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Spotykamy się w Wielką Sobotę w „drugiej” zakrystii: 
- ceremoniarze i wyznaczeni ministranci: 60 min. przed rozpoczęciem liturgii 

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

 

Przygotowanie Liturgii 
- Szaty liturgiczne: kolor złoty (LSO: czerwony) ..................... [zakrystia główna] 
- Dary ofiarne: ............................................................................ [stolik po lewej] 

- kielich uroczysty (pusty) z uroczystą bielizną (puryfikaterz i palka) 
- kielich x2 (z palką i napełnione winem) 
- naczynie do Komunii św. pod dwiema postaciami (napełnione winem i 

komunikantami) 
- patena głęboka z komunikantami (odpowiednia ilość dużych hostii do 

konsekracji) 
- [ewentualnie] puszki do komunikowania (pełne) 
- ampułki uroczyste (napełnione winem i wodą) 
- lavabo + cztery puryfikaterze (dodatkowo) 

- Mikrofony: 
- ołtarz [obok ołtarza, po prawej] 
- miejsce przewodniczenia (bez pulpitu) 
- bezprzewodowy ............................................................. [zakrystia główna] 
- komentator .................................................. [stojak przy zakrystii głównej] 

- Teksty liturgiczne: 
- Mszał rzymski (duży) ........................................................[stolik po prawej] 

~ wstążka I: s.179 
~ wstążka II: s. 146* 
~ wstążka III: s. 320* 
~ wstążka IV: s. 368* 

- Święte Triduum Paschalne: otwarte (Exultet) s.31 ..................... [ambona] 
- Święte Triduum Paschalne, s.27 .................................... [ministrant księgi] 
- Lekcjonarz II (na półce) ................................................................ [ambona] 
- Modlitwa wiernych + intencje ....................................... [ministrant księgi] 
- Tekst mszalne + intencje ............................................... [ministrant księgi] 
- Teksty komentarzy................................................................. [komentator] 
- Koncelebrety .............................................. [stolik: po lewej x2 i prawej x2] 

- Pateny dla ministrantów .................................. [stolik: po lewej x3 i prawej x3] 
- Świece dla całej służby liturgicznej ............................. [stoliki po obu stronach] 
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- Pudełka na świece ....................................................... [stoliki po obu stronach] 
- Woda w chrzcielnicy..................................................................... [chrzcielnica] 
- Pusty kociołek, kropidło ........................................................ [przy chrzcielnicy] 
- Paschał, rylec, „grona”, odpalenie paschału ........................ [zakrystia główna] 
- Stojak na paschał ................................................. [między amboną a ołtarzem] 
- Kadzidło i łódka + szczypce i węgielki .................................. [zakrystia główna] 
- Świece (jedna para) ............................................................... [w Bożym Grobie] 
- Latarka  ............................................................................. [zakrystia główna] 
- Dzwonki i gong .................................................................... [schody po prawej] 
- Płótno do „pustego grobu” .................................................. [zakrystia główna] 
- Klucz do tabernakulum ................................................ [ołtarz przedsoborowy] 
- Welon naramienny .................................................................[stolik po prawej] 
- Krzyż procesyjny (z czerwoną stułą)..................................... [zakrystia główna] 
- Figura zmartwychwstałego .................................................. [zakrystia główna] 
- Monstrancja (uroczysta) ...................................................... [zakrystia główna] 
- Welon do nakrycia monstrancji ........................................... [zakrystia główna] 
- zapałki do zapalenia świec……………………………….[stolik po prawek stronie] 
 

