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Klęczymy, stoimy, siedzimy w czasie Mszy Świętej
Postawa naszego ciała podczas Mszy Świętej ma swoje znaczenie i symbolikę. Siedzenie,
stanie, klęczenie także jest aktywnym braniem udziału w liturgii. Istnieje także modlitwa ciałem.
Wszelka zewnętrzna postawa w modlitwie jest zawsze wyrazem naszego wewnętrznego
przekonania, wyznania, przeżywania czy usposobienia. Człowiek, gdy chce przekazać treści i
wartości duchowe, jak np. pamięć, miłość, szacunek itd. , musi to uzewnętrznić. Taka jest jego
natura. Zatem jeśli każda liturgia jest dialogiem między Bogiem a człowiekiem, to również nasze
postawy coś znaczą, o czymś świadczą. Przepisy liturgiczne zachęcają do zachowania przez
wszystkich uczestników jednolitych postaw ciała. Jest to znak jedności i wspólnoty członków
zgromadzenia liturgicznego. We Mszy Świętej przeważa postawa stojąca. Zachowujemy ją od
początku Eucharystii do końca pierwszej oracji ( czyli kolekty ), w czasie słuchania Ewangelii,
podczas Wyznania Wiary i Modlitwy powszechnej, od słów:

„ Módlcie się, aby moją i

waszą Ofiarę przyjął Bóg Wszechmogący” aż do Baranku Boży, z wyjątkiem słów przeistoczenia, i
w końcu do Modlitwy po Komunii aż do rozesłania. Oczywiście w czasie ogłoszeń parafialnych
wszyscy siedzą. Postawa stojąca w naszej europejskiej kulturze oznaczała zawsze szacunek,
opanowanie, gotowość do wykonania określonych zadań. Jest to postawa zdyscyplinowania,
czujności i uwagi. Wstajemy z szacunkiem, aby wysłuchać słów Ewangelii, bo teraz mówi do mnie
bezpośrednio sam Chrystus lub mówi On do mnie pośrednio poprzez swoje wydarzenia zbawcze.
Wierni siedzą podczas czytań poprzedzających Ewangelię i podczas psalmu responsoryjnego,
w czasie homilii i przygotowania darów oraz podczas Komunii Świętej, gdy śpiewem lub
milczeniem wyrażane jest dziękczynienie. Postawa siedząca w czasie liturgii Mszy Świętej nie
oznacza w żadnym wypadku odpoczynku. Liturgia bowiem w całym swoim przebiegu jest aktywna
i domaga się współpracy wszystkich obecnych. Postawa siedząca ułatwia wsłuchanie się w
proklamowane, a później komentowane słowo Boże. W skupieniu słuchacz może się
skoncentrować tylko na Tym, który do niego przemawia i zatrzymać dla siebie te treści, które w
danym dniu liturgicznym są szczególnie ważne. W tym momencie przypominają się liczne biblijne
sceny opisujące rzesze ludu siedzącego wokół Chrystusa i słuchającego Jego orędzia i nauki.

Najbardziej czytelna jest w czasie Eucharystii postawa klęcząca. Zawsze oznaczała ona
uwielbienie Boga, a także uznanie własnej grzeszności. Stworzenie przed swoim Stwórcą „ skraca
się „ pokornie o połowę . To zarazem wyraz mojej małości wobec wielkiego Boga.

W

liturgii Mszy Świętej klęczymy podczas konsekracji, a drugi raz po odśpiewaniu Baranku Boży,
przed ukazaniem przez celebransa Ciała Pańskiego z towarzysząca temu formułą słowną: „ Oto
Baranek Boży, który gładzi grzechy świata… „.
Warto na koniec przypomnieć, że osoby w podeszłym wieku, słabe i chore mogą spokojnie
siedzieć w czasie całej liturgii mszalnej.

Intencje modlitw w Kołach Żywego Różańca - sierpień 2016
Papieskie intencje ogólne - Aby sport był okazją do braterskiego spotkania pomiędzy narodami i
przyczyniał się do pokoju na świecie.
Papieskie intencje misyjne - Aby chrześcijanie żyli Ewangelią, dając świadectwo wiary, uczciwości
i miłości bliźniego .

Pielgrzymka! Fatima - Santiago de Compostella
Z okazji zbliżającej się 100 rocznicy objawień Matki Bożej w Fatimie Biuro Pielgrzymkowe “ PAX
“ organizuje w dniach 18 - 26. 10. 2016 r. pielgrzymkę do Fatimy oraz do grobu

św.

Jakuba Większego w Santiago de Compostella. Przelot do Portugalii samolotem. Zwiedzanie
zaplanowanych miejsc autokarem. Dokładny program wywieszony w gablocie przy kaplicy. Koszt
2900 zł.

Zapisy w Biurze Pielgrzymkowym „ PAX „ ul. Ks. A. Abramowicza 1 ( przy
kościele św. Rocha ), Tel. 85 674 5924. www.bppax.pl

W lipcu 2016 r. w naszej parafii:
Sakrament chrztu przyjęli:
1. Alicja Łempicka, ur. 18.05.2016 r.
2. Tymoteusz Czarnecki, ur. 24.03. 2016 r.
3. Krystian Biernacki, ur. 21.06.2016 r.
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