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KADZIDŁO
Dawniej noszono je przed władcami, aby 
zapewnić im miłą woń. Zapach kadzidła przy-
pomina, że kościół powinien napełnić się wonią 
naszej świętości, naszej modlitwy. Pachnący 
dym jest produktem spalania. Nasze modlitwy 
wznoszą się do Boga jak dym, ale konieczny 
jest ogień ofiarnej miłości.
Jeden z ministrantów niesie dymiącą kadziel-
nicę (trybularz), drugi tzw. łódkę, w której 
znajdują się ziarenka mirry, dosypywane przez 
kapłana podczas liturgii.  

OTWÓRZ OCZY: Nie lubimy wstępów, wolimy od razu przejść do rzeczy. A jednak wszystko, 
co ważne w życiu, ma swój wstęp, wymaga wprowadzenia, przygotowania. Tak samo jest 
we Mszy świętej. Obrzędy wstępne mają na celu: po pierwsze zjednoczenie wszystkich 
uczestników Eucharystii, stworzenie z nich wspólnoty, po drugie, mają nas przygotować do 
słuchania Słowa i godnego sprawowania uczty eucharystycznej. Składają się z następujących 
elementów: procesja wejścia, oddanie czci ołtarzowi, pozdrowienie i wprowadzenie, akt 
pokuty, „Panie, zmiłuj się nad nami” (Kyrie), „Chwała na wysokości” (Gloria), modlitwa dnia 
(kolekta).  

BĄDŹ OBECNY: No właśnie. Bądź obecny od samego początku Mszy świętej. A najlepiej 
byłoby przyjść chwilę przed jej rozpoczęciem. Wtedy jest szansa na osobiste przygotowa-
nie: uciszenie niespokojnych myśli, uspokojenie rozbieganego wzroku, wzbudzenie intencji, 
uświadomienie sobie Bożej obecności. Kiedy dzwonek daje sygnał rozpoczęcia Mszy, moja 
osobista pobożność przesuwa się na drugi plan. Na Eucharystii stajemy wobec 
Boga – jako Jego lud, jako żywy Kościół. Włączeni we wspólnotę grzeszni-
ków spragnionych Bożej łaski. Nie myśl o sobie, że jesteś kimś lepszym lub 
gorszym od innych. Nie ma tutaj równych i równiejszych. To, 
czy jesteś dyrektorem, czy bezrobotnym, nie ma 
znaczenia. Jesteśmy razem. Jako dzieci jed-
nego Boga. Każdy(a) tak samo ważny(a), 
potrzebny(a), kochany(a). 

PROCESJA WEJŚCIA
OTWÓRZ OCZY: Msza zaczyna się od procesji wejścia. Właściwie wszyscy 
uczestnicy Mszy świętej powinni brać w niej udział. Ze względów praktycz-
nych jest to niemożliwe. W uroczystej Eucharystii procesja ma następujący 
porządek: ministranci niosący kadzielnicę oraz łódkę z ziarnami kadzidła, 
ministranci niosący zapalone świece, a w środku krzyż, lektor niosący 
Ewangeliarz, kapłan celebrujący. 

BĄDŹ OBECNY: Procesja jest obrazem Kościoła, który jest ciągle w drodze. 
Bóg pociąga nas do siebie. Jego miłość ma siłę przyciągania. My dajemy się 
Mu pociągnąć, idziemy na spotkanie z Nim. Bierzemy udział w procesji 
przez postawę stojącą oraz śpiew. Rozmaite ludzkie głosy zlewają się w 
jedno brzmienie, w jeden głos Kościoła. Jakże ważne jest, aby nie zabrakło 
Twojego głosu! 
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Tydzień temu rozpoczęliśmy 
cykl tekstów, w których 

pragniemy przybliżyć naszym 
Czytelnikom znaczenie pod-
stawowych elementów Mszy 
świętej. Omówiliśmy  najważ-
niejsze miejsca, gdzie rozgry-
wa się Msza święta. Dzisiaj 
idziemy krok dalej. Rozpoczyna 
się Eucharystia, wychodzi pro-
cesja. Msza święta rozpoczyna 
się od obrzędów wstępnych. 
Czemu służą? Jak świadomie w 
nich uczestniczyć?

     OBRZĘDY WSTĘPNE