Strony oznaczone są patrząc na ołtarz! 
Przed rozpoczęciem liturgii: 
Ceremoniarze: 
- Przygotować odpowiednią ilość miejsc dla Służby Liturgicznej 
- Na ołtarzu nie ma nic! Przykryty obrusem. 
- 30 min. przed liturgią – kołatki wokół kościoła (x3) 
- Ognisko przed kościołem 
- Wyznaczyć osoby do zbierania świec 
- Włączyć głośniki na zewnątrz 
- 5 min. przed liturgią zgasić światło w kościele 
Wszyscy: 
- 30 min. przed liturgią: gromadzimy się w zakrystii „drugiej”. Do głównej 

zakrystii wchodzą tylko: księża, ceremoniarze i wyznaczeni ministranci 
- 10 min. przed liturgią: przechodzimy do zakrystii głównej (ministranci, 

marianki i poczty sztandarowe). W zakrystii obowiązuje bezwzględna cisza 
- 5 min. przed liturgią: zapalić wszystkie światła 
- rozdać wszystkim świece!  
- Droga do Nieba! 
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Porządek procesji: 

 
C1 

Marianki 
Poczty sztandarowe 

 

 Ministranci i lektorzy  
 Ministranci paschału  
 MK, C2  
 Księża  

 
1. Komentarz: „Wprowadzenie” (5 min. przed rozpoczęciem liturgii): 

komentator: ....................................................... [stojak przy zakrystii głównej] 
 

I. LITURGIA ŚWIATŁA 
 

2. Procesja wejścia: wychodzimy bocznym wejściem (przez zakrystię), idziemy 
przed kościół; Każdy ministrant ma świece w ręku! 
- ministranci paschału: niosą paschał i tackę 
- ministranci kadzidła: kadzidło, łódkę, węgielki i szczypce 

3. Ustawiamy się wokół ogniska: 
- służba liturgiczna: ustawia się wokół ogniska według ustalonego 

wcześniej porządku 
 

Ministrant z tacką kadzidło  
Ministrant paschału Celebrans  

 Księga Mikrofon 
 
4. Pozdrowienie i wprowadzenie: [mikrofon] 

- ministrant księgi: Święte Triduum Paschalne, s. 27 
5. Komentarz: „Poświęcenie ognia” (po wprowadzeniu): 

komentator: ...........................................................[mikrofon bezprzewodowy] 
6. Poświęcenie ognia: Celebrans: [mikrofon] 

- ministrant księgi: Święte Triduum Paschalne, s. 27 
7. Poświęcenie paschału: Celebrans: [mikrofon] 

- ministranci paschału: stają przed celebransem staje z paschałem i tacką 
- ministrant księgi: Święte Triduum Paschalne, s. 28 
- celebrans: na paschale żłobi krzyż, greckie litery, cyfry bieżącego roku. 
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8. Zapalenie paschału: Celebrans: [mikrofon] 
- ministrant księgi: Święte Triduum Paschalne, s. 29 
- ministranci kadzidła: po zapaleniu paschału – nałożenie węgielków i 

zasypanie 
9. Komentarz: „Procesja z paschałem” (w czasie zasypania kadzidła): 

komentator: ...........................................................[mikrofon bezprzewodowy] 
10. Procesja: Celebrans: bierze paschał i formuje się procesja według 

następującego porządku: 
 

 Kadzidło  
 Ksiądz z paschałem  
 C1 z mikrofonem  
 Celebrans i księża  
 C1, MK  

 Lektorzy i Ministranci 
Poczty sztandarowe  

 Marianki  
 

- Ksiądz z paschałem staje pod chórem, podnosi paschał i śpiewa: 
I: „Światło Chrystusa” [ceremoniarz: mikrofon]. Rusza procesja! 

- 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) 

- ceremoniarz i ministrant księgi zatrzymują się obok pierwszej ławki z 
resztą służby liturgicznej, a: 

- Ksiądz z paschałem podchodzi przed ołtarz, staje na stopniach, obraca 
się do ludzi, podnosi paschał i śpiewa: 
III: „Światło Chrystusa” [ceremoniarz: mikrofon] 

