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1. Czym jest Msza św.?

Kiedy pragniemy drugiemu człowiekowi po-
dziękować, uszanować go lub okazać mu miłość, 
ofiarujemy mu jakieś dary. Dajemy mu wtedy 
różne prezenty  i kwiaty. Poprzez nasz dar chce-
my też przeprosić za wyrządzone zło, odebra-
nie dobrego imienia, krzywdę. Naszym darem 
pragniemy napra-
wić wyrządzone 
zło. Tak samo wy-
gląda nasza rela-
cja z Panem Bo-
giem. Pragniemy 
ofiarować Stwór-
cy dar od siebie, 
aby okazać mi-
łość, wdzięczność 
i szacunek. Lecz 
musimy przyznać, 
że wszyscy po-
pełniamy błędy 
i grzeszymy. Trze-
ba więc nam za 
to zło przeprosić. 
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Jednak żadna ludzka ofiara nie będzie doskona-
łym i całkowitym przeproszeniem Pana Boga za 
nasze grzechy. Taką jedyną i doskonałą ofiarę za 
grzechy całego świata złożył Pan Jezus na krzy-
żu. Ofiarował wtedy samego siebie Bogu Ojcu 
za zbawienie każdego człowieka.  

Każda Msza św. jest uobecnieniem właśnie 
tej ofiary Pana Jezusa na krzyżu. Podczas każdej 
Mszy św. na nowo przeżywamy mękę, śmierć 
i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Msza św. 
inaczej nazywana jest Eucharystią, czyli dzięk-
czynieniem, gdyż podczas niej dziękujemy Panu 
Jezusowi za to, że dla naszego zbawienia od-
dał swoje życie na krzyżu, a chwalebnie zmar-
twychwstając zwyciężył śmierć i otwarł nam 
bramy nieba.

2. Zachowanie podczas Mszy św.

Każdy z nas swoim zachowaniem, strojem, 
postawą ciała wyraża to, co czuje wobec 
drugiego człowieka, którego spotyka. Kiedy 
uczestniczymy w ważnych dla nas wydarze-
niach, odwiedzamy kochane osoby, pragniemy 
naszym odpowiednim strojem i zachowaniem 
pokazać, że one są dla nas ważne. 

Tak samo jest z Mszą św. To, jaki strój ubie-
ram na Mszę św. i jak się zachowuję w świątyni, 



1110

powinno być świadectwem mojej wiary i sza-
cunku dla Pana Jezusa, który jest Gospodarzem 
każdego kościoła, i dla Eucharystii, która jest 
uobecnieniem ofiary Chrystusa na krzyżu.

Dlatego udając się do kościoła na każdą mo-
dlitwę, a szczególnie na Mszę św., powinniśmy 
zadbać o elegancki wygląd. Nasz strój powinien 
być wyrazem szacunku dla Pana Jezusa i Mszy 
św. Dlatego niestosowne są stroje plażowe 
i sportowe, zbyt odkryte ciało i przybrudzone 
ciuchy. Do kościoła powinniśmy ubierać się tak, 
jak na każde ważne spotkanie z innymi ludźmi. 

Także nasze zachowanie powinno być 
okazaniem szacunku Panu Jezusowi. Dlatego 
bardzo niestosownym jest bieganie czy space-
rowanie po świątyni podczas Mszy św. Niedo-
puszczalnym jest także rozmawianie czy ba-
wienie się telefonem oraz odbieranie telefonu. 
W świątyni, a zwłaszcza podczas Eucharystii, 
każdy z nas powinien być skupiony na spotka-
niu z Panem Jezusem. Tak jak skupieni jesteśmy 
na spotkaniu z ważnymi ludźmi, których ceni-
my i kochamy.

3. Postawy na Mszy św.

Gdy spotykamy drugiego człowieka, to poprzez 
obserwację jego zachowania możemy odczytać 
jego intencje wobec nas. Uśmiech, otwartość, 
dobre słowo będą świadectwem życzliwości. 
Groźna mina, zaciśnięte pięści, brzydkie słowa 
będą zapowiedzią agresji. Spuszczone oczy, od-
wrócona głowa, milczenie oznaczać będą obo-
jętność.

