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

- służba liturgiczna: 30 min. przed rozpoczęciem liturgii 

Wszystkich obowiązuje bardzo elegancki strój!!! 

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

- kielich uroczysty (pusty) z białą 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 ilośd dużych hostii 

do konsekracji + jedna dodatkowa na Wielki Piątek + dwa 
korporały lub jeden duży) 

- puszki do komunikowania x2 (pełne) 
- ampułki uroczyste (napełnione winem i wodą) 
- lavabo 
- cztery puryfikaterze (dodatkowo) 

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

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

~ wstążka I: s.128 
~ wstążka II: s. 198* 
~ wstążka III: s. 303* 
~ wstążka IV: s. 368* 

- Święte Triduum Paschalne ................................... [ministrant księgi] 
~ wstążka I: s. 4 
~ wstążka II: s. 8 

- Ewangeliarz .......................................................... [zakrystia główna] 
- Lekcjonarz tom II (otwarty) ............................................... [ambona] 
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- Modlitwa wiernych + intencje ........................................... [ambona] 
- Wprowadzenie do Modlitwy wiernych ................ [ministrant księgi] 
- Intencje Mszy ........................................................ [ministrant księgi] 
- Teksty komentarzy ...................................................... [komentator] 
- Koncelebrety .................................... [stolik: po lewej x2 i prawej x2] 

- Pulpit pod Ewangeliarz ... [po prawej stronie ołtarza przedsoborowego] 
- Welony naramienne (x2) ................................. [stolik po lewej i  prawej] 
- Krzyż procesyjny (zasłonięty) ..................................... [zakrystia główna] 
- Świece (jedna para) ................................................... [zakrystia główna] 
- Kadzidło i łódka .......................................................... [zakrystia główna] 
- Pateny dla ministrantów ................................. [stolik po lewej i prawej] 
- Dzwonki i kołatki ....................................................... [schody po prawej] 
- Kwiaty dla księży ........................................................ [zakrystia główna] 
- Klucz do ciemnicy ........................................................ [stolik po prawej] 
- Koszyki do kolekty (x3) ................................................ [stolik po prawej] 
 

UWAGA: 
Strony oznaczone są patrząc na ołtarz! 

 
Przed rozpoczęciem liturgii: 
Ceremoniarze: 
- Przygotowad odpowiednią ilośd miejsc dla Służby Liturgicznej 
- Na ołtarzu nie ma nic! 
- Tabernakulum puste i otwarte, lampka wieczna zgaszona 
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: zapalid wszystkie światła 
- Droga do Nieba! 
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Porządek procesji: 
 

 Łódka i Kadzidło  
Świece Krzyż Świece 

 Marianki  
 Ministranci i lektorzy  
 Lektor z Ewangeliarzem  

 
Koncelebransi 

Celebrans 
 

 C1, MK, C2  
 
 
1. Komentarz: „Wprowadzenie” (5 min. przed rozpoczęciem liturgii): 

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

I. OBRZĘDY WSTĘPNE 
 

2. Procesja wejścia (długa, uroczysta): 
- według wyżej podanego planu 
- organista: pieśo na wejście (min. do zakooczenia okadzania 

ołtarza) 
- po przyjściu do prezbiterium: 

- kadzidło i łódka→ ukłon przed stopniami ołtarza i na swoje 
miejsce 

- świece → ukłon i świece na ołtarz, potem wracamy przed 
stopnie ołtarza 

- krzyż → do zakrystii głównej 
- marianki → po oddaniu czci ołtarzowi przed prezbiterium, na 

swoje miejsce 
- Lektor z Ewangeliarzem → umieszcza Ewangeliarz na ołtarzu i 

wraca przed stopnie ołtarza 
- Służba Liturgiczna → ustawia się przed stopniami w rzędach 

(po pięd osób) 
Nie ma przyklęknięcia!!! Wykonujemy głęboki pokłon skierowany 
w stronę ołtarza 



 5 

3. Ucałowanie ołtarza: wszyscy koncelebransi i główny celebrans 
4. Okadzenie ołtarza: do ołtarza podchodzi tylko kadzidło 
5. Znak krzyża, pozdrowienie, (ministrant księgi: intencje) 

wprowadzenie, akt pokuty: Celebrans ....... [miejsce przewodniczenia] 
6. Komentarz: „Gloria” (po modlitwie: „Niech się zmiłuje nad nami…”): 

komentator: ............................................ [stojak przy zakrystii głównej] 
- w czasie komentarza ministranci dzwonków: biorą dzwonki 

(dzwonimy w postawie klęczącej) 
7. Celebrans: intonuje: Chwała na wysokości Bogu 

- ministranci dzwonków: zaczynają dzwonid po zaintonowaniu!!! 
- dzwonią wszystkie: dzwonki + gong 
- po skooczonym śpiewie odłożyd dzwonki i zastąpid je kołatkami 

8. Modlitwa Kolekta: Celebrans: ..................... [miejsce przewodniczenia] 
- ministrant księgi: Święte Triduum Paschalne, s. 4 
 

II. LITURGIA SŁOWA 
 

9. Komentarz: „Liturgia Słowa” (po odpowiedzi: Amen, kooczącej Kolektę): 
komentator: ............................................ [stojak przy zakrystii głównej] 

10. Czytanie 1: lektor 1 (Wj 12,1-8.11-14) .................................... [ambona] 
11. Psalm: psałterzysta  ................................................................ [ambona] 
12. Czytanie 2: lektor 2 (1 Kor 11,23-26) ...................................... [ambona] 
13. Śpiew przed Ewangelią: psałterzysta: Chwała Tobie Królu Wieków: 

