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Materiały dla rodzin (i nie tylko) przeznaczone są do indywidualnej 
formacji świeckich i są praktyczną realizacją programu duszpasterskiego 
dla Kościoła w Polsce: Wierzę w Kościół Chrystusowy.  
 

Katechezy przybliżają tematykę Kościoła, a jednocześnie ich formuła                      
ma prowadzić do umacniania więzi małżeńskich i rodzinnych.  
Ufamy, że przygotowane rozważania zachęcą Państwa                                                   
do coraz większego zaangażowania się w życie Kościoła                                 
parafialnego i powszechnego. Rozważania zostały przygotowane                               
na poszczególne niedziele w ciągu całego roku.  
 
Każdy miesiąc posiada swoje hasło przewodnie, zaś materiały na 
poszczególnie tygodnie są rozwinięciem tego tematu.                                                 
Każdy moduł składa się z 3 części:                                                                    

 

-  wprowadzenia: najczęściej jest to nauczanie Kościoła na dany temat                             

 

-  „do refleksji” – rozważania pogłębiające nauczanie Kościoła z 
odniesieniem do życia rodzinnego                                                                                                                    

 

-  oraz „zadanie” –  konkretna propozycja działań. 
 
Omówienie tego zagadnienia na : https://parafia-rabka.swmm.eu/Media.pdf  , 
strony: 42 – 46, a także na stronach 50 - 54: Rok Kościelny .

 

Program 
duszpasterski -  
czytaj i słuchaj:  
 
  

  https://www.youtube.com/@FARO_TV 
 
 

1. Czym jest Kościół?    

https://youtu.be/-2wIzlgDmW4   
 

2. W Kościele uczę się 
kochać.   https://youtu.be/jLTycsUsyhE 

c.d.n. 
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kochamy-cie-szatanie-to-nie-zart-disney-
oswaja-satanizm-w-serialu-dla-dzieci 

 

 

Producenci Disney’a uznali, że propagowanie ideologii LGBT wśród najmłodszych 
fanów to za mało i przeszli sami siebie w ponurym dziele deprawacji. W najnowszym 
serialu, dostępnym również w Polsce na platformie Disney+, pojawia się scena, w 
której dzieci trzymają tabliczki z napisem „kochamy cię, szatanie”. 

Na Twitterze pojawiły się wpisy ze zrzutami ekranu z najnowszego serialu 
Disneya The Santa Clauses (w Polsce dostępnego pod tytułem Śnięty Mikołaj). 
„KOCHAMY CIĘ SZATANIE na ekranie. Brawo Disney. Biznes się kręci. A naiwni 
ludzie znów zabiorą swoje dzieci do Disneylandu. Dajecie radę” – napisał jeden z 
użytkowników. „Przestali już ukrywać swoją agendę” – dodaje inny. 

Wybryk Disney’a z zadowoleniem odnotowano również na internetowym forum 
Świątyni Satanistycznej, po czym użytkownicy naigrywali się z „chrześcijańskich 
mam”, które „rzuciły się” na ten „niewinny żart” w wykonaniu cenionej niegdyś 
wytwórni dla dzieci. Na uwagę zasługuje sposób, w jaki wybrnął z tej sytuacji polski 
tłumacz. Skoro po angielsku przestawiono literki, to w polskiej wersji dokonano tego 
samego zabiegu, zamiast „kochamy Mikołaja”, pisząc „kochamy łojakami”. 
 

Disney zapowiedział wprowadzenia „parytetów” homoseksualno-genderowych do 
wszystkich bajek i programów dla dzieci, w których ma pojawiać się przynajmniej 
jeden bohater z zaburzeniami psychicznymi na tle seksualności bądź płci. Teraz 
okazuje się jednak, że sodomia i „transpłciowość” to za mało, a Disney ni stad ni 
zowąd sięgnął po najcięższy kaliber, promując satanizm. 

 

https://pch24.pl/kochamy-cie-szatanie-to-nie-zart-disney-oswaja-satanizm-w-serialu-dla-dzieci/
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XIX Ogólnopolski Konkurs dla Młodzieży 
„Pomóż ocalić życie bezbronnemu” 
o nagrodę im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki 
 

 
   

Omówienie tego Konkursu w : https://parafia-rabka.swmm.eu/Media.pdf  , 
strony: 57 – 62, a także na stronach w: Rok Kościelny . 
 
 

 

https://sdmpolska.pl/ 
 

Omówienie tego zagadnienia na : https://parafia-rabka.swmm.eu/Media.pdf  , 
strony: 63 – 79, a także na stronach: Rok Kościelny . 

