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ZASADY WYMAWIANIA  

ŁACIŃSKICH WYRAZÓW

Niniejszy podręcznik w modlitwach zawiera spolszczenia, po-
przez które słowa z języka łacińskiego mogą być w łatwy i jasny 
sposób wymawiane. Jednakże ze względu na to, że w wielu innych 
dziełach nie zastosowano takiego działania, warto przedstawić 
tutaj ogólne zasady wymawiania łacińskich wyrazów.
• Samogłoski wymawia się tak, jak w języku polskim. Wyjąt-

kiem jest tylko litera „y” wymawiana jako „i”.
• W dwugłoskach, czyli zbitkach dwóch samogłosek, jak np.: 

„au”, „eu”, „ei”, „ui” (bez względu na wielkość liter), drugą 
literę zamienia się na „ł” (w przypadku, gdy jest nią „u”) lub 
na „j” (w przypadku, gdy jest nią „i”). 

• Wyraz „i” na początku wyrazu przed samogłoskami wymawia 
się jako „j”. 

• Spółgłoskę „c” przed samogłoskami „a”, „o”, „u” wymawia 
się jako „k”. Natomiast przed pozostałymi samogłoskami czy 
spółgłoskami, litera „c” brzmi w normalny sposób.

• Zbitkę „ph” wymawia się jako „f”.
• Zbitkę „qu” wymawia się jako „kw” (np. „qui” wymawia się 

jako „kwi”).
• W zbitkach „rh” i „Th” nie wymawia się litery „h”.
• Zbitkę „su” wymawia się jako „sw”.
• Zbitkę „ti” wymawia się jako „cj” (np. „tentatiónem” wymawia 

się jako „tentacjonem”). 
• Zbitkę „ngu” wymawia się jako „ngw” lub „ngu”. 
• Dyftongi „ae” i „oe” wymawia się jako „e”. 
• Literę „v” czyta się jako „w”. 
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MSZA ŚWIĘTA Z JEDNYM MINISTRANTEM

PRZYGOTOWANIE OŁTARZA

Na ołtarzu znajdują się:
• trzy czyste lniane obrusy,
• krzyż ołtarzowy,
• trzy tablice,
• przynajmniej dwie zapalone świece,
• pulpit na mszał i mszał.
Na stopniach ołtarza znajduje się się dzwonek mszalny.
Na kredensji (stoliczku obok ołtarza) znajdują się:
• taca z dwoma ampułkami zawierającymi wino i wodę,
• chusteczka/ręczniczek do lavabo (= mycia rąk przez księdza) 

i ewentualnie jakaś dodatkowa miseczka,
• patena komunijna.

W ZAKRYSTII

Jak tylko ubierzesz się do Mszy świętej, ustaw się obok kapłana. Po-
nieważ zakrystia jest również świętym miejscem, powinieneś nie 
mówić nic niepotrzebnego. Czekaj cicho na rozpoczęcie Mszy św.
Skłoń się ku krzyżowi w zakrystii. Na słowa Adiutorium przeże-
gnaj się. Odpowiedz na wszystkie zaznaczone miejsca R. (= Re-
sponsum/Odpowiedź). 

Kapłan podąża do ołtarza. Nie zapomnij zadzwonić dzwonkiem 
zakrystyjnym!

V. Adiutórium + nostrum in 
nómine Dómini.
R. Kwi fe-cit ce-lum et ter-ram.

V. Wspomożenie + nasze w imieniu 
Pana.
R. Który stworzył niebo i ziemię.
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