
Królestwo Bo¿e, które poprzez dzie³o stworzenia trwa nienaruszone 
w ca³ym wszechœwiecie - równoczeœnie w ludzkoœci ma poprzez dzie³o 
Odkupienia swoj¹ przysz³oœæ, teraŸniejszoœæ i przysz³oœæ. Ma swoj¹ 
historiê, która rozwija siê wraz z histori¹ ludzkoœci.W centrum tej historii 
znajduje siê Chrystus.

Jezus Chrystus jest Królem, który mi³uje. Jest Królem przez to, ¿e 
mi³uje. Przez to, ¿e umi³owa³ nas, ludzi, a¿ do przelania krwi. Przez to, ¿e 
mi³uje, uwolni³ nas od grzechów, bo tylko mi³oœæ zdolna jest uwalniaæ od 
grzechu.

Uwalniaj¹c nas od grzechu, uczyni³ nas królestwem Bo¿ym. Nie 
przeminie Jego królestwo. Nie przeminie królestwo prawdy, mi³oœci, ³aski 
i przebaczenia.

Jan Pawe³ II, L’Osservatore Romano. nr 11-12 s.18

Ustanowienie uroczystoœci Chrystusa Króla Wszechœwiata 
w ostatni¹ niedzielê roku liturgicznego ma co najmniej podwójny sens. 
Z jednej strony w dniu tym zawiera 
siê przekonanie o wszechobecnym 
panowaniu Syna Bo¿ego, a z drugiej 
- jest tam tak¿e zapowiedŸ koñca, ku 
któremu zmierzamy.

Mimo, ¿e dla ludzi wierz¹cych 
koniec œwiata oznacza pocz¹tek 
lepszego ¿ycia, niemal wszyscy na 
myœl o dniach ostatecznych 
odczuwaj¹ lêk. Prawdopodobnie 
prowokuj¹ ich obawy przed 
sytuacj¹, która bezpoœrednio bêdzie 
poprzedzaæ to wydarzenie. Koñcz¹-
cy siê rok liturgiczny w Koœciele 
oznacza obfit¹ obecnoœæ tematyki 
apokaliptycznej. W czytaniach 
mszalnych po uroczystoœci Chrys-
tusa Króla bêdzie dominowa³ obraz 
powtórnego przyjœcia na œwiat 
Jezusa Chrystusa. Okolicznoœæ ta 
jest okazj¹ do przypomnienia, ¿e 
ludzkoœæ doœwiadczy³a trzech 
adwentów. Pierwszy poprzedza³ 
narodzenie Jezusa w Betlejem, 
drugi poprzedza ka¿dorazow¹ pami¹tkê tamtego wydarzenia, a wiêc 
uroczystoœæ Bo¿ego Narodzenia, a trzeci jest naszym udzia³em 
i poprzedza ostateczne zwyciêstwo Chrystusa i Jego ponowne przyjœcie 
na œwiat.

Dla chrzeœcijanina koniec œwiata i wieczne panowanie Chrystusa 
oznaczaj¹ spe³nienie nadziei. Ponowne pojawienie siê Chrystusa bêdzie 
momentem prze³omowym. W 2012 roku Benedykt XVI wypowiedzia³ 
nastêpuj¹ce s³owa na temat Chrystusa Króla: “Uroczystoœæ ta koñczy rok 
liturgiczny i podsumowuje tajemnicê Jezusa pierworodnego z umar³ych 
i w³adcy wszystkich mo¿nych ziemi, kieruj¹c nasz wzrok ku pe³nej 
realizacji królestwa Bo¿ego, gdy Bóg bêdzie wszystkim we wszystkich 
(por 1 Kor 15,28). Papie¿ przytoczy³ te¿ s³owa œw. Cyryla Jerozolim-
skiego: “G³osimy przyjœcie Chrystusa - nie tylko pierwsze, ale i drugie, 
o wiele wspanialsze od pierwszego. Pierwsze zwiastowa³o cierpienie, 
drugie zaœ przyniesie królewski diadem Bo¿ego panowania. (...) za 
pierwszym przyjœciem przyszed³ i przecierpia³ krzy¿ (...) ale przyjdzie raz 
jeszcze, pe³en chwa³y, otoczony zastêpami anio³ów”.