 

  

Główna nagroda: 2 000 zł 
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pulapka-falszywego-milosierdzia-niebezpieczna-herezja-naszych-czasow/ 
 

 

 

Chrystus jest nieskończenie miłosierny, ale i nieskończenie sprawiedliwy. 
Próba ujmowania któregokolwiek z Jego przymiotów jest zwykłą herezją.  

Dziś trzeba być „miłosiernym” – przy czym słowo to oznaczać ma 
pobłażliwość względem wszystkiego, z grzechem na czele.                         
Tymczasem tak rozumiane miłosierdzie jest okrutnym błędem. Stanowi 
herezję okłamującą ludzi, fałszującą w ich sercu zarówno obraz Boga, jak 
i człowieka. Herezją, która daje ułudę bezkarności, a co za tym idzie, 
poczucie braku jakiejkolwiek odpowiedzialności.  

To bowiem idea fałszywie rozumianego miłosierdzia tworzy niedorzeczne 
wizje pustego piekła, równości wszystkich religii, dobrodziejstwa 
tak zwanych kościelnych rozwodów, nieistotności dogmatów i moralności, 
a nawet niedorzeczny pogląd o szkodliwości podejmowania wysiłku 
ewangelizacyjnego.   

Nie sposób nie dostrzec, iż używając tego typu argumentów – zapewne 
nieświadomie – stawiają samych siebie na równi ze Stwórcą. Bo owszem, 
Bóg jest miłością, ale my, ludzie, nią nie jesteśmy. Mierzenie Boga własną 
miarą i wywodzenie definicji Jego miłości raczej od słowa „miły”, jest 
godne najwyższego pożałowania. A ta fałszywa koncepcja miłosierdzia     
już zaczyna się rozpychać łokciami. 

 

https://pch24.pl/krystian-kratiuk-pulapka-falszywego-milosierdzia-niebezpieczna-herezja-naszych-czasow/


katolicy-i-komunizm-tego-sie-nie-da-polaczyc/ 
 

 

Polacy, budujący przez ostatnie dziesięciolecia swą bezpaństwową tożsamość na 
wierze katolickiej, nie mogli pogodzić się z tym, co oferowała im ideologia 
komunistyczna. A oferowała – już od 1917 roku – biedę i śmierć, niosąc przy tym 
grabież i rzeź. Na terenach nazywanych dziś Kresami Wschodnimi trwała już wtedy 
bowiem masakra polskich dworów, która nie omijała również katolickich kościołów. 
Po raz kolejny w dziejach zatem to, co najbardziej polskie – dwór i Kościół – musiało 
zjednoczyć się w walce przeciwko wspólnemu wrogowi. 

Wiara katolicka i komunizm pozostają bowiem ze sobą krańcowo 
sprzeczne. Od samego początku, a więc już od narodzin zbójeckiej teorii 

komunistycznej, potępiali ją papieże i wielcy myśliciele katoliccy – jako sprzeczną ze 
Słowem Bożym i prawami natury. Błędy komunizmu ostro krytykował już Pius IX, 
pisząc o nim jako o „ohydnej i samemu prawu naturalnemu przeciwnej nauce, która, 
gdyby została przyjęta, stałaby się całkowitą ruiną wszystkich praw, instytucji i 
własności, a nawet samego społeczeństwa[1]”. Nie mniej wylewny w słowach był 
papież Leon XIII, określając komunizm mianem „śmiertelnej zarazy, przenikającej 
do najgłębszych komórek społeczeństwa i narażającej je na pewną zgubę”[2]. 
Papież Pius XI zaś całą swą encyklikę Divini Redemptoris poświęcił gruntownej, 
wielopłaszczyznowej krytyce „bezbożnego komunizmu”. 

Również komuniści za swojego pierwszego i najważniejszego wroga uważają Kościół 
katolicki. Niewzruszona Prawda przechowywana w Chrystusowej Owczarni nie jest 
bowiem w stanie przyblednąć przy żadnej z nowych pseudoprawd produkowanych 
przez wrogów Pana Boga. Nic więc dziwnego, że komuniści w każdym kraju, w 
którym przejmowali władzę, za jeden z pierwszych celów stawiali sobie zniszczenie 
Kościoła lub przynajmniej jego skrajną marginalizację. C. d. czytaj w:  Bog  

https://pch24.pl/krystian-kratiuk-katolicy-i-komunizm-tego-sie-nie-da-polaczyc/
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kosciol-to-nie-organizacja-spoleczna-ma-prowadzic-ludzi-do-zbawienia/ 

 

 

– Bóg został zapomniany. Wszyscy żyjemy tak, jakby nie istniał. Zamieszanie panuje 
wszędzie. Zbyt wielu z nas chciałoby zredukować życie, jego sens, do absolutnego 
indywidualizmu i pogoni za ulotną przyjemnością. 