- po śpiewie rusza procesja z resztą służby w stronę prezbiterum 
- kościelny: zapalić tylko światło nr 4 w prezbiterium oraz wyłączyć głośnik 

na zewnątrz 
- Ksiądz z paschałem umieszcza paschał na swoim miejscu 
- Służba Liturgiczna: po dojściu do prezbiterium, nie przyklękamy i nie 

kłaniamy się! 
Wszyscy (od razu) udajemy się na swoje miejsca (przechodząc przez 
pozycję wyjściową 
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11. Komentarz: „Orędzie wielkanocne” (po zajęciu miejsc przez księży): 
komentator: ....................................................... [stojak przy zakrystii głównej] 
- ministranci kadzidła: w tym czasie, przy ambonie, zasypanie kadzidła 

12. Orędzie Wielkanocne: ....................................................................[ambona] 
- Ksiądz: okadzenie księgi a potem paschału (po okadzeniu schodzimy na 

swoje miejsce) 
- służba liturgiczna: trzymamy zapalone świece 
- po Exultecie: 

- służba liturgiczna: gasimy świece 
- ceremoniarz: odbierają świece od księży, a potem wyznaczeniu 

ministranci od pozostałych (zbieramy do pudełka) 
- kościelny: zapalamy wszystkie światła w prezbiterium!!! 
- ministrant księgi: ściąga tekst Exultetu z ambony i umieszcza na niej 

lekcjonarz (otwarty) 
 

II. LITURGIA SŁOWA 
 

13. Wprowadzenie: Celebrans ..................................... [miejsce przewodniczenia] 
- ministrant księgi: Święte Triduum Paschalne, s. 43 

14. Komentarz: „Liturgia Słowa – I czytanie” (po wprowadzeniu celebransa): 
komentator: ...........................................................[mikrofon bezprzewodowy] 

15. Liturgii Słowa (czytania: 1, 2, 3, 5) według poniżej podanego porządku: 
- komentarz – Komentator ............................ [stojak przy zakrystii głównej] 
- czytanie – Lektor ......................................................................... [ambona] 
- psalm – Psałterzysta .................................................................... [ambona] 
- modlitwa – Celebrans ....................................... [miejsce przewodniczenia] 

- ministrant księgi: Święte Triduum Paschalne, s. 44 i 45 
16. Komentarz: „Gloria” (po modlitwie, po trzecim czytaniu): 

komentator: ...........................................................[mikrofon bezprzewodowy] 
- ceremoniarz: w tym czasie zapala świece przy ołtarzu 
- ministranci dzwonków: biorą dzwonki 

17. Gloria: Celebrans – intonuje: „Chwała na wysokości Bogu” 
- ministranci dzwonków: dzwonią dzwonkami (zaczynają dzwonić po 

zaintonowaniu przez Celebransa „Chwała na wysokości…”) 
- kościelny: zapala wszystkie światła na kościele 

18. Kolekta: Celebrans:................................................. [miejsce przewodniczenia] 
- ministrant księgi: Święte Triduum Paschalne, s. 47 
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19. Komentarz: „VIII czytanie – Epistoła” (po skończonej modlitwie): 
komentator: ....................................................... [stojak przy zakrystii głównej] 

20. Epistoła: Lektor 4: .............................................................................. [ambona] 
- po odczytaniu epistoły: 

- wszyscy wstają 
- ksiądz: intonuje uroczyste Alleluja ....................................... [ambona] 
- psałterzysta: psalm ............................................................... [ambona] 
- ministranci kadzidła: w miejscu przewodniczenia – zasypanie 

kadzidła, zostajemy u góry 
21. Ewangelia: Ksiądz: ..........................................................................[ambona] 

- ministranci kadzidła: okadzenie, a  po Ewangelii schodzą do zakrystii 
22. Homilia 
 

III. LITURGIA CHRZCIELNA 
 

23. Komentarz: „Liturgia chrzcielna” (po kazaniu): 
komentator: ....................................................... [stojak przy zakrystii głównej] 

24. Wprowadzenie do Liturgii Chrzcielnej: Celebrans: 
 [miejsce przewodniczenie] 
- ministrant księgi: Święte Triduum Paschalne, s. 48 

25. Litania do Wszystkich Świętych ........................................................... [schola] 
- w czasie śpiewu: „Prosimy Cię my grzesznicy”: 

