
We wspólnocie Kościoła 
przepraszamy Boga i ludzi 

Ludzie gromadzący się na Mszy Świętej tworzą wspólnotę Kościoła. Pan Je-
zus jest wtedy razem z nami i pragnie, abyśmy spotykając się z Nim, stanowili 
jedno. Dlatego wzywa nas do przepraszania Boga i bliźnich. 

Dwóch ludzi przyszło do 
świątyni, żeby się modlić, 
jeden faryzeusz, a drugi 
celnik. Faryzeusz stanął 
i tak w duszy się modlił: 
„Boże, dziękuję Ci, że nie 
jestem jak inni ludzie: 
zdziercy, niesprawiedli-
wi, cudzołożnicy, albo jak 
i ten celnik. Zachowuję 
post dwa razy w tygodniu, 
daję dziesięcinę ze wszyst-
kiego, co nabywam". A cel-

nik stał z daleka i nie śmiał 
nawet oczu wznieść ku 
niebu, lecz bił się w pier-
si mówiąc: „Boże, miej 
litość dla mnie, grzeszni-
ka". Powiadam wam: Ten 
odszedł do domu uspra-
wiedliwiony, nie tamten. 
Każdy bowiem, kto się 
wywyższa, będzie poniżo-
ny, a kto się uniża, będzie 
wywyższony. 

(Łk 18,10-14) 

Zastanów się 

Kogo i za co powinieneś 

przeprosić? 

jak przeprosisz Boga ? 

jak przeprosisz ludzi? 

Przeczytaj wiersz o przepraszaniu: 

Gdy ktoś mnie uderzy, skrzywdzi albo zrani, 

to tak jakby wrzucił mi do serca kamyk, 

który mi ciąży uwiera i boli, 

jak skaleczenie, co nie chce się zagoić. 

Gdy takich kamyków jest t am coraz więcej, 

to od nich kamienne robi mi się serce, 

l zapominam, że ja kogoś ranię, 

i krzywdzę, zasmucam, a czasem okłamię... 

Więc gdy Cię proszę, żebyś mi przebaczył, 

t ym od kamyków muszę też wybaczyć... 

Wtedy serce jak ptak chce zaśpiewać, 

bo nie ma nikogo, na kogo się gn iewam! 

(br. T. Ruciński, „Ojcze nasz, 
jakiego jeszcze nie znasz") 



Po tej modlitwie chwalimy Boga, który jest w niebie, 
i wyznajemy, że pokój jest Jego darem. 

Zapamiętaj 
Msza Święta rozpoczyna się 

obrzędami wstępnymi. Są to: 

• znak krzyża i pozdrowienie, 

• akt pokuty, 

' hymn „Chwała", 

- modlitwa kapłana. 

Ludzie, gromadząc się w kościele i ocze-
kując na Mszę Świętą, śpiewają pieśni na 
chwałę Bożą. 

Na dźwięk dzwonka wstajemy, aby ca-
łym sercem włączyć się w przeżywanie 
Mszy Świętej. 

Następnie kapłan całuje ołtarz i uroczy-
ście czyni znak krzyża, a my razem z nim. 

Kapłan zachęca nas: 
„Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy 

grzeszni, abyśmy mogli z czystym ser-
cem złożyć Najświętszą Ofiarę". 

Po chwili ciszy przepraszamy Boga. 
„Panie, który zostałeś posłany, aby 

uzdrowić skruszonych w sercu, zmiłuj 
się nad nami. 

Zmiłuj się nad nami. 
Chryste, który przyszedłeś wzywać 

grzeszników, zmiłuj się nad nami. 
Zmiłuj się nad nami. 

Panie, który siedzisz po prawicy Ojca, aby się 
wstawiać za Twoim ludem, zmiłuj się nad nami. 

Zmiłuj się nad nami". 

Faryzeusz - człowiek uczony, 

znawca Starego Testamentu. 

Celnik - człowiek pobierający 

podatki dla Rzymian. 
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Obrzędy wstępne 