Wiara w rzeczywistą obecność Chrystusa w Eucharystii – powiedział – jest jedną z 
fundamentalnych prawd Kościoła; prawdą bez której „traci on sens swojego 
istnienia”. Czytaj dalej w zakładce: Msza Święta  

 

Kościół to nie organizacja społeczna ...  
Ma on boski cel: zbawienie świata.  

 

Będę zachęcał, aby liturgia stawała się 
coraz świętsza, coraz bardziej cicha, 
ponieważ Bóg milczy, a my spotykamy 
się z Nim w ciszy, w adoracji...                                               
Czytaj dalej w zakładce: Msza Święta  
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plukanie-sieci/andrea-bocelli-z-dziecmi-w-niezwyklym-swiatecznym-
utworze-dajemy-nasz-maly-intymny-i-z-serca-plynacy-muzyczny-
prezent/ 

 

Andrea Bocelli                                                                     
nagrał niezwykły album z udziałem 
swojego 24-letniego syna Matteo                                         
i 10-letniej córki Virginii.                                  
Premierowy utwór z albumu                                         
nosi tytuł "The Greatest Gift". 

 

 

https://youtu.be/Sf5XYmNlhpY   .   https://youtu.be/bpXwOSHTwsY 
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marzenie-o-domu-bezpiecznym-i-trwalym     

 

https://youtu.be/criZGtHiVos 

 

 

szukalam-nieba   

 

https://youtu.be/07oZR55CSYY 

 

 

 

https://stacja7.pl/muzyka/to-wyspiewane-marzenie-o-domu-bezpiecznym-i-trwalym-nowy-utwor-gabi-gasior/
https://youtu.be/criZGtHiVos
https://stacja7.pl/muzyka/szukalam-nieba-wyjatkowy-utwor-gabi-gasior-i-arkadio/
https://youtu.be/07oZR55CSYY


„Żaden kapłan nie posiada prawa, żeby 
wprowadzać tam dodatkowe obrzędy czy 
modlitwy, których nie przewiduje mszał”. 

UWAGI TEOLOGICZNO-LITURGICZNE DOTYCZĄCE                                 
ODMAWIANIA MODLITWY DO ŚW. MICHAŁA 
ARCHANIOŁA I JEJ ZWIĄZKU Z MSZĄ ŚWIĘTĄ 

 

1. Liturgia Mszy ma swój stały porządek i żaden kapłan nie posiada 
prawa, żeby wprowadzać tam dodatkowe obrzędy czy modlitwy, których 
nie przewiduje mszał.  



O ile formy pobożności ludowej i prywatne modlitwy wiernych są w 
pewnym stopniu kształtowane przez potrzeby wiernych, o tyle przebieg 
liturgii i jej strukturę określają księgi, które Kościół opracowuje i 
przedstawia jako formy wzorcowe i obowiązujące. 

 

2. Dodawanie innych modlitw podczas Mszy świętej może sugerować 
wiernym, że w trakcie celebracji mszalnej czegoś brakuje, dlatego 
potrzebny jest jakiś dodatek, specjalna modlitwa, a przecież każda Msza 
jest uobecnieniem paschalnego misterium Chrystusa. 

3. Warto zwrócić uwagę, że nawet w uroczystości Matki Bożej 
albo świętych, modlitwy mszalne są adresowane do Pana Boga, 
nigdy bezpośrednio do świętego. Taka jest istota liturgii, gdyż jest 
ona wykonywaniem kapłańskiego urzędu Jezusa Chrystusa. W Eucharystii 
sprawujemy dzieło naszego odkupienia i oddajemy chwałę Bogu razem z 
Maryją, aniołami i świętymi. W żadnym wypadku nie zapominamy o nich i 
nie tracimy ich z pola widzenia, ale też w liturgii nie zwracamy się 
bezpośrednio do nich, a raczej w jedności z nimi zwracamy się 
wspólnie do Boga, co bardzo dobrze wyraża konkluzja prefacji 
(„Dlatego z Aniołami, Archaniołami i wszystkimi Świętymi głosimy Twoją 
chwałę, razem z nimi wołając” – w tym lub w zbliżonym brzmieniu).                  
W liturgii jesteśmy w jedności z Maryją, Aniołami oraz Świętymi                                     



i mamy nadzieję znaleźć się kiedyś w pełnej wspólnocie z nimi, ale nie 
koncentrujemy się na nich samych. Nawet gdy obchodzimy w roku 
liturgicznym ich uroczystości, święta i wspomnienia, wysławiamy przede 
wszystkim dzieła Boże zdziałane w nich i przez nich. Nic nie stoi 
natomiast na przeszkodzie, by po zakończonej liturgii zwrócić się z 
wezwaniem także do tych, z którymi w liturgii byliśmy skupieni na Bogu                  
i Jego paschalnym dziele. 

