
Procesja, okadzenie 

Przebieg spotkania: 

1. Spotkanie powinno odbyć się w kościele, aby można było przeprowadzić próbę, 

podczas której ministranci będą się uczyć pełnienia swojej służby przy ołtarzu. 

2. Cel spotkania: zaznajomienie ministrantów z procesjami mszalnymi i ich 

znaczeniem oraz zatasowaniem okadzeń w liturgii Mszy świętej. 

3. Modlitwa na rozpoczęcie spotkania:  

Panie, Jezu Chryste, przychodzimy do Ciebie, aby prosić o potrzebne łaski. Nasze życie jest 

jedną wielką pielgrzymką. Spraw, abyśmy idąc przez życie, zasłużyli na niebo, a naśladując 

Ciebie i zachowując przykazania Boże, mogli być świadkami Twojej wielkiej miłości. Tobie 

chwała na wieki. Amen. 

4. Wprowadzenie: 

Moi drodzy, na dzisiejszym spotkaniu dowiecie się, czym jest procesja, jakie procesje 

odbywają się we Mszy świętej, kto w nich uczestniczy i jakie przedmioty noszone są w 

procesjach. Zapoznamy się również z okadzeniami, które stosuje się podczas Mszy świętej. 

5. Formacja: 

Procesja (łac. Processio-postępowanie naprzód) jest uroczystym pochodem, przechodzeniem 

wiernych z jednego miejsca w inne podczas śpiewu, modlitwy lub w ciszy. Symbolizuje lud 

zdążający do niebieskiej ojczyzny. Procesje można podzielić na mszalne i pozamszalne. We 

Mszy świętej wyróżniamy następujące procesje: wejścia, przed uroczystą proklamacją 

Ewangelii, procesję z darami, komunijną, wyjścia. Poza Mszą świętą spotykamy procesje do 

Ciemnicy w Wielki Czwartek i do Bożego grobu w Wielki Piątek, procesję rezurekcyjną, 

procesje w uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa lub z okazji odpustu 

parafialnego.  

• Procesja wejścia - rozpoczyna liturgię. Na przedzie kroczą ministranci kadzidła (po 

prawej stronie) i łódki (po lewej-patrząc w kierunku, w którym zmierza procesja), za 

nimi postępuje ministrant z krzyżem pomiędzy dwoma ministrantami niosącymi 

świece, a następnie idą pozostali ministranci. Na samym końcu procesji idzie 

celebrans, którego poprzedza diakon (a jeśli go nie ma lektor lub inny ministrant 

niosący ewangeliarz).  
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Tak ukształtowana procesja wyraża prawdę o Kościele pielgrzymującym do domu Ojca i 

obecności Chrystusa pośród zgromadzonych.  

Po dotarciu procesji do ołtarza, kapłan całuje go. Ministranci kadzidła i łódki dochodzą do 

celebransa i podają trybularz. Kapłan nasypuje kadzidło, błogosławi znakiem krzyża i okadza 

ołtarz, obchodząc go wokół. 

• Procesja z Ewangeliarzem-w czasie śpiewu aklamacji przed Ewangelią do ołtarza 

podchodzą ministranci światła i stają po obydwu stronach Ewangeliarza. Po 

zasypaniu kadzidła kapłan lub diakon podchodzi do ołtarza w asyście ministrantów 

kadzidła i łódki. Bierze ewangeliarz i zanosi na ambonę, poprzedzony ministrantami 

kadzidła oraz światła. Po wezwaniu “Pan z wami” następuje okadzenie ewangeliarza. 

• Procesja z darami-rozpoczyna obrzęd przygotowania darów. W procesji przynosi się 

do ołtarza chleb, wino i wodę. Przy okazji różnych uroczystości, do ołtarza mogą 

zostać przyniesione także inne dary. Procesja powinna być tak ustawiona, by chleb i 

wino były niesione na końcu. Dary od poszczególnych osób odbiera celebrans. Za 

osobami niosącymi dary idą ministranci kadzidła (ministrant z łódką po lewej stronie, 

a po prawej ministrant z kadzielnicą). Okadzenie odbywa się tak, jak na początku 

Mszy świętej.  



• Okadzenie podczas konsekracji-podczas śpiewu “Święty, święty, święty...” do 

ołtarza przychodzą ministranci kadzidła. Klękają, zasypują kadzielnicę. Podczas 

ukazania świętych postaci turyferariusz okadza je trzema rzutami.  

• Precesja komunijna-wierni przystępują do Komunii świętej, procesjonalnie 

podchodząc do szafarza stojącego przed ołtarzem, lub klęczą w wyznaczonym 

miejscu. 

• Wyjście procesyjne- rozpoczyna się po błogosławieństwie, rozesłaniu wiernych i 

oddaniu czci ołtarzowi. Procesja formułuje się w takiej samej kolejności jak procesja 

wejścia, jednak bez kadzidła. Towarzyszy jej śpiew. 

6. Można przeprowadzić próbę asysty do Mszy świętej.  

7. Modlitwa na zakończenie spotkania.  