Podobnie jest z naszy-
mi gestami i postawami 
podczas Eucharystii. 
Wchodząc do świąty-
ni zamaczamy palce 
w wodzie święco-
nej i czynimy znak 
krzyża. W ten spo-
sób nie tylko wy-
znajemy naszą 
wiarę w Ojca, Syna 
i Ducha Świętego, 
lecz także prosimy, 
aby Pan Bóg pomógł 
nam oderwać się od 
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wszystkiego, czym byliśmy zajęci, i skupić się na 
modlitwie i udziale w Eucharystii. 

Wchodząc do kościoła klękamy dotykając 
prawym kolanem posadzki. W ten sposób pra-
gniemy wyznać naszą wiarę w prawdziwą obec-
ność Jezusa Chrystusa w Eucharystii, która jest 
przechowywana w tabernakulum znajdującym 
się w każdej świątyni. Uznając nasze grzechy, 
uderzamy się lekko w pierś, pokazując tym ge-
stem, że przyznajemy się do swoich grzechów. 
Przekazując znak pokoju skłaniamy głowę 
w stronę osób, które modlą się obok nas, aby dar 
Bożego pokoju zagościł w każdym z nas. Składa-
my ręce do modlitwy, aby pokazać zewnętrznie, 
że skupiamy całą uwagę na Panu Bogu i jesteśmy 
podczas Mszy św. tylko dla Niego. Uczestnicząc 

w Mszy św., modlimy się głośno 
i bierzemy udział we wspól-

nym śpiewie, angażując 
w to swoje siły. Mru-

czenie pod nosem jest 
w takiej chwili ozna-
ką braku szacunku 
dla ofiary Mszy św. 
Wszystkie te gesty 
powinny zawsze być 
wykonywane z uwa-

gą i dokładnością, aby 
nimi pokazać, że ko-

chamy i szanujemy Pana 
Boga. Tak samo jak z sza-

cunkiem odnosimy się do lu-
dzi, których cenimy i kochamy. 

Postawa ciała, jaką przyjmujemy, ma swoje 
znaczenie i niesie określony przekaz. Postawa 
stojąca to wyraz okazania szacunku dla Pana 
Boga i pragnienia służenia. Tak samo jak wsta-
jemy, gdy wchodzi do naszego pokoju osoba, 
którą szanujemy i gdy zgłaszamy się do wyko-
nywania jakiegoś zadania. 
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Postawa klęcząca to wy-
raz czci, miłości, uniżenia 

i uwielbienia. Zginamy 
kolana, aby oddać sza-

cunek Panu Jezusowi, 
dziękując za Jego mi-
łość. 

Postawa sie-
dząca sprzyja zaś 
skupieniu w pry-
watnej modlitwie, 
słuchaniu słowa 
Bożego i uważne-
mu uczestniczeniu 
w liturgii. Jednak 
siedząc nie zakła-

damy nogi na nogę, 
nie bawimy się stopa-

mi, co może oznaczać 
lekceważenie Mszy św. 

Pamiętajmy, że nasze ge-
sty i postawa ciała powinny 

przedstawiać szacunek, miłość 
i wdzięczność za ofiarę Pana Jezusa 

na krzyżu dla naszego zbawienia.

4. Świątynia

Każdy z nas ma swój dom. Jest tam kuchnia 
z piekarnikiem, łazienka z prysznicem, pokoje 
z łóżkami. Dom to nasze miejsce na świecie, do 
którego bardzo chętnie wracamy. Tam czeka na 
nas miłość, bezpieczeństwo i wsparcie domow-
ników. Każdy z nas chce mieć swój dom i bardzo 
współczujemy ludziom, którzy swe domy stracili.

Pan Jezus też potrzebuje domu. Przede 
wszystkim jest nim serce każdego wierzące-
go, który przestrzega Bożych przykazań i wy-
strzega się grzechu. Lecz Chrystus ma też swój 
widzialny dom. Jest nim każdy kościół, czyli 
świątynia. To szczególny budynek, specjalnie 
poświęcony i przeznaczony na mieszkanie 
dla Pana Jezusa oraz na modlitwę wiernych. 

