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Jakie postawy zachować w czasie Mszy świętej?

Podczas  liturgii  zwłaszcza  podczas  jej  uroczystej  formy  wiernych  obowiązują  pewne  zasady 
zachowania się, których wspólne przestrzeganie podkreśla wyznawanie jednej wiary. Nie ma jednak jakiś 
„jedynie właściwych” norm, które by obowiązywały wszystkich katolików na całym świecie. Mogą więc 
być  drobne  różnice  między poszczególnymi  diecezjami,  regionami  czy  krajami.  Nie  ma  się  temu co 
dziwić i nie należy posądzać innych o brak pobożności, ale należy uszanować zwyczaje lokalne i gdy  
jesteśmy w jakiejkolwiek świątyni podczas liturgii mszy trydenckiej, należy stosować się do zwyczajów 
miejscowych. 

Nasze Duszpasterstwo jest jeszcze młode, wiele osób ma różne przyzwyczajenia, wielu nie wie jak  
się zachować na tradycyjnej liturgii, więc aby uniknąć pewnego chaosu chciałbym ustalić i podać pewne 
ogólne normy które będą obowiązywać podczas liturgii i nabożeństw w naszym kościele.  

UWAGI OGÓLNE

Wchodząc  i  wychodząc  ze  świątyni  żegnamy  się  wodą  święconą,  która  jest  przy  wejściu 
w kropielnicy. Możemy ucałować krucyfiks, który wisi w kruchcie dla uczczenia świętych ran Zbawiciela.  
Przyklękamy przed Najśw. Sakramentem nie przy drzwiach wejściowych,  lecz dopiero po dojściu do 
ławki,  w  której  zamierzamy  zająć  miejsce.  Jeśli  w  kaplicy  nie  ma  Najśw.  Sakramentu,  to  zamiast  
przyklęknięcia pochylamy głowę w stronę Krzyża na ołtarzu. Jeśli Najśw. Sakrament jest wystawiony w 
monstrancji, to wchodząc do kościoła klękamy na oba kolana i pochylamy głowę. Tak samo postępujemy 
gdy przechodzimy przez środek kościoła.

W kościele i w zakrystii zachowujemy ciszę, rozmawiając tylko z konieczności i cichym głosem 
pamiętając,  że  kościół  to  miejsce  święte.  Sygnał  dźwiękowy  komórek  musi  być  wyłączony! 

Chodząc,  stojąc  i  klęcząc  w  kościele  wierni  powinni  mieć  zasadniczo  dłonie  złożone,  palce  
złączone. 

Idziemy do Komunii św. gdy tylko kapłan zaczyna jej udzielać ministrantom, tak aby potem nie 
musiał czekać. Przyklękamy u balasek, i tak składamy ręce tak aby nie utrudniać ministrantowi trzymanie 
pateny.  Przyjmujemy  ze  czcią  Komunię  św.  klęcząc  i  szeroko  otwierając  usta,  nie  odpowiadając 
„Amen”. Po Komunii św. wstajemy, przyklękamy na jedno kolano i wracamy na swoje miejsce w ławce.  
Starajmy się iść do Komunii środkiem kościoła, a wracać do ławki przejściami bocznymi.

MSZA ŚPIEWANA

W  niedziele  i  ważniejsze  święta  Msza  święta  jest  celebrowana  uroczyście  tzn.  jest  przede 
wszystkim śpiewana. Wtedy należy zachować następujące reguły:

- gdy kapłan wychodzi do mszy stoimy
- gdy kapłan intonuje Aspereges me, klęczymy, potem wszyscy wstają na pokropienie
- gdy kapłan z asystą odmawia modlitwy u stopni ołtarza klęczymy.
- gdy kapłan podchodzi do ołtarza, wstajemy razem z ministrantami.
- gdy śpiewamy GLORIA stoimy (nawet jeśli kapłan siada)
- gdy kapłan śpiewa lekcję i podczas śpiewów między lekcją i ewangelią siedzimy.
- gdy kapłan śpiewa „Dominus vobiscum” przed Ewangelią wstajemy
- gdy kapłan czyta Ewangelię po polsku stoimy potem siadamy na kazanie 
- gdy śpiewamy CREDO stoimy (nawet jeśli kapłan siada), ale na słowa „et incarantus est...” klękamy
- gdy kapłan zaśpiewa „Oremus” na ofiarowanie siadamy,
- gdy turyfer okadza wiernych podczas ofiarowania należy wstać.
- gdy rozpoczyna się śpiew SANCTUS klękamy
- po Kanonie gdy kapłan zaśpiewa „...per omnia saeculorum. Amen.” wstajemy.
- gdy rozpoczyna się śpiew AGNUS DEI klękamy i klęczymy do momentu gdy kapłan schowa 