Ksi¹dz Marek £uczak, Niedziela nr 47/ 2016, s.14, fragmenty 

Król Wieków i ca³ego stworzenia
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¯YCIE  SAKRAMENTALNE  W  PARAFII
p..w. Chrystusa Zbawiciela

(paŸdziernik 2017):

£aski chrztu dost¹pili:

Sakramentalnym ma³¿eñstwem po³¹czyli siê:

Do Pana odeszli:

Józef Kowalewski, 08.10.2017
Szymon Or³owski, 08.10.2017
Nikodem Jakubiniec, 08.10.2017
Karol Kolankowski, 08.10.2017
Franciszek Zawadzki, 08.10.2017
Anna Orzêcka, 08.10.2017
Aleksandra Ossowska, 15.10.2017
Hanna Nowicka, 28.10.2017

Agnieszka Sulley i Micha³ Kawa³a, 21.10.2017
Patrycja Paczoska i Rafa³ Micha³owski, 28.10.2017

Henryk Schellenberger, l. 75
Bernardyna Dorociñska, l. 84
Bohdan Zbrojewicz, l. 76
Magdalena Kiwak, l.42

UROCZYSTOSC 
JEZUSA CHRYSTUSA  

KROLA WSZECHSWIATA

Przypominamy o potrzebie materialnego wsparcia naszej parafii 
w zwi¹zku z koniecznoœci¹ przeprowadzenia prac konserwacyjnych 
i inwestycyjnych. Okazj¹ do tego jest kolekta inwestycyjna w ka¿d¹ 
pierwsz¹ niedzielê miesi¹ca. Mo¿na tak¿e przekazaæ wsparcie poprzez 
przelew na konto: 

Parafii Rzymsko Katolickiej im. Chrystusa Zbawiciela
Pegaza 15

80-299 Gdañsk-Osowa
Nr rachunku: 12 1440 1387 0000 0000 0798 6521

Papieska Intencja Apostolstwa Modlitwy 
na listopad 

Ewangelizacyjna:  Aby chrzeœcijanie w Azji, daj¹c œwiadectwo 
Ewangelii swoimi s³owami i czynami, przyczyniali siê do dialogu, pokoju 
i wzajemnego zrozumienia, zw³aszcza z wyznawcami innych religii.

Chrystus Król, Adam Styka, 1944

OP£ATKI WIGILIJNE
Rozpoczêliœmy roznoszenie poœwiêconego op³atka wigilijnego. 

W tym roku, podobnie jak latach ubieg³ych, op³atek roznosz¹ 
panowie z KSM Semper Fidelis: Andrzej Balk, Roman Behnke, 
Hieronim Czapowiecki, Jan Hordjuk, Jerzy Lisowski, Tadeusz 
Modrzewski, £ukasz Wolak, £ukasz Wolschon i Artur Zelewski. 
Panowie posiadaj¹ identyfikatory oraz pismo polecaj¹ce od ksiêdza 
Proboszcza. 

Z góry dziêkujemy za ¿yczliwe ich przyjêcie.



JEZUS  CHRYSTUS  KRÓL
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Królu wiecznoœci i czasu,
Stwórco niebiosów i ziemi,

Panie gwiaŸdzistych przestworzy,
B¹dŸ pochwalony na wieki

Królu ludzkiego istnienia,
�ród³o m¹droœci i ³adu,

Pe³en dobroci dla ma³ych,
B¹dŸ pochwalony na wieki.

WIZYTACJA KANONICZNA

W niedzielê, 29 paŸdziernika, J.E. Ks. Arcybiskup S³awoj Leszek G³ódŸ Metropolita Gdañski przeprowadzi³ w naszej parafii wizytacjê 
kanoniczn¹. Ks. Arcybiskup Metropolita przewodniczy³ uroczystej Sumie parafialnej o godz. 10.30, podczas której wys³ucha³ sprawozdañ 
poszczególnych grup duszpasterskich oraz wyg³osi³ kazanie, w którym bardzo pozytywnie oceni³ dzia³ania naszej parafii w okresie piêciu lat, 

które minê³y od poprzedniej wizytacji. Uczestniczy³ równie¿ we mszy œwiêtej z udzia³em dzieci o godzinie 12.00.

