
1 

 

Struktura Mszy Świętej – Obrzędy wstępne 

1. Modlitwa do Ducha Świętego o dobre owoce tego spotkania. 

2. Wprowadzenie 

W ramach wprowadzenia, należy przedstawić ogólny podział Mszy Świętej na cztery 

części: Obrzędy wstępne, Liturgię Słowa, Liturgię Eucharystyczną i Obrzędy zakończenia. Na 

tym spotkaniu będziemy omawiać pierwszą część, natomiast pozostałe części – na kolejnych 

spotkaniach. Warto zapoznać się wcześniej z OWMR 46-54. 

3. Spróbujmy ustalić wstępnie we wspólnej rozmowie, jak wyglądają Obrzędy wstępne. 

4. Po wstępnej analizie i sprawdzeniu wiedzy uczestników, przejdźmy do szczegółowego 

omówienia poszczególnych elementów tej części Mszy Świętej, zapisując je najlepiej 

na dużej kartce, tak aby powstał plakat: 

a. Wejście – a więc procesja kapłana wraz z usługującymi do Ołtarza. Procesja 

jest symbolem pielgrzymowania na spotkanie z Panem. Powinna towarzyszyć 

jej pieśń, która wprowadza wiernych w przeżywanie liturgii i powinna być 

związana tematycznie z danym okresem liturgicznym lub świętem. Gdyby 

pieśń nie była śpiewana, kapłan powinien przeczytać antyfonę z Mszału. 

Warto praktycznie przypomnieć strukturę (kolejność) w procesji wejścia w 

asyście uroczystej (zadać pytanie i rozrysować to na tablicy lub na kartce, dla 

utrwalenia). 

b. Pozdrowienie ołtarza i zgromadzonego ludu – kapłani oddają pokłon 

ołtarzowi, całują go, a w uroczystych Mszach św., kapłan okadza ołtarz i 

stojący przy nim Krzyż. Następnie wszyscy czynią znak Krzyża, a kapłan 

pozdrawia wiernych oznajmiając obecność Pana („Pan z wami”). W krótkich 

słowach, może również nastąpić wprowadzenie w treść Mszy Świętej danego 

dnia. Warto korzystając z Mszału przytoczyć wszystkie możliwe formy 

pozdrowienia ludu – czasem niektórzy nie wiedzą, że są inne niż „Pan z wami”. 

c. Akt pokuty – stanięcie w prawdzie przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni i słabi, 

aby móc z czystym sercem uczestniczyć w Eucharystii. Przewidziane są cztery 

formy aktu pokuty: „Spowiedź powszechna” czyli Confiteor (Spowiadam się 

Bogu…), wersety z Pisma św. recytowane na przemian przez kapłana i lud, 

wezwania błagalne skierowane do Chrystusa, pokropienie wodą. Omówić 

każdą z nich. 

d. Panie zmiłuj się nad nami – czyli Kyrie eleison, śpiewane, bądź recytowane 

tylko wtedy, gdy nie były zawarte w akcie pokuty. Tym sposobem wierni 

oddają cześć Panu i proszą Go o miłosierdzie. 

e. Chwała na wysokości - to starochrześcijański i czcigodny hymn, w którym 

Kościół zgromadzony w Duchu Świętym uwielbia oraz błaga Boga Ojca i 
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Baranka. Śpiewany, bądź recytowany w uroczystości i święta oraz niedziele, 

poza okresem Adwentu i Wielkiego Postu. 

f. Kolekta – rozpoczyna się wezwaniem kapłana „Módlmy się”, a w chwili ciszy, 

wszyscy wyrażają swoje prośby, z którymi przyszli na tę Mszę Świętą. 

Następuje modlitwa do Boga Ojca przez Chrystusa w Duchu Świętym. 

5. Po omówieniu wszystkich elementów ze struktury Obrzędów wstępnych, w ramach 

utrwalenia można zorganizować konkurs na właściwe ustalenie ich kolejności. W tym 

celu należy rozdać dla każdego komplet wydrukowanych wcześniej i pociętych 

karteczek.  

6. Podsumowanie spotkania i postanowienie przeżywania tej części Mszy Świętej z 

większą świadomością i uwagą. 

7. Modlitwa dziękczynna na zakończenie spotkania oraz w intencjach wszystkich 

uczestników. 
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