
 

  

Ks. Prałat Wacław Schenk słynny Liturgista z 
Bytomia mówił, że jeśli coś robimy, to trzeba się 
do tego dobrze przygotować i  wtedy, połowa 
roboty jest  już za nami. Jeśli mamy się modlić, to 
trzeba na chwilę zastanowić się, z Kim będziemy 
mówić. Jeśli, będę odprawiał Mszę Św., to trzeba 
przedtem wszystko przygotować, pozaznaczać 
modlitwy i pootwierać Księgi Liturgiczne. Jest 
niedopuszczalne, by robić to w czasie Mszy Św., 
zaś przygotowanie darów ofiarnych ma być 
dopiero  po zakończeniu Modlitwy Wiernych. I 
żadnych rozmów przy ołtarzu, czy też przy 
Tabernakulum. A jeśli jest coś ważnego do 
ogłoszenia, to piszemy na kartce i podajemy Ks. 
kartkę. Podobnie wierni, żadnych  rozmów, plotek 
podczas Mszy Świętej.  

  

 

Trzeba duszę i ciało 
przygotować do udziału                    
we Mszy Świętej.                                         
A jak to zrobić?                                                                           
 

-  Jeśli na duszy mam grzech ciężki to muszę pójść do 
spowiedzi i to jak najprędzej, nie odkładać na jutro>   
Spowiedz 
                                                                                                                        

-  i druga ważna rzecz: Trzeba wypastwać buty, 
wyprasować spodnie, przygować białą koszulę, krawat lub 
muszkę, kobieta też musi sobie przygotwać kościółkowy 
strój. Bardzo pięknie też prezentuje się strój góralski.  
 
 

 

 

Jak przygotować się do 
Mszy Świętej? 

Ks. Prałat Wacław Schenk słynny Liturgista z 
Bytomia mówił, że jeśli coś robimy, to trzeba się 
do tego dobrze przygotować i  wtedy, połowa 
roboty jest  już za nami. Jeśli mamy się modlić, 
to trzeba na chwilę zastanowić się, z Kim 
będziemy mówić. Jeśli, będę odprawiał Mszę 
Św., to: trzeba przedtem wszystko przygotować, 

pozaznaczać modlitwy i pootwierać Księgi 

Liturgiczne. Jest niedopuszczalne, by robić to w 

czasie Mszy Św., zaś przygotowanie darów 

ofiarnych ma być dopiero  po zakończeniu Modlitwy 

Wiernych. I żadnych rozmów przy ołtarzu, czy też 

przy Tabernakulum. A jeśli jest coś ważnego do 

ogłoszenia, to piszemy na kartce i podajemy Ks. 

kartkę. Podobnie wierni, żadnych  rozmów, plotek 
podczas Mszy Świętej.  

https://parafia-rabka.swmm.eu/Spowiedz.pdf


Idę na Mszę Świętą, jak się przygotować? 
 

Trzeba wypastwać buty, wyprasować spodnie, przygować białą koszulę, 
krawat lub muszkę, kobieta też musi sobie przygotwać kościółkowy strój. 
Bardzo pięknie też prezentuje się strój góralski: http://rabka.swmm.eu/sakramenty/Msza_Swieta.pdf      

.   https://youtu.be/6sLyBhL3loE      https://pch24.pl/8-rzeczy-w-ktore-nie-wolno-sie-ubrac-do-kosciola-nawet-goracym-latem/  
 

       

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Pewien Generał mówił, że kiedy 
wstanie, myje się, goli, czyści buty, 
zakłada mundur, a potem modli się.                                                                       
Na rozmowę z Panem Bogiem,                                                    
trzeba się przygotować. 

„Spodnie 
kościółkowe” Paulini 

przypominają o godnym stroju na 
Jasnej Górze. „Były tak zwane buty 
kościołowe, spodnie kościołowe 
czy koszula kościołowa. To 
oznaczało, że jest specjalny strój 
do kościoła. Ten pozornie 
zewnętrzny problem ubioru niesie 
za sobą dużo poważniejszy 
problem, wewnętrzne usposobienia 
do relacji z Panem Bogiem:  
https://pl.aleteia.org/2019/08/08/spodnie-kosciolowe-
paulini-przypominaja-o-godnym-stroju-na-jasnej-
gorze/ 
 

http://rabka.swmm.eu/sakramenty/Msza_Swieta.pdf
https://youtu.be/6sLyBhL3loE
https://pch24.pl/8-rzeczy-w-ktore-nie-wolno-sie-ubrac-do-kosciola-nawet-goracym-latem/
https://pl.aleteia.org/2019/08/08/spodnie-kosciolowe-paulini-przypominaja-o-godnym-stroju-na-jasnej-gorze/
https://pl.aleteia.org/2019/08/08/spodnie-kosciolowe-paulini-przypominaja-o-godnym-stroju-na-jasnej-gorze/
https://pl.aleteia.org/2019/08/08/spodnie-kosciolowe-paulini-przypominaja-o-godnym-stroju-na-jasnej-gorze/


 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Ku Bogu 
 
 

Poradnik dla wszystkich, którzy są zainteresowani zdobyciem lub odświeżeniem swojej wiedzy co do zachowania w Kościele podczas Mszy lub 

nawiedzenia lokalnego Kościoła. Poradnik dla wierzących i niewierzących “turystów”. Kiedy uklęknąć na jedno, a kiedy na dwa kolana? Czy 

nieskorzystanie z wody święconej jest grzechem? Dlaczego przy ołtarzy nie może się palić więcej niż 7 świec? 

 

 

 

 

    

 

 
 
 

 

 

 

- Część 1: (Wprowadzenie) - https://youtu.be/6sLyBhL3loE 
- Część 2: (Znak krzyża) - https://youtu.be/JPaGHJwFWsQ 
- Część 3: (Woda święcona) - https://youtu.be/2CgTW7QDD_o 
- Część 4: (Przyklęknięcie) - https://youtu.be/1jlMKDFwc_8 
- Część 5: (Droga na miejsce) - https://youtu.be/TsHWubKUQYI 
- Część 6: (Ogień i światło) - https://youtu.be/jSrc9pTHIYE 
- Część 7: (Procesja na wejście) - https://youtu.be/92tywDbvVcg 
- Część 8: (Pocałunek...) - https://youtu.be/x1ChV0ze4ys  

- Savoir Vivre w kościele - https://youtu.be/ND8iC2FSjV4 
- Jak powinniśmy zachować się w Kościele - https://youtu.be/LpwnFWsYN0E 
- Jak NIE należy ubierać się do Kościoła? - https://youtu.be/2GuPQa6_A64 
- ATEISTA NA MSZY: Jak zachować się - https://youtu.be/uE7dtbqIFgI 
- Odpowiedni strój w kościele - https://youtu.be/hcc8XafzLxQ 

Jak ubrać się do kościoła - https://youtu.be/s0mgF5IOs1s  Jak zachować się podczs Mszy Św. - https://youtu.be/Y2jrRQLoFA8 
O obecności dzieci - https://youtu.be/82t0hemtu4E  "Msza święta dla dzieci" - https://youtu.be/U8oROQsMjYk 

Kościół naszym domem - https://youtu.be/lE5zb2rGFQ4  Jak zachowywać się w kościele - https://youtu.be/4kSkkpIrfVI 
MEGA kazanie Eucharystyczne - https://youtu.be/GhPCMIiXhPc 
 

https://www.youtube.com/c/KuBoguPL
https://youtu.be/6sLyBhL3loE
https://youtu.be/JPaGHJwFWsQ
https://youtu.be/2CgTW7QDD_o
https://youtu.be/1jlMKDFwc_8
https://youtu.be/TsHWubKUQYI
https://youtu.be/jSrc9pTHIYE
https://youtu.be/92tywDbvVcg
https://youtu.be/x1ChV0ze4ys
https://youtu.be/ND8iC2FSjV4
https://youtu.be/LpwnFWsYN0E
https://youtu.be/2GuPQa6_A64
https://youtu.be/uE7dtbqIFgI
https://youtu.be/hcc8XafzLxQ
https://youtu.be/s0mgF5IOs1s
https://youtu.be/Y2jrRQLoFA8
https://youtu.be/82t0hemtu4E
https://youtu.be/U8oROQsMjYk
https://youtu.be/lE5zb2rGFQ4
https://youtu.be/4kSkkpIrfVI
https://youtu.be/GhPCMIiXhPc


Święta nakazane i wtedy  Msza Święta  obowiązkowa! 
 

 
 

 ⇒ (25 grudnia)   Uroczystość Narodzenia Pańskiego                                                                                                                                                                               

 

⇒ (1 stycznia)      Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki                                                                                                                                                                                       

 

⇒ (6 stycznia)      Uroczystość Objawienia Pańskiego                                                                                                                                                                                            

 

⇒ (czwartek po Uroczystości Trójcy Przenajświętszej)                                                                                                                                                                                  

 

⇒ (15 sierpnia)    Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny                                                                                                                                                                                   

 

⇒ (1 listopada)    Uroczystość Wszystkich Świętych  

 

 
 

Nakazowi uczestniczenia we Mszy Św. czyni zadość 
ten, kto bierze w niej udział, w sam dzień 
świąteczny, albo wieczorem dnia poprzedzającego.  

 

Kanon nie wprowadza żadnych zastrzeżeń, że musi to być Msza święta 
sprawowana wg formularza niedzielnego, że muszą być ku temu jakieś 
racje, np. niemożność uczestniczenia we Mszy św. w samą niedzielę.  

 

Niestety, dosyć często duszpasterze próbują narzucać taką interpretację, 
która jednak nie jest słuszna. Tak więc wierny jest tutaj zupełnie wolny 
w wyborze Mszy świętej, w której chce uczestniczyć.  
 
Może to być Msza święta wg formularza niedzielnego, ale może to być 
również Msza święta z formularza sobotniego, ślubnego, pogrzebowego, 
chrzcielnego, czy innego. Powody są tutaj nieistotne. Wierny może 
wybrać tę Mszę świętą z czystego „lenistwa”.  
 

Próby ograniczania tutaj wiernych wynikają niestety z niezrozumienia 
samej idei Mszy świętej sobotniej. Nie jest to danie wiernym możliwości 
spełnienia ich obowiązku, ale powody są głęboko teologiczne.                                                                        
 

Ks. Sobczak, dr, adiunkt w Zakładzie Prawa Kanonicznego Wydziału Teologicznego. UAM   

 

 

 

http://parafia.rabka.swmm.eu/sakramenty/Msza_Swieta.pdf
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/M/ML/nakazane.html#7
http://pl.wikipedia.org/wiki/Bo%C5%BCe_Narodzenie
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/M/ML/nakazane.html#1
http://pl.wikipedia.org/wiki/Uroczysto%C5%9B%C4%87_Bo%C5%BCej_Rodzicielki_Maryi
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/M/ML/nakazane.html#2
http://pl.wikipedia.org/wiki/Objawienie_Pa%C5%84skie
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/M/ML/nakazane.html#4
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/M/ML/nakazane.html#5
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wniebowzi%C4%99cie_Naj%C5%9Bwi%C4%99tszej_Maryi_Panny
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/M/ML/nakazane.html#6
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wszystkich_%C5%9Awi%C4%99tych


C Z Y T A N I A      M S Z A L N E :   

http://www.biblijni.pl/czytania/ 

https://niezbednik.niedziela.pl/     

http://mateusz.pl/czytania/2020/    

https://www.paulus.org.pl/czytania    

https://liturgia.wiara.pl/Czytania_mszalne/Nawigator   

http://www.naszczas.pl/biblia/kategoria/ewangelia-dnia/   

https://www.ampolska.co/Modlitwa/Ewangelia-niedzielna 

 

 

                                                                                           

       Wybór Czytań: na Niedziele i Uroczystości są wyznaczone trzy czytania. Na 
Święta wyznaczone są dwa Czytania. Jeśli jednak zgodnie z zasadami Święto 
zostaje podniesione do rangi Uroczystości, dodaje się trzecie Czytanie, wzięte 
spośród tekstów wspólnych. W dni wspomnień Świętych, Czytanie Własne. 
Proponuje się czytania przystosowane, które naświetlają szczególny aspekt 
duchowego życia albo działalności świętego. Ponadto specjalny wybór tekstów 
Pisma Świętego podano w Lekcjonarzu do Mszy Obrzędowych, z którymi wiąże się 
sprawowanie niektórych Sakramentów lub Sakramentaliów, albo do Mszy Świętej, 
które celebruje się w szczególnych okolicznościach.   
 

                                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Kodeks Prawa Kanonicznego:  

„Niedziela, w czasie której jest czczona tajemnica paschalna, na podstawie tradycji 
apostolskiej winna być obchodzona w całym Kościele jako najdawniejszy dzień 
świąteczny nakazany. Ponadto należy obchodzić dni Narodzenia Pana naszego 
Jezusa Chrystusa, Objawienia Pańskiego, Wniebowstąpienia oraz Najświętszego 
Ciała i Krwi Chrystusa, Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, Jej Niepokalanego Poczęcia 
i Wniebowzięcia, Świętego Józefa, Świętych Apostołów Piotra i Pawła, wreszcie 
Wszystkich Świętych. (Kan.1246).   

 

CZYTANIA 
 
 
 
 
MSZALNE 
 

 

„W niedziele i święta nakazane 
uczestniczyć we Mszy świętej i 
powstrzymywać się od prac 
niekoniecznych”.                                                                      
Video dla dzieci: https://youtu.be/jJcWNmus-QU 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             

  

http://www.biblijni.pl/czytania/
https://niezbednik.niedziela.pl/
http://mateusz.pl/czytania/2020/
https://www.paulus.org.pl/czytania
https://liturgia.wiara.pl/Czytania_mszalne/Nawigator
http://www.naszczas.pl/biblia/kategoria/ewangelia-dnia/
https://www.ampolska.co/Modlitwa/Ewangelia-niedzielna
http://www.intratext.com/IXT/POL0025/2.HTM
http://www.intratext.com/IXT/POL0025/4/OT.HTM
https://youtu.be/jJcWNmus-QU


„Żaden kapłan nie posiada prawa, żeby 
wprowadzać tam dodatkowe obrzędy czy 
modlitwy, których nie przewiduje mszał”. 

UWAGI TEOLOGICZNO-LITURGICZNE DOTYCZĄCE                                 
ODMAWIANIA MODLITWY DO ŚW. MICHAŁA 
ARCHANIOŁA I JEJ ZWIĄZKU Z MSZĄ ŚWIĘTĄ 

 

1. Liturgia Mszy ma swój stały porządek i żaden kapłan nie posiada 
prawa, żeby wprowadzać tam dodatkowe obrzędy czy modlitwy, których 
nie przewiduje mszał.  



O ile formy pobożności ludowej i prywatne modlitwy wiernych są w 
pewnym stopniu kształtowane przez potrzeby wiernych, o tyle przebieg 
liturgii i jej strukturę określają księgi, które Kościół opracowuje i 
przedstawia jako formy wzorcowe i obowiązujące. 

 

2. Dodawanie innych modlitw podczas Mszy świętej może sugerować 
wiernym, że w trakcie celebracji mszalnej czegoś brakuje, dlatego 
potrzebny jest jakiś dodatek, specjalna modlitwa, a przecież każda Msza 
jest uobecnieniem paschalnego misterium Chrystusa. 

3. Warto zwrócić uwagę, że nawet w uroczystości Matki Bożej 
albo świętych, modlitwy mszalne są adresowane do Pana Boga, 
nigdy bezpośrednio do świętego. Taka jest istota liturgii, gdyż jest 
ona wykonywaniem kapłańskiego urzędu Jezusa Chrystusa. W Eucharystii 
sprawujemy dzieło naszego odkupienia i oddajemy chwałę Bogu razem z 
Maryją, aniołami i świętymi. W żadnym wypadku nie zapominamy o nich i 
nie tracimy ich z pola widzenia, ale też w liturgii nie zwracamy się 
bezpośrednio do nich, a raczej w jedności z nimi zwracamy się 
wspólnie do Boga, co bardzo dobrze wyraża konkluzja prefacji 
(„Dlatego z Aniołami, Archaniołami i wszystkimi Świętymi głosimy Twoją 
chwałę, razem z nimi wołając” – w tym lub w zbliżonym brzmieniu).                  
W liturgii jesteśmy w jedności z Maryją, Aniołami oraz Świętymi                                     



i mamy nadzieję znaleźć się kiedyś w pełnej wspólnocie z nimi, ale nie 
koncentrujemy się na nich samych. Nawet gdy obchodzimy w roku 
liturgicznym ich uroczystości, święta i wspomnienia, wysławiamy przede 
wszystkim dzieła Boże zdziałane w nich i przez nich. Nic nie stoi 
natomiast na przeszkodzie, by po zakończonej liturgii zwrócić się z 
wezwaniem także do tych, z którymi w liturgii byliśmy skupieni na Bogu                  
i Jego paschalnym dziele. 