 

4. Ponadto powstaje problem praktyczny: w jednej parafii odmawiamy tę 
modlitwę, a w drugiej nie. Albo w tej samej parafii jest ksiądz X, który ją 
odmawia podczas każdej celebracji, a po nim odprawia ksiądz Y, który tej 
modlitwy nie odmawia: nie dlatego, że ją deprecjonuje, tylko chce być 
wierny księgom liturgicznym i nie dodaje w trakcie liturgii mszalnej innych 
modlitw, które sugeruje mu osobista pobożność albo postulaty określonej 
grupy wiernych. 

5. Włączanie do liturgii mszalnej dodatkowych modlitw tworzy 
wrażenie, jakby sama Msza święta była jakoś niepełna, 
niewystarczająca i potrzebowała uzupełnienia czy to przez 
modlitwę, czy to przez jakiś inny pobożny akt.                                                      



6. W tym kontekście kilka istotnych pytań: „Czy wprowadzając na końcu 
Mszy modlitwę do św. Michała Archanioła, pamiętamy, że to przede 
wszystkim paschalne misterium Chrystusa obecne w Eucharystii jest 
naszym ratunkiem i naszym zabezpieczeniem przed zakusami diabła? 
Rzecz nie w tym, by negować szczególną misję Archanioła Michała w 
opiece nad Kościołem, bo to sam Bóg wyznacza obowiązki aniołom i 
ludziom (por. kolekta ze święta Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała), 
ale w tym, by nie tworzyć wrażenia, że Eucharystia bez modlitwy do św. 
Michała ma niepełną wartość. Czy dodając modlitwy do Maryi lub 
innych świętych, pamiętamy, że to przede wszystkim sam 
Chrystus na wiele sposobów realnie obecny w Eucharystii 
oręduje za nami u Ojca (Rz 8,34),                                                                             

7. Praktycznym rozwiązaniem w tej sytuacji jest więc to, aby tam gdzie jest taki zwyczaj, odmawiać modlitwę do św. 

Michała Archanioła po błogosławieństwie (z miejsca przewodniczenia) albo po rozesłaniu wiernych, na podobnej 

zasadzie jak inne nabożeństwa (na stopniach ołtarza lub w innym, wyznaczonym do tego miejscu).                                               

Źródło tekstu modlitwy: Rytuał Rzymski. Egzorcyzmy i inne modlitwy błagalne.

 



nie-trzeba-poprawiac-eucharystii 

 

Pamiętam taką sytuacje, gdy w wakacje, w jednej z pomorskich parafii, 
niejako „z automatu” zacząłem modlić się znanymi słowami: „Święty 
Michale Archaniele…”. Po mszy św. proboszcz wziął mnie pedagogicznie, 
w zakrystii, na bok i zapytał: „Ojciec jest niewierzący?”. Zapytałem: 
„Dlaczego? Skąd taki wniosek?”. „Eucharystii nie trzeba już poprawiać” – 
usłyszałem. Sama w sobie jest egzorcyzmem, gładzi grzechy powszednie, 
jest szczytem i źródłem. „Ojciec w to nie wierzy?” – zapytał. 
Odpowiedziałem: „Wierzę”. Od tej pory zacząłem intuicyjnie zastanawiać 
się nad formułami, modlitwami „poprawiającymi” mszę św., które nie są 
przez ryt dopuszczane. A jest ich wiele. Nie tylko ta do św. Michała 
Archanioła (piszę „do”, bo jej słowa mówią jasno, że nie chodzi o 
modlitwę za jego wstawiennictwem, a to formuła niezgodna z 
nauczaniem Kościoła), ale są dodatkowe modlitwy za zmarłych, za 
wstawiennictwem Maryi… Za każdym razem jeśli była kartka na ołtarzu 
czy ambonce lub gdy wierni sami zaczynali – odmawiałem ją, bo przecież 
są ważniejsze sprawy w liturgii czy w Kościele, niż dodatkowe modlitwy... 
>>> „Modlitwa do św. Michała Archanioła” powinna być 
odmawiana po mszy świętej .  Wystarczy pięknie celebrować (bez 
pośpiechu i ze starannymi gestami, z przygotowanym słowem, oprawą 
muzyczną i liturgiczną na poziomie – może to być też msza św. 
recytowana, ze świecami nie z plastiku, w zadbanym kościele/kaplicy, z 
czystymi szatami liturgicznymi i bielizną liturgiczną…), bo wówczas tym 
bardziej staje się ona rzeczywistością ewangelizacyjną. Obyśmy tylko 
chcieli z niej korzystać. 

https://misyjne.pl/nie-trzeba-poprawiac-eucharystii-felieton/
https://misyjne.pl/modlitwa-do-sw-michala-archaniola-powinna-byc-odmawiana-po-mszy-swietej/
https://misyjne.pl/modlitwa-do-sw-michala-archaniola-powinna-byc-odmawiana-po-mszy-swietej/


KWESTIA BŁOGOSŁAWIEŃSTWA DZIECI PODCZAS 
ROZDZIELANIA KOMUNII ŚWIĘTEJ. 

