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Obrzędy Mszy świętej 

z uwzględnieniem czynności wykonywanych przez Służbę Liturgiczną Ołtarza 

 

1. Ministranci, o wyznaczonej porze, ustawiają się w zakrystii i wspólnie z księdzem celebransem 

odmawiają modlitwę przed służeniem. W międzyczasie dzielą się na tych idących na stronę służącą i 

niesłużącą – lektorską. Jest to najbardziej odpowiedni moment na podzielenie się funkcjami! Strona 

służąca to ta przy wejściu do zakrystii, gdzie jest stoliczek z parametrami liturgicznymi oraz 

dzwonkami. Strona niesłużąca znajduje się przy kaplicy Matki Bożej. 

2. Ministranci wychodzą jeden z drugim do ołtarza. Pierwszy ministrant dzwoni sygnaturką trzy razy 

na wejście. Ostatni ministrant ze strony niesłużącej staje na wysokości krzyża przy ołtarzu, zaś 

pierwszy ze strony służącej na wysokości środka świec stojących po lewej stronie ołtarza. Kiedy 

celebrans dojdzie do środka ołtarza, wszyscy klękają na prawe kolano, robią ukłon a następnie udają 

się na swoje miejsca. 

3. Po wprowadzeniu do liturgii, hymnie Chwała na wysokości oraz kolekcie, następuje Liturgia Słowa. 

W trakcie jej trwania wsłuchujemy się w czytania mszalne, Ewangelię i homilię. Po homilii następuje 

Wyznanie wiary a następnie Modlitwa Wiernych. 

4. Liturgia Eucharystyczna rozpoczyna się zaraz po Modlitwie Wiernych. Ministranci wyznaczeni do 

rozłożenia kielicha oraz podania puszek z komunikantami szykują się i czekają do wezwania w 

modlitwie za zmarłych. Wtedy to jeden ministrant rozkłada kielich tak, by korporał znajdował się na 

środku ołtarza, w miarę blisko od księdza, palkę kładzie w okolicach prawego, górnego rogu korporału 

zaś kielich z puryfikaterzem i pateną ustawia po prawej stronie korporału. Wracając pamięta o 

zabraniu welonu z ołtarza. W międzyczasie drugi ministrant przynosi puszki i stawia je po prawej 

stronie rozłożonego kielicha. 

5. Po zakończeniu czytania Modlitwy Wiernych, ksiądz udaje się do ołtarza. Wtedy ministrant 

wyznaczony do podania ampułek bierze w prawą rękę wino, zaś w lewą wodę i zanosi do ołtarza. 

Przed zaniesieniem ampułek należy pamiętać o wyciągnięciu korka będącego w ampułce z winem. 

6. Kiedy ministrant podający ampułki wraca, przygotowują się ministranci dokonujący obrzędu 

obmycia rąk. W tym celu jeden ministrant bierze wodę w dzbanuszku oraz tackę, a drugi ręczniczek. 

Ministrant z wodą staje po prawej, a z ręczniczkiem po lewej. Idą do ołtarza zanim ksiądz odwróci się 

w ich stronę. Następnie po dokonaniu obmyci a wracają do stoliczka. W międzyczasie reszta 

ministrantów schodzi na stopień, gdzie znajdują się gong i dzwonki. 

7. Trwa ciąg dalszy Liturgii Eucharystycznej. Kapłan odmawia prefację a następnie odśpiewany zostaje 

hymn Święty, święty. Po odśpiewaniu hymnu, ministrant wyznaczony do dzwonienia bierze dzwonki i 

czeka na odpowiedni moment. Aby rozpoznać, kiedy należy zadzwonić, musimy obserwować 

czynności wykonywane przez księdza. W momencie rozpoczęcia czytania tajemnicy dnia, zaraz po 

hymnie, ksiądz rozkłada ręce, a po zakończeniu czytania – składa je. Wtedy należy zadzwonić. 