 

4. Ponadto powstaje problem praktyczny: w jednej parafii odmawiamy tę 
modlitwę, a w drugiej nie. Albo w tej samej parafii jest ksiądz X, który ją 
odmawia podczas każdej celebracji, a po nim odprawia ksiądz Y, który tej 
modlitwy nie odmawia: nie dlatego, że ją deprecjonuje, tylko chce być 
wierny księgom liturgicznym i nie dodaje w trakcie liturgii mszalnej innych 
modlitw, które sugeruje mu osobista pobożność albo postulaty określonej 
grupy wiernych. 

5. Włączanie do liturgii mszalnej dodatkowych modlitw tworzy 
wrażenie, jakby sama Msza święta była jakoś niepełna, 
niewystarczająca i potrzebowała uzupełnienia czy to przez 
modlitwę, czy to przez jakiś inny pobożny akt.                                                      



6. W tym kontekście kilka istotnych pytań: „Czy wprowadzając na końcu 
Mszy modlitwę do św. Michała Archanioła, pamiętamy, że to przede 
wszystkim paschalne misterium Chrystusa obecne w Eucharystii jest 
naszym ratunkiem i naszym zabezpieczeniem przed zakusami diabła? 
Rzecz nie w tym, by negować szczególną misję Archanioła Michała w 
opiece nad Kościołem, bo to sam Bóg wyznacza obowiązki aniołom i 
ludziom (por. kolekta ze święta Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała), 
ale w tym, by nie tworzyć wrażenia, że Eucharystia bez modlitwy do św. 
Michała ma niepełną wartość. Czy dodając modlitwy do Maryi lub 
innych świętych, pamiętamy, że to przede wszystkim sam 
Chrystus na wiele sposobów realnie obecny w Eucharystii 
oręduje za nami u Ojca (Rz 8,34),                                                                             

7. Praktycznym rozwiązaniem w tej sytuacji jest więc to, aby tam gdzie jest taki zwyczaj, odmawiać modlitwę do św. 

Michała Archanioła po błogosławieństwie (z miejsca przewodniczenia) albo po rozesłaniu wiernych, na podobnej 

zasadzie jak inne nabożeństwa (na stopniach ołtarza lub w innym, wyznaczonym do tego miejscu).                                               

Źródło tekstu modlitwy: Rytuał Rzymski. Egzorcyzmy i inne modlitwy błagalne.

 



nie-trzeba-poprawiac-eucharystii 

 

Pamiętam taką sytuacje, gdy w wakacje, w jednej z pomorskich parafii, 
niejako „z automatu” zacząłem modlić się znanymi słowami: „Święty 
Michale Archaniele…”. Po mszy św. proboszcz wziął mnie pedagogicznie, 
w zakrystii, na bok i zapytał: „Ojciec jest niewierzący?”. Zapytałem: 
„Dlaczego? Skąd taki wniosek?”. „Eucharystii nie trzeba już poprawiać” – 
usłyszałem. Sama w sobie jest egzorcyzmem, gładzi grzechy powszednie, 
jest szczytem i źródłem. „Ojciec w to nie wierzy?” – zapytał. 
Odpowiedziałem: „Wierzę”. Od tej pory zacząłem intuicyjnie zastanawiać 
się nad formułami, modlitwami „poprawiającymi” mszę św., które nie są 
przez ryt dopuszczane. A jest ich wiele. Nie tylko ta do św. Michała 
Archanioła (piszę „do”, bo jej słowa mówią jasno, że nie chodzi o 
modlitwę za jego wstawiennictwem, a to formuła niezgodna z 
nauczaniem Kościoła), ale są dodatkowe modlitwy za zmarłych, za 
wstawiennictwem Maryi… Za każdym razem jeśli była kartka na ołtarzu 
czy ambonce lub gdy wierni sami zaczynali – odmawiałem ją, bo przecież 
są ważniejsze sprawy w liturgii czy w Kościele, niż dodatkowe modlitwy... 
>>> „Modlitwa do św. Michała Archanioła” powinna być 
odmawiana po mszy świętej .  Wystarczy pięknie celebrować (bez 
pośpiechu i ze starannymi gestami, z przygotowanym słowem, oprawą 
muzyczną i liturgiczną na poziomie – może to być też msza św. 
recytowana, ze świecami nie z plastiku, w zadbanym kościele/kaplicy, z 
czystymi szatami liturgicznymi i bielizną liturgiczną…), bo wówczas tym 
bardziej staje się ona rzeczywistością ewangelizacyjną. Obyśmy tylko 
chcieli z niej korzystać. 

https://misyjne.pl/nie-trzeba-poprawiac-eucharystii-felieton/
https://misyjne.pl/modlitwa-do-sw-michala-archaniola-powinna-byc-odmawiana-po-mszy-swietej/
https://misyjne.pl/modlitwa-do-sw-michala-archaniola-powinna-byc-odmawiana-po-mszy-swietej/


KWESTIA BŁOGOSŁAWIEŃSTWA DZIECI PODCZAS 
ROZDZIELANIA KOMUNII ŚWIĘTEJ. 

 

 

 

Błogosławienie dzieci podczas rozdzielania Komunii Świętej, według  
Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów - o. Corrado 
Maggioniego, jest nadużyciem liturgicznym i nie powinno się wprowadzać 
takiego zwyczaju podczas liturgii. 

W związku z tym, w tych kościołach, w których zostały wprowadzone 
takie praktyki, w trosce o poszanowanie Eucharystii i właściwe rozumienie 
znaczenia poszczególnych obrzędów Mszy świętej, prosimy o wycofanie 
takich praktyk i ewentualne wytłumaczenie wiernym znaczenia i miejsca 
błogosławieństwa dzieci podczas Mszy św.  

Dodatkowo zwyczaj ten może wzbudzać – pośród tych samych wiernych 
– różne opinie, które nie przyczyniają się do tworzenia jedności. 
 

Praktyka błogosławienia dzieci znakiem krzyża podczas rozdzielania 
Komunii Świętej jest zatem nadużyciem liturgicznym.  



Po pierwsze - szacunek dla Najświętszego Sakramentu wymaga, aby 
kapłan rozdzielający Komunię świętą, który na palcach ma cząsteczki 
Pana Jezusa, niczego nie dotykał zanim nie obmyje palców w naczynku 
zwanym vasculum. Wyraża się tutaj wiara, że Jezus jest obecny cały, 
nawet w najdrobniejszej cząsteczce konsekrowanej hostii. Po drugie - 
każda czynność liturgiczna ma swoje miejsce i znaczenie.  

 

Błogosławieństwo jest przewidziane na rozesłanie                     
Mszy Świętej, a nie w czasie rozdawania Komunii Świętej.  

 

Traci się przez to czytelność gestów i znaków liturgicznych, przez które 
działa na liturgii Chrystus. Jeśli duszpasterze pragną indywidualnie 
błogosławić dzieci i dorosłych - odpowiedniejszym momentem, 
wynikającym ze struktury Mszy Świętej jest pieśń na zakończenie. 
Przypominamy też o pięknym zwyczaju błogosławienia dzieci przez 
rodziców, który mogą wykonywać w każdym czasie.   

              
ZAŁĄCZNIKI: 

Pismo do Kongregacji 

Odpowiedź Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów 

 

Błogosławieństwo jest 
przewidziane na rozesłanie 
Mszy Świętej, a nie w czasie 
rozdawania Komunii Świętej                      
Komunii Świętej.  

 

https://diecezja.zamojskolubaczowska.pl/content/files/951bf3d29a16f05a7369aba169ee3136_pismo-do-kongregacji_it.pdf
https://diecezja.zamojskolubaczowska.pl/content/files/e9ac80abd692d5452a7ab3cc0595a8d1_pismo-z-kongregacji.pdf


Czego nie powinieneś robić w czasie Mszy 

Świętej, a być może nawet o tym nie wiesz 

 

 
Catholic Diocese of Saginaw-(CC BY-ND 2.0) 

 

Te „drobiazgi” naprawdę mają znaczenie. 
 
 

1. PUNKTUALNOŚĆ 

Nie spóźniaj się na mszę świętą. Pamiętaj, że Bóg czeka, aby cię napełnić swoją 

miłością, ofiarować ci swoje przebaczenie i przytulić cię do swego serca; chce ci 

powiedzieć to, co dla twojego dobra powinieneś usłyszeć. Bóg przygotował dla 

ciebie szczególne miejsce przy swoim stole. Nie każ Mu na siebie czekać. 
 

2. STOSOWNY UBIÓR 

Kościół to nie plaża, kościół to nie siłownia, kościół to nie klub � Przecież wiesz, o 

co chodzi � 
 

3. OKAŻ SZACUNEK 

Jeśli przechodzisz przed ołtarzem, który symbolizuje Chrystusa, skłon się. Jeśli 

przechodzisz przed tabernakulum, gdzie znajduje się Chrystus, przyklęknij na 

kolano. 
 

4. NIE ŻUJ GUMY 

Nie jedz ani nie pij. Dopuszczalne jest jedynie picie wody w przypadku 

zaistnienia takiej konieczności lub z powodów zdrowotnych. 
 

5. NIE ZAKŁADAJ NOGI NA NOGĘ 

https://pl.aleteia.org/tag/msza/


Taka postawa jest uważana za mało godną. Twoje ciało powinno wyrażać skupienie 

i modlitwę. 
 

6. PRZECZYTAJ WCZEŚNIEJ CZYTANIA 

Jeśli przed mszą świętą zapoznasz się z czytaniami liturgicznymi na dany dzień, 

może być ci potem łatwiej skupić się na nich podczas Eucharystii, a kiedy na chwilę 

się rozproszysz, nie stracisz wątku � 
 

7. ZAANGAŻUJ SIĘ W LITURGIĘ 

Jeśli czujesz się na siłach, nie bój się bezpośredniego zaangażowania w liturgię. 

Przed mszą idź do zakrystii i zaoferuj pomoc przy czytaniu albo zaśpiewaniu psalmu 

(z lekcjonarza nie czytaj czerwonych literek ani nie mów „pierwsze czytanie” czy 

„psalm responsoryjny”). Można też zgłosić się do czytania modlitwy wiernych. 
 

8. NIE RÓB ZNAKU KRZYŻA PRZED EWANGELIĄ 

Gdy kapłan lub diakon mówi „Słowa Ewangelii według…”, należy skreślić trzy małe 

krzyżyki: na czole, na ustach i na piersi. 
 

9. WIERZĘ 

Gdy wyznanie wiary ma formę pytań, nie odpowiadaj w liczbie mnogiej. 

Celebrujący mszę może zapytać: „Czy wierzycie w Boga Ojca Wszechmogącego?”. 

W tym przypadku nie odpowiadaj „tak, wierzymy”, gdyż wiara jest aktem 

osobowym. Odpowiedz „wierzę”. 
 

10. NIE KLĘKAJ OD RAZU PO „ŚWIĘTY, ŚWIĘTY” 

Należy poczekać, aż kapłan wyciągnie nad ołtarzem ręce, by poprosić Ducha 

Świętego, żeby przemienił chleb i wino w Ciało i Krew Chrystusa. To w tym 

momencie należy uklęknąć (gdy w użyciu są dzwonki, ich dźwięk wyznacza moment 

klękania wiernych). Chyba że lokalna tradycja nakazuje inaczej. Wtedy uszanujmy 

tradycję i klęknijmy na dzwonki ze wszystkimi innymi. 
 

11. NIE SIEDŹ PODCZAS KONSEKRACJI 

Jeśli nie jesteś w stanie uklęknąć podczas przeistoczenia, pozostań w pozycji 

stojącej. Jednak nigdy nie siedź, chyba że twój stan zdrowia nie pozwala na inną 

postawę. 
 

12. NIE WYPOWIADAJ NIC NA GŁOS PODCZAS KONSEKRACJI 

Tekst konsekracji należy do księdza. Natomiast niektórzy po jego słowach 

wypowiadają na głos formułkę „Pan mój i Bóg mój”, co może rozpraszać innych. 

Wypowiedz więc te słowa w ciszy. 
 

13. NIE MÓW NA GŁOS: „PRZEZ CHRYSTUSA, Z CHRYSTUSEM I W 
CHRYSTUSIE…” 

Te słowa także wypowiada jedynie celebrans/celebransi mszy świętej. 
 



14. JEŚLI MASZ GRZECH CIĘŻKI, NIE PRZYSTĘPUJ DO KOMUNII 

W takiej sytuacji warto przyjść do kościoła wcześniej i wyspowiadać się jeszcze 

przed rozpoczęciem Eucharystii. Pamiętaj też o zachowaniu postu eucharystycznego 

(nie jedz i nie pij godzinę przed Komunią; nie dotyczy to wody). 
 

15. KOMUNIA OD KSIĘDZA CZY SZAFARZA – TAKA SAMA 

Jezus jest obecny w konsekrowanej Hostii niezależnie od tego, czy trzyma ją kapłan, 

czy nadzwyczajny szafarz Komunii Świętej, który jest osobą przygotowaną i 

autoryzowaną przez Kościół do tego, by rozdawać Ciało Chrystusa. Komunię 

przyjmuje się w postawie klęczącej lub stojącej, do ust albo na rękę. Warto 

dostosować się do lokalnego zwyczaju, a w dobie koronawirusa – do zaleceń 

sanitarnych! 
 

16. PO PRZYJĘCIU KOMUNII NIE ROZMAWIAJ Z INNYMI 

Wróć na swoje miejsce i porozmawiaj z Bogiem. Jeśli nie przyjąłeś Komunii Świętej, 

przyjmij Ją w duchu i porozmawiaj z Panem. Między pieśnią na komunię, a pieśnią 

na uwielbienie warto zadbać o chwilę ciszy – na osobistą modlitwę. 
 

17. WYŁĄCZ KOMÓRKĘ 

Podczas mszy świętej nie zaglądaj do telefonu, nie wysyłaj SMS-ów, nie odbieraj 

połączeń i nie rozmawiaj przez telefon, gdyż to rozprasza i ciebie, i przeszkadza 

innym osobom. Poświęć całą swą uwagę Bogu. 
 

18. PILNUJ SWOICH DZIECI 

Naucz je korzystania z domu Ojca i odpowiedniego zachowania podczas mszy 

świętej. Spróbuj znaleźć takie rozwiązanie, żeby obecność maluchów na Eucharystii 

nie była dla innych wiernych mocno uciążliwa. 
 

19. NIE WYCHODŹ Z KOŚCIOŁA PRZED KOŃCEM MSZY 

Nie trać końcowego błogosławieństwa, podczas którego kapłan w imię Ojca i Syna, i 

Ducha Świętego wysyła cię w świat, abyś był Bożym świadkiem. Wyjdź z kościoła z 

pragnieniem wznoszenia w świecie Jego królestwa miłości. 
 

19. POROZMAWIAJ Z KSIĘDZEM 
Nie bój się rozmowy z księdzem po mszy, jeśli w celebrowanej liturgii lub 
homilii coś ci przeszkadzało, jeśli uważasz, że coś powinno zostać 
powiedziane albo zrobione inaczej lub czegoś nie rozumiesz. Ty też jesteś 
odpowiedzialny za liturgię!  
 
� https://pl.aleteia.org/2018/03/18/czego-nie-powinienes-robic-w-czasie-mszy-swietej-a-byc-moze-nawet-o-tym-nie-wiesz/

 

 

Małe dziecko na Mszy św. – wskazówki 
praktyczne - https://www.jadwiga.info/2009/12/male-dziecko-na-mszy-sw-wskazowki-praktyczne/            

https://pl.aleteia.org/2018/03/18/czego-nie-powinienes-robic-w-czasie-mszy-swietej-a-byc-moze-nawet-o-tym-nie-wiesz/
https://pl.aleteia.org/2018/03/18/czego-nie-powinienes-robic-w-czasie-mszy-swietej-a-byc-moze-nawet-o-tym-nie-wiesz/
https://www.jadwiga.info/2009/12/male-dziecko-na-mszy-sw-wskazowki-praktyczne/


                                                                                           
 

Droga Mamo, drogi Tato – pamiętaj, że dziecko uważnie Cię obserwuje w czasie Mszy świętej! 
Jeżeli Ty się modlisz – ono także tego zapragnie. Jeżeli ulegasz ciągłemu rozproszeniu, a nawet 
wykorzystujesz „maniery” dziecka do unikania skupienia i modlitwy w kościele – dziecko nigdy nie 
nauczy się miłości do Boga! 
 

Błędy: 
 pozwolenie na to, aby dzieci przychodziły ze swoimi zabawkami: większość dzieci nie chce 

się modlić, ale przekształca posadzkę kościoła w plac zabaw, 
 pozwolenie na to, aby dzieci w trakcie Liturgii mogły swobodnie poruszać się po kościele 

(tak samo błędem jest chodzenie rodziców z dzieckiem), 
 brak reakcji rodziców, gdy ich małe dziecko hałasuje (krzyczy, rozmawia, gaworzy) w czasie 

Mszy świętej przez co ci, którzy chcieliby wysłuchać homilii nie mają szans na właściwe jej 
przeżycie. 
 

