz przed Komunią św. *ambona: komentator] 
- po zakooczonym komentarzu - organista: pieśo podczas 
Komunii św. (tej nocy proszę grad kolędy) 
- ministranci pateny ustawiają się (twarzą w stronę 
tabernakulum) zaraz po przyjęciu Komunii św. przez celebransa, 
w następujących miejscach: 

~ na środku (x2), w lewej nawie (x2), w prawej nawie (x2) 
- ministranci i marianki ustawiają się do Komunii św. w głównej 
nawie przed prezbiterium zaraz po dzwonkach 
- w czasie Komunii św. ceremoniarz: znosi Mszał i mikrofon 
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24. Po Komunii św.: 
- organista: pieśo na Dziękczynienie (tej nocy proszę grad kolędy) 

25. Celebrans: [m. przew.]: Modlitwa po Komunii Św. [m. księgi: tekst] 
 

IV. OBRZĘDY ZAKOOCZENIA 
 

26. Celebrans: Ogłoszenia 
- w czasie ogłoszeo: 

~ kadzidło i łódka: wychodzą z zakrystii na środek kościoła – na 
wysokości ławek 
~ krzyż i świece [razem+: ustawiają się przed kadzidłem 

27. Celebrans: [m. przew.]: Błogosławieostwo uroczyste i rozesłanie 
[m. księgi: tekst] 

28. Po odpowiedzi: „Idźcie w pokoju Chrystusa”: 
- ministranci ustawiają się w pozycji wyjściowej 

29. Organista: Pieśo na zakooczenie: Cicha noc 
W czasie kolędy stoimy przez dwie zwrotki w tym czasie w 
odpowiedniej kolejności gasną światła 
Po przyklęknięciu zejście do zakrystii długą drogą 
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ŚWIATŁA: 
 
Pkt 1 
Komentarz: w czasie komentarza: [2] i [20] i świece na ołtarzu 
 

Pkt. 2 
Po komentarzu: zgasid: [20]; świeci się tylko [2] 
 

Pkt. 5 
Po przyjściu służby liturgicznej do stajenki: zapalid: żłóbek i 
wszystkie choinki 
 

Pkt. 10 
W czasie wchodzenia Służby Liturgicznej do prezbiterium 
zapalid: [3] i [4] 
 

Pkt. 15 
Po zaintonowaniu: „Chwała na wysokości Bogu” zapalid w 
kolejności: 
[9], [16], [5], [6], 
[8], [12], [13], [10] 
[20], [25], [17], [18], [19], [23], [24] 
 

Pkt. 29 
W czasie kolędy „Cicha noc” zgasid światła w następującej 
kolejności (zacząd zaraz na początku śpiewania): 
I zwrotka: [10], [12], [13], [8], [6], [5], [16], [9] 
II zwrotka: [23], [24], [19], [18], [17], [25], [3], [4] 
III zwrotka (służba liturgiczna schodzi): [20] 
 

Po skooczonej kolędzie zapalid: Drogę Krzyżową 


