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Przed liturgią 

Czas bezpośrednio poprzedzający liturgię jest czasem przygotowania. 

Sprawdźmy zatem czy mamy śpiewniki. [Nie zapomnijmy także o przełożeniu 

komunikantów*]. Przygotowując się do liturgii pamiętajmy, że od Środy 

Popielcowej obowiązuje w Polsce nowe Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego. 

Dokument ten stanowi owoc refleksji nad odnową liturgiczną w Kościele, 

pokazuje w nowy sposób jak uczestniczyć w liturgii świadomie, czynnie, 

owocnie i w sposób pełny. Przebieg niektórych obrzędów może różnić się od 

dotychczasowych. Zmiany te będą wyjaśnione w komentarzach liturgicznych 

podczas Eucharystii. Nie będziemy się stosowali do pewnych zwyczajów 

liturgicznych z naszych wspólnot, do których jesteśmy przyzwyczajeni ale 

będziemy przeżywali tę liturgię w jedności postaw i gestów. Dotyczyć to będzie 

zwłaszcza Ewangelii – na znak czci zwrócimy się w stronę ambony podczas 

proklamacji dobrej Nowiny. Podczas przygotowania darów aż do okadzenia 

głównego celebransa zachowamy postawę siedzącą. Dotyczy to także procesji z 

darami. Procesja komunijna będzie odbywała się bez świec, ustawimy się za 

służbą liturgiczną. 

Przed liturgią zachowajmy święte milczenie, wzbudźmy w sobie intencję. 

Będziemy odkrywali także znaczenie milczenia i medytacji po czytaniach, po 

homilii i po Komunii. 



Przed Ewangelią (tj. przed śpiewem przed Ewangelią, zob. OWMR 133) 

 

Za chwilę usłyszymy Dobrą Nowinę o Chrystusie i o dziele zbawienia. Kościół 

zawsze otaczał proklamację Ewangelii szczególną czcią. Wierni słuchali jej w 

postawie stojącej, stosowano okadzenie księgi Ewangelii. Nowe Wprowadzenie 

do Mszału Rzymskiego do tych znaków czci dodało jeszcze jeden – zwrócenie 

się wszystkich wiernych w stronę ambony, by w ten sposób wskazać, że nasze 

myśli i uczucia są zogniskowane na Dobrej Nowinie. A zatem na znak naszej 

czci powstańmy i po dojściu kapłana [diakona*] do ambony zwróćmy się w 

stronę Ewangelii za przykładem służby liturgicznej. 

 

Przed procesją z darami 

 

Usiądźmy, rozpoczyna się obrzęd przygotowania darów. Podczas tego obrzędu 

przygotowywany jest ołtarz, przynoszone są do ołtarza dary chleba i wina. 

Podczas procesji z darami zachowujemy pełną skupienia postawę siedzącą 

śpiewając pieśń [.....................................................*]. W czasie tego obrzędu 

stoją tylko wyznaczeni do tego posługujący.  

 

[*] – części komentarza wymagające dostosowania do okoliczności 


