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ASYSTA LITURGICZNA 

Cel spotkania: Uświadomienie ministrantom wartości posługi podczas Eucharystii, oraz 
wytłumaczenie i opisanie poszczególnych funkcji asysty liturgicznej jak również przećwiczenie 
ich. 

Pomoc ą do dzisiejszego spotkania jest filmik instrukta żowy poprawnej asysty. Trwa on 
25 minut. Mo żna go pobra ć i wy świetli ć na rzutniku. Wspólnie obejrze ć i zastanowi ć się 
jakie bł ędy popełniamy w naszej parafii i „naprawi ć”. Po obejrzeniu przeprowadzi ć prób ę 
poprawnej asysty i tak ju ż stosowa ć do nast ępnej zmiany przepisów liturgicznych. 

W filmiku u żyto nast ępuj ących skrótów:  

OWMR - Ogólne Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego 2002 (wyd. pol. 2004) 
WOWMR - Wskazania Episkopatu Polski do Ogólnego Wprowadzenia do Mszału Rzymskiego 
(9 marca 2005) 
CE - Ceremoniał Liturgicznej Posługi Biskupów (2013) 
 

Filmik mo żna obejrze ć i pobra ć tutaj:  http://www.radom.oaza.pl/film/roznosci/1787-asysta 

1. Modlitwa i zapalenie świecy na rozpocz ęcie spotkania. 
 

2. Przypomnienie tre ści poprzedniego spotkania. 
 

3. Pytania wprowadzaj ące: 
 

• Jak myślicie, po co nam asysta liturgiczna i czemu ona służy? 
• Kto może służyć przy ołtarzu podczas liturgii? 
• Czy znacie jakieś funkcje pełnione przez ministrantów? Jeśli tak to jakie?  

 

OMÓWIENIE POSZCZEGÓLNYCH FUNKCJI :  

• TURYFERARIUSZ    – ministrant niosący trybularz 
• KRUCYFERARIUSZ  – ministrant krzyża 
• CEROFERARIUSZ   –  ministrant światła  
• NAWIKULARIUSZ     – ministrant niosący łódkę z kadzidłem 
• MINISTRANT KSIĘGI – odpowiedzialny jest za wszelkie księgi liturgiczne używane podczas 

Mszy Świętej oraz Nabożeństw. Przed liturgią do jego obowiązków należy zaznaczenie 
odpowiednich czytań w lekcjonarzu, przygotowanie Ewangeliarza oraz Mszału. 

• MINISTRANT OŁTARZA – jego najważniejszym zadaniem jest służenie Kapłanowi przez 
przynoszenie i podawanie darów oraz wcześniejsze ich przygotowanie. Troszczy się również o 
to, aby naczynia i szaty liturgiczne były otoczone wszelkim szacunkiem. 

• MINISTRANT OD PONTYFIKALII - Przed liturgią przygotowują welony do mitry i pastorału. W 
procesji wejścia i wyjścia idą za Biskupem.  
Na ramionach mają nałożone welony, przez które będą trzymali mitrę i pastorał.  
W prezbiterium stoją w pobliżu Biskupa, zasadniczo nie siadają podczas liturgii. 
Ściśle współpracują z ceremoniarzem (diakonem), który bezpośrednio bierze insygnia od Biskupa 
i mu przekazuje.  

• MINISTRANT OD MIKROFONU  –  Przed liturgią przygotowuje on mikrofon (najlepiej 
bezprzewodowy), zna jego obsługę. Wskazane, by był także specjalny uchwyt do podawania 
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mikrofonu. Podaje mikrofon zawsze, gdy celebrans tego potrzebuje. Pamięta o Credo, modlitwie 
powszechnej, modlitwie po Komunii, błogosławieństwie. Podczas przygotowania ołtarza ustawia 
mikrofon na ołtarzu. Podaje mikrofon koncelebransom w czasie modlitwy eucharystycznej 
(najpierw pierwszemu po prawej, potem po lewej stronie głównego celebransa). Jeśli jest diakon 
– podaje mu mikrofon na: znak pokoju i rozesłanie. 

• LEKTOR – ustanowiony do czytania fragmentów z Pisma Świętego, z wyjątkiem Ewangelii 
• CEREMONIARZ - to osoba odpowiedzialna za przygotowanie i przebieg liturgii, zwłaszcza, gdy 

jest ona sprawowana bardzo uroczyście. W kościołach parafialnych jest nim najczęściej jeden z 
najstarszych ministrantów. 
 
 

4. Omówienie szyków pochodu liturgicznego. 
 
UKŁAD PROCESJI:  
 

1. turyferariusz + nawikulariusz 
2. krucyferariusz 
3. ceroferariusze 
4. ministranci 
5. Lektor lub Diakon z Ewangeliarzem 
6. Celebrans z asystującymi diakonami 
7. Ministranci od pontyfikalii (jeśli celebransem jest biskup) 

 

 MOMENTY OKADZEŃ: 

1. podczas procesji na wejście; na początku Mszy św., do okadzenia krzyża i ołtarza;  
2. przed Ewangelią i podczas jej głoszenia;  
3. po złożeniu na ołtarzu chleba i kielicha – do okadzenia darów, krzyża, ołtarza, 

kapłana i ludu;  
4. podczas ukazania Hostii i kielicha po konsekracji 

 

PROCESJA CEROFARIUSZY NA EWANGELI Ę: 

Przed Ewangelią podchodzą do ołtarza, kłaniają się, biorą do rąk świece (równocześnie gdy 
kapłan albo diakon podnosi z ołtarza Ewangeliarz), następnie idą do ambony. Stojąc twarzami do 
siebie, słuchają Ewangelii (pozostają przy ambonie na czas błogosławieństwa Ewangeliarzem). 
Po Ewangelii zanoszą świece z powrotem do ołtarza, kłaniają się i rozchodzą na swoje miejsca. 
 
PROCESJA WYJŚCIA:  
 
Przed błogosławieństwem krucyferariusz, w towarzystwie ceroferariuszy, przynosi krzyż w okolice 
prezbiterium. Ustawia się na czele procesji wyjścia, pamiętając o pozostawieniu miejsca dla 
służby liturgicznej i koncelebransów i szykiem identycznym jak na procesję wejścia udają się do 
zakrystii. 
 

5. Cześć praktyczna spotkania.  
(Prowadzący spotkanie bierze wcześniej zabrane ze sobą paramenty i udaje się wraz z 
ministrantami do kościoła aby przećwiczyć omówioną teorię posługi.) 
 

6. MODLITWA NA ZAKOŃCZENIE. 

 

 


