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Struktura Mszy Świętej – Liturgia Eucharystyczna 
(od procesji z darami do prefacji). 

 
Spotkanie powinno odbyć się w kościele lub w kaplicy. 
 
1. Znak krzyża świętego, zapalenie świecy. 
2. Modlitwa do Ducha Świętego o dar skupienia, mądrości, radości i odwagi w wypowiadaniu 
swojego zdania. 
3. Przypomnienie poprzedniego spotkania. Podsumowanie najważniejszych treści za 
pomocą metody „burzy mózgów”. 
4. Przedstawienie dzisiejszego tematu – wyjaśnienie, dlaczego jesteśmy w kościele (kaplicy).  
 
Spotkaliśmy się w kościele (kaplicy), ponieważ chcemy dzisiaj porozmawiać o najważniejszej 
części Mszy Świętej, jaką jest Liturgia Eucharystyczna. Przez najbliższe 45 min. nasze oczy 
będą zwrócone ku ołtarzowi, bo właśnie od chwili rozpoczęcia Liturgii jest on jej 
najważniejszym miejscem.  
 
5. Pytania: 

� Kiedy i przez Kogo była sprawowana pierwsza Eucharystia?  
(Pierwsza Eucharystia była sprawowana przez samego Chrystusa w czasie Ostatniej 
Wieczerzy - Wielki Czwartek).  

 
� Jakie sakramenty ustanowił Chrystus w Wielki Czwartek? 
(Eucharystia i Kapłaństwo) 

 
� Jakimi słowami Chrystus ustanowił sakrament Eucharystii? 
„<<Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem Ciało moje (…) 

Bierzcie i pijcie (…) to jest kielich Krwi mojej (…) >>” 
 

� Jakimi słowami Chrystus ustanowił sakrament Kapłaństwa? 
„<< To czyńcie na moją pamiątkę>>". 

 
Dlatego też Kościół tak ułożył cały obrzęd Liturgii Eucharystycznej, że jego części 
odpowiadają tym słowom i czynnościom Chrystusa.  
 
6. Animator rozdaje fragmenty z Ogólnego Wprowadzenia do Mszału Rzymskiego z 
załącznika 1 (powycinane wcześniej). Następnie prosi uczestników o odczytanie fragmentów 
w ciszy. Dalej zadaje pytanie, a uczestnicy starają się znaleźć w tekście odpowiedź na 
zadane pytanie. W razie problemów z odpowiedzią Animator naprowadza, podpowiada, aby 
uczestnik sam znalazł rozwiązanie. 
  
I. CHLEB I WINO DO SPRAWOWANIA EUCHARYSTII 

 
� Jakiego chleba używa się w czasie sprawowania Eucharystii? (319, 320) 

 
319. Idąc za przykładem Chrystusa Pana, Kościół do sprawowania Uczty Pańskiej zawsze 
używał chleba i wina z wodą. 
320. Chleb, którego używa się do sprawowania Eucharystii, powinien być czysto pszenny, 
świeżo wypieczony i niekwaszony, zgodnie ze starożytną tradycją Kościoła łacińskiego. 
 

� Na ile części kapłan może połamać hostię? (321) 
 

321. Natura znaku domaga się tego, by materia służąca do sprawowania Eucharystii miała 
wygląd pokarmu. Wynika stąd, że chleb eucharystyczny, jakkolwiek niekwaszony i w formie 
tradycyjnej, powinien być tak przyrządzony, aby kapłan w czasie Mszy z ludem mógł 
rzeczywiście przełamać Hostię na kilka części i rozdzielić przynajmniej niektórym wiernym. 
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Nie wyklucza się jednak małych hostii, gdy wymaga tego większa liczba przyjmujących 
Komunię świętą lub inne racje duszpasterskie. Czynność łamania chleba, która w okresie 
apostolskim dała nazwę Eucharystii, wyraźniej ujawni moc i wymowę znaku jedności 
wszystkich w jednym Chlebie. Będzie też znakiem miłości, ponieważ jeden Chleb dzieli się 
między braci. 
 