WIECZÓR  MODLITWY  M£ODYCH

W pi¹tek 20. paŸdziernika, w godzinach od 19.00 do 24.00, odby³ siê w naszej parafii Wieczór Modlitwy M³odych, podczas którego m³odzie¿ 
z naszej diecezji obchodzi³a pi¹t¹ rocznicê powstania tej inicjatywy. Przyby³o na to spotkanie ponad 1200 osób. Tematem przewodnim by³o 
has³o: „Jest Bóg wiêc mogê”. W programie spotkania by³ œpiew - uwielbienie Jezusa, blok ewangelizacyjny, adoracja Najœwiêtszego 

Sakramentu i b³ogos³awieñstwo uczestników. W przerwie, która by³a mniej wiêcej w po³owie spotkania, m³odzie¿ zaproszono na kawê i dro¿d¿ówki, 
którymi uczestników spotkania poczêstowa³a nasza parafia. Spotkanie zakoñczy³o siê po pó³nocy. Uczestniczyli w nim nasi duszpasterze, a obs³ugiwali 
woluntariusze z naszej parafii, tak¿e formacja Semper Fidelis.

Królu skazany przez wielkich,
P³aszczem pogardy okryty,

Z cierni koron¹ zwieñczony, 
B¹dŸ pochwalony na wieki.

Królu shañbiony na krzy¿u,
Z sercem otwartym przez w³óczniê,

¯ycie zabite grzechami,
B¹dŸ pochwalony na wieki.

Królu pokoju i ³aski,
Przebacz nam winy odstêpstwa,

Otwórz zb³¹kanym ramiona,
Zjednocz nas Twoj¹ mi³oœci¹.

Królu nadziei cz³owieczej,
Tobie i Ojcu Twojemu,

Z Duchem œwiat³oœci i prawdy
Chwa³a niech bêdzie na wieki. Amen.

Hymn brewiarzowy
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JUBILEUSZ  30 - LECIA

W niedzielê 15. paŸdziernika Ró¿a Królowej Ró¿añca Œwiêtego i Królowej Polski w naszej parafii obchodzi³a 30. rocznicê swego utworzenia. 
Najpierw Ksi¹dz Proboszcz Senior Henryk Bietzke odprawi³, w intencji dwudziestu sióstr i ich rodzin oraz za zmar³e trzy siostry, mszê œwiêt¹. 
Nastêpnie ca³a Ró¿a z towarzysz¹cymi osobami zeszla do kawiarni Betania, gdzie przygotowana by³a kawa i herbata oraz ciasta domowego 

wypieku. By³ tak¿e tort jubileuszowy, który uroczyœcie zap³on¹³, zosta³ podzielony na porcje i wydany wszystkim uczestnikom, wœród których byli tak¿e 
ksi¹dz Proboszcz Wojciech oraz ksi¹dz Henryk. Spotkanie przebiega³o w mi³ej atmosferze wœród wspomnieñ i pogawêdek.

Ró¿a Królowej Ró¿añca Œwiêtego powsta³a w maju 1987. roku. Utworzy³y j¹ panie Regina Wenta oraz œp Maria Zyta Go³¹bek. Jak wszystkie nasze 
ró¿e liczy 20 osób (4 tajemnice ró¿añca œwiêtego po 5 osób). Zelatork¹ by³a i jest Pani Regina Wenta. Sk³ad Ró¿y by³ uzupe³niany po zmar³ych siostrach: 
œpœp £ucji Marsza³ek, Marii Zyty Go³¹bek i Wandy WoŸniak.

¯yczymy wszystkim siostrom tej Ró¿y b³ogos³awieñstwa Bo¿ego. Szczêœæ Bo¿e!

Pytania adwentowe
Kim jest dla mnie Chrystus?
Kim jest naprawdê dla moich myœli, dla mojego serca i dla mojego 

dzia³ania? 
Jak ja, który jestem chrzeœcijaninem i wierzê w Niego, znam lub jak 

staram siê znaæ tego, kogo wyznajê? 
Czy mówiê o Nim innym? 
Czy dajê œwiadectwo o Nim, przynajmniej wobec moich najbli¿szych: 

w domu rodzinnym, w œrodowisku pracy, uniwersytetu, szko³y, w ca³ym 
moim ¿yciu i postêpowaniu? 

