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Rozdział pierwszy

Jak wejść do kościoła
Źródło mszy
Nasza odpowiedź
Otwarcie drzwi
Woda święcona
Przeżegnanie się
Przyklęknięcie lub skłonienie się
Klęczenie lub siedzenie
Bycie świadomym Bożej obecności
Medytacja – „…sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi”

Źródło mszy
Prawie dwa tysiące lat temu, w noc przed śmiercią, Jezus 
spożywał Paschę ze swoimi uczniami. Zebrali się w jakimś 
pokoju na piętrze w Jerozolimie. Pismo mówi nam, że pod 
koniec posiłku Jezus odszedł od znanego rytuału. Wziął 
chleb w swoje ręce, odmówił błogosławieństwo, a potem 
połamał go. Następnie rozdawał uczniom, mówiąc: „Bierz-
cie i jedzcie, to jest Ciało moje” (Mt 26,26).

Możemy sobie tylko wyobrazić, co myśleli uczniowie, 
kiedy otrzymali ten chleb, o którym Jezus mówił, że jest 
Jego Ciałem. Czy przypominało im to rozmnożenie chle-
ba? Czy  przypominało im to sytuację, kiedy zapomnieli 
chleba i Jezus powiedział im, że jest Chlebem Życia17? Tylko 

17 Chodzi o MT 16,7 i J 6,26–59.
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Wiara starożytnego Kościoła
„[Jezus Chrystus] jest Bramą Ojca, przez 
którą wchodzą Abraham i Izaak, i Jakub, 
i Prorocy, i Apostołowie, i Kościół”  
(św. Ignacy Antiocheński)18.

Ewangelia Łukasza przytacza odpowiedź na te słowa, mó-
wiąc nam o dyskusji, która się wywiązała między nimi.

Potem Jezus wziął kielich z winem, złożył dziękczy-
nienie Bogu i patrząc na zgromadzonych wokół Niego, po-
wiedział: „Ten kielich to Nowe Przymierze we Krwi mojej, 
która za was będzie wylana” (Łk 22,20). „Czyńcie to, ile razy 
pić będziecie, na moją pamiątkę” (1 Kor 11,25).

Jezus ogłasza „nowe” przymierze między Bogiem 
i ludźmi. Tak jak uczta paschalna, którą celebrował w tę noc 
ze swoimi uczniami, tak Nowe Przymierze będzie celebro-
wane przez uczniów Jezusa, aż znowu przyjdzie. To Nowe 
Przymierze celebrujemy za każdym razem, kiedy przycho-
dzimy na mszę świętą.

Nasza odpowiedź
Jaka jest nasza odpowiedź na wezwanie Jezusa? „Ciało” Jezu-
sa, Jego „Krew”, „To czyńcie… na moją pamiątkę”?

18 Św. Ignacy Antiocheński, Do Kościoła w Filadelfii IX, 1, w: Pierwsi 
świadkowie. Wybór najstarszych pism chrześcijańskich, przeł. A. Świderkówna, 
Znak, Kraków 1988, s. 167. 
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Co to jest?
Uczta paschalna, zwana dzisiaj sederem, jest 

żydowską rytualną ucztą, sprawowaną raz do 
roku na pamiątkę Paschy, Bożego wyzwolenia 
Żydów z niewoli egipskiej (Wj 12,13). To pro-
sty posiłek, składający się z wina, niekwaszo-

nego chleba, ziół i baranka paschalnego.

Czy mamy świadomość, że nasze najgłębsze istnienie 
zależy od tej odpowiedzi?

Zbliżając się do drzwi kościoła, jesteśmy świadomi, na-
wet jeśli jest to czasami tak trudne jak dojście do nich, że 
nasze życie zależy od tego, co czeka na nas wewnątrz ko-
ścioła: Prawdziwe Ciało i Krew Tego, który mówi: „Ja jestem 
drogą i prawdą, i życiem” (J 14,6).