� Jakie wino stosuje się do celebrowania Mszy Świętej? (322 i 323) 
 

322. Wino do celebrowania Eucharystii powinno być z owocu winnego krzewu (por. Łk 
22,18), naturalne i czyste, to jest bez jakichkolwiek dodatków obcych substancji.  
323. Należy troskliwie dbać o to, by chleb i wino przeznaczone do Eucharystii były 
przechowywane w doskonałym stanie. Tak więc wino należy chronić przed skwaśnieniem, a 
chleb strzec przed zepsuciem i zeschnięciem, które utrudniłoby jego łamanie. 
 

� Co powinien zrobić kapłan, jeśli po konsekracji lub w czasie przyjmowania Komunii 
świętej spostrzeże, że zamiast wina do ampułki wlano wodę? (324) 

 
324. Jeśli po konsekracji lub w czasie przyjmowania Komunii świętej kapłan spostrzeże, że 
zamiast wina wlano wodę, po usunięciu wody do jakiegoś naczynia wlewa do kielicha wino z 
wodą i konsekruje, wypowiadając słowa dotyczące konsekracji kielicha, nie ma zaś 
obowiązku powtórnego konsekrowania chleba.  
 

7. Metoda aktywizacyjna: domino liturgiczne. Animator korzysta z załącznika 2. Wycięte 
wcześniej karteczki rozdaje uczestnikom, którzy mają za zadanie dopasować definicje do 
nazwy wykonywanej czynności. Najszybszy uczestnik wygrywa. Poniżej znajdują się 
rozszerzone definicje prezentowanej gry.  

a) Śpiew na ofiarowanie – pieśń śpiewana podczas procesji z darami i przygotowania 
darów, aż do słów „Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę” (lub inną formę dozwoloną 
przez Mszał Rzymski).  
 

b) Procesja z darami – uroczyste przyniesienie darów do ołtarza. Zazwyczaj oprócz 
chleba i wina zanosi się inne dary (np. bochenek chleba, kwiaty). Należy pamiętać, 
że gdy w procesji niesie się więcej darów, wtedy chleb i wino oddaje się w ręce 
kapłana na końcu. Procesję z darami powinni prowadzić ministranci kadzidła.  
 

c) Przygotowanie darów – kapłan ofiaruje Bogu chleb i wino i prosi o to, aby przemieniły 
się w Ciało i Krew Chrystusa. 
 

d) Okadzenie darów i ołtarza – stosowane podczas uroczystych Mszy świętych.  
 

e) Lavabo – tak zwane obmycie rąk kapłana. Ministranci podchodzą z lawaterzem 
(miseczka i dzbanuszek – zamiast dzbanuszka można użyć ampułki z wodą) i 
ręczniczkiem do kapłana. Następuje obmycie jego rąk (następnie wyciera je w 
ręczniczek). Symbolikę gestu wyrażają słowa, które podczas obmycia wypowiada 
kapłan: „Obmyj mnie, Panie z mojej winy i oczyść mnie z grzechu mojego”.  
 

f) Modlitwa nad darami – jest to modlitwa pochodząca z formularza (oficjum) na dany 
dzień. Jest ona podsumowaniem (kończy) obrzędów przygotowania darów i swego 
rodzaju wprowadzeniem do Modlitwy eucharystycznej. 

8. Rozmowa z uczestnikami o wymienionych czynnościach, odpowiedzi na pytania 
uczestników dotyczące czynności ministranta. Zaleca się przeprowadzenie próby czynności: 
rozłożenie kielicha, przygotowanie darów, okadzenie darów i ołtarza, lavabo. 
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9. Pytania podsumowujące – prawda czy fałsz. Uczestnicy mogą odpowiadać tylko TAK lub 
NIE. W przypadku rozpoznania błędnej odpowiedzi, wspólnie podajemy poprawną. 

1) Liturgia Eucharystyczna rozpoczyna się procesją z darami. TAK 
 
2) Pierwsza Eucharystia była sprawowana przez samego Chrystusa w czasie Ostatniej 
Wieczerzy - Wielki Piątek.  
NIE – w Wielki Czwartek Chrystus sprawował pierwszą Eucharystię. 
 
3) Chleb, którego używa się do sprawowania Eucharystii, powinien być sporządzony na 
dobrym zakwasie.  
NIE - Chleb, którego używa się do sprawowania Eucharystii, powinien być czysto pszenny, 
świeżo wypieczony i niekwaszony. 
 
4) Wino do celebrowania Eucharystii powinno być z owocu winnego krzewu z dodatkowymi 
substancjami smakowymi.  
NIE – OWMW wyraźnie mówi, ze wino musi być naturalne i czyste. 
 