To w³aœnie s¹ pytania adwentowe, które pog³êbiaj¹ nasz¹ œwiadomoœæ 
chrzeœcijañsk¹ i w ten sposób przygotowuj¹ nas na przyjœcie Pana.

S¹ zatem ró¿ne adwenty:
Jest adwent niewinnego dziecka i adwent niespokojnej (czêsto 

krytycznej) m³odzie¿y; jest adwent narzeczonych; jest adwent ma³¿onków, 
rodziców, ludzi oddanych ró¿nego rodzaju pracy i obci¹¿onych 
odpowiedzialnoœci¹ czêsto powa¿n¹. S¹ w koñcu adwentu ludzi starych, 
chorych, cierpi¹cych, opuszczonych.

S¹ ró¿ne adwenty. One powtarzaj¹ siê ka¿dego roku, a wszystkie s¹ 
nastawione w jednym kierunku. Wszystkie przygotowuj¹ nas  do tej samej 
rzeczywistoœci

Jan Pawe³ II, Nauczanie papieskie 1978-1982, Pallotinum, Poznañ

Tydzieñ po niedzieli koñcz¹cej rok liturgiczny, 
rozpoczyna siê w Koœciele okres Adwentu. 
Pierwsza niedziela Adwentu wypada albo 30. 

listopada albo w najbli¿sz¹ niedzielê tego dnia. W tym 
roku jest to niedziela 3. grudnia - pocz¹tek nowego 
roku liturgicznego i pocz¹tek Adwentu.

Okres Adwentu ma podwójny charakter. Jest 
okresem przygotowania do uroczystoœci Narodzenia 
Pañskiego, przez któr¹ wspominamy pierwsze 
przyjœcie Syna Bo¿ego do ludzi. Równoczeœnie jest 
okresem, w którym, przez wspomnienie pierwszego 
przyjœcia Chrystusa, kieruje siê dusze ku oczekiwaniu 
Jego powtórnego przyjœcia na koñcu czasów. Z tych 
wzglêdów Adwent jest okresem pobo¿nego 
i radosnego oczekiwania.

W dni powszednie 
w o k r e s i e  A d w e n t u  
odprawiana jest Msza 
o Najœwiêtszej  Maryi 
Pannie, zwana Roratni¹. 
W wiêkszoœci parafii, tak¿e 
u nas, Msza œwiêta Roratnia 
odprawiana jest rano, przed 
wschodem s³oñca (u nas o 6.30).

Na czas sprawowania Rorat umieszcza siê 
w prezbiterium dodatkow¹ œwiecê z bia³¹ wstêg¹ 
symbolizuj¹c¹ Maryjê, która wraz z ca³ym 
Koœcio³em oczekuje na godzinê przyjœcia Syna 
Bo¿ego w tajemnicy Jego narodzenia.

Pragniemy zachêciæ rodziców, aby dzieci 
przychodzi³y na Roraty z zakupionymi lub, 
jeszcze lepiej, samodzielnie wykonanymi 
lampionami.

ROZPOCZYNA  SIÊ  ADWENT

    W naszym dolnym koœciele, w okresie 
Adwentu, odprawiane s¹ 

RORATY,
codziennie od poniedzia³ku do soboty o 
godzinie 6.30. Zapraszamy wszystkich, 
a dzieci z lampionami roratnimi.
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Z cyklu: ¯yjemy poœród œwiêtych Pañskich

B³. Micha³ Kozal - biskup, mêczennik
(1893 - 1943)

Wspomnienie liturgiczne w dniu 14. czerwca

Od pewnego czasu próbujê przybli¿yæ naszym 
czytelnikom postacie trochê mniej znane, ale 
ogromnie wa¿ne dla pewnych regionów lub 