Bez Chrystusa jesteśmy martwi.
Nikt o tym specjalnie nie myśli. Ludzie uważają się za 

bardzo racjonalnych i wyrafinowanych, ale wydaje się, 
że  każdy zapomina o tym, że doświadczenie mówi nam, 
iż zaczynamy życie w łonie matki, a kiedy wydamy ostatni 
oddech, ciało natychmiast zaczyna się rozkładać i przestaje 
istnieć. Śmierć jest końcem… dopiero wiara w Boga uczy 
nas, że jest życie po śmierci.

Oczywiście inne rzeczy mogą wydawać się ważniejsze 
i będę takie, jeśli całość naszego życia jest tutaj. Ale jeśli 
jest szansa na życie po śmierci, to dojście do drzwi kościo-
ła jest warte każdego wysiłku, jaki mogę podjąć. Właściwie 
przejście przez te drzwi jest najważniejszą rzeczą, jaką mam 
do zrobienia w ziemskim życiu.
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Co to jest?
Osoba, która nie była jeszcze ochrzczona 
i pragnie przystąpić do Kościoła katolickiego, 
rozpoczyna od czasu zapoznania się i forma-
cji w sposobie chrześcijańskiego życia i wiary. 
Ten czas nazywa się „katechumenatem”, 
a osobę przygotowującą się „katechume-
nem”. Niekiedy ci, którzy pragną przystąpić 
do Kościoła katolickiego, a byli ochrzczeni 
w innym Kościele chrześcijańskim, również 
biorą udział w tych spotkaniach. W czasie 
Wigilii Paschalnej katechumeni są chrzczeni, 
bierzmowani i przyjmują pierwszą komunię 
świętą, stając się pełnymi uczestnikami chrze-
ścijańskiej wspólnoty.

Otwarcie drzwi
Kościelne drzwi są często duże i niewygodne do otwarcia. 
Jest głęboka symbolika w drzwiach kościoła. Czasami przed-
stawia się na nich całą historię zbawienia. W starożytnej li-
turgii (tradycja ta jest zachowana do dzisiaj u wschodnich 
katolików i prawosławnych) był moment, kiedy diakon wo-
łał: „Drzwi, drzwi!”. Odźwierni upewniali się, czy drzwi są 
zamknięte, tak by nikt niewtajemniczony nie wszedł i nie 
był świadkiem świętych tajemnic, które miały następować. 
Ten starożytny obrzęd istnieje dzisiaj w postaci odsyłania 
katechumenów przed wyznaniem wiary.
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Katechizm Kościoła Katolickiego
Katechizm Kościoła Katolickiego ukazuje stan 

ludzkości bez Chrystusa – to jest grzech pier-
worodny – przywołując to, co wydarzyło się 

Adamowi i Ewie, i ich potomkom, po upadku: 
„Ustalona dzięki pierwotnej sprawiedliwości 
harmonia, w której żyli, została zniszczona; 

zostało zerwane panowanie duchowych władz 
duszy nad ciałem; jedność mężczyzny i ko-

biety została poddana napięciom; ich relacje 
będą naznaczone pożądaniem i chęcią pano-

wania. Została zerwana harmonia ze stworze-
niem; stworzenie widzialne stało się wrogie 

i obce człowiekowi. Z powodu człowieka 
stworzenie »zostało poddane marności« 

(Rz 8,20). Na koniec zrealizuje się wyraźnie 
zapowiedziana konsekwencja nieposłuszeń-

stwa: człowiek »wróci do ziemi, z której został 
wzięty«. Śmierć weszła w historię ludzkości” 

(KKK, 400).
Warto sięgnąć do trzeciego rozdziału Księgi 

Rodzaju i rozważyć go w kontekście tego, 
co jest o nim napisane w Katechizmie.

Drzwi twojego kościoła mogą być ozdobione lub 
nie, ale ich symbolika pozostaje taka sama. Często nad 
drzwiami kościoła zobaczysz, namalowany lub w witrażu, 
wizerunek Chrystusa trzymającego owcę na swoich ramio-
nach. To przypomina nam, co Jezus powiedział: „Ja jestem 
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bramą19. Jeżeli ktoś wejdzie przeze Mnie, będzie zbawiony – 
wejdzie i wyjdzie, i znajdzie paszę” (J 10,9).