5) Należy pamiętać, że gdy w procesji niesie się więcej darów, wtedy chleb i wino oddaje się 
w ręce kapłana na końcu. TAK 
 
6) Lavabo to tak zwane obmycie rąk kapłana. TAK 
 
7) Dym kadzidła symbolizuje nasze modlitwy, które zanosimy przed Panem przez ręce 
kapłana. TAK 
 
8) Kapłan nie może połamać hostii więcej niż na dwie części.  
NIE – nie ma takiego przepisu, jeśli istnieje konieczność, kapłan przełamuje hostię na 
mniejsze części. 
 
9) Modlitwa nad darami rozpoczyna się od słów: „Zaprawdę godne to i sprawiedliwe…”. TAK 

10) Modlitwa nad darami jest podsumowaniem (kończy) obrzędów przygotowania darów i 
swego rodzaju wprowadzeniem do Modlitwy eucharystycznej. TAK 

 

10. Modlitwa na zakończenie o dar pięknego przeżywania Liturgii. (Załącznik 3) 

 Modlitwa Ministranta  
Panie Jezu Chryste, Ty wezwałeś mnie, 
abym szedł za Tobą drogą do Ojca. 
Chcę iść z Tobą, chcę żyć z Ciebie. 
Bądź światłem, które mnie oświeca. 
Bądź moim Mistrzem, którego kocham, 
i za którym idę. 
 
Wyryj głęboko w moim sercu słowo Twoje. 
Naucz mnie patrzeć na Twój przykład. 
Napełnij mnie Twoim życiem, abym uwielbiał Ojca 
i służył braciom tak, jak Ty nakazałeś. 
Wybaw mnie od grzechu. 
 
Przełam we mnie to, co się Tobie opiera. 
Daj mi Ducha Twego i dozwól, 
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aby obietnica Twoja wypełniła się we mnie. 
Chcę żyć przez Ciebie, z Tobą i w Tobie - 
w miłości Ducha Świętego ku chwale Ojca. 
 
Maryjo, Matko Kościoła, Królowo świata, 
bądź mi Matką na drogach mojego życia. 
Wyjednaj mi Matko pięknej miłości 
Ducha miłości, co nigdy nie ustaje, 
Ducha mądrości Krzyża, 
co wiedzie do Zmartwychwstania. 
 
Święty Janie Berchmansi, 
Apostole całkowitego oddania się Bogu i bliźnim 
na wzór Maryi - módl się za mną. 
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Załącznik 1 – fragmenty OWMR 
 
319. Idąc za przykładem Chrystusa Pana, Kościół do sprawowania Uczty Pańskiej zawsze 
używał chleba i wina z wodą. 
320. Chleb, którego używa się do sprawowania Eucharystii, powinien być czysto pszenny, 
świeżo wypieczony i niekwaszony, zgodnie ze starożytną tradycją Kościoła łacińskiego. 
 
 
321. Natura znaku domaga się tego, by materia służąca do sprawowania Eucharystii miała 
wygląd pokarmu. Wynika stąd, że chleb eucharystyczny, jakkolwiek niekwaszony i w formie 
tradycyjnej, powinien być tak przyrządzony, aby kapłan w czasie Mszy z ludem mógł 
rzeczywiście przełamać Hostię na kilka części i rozdzielić przynajmniej niektórym wiernym. 
Nie wyklucza się jednak małych hostii, gdy wymaga tego większa liczba przyjmujących 
Komunię świętą lub inne racje duszpasterskie. Czynność łamania chleba, która w okresie 
apostolskim dała nazwę Eucharystii, wyraźniej ujawni moc i wymowę znaku jedności 
wszystkich w jednym Chlebie. Będzie też znakiem miłości, ponieważ jeden Chleb dzieli się 
między braci. 

 
 

322. Wino do celebrowania Eucharystii powinno być z owocu winnego krzewu  
(por. Łk 22,18), naturalne i czyste, to jest bez jakichkolwiek dodatków obcych substancji.  
323. Należy troskliwie dbać o to, by chleb i wino przeznaczone do Eucharystii były 
przechowywane w doskonałym stanie. Tak więc wino należy chronić przed skwaśnieniem, a 
chleb strzec przed zepsuciem i zeschnięciem, które utrudniłoby jego łamanie. 
 
