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Katecheza 12 

Temat: W liturgii odkrywamy Boga.  

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 

Króluj nam Chryste! 

Witam Was bardzo serdecznie Drodzy Uczniowie! 

Podczas naszych ostatnich katechez rozmawiamy o sakramentach 

wtajemniczenia chrześcijańskiego.  

Na początku naszych rozważań powiedzieliśmy sobie o sakramencie 

chrztu, następnie o  sakramencie bierzmowania a następnie 

przybliżyliśmy sobie strukturę i budowę Mszy świętej. Także 

zastanawialiśmy się  nad tym w czym wyraża się nasze świadome 

uczestnictwo we Mszy świętej.  

Podczas naszej dzisiejszej katechezy chciałbym przybliżyć Wam 

drodzy Uczniowie znaczenie symboli, gestów, postaw ciała 

przyjmowanych podczas uczestnictwa we Mszy świętej. Chciałbym 

także przybliżyć Wam treści ksiąg liturgicznych używanych podczas 

Eucharystii.  

A więc zaczynamy! 

Startujemy pod naszych postaw podczas liturgii.  

W liturgii uczestniczymy ciałem i duszą.  

Nasza postawa zatem pokazuje, co odczuwamy.  

Nasz wygląd i zachowanie zewnętrzne pokazują, co myślimy i jak się 

czujemy.  

Nasz wygląd zewnętrzny zachowanie, a także postawa ukazują nasze 

wewnętrzne nastawienie! 

 



Postawa stojąca 

- Jest znakiem uszanowania dla osób starszych i godniejszych.  

- Podczas modlitwy postawa ta jest znakiem uszanowania Pana Boga, 

najwyższego Pana.  

- Kapłanowi przystoi postawa stojąca, ponieważ w imieniu Chrystusa 

pośredniczy on między Panem Bogiem, a społecznością wiernych.  

- Kapłan jest znakiem obecności Chrystusa Pośrednika w 

zgromadzeniu liturgicznym.  

- Także lektor na znak szacunku dla słowa Bożego, czyta je w postawie 

stojącej.  

- Postawa stojąca jest także znakiem radości z odkupienia.  

- Postawa stojąca oznacza także aktywną postawę człowieka 

biorącego udział w liturgii.  

Postawa klęcząca 

- W liturgii chrześcijańskiej oznaczała wielbienie Pana Boga.  

- Przez uklęknięcie człowiek wyraża swoją małość wobec Boga.  

- Gest ten jest znakiem pokornego wielbienia Bożego Majestatu.  

- Dzisiaj klęczenie symbolizuje wielbienie Boga.  

- Jest również znakiem usposobienia modlitewnego, pokutnego i 

błagalnego.  

Pokłon 

- W liturgii rzymskiej pokłon jest znakiem zarówno głębokiego 

szacunku, jak również usposobienia pokutnego, szczególnie wtedy, 

gdy ma on związek z prośbą o oczyszczenie grzechów (w sakramencie 

pokuty, przy spowiedzi powszechnej itp.).  

- Skłon głowy lub ciała symbolizuje cześć i błaganie.  



- W liturgii rzymskiej pokłon często zastępowany jest 

przyklęknięciem.  

Postawa siedząca 

- Według starożytnego zwyczaju przysługiwała urzędnikom, 

nauczycielom i sędziom jako znak władzy i godności.  

- Siedzenie jest postawą słuchającego ucznia.  

- Jest także znakiem skupienia, przyjmowania i rozważania słowa 

Bożego.  

Podnoszenie oczu  

- Zawsze rozumiano jako znak zewnętrzny kierowania duszy do Boga.  

- Modlący się człowiek spontanicznie kierował swój wzrok w górę 

wraz z myślami.  

Znak krzyża 

- Jest to gest najczęściej spotykany tak w liturgii jak i poza liturgią.  

- Przypomina on dzieło odkupienia dokonane przez Chrystusa na 

krzyżu.  

- Jest symbolem wiary i źródłem łask Bożych.  

Rozłożenie rąk 

- A także wzniesienie ich nieco w górę tak, jak kapłan trzyma je 

podczas odmawiania modlitw mszalnych, to najstarsza forma 

postawy modlitewnej, przekazanej przez liturgię.  

- Gest ten oznacza, że adresatem modlitwy jest Pan Bóg.  

- Symbolizuje człowieka, który z całą ufnością zwraca się do Pana 

Boga i oczekuje od Niego pomocy.  

Składanie rąk przy modlitwie  

- Symbolizuje wzniesienie duszy do Boga i oddanie Mu się z wiarą.  



- Jest znakiem poddania się Jego woli, jako najwyższemu Panu.  

Księgi liturgiczne  

Co to jest księga liturgiczna? 

Księga liturgiczna jest to zbiór zawierający tekst i przepisy obrzędów 

Kościoła katolickiego zatwierdzony przez Stolicę Apostolską.  

Każda księga liturgiczna musi być wydana przez Świętą Kongregację 

Kultu Bożego i to pierwsze wydanie nazywa się aditio typica – czyli 

wzorcowe. Na tym wydaniu muszą się wzorować wszystkie inne 

wydania i przekłady.  

Rodzaje ksiąg liturgicznych 

- Mszał – jest główną księgą liturgiczną Kościoła katolickiego 

zawierającą teksty stałe i zmienne Mszy św. Oraz sposób jest 

odprawiania.  

- Lekcjonarz mszalny – jest to księga liturgiczna zawierająca mszalne 

czytania biblijne i śpiewy na wszystkie święta, niedziele i dni 

powszednie roku kościelnego oraz w specjalnych okolicznościach.  

- Kancjonał – jest to księga zawierająca przede wszystkim zbiór 

psalmów międzylekcyjnych i śpiewów przed Ewangelią, a także stałe i 

zmienne śpiewy liturgiczne i pieśni zatwierdzone do liturgii przez 

władzę kościelną.  

- Ewangeliarz – jest to księga liturgiczna zawierająca czytania z 

Ewangelii na wszystkie święta, niedziele i dni powszednie roku 

liturgicznego oraz inne okoliczności.  

- Liturgia godzin (nazywana też Liturgią Uświęcania Czasu lub 

Brewiarzem) jest to  księga zawierająca modlitwę codzienną ludu 

Bożego, czyli całego Kościoła odmawianą (lub śpiewaną) wspólnie lub 

indywidualnie przez kapłanów, zakony oraz ludzi świeckich.  

 



Szaty liturgiczne  

Alba 

- Jest symbolem czystości duszy będącej w stanie łaski uświęcającej, 

zdobytej przez krew Baranka, której nagrodą będzie uwielbienie w 

niebie.  

Stuła 

- W liturgii stuła oznacza władzę i godność urzędu kapłańskiego.  

Ornat  

- Wierzchnia szata liturgiczna używana przez kapłana podczas 

sprawowania Mszy świętej.  

Pozdrawiam! 

Wszystkiego dobrego! 

Wasz katecheta  

Paweł Sitarek  

 

 

 