Przykład: Ksiądz rozkłada ręce i mówi: K: Zaprawdę, Święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. 

Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem, uroczyście obchodzimy święty Dzień 

Tygodnia, w którym Jezus Chrystus Zmartwychwstał i zesłał na Apostołów Ducha Świętego. Przez niego 

prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Teraz ksiądz składa ręce, a my dzwonimy. 
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8. Następuje obrzęd Przeistoczenia. Ksiądz wypowiada słowa zawarte w Mszale i dochodzi do 

momentu: Bierzcie i jedzcie z Tego wszyscy, to jest bowiem Ciało Moje, które za was będzie wydane. 

W tym czasie ministrant wyznaczony do gongu bierze młoteczek, i po tym zdaniu, w momencie 

podniesienia, uderza w gong, najpierw w jedną część a potem w drugą. Kolejność uderzenia - czy w 

górną czy w dolną część na początku, nie ma znaczenia.  Drugim momentem na uderzenie w gong 

jest zakończenie słów: Bierzcie i pijcie z Niego wszyscy. To jest bowiem kielich Krwi mojej nowego i 

wiecznego Przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie 

na moją pamiątkę. Wtedy kapłan ukazuje kielich a my używamy gongu. 

9. Po odłożeniu przez księdza kielicha i przyklęknięciu, ministrant, który dzwonił przed 

przeistoczeniem, dzwoni jeszcze raz. Potem wszyscy wstają.  

10. Następuje ciąg dalszy liturgii. Przed Komunią świętą, ministrant stojący najbliżej ołtarza idzie do 

księdza po znak pokoju.  W czasie pieśń Baranku Boży, jeden z ministrantów idzie do stoliczka, bierze 

pateny i rozdaje reszcie. Na zakończenie pieśni ministrant odpowiedzialny za dzwonki dzwoni tak jak 

przed przeistoczeniem. Po modlitwie ministranci z patenami pomagają w trakcie komunii świętej. 

Przypominam, że patenę trzymamy w jednej ręce, stojąc po prawej stronie księdza i podążając pateną 

za jego ręką. Kiedy ksiądz skończy udzielać Komunii, zgarnia palcem kawałki hostii, które leżą na 

patenie. Wtedy patenę trzymamy oburącz, a następnie odnosimy na swoje miejsce. Może się zdarzyć, 

że ksiądz nie zgarnie okruszków z pateny – wtedy patenę zanosimy na ołtarz. 

11. Po Komunii świętej księżą udają się do ołtarza. W tym czasie ministrant odpowiedzialny za ampułki 

bądź którykolwiek inny, bierze ampułkę z wodą  i czeka, aż ksiądz celebrans odwróci się w jego stronę 

z kielichem lub puszką – wtedy zanosimy wodę do puryfikacji. Jeżeli w ampułce z wodą była łyżeczka, 

wyjmujemy ją! W międzyczasie ministrant, który wcześniej dzwonił, klęka przy dzwonkach i czeka, 

kiedy OSTATNI KSIĄDZ SCHOWA NAJŚWIĘTSZY SAKRAMENT DO TABERNAKULUM. W momencie, 

kiedy klęka przed tabernakulum, dzwonimy.  

12. Następuje moment uprzątnięcia ołtarza. Kiedy ksiądz wyczyści puszki i kielich, ministranci 

zabierają je z ołtarza, a ostatni bierze welon kielichowy i zarzuca go na kielich, na którym znajdują się 

złożone przez księdza: puryfikaterz, palka i korporał. 

13. Po ogłoszeniach, przed błogosławieństwem, ministranci schodzą na stopnie przed ołtarzem. Gdy 

po błogosławieństwie, ksiądz ucałuje ołtarz, wszyscy schodzą do środka i stają w ten sam sposób, jak 

przy wejściu. Następnie klękają na prawe kolano, kłaniają się i schodzą do zakrystii.  

14. Po przyjściu do zakrystii odmawiamy modlitwę po służeniu. 
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