diecezji.
Micha³ Kozal urodzi³ siê w 1893 roku w rodzinie 

ch³opskiej w okolicach Pleszenia w Wielkopolsce. 
Czêsto zmieniali miejsca zamieszkania, bo ojciec by³ 
w³odarzem w ró¿nych maj¹tkach. Rodzice zadbali 
o dobre wykszta³cenie syna. By³ gorliwym 
ministrantem i ¿ywo uczestniczy³ w ró¿nych formach 
¿ycia parafialnego w Krotoszynie. Œwiadectwo 
maturalne zdoby³ z najwy¿sz¹ ocen¹, a by³ to okres 
kulturkampfu. Móg³ studiowaæ w jakimkolwiek 
niemieckim uniwersytecie, ale wybra³ seminarium 
duchowne w Poznaniu i GnieŸnie. Wyœwiêcony zosta³ w 1918 roku 
i przeznaczony zosta³ na zagraniczne studia. Trwa³a jednak wojna, wielce 
zmieni³a siê sytuacja w jego rodzinie. Musia³ zaopiekowaæ siê matk¹ 
i m³odsz¹ siostr¹. Dlatego podj¹³ pracê duszpastersk¹ w samodzielnym 
wikariacie, a potem zosta³ proboszczem w Krostkowie. Rozpocz¹³ tak¿e 
zaoczne studia na Uniwersytecie Jagielloñskim w Krakowie. Zosta³ ojcem 
duchownym w seminarium gnieŸnieñskim, a potem jego rektorem. Jego 
gorliwe zaanga¿owanie w prace dydaktyczne i duszpasterskie by³y dosyæ 
powszechnie znane. Nic przeto dziwnego, ¿e w roku 1939 biskup w³oc³awski 

poprosi³ Ojca œw., aby w³aœnie ks Micha³ Kozal zosta³ jego biskupem 
pomocniczym. Stolica Apostolska 12. czerwca 1939 roku og³osi³a 
nominacj¹ biskupi¹. Œwiêcenia odby³y siê13. sierpnia tego¿ roku.

Co by³o dalej? Wiemy - wojna. Zd¹¿y³ jeszcze udzieliæ bierzmowania 
m³odzie¿y we W³oc³awku i by³a to jedyna czynnoœæ biskupia, któr¹ 
wykona³.

Wreszcie areszt  i obozy. A wiêc los, który Niemcy przygotowali 
polskiemu duchowieñstwu katolickiemu. Przypomnê - 49% duchowieñstwa 
tej diecezji straci³o ¿ycie w czasie wojny.

Warto przypomnieæ jeszcze jeden szczegó³. Gdy rozpoczê³a siê wojna 
i powszechne aresztowania i rozstrzeliwania ksiê¿y, to biskup Kozal z³o¿y³, 
na rêce jednego z duchownych, ofiarê swego ¿ycia za Koœció³ i Ojczyznê. To 
œlubowanie zosta³o przez Pana Jezusa przyjête. W ró¿nych obozach, 
zw³aszcza w Dachau, oprawcy wiedzieli, ¿e jest biskupem, dlatego 
szczególnie by³ poni¿any i bity przy ka¿dej okazji. 6. stycznia 1943 roku, 
w rewirze obozowym, otrzyma³ zastrzyk œmiertelny. 

Œmieræ w obozie by³a zjawiskiem tak powszechnym i na nikim nie 
robi³a ¿adnego wra¿enia. By³y tylko dwa wyj¹tki: œmieræ ksiêdza biskupa 
Micha³a Kozala i ksiêdza Stefana Wincentego Frelichowskiego. Ludzie 
czuli, ¿e to byli œwiêci; duchowni wyj¹tkowego formatu.

Po œmierci biskupa, Niemcy pozwolili wszystkim obozowiczom na 
g³oœn¹ modlitwê, coœ zupe³nie wyj¹tkowego i niespotykanego. Ludzie 
widzieli jego sylwetkê: sam poraniony, zbity, pomaga³ innym, dawa³ swój 
chleb, podnosi³ na duchu. Ju¿ w obozie zacz¹³ siê jego kult, a potem jeszcze 
siê pog³êbi³, szczególnie wœród wiêŸniów.

14. czerwca 1987 roku papie¿ Jan Pawe³ II og³osi³ ksiêdza biskupa 
Micha³a Kozala b³ogos³awionym mêczennikiem.