Dobrze jest zatrzymać się w tym miejscu. Jezus mówi, 
że jeśli ktoś wejdzie przez Niego („drzwi”), będzie zbawio-
ny. Zbliżając się do drzwi, powinieneś zadać sobie pytanie: 
czym jest to, od czego Jezus ma mnie ocalić?

Spotykamy tutaj pierwsze przedstawienie Chrystu-
sa – drzwi. Ktoś może otworzyć je dla nas lub my sami je 
otwieramy (bardzo to symboliczne w kontekście tego, skąd 
bierze początek nasza wiara). Niemniej powinniśmy mieć 
świadomość, że gdy przekraczamy próg kościoła, to tak jak-
byśmy chwytali się ratownika, kogoś, od kogo zależy nasza 
najgłębsza egzystencja.

Woda święcona
Za drzwiami lub pośrodku przestrzeni, w którą wszedłeś, 
znajdziesz jeden z dwóch przedmiotów: kropielnicę lub 
chrzcielnicę. Ta pierwsza jest mniejsza i ma być przypo-
mnieniem tej drugiej.

Woda jest poświęcona. Jest święta. Najlepiej, jeśli była 
poświęcona podczas Wigilii Paschalnej, ze względu na 
chrzest katechumenów. Następnie przechowuje się tę wodę 
w pojemnikach (dla kropielnic) lub w chrzcielnicy. Jest to 
właściwe, że woda chrztu jest pierwszą świętą rzeczą, którą  
spotykasz po przejściu przez drzwi kościoła. Ta woda jest 
biletem wstępu.

19 W języku angielskim jest door, czyli bardziej „drzwi” niż „brama” (gate).
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Jak czynić znak krzyża?
Aby uczynić znak krzyża  

(przeżegnać się), zanurz palce prawej 
ręki w wodzie święconej. Podnieś je 

do czoła i dotknij go, następnie prze-
suń w stronę piersi i też ją dotknij. 

Później dotknij lewego ramienia,  
a na końcu prawego:

* Kiedy dotykasz czoła, wypowiedz:  
„W imię Ojca…”

* Kiedy dotykasz piersi: „… i Syna…”

* Kiedy dotykasz lewego ramienia:  
„… i Ducha…”

* Kiedy dotykasz prawego ramienia:  
„… Świętego. Amen”.

Błogosławisz siebie przez czynienie  
znaku krzyża poświęconą wodą.

Podczas chrztu ty, twoi rodzice albo rodzice chrzest-
ni (jeśli byłeś ochrzczony jako niemowlę) przyrzekali, że 
umrzesz dla grzechu, aby żyć dla Chrystusa. Czy czynisz 
to? O czym myślisz w tym momencie? O co się troszczysz? 
Czy o Chrystusa?

Przeżegnanie się
Jest to przypomnienie twojego chrztu. Zostałeś ochrzczony 
„w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”. Wtedy kapłan lub 
diakon zanurzał cię w wodzie lub nią polał. Teraz ty sam 
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bierzesz wodę i jeszcze raz przyznajesz się, że należysz do 
Chrystusa przez czynienie wodą święconą Jego znaku na 
twoim ciele.

Gest ten może stać się bezmyślnym zwyczajem. Jeśli ci 
się to przydarzyło, spróbuj, by uczynić to ze świadomością, 
przywołując świętą czynność twojego chrztu, który na za-
wsze naznaczył cię jako należącego do Chrystusa. Zrób ten 
znak z czcią, świadomością i wdzięcznością.

Przyklęknięcie lub skłonienie się
Świadomość obecności Boga jest konieczna w modlitwie. 
W modlitwie mówimy do kogoś, nie czegoś. Wchodząc do 
Kościoła katolickiego, mamy modlić się najwspanialszą mo-
dlitwą, jaką chrześcijanie mogą się modlić – mszą świętą.

To, co robimy przed wejściem do ławki i zajęciem 
miejsca, zależy od układu kościoła. Jeśli tabernakulum, za-
wierające Najświętszy Sakrament – rzeczywistą obecność 
Jezusa Chrystusa – jest z przodu kościoła, nim zajmiemy 
miejsce w ławce, klękamy przed naszym Królem, oddając 
Mu chwałę.