Konsekwencje błędów: 
 traktowanie Mszy świętej w sposób udziecinniony przez co zapominamy, że Eucharystia nie 

jest zwyczajnym spotkaniem przy udziale gitary i wesołego księdza, ale Ofiarą Śmierci i 
Zmartwychwstania Chrystusa, 

 małe dziecko może się wręcz zniechęcić do chodzenia na Mszę świętą; dziecko w wieku 
przedszkolnym potrafi skupić uwagę przez 15 minut, w kościele pełnym ludzi czuje się obco, 
przeżywa wręcz stres, 

 brak duchowego wzrostu rodziców! (koniecznego do przekazania wiary dzieciom), 
 Eucharystia staje się przedszkolnym placem boju i bieganiem za dzieckiem przy 

jednoczesnym rozpraszaniu siebie i innych. 
 

W sprawie Mszy z udziałem dzieci i innych Mszy świętych: 
 ze Mszy świętej z udziałem dzieci niektórzy uczynili „ankietę” na najbardziej wyluzowanego 

księdza w okolicy, który podczas rozmowy z dziećmi w czasie kazania wyciąga z najmłodszych 
zabawne historie i anegdoty nigdy nie dotykając spraw ważnych, którymi na co dzień żyją dorośli, 

 Msza święta „dla dzieci” staje się w wielu miejscach najkrótszą Eucharystią w parafii, bez 
stawiania wymagań, gdzie wszyscy mile spędzili czas, gdzie „nikt się nie czepiał”, że nie udaje się 
nam żyć Ewangelią w życiu codziennym; nikt nie wspomniał, że wiara nie ma przełożenia w 
sprawach zawodowych, rodzinnych, wszyscy na nowo dowiedzieli się, że Pan Bóg nas wszystkich 
kocha i dlatego dzieci powinny słuchać rodziców… A kiedy rodzice dowiedzą się, że muszą bardziej 
słuchać Pana Boga? 



Jak uniknąć błędów? 
 Ucz dziecko szacunku do miejsca świętego. Pójdź z nim w wolnym czasie do kościoła, aby 

nie tylko pokazać świątynię, ale i nauczyć pobytu w sakralnej przestrzeni. Jeżeli celem rodziców 
zachodzących do kościoła będzie modlitwa, a nie muzealna przechadzka – dziecko szybko to 
zauważy. 

 Przed pójściem z dzieckiem na Eucharystię warto wcześniej przyprowadzić je do kościoła 
poza Mszą świętą. Jeżeli potrafi zachować odpowiednie skupienie – jest to sygnał, że można je 
zabierać na Mszę świętą. 

 W czasie Mszy świętej dziecko powinno siedzieć między rodzicami. 
 Jeżeli dziecko w wieku przedszkolnym wymaga tak wielkiego wysiłku w pilnowaniu go na 

Eucharystii, że rozprasza rodziców lub innych wiernych, zostawcie dziecko pod właściwą opieką w 
domu lub wymieniajcie się w pilnowaniu dziecka – zachowując przy tym niedzielny obowiązek 
uczestniczenia w Eucharystii – dziecko ma taki obowiązek dopiero od 7 roku życia. 

 Zabierajcie czasem dziecko na Mszę świętą dla dorosłych. Wbrew pozorom dzieci lubią 
tradycyjne pieśni liturgiczne i szybko się ich uczą. Potrafią się też zachwycić atmosferą skupienia 
„dorosłej” liturgii. Dodatkowo, gdy brak „nakręcających” ich rówieśników, zachowują się 
spokojniej. 

  Bądźcie wrażliwi na potrzeby duchowe dziecka. Niektóre dzieci tak bardzo pragną 
osobistego spotkania z Chrystusem, że warto posłać je do wczesnej Komunii Świętej. 
Zainteresowanych odsyłamy do: www.wczesna-komunia.com.pl  

 Szacunek do Eucharystii uczy szacunku do własnych rodziców i dzieci! 
 Bogna Białecka* http://www.bognabialecka.pl/ 

ks. Daniel Wachowiak**  http://www.danielou.pl/ 
* żona, matka 4 dzieci, psycholog, publicystka Przewodnika Katolickiego , autorka szeregu 
poradników poświęconych wychowaniu dzieci 
** Wikariusz parafii Maryi Królowej w Poznaniu 
Tekst zaczerpnięty za zgodą autorów ze strony www.bognabialecka.pl 
 

 
 

Dzieci na Mszy Świętej 
Savoir vivre wymaga również od dzieci przestrzegania pewnych norm. Już kilkuletni berbeć, jeśli 
znajdzie się w towarzystwie czy miejscu publicznym, nie będzie w nim tolerowany, jeśli nie 
dostosuje się do obowiązujących zasad. Nikt nie pozwoli, by dziecko zakłócało koncert, 
przedstawienie teatralne, porządek w muzeum, bibliotece czy urzędzie, uroczystości rocznicowe 
czy związane z przyznaniem medali państwowych, pogrzeb itp., itd. Nikt też nie pozwoli, by 
zachowywało się niewłaściwie przy stole w restauracji czy na przyjęciu. Im dziecko większe tym 
więcej się od niego, oczywiście wymaga. 
 
Dziecko musi też więc, oczywiście od pewnego momentu, umieć dostosować się do norm 
obowiązujących w kościele.  
Warto w tym miejscu przytoczyć fragment książki Mario Delpiniego pt. „Wielebny co za maniery”: 
 
„I nie bójcie się uczyć pobożności dzieci. Jeśli nikt ich nie wychowuje, są niespokojne i nieznośne 
również podczas zgromadzeń liturgicznych. Przypominacie sobie, że zdarzyło mi się poprosić 
jedno, by nigdy nie szło przede mną, gdyż jego arogancki chód był dla mnie niczym uderzenie 
biczem po oczach. Jeśli cierpliwie i zdecydowanie potraficie wprowadzić również najmłodszych w 
zrozumienie misterium, spostrzeżecie, że zasmakują w rzeczach dobrych, a ich młoda radość w 
służeniu Panu podsycać będzie żarliwość wszystkich”. 
 
Poważnym problemem w kościele podczas Mszy św. są małe dzieci. Jest to problem ich rodziców. 
Jest to problem duszpasterzy. Jest to wreszcie problem całej wspólnoty parafialnej. 
 

http://www.wczesna-komunia.com.pl/
http://www.bognabialecka.pl/
http://www.danielou.pl/
http://www.bognabialecka.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=29:mae-dziecko-na-mszy-w-wskazowki-praktyczne&catid=13:dla-rodzicow&Itemid=24


Prowadząc dziecko do kościoła trzeba 
pamiętać o trzech podstawowych 
sprawach. 

 
Po pierwsze, przed każdym udaniem się do kościoła należy przygotować dziecko to udziału w tym 
wydarzeniu, przypomnieć mu, dokąd i po co idzie i jakie bezwzględne (i dlaczego) zasady tam 
obowiązują, podkreślić, że zasad tych nie wolno w żadnym wypadku łamać (potem w świątyni i po 
wyjściu z niej trzeba na ich łamanie ze strony dziecka zdecydowanie reagować). Szczególnie 

należy pouczyć dziecko, że w kościele nie wolno kłaść się ani na podłodze 
ani na ławce, biegać i dotykać czegokolwiek. Należy również od samego początku 

uczyć go podstawowych modlitw i zachęcać do aktywnego udziału we Mszy św. Jeśli rodzice nie 
będą przygotowywać dziecka systematycznie (dziecko ma krótką pamięć) i konsekwentnie do 
odpowiedniego zachowania w świątyni i udziału we Mszy św. mogą oczekiwać, że ich dziecko 
stanie się bohaterem takiego wydarzenia, którego byłem kiedyś świadkiem. Podczas Mszy św. w 
momencie szczególnej ciszy małe dziecko zapytało się gromkim, docierającym do wszystkich 
wiernym głosikiem: „Co ten pan robi za tą ladą?”. 
 

Po drugie, dziecko należy ubrać do kościoła stosownie i odświętnie. Savoir 

vivre wymaga, by udając się z wizytą towarzyską z dzieckiem lub zabierając je ze sobą do teatru 
czy opery ubrać je odpowiednio do miejsca i czasu. Kościół nie może tu być i nie jest wyjątkiem. 
Reguły ubioru będą więc takie same jak w odniesieniu do dorosłych. Ubierając dzieci „elegancko” 
trzeba przede wszystkim zwrócić uwagę na strój dziewczynek i dziewcząt. Ich ubiór nie może być 
kalką ubioru dorosłych kobiet wybierających się np. na bal (krótka spódniczka, prześwitująca 
bluzka, duży dekolt, itp.). Trzeba też nauczyć już bardzo małego chłopca, że                                              

przed wejściem do kościoła zdejmuje nakrycie głowy. 
 

Po trzecie, nie wolno zabierać do kościoła: zabawek, misiów, lalek, 
książeczek do kolorowania itp., by w ten sposób skłonić dziecko                                   
do tego, by go nie było widać i słychać. Świątynia to nie przedszkole                            
ani piaskownica. Takie postępowanie będzie nie tylko błędne                                             
z pedagogicznego punktu widzenia, ale może spowodować                                 
zgorszenie i rozpraszać uwagę innych. 
 
Warto tu przytoczyć fragment z książki Kay West pt. „Jak wychować dżentelmena”: „W zeszłym 
roku podczas wielkanocnej mszy nie mogliśmy nadziwić się czterolatkowi, który przyniósł ze sobą 
do kościoła garaż z pełnych zestawem różnych pojazdów – było ich chyba z tuzin. Rozłożył to 
wszystko na podłodze przy ławce i zajął dobry kawał przejścia na środku kościoła. Wyciągnął się 
na chodniku i jeździł samochodzikami tam i z powrotem, obsługiwał miniaturowe dystrybutory na 
miniaturowej stacji paliw, a nawet naśladował syrenę samochodu policyjnego, który ruszył w dziką 
pogoń za jego czerwonym krążownikiem szos. Wszyscy wokół byli oburzeni i odetchnęli z ulgą, 
kiedy zakrystian położył kres zabawie. Chłopiec zaczął łkać, a jego matka, która swą postawą 
wykazała już i tak brak manier i zdrowego rozsądku, nie zrobiła nic, żeby go uspokoić, jakby dając 
zakrystianowi doz rozumienia: I widzi pan, co pan zrobił”. 
 
Przyprowadzając dziecko do kościoła na Mszę św. możemy natrafić na jedną z dwóch sytuacji: jest 
to Msza św. przeznaczona specjalnie dla dzieci lub Msza św., która dla dzieci przeznaczona nie 
jest. Zacznijmy od tego drugiego przypadku. 
 



1. Dziecko na Mszy św. dla dorosłych 
 

Dziecko nie może przeszkadzać innym. Jeżeli jest nadpobudliwe, 
rozkapryszone, płaczliwe, głośno się odzywa, kręci i hałasuje i 
rodzice nie dają sobie rady z jego uspokojeniem, powinno się z 
nim przebywać przy drzwiach kościoła. Tam będzie najmniej 
przeszkadzało i stamtąd najszybciej można je wyprowadzić z 
kościoła, gdy już przekracza pewną miarę. 
 

Gdy zachowanie dziecka ma taki charakter, że permanentnie lub bardzo 
często przeszkadza innym należy przebywać z nim pod kościołem lub 
nawet zrezygnować z jego udziału we Mszy św. 
 
Pokreślmy mocno. Nie może być tak, by dziecko uniemożliwiało całej 
wspólnocie wiernych skupienie się i normalne uczestniczenie we Mszy św. 
 
Zdecydowana większość rodziców to rozumie. Problem jednak polega na tym jak rozumieją tę 
granicę, której dziecko swym zachowaniem nie może przekroczyć. Granicę te musimy 
umiejscawiać bliżej całkowitego milczenia niż ciągłego krzyku. 
 
Jeżeli przebywamy z dzieckiem w kościele nie możemy pozwolić mu na to, by przemieszczało się 
swobodnie, nawet, gdy nie hałasuje, by krążyło pomiędzy ławkami, chodziło przed ołtarzem, 
wdrapywało się na jego schodki. To rozprasza księdza odprawiającego Mszę Świętą i wiernych. 
 
Uświadommy sobie, że takie zachowania dziecka (hałasowanie, kręcenie się po dużej powierzchni, 
skupianie na sobie uwagi) byłoby niedopuszczalne w wielu towarzyskich i publicznych sytuacjach. 
Byłoby niemożliwe na ważnej uroczystości w zakładzie pracy, w którym jesteśmy zatrudnieni, na 

publicznym spotkaniu np. z ministrem, a nawet na uroczystym przyjęciu u naszych krewnych. Czy 
trzeba tu komuś uświadamiać, że przebywając w kościele na Mszy św. 
jesteśmy na spotkaniu z samym Panem Bogiem? 
 
Dziecko, nawet bardzo małe powinno wciąż w sposób dobitny być informowane o wyjątkowości 
tego miejsca, w którym właśnie się znajduje. Powinniśmy dawać mu na wszelkie sposoby do 
zrozumienia, że musi powstrzymać się od wszelkich zachowań, które zwracałyby na nie uwagę. 
Jeżeli jest za małe by to zrozumieć, jeżeli tego jeszcze nie rozumie i nadal zachowuje się w sposób 
niewłaściwy należy sobie zadać pytanie czy nie należałoby zostawiać je w domu. Może to być, 
oczywiście kłopotliwe, ale problemu tego nie można rozwiązywać kosztem całej wspólnoty 
parafialnej. 
 
2. Dziecko na Mszy św. dla dzieci 
 
Podczas takiej Mszy św. dzieci mają oczywiście większą swobodę, widać je i słychać, jednak należy 
pamiętać o tym, że ta swoboda ma swoje granice, które wyznacza charakter miejsca, w którym się 
znajdują i wydarzenia, w którym z założenia mają przecież w pełni uczestniczyć. 
 
Rodzice nie mogą tu tracić kontroli nad dzieckiem, spuszczać go z oka. Nie może się przecież w 
żadnym wypadku zdarzyć taka sytuacja, jaką opisuje Jean de La Maison w swojej książce 



„Odrobina dobrych manier (nawet w kościele) nie zaszkodzi”: „Przypominam sobie swojego 
malutkiego kolegę (lat pięć, włosy blond, rozbuchana siła natury), który pewnego dnia dokładnie, 
kiedy wypowiadałem formułę konsekracji, a kościół pogrążony był w ciszy, wypadłszy z głębi 
środkowej nawy, pędem ją przebiegł aż do głównego ołtarza, krzycząc i szarpiąc mnie za rękaw: 
Ach nareszcie cię znalazłem! Gdzie byłeś? Szukałem cię i powiedzieli mi, ze wyszedłeś... Jego 
zdaniem miałem go natychmiast wysłuchać i udzielić odpowiedzi”. 
 

Rodzice muszą więc zadbać, by dzieci zachowywały się w sposób odpowiedni. I na tej 

więc Mszy św. dzieci nie mogą biegać po całym kościele, krzyczeć bez ograniczeń, wspinać się na 
stopnie ołtarza. W jej trakcie mają uczyć się, oczywiście jakoś na błędach, dyscypliny właściwej 
dla zachowań w miejscu świętym i w obliczu Boga. Muszą nabierać świadomości, że ich 
zachowanie powinno tu być wyjątkowe. Muszą zatem nauczyć się żegnać, wstawać, kiedy wszyscy 
wstają, klękać, gdy klękają inni wierni itp.  http://www.savoir-vivre.com.pl/?dzieci-na-mszy-sw.,406
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Czy jest dla małych dzieci miejsce na mszy świętej? 

Małe dzieci, które płaczą, krzyczą i biegają po całym kościele. Swoim zachowaniem 
tylko zakłócają liturgię, a rodziców pozbawiają możliwości spokojnego śledzenia 
mszy świętej… Czy jest możliwe uczestniczyć we mszy z małym dzieckiem, nie 
wprowadzając wokół siebie zamieszania? Oczywiście, że tak, choć nie jest to takie 
proste. To dobre pragnienie i piękne świadectwo, kiedy cała rodzina, niezależnie od 
wieku dzieci, uczestniczy we mszy świętej. Pokazuje ona w ten sposób, że Pan 
mieszka w sercu ich domowego ogniska i że parafia jest rodziną rodzin. Ale tak 
dzieje się zawsze, również wtedy, kiedy okoliczności sprawiają, że rodzina musi się 
podzielić i uczestniczyć we mszach o różnych godzinach czy też w różnych 
miejscach. 

Żywy wyraz naszego zjednoczenia u stóp Pana ma swoją wartość. W sercu 
chrześcijańskiej wspólnoty każdy jest darem Boga dla innych. Jeżeli dzieci mają 
przyjąć dorosłych, to ci „starsi” mają przyjąć „małych”. Czyż tego właśnie nie 
sugeruje Jezus zbyt zatroskanym apostołom, kiedy im mówi: „Pozwólcie dzieciom 
przychodzić do Mnie” (Mk 10, 14)? 

Czyż my wszyscy nie stajemy przed Bogiem jak dzieci? 

Osobiście lubię, kiedy na naszych mszach świętych są dzieci. Nie dziwi mnie, że 
przechadzają się spokojnie i, naśladując pozostałych, nucą „Alleluja”, bynajmniej. 
Pewnego dnia odprawiałem mszę świętą w dużym kościele, kiedy siedziałem w 
prezbiterium po obrzędzie Komunii świętej, mała dziewczynka przeszła spokojnie 
środkiem głównej nawy i usiadła pobożnie obok mnie. Czyż wszyscy nie jesteśmy 
jak dzieci przed Panem? 