 

 

 

Błogosławienie dzieci podczas rozdzielania Komunii Świętej, według  
Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów - o. Corrado 
Maggioniego, jest nadużyciem liturgicznym i nie powinno się wprowadzać 
takiego zwyczaju podczas liturgii. 

W związku z tym, w tych kościołach, w których zostały wprowadzone 
takie praktyki, w trosce o poszanowanie Eucharystii i właściwe rozumienie 
znaczenia poszczególnych obrzędów Mszy świętej, prosimy o wycofanie 
takich praktyk i ewentualne wytłumaczenie wiernym znaczenia i miejsca 
błogosławieństwa dzieci podczas Mszy św.  

Dodatkowo zwyczaj ten może wzbudzać – pośród tych samych wiernych 
– różne opinie, które nie przyczyniają się do tworzenia jedności. 
 

Praktyka błogosławienia dzieci znakiem krzyża podczas rozdzielania 
Komunii Świętej jest zatem nadużyciem liturgicznym.  



Po pierwsze - szacunek dla Najświętszego Sakramentu wymaga, aby 
kapłan rozdzielający Komunię świętą, który na palcach ma cząsteczki 
Pana Jezusa, niczego nie dotykał zanim nie obmyje palców w naczynku 
zwanym vasculum. Wyraża się tutaj wiara, że Jezus jest obecny cały, 
nawet w najdrobniejszej cząsteczce konsekrowanej hostii. Po drugie - 
każda czynność liturgiczna ma swoje miejsce i znaczenie.  

 

Błogosławieństwo jest przewidziane na rozesłanie                     
Mszy Świętej, a nie w czasie rozdawania Komunii Świętej.  

 

Traci się przez to czytelność gestów i znaków liturgicznych, przez które 
działa na liturgii Chrystus. Jeśli duszpasterze pragną indywidualnie 
błogosławić dzieci i dorosłych - odpowiedniejszym momentem, 
wynikającym ze struktury Mszy Świętej jest pieśń na zakończenie. 
Przypominamy też o pięknym zwyczaju błogosławienia dzieci przez 
rodziców, który mogą wykonywać w każdym czasie.   

              
ZAŁĄCZNIKI: 

Pismo do Kongregacji 

Odpowiedź Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów 

 

Błogosławieństwo jest 
przewidziane na rozesłanie 
Mszy Świętej, a nie w czasie 
rozdawania Komunii Świętej                      
Komunii Świętej.  

 

https://diecezja.zamojskolubaczowska.pl/content/files/951bf3d29a16f05a7369aba169ee3136_pismo-do-kongregacji_it.pdf
https://diecezja.zamojskolubaczowska.pl/content/files/e9ac80abd692d5452a7ab3cc0595a8d1_pismo-z-kongregacji.pdf


Czego nie powinieneś robić w czasie Mszy 

Świętej, a być może nawet o tym nie wiesz 

 

 
Catholic Diocese of Saginaw-(CC BY-ND 2.0) 

 

Te „drobiazgi” naprawdę mają znaczenie. 
 
 

1. PUNKTUALNOŚĆ 

Nie spóźniaj się na mszę świętą. Pamiętaj, że Bóg czeka, aby cię napełnić swoją 

miłością, ofiarować ci swoje przebaczenie i przytulić cię do swego serca; chce ci 

powiedzieć to, co dla twojego dobra powinieneś usłyszeć. Bóg przygotował dla 

ciebie szczególne miejsce przy swoim stole. Nie każ Mu na siebie czekać. 
 

2. STOSOWNY UBIÓR 

Kościół to nie plaża, kościół to nie siłownia, kościół to nie klub � Przecież wiesz, o 

co chodzi � 
 

3. OKAŻ SZACUNEK 

Jeśli przechodzisz przed ołtarzem, który symbolizuje Chrystusa, skłon się. Jeśli 

przechodzisz przed tabernakulum, gdzie znajduje się Chrystus, przyklęknij na 

kolano. 
 