To jest akt adoracji. Ma nam pomóc, abyśmy od razu 
byli świadomi, że jesteśmy w obecności Boga. Jak byśmy się 
zachowali, kiedy ktoś ważny byłby w pokoju? A przecież nie 
ma nikogo ważniejszego od żyjącego Boga!

Co powinieneś zrobić, jeśli tabernakulum nie jest 
w głównej części kościoła bądź wieczna lampka nie jest zapa-
lona, co oznacza, że tabernakulum jest puste (tak jest w Wiel-
ki Piątek i na początku mszy Wigilii Paschalnej)? W takim 
przypadku powinno się głęboko skłonić w stronę ołtarza, 
będącego świętym przedmiotem wewnątrz kościoła, który 
symbolizuje Chrystusa.
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Jak klękać lub kłaniać się
Przyklęknięcie jest prostym obniżaniem pra-
wego kolona, aż dotknie się podłogi. W tym 

samym czasie czynimy znak krzyża przez 
dotknięcie palcami prawej ręki naszego czoła, 

piersi, lewego i prawego ramienia.
Głęboki pokłon jest pochyleniem się całym 

ciałem w kierunku świętego przedmiotu.
Skłon głowy czynimy, kiedy wymieniamy imię 

Jezusa, Błogosławionej Dziewicy Maryi bądź 
świętego wspominanego danego dnia.

Pokłon jest aktem szacunku wobec przedmiotu, który 
ma głębokie symboliczne znaczenie, podczas gdy przyklęk-
nięcie jest aktem adoracji, nie wobec symbolicznego przed-
miotu, lecz wobec obecności Jezusa Chrystusa, Syna Bożego.

Klęczenie lub siedzenie
To, co będziesz robił następnie, zależy od wystroju kościoła, 
w którym jesteś. Jeśli są klęczniki, uczyń znak krzyża i klęk-
nij. Jeśli nie ma klęczników, usiądź w modlitewnej postawie 
z naturalnie położonymi rękoma. Postawa w obu przy-
padkach też jest modlitwą. Uczyń pustym swoje serce, aby 
przyjąć Boga. Czasami jest pożytecznym zmówienie kilku 
znanych na pamięć modlitw (zostały zebrane w Dodatku I  
na s. 201 i można z nich w tym momencie skorzystać), ale po 
tym powinna następować rzeczywista rozmowa z Bogiem. 
Powiedz Mu wszystko, co jest w twoim umyśle. Nie próbuj
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Co to jest?
OŁTARZ – święty stół, na którym sprawuje się 
Eucharystię. Czasami przypomina stół, co 
przywołuje znaczenie „uczty”; innym razem 
przypomina grób, co odnosi się do wcze-
snochrześcijańskiej praktyki celebrowania 
mszy świętej na grobach męczenników, co 
z kolei przypominało o złożeniu do grobu 
Jezusa, który umarł i powstał z martwych. 
Katechizm Kościoła Katolickiego odnosi ołtarz 
do „Krzyża Chrystusa” (1182). 
TABERNAKULUM – szafka, czasami w kształcie 
świątyni, gdzie jest przechowywany Najświęt-
szy Sakrament, realnie obecny nasz Pan Jezus 
Chrystus, w postaci hostii konsekrowanych 
na poprzednich mszach świętych.
WIECZNA LAMPKA – paląca się lampka blisko 
tabernakulum albo zwisająca z sufitu kościoła. 
Zapalona świeca oznacza, że w tabernakulum 
jest Najświętszy Sakrament.

odsuwać myśli, które zdają się nieinteresujące dla Boga. 
Twoje myśli są znakomitą przestrzenią, do której możesz 
zaprosić Boga.

Zastanów się, klęcząc czy siedząc w kościele, gdzie Bóg 
jest w twoim życiu. Czy myślisz o Bogu w każdym momen-
cie? Czy też to jest ten jeden z niewielu momentów?

Spróbuj nie przeszkadzać innym, zwłaszcza kiedy wi-
dzisz, że próbują się modlić.
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Bycie świadomym Bożej obecności
Bądź świadomy obecności Boga.

Bóg jest wszędzie. Kiedy przychodzimy na modlitwę, to 
powinniśmy zwrócić uwagę na pielęgnowanie w sobie Bożej 
obecności.