- ceremoniarz 1: bierze mikrofon  
- ceremoniarz 2: bierze kociołek i kropidło, 
- ministrant księgi: bierze obrzędy 
- celebrans, ceremoniarze, ministrant księgi,  ministrant paschału z 

paschałem: udają się do chrzcielnicy 
 

26. Błogosławieństwo wody: Celebrans: ................................... [przy chrzcielnicy] 
- ministrant księgi: Święte Triduum Paschalne, s. 50 
- ceremoniarz 1: mikrofon 
- ceremoniarz 2: podać naczynie na wodę święconą 
- po zakończonym błogosławieństwie: 

- organista: śpiewa „Chwała Ojcu i Synowi…” 
- ministrant paschału umieszcza paschał na swoim miejscu 
- celebrans wraca na miejsce przewodniczenia 
- ceremoniarz przynosi kociołek z wodą święconą i ustawia się w 

wyznaczonym miejscu (schody po lewej stronie) 
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27. Komentarz: „Odnowienie przyrzeczeń…” (po śpiewie Chwała Ojcu): 
komentator: ....................................................... [stojak przy zakrystii głównej] 
- w tym czasie ceremoniarz: 

- przynosi świece (odpalone) dla księży 
- wyznaczeni lektorzy: rozdają świece dla Służby Liturgicznej 
- odpalamy świece (dwóch starszych odpala świece od świec 

ołtarzowych i podają światło ministrantom i dalej ludziom) 
28. Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych: 

- celebrans: wprowadzenie i pytania ................. [miejsce przewodniczenie] 
- ministrant księgi: Święte Triduum Paschalne, s. 54 

- ceremoniarz: po pytaniach podchodzi do celebransa obok miejsca 
przewodniczenia (z kociołkiem i kropidłem) 

29. Pokropienie ludzi wodą: Celebrans: 
- ceremoniarz: idzie wraz z celebransem 
- po pokropieniu: 

- celebrans wraca na miejsce przewodniczenia 
- ceremoniarz: odbiera świece od księży 
- wyznaczeni lektorzy: odbierają świece od Służby Liturgicznej 

30. Modlitwa powszechna: 
- Celebrans: wprowadzenie i zakończenie ...... [miejsce przewodniczenia] 

- ministrant księgi: tekst 
- osoba świecka: prośby ................................................................ [ambona] 
- organista: intonuje: Ciebie prosimy… 
- po zakończonej modlitwie powszechnej: 

- ministranci dzwonków: Dzwonki 
 

IV. LITURGIA EUCHARYSTYCZNA 
 

31. Komentarz: „Liturgia Eucharystyczna” (po dzwonkach): 
komentator: ....................................................... [stojak przy zakrystii głównej] 

32. Przygotowanie darów: 
- organista: pieśń na przygotowanie darów (min. do zakończenia 

okadzania ludzi) 
- wyznaczeni ministranci: zbierają kolektę 
- ministranci kadzidła: wychodzą z zakrystii na swoje miejsce 
- ministranci ołtarza: kolejność przynoszenia darów: patena głęboka z 

korporałem, puszki z komunikantami, naczynia do Komunii pod dwiema 
postaciami, kielichy z winem, kielich uroczysty, ampułki 



 

 9 

- ministranci kadzidła: zasypanie przy ołtarzu 
- celebrans: okadzenie ołtarza (po okadzeniu ołtarza przez celebransa, 

ministranci kadzidła okadzają celebransa, koncelebransów i ludzi, potem 
wracają na swoje miejsce) 
UWAGA! Przez całą Liturgię Eucharystyczną nie dosypujemy miry i nie 
„machamy” kadzielnicą 

- ministranci ołtarza: lavabo: 
- ceremoniarz: ustawia na ołtarzu Mszał i mikrofon 

33. Modlitwa Eucharystyczna: 
- ceremoniarz 1 i 2: w czasie śpiewu „Święty, święty” rozdają teksty Mszy 

św., a w czasie wezwania do modlitwy „Ojcze nasz”: zbierają 
- ministranci kadzidła: schodzą do zakrystii przed „Ojcze nasz” 