Nie ma w nim łazienki i kuchni, łóżek ani 
telewizora. Lecz jest to prawdziwy dom Pana 
Jezusa. Chrystus obecny w Najświętszym Sa-
kramencie mieszka w tabernakulum. Jest to 
pięknie ozdabiana i pozłacana szafka, która 
znajduje się najczęściej na wprost wejścia do 
kościoła, za ołtarzem. Tam mieszka Pan Jezus, 
a świadectwem Jego obecności w Najświętszym 
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5. Ołtarz i kwiaty

W każdym domu jednym z najważniejszych 
przedmiotów jest stół. To przy stole spożywa-
my wspólne posiłki, spotykamy się i rozmawia-
my. To przy stole przekazujemy sobie ważne 
wiadomości i zacieśniamy nasze rodzinne wię-
zi. Można więc powiedzieć, że wokół stołu two-
rzy się wspólnota. 

W każdym kościele jest taki specjalny stół, 
który nazywa się ołtarzem. Znajduje się on 
w centralnej części świątyni. Na tym ołtarzu 
sprawowana jest Msza św., czyli Uczta Eucha-
rystyczna. Z tego stołu eucharystycznego wier-
ni mogą przyjmować Komunię św. Wokół tego 
stołu gromadzą się, aby tworzyć wspólnotę 
uczniów Pana Jezusa. Ołtarz przykryty jest bia-
łym obrusem, który symbolizuje świętość Boga 
i Eucharystii. Podczas sprawowania Mszy św. 
na ołtarzu zapalone są świece, które wszystkim 
zebranym mają przypominać, że to właśnie tu 
i teraz wspominana jest męka, śmierć i zmar-
twychwstanie Pana Jezusa. Przy ołtarzu zaś 
ustawiony jest krzyż – znak naszego zbawienia, 

Sakramencie jest zapalona czerwona lampka. 
Kiedy więc wchodząc do świątyni widzimy tę 
czerwoną lampę, trzeba z szacunku do Naj-
świętszego Sakramentu przyklęknąć. 

W każdym kościele jest też ołtarz, na któ-
rym sprawowana jest Msza św., chór, na któ-
rym są organy, pomagające wiernym w śpiewie. 
Ławki, w których siadamy słuchając słowa Bo-
żego, i konfesjonały, przy których wierni wy-
znając swoje grzechy otrzymują rozgrzeszenie. 

Świątynia jest więc mieszkaniem Pana Je-
zusa, który chciał być obecny wśród swoich 
wiernych. Tam możemy od Pana Boga otrzymać 
pomoc, miłość i wsparcie w naszych kłopotach, 
które przedstawiamy na modlitwie. Tam spoty-
kamy innych uczniów Jezusa, z którymi tworzy-
my wielką rodzinę dzieci Bożych, czyli Kościół 
katolicki.
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6. Ksiądz i ministranci

Jezus Chrystus przyszedł na świat, aby dać nam 
zbawienie. Obok daru odkupienia poprzez swo-
ją mękę, śmierć i chwalebne zmartwychwstanie 
Pan Jezus głosił też Dobrą Nowinę o Bożej miło-
ści. Wybrał też swoich pomocników, czyli apo-
stołów, i nakazał im głosić Ewangelię całemu 
światu, udzielać chrztu św., odpuszczać grzechy 
i sprawować ofiarę Mszy św., która jest pamiąt-
ką ofiary Jezusa na krzyżu. Dzisiaj ten nakaz 
Pana Jezusa wypełniają kapłani, czyli księża. 

Podczas sprawowania Mszy św. każdy 
ksiądz w zastępstwie Pana Jezusa przewod-

na którym Pan Jezus oddał życie jako ofiarę za 
grzechy każdego z nas. 

Przed ołtarzem zaś ustawiane są żywe 
kwiaty. Kwiaty ofiarujemy osobie, którą cenimy, 
kochamy, której pragniemy podziękować lub za 
coś przeprosić. Kwiaty zdobiące ołtarz są wy-
razem miłości i wdzięczności wiernych za dar 
Eucharystii i Komunii św., które przekazał nam 
Pan Jezus.


