
Temat: Struktura Mszy świętej. 

Wiedza, umiejętności, postawy:  

• ministranci potrafią we właściwej kolejności wymienić cztery główne części Mszy 

świętej 

• wiedzą, w jakie dni w liturgii przypadają: hymn Chwała na wysokości, trzy czytania, 

Wyznanie wiary 

• potrafi wymienić części stałe Mszy św. 

Przykładowe formy pracy:  

• omówienie głównych części Mszy św. w oparciu o Ogólne wprowadzenie do Mszału 

rzymskiego 

• przedstawienie charakterystycznych cech części Mszy św., omówienie, co w danej 

chwili się dokonuje 

• wskazanie, jakie funkcje winno się pełnić w konkretnych momentach Mszy św. 

 

Lp. Przebieg zbiórki Metody Pomoce 

1. 
Rozpoczęcie 

Przywitanie; odmówienie modlitwy, np. Ojcze nasz 

  

2. 

Sprawy porządkowe 

Sprawdzenie obecności, omówienie spraw bieżących oraz 

planowanych przedsięwzięć 

 Lista obecności 

3. 

Wprowadzenie 

Na początku warto uwrażliwić ministrantów, aby po 

przyjściu do kościoła przywitali się z Panem Jezusem w 

Najświętszym Sakramencie. Należy zwrócić uwagę na 

przyklęknięcie i osobistą, krótką modlitwę. 

 

Zakrystia jest częścią kościoła, warto przypomnieć o 

zachowaniu ciszy, odpowiednim zachowaniu, a także o 

przygotowaniu bezpośrednim do Mszy św. (podział 

obowiązków, ale również wzbudzenie intencji). 

 

W ramach wprowadzenia, posiłkując się filmem, należy 

ukazać wartość i sens Eucharystii w życiu chrześcijanina. 

Projekcja filmu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/fck

BkBZAN1Y (czas 

trwania – 5:23) 

4. 

Realizacja 

Msza święta – dwa stoły (stół Słowa, stół Chleba). 

Ukazujemy komplementarność obu części Mszy świętej. 

Należy też wskazać, że liturgia słowa podprowadza do 

liturgii eucharystycznej i pozwala ją głębiej przeżyć. 

 https://youtu.be/B7

RQg_eLRM0 (czas 

trwania – 2:42) 

5. 

Struktura Mszy świętej: 

a) obrzędy wstępne (procesja, okadzenie krzyża i 

ołtarza, znak krzyża, pozdrowienie wiernych, 

wprowadzenie do liturgii, akt pokuty, hymn 

Gloria, kolekta) 

b) liturgia słowa (czytania mszalne z Ewangelią, 

homilia, Credo, modlitwa wiernych) 

c) liturgia eucharystyczna (przygotowanie darów, 

prefacja, modlitwa eucharystyczna, doksologia, 

Ojcze nasz, embolizm, Komunia św., modlitwa 

po Komunii św.) 

 OWMR, rozdz. II 

https://youtu.be/fckBkBZAN1Y
https://youtu.be/fckBkBZAN1Y
https://youtu.be/B7RQg_eLRM0
https://youtu.be/B7RQg_eLRM0


d) obrzędy zakończenia (ogłoszenia, 

błogosławieństwo, rozesłanie, wyjście do 

zakrystii) 

Omawiając poszczególne elementy w strukturze Mszy 

świętej staramy się je objaśnić, jednocześnie ukazując 

kolejne czynności i ich podział pomiędzy celebransem, 

służbą liturgiczną oraz ludem. Należy pamiętać, żeby 

uwrażliwić ministrantów na duchowe przeżywanie Mszy 

św. Tym bardziej, że ich zaangażowanie w posługę przy 

ołtarzu przenosi ich uwagę na czynności i może 

powodować rozproszenia. 

6. 

Prowadzący wymienia części stałe Mszy św.: 

a) Śpiew Kyrie 

b) Hymn Gloria 

c) Credo 

d) Śpiew Sanctus 

e) Śpiew Agnus Dei 

W ramach powtarzania zdobytych informacji warto 

zapytać ministrantów, w których momentach Mszy św. 

dane części stałe występują. Będzie to dobry moment do 

omówienia rangi świąt obowiązujących w liturgii 

Kościoła: wspomnienie, święto i uroczystość. Ministranci 

muszą utrwalić sobie fakt, że: 

a) w uroczystość w liturgii pojawia się hymn Gloria, 

dwa czytania i Credo  

b) w święto hymn Gloria i jedno czytanie 

c) we wspomnienie – jedno czytanie 

  

7. 

Podsumowanie 

Miejsce na pytania do ministrantów związane z tematem 

spotkania oraz na pytania ministrantów do prowadzącego 

Rozmowa 

podsumowująca 

 

8. 

Zakończenie 

Modlitwa na zakończenie: Chwała Ojcu i 

błogosławieństwo 

  

 