Usadzenie każdego dziecka na oddzielnym krześle i nakazanie im całkowitej ciszy 
rzadko się sprawdza. Od pozostałych parafian obecność dzieci w kościele wymaga 
oczywiście pewnej dozy wyrozumiałości. Ze smutkiem dowiaduję się od młodych 
rodziców, że kiedy tylko ich dziecko się poruszy, od razu czują na sobie zagniewane 
spojrzenia lub słyszą gorzkie westchnienia. Można by sądzić, że ci tak bogobojni 
parafianie woleliby, aby do ich kościoła przychodzili wyłącznie staruszkowie. 

Bądźmy jednak realistami: istnieje wiek pośredni między niemowlęctwem a okresem 
przedszkolnym, kiedy dzieci potrafią być naprawdę nieznośne. W takich przypadkach 
nie powinniśmy się upierać. W przeciwnym razie liturgia upływa nam na pilnowaniu 
dzieci, a cała nasza uwaga skupia się na nich zamiast na Bogu. Wtedy, na domiar 
złego, po obu stronach rośnie napięcie, i ostatecznie jesteśmy zmuszeni opuścić 
kościół z krzyczącym dzieckiem na rękach, płonąc ze wstydu, gdyż wyobrażamy 
sobie, że zgromadzeni ludzie mają nas za niekompetentnych lub wręcz 
beznadziejnych rodziców. 



     

Najtrudniej jest… w trakcie kazania! 

Niektórzy rodzice pytają mnie z niepokojem: „Czy nie jest to poważne zaniedbanie, 
że pozbawiamy dziecko mszy świętej?”. Rzecz jasna, niedzielne spotkanie z Panem, 
który nas jednoczy i karmi Swój lud, jest bardzo ważne. Jednak ścisły obowiązek 
uczestnictwa mają wyłącznie ci, którzy posługują się rozumem i ci, którzy ukończyli 
7. rok życia. Jeżeli wasze dziecko przechodzi przez burzliwą fazę i wzbudza wokół 
siebie dużo zamieszania, lepiej będzie zostawić je w domu, poprosić o pomoc 
sąsiadkę, w oczekiwaniu, aż nadejdzie bardziej dogodny moment na rodzinne 
uczestnictwo we mszy świętej. 

     

W niektórych parafiach rodzice organizują opiekę dla dzieci w salce parafialnej lub 
zakrystii. Zmieniają się co niedzielę i nawzajem sobie pomagają. Jeżeli dzieci są 
wystarczająco duże, można się z nimi pomodlić, pośpiewać lub opowiedzieć historię 
z życia Jezusa. W przypadku starszych dzieci czasami wykorzystuje się ten czas, na 
wtajemniczenie ich w mszę świętą, na przykład przez liturgię słowa lub 
nabożeństwo. 

Tak naprawdę prawdziwy problem stanowi kazanie,                                                                    

które adresowane jest do dorosłych i trochę za długo trwa.                                                                                                   

Jako ksiądz zawsze starałem się zadbać o ten element: na mszach najbardziej 

popularnych wśród rodziców z dziećmi kazanie miało formę rozmowy z maluchami, 

a sama liturgia była bardziej ożywiona i nieco uproszczona.                                                          

Samym dorosłym również się to podobało.                                                                                  

https://pl.aleteia.org/cp1/2019/11/06/czy-jest-dla-malych-dzieci-miejsce-na-mszy-swietej/
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Msze święte dziecięce 
Małe dzieci – zrozumieć ich potrzeby 
Kiedy myślimy o zachowaniu dziecka w kościele, musimy patrzeć rozwojowo. 
Oznacza to na przykład, że powinniśmy brać pod uwagę, że półtoraroczne dziecko 
raczej nie będzie w stanie długo wysiedzieć, tylko będzie miało naturalną potrzebę 
biegania. Pusta przestrzeń kościoła jest bardzo zachęcająca do tego, żeby sobie 
pobiegać. To jest naturalny etap rozwojowy. Podobnie się będzie zachowywał 
dwulatek, trzylatek. Choć zależy to od konkretnego dziecka, to na ogół w  małych 
dzieciach istnieje potrzeba eksperymentowania z wydawaniem hałasu, ruchem, 
eksploracją. 

Pytanie jest takie, czy rzeczywiście chcemy małe dziecko męczyć siedzeniem przez 
godzinę na Mszy Świętej w tym wieku. Według mnie lepiej nie. Natomiast, jeżeli już 
się zdecydujemy, jeżeli stwierdzamy, że chcemy całą rodziną pójść na Mszę Świętą, 
to można brać ze sobą różne rzeczy, które dziecko trochę zaciekawią w trakcie 
Mszy, na przykład ilustrowaną biblię. My na przykład zrobiliśmy parę albumów z 
obrazkami ze świętymi: są to albumy do zdjęć, które zamiast zdjęć wkłada się 
obrazki świętych – to też zajmuje dzieci. Jeżeli natomiast już rzeczywiście dzieci 
zaczynają biegać, lepiej wyjść i pozwolić mu pobiegać po przedsionku czy dookoła 
kościoła. 

To nie chodzi o wyrzucanie dzieci z kościoła, tylko o dobro tego dziecka. Ono w tym 
momencie rzeczywiście już nie może dłużej usiedzieć, potrzebuje ruchu i dla dobra 
dziecka, a nie tylko dla dobra osób innych uczestniczących we Mszy Świętej, warto 
mu to umożliwić w sposób nieprzeszkadzający innym. 

Starsze dzieci – wytłumaczyć i postawić granice 
Niewłaściwe zachowania u starszych dzieci, mających po trzy lata i więcej, kiedy na 
przykład biega po kościele, bardzo często wiążą się z tym, że rodzice nie zwracają 
mu na to uwagi. Zauważyłam, że często jeżeli rodzice w momencie, kiedy dziecko 
(takie już trzy-, cztero-, pięcioletnie) zaczyna startować z ławki i uciekać, a rodzice 
stanowczo mu przypomną, że jest w kościele i tu należy się zachowywać porządnie i 
godnie, to dziecko przestaje biegać. 

Bardzo lubię dyrektorkę przedszkola, do którego po kolei chodzą wszystkie moje 
dzieci. Gdy do niej na Mszy Świętej podbiega maluch, schyla się do niego i mówi mu 
łagodnie, ale stanowczo, że nie wolno biegać po kościele. Dla dzieci zwykle to jest 
szok, bo pierwszy raz w życiu to usłyszały. Natomiast proszę sobie wyobrazić, że 
rzeczywiście, gdy dorosły w sposób łagodny, ale stanowczy zwróci uwagę, dzieci 
słuchają. Rodzice mają większy z tym problem, gdy ktoś obcy zwraca uwagę ich 
dzieciom, ale co jeżeli sami tego nie robią? 
Są osoby, które mają podejście roszczeniowe, to znaczy – ja chcę być z dzieckiem 
na Mszy Świętej i cała reszta ludzi ma się do tego dostosować. Tak samo się 
zachowują zresztą w restauracji, czy innym miejscu publicznym. Przychodzą z 
dzieckiem, które szaleje i wszystkim przeszkadza w posiłku, ale są zdania, że to inne 
osoby mają się dostosować do tego, co robi ich dziecko. Jasne, że jeżeli dziecko 



pomacha nóżkami albo powierci się w ławce bez robienia jakiegoś wielkiego hałasu i 
ogromnego zamieszania, to powinno to być akceptowane przez innych – to są 
dzieci. Natomiast jeżeli zaczyna biegać, krzyczeć, płakać to jednak warto je wziąć, 
wyjść z nim, uspokoić i przynajmniej starać się powiedzieć: nie wolno w ten sposób 
zachowywać się w kościele, właśnie z szacunku dla Pana Boga, dlatego że inni się 
modlą tutaj. 

 
Streszczenie wykładu dotyczącego kwestii dzieci i mszy św. 

Msza Święta nie musi być atrakcyjna 
To jak dziecko zapamięta Mszę Święta z dzieciństwa zależy tak naprawdę od tego, 
jak zachowują się rodzice. Jeżeli staramy się chociażby co jakiś czas przypomnieć 
dziecku, co się dzieje, tłumaczyć sens, to w tym momencie nawet Mszę Świętą, 
która w odbiorze dziecka jest bardzo nudna, „dla dorosłych”, dzieci wspominają 
całkiem dobrze. Pamiętają, że byli tam z rodzicami, którzy tłumaczyli im różne 
rzeczy związane z Mszą. 

Obecnie bardzo mało rodziców próbuje zabierać dzieci na te Msze Święte dorosłe i 
generalnie zabierają dzieci na Msze Święte dla dzieci. Rezultat jest taki, że dużo 
ludzi młodych mówi, że z udziału we Mszy Świętej się wyrasta. Od małego byli 
najpierw zabierani na super zabawowe Msze Święte (które były taką bardziej 
kiepską wersją placu zabaw, bo mimo wszystko Msza Święta nigdy nie będzie tak 
radosna i tak zabawna, żeby rywalizować z prawdziwym placem zabaw); potem 
wylądowali na Mszach młodzieżowych, na których zasadniczo też był nacisk na to, 
żebyśmy się dobrze czuli jako wspólnota, żebyśmy sobie wspólnie pośpiewali, i na 
końcu stwierdzają, że z tego się wyrasta. 



Zastanawiam się, w jaki sposób można utrzymać w kościele osobę, która była od 
małego wychowywana, że Msza Święta ma być czymś super atrakcyjnym i dającym 
poczucie dobrej zabawy. Taka osoba będzie się spodziewała, że im dłużej będzie w 
kościele tym bardziej atrakcyjne te Msze Święte powinny być. Nie uczmy dzieci, że 
Msza Święta ma być atrakcyjna. Uczmy dzieci, że Msza Święta jest wyrazem naszej 
miłości do Pana Boga i naszej wdzięczności Panu Bogu za to, że przyszedł na ziemię, 
dał się ukrzyżować, umarł za nas, Zmartwychwstał, że daje nam się w Komunii. 
Dzieci potrafią zrozumieć, że to nie ma być atrakcyjne, tylko że to ma być dla nich 
ważne. 

Kiedy zabrać dziecko na Mszę? 
Przechodząc do kwestii, kiedy zaczynać w ogóle chodzić z dzieckiem na Mszę 
Świętą, tutaj nie ma recepty, bo naprawdę zależy to od dziecka. Mam czwórkę dzieci 
i na przykład ze średnią, Jagodą, mogliśmy chodzić na Mszę Świętą od urodzenia, 
ponieważ wystarczyło jej to, że może być z mamą, przytulona do mamy. I właściwie 
gdy miała dziesięć miesięcy, roczek, siedziała grzecznie i była cała szczęśliwa, że 
jest z rodzicami. A z najstarszą córką, to do tej pory się zastanawiam, dlaczego się 
upraliśmy, żeby chodzić z nią gdy była mała do kościoła. Polegało to na tym, że 
jeden rodzic był w kościele, a drugi biegał z córką dookoła kościoła albo po 
przedsionku, bo było to dziecko bardzo żywe, które nie potrafiło usiedzieć w 
miejscu. Rzeczywiście przez jakieś trzy lata średnio uczestniczyliśmy we Mszy 
Świętej, ale to było pierwsze dziecko, więc czujemy się troszkę usprawiedliwieni. Z 
naszym dzisiejszym doświadczeniem byśmy tego nie zrobili. Naprawdę zależy więc 
to od tego, jaki jest temperament naszego dziecka i czy ono potrafi wytrzymać na 
Mszy Świętej. Bardzo często jest tak, że dopiero około czwartego, piątego roku życia 
dziecko jest w stanie na tyle się skupić, żeby rzeczywiście usiedzieć. 

Wiem, że wielu rodziców ma problem, że nawet w tym wieku dzieci nie potrafią 
spokojnie się zachować. Warto w tym momencie popatrzeć na inne czynniki 
zaburzające zdolność dzieci do skupienia – np. Niedobór snu, nadmiar telewizji, gier 
komputerowych itp. Często wyeliminowanie z codzienności dziecka źródeł hałasu i 
rozproszenia (jak telewizor, radio włączone dłużej niż godzinę dziennie) powoduje 
uspokojenie nadpobudliwego dziecka. 

Msza Święta dla dzieci, Msza Święta dla rodzin czy Msza Święta dla Boga 
Na pewno bardzo pomaga to, że dziecko nie siedzi z innymi dziećmi. Jest taka 
naturalna dynamika grupowa, że dzieci się nawzajem nakręcają. My to też 
wypróbowaliśmy – gdy siedzimy z dziećmi, jest im o wiele łatwiej się skupić, o wiele 
łatwiej zachować spokój. To czy dziecko zrozumie, że kościół jest miejscem 
szczególnym i że tam się zachowuje inaczej, zależy od nas jako rodziców. Jeżeli my 
zachowujemy się w sposób pełen szacunku, do samego miejsca do kościoła, ale też 
do tego, co się dzieje na Mszy, dziecko widzi, że to jest coś ważnego dla rodziców i 
się zachowuje troszeczkę inaczej. Natomiast rzeczywiście, jeżeli jest w środowisku, 
w którym wszyscy dookoła wariują to jest mu trudno zrozumieć, że jest to miejsce 
szczególne różniące się od placu zabaw. Dlatego osobiście jestem ogromnym 
przeciwnikiem Mszy dedykowanych dla dzieci. Pamiętam jak poszliśmy z najstarszą 
córką na taką Mszę, zachęceni tym, że może jeżeli nasza córka pójdzie na Mszę dla 



dzieci, to będzie jej jakoś łatwiej na niej przeżyć. Poszliśmy na typową Mszę dla 
dzieci, gdzie wszystkie dzieci zachowywały się bardzo swobodnie, było dużo fajnej 
muzyki, krótkie kazanie, wszystko było skrócone. Dzieci swobodnie biegały po 
kościele, bawiły się zabawkami. Natomiast nasz córa wyszła z tej mszy po prostu 
czerwona, spocona, w emocjach, trudno ją było uspokoić nawet, gdy wyszliśmy już 

na dwór. To nam uświadomiło, że Msze Święte dedykowane dla 
małych dzieci są antywychowawcze, bo jeszcze bardziej zachęcają 
dzieci do traktowania kościoła jako placu zabaw. 

Dlatego na przykład rozwiązaniem, które widzę, że funkcjonuje w niektórych miejscach, są Msze Święte dla 
rodzin. I to jest już coś jakościowo innego. Dlaczego? Dlatego że one są o wiele spokojniejsze i dlatego że 
jest możliwość, żeby rodzice siedzieli z dziećmi. Kazanie sformułowane jest w taki sposób, że jest słowo do 
rodziców, krótkie, ale adresowane do rodziców, i słowo do dzieci, ale bez zachęcania wszystkich dzieci do 
brania aktywnego udziału w kazaniu dialogowanym, które zwykle są straszliwie dziwaczne, sztuczne i raczej 
świadczą o braku pomysłu kapłana na to, jak mówić do dzieci, niż o jakiejś pięknej spontaniczności. 
Inna sprawa, że my osobiście w ogóle zrezygnowaliśmy z udziału we Mszy św. dedykowanej dla rodzin. 
Wychodzimy z założenia, że Msza św. jest ku chwale Boga i tego chcemy uczyć nasze dzieci. Chodzimy w 
tej chwili rodzinnie wysłuchać Mszy Św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego i okazuje się, że nawet 
bardzo żywe dziecko jakim jest nasz synek potrafi zachować się spokojnie podczas liturgii, która podobno 
jest bardzo wymagająca nawet dla niektórych dorosłych. To chyba jednak kwestia tego, do jakiej formy 
uwielbienia Boga dzieci przyzwyczajamy od małego. 
 

Nie tylko na Mszę 
Mój ksiądz proboszcz Marcin Węcławski ma taką doskonałą radę dotyczącą przygotowania dzieci 
do udziału we Mszy Świętej. Proponuje, aby najpierw zabierać małe dzieci do kościoła poza 
Mszami. Po prostu wprowadzić do kościoła, pokazać Tabernakulum, pokazać ołtarz, wytłumaczyć, 
że tutaj jest Pan Jezus, pomodlić się z nimi. W ten sposób od samego początku uczymy pewnego 
szacunku do miejsca, do kościoła i przy okazji widzimy, czy dziecko potrafi na przykład 
powstrzymać się przed bieganiem po tej wielkiej, pustej przestrzeni. 

Jeżeli potrafi zachować się w miarę spokojnie, to możemy na przykład dziecko zabierać na krótsze 
nabożeństwa. Czyli nie od razu na całą Mszę Świętą tylko na półgodzinne czy nawet krótsze 
nabożeństwo i sprawdzamy, na ile ono już czuje, rozumie specyfikę miejsca, czy potrafi wytrzymać 
ten czas. To jest dobre przygotowanie do udziału we Mszy Świętej. 

