
T:Co to jest msza święta? Postawy ministranta podczas mszy św.  

Wezwania kapłana w czasie mszy św. 

Msza św. jest to bezkrwawe powtórzenie krwawej ofiary Jezusa Chrystusa.  

W czasie Mszy świętej chleb staje się Ciałem Chrystusa, a wino – Jego 

Krwią. 
 

Główne części mszy św. 

1. Obrzędy wstępne (od procesji na wejście do kolekty włącznie) 

2. Liturgia Słowa (od 1 czytania do modlitwy powszechnej włącznie) 

3. Liturgia Eucharystyczna (od przygotowania darów do modlitwy po 

komunii włącznie) 

4. Obrzędy zakończenia (błogosławieństwo, procesja wyjścia, ewentualnie 

przed błogosławieństwem krótkie ogłoszenia) 

 

Podczas mszy św. ministrant powinien przede wszystkim zachować postawę 

modlitewną.  

W prezbiterium nie biegamy.  

Msza święta powinna toczyć się bez pośpiechu. Należy zachować powagę, 

opanowanie i skupienie aby dobrze wykonać swoje funkcje. W czasie mszy 

powinno się odpowiadać na wezwania księdza.  

 

  



Przykładowe wezwania: 

K – ksiądz 

B – biskup 

W – wierni 

 

Przygotowanie darów (zazwyczaj pieśń, czasem kapłan odmawia na głos 

modlitwy) 

…podnosi patenę z chlebem i mówi: 

K.: Błogosławiony jesteś, Panie Boże wszechświata, bo dzięki Twojej 

hojności otrzymaliśmy chleb, który jest owocem ziemi i pracy rąk ludzkich; 

Tobie go przynosimy, aby stał się dla nas chlebem życia. 

W.: Błogosławiony jesteś, Boże, teraz i na wieki. 

 

Nad kielichem z winem kapłan modli się słowami:                 

K.: Błogosławiony jesteś, Panie Boże wszechświata, bo dzięki Twojej 

hojności otrzymaliśmy wino, które jest owocem winnego krzewu i pracy rąk 

ludzkich; Tobie je przynosimy, aby stało się dla nas napojem duchowym. 

W.: Błogosławiony jesteś, Boże, teraz i na wieki. 

 

Po przygotowaniu darów 

K.: Módlcie się, aby moją i waszą Ofiarę przyjął Bóg, Ojciec 

Wszechmogący.         

W.: Niech Pan przyjmie Ofiarę z rąk twoich na cześć i chwałę swojego imienia, 

a także na pożytek nasz i całego Kościoła świętego. 

 

Na początek prefacji: 

K: Pan z wami. 

W: I z Duchem Twoim. 

 

K: W górę serca. 

W: Wznosimy je do Pana. 

 

K: Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu 

W: Godne to i sprawiedliwe. 

 

 

 

 



Błogosławieństwo pontyfikalne (udzielane tylko przez biskupa): 

B: Pan z wami. 

W: I z duchem Twoim. 

B: Niech imię pańskie będzie błogosławione. 

W: Teraz i na wieki. 

B: Wspomożenie nasze w imieniu Pana. 

W: Który stworzył niebo i ziemię. 

 

Inne 

K: Wspomożenie nasze w Imieniu Pana  

W: Który stworzył niebo i ziemię 

K: Panie otwórz wargi moje  

W: A usta moje będą głosić Twoją chwałę 

 

Podczas nabożeństw 

 

Litania loretańska 

w ciągu roku: 

K. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko. 

W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. 

 

okresie wielkanocnym: 

K.: Raduj się i wesel, Panno Maryjo, Alleluja. 

W.: Bo zmartwychwstał Pan prawdziwie, Alleluja. 

 

Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa 

 

K. Jezu cichy i pokornego serca. 

W. Uczyń serca nasze według Serca Twego. 

 

Litania do Wszystkich Świętych 

 

Chryste, usłysz nas. Chryste, usłysz nas. 

Chryste, wysłuchaj nas. Chryste, wysłuchaj nas 

 

 