Ksi¹dz Henryk Bietzke
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Z cyklu: KATOLICKI SAVOIR - VIVRE
Wykorzystuj¹c kieszonkowy podrêcznik Wojciecha Jaronia („Katolicki 

savoir - vivre... czyli czego nie wiesz o zachowaniu w koœciele”, 
Wydawnictwo RAFAEL, 2014), z inicjatywy ksiêdza Proboszcza 
opracowaliœmy tekst, który zosta³ przez niego zaakceptowany:

W tym odcinku dokoñczymy omówienie Liturgii s³owa oraz przedstawimy: 
Ofiarowanie i Prefacjê. ̄ yczymy uwa¿nej i owocnej lektury,

Liturgia s³owa - dokoñczenie

Na czas homilii przyjmujemy postawê siedz¹c¹. S³uchamy tego, co 
mówi do nas kaznodzieja. Bóg przemawia³ do nas podczas czytañ, a teraz 
s³uchamy wyjaœnieñ tego, co s³yszeliœmy w Ewangelii.

Credo czyli wyznanie wiary jest kolejnym elementem naszego dialogu 
z Bogiem. Bo liturgia s³owa to w³aœnie czas dialogu. Najpierw Bóg do nas 
mówi w pierwszym czytaniu, my odpowiadamy Mu œpiewem lub recytacj¹ 
antyfony psalmu. Potem znów Bóg przemawia do nas w drugim czytaniu, my 
odpowiadamy uwielbieniem i powitaniem Jezusa przez œpiew “Alleluja”. 
Bóg, przez Jezusa mówi do nas w Ewangelii, a powo³any przez Niego do 
s³u¿by nauczycielskiej w Koœciele kap³an lub diakon prowadzi rozwa¿anie 
s³owa Pañskiego podczas homilii. Nastêpuje teraz wyznanie wiary, które 
wypowiadamy œwiadomie, bez automatyzmu, ale z nale¿yt¹ uwag¹; jest ono 
odpowiedzi¹ na to wszystko, co Bóg w dzisiejszej liturgii s³owa do ka¿dego 
z nas powiedzia³; deklaracj¹, ¿e wierzymy w ka¿de jego s³owo. Wyznanie 
wiary sk³adamy w pozycji stoj¹cej.

Liturgia s³owa koñczy siê modlitw¹ powszechn¹. Jako dzieci Bo¿e 
modlimy siê do Ojca, któremu przedstawiamy proœby. Modlitwa powszechna 
zawiera co najmniej cztery wezwania: za wspólnotê Koœcio³a i jego pasterzy 
(papie¿a, biskupów i kap³anów); za tych, którzy sprawuj¹ w³adzê; za 
ubogich, chorych i cierpi¹cych; za wspólnotê eucharystyczn¹, któr¹ 
tworzymy i inne. W modlitwie powszechnej najczêœciej ka¿de wezwanie 
koñczy siê s³owami: „Ciebie prosimy...”. Nasza odpowiedŸ: „...wys³uchaj 
nas, Panie”, œwiadczy o tym, ¿e zgadzamy siê z treœci¹ wezwania i wraz ze 
wspólnot¹ Koœcio³a tak¹ proœbê do Boga zanosimy.

Ofiarowanie
Przyjmujemy pozycjê siedz¹c¹. Celebrans, który od ambony przeszed³ 

do o³tarza, celebruje liturgiê ofiarowania. Organista gra, œpiewamy, odbywa 
siê procesja z darami, a wyznaczone osoby, w czasie ofiarowania, chodz¹ 
z tacami i zbieraj¹ pieni¹dze (drugi przypadek kolekty). 

Ofiara na tacê zbierana podczas Mszy Œwiêtej jest przeznaczona na 
potrzeby lokalnego Koœcio³a. Trzeba podkreœliæ, ¿e wszystkie parafie 
w Polsce, w tym nasza, utrzymywane s¹ wy³¹cznie z dobrowolnych datków 
parafian na tacê. Czuj¹c siê czêœci¹ Koœcio³a, powinniœmy poczuwaæ siê do 
tego, aby o niego dbaæ; aby œwi¹tynia by³a godnym miejscem uobecnienia siê 
zbawczego czynu Jezusa Chrystusa; aby Bóg, który jest mi³oœnikiem piêkna, 
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by³ zadowolony z wygl¹du œwi¹tyni. Poza tym trzeba mieæ œwiadomoœæ 
tego, ¿e gdy jesteœmy w koœciele, to korzystamy z pr¹du, ogrzewania, 
wentylacji, nag³oœnienia oraz œwiadomi tego, ¿e trzeba op³aciæ us³ugi 
organisty, elektryka, hydraulika, sprz¹taj¹cych, zap³aciæ podatki 
i ubezpieczenia, a tak¿e mieæ œrodki na remonty i inwestycje. Trzeba nam 
wzi¹æ na siebie odpowiedzialnoœæ za parafialn¹ wspólnotê, za wspólnotê 
misyjn¹ i wspólnotê ca³ego Koœcio³a.     