Tłumaczyć co się dzieje na Mszy Świętej 
Warto jest tłumaczyć wpierw poszczególne części Mszy Świętej. Zdaję sobie sprawę, że dla wielu 
rodziców, na przykład dla mnie, to wymaga, żeby sobie samemu przypomnieć, jakie są kolejne 
części Mszy Świętej, dlaczego one są w takiej kolejności, jakie są symbole, dlaczego tak, dlaczego 
inaczej. Trzeba sobie przypomnieć przebieg Mszy Świętej i tego, co jest ważne w poszczególnych 
momentach. Nie ma niestety za bardzo, dobrych do tego materiałów, ponieważ wszystkie 
książeczki tłumaczące, czym jest Msza Święta, dedykowane dla dzieci, które miałam w ręku, są tak 
zinfantylizowane, że nawet moje dzieci się z tego śmieją. Widziałam jedną, bardzo dobrą 
książeczkę tłumaczącą, co się dzieje na Mszy Świętej, ale była ona wydana w latach 
pięćdziesiątych: były to obrazki i bardzo krótkie modlitwy czy wierszyki. Świetny pomysł, dość 
dobra realizacja, choć niedoskonała. Brakuje takiej pomocy, która z szacunkiem do Mszy, z 
szacunkiem do kościoła, z szacunkiem do Pana Jezusa tłumaczy w kilku prostych słowach, o co 
chodzi. Dobrą rzeczą jest przemyślenie sobie, jak w kilku słowach w czasie Mszy Świętej na uszko 
dziecka powiedzieć, co akurat się dzieje i co jest najważniejsze. To wymaga od nas jako rodziców 
przygotowania, ale to się da zrobić. Pozwala to z jednej strony utrzymać uwagę w dziecku a z 
drugiej strony też tłumaczy te tajemnicze rzeczy, które się dzieją dookoła. 

Darmowe podręczniki (w języku angielskim) oraz śpiewniki (łacińsko-angielskie) do nauki chorału gregoriańskiego dla dzieci (i dorosłych).   

https://bognabialecka.pl/artykuly/wychowanie/msze-swiete-dzieciece/  

 

http://musicasacra.com/literature/
https://bognabialecka.pl/artykuly/wychowanie/msze-swiete-dzieciece/


 

 
 

 

Wersja do wydruku:                             
Msza św. w obrazkach dla dzieci 

http://msza.net/doc/msza_sw_w_obrazkach.pdf


 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



   

A 
zatem celebrujący mszę świętą „w osobie Chrystusa” kapłan jest znakiem samego Pana, który uczy nas wołać do 
Boga: Ojcze nasz. Jego rozłożone i wzniesione w tym momencie ręce wyrażają jedyne i konieczne pośrednictwo 
Jezusa Chrystusa między nami a Bogiem. Dlatego tylko on rozkłada i wznosi ręce podczas sprawowania liturgii. 
Nie chodzi tu zatem o „uprzywilejowanie” księdza, ale o podkreślenie zbawczej roli samego Pana. Nie o klerykalizm, a 
o chrystocentryzm. 

 

Przy wszystkich innych okazjach jak najbardziej możemy sami również wykonywać 
ten piękny gest. Jednakże podczas Ojcze nasz odmawianego w trakcie 
mszy pozostańmy z rękoma złożonymi. Niech rozłożone ręce kapłana mówią nam o 
Jezusie, który uczy nas i uzdalnia, by wołać do Boga „Ojcze!” oraz pośredniczy w 
naszej do Niego modlitwie. https://pl.aleteia.org/2022/07/10/czy-unosic-rece-w-trakcie-ojcze-nasz/

 

Czy unosić rece                    
w trakcie                        
„Ojcze nasz”?  

https://pl.aleteia.org/2022/07/10/czy-unosic-rece-w-trakcie-ojcze-nasz/
https://pl.aleteia.org/2022/07/10/czy-unosic-rece-w-trakcie-ojcze-nasz/


 

 

 



 

 



 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

   

  

 

 



Małe dziecko na Mszy św.  Bogna Białecka 

 
 

Pan Jezus powiedział: Pozwólcie dzieciom przyjść do mnie i jeszcze: Jeśli się nie staniecie 

jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego.                                                                                                                        

Nie powiedział jednak: Niech dzieci robią, co chcą, niech 

wchodzą na ławki, biegają po kościele, bawią się, piją, jedzą 

ciasteczka, ciągną kapłana za ornat….Beata Nadolna, Maryjna Wspólnota 143/2009 

 Wielu rodziców przeżywa dylemat – z jednej strony chcieliby całą rodziną uczestniczyć we Mszy św., z drugiej – dzieci bardzo 

często się tym męczą. Dlatego proszą o wskazówki, kiedy i jak przygotować dziecko do uczestnictwa w Euchartystii. 

  

Niemowlęta 

Niemowlęta są zwykle niekłopotliwe. Śpią przez większą część liturgii, a jeśli zostały nakarmione przed wyjściem do kościoła, w 

przypadku płaczu wystarcza im, że rodzice wezmą je na ręce. Czasem rodzice, obawiając się zarażenia niemowlaka w tłumie, 

decydują się jednak na osobne wyjście do kościoła, by ktoś pozostał z maluchem w domu. 

  

Małe dzieci 

Warto zdać sobie sprawę z etapu rozwojowego, na którym znajduje się dziecko od 1,2 do 3 lat. Jest to czas wypróbowywania 

nowo poznanych umiejętności (np. biegania, mówienia), a także czas testowania granic – ile mi wolno i czy aby na pewno. Nie 

ma co liczyć na „uspokojenie" dwulatka. Z tyłu wszystko co widzi to nudny las nóg, prezbiterium kusi otwartą przestrzenią i 

echem wzbudzanym przez okrzyki i tupot nóg. To naturalne, że dziecko będzie uparcie dążyło do tych atrakcji. Trudno o dobrą 

radę na ten etap rozwojowy. Pewnym rozwiązaniem jest poświęcenie takie jak w przypadku troski o zdrowie niemowlęcia. 

  

Przedszkolaki 

Z pójściem na niedzielną Mszę św. jest jak z dojrzałością przedszkolną. Dziecko przedszkolne potrafi już wysiedzieć kilkanaście 

minut bez problemu. Do Eucharystii warto je wcześniej przygotować – np. na początek przychodząc na krótkie nabożeństwa dla 

dzieci lub na indywidualną modlitwę w tygodniu. Można wtedy pokazać mu tabernakulum i wyjaśnić mu podstawowe sprawy. 

Pamiętajcie, że dziecko będzie wzorowało się na waszych zachowaniach, dlatego warto porządnie uklęknąć na oba kolana, złożyć 

ręce do modlitwy, objaśniać różne rzeczy szeptem itp. Kształtujemy w ten sposób postawę szacunku wobec sacrum. Jak 

podpowiada B. Nadolna: „Pokazujmy dzieciom swoją postawą, że nie przyszliśmy na przedstawienie, ale jesteśmy w gościnie u 

Króla królów (strój, nastrój, gesty itd.). Do dzieci przemawia postać króla, którą znają z różnych opowieści". W niedzielę, przed 

Mszą św., warto przeczytać dziecku ze specjalnej ilustrowanej Biblii dla dzieci Ewangelię i porozmawiać o niej. Można też wziąć 

Biblię na liturgię i w odpowiednim miejscu przypomnieć dziecku obrazki, dzięki czemu jest w stanie lepiej skupić się na Słowie 

Bożym.  Małe dziecko na Mszy św. - Przewodnik Katolicki (przewodnik-katolicki.pl)  

 

               

https://www.przewodnik-katolicki.pl/Autorzy/B/Bogna-Bialecka
https://www.przewodnik-katolicki.pl/Archiwum/2009/Przewodnik-Katolicki-38-2009/Rodzina/Male-dziecko-na-Mszy-sw


https://deon.pl/wiara/duchowosc/komunia-swieta-do-reki-czy-do-ust-
jak-przyjmowac-wyjasniamy,433529 

 

Co zrobić po przyjęciu Komunii? https://youtu.be/svTdWzHOokg 

 

  

https://deon.pl/wiara/duchowosc/komunia-swieta-do-reki-czy-do-ust-jak-przyjmowac-wyjasniamy,433529
https://deon.pl/wiara/duchowosc/komunia-swieta-do-reki-czy-do-ust-jak-przyjmowac-wyjasniamy,433529
https://youtu.be/svTdWzHOokg


  

 
 

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://radioniepokalanow.pl/komunia-swieta-duchowa-jak-sie-modlic/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://radioniepokalanow.pl/komunia-swieta-duchowa-jak-sie-modlic/


Komunię duchową można przyjmować nie tylko 
podczas Mszy Św. To „najskuteczniejsza pomoc”  
https://pl.aleteia.org/2021/01/02/komunia-duchowa-poza-msza/ 
 

 
Jair Ferreira Belafacce | Shutterstock - O. Quang D. Tran SJ  
 

Do komunii duchowej możesz przystąpić także wówczas, gdy udaje ci się osobiście 
być na Mszy i przyjąć Komunię. Komunia duchowa nie tylko częściowo zastępuje 
przyjmowanie Eucharystii w fizycznej postaci, ale wzmaga nasz głód sakramentu. I 
sprawia, że jego faktyczne przyjęcie staje się jeszcze bardziej owocne. 
Komunia duchowa: modlitwa 
To akt wyrażający wielkie pragnienie oraz błaganie, by Jezus przybył do naszej 
duszy. I działał tak, jak byśmy przyjęli Go sakramentalnie podczas mszy. 
 

   Komunia duchowa. Święci zalecali ją jako najpożyteczniejszą z duchowych praktyk 
 

Św. Tomasz: możemy „duchowo spożywać” Eucharystię, jeśli tylko jej pragniemy. A 
także otrzymywać łaskę sakramentu, gdy nie możemy Go przyjąć fizycznie. 
Kiedy odprawiałem mszę i transmitowałem ją przez internet, po pieśni „Baranek 
Boży” trzymałem kielich i hostię skierowaną do kamery i zastygałem na chwilę. 
Chciałem, by wirtualna wspólnota, gdziekolwiek się wówczas znajdowała, dostąpiła 
aktu duchowej komunii. Modliłem się: 
Jezu mój! Wierzę, że jesteś obecny w Najświętszym Sakramencie. Miłuję Cię nade 
wszystko i pragnę Cię posiadać w duszy mojej. Ponieważ teraz nie mogę Cię 
przyjąć sakramentalnie, przyjdź przynajmniej duchowo do serca mojego. Obejmuję 
Cię jakobyś już do mnie przyszedł i cały z Tobą się łączę. Nie dozwól, abym się miał 
oddalić od Ciebie (św. Alfons Maria Liguori). 

 
 

https://pl.aleteia.org/2021/01/02/komunia-duchowa-poza-msza/
https://pl.aleteia.org/author/quang-d-tran-sj/
https://pl.aleteia.org/2019/02/01/komunia-duchowa-swieci-zalecali-ja-jako-najpozyteczniejsza-z-duchowych-praktyk/


 

 

 
 

 
 

                                    



 
 

Ty, Panie, stworzyłeś mnie dla siebie moje serce tak długo będzie niespokojne, 
dopóki nie spocznie w Tobie. Jestem miotany wieloma problemami: burzą się we 
mnie myśli, niespełnione są pragnienia, brakuje mi zdrowia, nie umiem kochać i 
wierzyć w Ciebie tak jak trzeba, A jednak pragnę i łaknę Ciebie, mój Panie. Nie 
odsyłaj mnie głodnego. Nakarm mego ducha Chlebem, który zstąpił z nieba. 
Kocham Ciebie, o Boże, kocham serdecznie! Kocham, bo Ty pierwszy mnie 
umiłowałeś! Biegnę dzisiaj do Ciebie, przychodzą do Ciebie jak żebrak proszący o 
kromkę chleba. Panie, wejdź znów w moje życie.  

*** 
Pragnę Cię przyjąć Panie z tą samą czystością, pokorą i pobożnością, z jaką 
przyjęła Cię Twoja Najświętsza Matka, z duchem i żarliwością świętych. O mój Jezu, 
wierzę że jesteś prawdziwie obecny w Najświętszym Sakramencie. Kocham Cię 
nade wszystko i pragnę Cię posiadać w mej duszy. Skoro nie mogę Cię teraz 
przyjąć sakramentalnie, przyjdź duchowo do mego serca. Miłuję Cię już obecnego w 
mym sercu i łączę się całkowicie z Tobą; nigdy nie pozwól mi oddalić się od Ciebie. 

*** 
Panie Jezu, błagam Cię, abyś przyszedł duchowo do mojego serca w duchu Twojej 
świętości, w prawdzie Twojej dobroci, w pełni Twojej władzy, w łączności z Twoimi 
tajemnicami i w doskonałości Twoich dróg. Przyjdź o Jezu mój najsłodszy, przyjdź 
do serca mego, o Żywocie, o Światło, o Miłości, o Skarbie mój jedyny! Jeżeli świat 
odpycha Ciebie, jeśli Cię ukochać ani przyjąć nie chce, ja Cię kocham, ja pożądam, 
ja wołam i pragnę Ciebie, i przysięgam Ci wierność aż do śmierci, aż na wieczność 
całą Niechże Tobie w nędznym sercu sługi Twego, Niebo całe wynagradza 
zniewagi, jakich doznajesz na ziemi, o mój najmilszy Panie! Jednocząc się z 
Sercem Twej Matki Najświętszej, z sercami wszystkich Świętych i Aniołów Twoich, 
po milion razy wołam: „Niech będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, teraz 
i zawsze i na wieki wieków”. Amen. https://radioniepokalanow.pl/komunia-swieta-duchowa-jak-sie-modlic/

 

O mój Jezu, wierzę, że jesteś prawdziwie obecny w Najświętszym 
Sakramencie Ołtarza. Kocham cię ponad wszystko i pragnę Cię z 
głębi duszy. Ponieważ nie mogę Cię teraz przyjąć sakramentalnie, 
przyjdź przynajmniej duchowo do mojego serca. Skoro tylko 
przyjdziesz, przyjmę Cię i cały zjednoczę się z Tobą.                                                  
Nie dozwól mi nigdy odłączyć się od Ciebie. Amen. 
 

https://radioniepokalanow.pl/komunia-swieta-duchowa-jak-sie-modlic/
https://radioniepokalanow.pl/komunia-swieta-duchowa-jak-sie-modlic/


Tymczasem, katolicy – czy to uczestniczą we mszy wirtualnie, czy osobiście –
 powinni kontynuować przystępowanie do codziennych komunii duchowych zarówno 
w dobrych, jak i złych czasach, w zdrowiu i w chorobie. 
 

Św. Teresa z Ávili, która doświadczała potężnych owoców tej praktyki, radziła: 
Kiedy nie możesz przyjąć komunii i nie uczestniczysz we mszy, możesz przystąpić 
do komunii duchowej, będącej bardzo korzystną praktyką, dzięki której uświadomisz 
sobie miłość Boga.  
 

   Komunia duchowa: pięć pomocnych modlitw na niedzielę i każdy inny dzień 
 

Wyobraźmy sobie przyjaciół, którzy są od siebie daleko, ale regularnie komunikują 
się ze sobą na odległość. Kiedy dochodzi do ich osobistego spotkania, dzięki tej 
systematycznej komunikacji jest ono piękne, swobodne i naturalne. 
 

Św. Alfons Maria Ligouri polecał, by w trakcie adoracji Najświętszego Sakramentu 
lub na mszy przystępować do komunii duchowej trzy razy. Na początku, w środku i 
na końcu. W rzeczywistości nie ma oczywiście żadnych ograniczeń co do 
częstotliwości przyjmowania komunii. Św. Alfons napisał: 
Bł. Agata od Krzyża praktykowała 200 duchowych komunii w ciągu dnia. Piotr 
Faber, jeden z pierwszych towarzyszy Ignacego Loyoli, miał w zwyczaju mówić, że 
duchowe komunie są najskuteczniejszą pomocą w przyjmowaniu świętej Eucharystii 
w odpowiedniej postawie. 
 

Miłość do wielkiej Tajemnicy 
 

Podczas gdy duchowa komunia często jest polecana świeckim, zwłaszcza tym, 
którzy nie mogą wyjść z domu lub są hospitalizowani, księża także mogą czerpać 
korzyści z tej praktyki. Przez kilka niedziel biernie przysłuchiwałem się temu, jak 
ludzie pobożnie odmawiają słowa komunii duchowej (powyżej). Poruszyło mnie to 
i postanowiłem modlić się w ten sposób także poza mszą. 
 

Akt duchowej komunii powtarzany w ciągu dnia stał się dla mnie ponownym 
przeżywaniem Wielkiego Piątku i Wielkiej Soboty oraz wytęsknionym oczekiwaniem 
na Niedzielę Wielkanocną. Choć do 200 duchowych komunii dziennie brakuje mi 
wciąż bardzo wiele, to jednak praktyka ta rozbudziła moją miłość oraz szacunek dla 
wielkiej tajemnicy, którą celebruję z Kościołem każdego dnia. 
 

Komunia duchowa nie jest jedynie rozwiązaniem na czas pandemii czy innych 
nadzwyczajnych okoliczności. Komunia duchowa jest na każdy czas. 
 