4. NIE ŻUJ GUMY 

Nie jedz ani nie pij. Dopuszczalne jest jedynie picie wody w przypadku 

zaistnienia takiej konieczności lub z powodów zdrowotnych. 
 

5. NIE ZAKŁADAJ NOGI NA NOGĘ 

https://pl.aleteia.org/tag/msza/


Taka postawa jest uważana za mało godną. Twoje ciało powinno wyrażać skupienie 

i modlitwę. 
 

6. PRZECZYTAJ WCZEŚNIEJ CZYTANIA 

Jeśli przed mszą świętą zapoznasz się z czytaniami liturgicznymi na dany dzień, 

może być ci potem łatwiej skupić się na nich podczas Eucharystii, a kiedy na chwilę 

się rozproszysz, nie stracisz wątku � 
 

7. ZAANGAŻUJ SIĘ W LITURGIĘ 

Jeśli czujesz się na siłach, nie bój się bezpośredniego zaangażowania w liturgię. 

Przed mszą idź do zakrystii i zaoferuj pomoc przy czytaniu albo zaśpiewaniu psalmu 

(z lekcjonarza nie czytaj czerwonych literek ani nie mów „pierwsze czytanie” czy 

„psalm responsoryjny”). Można też zgłosić się do czytania modlitwy wiernych. 
 

8. NIE RÓB ZNAKU KRZYŻA PRZED EWANGELIĄ 

Gdy kapłan lub diakon mówi „Słowa Ewangelii według…”, należy skreślić trzy małe 

krzyżyki: na czole, na ustach i na piersi. 
 

9. WIERZĘ 

Gdy wyznanie wiary ma formę pytań, nie odpowiadaj w liczbie mnogiej. 

Celebrujący mszę może zapytać: „Czy wierzycie w Boga Ojca Wszechmogącego?”. 

W tym przypadku nie odpowiadaj „tak, wierzymy”, gdyż wiara jest aktem 

osobowym. Odpowiedz „wierzę”. 
 

10. NIE KLĘKAJ OD RAZU PO „ŚWIĘTY, ŚWIĘTY” 

Należy poczekać, aż kapłan wyciągnie nad ołtarzem ręce, by poprosić Ducha 

Świętego, żeby przemienił chleb i wino w Ciało i Krew Chrystusa. To w tym 

momencie należy uklęknąć (gdy w użyciu są dzwonki, ich dźwięk wyznacza moment 

klękania wiernych). Chyba że lokalna tradycja nakazuje inaczej. Wtedy uszanujmy 

tradycję i klęknijmy na dzwonki ze wszystkimi innymi. 
 

11. NIE SIEDŹ PODCZAS KONSEKRACJI 

Jeśli nie jesteś w stanie uklęknąć podczas przeistoczenia, pozostań w pozycji 

stojącej. Jednak nigdy nie siedź, chyba że twój stan zdrowia nie pozwala na inną 

postawę. 
 

12. NIE WYPOWIADAJ NIC NA GŁOS PODCZAS KONSEKRACJI 

Tekst konsekracji należy do księdza. Natomiast niektórzy po jego słowach 

wypowiadają na głos formułkę „Pan mój i Bóg mój”, co może rozpraszać innych. 

Wypowiedz więc te słowa w ciszy. 
 

13. NIE MÓW NA GŁOS: „PRZEZ CHRYSTUSA, Z CHRYSTUSEM I W 
CHRYSTUSIE…” 

Te słowa także wypowiada jedynie celebrans/celebransi mszy świętej. 
 



14. JEŚLI MASZ GRZECH CIĘŻKI, NIE PRZYSTĘPUJ DO KOMUNII 

W takiej sytuacji warto przyjść do kościoła wcześniej i wyspowiadać się jeszcze 

przed rozpoczęciem Eucharystii. Pamiętaj też o zachowaniu postu eucharystycznego 

(nie jedz i nie pij godzinę przed Komunią; nie dotyczy to wody). 
 

15. KOMUNIA OD KSIĘDZA CZY SZAFARZA – TAKA SAMA 

Jezus jest obecny w konsekrowanej Hostii niezależnie od tego, czy trzyma ją kapłan, 

czy nadzwyczajny szafarz Komunii Świętej, który jest osobą przygotowaną i 

autoryzowaną przez Kościół do tego, by rozdawać Ciało Chrystusa. Komunię 

przyjmuje się w postawie klęczącej lub stojącej, do ust albo na rękę. Warto 

dostosować się do lokalnego zwyczaju, a w dobie koronawirusa – do zaleceń 

sanitarnych! 
 

