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WITAMY NA
MSZY !ACI"SKIEJ

PRZED MSZ! "WI#T!
• Drodzy Nowicjusze, nie oczekujcie, "e b&dziecie za pierwszym ra-

zem nad$"a% za wszystkim. W!a(ciwie lepiej na pocz$tek od!o"y% 

wszelkie oczekiwania i po prostu obserwowa%. Schemat i struktura 

mszalna b&d$ Wam wkrótce znajome. Mamy nadziej&, "e niniejszy 

Przewodnik pomo"e Wam rozpozna% bez wi&kszego zamieszania, 

co si& dzieje podczas Mszy 'wi&tej. Tymczasem cieszcie si& widoka-

mi, zapachem i d+wi&kiem dzwonków.

• Je(li masz ma!e dzieci, nie wahaj si& wzi$% je ze sob$. Nie b&dziesz 

jedynym rodzicem, który przyszed! z kopi$cym i krzycz$cym malu-

chem. Miejmy nadziej&, "e kto( przywita Ci& z u(miechem, ale nie tra% 

ducha, je(li ludzie ch!odno spojrz$ b$d+ b&d$ unika% ci& wzrokiem. 

To si& zdarza. Nie ka"dy wstaje z !ó"ka praw$ nog$.

• Nast&pnym razem to ty mo"esz przywita% u(miechem kogo( no-

wego, a zdziwacza!a osoba mo"e pozosta% przez to niezauwa"ona.

• Dopóki nie poczujesz si& komfortowo, siadaj za lud+mi, którzy 

wiedz$, co robi%. 

• W wi&kszo(ci parafii osobom przyby!ym na Msz& 'wi&t$ udost&p-

nia si& mszaliki. Gdy nadejdzie odpowiedni czas, b&dziesz móg! 

zakupi% mszalik z 1949 roku: to moment, w którym jeste( gotów,  

by zasi$(% przy stole dla starszych dzieci. 
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szechmog$cy, wieczny Bo"e, oto zbli"am si& do naj- 
 (wi&tszych tajemnic Twojego Syna Jednorodzone-

go, naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Zbli"am si& do nich jak 
chory do lekarza "ycia, jak nieczysty do +ród!a mi!osierdzia, 
jak (lepy do (wiat!a wiecznej (wi&to(ci, jak ubogi i n&dzny 
do Pana nieba i ziemi.
B!agam Ci&, aby( dzi&ki swej niesko*czonej hojno(ci uleczy! 
moj$ s!abo(%, obmy! moje grzechy, roz(wietli! moje mroki, 
wzbogaci! moje ubóstwo i okry! nago(%, abym móg! przyj$% 
Chleb anio!ów, Króla nad królami i Pana nad panami z tak$ czci$ 
i pokor$, skruch$ i pobo"no(ci$, z tak$ czysto(ci$ i wiar$, z ta-
kim zamiarem i uwag$, jak tego wymaga moje zbawienie.
Spraw !askawie, abym przyj$! nie tylko znak zewn&trzny sakra-
mentu Cia!a i Krwi Pa*skiej, lecz istot& i ca!$ moc tego sakra-
mentu. Naj!askawszy Bo"e, daj mi tak przyj$% Cia!o Twego Syna 
Jednorodzonego, naszego Pana, Jezusa Chrystusa, które wzi$! 
z Maryi Dziewicy, abym móg! by% wcielony w Jego cia!o mistycz-
ne i zaliczony mi&dzy Jego cz!onki.
Ojcze najmilszy, pozwól mi wiecznie wpatrywa% si& bez zas!ony 
w oblicze umi!owanego Syna Twojego, którego teraz w czasie 
ziemskiej w&drówki pragn& przyj$% pod postaci$ Chleba, w jed-
no(ci z Duchem 'wi&tym, Amen.