   Komunia duchowa: Franciszek mówi, jak ją przyjmować i jak się modlić 

 
 

https://pl.aleteia.org/2020/04/26/komunia-duchowa-piec-pomocnych-modlitw-na-niedziele-i-kazdy-inny-dzien/
https://pl.aleteia.org/2020/03/19/franciszek-bez-wejscia-w-tajemnice-kosciol-stanie-sie-poboznym-stowarzyszeniem/


chrystus-jest---jest-obecny-w-kazdej-eucharystii-ktora-sprawujemy 

 

- Tu nie ma ciała Chrystusa - Chrystus zmartwychwstał - Ale Chrystus jest. Chrystus jest obecny w każdej 

Eucharystii - Zmierzając do bazyliki Grobu Bożego zatrzymujemy się w cerkwi Aleksandra Newskiego. We 

wnętrzu prawosławnej świątyni znajduje się fragment muru starożytnej Jerozolimy z Bramą 

Sprawiedliwości, przez którą Jezus musiał być prowadzony na stracenie na Golgocie. Co więcej, w tym 

kawałku muru zachowało się wąskie przejście, o którym Jezus mówił - to ucho igielne: „Łatwiej jest 

wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do królestwa niebieskiego” (Mt 19, 24).                                                                            

 

   

Pierwsza na naszej drodze znajduje się kaplica Golgoty - autentyczne miejsce ukrzyżowania Chrystusa. 

Nieopodal swoją kaplicę ma św. Helena i jest to miejsce upamiętniające znalezienie Krzyża Świętego.  

Nieco dalej scenę naigrawania się z Jezusa wiszącego na krzyżu upamiętnia kaplica Wyszydzenia. Kaplica 

św. Longinusa odwołuje się do rzymskiego żołnierza, który włócznią przebił bok Jezusa. Do mnichów 

prawosławnych należy kaplica nawiązująca do uwięzienia Jezusa przed straceniem na krzyżu. 
Wejdź na Golgotę i stań przy Grobie Bożym. I wiedz, że zmartwychwstał  .   Film - https://youtu.be/H02SNAu54Gk 

https://deon.pl/wiara/chrystus-jest---jest-obecny-w-kazdej-eucharystii-ktora-sprawujemy,2141843
https://youtu.be/H02SNAu54Gk
https://youtu.be/H02SNAu54Gk
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https://vademecumliturgiczne.pl/2016/03/31/czy-wystawiajac-najswietszy-sakrament-bezposrednio-po-mszy-sw-nalezy-opuscic-obrzedy-zakonczenia/
https://vademecumliturgiczne.pl/2016/03/31/czy-wystawiajac-najswietszy-sakrament-bezposrednio-po-mszy-sw-nalezy-opuscic-obrzedy-zakonczenia/
https://vademecumliturgiczne.pl/2016/03/31/czy-wystawiajac-najswietszy-sakrament-bezposrednio-po-mszy-sw-nalezy-opuscic-obrzedy-zakonczenia/
https://liturgia.wiara.pl/doc/420145.Liturgia-piekno-i-zakorzenienie/19
https://vademecumliturgiczne.pl/
https://www.wiara.pl/


 
 

Akt pokuty opuszcza się, jeśli celebrację poprzedza inne działanie liturgiczne np. procesja.  

https://www.przewodnik-katolicki.pl/Archiwum/2007/Przewodnik-Katolicki-4-2007/Poradnik-duchowy/Slowniczek-liturgiczny-Co-to-jest-akt-pokuty  

 

-  Post Eucharystyczny: jedną godz. należy powstrzymać się od spożywania 
pokarmów oraz od picia napojów (przy czym można pić wodę i zażywać lekarstwa).  
-  Ten post nazywany jest postem Eucharystycznym. Obowiązuje każdego 
wiernego. Możliwość odstępstwa przewidziana jest tylko w przypadku osób 
starszych i chorych. Osoby w podeszłym wieku lub złożone jakąś chorobą, jak 
również ci, którzy się nimi opiekują, mogą przyjąć Najświętszą Eucharystię, 
chociażby coś spożyli w ciągu godziny poprzedzającej. (KPK, kan. 919 § 2).  
 

 
 

Ile razy można przyjąć Komunię Św. w ciągu dnia?:  „jest rzeczą właściwą, by 
wierni, jeśli tylko spełniają wymagane warunki, przyjmowali Komunię, gdy 
uczestniczą we Mszy św.”. W przypisie  zaznaczono: „W tym samym dniu wierni 
mogą przyjąć Najświętszą Eucharystię najwyżej drugi raz”.          
 

 

https://www.przewodnik-katolicki.pl/Archiwum/2007/Przewodnik-Katolicki-4-2007/Poradnik-duchowy/Slowniczek-liturgiczny-Co-to-jest-akt-pokuty


https://stacja7.pl/ze-swiata/platki-roz-w-getsemani-w-uroczystosc-najdrozszej-krwi-
chrystusa/?utm_source=one_signal&utm_medium=push 

 

W Bazylice Agonii na Górze Oliwnej w Jerozolimie w uroczystość Najdroższej Krwi 
Chrystusa na skale, na którą padać miały krwiste krople Jezusowego potu, rozsypywane są 
płatki czerwonych róż. 

Naga skała znajduje się przed głównym ołtarzem. Upamiętnia ona kamień, przy którym Jezus 
modlił się do Ojca w Ogrodzie Getsemani. Na tę właśnie skałę padać miały krwiste krople 
Jezusowego potu. W bazylice kamień otoczony jest żelaznym cierniem, na którym widzimy ptaki 
uwikłane w jeżyny – mają one symbolizować tych, którzy łączą się z cierpieniem Jezusa.  

Płatki czerwonych róż dwa razy w roku 

Pierwszy ma miejsce w Wielki Czwartek, kiedy po Mszy Wieczerzy Pańskiej wspomina się 
modlitwę Pana Jezusa w Getsemani. Na nabożeństwie pod przewodnictwem Ojca Kustosza czyta 
się w kilku językach fragmenty Ewangelii przeplatane psalmami.  

Drugi raz obrzęd jest wykonywany w Uroczystość Przenajświętszej Krwi Pana Jezusa. W jednym 
jak i w drugim przypadku po przybyciu procesji do kościoła i ucałowaniu ołtarza Celebrans wraz z 
asystą obchodzi miejsce przed ołtarzem, gdzie znajduje się lita, odsłonięta skała, przy której 
według tradycji Jezus klęczał podczas modlitwy w ogrodzie Oliwnym. Celebrans rozsypuje na 
niej płatki róż, symbolizujące krwawy pot Pana Jezusa, który skropił ten właśnie kamień w 
czasie agonii w Getsemani – wyjaśnia o. Niewiński. 

 

https://stacja7.pl/ze-swiata/platki-roz-w-getsemani-w-uroczystosc-najdrozszej-krwi-chrystusa/?utm_source=one_signal&utm_medium=push
https://stacja7.pl/ze-swiata/platki-roz-w-getsemani-w-uroczystosc-najdrozszej-krwi-chrystusa/?utm_source=one_signal&utm_medium=push


 

Nabożeństwo do Najdroższej Krwi Jezusa Chrystusa 
Uroczystość Najdroższej Krwi Jezusa Chrystusa jest związana z relikwiami przechowywanymi w kościele San Nicola in Carcere w Rzymie. Chodzi 
o skrawek płaszcza, który według tradycji należał do setnika przebijającego włócznią Ukrzyżowanego Chrystusa, aby upewnić się o Jego śmierci. 
Skrawek ten ze czcią został odcięty, gdyż był naznaczony "krwią i wodą", które wypłynęły z przebitego boku Jezusa. 
Relikwie te trafiły do kościoła San Nicola in Carcere w XVIII wieku za sprawą potomków setnika. Zostały umieszczone pod krzyżem, który potem 
miał przemówić do mistyczki, św. Brygidy. Tak rozwinął się kult relikwii Krwi Chrystusa. Co roku, w pierwszą niedziele lipca, obchodzono święto 
Przenajdroższej Krwi Jezusa Chrystusa. Szczególne nabożeństwo do Najdroższej Krwi Pana Jezusa miał św. Kasper de Buffalo. W XIX wieku 
założył on osobną rodzinę zakonną pod wezwaniem Najdroższej Krwi Pana Jezusa. W 1822 roku kazaniami św. Kaspra została poruszona Maria 
De Mattias. Pod wpływem słów św. Kaspra zaczęło dojrzewać w niej powołanie zgromadzenia sióstr. Ostatecznie powstało ono w 1834 roku 
pod nazwą Adoratorek Przenajdroższej Krwi Chrystusa. W średniowieczu bardzo często nabożeństwo do Najdroższej Krwi Chrystusa było 
połączone z nabożeństwem do Ran Pana Jezusa. Takim nabożeństwem wyróżniali się m.in. św. Bernard, św. Anzelm czy św. Bonawentura. 

 
Święto Przenajdroższej Krwi Jezusa Chrystusa 
W 1849 roku, kiedy papież Pius IX przebywał na wygnaniu w Gaeta, przyjął z wizytą księdza Jana Merliniego, Misjonarza Krwi Chrystusa. 
Misjonarz przepowiedział papieżowi, że jego wygnanie się skończy, jeśli rozszerzy święto Przenajdroższej Krwi Chrystusa na cały Kościół. Ojciec 
Święty miał odpowiedzieć: "Nie ślubuję, ale obiecuję". 
Tak się stało. Dekretem Redempti sumus z dnia 10 sierpnia 1849 roku papież ustanowił święto Przenajdroższej Krwi Pana Jezusa Chrystusa 
w całym Kościele powszechnym. Było ono nadal obchodzone w pierwszą niedzielę lipca. Podobnie jak Boże Ciało jest rozwinięciem Wielkiego 
Czwartku, tak uroczystość Najdroższej Krwi Chrystusa była niejako przedłużeniem Wielkiego Piątku. 
Podczas pontyfikatu Piusa X datę liturgicznych obchodów święta Przenajdroższej Krwi Pana Jezusa Chrystusa ustalono na dzień 1 lipca. Z kolei 
papież Pius XI podniósł obchody święta Przenajdroższej Krwi Chrystusa do stopnia uroczystości rytu zdwojonego I klasy. W rycie rzymskim 
Kościoła katolickiego do dziś w dniu 1 lipca obchodzona jest uroczystość Najdroższej Krwi Chrystusa. 

 
Reforma Soboru Watykańskiego II  
W wyniku reformy po Soborze Watykańskim II święto Najdroższej Krwi Chrystusa zostało zniesione i połączone z uroczystością Najświętszego 
Ciała Chrystusa, czyli tzw. Bożym Ciałem. Zachowało się jedynie, na zasadzie przywileju, w zgromadzeniach Księży Misjonarzy i Sióstr Adoratorek 
Krwi Chrystusa. Warto zaznaczyć, że nabożeństwo ku czci Krwi Chrystusa znajduje swoje źródło w Piśmie Świętym. Choć wielu męczenników 
przelewa krew za wiarę, to jednak jako pierwszy swoją Krew przelał Jezus Chrystus za zbawienie świata. Pierwszy raz Jego krew została przelana 
przy obrzezaniu. Cenna Krew Zbawiciela płynęła też w Ogrodzie Oliwnym, gdy Chrystus pocił się krwawym potem (Łk 22, 44). Nie sposób 
nie wspomnieć tutaj biczowania, koronowania cierniem oraz ukrzyżowania, podczas których Krew Pańska wylewała się obficie na świat. 
Po przebiciu boku Chrystusa na krzyżu, "natychmiast wypłynęła krew i woda" (J 19,34).   

 
Płatki róż w Getsemani 
Na pamiątkę Nocy, w której Jezus pocił się krwawym potem w Ogrodzie Getsemani, w Bazylice Agonii na Górze Oliwnej w Jerozolimie 
rozsypywane są płatki czerwonych róż. Przed ołtarzem w Bazylice znajduje się naga skała, na którą padać miały krwiste krople Jezusowego potu, 
gdy modlił się podczas Męki w Ogrodzie Oliwnym. Kamień przed ołtarzem otoczony jest cierniem. Można zauważyć też ptaki uwikłane w jeżyny. 
To symbol tych, którzy łączą się z cierpieniem Jezusa. Obrzęd obsypania skały płatkami róż odbywa się dwa razy w roku. Pierwszy to Wielki 
Czwartek. Po Mszy Wieczerzy Pańskiej wspominana jest modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu. Wtedy też na kamień wysypuje się płatki czerwonych 
róż. Drugi raz taki gest wykonywany jest w uroczystość Najdroższej Krwi Chrystusa. 

https://dorzeczy.pl/religia/313801/boze-cialo-czym-jest-swieto-eucharystii.html
https://dorzeczy.pl/religia/313801/boze-cialo-czym-jest-swieto-eucharystii.html


Lipiec – miesiąc poświęcony Najdroższej Krwi Jezusa Chrystusa 

Po tym, jak w 1933 roku papież Pius XI podniósł uroczystość Najdroższej Krwi Jezusa Chrystusa do rangi świąt 
pierwszej klasy, w 1960 roku papież Jan XXIII ogłosił list apostolski "Inde a Primis" o rozszerzaniu nabożeństwa ku 
czci Przenajdroższej Krwi Pana Naszego Jezusa Chrystusa. Tym samym zachęcał wiernych, by lipiec był czasem 
rozmyślań o Krwi Chrystusa. Ojciec Święty Jan XXIII zatwierdził również Litanię do Najdroższej Krwi Pana Jezusa. 

Litania do Najdroższej Krwi Pana Jezusa 

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison. 
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. 
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami. 
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami. 
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami. 
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. 

Krwi Chrystusa, Jednorodzonego Syna Ojca Przedwiecznego, wybaw nas. 
Krwi Chrystusa, wcielonego Słowa Bożego, wybaw nas. 
Krwi Chrystusa, nowego i wiecznego Przymierza, wybaw nas. 
Krwi Chrystusa, przy konaniu w Ogrójcu spływająca na ziemię, wybaw nas. 
Krwi Chrystusa, tryskająca przy biczowaniu, wybaw nas. 
Krwi Chrystusa, brocząca spod cierniowej korony, wybaw nas. 
Krwi Chrystusa, przelana na krzyżu, wybaw nas. 
Krwi Chrystusa, zapłato naszego zbawienia, wybaw nas. 
Krwi Chrystusa, bez której nie ma przebaczenia, wybaw nas. 
Krwi Chrystusa, która poisz i oczyszczasz dusze w Eucharystii, wybaw nas. 
Krwi Chrystusa, zdroju miłosierdzia, wybaw nas. 
Krwi Chrystusa, zwyciężająca złe duchy, wybaw nas. 
Krwi Chrystusa, męstwo Męczenników, wybaw nas. 
Krwi Chrystusa, mocy Wyznawców, wybaw nas. 
Krwi Chrystusa, rodząca Dziewice, wybaw nas. 
Krwi Chrystusa, ostojo zagrożonych, wybaw nas. 
Krwi Chrystusa, ochłodo pracujących, wybaw nas. 
Krwi Chrystusa, pociecho płaczących, wybaw nas. 
Krwi Chrystusa, nadziejo pokutujących, wybaw nas. 
Krwi Chrystusa, otucho umierających, wybaw nas. 
Krwi Chrystusa, pokoju i słodyczy serc naszych, wybaw nas. 
Krwi Chrystusa, zadatku życia wiecznego, wybaw nas. 
Krwi Chrystusa, wybawienie dusz z otchłani czyśćcowej, wybaw nas. 
Krwi Chrystusa, wszelkiej chwały i czci najgodniejsza, wybaw nas. 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. 

P. Odkupiłeś nas, Panie, Krwią swoją. 
W. I uczyniłeś nas królestwem Boga naszego. 

Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, Ty Jednorodzonego Syna swego ustanowiłeś Odkupicielem 
świata i Krwią Jego dałeś się przebłagać, daj nam, prosimy, godnie czcić zapłatę naszego zbawienia 
i dzięki niej doznawać obrony od zła doczesnego na ziemi, abyśmy wiekuistym szczęściem radowali się 
w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 

"Il mese del Preziossismo Sangue" Rafaello Bernardo CPPS 
W książce "Il mese del Preziossismo Sangue" ks. Rafaello Bernardo tłumaczy dlaczego Kościół w wyjątkowy sposób wspomina w lipcu Najdroższą 
Krew Jezusa Chrystusa. "Po miesiącu maju dla Maryi i czerwcu dla Najświętszego Serca Jezusowego, Kościół świadomie ustalił, że miesiąc lipiec 
będzie poświęcony Najdroższej Krwi Jezusa. Lipiec jest centrum roku słonecznego, jest miesiącem nad miesiącami, miesiącem słońca, które praży 
swym najintensywniejszym skwarem: a Odkupienie nie jest może stołem obfitującym w cudowne źródło – Boskiej Krwi – wlewanej w dusze przez 
miłość Chrystusa? Oto dlaczego tak święto, jak i miesiąc Najdroższej Krwi zostały ustanowione w środku roku prawie, by przypomnieć nam pełnię 
samego Odkupienia. Ale jest jeszcze inny motyw: właśnie w lipcu życie chrześcijańskie osłabia się, a życie ziemskie nabiera rozmachu i w tym 
ferworze tryumfuje zło. Dlatego konieczna jest jakaś pomoc, a znaleźć ją można właśnie we Krwi Chrystusa". 