Podczas procesji z darami - bez wzglêdu na to, czy jest ona uroczysta 
i wiedzie przez g³ówn¹ nawê koœcio³a, czy stanowi j¹ tylko przyniesienie 
darów ofiarnych przez ministranta - starajmy siê ³¹czyæ z kap³anem 
sk³adaj¹cym ofiarê. Wraz z nim ofiarujmy chleb i wino. Mo¿emy Bogu 
ofiarowaæ nasze intencje, ludzi za których siê modlimy, sprawy, które nas 
dotycz¹, wreszcie siebie samych, prosz¹c, aby i nas przyj¹³ i uœwiêci³, 
byœmy stali siê aposto³ami Jego Ewangelii.

Kap³an sk³ada Bogu ofiarê w imieniu swoim i wspólnoty Koœcio³a. Ale 
wystêpuje tak¿e in persona Christi, to znaczy, ¿e uobecnia siê ofiara, któr¹ 
Bogu z³o¿y³ Jezus Chrystus. Dlatego w tym momencie trwamy ju¿ w pozycji 
stoj¹cej, a kap³an zwraca siê do nas s³owami: „Módlcie siê, aby moj¹ i wasz¹ 
ofiarê...”. OdpowiedŸ na te s³owa podkreœla to, co powinno byæ motywem 
ka¿dego naszego dzia³ania, równie¿ uzasadniaj¹cego nasz¹ obecnoœæ na 
Mszy Œwiêtej: „Niech Pan przyjmie ofiarê z r¹k twoich na czeœæ i chwa³ê 
Swojego Imienia, a tak¿e na po¿ytek nasz i ca³ego Koœcio³a œwiêtego”.

W ten sposób koñczy siê ofiarowanie i przechodzimy do prefacji.
Prefacja

Nazwa pochodzi z ³aciny - prefatio, czyli „przedmowa”, 
„wprowadzenie”. Jest to modlitwa wprowadzaj¹ca do tajemnicy 
przemienienia. Sk³ada siê z czterech czêœci:

Dialog wstêpny, w którym, ³¹cz¹c siê z kap³anem, z radoœci¹ 
i optymizmem “wznosimy w górê serce”, by wielbiæ Boga i dziêkowaæ Mu 
za ca³¹ historiê zbawienia.

Formu³a otwieraj¹ca - zaczyna siê od s³ów kontynuuj¹cych dialog: 
„Zaprawdê godne to i sprawiedliwe...”, zwracaj¹ca uwagê, ¿e tylko Bóg jest 
godzien wszelkiej chwa³y, bo kocha nas i dzia³a w naszym ¿yciu.

Czêœæ g³ówna  - w niej wspominamy konkretne dzie³o, którego Bóg dla 
nas dokona³ w ca³ej historii zbawienia. W obecnym mszale znajduje siê 
97 prefacji. S¹ one podzielone na okresy liturgiczne. S¹ te¿ prefacje na 
okreœlone uroczystoœci i œwiêta lub wspomnienia œwiêtych.

Formu³a koñcowa - tekst prefacji podkreœla, ¿e wszyscy œwiêci, chóry 
anielskie,  trwaj¹ w modlitwie przed Bogiem Ojcem, œpiewaj¹c Mu pieœñ 
uwielbienia.Ten fragment prefacji koñczy siê s³owami: „pozwól, aby nasze 
g³osy przy³¹czy³y siê do nich” lub podobnymi, w których podkreœlone jest 
to, ¿e ja, s³aby i grzeszny cz³owiek, mogê w obecnoœci anio³ów i œwiêtych, 
a nawet razem z nimi, œpiewaæ ku czci Boga Ojca.                                                                                                        
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