 
324. Jeśli po konsekracji lub w czasie przyjmowania Komunii świętej kapłan spostrzeże, że 
zamiast wina wlano wodę, po usunięciu wody do jakiegoś naczynia wlewa do kielicha wino z 
wodą i konsekruje, wypowiadając słowa dotyczące konsekracji kielicha, nie ma zaś 
obowiązku powtórnego konsekrowania chleba.  
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Załącznik 2 
 

 

Śpiew na ofiarowanie 

 

Liturgiczne obmycie rąk kapłana 

 

 

Lavabo 

 

Modlitwa kapłana, wprowadzająca do 
Modlitwy Eucharystycznej. Rozpoczyna się 

słowami: „Zaprawdę godne to i 
sprawiedliwe…” 

 

Modlitwa nad darami 

 

Uroczyste przyniesienie darów do ołtarza 
przez wiernych zgromadzonych na Mszy 

Świętej. 

 

 

Procesja z darami 

 

Dym symbolizujący modlitwy zanoszone 
przez kapłana i wszystkich wiernych. 

 

 

 

Okadzenie darów i ołtarza 

 

 

Kapłan ofiaruje Bogu chleb i wino i prosi o 
to, aby przemieniły się w Ciało i Krew 

Chrystusa. 

 

 

 
Przygotowanie darów 

 

 
Pieśń śpiewana podczas procesji z darami. 
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Załącznik 3 
 
 
Modlitwa Ministranta  
Panie Jezu Chryste, Ty wezwałeś mnie, 
abym szedł za Tobą drogą do Ojca. 
Chcę iść z Tobą, chcę żyć z Ciebie. 
Bądź światłem, które mnie oświeca. 
Bądź moim Mistrzem, którego kocham, 
i za którym idę. 
 
Wyryj głęboko w moim sercu słowo Twoje. 
Naucz mnie patrzeć na Twój przykład. 
Napełnij mnie Twoim życiem, abym uwielbiał Ojca i 
służył braciom tak, jak Ty nakazałeś. 
Wybaw mnie od grzechu. 
 
Przełam we mnie to, co się Tobie opiera. 
Daj mi Ducha Twego i dozwól, 
aby obietnica Twoja wypełniła się we mnie. 
Chcę żyć przez Ciebie, z Tobą i w Tobie - 
w miłości Ducha Świętego ku chwale Ojca. 
 
Maryjo, Matko Kościoła, Królowo świata, 
bądź mi Matką na drogach mojego życia. 
Wyjednaj mi Matko pięknej miłości 
Ducha miłości, co nigdy nie ustaje, 
Ducha mądrości Krzyża, 
co wiedzie do Zmartwychwstania. 
 
Święty Janie Berchmansi, 
Apostole całkowitego oddania się Bogu  
i bliźnim na wzór Maryi - módl się za mną. 

 

 

 
 
 
 
Modlitwa Ministranta  
Panie Jezu Chryste, Ty wezwałeś mnie, 
abym szedł za Tobą drogą do Ojca. 
Chcę iść z Tobą, chcę żyć z Ciebie. 
Bądź światłem, które mnie oświeca. 
Bądź moim Mistrzem, którego kocham, 
i za którym idę. 
 
Wyryj głęboko w moim sercu słowo Twoje.
Naucz mnie patrzeć na Twój przykład. 
Napełnij mnie Twoim życiem, abym uwielbiał Ojca
Ojca i służył braciom tak, jak Ty nakazałeś
Wybaw mnie od grzechu. 
 
Przełam we mnie to, co się Tobie opiera. 
Daj mi Ducha Twego i dozwól, 
aby obietnica Twoja wypełniła się we mnie.
Chcę żyć przez Ciebie, z Tobą i w Tobie -
w miłości Ducha Świętego ku chwale Ojca.
 
Maryjo, Matko Kościoła, Królowo świata, 
bądź mi Matką na drogach mojego życia. 
Wyjednaj mi Matko pięknej miłości 
Ducha miłości, co nigdy nie ustaje, 
Ducha mądrości Krzyża, 
co wiedzie do Zmartwychwstania. 
 
Święty Janie Berchmansie, 
Apostole całkowitego oddania się Bogu  
i bliźnim na wzór Maryi - módl się za mną.

 

 


