Msza Święta
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[...] To jest Ciało moje,
które za was będzie wydane:
to czyńcie na moją pamiątkę!
(Łk 22,19)
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Z Ewangelii według Świętego Mateusza:

Z nastaniem wieczoru zajął miejsce u stołu razem z dwunastu <uczniami> [...]. A gdy oni jedli, Jezus wziął chleb i,
odmówiwszy błogosławieństwo, połamał i dał uczniom, mówiąc: «Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje». Następnie wziął
kielich i, odmówiwszy dziękczynienie, dał im, mówiąc: «Pijcie z niego wszyscy, bo to jest moja Krew Przymierza, która
za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. Lecz powiadam wam: Odtąd nie będę już pił z tego owocu winnego
krzewu aż do owego dnia, kiedy pić go będę z wami nowy,
w królestwie Ojca mojego».
(Mt 26,20.26-29)
W Wieczerniku przed swoją męką Pan
Jezus ustanowił Eucharystię. Przemienił chleb w swoje Ciało, a wino w swoją
Krew. Pod tymi dwiema postaciami pragnął do końca świata pozostać z ludźmi,
by ofiarować im siebie i prowadzić ich
do zbawienia.
Od tego dnia Kościół, sprawując Mszę
Świętą, wypełnia polecenie Pana Jezusa:

To czyńcie na moją pamiątkę.
(Łk 22,19b)
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Msza Święta to ofiara Chrystusa i Kościoła. W niej Pan Jezus pod postaciami
chleba i wina przez kapłana ofiarowuje siebie Bogu Ojcu za nas, aby nas zbawić.
Pan Jezus nakazał odprawiać Mszę Świętą Apostołom oraz ich następcom:
biskupom i kapłanom.
Każda Msza Święta składa się z czterech części:

Obrzędy wstępne

Pan Jezus gromadzi nas przy ołtarzu

Liturgia słowa Bożego

Pan Jezus mówi do nas słowami
Pisma Świętego

Przygotowanie darów
Liturgia
eucharystyczna

Modlitwa eucharystyczna

Pan Jezus ofiarowuje się za nas
swojemu Ojcu

Komunia Święta

Pan Jezus nas karmi

Obrzędy zakończenia

Pan Jezus błogosławi nam
i posyła do innych ludzi

W czasie Mszy Świętej modlimy się, śpiewając pieśni, odmawiając modlitwy, odpowiadając na wezwania kapłana. W ten sposób kierujemy nasze myśli ku Bogu.
Nie tylko nasz umysł i serce
kierują się ku Bogu. Nasze ciało poprzez odpowiednią postawę i staranne gesty także może
się modlić.
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Postawy liturgiczne:
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Zastanów się...
Czy podczas Mszy Świętej postawa, którą przybierasz, oraz gesty,
które wykonujesz, zawsze podobają się Panu Jezusowi?

– Postawa stojąca – jest znakiem głębokiego szacunku dla Boga
jako najwyższego Pana;
– Postawa klęcząca – oznacza uwielbienie Boga i uniżenie się przed Nim;
– Postawa siedząca – jest postawą słuchającego ucznia. Jest znakiem skupienia, przyjmowania i rozważania słowa Bożego.

Najważniejsze gesty na modlitwie:
– znak krzyża – jest naszym zewnętrznym wyznaniem wiary w główne tajemnice
chrześcijaństwa;
– złożone ręce – oznaczają wzniesienie duszy do Boga i oddanie
Mu się z wiarą;
– znak krzyża na czole, ustach i sercu – oznacza, że usłyszane słowo Boże mamy zapamiętać, mówić o nim i według Niego postępować w życiu;
– bicie się w piersi – to znak pokory, skruchy i szczerego żalu za grzechy;
– znak pokoju – to zewnętrzny wyraz zgody z bliźnim.

Pytania sprawdzające
Co to jest Msza Święta?
Z jakich części się składa?
Jakie są postawy i gesty liturgiczne?
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