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Struktura Mszy Świętej – Obrz ędy zako ńczenia 
 

1. Modlitwa do Ducha Świętego o dar mądrości. 
2. Spróbujmy wymienić po kolei części obrzędów zakończenia: 

 
OWMR: 90.Do obrzędów zakończenia należą: 
 
a) krótkie ogłoszenia, jeśli są konieczne; 
b) kapłańskie pozdrowienie i błogosławieństwo, które w pewnych dniach i 

okolicznościach może być ujęte w postaci modlitwy nad ludem albo w innym 
bardziej uroczystym sformułowaniu; 

c) odesłanie ludu przez diakona lub kapłana, aby każdy wrócił do swoich dobrych 
czynów, wielbiąc i błogosławiąc Boga;  

d) ucałowanie ołtarza przez kapłana i diakona, następnie głęboki ukłon w stronę 
ołtarza, wykonany przez kapłana, diakona i innych usługujących. 

 
3. Animator dzieli uczestników na 3 grupy. Każda z grup będzie musiała 

przedstawić inne zadanie podczas obrzędów zakończenia. 
• I grupa – piszą krótkie ogłoszenia  
• II grupa – przypominają sobie słowa pozdrowienia kapłańskiego, jaki 

gest wykonuje kapłan, w jakiej postawie uczestniczy w tym momencie 
lud zgromadzony na Eucharystii i jaki gest również czynią ludzie 

• III grupa – przypominają sobie słowa na odesłanie ludu, co lud 
odpowiada (jako ciekawostkę można podać zaaprobowane przez 
Stolicę Apostolską nowe rozesłania wiernych obowiązujące w Mszale 
Jana Pawła II – w Polsce jeszcze nie obowiązują, ale kiedyś będą: 
Alternatywne zakończenia brzmią: 

„ Ite ad evangelium Domini nuntiandum”   
(„Idźcie głosić Ewangelię Pańską”) 

„Ite in pace, glorificando vita vestra Dominum”   
(„Idźcie w pokoju, chwaląc waszym życiem Pana”) 

„Ite in pace, alleluja, alleluja”  („Idźcie w pokoju, alleluja, alleluja”), które 
można stosować w okresie wielkanocnym 

 
4. Następnie animator uczy uczestników formowania procesji wyjścia. 
Prowadzi krucyferariusz (ministrant niosący krzyż) w asyście akolitów (osoby 
niosące akolitki) po obu stronach. Następnie za akolitami ustawiają się 
ministranci, którzy wraz z kapłanem przyklękają na jedno kolano (akolici i 
krucyferariusz wykonują ukłon w kierunku ołtarza) i ruszają procesyjnie w stronę 
zakrystii. Należy zwrócić uwagę, że procesję wyjścia formuje się dopiero po 
błogosławieństwie, a nie jak często bywa w jego trakcie, co zakłóca i przeszkadza 
w skupieniu się na przyjęciu przez wiernych błogosławieństwa. 
 
Ciekawostki: 

Ogłoszenia parafialne mają swoje miejsce po modlitwie zamykającej obrzędy 
komunijne. Trzeba, aby były dobrze przemyślane i ograniczone do informacji 
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koniecznych. Zbyt długie ogłoszenia, przeradzające się w dodatkową homilię, 
zacierają u wiernych religijne przeżycia Mszy św., a powinny owocować w ciągu 
całego tygodnia. Dobry duszpasterz stwarza optymalne warunki dla przeżyć 
religijnych. Nie będzie w tym nic niestosownego, gdy duszpasterz złoży na koniec 
życzenia dobrego wypoczynku niedzielnego w religijnej atmosferze i w gronie 
rodziny. 
 
Błogosławieństwo kapłańskie może mieć zwykłą formę lub wzbogaconą przez 
Modlitwę nad ludem względnie formę uroczystą. Nowy Mszał zawiera 26 Modlitw nad 
ludem i tyleż formuł uroczystego błogosławieństwa do wyboru. 
 
Ta uroczysta forma błogosławieństwa kapłańskiego jest jedną z wielu, 
przewidzianych i opracowanych na wszystkie okresy roku liturgicznego oraz na Msze 
obrzędowe i o Świętych Pańskich. 
Główna myśl zawarta we wszystkich błogosławieństwach jest następująca: 
„Niech Bóg was obdarzy żywą wiarą, nadzieją, miłością, aby wasze życie duchowe 
obfitowało w dobre uczynki i przygotowało was do radości życia wiecznego”. 

5. Weryfikacja uczestników z całej struktury Mszy Świętej.  
6. Modlitwa dziękczynna za spotkanie. 
 

Diakonia Liturgiczna 
Ruchu Światło–Życie 