34. Komunia św.: pod dwiema postaciami, na stojąco, procesyjnie: 
- ministranci dzwonków: dzwonki 
- ministrant ołtarza: przynosi na ołtarz cztery puryfikaterze 
- ministranci z pateną: ustawiają się w następujących miejscach: 

- na środku: x2 
- w lewej nawie: x1 
- w prawej nawie: x1 

- cała służba liturgiczna ustawia się do Komunii św. zaraz po dzwonkach 
- po przyjęciu Komunii św. ceremoniarz: 

- znosi Mszał i mikrofon 
- umieszcza monstrancję i biały welon z lewej strony tabernakulum 

35. Po Komunii św.: 
- po Komunii św.: ministranci ołtarza: woda do puryfikacji 
- organista: pieśń na dziękczynienie 

36. Modlitwa po Komunii Św.: Celebrans: [miejsce przewodniczenia] 
- ministrant księgi: Święte Triduum Paschalne, s. 8 
- ministranci kadzidła: wychodzą z zakrystii na swoje miejsce 

37. Ogłoszenia: 
- na początku ogłoszeń: ministrant figury – idzie po figurę, a ministrant 

krzyża po krzyż 
- ceremoniarz: rozdaje świece księżom, zapala świece procesyjne w 

Bożym Grobie 
- kościelny: włączyć głośniki na zewnątrz 
- ceremoniarze i wyznaczenie ministranci: rozdają świece dla Służby 

Liturgicznej 
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38. Komentator: komentarz („Procesja rezurekcyjna”) 
- w czasie komentarza: 

~ Krzyż i Figura → ustawiają się na środku przy pierwszych ławkach 
~ 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 
~ ceremoniarze → idą do Bożego Grobu (mikrofon, welon) 
~ ministrant księgi → idzie do Bożego Grobu (obrzędy) 
~ Celebrans → z monstrancją udaje się do Bożego Grobu 

39. Wystawienie Najświętszego Sakramentu (w Bożym Grobie) 
- kadzidło: przed Bożym Grobem: zasypanie + okadzenie 
- Celebrans: wprowadzenie [mikrofon + księga] 

40. 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 
 

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

 Krzyż i Figura  
 Marianki  
 Ministranci i Lektorzy  
 MK  
 Księża  
 Dzwonki  
 Kadzidło  

Świece Celebrans Świece 
z Najświętszym Sakramentem 
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ceremoniarze: w czasie procesji: 
- wynieść figurę w Grobie / lub przykryć ją płótnem 
- kwiaty zamiast monstrancji 
- korporał na ołtarzu 
- stojak na krzyż 
- przygotować kartony na świece 
- ustawić się w wyznaczonym miejscu i czekać 

42. Powrót do kościoła: 
- figura → ołtarz przedsoborowy po prawej stronie 
- krzyż → po prawej stronie, obok ołtarza soborowego 
- świece zostawiamy w kartonach na balaskach 
- 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 

43. Celebrans: intonuje hymn „Te Deum” [ceremoniarz: mikrofon] 
- dzwonki dzwonią po zaintonowaniu hymnu 
- kadzidło: zasypanie i okadzenie 
- zaraz po skończonym hymnie – wszyscy klękamy 

44. Celebrans: Modlitwa końcowa (ceremoniarz: podać welon) 
45. Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem 

- ministrant dzwonków: dzwonki!!! 
- po błogosławieństwie ceremoniarz: odebrać welon 

46. Po schowaniu Najświętszego Sakramentu do tabernakulum – wszyscy wstajemy 
47. Wyznaczeni ministranci: prasa katolicka 
48. Po przyklęknięciu zejście (krótką drogą) do zakrystii według porządku: 

 

Porządek procesji: 
 Kadzidło  

 Ministranci i Lektorzy  
 Koncelebransi 

C 
 

 Celebrans   
 Ceremoniarze  

Marianki 