 



 
módlmy się nieustannie 
60,2 tys. subskrybentów 
SUBSKRYBUJ 

Dziś zaczyna się lipiec, miesiąc, który zgodnie z ludową tradycją poświęcony jest kontemplacji Najświętszej 

Krwi Chrystusa, niezgłębionej tajemnicy miłości i miłosierdzia. W dzisiejszej liturgii apostoł Paweł w 

Liście do Galatów stwierdza, że «ku wolności wyswobodził nas Chrystus» (Ga 5, 1). Ta wolność ma bardzo 

wysoką cenę: jest nią życie, krew Odkupiciela. Tak! Krew Chrystusa jest ceną, którą Bóg zapłacił, aby 

wyzwolić ludzkość z niewoli grzechu i śmierci. Krew Chrystusa jest niezbitym dowodem miłości 

niebieskiego Ojca do każdego człowieka, bez żadnego wyjątku. Wszystko to bardzo jasno wyraził św. Jan 

XXIII, który otaczał Krew Pańską wielkim nabożeństwem, wyniesionym z domu, gdzie słyszał w 

dzieciństwie, jak rodzina odmawiała litanie jej poświęcone. Jako papież napisał list apostolski wzywający 

do krzewienia tego kultu (Inde a primis, 30 czerwca 1959 r.) i zachęcił wiernych do rozważania 

nieskończonej wartości tej Krwi, «której jedna kropla może wybawić cały świat od wszelkiej winy» (hymn 

Adoro Te devote). Niech rozważanie ofiary Pana, zadatku nadziei i pokoju dla świata, będzie zachętą i 

bodźcem do budowy pokoju również tam, gdzie wydaje się on niemal nieosiągalny. Niech Maryja, Matka 

Tego, który swą krwią odkupił świat, błogosławi wytrwałe wysiłki tych, którzy starają się tworzyć klimat 

bezstronności i odprężenia, niezbędny warunek zgody i pokoju. (św. Jan Paweł II, rozważanie przed 

modlitwą „Anioł Pański”) Modlitwa zanurzenia we Krwi Chrystusa:  

 

Panie Jezu, zanurzam w Twojej Przenajdroższej Krwi cały ten rozpoczynający się dzień, który jest darem 

Twojej nieskończonej miłości. Zanurzam w Twojej Krwi siebie samego. Wszystkie osoby, które dziś 

spotkam, o których pomyślę czy w jakikolwiek sposób czegokolwiek o nich się dowiem. Zanurzam moich 

bliskich i osoby powierzające się mojej modlitwie. Zanurzam w Twojej Krwi, Panie, wszystkie sytuacje, 

które dziś zaistnieją, wszystkie sprawy, które będę załatwiać, rozmowy, które będę prowadzić, prace, które 

będę wykonywać i mój odpoczynek. Zapraszam Cię, Jezu, do tych sytuacji, spraw, rozmów, prac i 

odpoczynku. Proszę, aby Twoja Krew przenikała te osoby i sprawy, przynosząc według Twojej woli 

uwolnienie, oczyszczenie, uzdrowienie i uświęcenie. Niech dziś zajaśnieje chwała Twojej Krwi i objawi się 

jej moc. Przyjmuję wszystko, co mi dziś ześlesz, ku chwale Twojej Krwi, ku pożytkowi Kościoła św. i jako 

zadośćuczynienie za moje grzechy, składając to wszystko Bogu Ojcu przez wstawiennictwo Maryi. Oddaję 

siebie samego do pełnej dyspozycji Maryi, zawierzając Jej moją przeszłość, przyszłość i teraźniejszość, bez 

warunków i bez zastrzeżeń. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Niepokalana. Teraz i 

zawsze. Amen.   https://youtu.be/rV2HpRvEKeI 

 
 
 
 

  
FADA THEO (o. Teofil OFM)      
@TheoFada  Z wczorajszej uroczystości Najdroższej Krwi Chrystusa z Getsemani. Na skale, na której modlił się Pan Jezus w tym dniu (jak również 
w Wlk. Czwartek) rozsypuje się płatki czerwonych róż - symbol krwawego potu Chrystusa podczas agonii. Autor zdjęcia: Nadim Asfour CTS 
 

 

 

Ogród Oliwny :                                                                                                                                         
- https://youtu.be/qsKikrLv_WA                                                                                     
- https://youtu.be/kD8yg4T77wU 
 
 

https://www.youtube.com/channel/UCFrVJbyH7C8p1_Ow-qhP5Dg
https://youtu.be/rV2HpRvEKeI
https://twitter.com/TheoFada
https://twitter.com/TheoFada
https://twitter.com/TheoFada
https://twitter.com/TheoFada
https://twitter.com/TheoFada
https://twitter.com/TheoFada
https://youtu.be/qsKikrLv_WA
https://youtu.be/kD8yg4T77wU


 12 Apostołów. Poznaj sylwetki najbliższych uczniów Pana Jezusa 

Kim byli Apostołowie, których powołał sam Jezus, by mu towarzyszyli? Dlaczego Jezus wybrał akurat 12 
mężczyzn? Jakie zadania im powierzył? Co obecność Apostołów dała Kościołowi, który znamy? 

 

 

 Ziemski Tron Boga. Historia i znaczenie tabernakulum 

Tabernakulum obecne jest w każdym kościele. Jego obecność wydaje się oczywista i nikt nie zadaje sobie 
pytań o jego byt. Po co jest tabernakulum? Jaka jest jego historia? Dlaczego ustawiono je właśnie w tym 
miejscu? Albo co by było,... 

 

 

Źródło: DoRzeczy.pl https://dorzeczy.pl/religia/319570/kiedy-obchodzimy-
uroczystosc-najdrozszej-krwi-jezusa-chrystusa.html 

 

 

https://dorzeczy.pl/religia/318802/dlaczego-jezus-wybral-12-apostolow.html
https://dorzeczy.pl/religia/318802/dlaczego-jezus-wybral-12-apostolow.html
https://dorzeczy.pl/religia/318802/dlaczego-jezus-wybral-12-apostolow.html
https://dorzeczy.pl/religia/318802/dlaczego-jezus-wybral-12-apostolow.html
https://dorzeczy.pl/religia/314521/kiedy-powstalo-tabernakulum-i-jakie-jest-jego-znaczenie.html
https://dorzeczy.pl/religia/314521/kiedy-powstalo-tabernakulum-i-jakie-jest-jego-znaczenie.html
https://dorzeczy.pl/religia/314521/kiedy-powstalo-tabernakulum-i-jakie-jest-jego-znaczenie.html
https://dorzeczy.pl/religia/314521/kiedy-powstalo-tabernakulum-i-jakie-jest-jego-znaczenie.html
https://dorzeczy.pl/religia/314521/kiedy-powstalo-tabernakulum-i-jakie-jest-jego-znaczenie.html
https://dorzeczy.pl/religia/319570/kiedy-obchodzimy-uroczystosc-najdrozszej-krwi-jezusa-chrystusa.html
https://dorzeczy.pl/religia/319570/kiedy-obchodzimy-uroczystosc-najdrozszej-krwi-jezusa-chrystusa.html


Rzeszów: https://youtu.be/Xo8CzG1JTxI                                                                                                                                                                     .  
https://rzeszow.naszemiasto.pl/koncert-jednego-serca-jednego-ducha-2022-w-rzeszowie-mimo/ga/c13-8870067/zd/72681329 

Nietypowy przebieg będzie miała w tym roku procesja Bożego Ciała we wspólnocie parafialnej NSPJ w 
Bielsku-Białej. Podczas procesji osoby starsze i chore będą mogły liczyć na podwózkę Ciuchcią Beskidzką. 
W ten sposób dotrą do miejsca rozpoczęcia modlitwy, ale także umożliwi to im przemieszczanie się 
pomiędzy ołtarzami. Kolejka będzie kursowała na trasie procesji od 9.00-14.00. 
https://diecezja.bielsko.pl/aktualnosci/procesja-bozego-ciala-na-peryferiach-i-festyn-z-owca-parafia-nspj-zaprasza/  .  
https://serce.katolik.bielsko.pl/duszpasterstwo/wiadomosci/46-parafialny-festyn-rodzinny 

 

 

https://youtu.be/Xo8CzG1JTxI
https://rzeszow.naszemiasto.pl/koncert-jednego-serca-jednego-ducha-2022-w-rzeszowie-mimo/ga/c13-8870067/zd/72681329
https://diecezja.bielsko.pl/aktualnosci/procesja-bozego-ciala-na-peryferiach-i-festyn-z-owca-parafia-nspj-zaprasza/
https://serce.katolik.bielsko.pl/duszpasterstwo/wiadomosci/46-parafialny-festyn-rodzinny


 
 

 

Starsi i schorowani jechali Ciuchcią Beskidzką. Oglądaj:  www.facebook.com/watch/?v=773356600336027 

 

http://www.facebook.com/watch/?v=773356600336027


 

Wisła - zdjęcie ilustracyjne. Fot.: TVP3 Warszawa 

Wiślana Procesja Eucharystyczna przepłynie 
łodziami w Boże Ciało ze Smoszewa do Czerwińska 
nad Wisłą. Po drodze zatrzyma się przy stacjach 
modlitewnych w miejscowościach Wychódźc i 
Secymin. Do procesji, której trasa wyniesie około 18 
kilometrów, można dołączyć na rzece. 

https://warszawa.tvp.pl/60734949/niecodzienne-wydarzenie-na-mazowszu-wisla-poplynie-procesja-bozego-ciala   
https://www.rdc.pl/informacje/boze-cialo-procesja-uda-sie-takze-wzdluz-brzegow-wisly-posluchaj/ 

 

https://plock.gosc.pl/doc/7639057.Plyniemy-i-wierzymy 

https://e-wyszogrod.pl/artykul/procesja-bozego-ciala/1320419 .  https://plock.gosc.pl/gal/spis/7637573.Wislana-procesja-eucharystyczna-Cz-1 
https://plock.gosc.pl/gal/spis/7637569.Wislana-procesja-eucharystyczna-Cz-2 

 

https://warszawa.tvp.pl/60734949/niecodzienne-wydarzenie-na-mazowszu-wisla-poplynie-procesja-bozego-ciala
https://www.rdc.pl/informacje/boze-cialo-procesja-uda-sie-takze-wzdluz-brzegow-wisly-posluchaj/
https://plock.gosc.pl/doc/7639057.Plyniemy-i-wierzymy
https://e-wyszogrod.pl/artykul/procesja-bozego-ciala/1320419
https://plock.gosc.pl/gal/spis/7637573.Wislana-procesja-eucharystyczna-Cz-1
https://plock.gosc.pl/gal/spis/7637569.Wislana-procesja-eucharystyczna-Cz-2


 
 

 
 

https://kobieta.interia.pl/zycie-i-styl/news-ten-zwyczaj-jednych-bawi-

https://kobieta.interia.pl/zycie-i-styl/news-ten-zwyczaj-jednych-bawi-innych-szokuje-wirujace-obrazy-czyl,nId,6092491#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=chrome


innych-szokuje-wirujace-obrazy-
czyl,nId,6092491#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=chrome 

 

    Pokłon feretronów. Ten kaszubski 
zwyczaj ma już ponad 300 lat! /Anna Ratajczak-Krajka/zdj. dzięki uprzejmości Muzeum Narodowego w Gdańsku /archiwum prywatne 
 

Sianowo powitanie feretronu z Wejherowa - https://youtu.be/QB5PGDQ4ENo 
 
Pokłon feretronów w Wejherowie - https://youtu.be/HsiKx8hUM_Q 
 
Pokłon feretronów na Kalwarii Wejherowskiej - https://youtu.be/bp7y7Gc4Y1Q 
 
Areobik ze świętym obrazem (feretron dance)- https://youtu.be/uqdmmC3YX08 
 
Pielgrzymka Wejherowo - https://youtu.be/Bbt6P7VOdKA 

 

2022-05-29 pokłon feretronów - https://youtu.be/pTHFvMWNPMM 
 
2022 05 26 Bierzmowanie ks bp Edward Zielski Parafia NMP 
Królowej Polski w Wejherowie - https://youtu.be/MIW2_DUbHPQ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://youtu.be/FLDNvRGuQ3w 

 

https://youtu.be/QB5PGDQ4ENo
https://youtu.be/HsiKx8hUM_Q
https://youtu.be/bp7y7Gc4Y1Q
https://youtu.be/uqdmmC3YX08
https://youtu.be/Bbt6P7VOdKA
https://youtu.be/pTHFvMWNPMM
https://youtu.be/MIW2_DUbHPQ
https://youtu.be/FLDNvRGuQ3w


                     
PAP/Grzegorz Momot -    https://misyjne.pl/ukladanie-dywanow-kwiatowych-na-procesje-bozego-ciala-tradycja-siegajaca-200-lat/ 

 
 

PROCESJA z okazji UROCZYSTOŚCI BOŻEGO CIAŁA w parafii Dobrego Pasterza w Lublinie - 

https://misyjne.pl/ukladanie-dywanow-kwiatowych-na-procesje-bozego-ciala-tradycja-siegajaca-200-lat/


https://youtu.be/CZsLi_ZrJuU 
Bożego Ciała, która odbyła się 16.06.2022 r. w mieście Zawadzkie - https://youtu.be/-lqVzgZ2ZJA                                                                                        
Procesja Bożego Ciała w Częstochowie - https://youtu.be/sMuKVL5upRg                                                                                                                         
Boże Ciało 2022 w Lubawie - https://youtu.be/zSo-Pt2OPTo                                                                                                                                                 
Procesja Bożego Ciała ulicami Gostynia 16-06-2022 - https://youtu.be/5aWtOuAMrfI                                                                                                      
Procesja Bożego Ciała. Leszno 2022 - https://youtu.be/w4EjXrershk                                                                                                                                   
Procesja Bożego Ciała | Parafia WNMP Biłgoraj 2022 - https://youtu.be/hoJkaLB7F84                                                                                                   
PROCESJA BOŻEGO CIAŁA. DĘBNO 2022 - https://youtu.be/QxDpWQsilZQ                                                                                                       
Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa - Procesja - 16.06.2022r. - https://youtu.be/EvsqViCvcU4                                                              
Procesja Bożego Ciała w Katowicach 16.06.2022 - https://youtu.be/QpyWnBH8N_4                                                                                                                         
Procesja Bożego Ciała w parafii św. Jana Chrzciciela w Tychach, 16.06.2022 - https://youtu.be/1CYnVEsUe2E                                                             
Procesja Bożego Ciała w Gorcach pod Turbaczem. autor:Dawid Bulanda - https://youtu.be/tQVMWfL1oIw                                                                                                 
Charbel TV-Procesja Bożego Ciała -Florencja 16.06.2022 - https://youtu.be/cCDn6LE_5FI                                                      
Fronleichnamsprozession München 2022 - https://youtu.be/GR6dmR0GKlU                                                                                                          
Gottesdienst und Prozession an Fronleichnam vom Kölner Dom - https://youtu.be/bvtGkxrmBTE                                                                           
Fronleichnam Crostwitz * Sorben * Oberlausitz * Serbja - https://youtu.be/F4co7GpJXFE                                                                                                                                      
Fronleichnam - https://youtu.be/z5vEXyO36aY                                                                                                                                                                       
TERCER MISA DE CORPUS CHRISTI jueves 03 de junio 2021 - Padre Arturo Cornejo - 
https://youtu.be/aJdAunchTCE 

 
 

   
 
 

Spycimierskie Boże Ciało - https://youtu.be/9dpR0EcE6-w 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

16.6.2022. Levoča 
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BOŽIE TELO Júnová pobožnosť & Svätá omša & Procesia. 16.6.2022. Levoča - https://youtu.be/GnzmPxLSMEc

 
 

SEVILLA 2022 
 

 
 
4K - REGRESO SAGRADA CENA CORPUS CHRISTI SEVILLA 2022

 
 

https://youtu.be/GnzmPxLSMEc
https://youtu.be/GnzmPxLSMEc


 

Corpus Christi dia central Cusco 2022 - 

https://youtu.be/agH0uyvOpJU 
 

Corpus Christi at the Cathedral of the 
Immaculate Conception Port of Spain - 
Thursday 16th June 2022 - https://youtu.be/LXmswuV-drw 

https://youtu.be/HOhgMGZilHU 

 

 

https://youtu.be/agH0uyvOpJU
https://youtu.be/LXmswuV-drw
https://youtu.be/HOhgMGZilHU


Msza trydencka – charakterystyka 

Ryt trydencki ma kilka charakterystycznych cech, które wyraźnie 

odróżniają go od mszy posoborowej.  

Po pierwsze, ryt trydencki to msza po łacinie. W języku narodowym 
czytane są jedynie fragmenty Pisma Świętego. Kazania również są 
mówione w języku obowiązującym na terenie danego kraju. Natomiast 

wszystkie modlitwy, śpiewy, części stałe odmawia się po łacinie. 

Drugą charakterystyczną cechą mszy trydenckiej jest postawa kapłana, 
który w tym obrzędzie, zwrócony jest tyłem do wiernych, a przodem 
do tabernakulum i krzyża. Bóg jest w centrum uwagi, a liturgia skupia się 
na Ofierze Chrystusa, pokucie i zadośćuczynieniu za grzechy. 
Najważniejszym momentem rytu trydenckiego jest przeistoczenie. Kapłan 

stojący tyłem do ludu jest pasterzem na drodze krzyżowej do zbawienia. 

