
Temat: Znaczenie prezbiterium, ambony i ołtarza. 

Wiedza, umiejętności, postawy: 

• wyjaśnienie znaczenia prezbiterium, ołtarza i ambony 

• kształtowanie postawy czci i szacunku do miejsca, gdzie dokonują się proklamacja 

słowa Bożego i Eucharystia  

• ćwiczenie prawidłowego przyjmowania postaw w czasie Mszy świętej  

Przykładowe formy pracy:  

• postawy i gesty podczas Mszy świętej, szczególnie te, które wyrażają cześć i szacunek 

 

Lp. Przebieg zbiórki Metody Pomoce 

1. 
Rozpoczęcie 

Przywitanie; odmówienie modlitwy, np. Ojcze nasz 

  

2. 
Sprawy porządkowe 

Sprawdzenie obecności, ogłoszenia 

 Lista obecności 

3. 

Wprowadzenie 

Temat wprowadzający: 

a) piękno i godność świątyń oraz przedmiotów 

związanych z kultem Bożym 

b) szlachetna służba sztuki 

c) przyczynia się do utwierdzenia wiary i 

pobożności 

Rozmowa 

wprowadzająca 

 

4. 

Realizacja 

1. Prezbiterium ‒ centrum świątyni:  

Dlaczego najczęściej cechuje je pewne podwyższenie oraz 

odmienna forma i wystrój? (najważniejsza przestrzeń w 

świątyni ‒ miejsce głoszenia słowa Bożego i składania 

uczty ofiarnej) 

2. Ołtarz ‒ centrum prezbiterium: 

Zastosowanie analogii stołu ‒ jaką role odgrywa stół w 

domu/mieszkaniu? (jeden z najistotniejszych mebli; 

spotkanie z rodziną; spożywanie posiłków ‒ te są 

niezbędne dla życia) 

a) ołtarz centralnym miejscem prezbiterium ‒ 

dlaczego? (miejsce uobecnienia Ofiary krzyża; 

dziękczynienie; życiodajny sakrament) 

b) głęboki skłon przy podejściu, przy odejściu, przy 

przecinaniu jego osi (por. OWMR 49) 

3. Ambona ‒ centralne miejsce liturgii słowa: 

Wyjście od etymologii: gr. „anabaino” ‒ „wchodzę”, 

„wstępuję” (por. Mk 3, 13; Ef 4, 8-10) 

a) początkowo obok ołtarza budowano 

podwyższenie, nazwane później amboną (by 

zwiększyć słyszalność)  

b) obecnie ambona winna być tak umieszczona, by 

czytający byli dobrze widziani przez wiernych 

c) miejsce winno skupiać na sobie uwagę wiernych 

‒ dlaczego? (miejsce centralne podczas liturgii 

słowa, w którym obecny jest Chrystus) 

Zadawanie pytań, 

wspólne szukanie 

odpowiedzi, 

nakierowywanie 

rozmowy na 

wydobycie istoty 

danego tematu 
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5. 

Podsumowanie 

Miejsce na pytania do kandydatów związane z tematem 

spotkania oraz na pytania kandydatów do prowadzącego 

Rozmowa 

podsumowująca 

 



6. 
Zakończenie 

Modlitwa na zakończenie, np. Chwała Ojcu 

  

 