Uznaj Bożą obecność w Eucharystii. Powiedz Jezusowi 
o wszystkich swoich troskach i proś Go, by był dla ciebie 
jeszcze bardziej rzeczywisty. Proś Go, aby pomógł ci odczu-
wać realność Jego obecności w tobie i byś utrzymał świado-
mość tej obecności, kiedy wyjdziesz z kościoła.

Klęczenie przed tabernakulum jest dobrym sposobem 
budowania świadomości Bożej obecności w twoim życiu. 
Twoje ciało bierze udział w tym akcie i pomaga ci rozpo-
znać, że to, co się dzieje, nie jest zwykłą rzeczą, ale czymś 
ważnym.

Medytacja
Tego samego dnia dwaj z nich byli w drodze do wsi, zwanej 
Emaus, oddalonej sześćdziesiąt stadiów od Jerozolimy. Rozma-
wiali oni z sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak 
rozmawiali i rozprawiali z sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł 
z nimi. Lecz oczy ich były niejako na uwięzi, tak że Go nie po-
znali (Łk 24,13–16).

„… sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi”
Kiedy zmartwychwstały Chrystus spotkał w drodze do 
Emaus dwóch spośród swoich uczniów, oni Go nie rozpo-
znali. Byli tak pochłonięci rozmową, że prawie nie zauważyli 
Jego obecności, kiedy do nich dołączył. Mimo to, On tam 
był. Prawie niedostrzegalnie dołączył do nich i szedł z nimi.



12 | Jak wejść do kościoła

Twój umysł, gdy wchodzisz do kościoła, może być tak 
zaabsorbowany, że zajmiesz miejsce w ławce i nawet nie 
zwrócisz uwagi, że ktoś dołączył do ciebie. Rozmowy toczą-
ce się w twojej głowie mogą wydawać się najważniejszymi 
kwestiami w tym momencie i przez to możesz przegapić to, 
co jest rzeczywiście ważne.

Kiedy pewnego razu Jezus zbliżał się do Jerozolimy, 
przystanął na Górze Oliwnej, skąd mógł widzieć całe miasto, 
i zapłakał. Dzisiaj w tym miejscu jest wybudowana kaplica 
w kształcie łzy. Upamiętnia miejsce, gdzie Dominus flevit, 
„Pan zapłakał”. Jezus zapłakał tam i powiedział: „O gdybyś 
i ty poznało w ten dzień to, co służy pokojowi! Ale teraz 
zostało to zakryte przed twoimi oczami. Bo przyjdą na cie-
bie dni, gdy twoi nieprzyjaciele otoczą cię wałem, oblegną 
cię i ścisną zewsząd. Powalą na ziemię ciebie i twoje dzieci 
z tobą i nie zostawią w tobie kamienia na kamieniu za to, żeś 
nie rozpoznało czasu twojego nawiedzenia” (Łk 19,42–44).

To jest twój czas nawiedzenia, moment twojego spo-
tkania z Panem.

To nie jest kwestia oczyszczenia naszych umysłów ze 
wszystkich myśli czy też próba skupienia uwagi. Nie, w tym 
miejscu, kiedy przygotowujemy samych siebie, jest to po 
prostu kwestia, z kim będziemy rozmawiać o tym wszyst-
kim, co jest w naszych umysłach – z samymi sobą czy 
z Bogiem?



Okazja do duchowego wzrostu
Spróbuj przybyć wcześniej na mszę,  

tak byś miał czas na skupienie się  
i indywidualną modlitwę,  

nim rozpocznie się  
wspólnotowa modlitwa mszy.

Mądra osoba zda sobie sprawę z tego nawiedzenia i roz-
pocznie rozmowę z Bogiem, który uznał za stosowne stać się 
dostępnym dla swojego stworzenia.

Mam nadzieję, że przyszedłeś wystarczająco wcześniej, 
aby mieć odpowiednio dużo czasu na przygotowanie siebie 
na przyjęcie wielkiego daru. Jeśli nie, w przyszłości spróbuj 
przyjść na tyle wcześnie, ażeby prawdziwie przygotować się 
na to spotkanie.