Kolejne różnice to gesty księży i strój, w którym pojawiają się nieużywane 
współcześnie elementy takie jak humerał, cingulum czy manipularz. 
Gestów wykonywanych przez księdza w czasie mszy trydenckiej jest 
wiele, a wśród nich można zauważyć m.in. to, że kapłan żegna się 
znakiem krzyża 16 razy w czasie liturgii, sześć razy zwraca się 
przodem do ludu, osiem razy całuje ołtarz, 11 razy zwraca oczy 
ku Niebu, 10 razy bije się w piersi, 54 razy składa ręce, 21 razy 
pochyla głowę. To tylko część z wielu liturgicznych gestów, 

których jest łącznie 500. 

Różnice w przeżywaniu mszy dotyczą również wiernych, którzy w rycie 
trydenckim spędzają więcej czasu w pozycji klęczącej. Przyklękają m.in. w 
czasie "Wyznania wiary", czyli "Credo", na słowa: "I za sprawą Ducha 

Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy". 

 

  Humerał:  https://youtu.be/tamoe4QST3g 

https://youtu.be/tamoe4QST3g


Cingulum:  https://youtu.be/4uPQkc_1stM 

Manipularz     https://youtu.be/_iltYg-s1Bc 

Msza Trydencka   https://youtu.be/lLh0aBed4PA 

   https://youtu.be/TUJ3WTdcnVM 
 

    https://youtu.be/Bi66ykujA6M 
 

 Ślub Trydencki   https://youtu.be/jdxyoDUV6No 
 
 
  
                            Chrzest  https://youtu.be/77ngMBtzFic 

  
 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/An1xFE0aBpQ 
 

https://youtu.be/4uPQkc_1stM
https://youtu.be/_iltYg-s1Bc
https://youtu.be/lLh0aBed4PA
https://youtu.be/TUJ3WTdcnVM
https://youtu.be/Bi66ykujA6M
https://youtu.be/jdxyoDUV6No
https://youtu.be/77ngMBtzFic
https://youtu.be/An1xFE0aBpQ


    
 
https://youtu.be/nE97YtpCe4w 

 

 
 
https://youtu.be/9XNO9rmRuhI 
 
 
https://youtu.be/YDqzaOQLLCk 
 
 
https://youtu.be/w7zvSGvygAs 
 
 

 

 

https://youtu.be/nE97YtpCe4w
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https://youtu.be/AQqhui_MzyU 
 

    
https://youtu.be/P8oeGFWGgpk 

 

https://youtu.be/AQqhui_MzyU
https://youtu.be/P8oeGFWGgpk


    
 
https://youtu.be/2fXYOqBdWHY 
 
 
 

    
 
 
 
https://youtu.be/WR1x5io5TN0 

 

 

https://youtu.be/2fXYOqBdWHY
https://youtu.be/WR1x5io5TN0


    
 

https://pch24.tv/bp-schneider-bog-nie-jest-juz-w-
centralnym-miejscu-mszy-swietej/ 

 

 https://pch24.pl/wrog-kosciola-jest-wewnatrz-prof-marek-kornat-o-
masonerii-i-samobojczych-ruchach-czesci-hierarchow/ 

https://pch24.tv/bp-schneider-bog-nie-jest-juz-w-centralnym-miejscu-mszy-swietej/
https://pch24.tv/bp-schneider-bog-nie-jest-juz-w-centralnym-miejscu-mszy-swietej/
https://pch24.pl/wrog-kosciola-jest-wewnatrz-prof-marek-kornat-o-masonerii-i-samobojczych-ruchach-czesci-hierarchow/
https://pch24.pl/wrog-kosciola-jest-wewnatrz-prof-marek-kornat-o-masonerii-i-samobojczych-ruchach-czesci-hierarchow/


Hasło Św. Piusa X: „Wróg Kościoła jest wewnątrz”.                                                         
To jest wróg wewnętrzny sterowany z zewnątrz.  
 
Drugi wymiar działalności masonerii to, „kreowanie 
masońskiej agendy, która przenika do nauczania 
Kościoła”.  

Hasło, że wszystkie wiary są dobre w oczach Pana i że w 
gruncie rzeczy prowadzą do tego samego celu jest 
masońskie. Nie jest to luterańskie, nie jest to protestanckie 
ani prawosławne. To jest hasło masońskie! Masoneria 
próbuje ponadto organizować agendę Kościoła 
wprowadzając Go w śliski temat ekologizmu, czyli dbajmy 
o środowisko, żeby zlikwidować podziały, bo wszyscy 
ludzie są dobrzy i przyjmą to hasło. Nawet nie ustają próby 

ustanowienia tzw. mszy ekologicznej: „Na tym stole, na którym odprawia się nową 
Mszę będzie w jakimś naczyniu ziemia obok chleba i wina. Wierni z kolei w czymś na 
podobieństwo procesji będą podążać w stronę stołu z okrzykami na ustach na cześć 
matki-ziemi; z podziękowaniami za to, że rośnie trawa, że jest woda, że słońce 

świeci i tego typu banalnymi, ogłupiającymi w gruncie rzeczy hasłami. Nie mam 
nic przeciwko dziękowaniu Panu Bogu za to, że świeci 
słońce, ale przecież oczywiste jest, że tego typu banały 
mają przesłaniać nam największą Prawdę naszej wiary! 
Prawdę o Zmartwychwstaniu i o Odkupieniu.  

Zamiast tego dostaniemy nowe udziwnienia liturgiczne 
prowadzące do jeszcze większej deformacji”.  

Matka Boża zostanie zastąpiona Pachamamą:                  
„Jeśli msza ekologiczna zostanie wprowadzona jako 
obowiązkowe nabożeństwo to bez wątpienia tak się 
stanie”.  
 

 
 
 



kosciol-to-nie-organizacja-spoleczna-ma-prowadzic-ludzi-do-zbawienia/ 

 

Kościół to nie organizacja społeczna, której zadaniem 
jest sprostanie problemom migracji czy ubóstwa. Ma on 
boski cel: zbawienie świata.  

Kardynał skrytykował m.in. zjawisko nazwane przezeń powszechną akceptacją 
drakońskich ograniczeń dotyczących uczestnictwa we Mszy świętej podczas tak 
zwanej pandemii covid-19. 

– Życie chrześcijańskie musi być osadzone na trzech filarach: Crux, Hostia i Virgo 
(Krzyż, Hostia i Maryja Dziewica). To są trzy filary, na których trzeba budować. 

– Liturgia musi być piękna, musi być święta – nie można jej zamieniać w „spektakl” 
lub po prostu przyjacielskie spotkanie. Mamy wielbić tylko Pana Boga. 

– Będę zachęcał, aby liturgia stawała się coraz świętsza, coraz bardziej cicha, 
ponieważ Bóg milczy, a my spotykamy się z Nim w ciszy, w adoracji. Pochwalił też 
cichą adorację eucharystyczną jako szansę na spotkanie Pana Jezusa w sposób, 
który może realnie zmienić nasze życie. 

– Potrzebujemy odwrócenia się od świata, wycofania na pustynię, gdzie możemy na 
nowo nauczyć się podstaw: monoteizmu, objawienia Jezusa Chrystusa; nauczyć o 
samych sobie i Bogu, Jego słowie, o naszym grzechu, naszej zależności oraz 
potrzebie Jego miłosierdzia – wskazał kardynał Sarah. 

https://pch24.pl/kardynal-sarah-kosciol-to-nie-organizacja-spoleczna-ma-prowadzic-ludzi-do-zbawienia/


 

– Bóg został zapomniany. Wszyscy żyjemy tak, jakby nie istniał. Zamieszanie panuje 
wszędzie. Zbyt wielu z nas chciałoby zredukować życie, jego sens, do absolutnego 
indywidualizmu i pogoni za ulotną przyjemnością. 

Hierarcha przypomniał, iż Pan Bóg poprzez swój Kościół i sakramenty „prowadzi nas 
do coraz głębszej relacji z Nim. I wszyscy mamy potrzebę ponownego poznania 
Jego głębokiego daru, jakim jest miłość”. 

Wiara w rzeczywistą obecność Chrystusa w Eucharystii – powiedział – jest jedną z 
fundamentalnych prawd Kościoła; prawdą bez której „traci on sens swojego 
istnienia”. 

– Kościół nie jest organizacją społeczną, która ma sprostać problemom migracji czy 
ubóstwa. Kościół ma boski cel: zbawienie świata – stwierdził. 

– Jeśli Chrystus nie mieszka w Kościele w sposób namacalny, widzialny, 
sakramentalny, to jaką dobrą nowinę mamy do zaoferowania światu? Jaki jest sens 
ewangelizacji? – pytał. – Kiedy chrześcijanie zapominają, dlaczego są 
chrześcijanami, wspólnota musi podupadać. Zapominają o Ewangelii i tracą sprzed 
oczu swój cel – przestrzegł afrykański hierarcha. 

 



Papież: wyłączmy telewizor, odłóżmy 
komórki i podłączmy się do Ewangelii. 

     

Gdy używamy smartfona w kościele warto jednak pamiętać, by nie mieć 
cały czas włączonego Internetu. Wyszukajmy w sieci potrzebną nam 
informację – i od razu wyłączmy dostęp do sieci. Chodzi o to, by nie 
zalewały nas liczne powiadomienia przychodzące na komórki. Telefon w 
kościele nie ma służyć nam do sprawdzenia tego, co na Messengerze 
napisała nam przyjaciółka i czy pracodawca odpowiedział już na ważnego 
maila. Używanie smartfona ograniczajmy do modlitewnego minimum. 

I nie traktujmy go też jako przyrządu religijnego – choć znajdziemy w nim 
modlitwy, brewiarz itd. – to nadal jest to zwyczajny gadżet służący też do 
tysiąca innych, bardzo świeckich rzeczy.  

Telefon to nie różaniec. Choć i różaniec można odmówić z pomocą 
telefonu! https://misyjne.pl/jak-uzywac-smartfona-w-kosciele-nasz-poradnik/

 

Tego nie wolno używać podczas Mszy,                      
to niedopuszczalne.  
 

Kapłan, który odprawia Mszę św.  mówi: "W górę serca?". Nie mówi: "w 
górę nasze telefony komórkowe!", żeby zrobić zdjęcie. Nie!   
 
Ależ proszę was: Msza św. nie jest spektaklem! To wyjście na spotkanie z 
męką i zmartwychwstaniem Pana.  
 
Dlatego kapłan mówi: "W górę serca!". Co to znaczy? Zapamiętajcie - 
żadnych telefonów komórkowych!" Franciszek podkreślił znaczenie 
odnowy liturgicznej dokonanej przez II Sobór Watykańskim, aby 

https://misyjne.pl/jak-uzywac-smartfona-w-kosciele-nasz-poradnik/
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doprowadzić chrześcijan do zrozumienia wspaniałości wiary i piękna 
spotkania z Chrystusem.  
 
Dlatego Franciszek pragnie dopomóc wiernym w lepszym poznaniu 
wielkiego daru, który dał nam Bóg w Eucharystii, podkreślając, iż 
sakramenty są znakami Bożej miłości, uprzywilejowanymi drogami, aby 
spotkać się z Bogiem.  
 
"Jeśli dziś przyszedł by tutaj prezydent Republiki albo jakaś ważna osoba 
na świecie, możemy być pewni, że wszyscy bylibyśmy blisko tej osoby, 
chcielibyśmy ją pozdrowić. Ale pomyśl, kiedy idziemy na Mszę św. to jest 
tam obecny Pan. A ty jesteś rozproszony, kręcisz się. To jest Pan. Warto 
o tym pomyśleć.  
 
- "Ależ Ojcze, Msze św. są nudne!". - "Cóż mówisz: że Pan jest nudny?" - 
"Nie, Msza nie jest nudna, ale księża". Trzeba żeby księża się nawrócili. 
Ale Pan jest tutaj obecny! Czy to jasne? Nie zapominajcie o tym. 
Uczestnictwo we Mszy świętej to przeżywanie zbawczej śmierci Pana". 
"Poprzez te katechezy chciałbym wraz z wami na nowo odkryć piękno 
ukryte we Mszy Św., a które, gdy zostanie odsłonięte, nadaje pełny sens 
życiu każdego z nas". https://www.vaticannews.va/pl/papiez/news/2020-02/franciszek-audiencja-wielki-post.html 

 
 

Pustynia to miejsce ciszy, a więc okazja do oderwania się od otaczającego 

nas zgiełku i uczynienia miejsca dla Słowa, którym jest Bóg. W 

zakrzyczanym świecie skupmy się na tym, co ważne. „... by uczynić 

miejsce dla Słowa Bożego. Jest to czas, aby wyłączyć telewizor i otworzyć 

Biblię. To czas, by oderwać się od telefonu komórkowego i podłączyć do 

Ewangelii. Kiedy byłem dzieckiem nie było telewizji i zwyczajem było 

słuchanie radia. Jest to czas, aby porzucić bezużyteczne słowa, paplanie, 

plotki, pogłoski i powiedzieć do Pana «Ty» - mówił Ojciec Święty. - Jest 

to czas, aby poświęcić się zdrowej ekologii serca i zrobić w nim porządek. 

Żyjemy w środowisku skażonym zbytnią przemocą werbalną, wieloma 

słowami obraźliwymi i szkodliwymi, wzmacnianymi przez sieć 

internetową. Jesteśmy zalewani pustymi słowami, reklamami, kłamliwymi 

przekazami. Nawykliśmy słyszeć wszystko o wszystkich, i grozi nam 

popadnięcie w światowość powodującą martwicę serca. Trudno nam 

odróżnić głos Pana, który do nas mówi, głos sumienia, głos dobra. Jezus, 

https://www.vaticannews.va/pl/papiez/news/2020-02/franciszek-audiencja-wielki-post.html


wzywając do udania się na pustynię, zaprasza nas do słuchania tego, co 

ważne, co jest fundamentalne.“ Pustynia, to także miejsce tego, co 

istotne. Tam nie ma miejsca na rzeczy zbędne. Post pomaga w szukaniu 

piękna prostszego życia. „Pustynia jest miejscem tego, co istotne. 

Spójrzmy na nasze życie: jak wiele rzeczy bezużytecznych nas otacza! 

Gonimy za tysiącem rzeczy, które wydają się nam konieczne, a w 

rzeczywistości nimi nie są. - Jakże dobrze byłoby nam wyzbyć się wielu 

spraw zbędnych, by odkryć na nowo to, co się liczy, by odnaleźć twarze 

ludzi wokół nas! Także w tej dziedzinie Jezus daje nam przykład 

poszcząc. Post to umiejętność rezygnacji z rzeczy próżnych, zbędnych, 

aby przejść do tego, co istotne. Podejmowanie postu jest nie tylko po to, 

by schudnąć, ale aby iść do tego, co najważniejsze, to szukanie piękna 

prostszego życia.“ Pustynia jest także miejscem samotności. Dziś jest 

wiele takich pustyń wokół nas, wielu ludzi samotnych, opuszczonych, 

starych. O nich się nie mówi, bo to nie powoduje wzrostu oglądalności. 

Ale droga pustyni prowadzi do nich, którzy milcząco proszą o pomoc. 

Pustynia bowiem uczy nas miłości do najsłabszych. "Nie bójcie się ciszy", 

"uwolnijcie się od uzależnienia od telefonu komórkowego" - Potrzeba 

młodych ludzi, którzy nie są karierowiczami. "Cisza może nudzić, ale z 

czasem przestaje", ale tylko dzięki wewnętrznej ciszy "można usłyszeć 

głos sumienia i odróżnić go od głosów egoizmu i hedonizmu". "Na pewno 

słyszeliście o dramacie uzależnień, od narkotyków, od wrzawy, o tym, że 

gdy tej wrzawy nie ma, ludzie nie czują się dobrze. Jest wiele uzależnień, 

ale to od telefonu jest podstępne". "Telefon komórkowy to wielka pomoc, 

wielki postęp, należy go używać, dobrze, że wszyscy to umieją. Ale kiedy 

staniesz się niewolnikiem telefonu, stracisz swoją wolność". "Kiedy telefon 

staje się narkotykiem, redukuje komunikację do prostych kontaktów; 

życie nie jest po to, by się kontaktować, ale by się komunikować". Papież 

apelował też do młodzieży, by nie ulegała pędowi za "karierą i 

pieniędzmi". "Bardzo potrzebni są młodzi ludzie, którzy będą przedkładać 

dobro wspólne nad osobiste interesy". W życiu uczuciowym potrzebna 

jest "przyzwoitość i wierność". "Miłość to nie zabawa". 

 

 

 

 



https://pch24.pl/okropny-atak-na-liturgie-w-szwajcarii-

kobieta-koncelebrowala-msze/  
 

 .  https://stacja7.pl/ze-swiata/kobiety-celebrowaly-msze-swieta-jest-stanowcza-reakcja-biskupow/?utm_source=one_signal&utm_medium=push 

 

 
 

 
Video: https://youtu.be/fuTNKFIBM_M 
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