POSTAWY – GESTY – SŁOWA/ŚPIEWY
WIERNYCH

MSZA ŚWIĘTA ŚPIEWANA

Msza święta jest modlitwą Kościoła, a więc kultem społecznym – dlatego
Kościół dba o to, aby wierni wiedzieli, które gesty, postawy i słowa są im
dostępne jako ich sposób zewnętrznego uczestniczenia w Najświętszej
Ofierze. Poniższa tabelka zbiera zalecenia, które znajdują się w różnych
dokumentach kościelnych dotyczących Mszy „trydenckiej”, wydawanych
od czasu encykliki Mediator Dei Piusa XII. Żadna z wymienionych postaw
itp. nie jest w sensie ścisłym wymagana – są one natomiast
dozwolone i mogą być przydatne, gdy chcemy skorzystać z tego, co
Kościół daje nam z myślą o pobożnym, świadomym i zaangażowanym
uczestnictwie.

Akcja liturgiczna

Uczestnictwo zewnętrzne wiernych
Gesty
Słowa / śpiewy

Postawy
ASPERSJA

stojąc

UBIERANIE SZAT

siedząc

głęboki pokłon przy
Gloria Patri, znak
krzyża
-

śpiew Asperges po intonacji przez kapłana

-

LITURGICZNYCH

INTROIT (I MODLITWY U
STOPNI OŁTARZA)

klęcząc

KYRIE
GLORIA

stojąc
stojąc

DIALOG PRZED KOLEKTĄ
KOLEKTA
LEKCJA, GRADUAŁ,

stojąc
stojąc
siedząc

ALLELUJA
DIALOG PRZED EWANGELIĄ

stojąc

EWANGELIA
HOMILIA
CREDO

stojąc
siedząc
stojąc

DIALOG PRZED

stojąc

OFIAROWANIEM
OFIAROWANIE

małe pokłony przy adoramus Te, - gratias
agimus Tibi, - Jesu
Christe, - suscipe
deprecationem nostram
krzyżyk na czole,
ustach i piersiach
małe pokłony przy Deum, - Iesum i adoratur
przyklęknięcie od Et
incarnatus est do homo
factus est (mały pokłon
przy Maria)
-

siedząc (stojąc
przy okadzaniu
wiernych)

śpiew Kyrie na przemian z chórem
śpiew Gloria na przemian z chórem

odpowiedź: Et cum spiritu tuo
Amen na koniec

odpowiedzi: Et cum spiritu tuo i Gloria tibi,
Domine
śpiew Credo z chórem

odpowiedź Et cum spiritu tuo

(małe pokłony przy
okadzeniu wiernych)

-

ORATE, FRATRES
SEKRETA
DIALOG PREFACJI

stojąc

-

odpowiedź Suscipiat Dominus sacrificium…
odpowiedź Amen

stojąc

-

PREFACJA
SANCTUS
KANON (PO SANCTUS)

stojąc
stojąc
klęcząc

PATER NOSTER
PAX DOMINI
AGNUS DEI
(PAX TECUM)

stojąc
stojąc
stojąc
stojąc

KOMUNIA KAPŁANA
ECCE AGNUS DEI
KOMUNIA WIERNYCH
ABLUCJE
DIALOG PRZED POKOMUNIĄ
POKOMUNIA
DIALOG ZAKOŃCZENIA
MSZY
BŁOGOSŁAWIEŃSTWO

klęcząc
klęcząc
klęcząc
siedząc
stojąc
stojąc
stojąc

pokłony przy
konsekracjach chleba i
wina
(pocałowanie
pacyfikału)
uderzenia w piersi
-

odpowiedzi: Et cum spiritu tuo, Habemus ad
Dominum, Dignum et justum est
śpiew razem z chórem
odpowiedź Amen na zakończenie całego Kanonu

klęcząc

-

Odpowiedź Amen

KOŃCOWE
DIALOG PRZED OSTATNIĄ
EWANGELIĄ

stojąc

znaki krzyża

OSTATNIA EWANGELIA

stojąc

przyklęknięcie na Et
Verbum caro factum est

Odpowiedzi Et cum spiritu tuo oraz Gloria tibi,
Domine
Odpowiedź Deo gratias – lub śpiew antyfony
maryjnej

śpiew ostatniej prośby: Sed libera nos a malo
odpowiedź Et cum spiritu tuo
śpiew z chórem
potrójne Domine, non sum dignus…
odpowiedź Et cum spiritu tuo
odpowiedź Amen
Odpowiedzi: Et cum spiritu tuo oraz Deo gratias