(min. do zakooczenia procesji z Ewangeliarzem) 
- ministranci kadzidła: zasypanie kadzidła w miejscu przewodniczenia 
- ministranci światła: biorą świece z ołtarza 
- ustawia się procesja z Ewangeliarzem: 

- ceremoniarz: usuwa lekcjonarz z ambony i podnosi mikrofon 
14. Ewangelia: Ksiądz .................................................................... [ambona] 

- po Ewangelii: 
- organista: powtarza Chwała Tobie… 
- ministranci kadzidła → do zakrystii 
- świece → na stolik po prawej stronie 
- Ewangeliarz → na pulpit po prawej stronie ołtarza przedsoborowego 

15. Nie ma Wyznania wiary!!! 
16. Homilia: Ksiądz ........................................................................ [ambona] 
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17. Modlitwa Powszechna: 
- Celebrans: wprowadzenie i zakooczenie[miejsce przewodniczenia] 

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

 

III. LITURGIA EUCHARYSTYCZNA 
 

18. Przygotowanie darów: 
- ministranci dzwonków: KOŁATKI!!! 
- organista: pieśo na przygotowanie darów (min. do zakooczenia 

okadzania ludzi) 
- ministranci kadzidła: wychodzą z zakrystii na swoje miejsce 
- ministranci ołtarza: kolejnośd przynoszenia darów: patena głęboka 

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

- kolekta (wyznaczeni ministranci) 
- 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 

19. Ceremoniarz 1 i 2: w czasie śpiewu „Święty, święty” rozdają teksty 
Mszy św., a w czasie wezwania do modlitwy „Ojcze nasz”: zbierają 
Nie podajemy mikrofonu!!! 

20. Komunia św.: pod dwiema postaciami, na stojąco, procesyjnie: 
- ministranci dzwonków: KOŁATKI!!! 
- ceremoniarz: 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 

kołatkach (schodzimy od zaczynając od najmłodszych) 
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- po przyjęciu Komunii św. ceremoniarz: 
- znosi Mszał i mikrofon 
- umieszcza świece na ołtarzu i zapal je 
- umieszcza przy korporale Melchizedeka 
- zapala świece przy ciemnicy 

21. Po Komunii św.: 
- po Komunii św.: ministranci ołtarza: woda do puryfikacji 
- organista: pieśo na dziękczynienie 
- celebrans: korporał zostaje na ołtarzu (umieścid na nim puszki z 

Komunią św.) 
- tabernakulum pozostaje cały czas otwarte 

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

23. Życzenia 
24. Ogłoszenia i zaproszenie do adoracji: Celebrans 

 

IV. PRZENIESIENIE NAJŚW. SAKRAMENTU 
 

25. Komentarz: „Przeniesienie Najświętszego Sakramentu” (po ogłoszeniach): 
komentator: ........................................... [stojak przy zakrystii głównej]: 
W czasie komentarza: 
- Krzyż → ustawiają się na środku, przed stopniami prezbiterium 
- Marianki → pozostają na swoim miejscu 
- Kadzidło → ustawia się na środku, przed balaskami 
- Ministranci → ustawiają się w pozycji wyjściowej i klękają 

26. Celebrans i cała służba liturgiczna klęka przed ołtarzem: 
- ministranci kadzidła: zasypanie i okadzenie 
- ceremoniarz 1 i 2: podają dwa welony wyznaczonym księżom i 

zabiera klucz do ciemnicy 
- ministranci światła idą po świece, które znajdują na ołtarzu i stają 

ze świecami twarzą do siebie 
- Księża biorą puszki z Komunią św. i przykrywają je welonami 
- Dopiero wtedy rusza procesja według następującego porządku 

- Ministranci robią „przeplatankę” na wysokości ambony, po 
czym robią szpaler 
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27. Procesja do ciemnicy (środkiem i między ławkami, a dużą amboną: 
- Organista (jak ruszy procesja): Sław języku tajemnicę 

 

Porządek procesji: 
 

 Krzyż  
 Ministranci  
 C1, MK, C2  
 Kadzidło  

Świece Najświętszy Sakrament Świece 
 

Marianki pozostają na swoim miejscu!!! 
 

28. Po przyjściu do ciemnicy: umieszcza się Najświętszy Sakrament w ciemnicy: 
- krzyż → ustawia się z lewej strony wejścia do ciemnicy 
- ministranci światła → stawiają świece w wyznaczonym miejscu i 

wracają do pozostałych ministrantów 
- ceremoniarz 1 i 2: odbierają welony 
- ministranci kadzidła → ustawiają się obok ciemnicy → zasypanie 
- Celebrans: okadzenie i po okadzeniu zamyka ciemnicę 
- organista: w tym czasie Przed tak wielkim Sakramentem 

29. Adoracja w ciszy. Po adoracji: 
- ministranci kadzidła → wraca przed kolumnę ministrantów 
- krzyż → wraca przed kolumnę ministrantów 
- wszyscy: klękają w stronę ciemnicy!!! 

30. Schodzimy do zakrystii według następującego porządku: 
 

Porządek procesji: 
 Kadzidło  

 Krzyż  
 Ministranci i Lektorzy  
 Celebransi  

 Ceremoniarze  
 

31. Po wspólnej modlitwie w zakrystii pozostają tylko księża, 
ceremoniarze i wyznaczeni ministranci. Reszta udaje się do „drugiej” 
zakrystii (nie przyklękamy przed tabernakulum) 

32. Obnażenie ołtarza *księża + ceremoniarze] 