  Sanctissimum do tabernakulum po Komunii Św. i wtedy można wstać i usiąść
- na końcowe błogosławieństwo kapłańskie klękamy razem z ministrantami.
- aż do powrotu kapłana wraz asystą do zakrystii należy stać.
- chór gdy śpiewa zawsze stoi.

Pochylamy głowę:
- w GLORIA na słowa: Gloria in excelsis Deo,  Adoramus te,  Gratias agimus tibi,  Iesus Christe, 
   suscipe deprecationem nostram, 
- w CREDO na słowa: Credo in unum Deum,  Iesum Christum,  simul adoratur
- przed prefacją gdy kapłan śpiewa: Gratias agamus Domino Deo nostro.
- za każdym razem, gdy kapłan zaśpiewa: Oremus.
- za każdym razem gdy słyszymy imię Jezus i Maryja oraz gdy w oracjach jest śpiewane imię patrona 
  danego święta.
- gdy w Wielkim Poście kapłan zaśpiewa przed oracją: Humiliate capita vestra Deo (Pochylcie głowy 
   wasze przed Bogiem) 

Żegnamy się:
- gdy kapłan rozpoczyna modlitwy u stopni ołtarza
- gdy na koniec GLORIA gdy śpiewamy: cum Sancto Spiritu  in gloria Dei patris. Amen.
- gdy na koniec CREDO gdy śpiewamy: et vitam  venturi saeculi. Amen.
- gdy rozpoczyna się śpiew Ewangelii czynimy kciukiem trzy krzyżyki: na czole, ustach i piersi.
- gdy śpiewamy SANCTUS na słowa Benedictus  qui venit in nominie Domini. 
- gdy kapłan mówi Indulgentiam etc. po Confiteor przed Komunią Świętą.
- gdy kapłan błogosławi na koniec mszy.

Bijemy się w pierś:
- na podniesienie mówiąc cichym szeptem: Pan mój i Bóg mój lub inny akt strzelisty.
- na słowa Nobis quoque peccatoribus (nam także grzesznym) powiedziane głośniej przez kapłana 
  podczas Kanonu: 
- na słowa miserere nobis podczas śpiewania AGNUS DEI.
- na słowa mea culpa podczas odmawiania Confiteor przed Komunią Świętą
- gdy mówimy trzy razy Domine nos sum dignus przed Komunią Świętą.

Tylko chór śpiewa:
- Introit, Graduał, Traktus, Alleluja i Antyfony na Ofiarowanie i Komunię Św. 
 

Wierni razem z chórem śpiewają:
- KYRIE,  GLORIA,  CREDO,  SANCTUS,  AGNUS DEI  i  DEO GRATIAS (po ITE MISSA EST). 

Uwaga: KYRIE i GLORIA śpiewa się razem z chórem na przemian z kantorami. 
Słowa „Agnus Dei” zawsze intonuje kantor wierni śpiewają dopiero: qui tollis peccata...

-  „Et cum spiritu tuo” kilka razy podczas Mszy;
- „Gloria tibi, Domine” przed Ewangelią;
-  dialog przed prefacją: Et cum spiritu tuo,  Habemus ad Dominum,  Dignum et iustum est.
- „Amen” po śpiewie ...per omnia saecula saeculorum na koniec sekrety przed prefacją i po kanonie.
- „sed libera nos a malo” po PATER NOSTER.
- polskie pieśni

 
Wierni odmawiają:

- razem z ministrantami Confiteor przed Komunią św., chyba że śpiewa je diakon.
- razem z ministrantami mówią trzy razy: Domine, non sum dignus.
 

Wierni NIE odpowiadają:
- razem z ministrantami podczas modlitw u stopni ołtarza,
- Amen po przyjęciu Komunii Świętej
- Et cum spiritu tuo przed ostatnią Ewangelią.