16. PO PRZYJĘCIU KOMUNII NIE ROZMAWIAJ Z INNYMI 

Wróć na swoje miejsce i porozmawiaj z Bogiem. Jeśli nie przyjąłeś Komunii Świętej, 

przyjmij Ją w duchu i porozmawiaj z Panem. Między pieśnią na komunię, a pieśnią 

na uwielbienie warto zadbać o chwilę ciszy – na osobistą modlitwę. 
 

17. WYŁĄCZ KOMÓRKĘ 

Podczas mszy świętej nie zaglądaj do telefonu, nie wysyłaj SMS-ów, nie odbieraj 

połączeń i nie rozmawiaj przez telefon, gdyż to rozprasza i ciebie, i przeszkadza 

innym osobom. Poświęć całą swą uwagę Bogu. 
 

18. PILNUJ SWOICH DZIECI 

Naucz je korzystania z domu Ojca i odpowiedniego zachowania podczas mszy 

świętej. Spróbuj znaleźć takie rozwiązanie, żeby obecność maluchów na Eucharystii 

nie była dla innych wiernych mocno uciążliwa. 
 

19. NIE WYCHODŹ Z KOŚCIOŁA PRZED KOŃCEM MSZY 

Nie trać końcowego błogosławieństwa, podczas którego kapłan w imię Ojca i Syna, i 

Ducha Świętego wysyła cię w świat, abyś był Bożym świadkiem. Wyjdź z kościoła z 

pragnieniem wznoszenia w świecie Jego królestwa miłości. 
 

19. POROZMAWIAJ Z KSIĘDZEM 
Nie bój się rozmowy z księdzem po mszy, jeśli w celebrowanej liturgii lub 
homilii coś ci przeszkadzało, jeśli uważasz, że coś powinno zostać 
powiedziane albo zrobione inaczej lub czegoś nie rozumiesz. Ty też jesteś 
odpowiedzialny za liturgię!  
 

czego-nie-powinienes-robic-w-czasie-
mszy-swietej-a-byc-moze-nawet-o-tym-
nie-wiesz/ 

 

https://pl.aleteia.org/2018/03/18/czego-nie-powinienes-robic-w-czasie-mszy-swietej-a-byc-moze-nawet-o-tym-nie-wiesz/
https://pl.aleteia.org/2018/03/18/czego-nie-powinienes-robic-w-czasie-mszy-swietej-a-byc-moze-nawet-o-tym-nie-wiesz/
https://pl.aleteia.org/2018/03/18/czego-nie-powinienes-robic-w-czasie-mszy-swietej-a-byc-moze-nawet-o-tym-nie-wiesz/


pulapka-falszywego-milosierdzia-niebezpieczna-herezja-naszych-czasow/ 
 

 

 

Chrystus jest nieskończenie miłosierny, ale i nieskończenie sprawiedliwy. 
Próba ujmowania któregokolwiek z Jego przymiotów jest zwykłą herezją.  

Dziś trzeba być „miłosiernym” – przy czym słowo to oznaczać ma 
pobłażliwość względem wszystkiego, z grzechem na czele.                         
Tymczasem tak rozumiane miłosierdzie jest okrutnym błędem. Stanowi 
herezję okłamującą ludzi, fałszującą w ich sercu zarówno obraz Boga, jak 
i człowieka. Herezją, która daje ułudę bezkarności, a co za tym idzie, 
poczucie braku jakiejkolwiek odpowiedzialności.  

To bowiem idea fałszywie rozumianego miłosierdzia tworzy niedorzeczne 
wizje pustego piekła, równości wszystkich religii, dobrodziejstwa 
tak zwanych kościelnych rozwodów, nieistotności dogmatów i moralności, 
a nawet niedorzeczny pogląd o szkodliwości podejmowania wysiłku 
ewangelizacyjnego.   

Nie sposób nie dostrzec, iż używając tego typu argumentów – zapewne 
nieświadomie – stawiają samych siebie na równi ze Stwórcą. Bo owszem, 
Bóg jest miłością, ale my, ludzie, nią nie jesteśmy. Mierzenie Boga własną 
miarą i wywodzenie definicji Jego miłości raczej od słowa „miły”, jest 
godne najwyższego pożałowania. A ta fałszywa koncepcja miłosierdzia     
już zaczyna się rozpychać łokciami. 

 

https://pch24.pl/krystian-kratiuk-pulapka-falszywego-milosierdzia-niebezpieczna-herezja-naszych-czasow/


katolicy-i-komunizm-tego-sie-nie-da-polaczyc/ 
 

 

Polacy, budujący przez ostatnie dziesięciolecia swą bezpaństwową tożsamość na 
wierze katolickiej, nie mogli pogodzić się z tym, co oferowała im ideologia 
komunistyczna. A oferowała – już od 1917 roku – biedę i śmierć, niosąc przy tym 
grabież i rzeź. Na terenach nazywanych dziś Kresami Wschodnimi trwała już wtedy 
bowiem masakra polskich dworów, która nie omijała również katolickich kościołów. 
Po raz kolejny w dziejach zatem to, co najbardziej polskie – dwór i Kościół – musiało 
zjednoczyć się w walce przeciwko wspólnemu wrogowi. 

