
POSTAWA SIEDĄCA  

Pomoce dydaktyczne: Pismo Święte, rzutnik multimedialny, komputer. 

1. Przywitanie i modlitwa 

Ksiądz prowadzący spotkanie wita zebranych ministrantów i zaprasza do wspólnej modlitwy. 

 

2. Wprowadzenie 

Pozycja siedząca według starożytnego zwyczaju przysługiwała urzędnikom, 
nauczycielom i sędziom jako znak władzy i godności (Ps 106,32; Mt 19,28; Łk 4,20). Sam 
Chrystus siedząc nauczał w świątyni jerozolimskiej: Łk 2,46. Biskup zasiadał na swojej 
katedrze i z niej nauczał oraz przewodniczył liturgii. Podobnie czynił prezbiter. Sprawując 
sakrament pokuty kapłan zajmuje pozycję siedzącą na znak powagi urzędu sędziowskiego. 
Władzę sędziowską kapłan wykonuje w imieniu i w obecności Chrystusa. 

Wierni w kościele nie zawsze siedzieli. Przez całe wieki w kościołach nie było ławek. 
W średniowieczu podczas długich nabożeństw wierni wspierali się na laskach różnego 
kształtu. Miejsca siedzące przewidziane były tylko dla duchowieństwa (stalle, sedilia). 
Siedzenia dla wiernych wprowadzili dopiero protestanci w swoich kościołach. Za ich 
przykładem poszli katolicy najpierw w krajach, w których było dużo protestantów, a później 
w całym Kościele powszechnym. Do ławek kościelnych katolicy dodali klęczniki (w 
protestanckich ich nie ma). Instrukcja Stolicy Apostolskiej z 1964 r. pisze: „Wiernym należy 
wyznaczyć miejsca ze specjalną troską, aby oni i wzrokowo i duchowo mogli należycie brać 
udział w świętych czynnościach. Wypada, aby według zwyczaju postawić do ich użytku 
ławki lub krzesła”, (nr 98). Siedzenie jest także postawę słuchającego ucznia. Jest znakiem 
skupienia, przyjmowania i rozważania Słowa Bożego. 
 

3. Pogłębienie 

W którym momencie siedzisz w czasie liturgii Mszy św.?  

 podczas czytań mszalnych (z wyjątkiem Ewangelii),  
 psalmu responsoryjnego i kazania (homilii) oraz ciszy po kazaniu  
 podczas przygotowania darów ofiarnych (z wyjątkiem tych ministrantów, którzy 

podają ampułki)  
 podczas rozdawania Komunii św. (z wyjątkiem tych, którzy podają patenę) i chwili 

ciszy po Komunii św.  
 w czasie ogłoszeń parafialnych  



Siedząc nigdy nie zakładamy nogi na nogę, nie wyciągamy ich przed siebie ani nie 
„bawimy się” stopami. W czasie postawy siedzącej dłonie spoczywać powinny na 
kolanach. 

4. Utrwalenie 

a) prezentacja  

https://prezi.com/vn790zp_ytfl/postawy-i-gesty-
liturgiczne/?fallback=1&fbclid=IwAR0X_5FrypO9sGJDMQ6A6BgTq3WT
hSR3zj7CIPzvW8hxkYfa7wN2TacD8Cs  (dostęp na dzień 11.05.2022) 

5. Zakończenie. 

Ksiądz prowadzący podsumowuje spotkanie i zachęca do wspólnej modlitwy Zdrowaś Maryjo 
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