Wiara katolicka i komunizm pozostają bowiem ze sobą krańcowo 
sprzeczne. Od samego początku, a więc już od narodzin zbójeckiej teorii 

komunistycznej, potępiali ją papieże i wielcy myśliciele katoliccy – jako sprzeczną ze 
Słowem Bożym i prawami natury. Błędy komunizmu ostro krytykował już Pius IX, 
pisząc o nim jako o „ohydnej i samemu prawu naturalnemu przeciwnej nauce, która, 
gdyby została przyjęta, stałaby się całkowitą ruiną wszystkich praw, instytucji i 
własności, a nawet samego społeczeństwa[1]”. Nie mniej wylewny w słowach był 
papież Leon XIII, określając komunizm mianem „śmiertelnej zarazy, przenikającej 
do najgłębszych komórek społeczeństwa i narażającej je na pewną zgubę”[2]. 
Papież Pius XI zaś całą swą encyklikę Divini Redemptoris poświęcił gruntownej, 
wielopłaszczyznowej krytyce „bezbożnego komunizmu”. 

Również komuniści za swojego pierwszego i najważniejszego wroga uważają Kościół 
katolicki. Niewzruszona Prawda przechowywana w Chrystusowej Owczarni nie jest 
bowiem w stanie przyblednąć przy żadnej z nowych pseudoprawd produkowanych 
przez wrogów Pana Boga. Nic więc dziwnego, że komuniści w każdym kraju, w 
którym przejmowali władzę, za jeden z pierwszych celów stawiali sobie zniszczenie 
Kościoła lub przynajmniej jego skrajną marginalizację. C. d. czytaj w:  Bog  

https://pch24.pl/krystian-kratiuk-katolicy-i-komunizm-tego-sie-nie-da-polaczyc/
https://pch24.pl/krystian-kratiuk-katolicy-i-komunizm-tego-sie-nie-da-polaczyc/#_ftn1
https://pch24.pl/krystian-kratiuk-katolicy-i-komunizm-tego-sie-nie-da-polaczyc/#_ftn2
https://parafia-rabka.swmm.eu/Bog.pdf


kosciol-to-nie-organizacja-spoleczna-ma-prowadzic-ludzi-do-zbawienia/ 

 

 

– Bóg został zapomniany. Wszyscy żyjemy tak, jakby nie istniał. Zamieszanie panuje 
wszędzie. Zbyt wielu z nas chciałoby zredukować życie, jego sens, do absolutnego 
indywidualizmu i pogoni za ulotną przyjemnością. 

Wiara w rzeczywistą obecność Chrystusa w Eucharystii – powiedział – jest jedną z 
fundamentalnych prawd Kościoła; prawdą bez której „traci on sens swojego 
istnienia”. Czytaj dalej w zakładce: Msza Święta  

 

Kościół to nie organizacja społeczna ...  
Ma on boski cel: zbawienie świata.  

 

Będę zachęcał, aby liturgia stawała się 
coraz świętsza, coraz bardziej cicha, 
ponieważ Bóg milczy, a my spotykamy 
się z Nim w ciszy, w adoracji...                                               
Czytaj dalej w zakładce: Msza Święta  

https://pch24.pl/kardynal-sarah-kosciol-to-nie-organizacja-spoleczna-ma-prowadzic-ludzi-do-zbawienia/
http://parafia.rabka.swmm.eu/sakramenty/Msza_Swieta.pdf
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plukanie-sieci/andrea-bocelli-z-dziecmi-w-niezwyklym-swiatecznym-
utworze-dajemy-nasz-maly-intymny-i-z-serca-plynacy-muzyczny-
prezent/ 

 

Andrea Bocelli                                                                     
nagrał niezwykły album z udziałem 
swojego 24-letniego syna Matteo                                         
i 10-letniej córki Virginii.                                  
Premierowy utwór z albumu                                         
nosi tytuł "The Greatest Gift". 

 

 

https://youtu.be/Sf5XYmNlhpY   .   https://youtu.be/bpXwOSHTwsY 
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marzenie-o-domu-bezpiecznym-i-trwalym     

 

https://youtu.be/criZGtHiVos 

 

 

szukalam-nieba   

 

https://youtu.be/07oZR55CSYY 
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