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NOWY  MSZAŁ  RZYMSKI  
 

 18 marca 2002 r. zostało wręczone Janowi Pawłowi II trzecie wydanie wzorcowe nowego łacińskiego Mszału 
Rzymskiego. Najnowsze wydanie jest podstawą do przygotowania Mszałów w językach narodowych. Zmiany  
w Mszale zostały podyktowane potrzebą uaktualniania ksiąg liturgicznych. Oto jedne z wielu udoskonaleń, których  
moŜemy się spodziewać po wejściu w uŜytek nowego Mszału Rzymskiego w języku polskim: 
 

• podkreślenie rangi ciszy w Liturgii; 
• unikanie pośpiechu utrudniającego modlitwę; 
• oddawanie szacunku Ewangelii przez zwracanie się w stronę ambony przy  
czytaniu Słowa Pańskiego; 

• rozszerzenie moŜliwości udzielania Komunii świętej pod obiema postaciami; 
• umieszczenie w Mszale: jedenastu nowych wspomnień świętych, formularz 
Mszy świętych: o męczennikach, o Najświętszej Maryi Pannie, o Miłosierdziu 
BoŜym, o odpuszczenie grzechów, o uproszenie cnoty czystości. W formula-
rzach mszalnych na Wielki Post dodano modlitwy nad ludem przy udzielaniu 
błogosławieństwa. 

 

 Poza wymienionymi zmianami są jeszcze inne, które powinny być rozpatrzone 
przez Konferencje Episkopatu. Cały Mszał powinien być przetłumaczony na język polski i przesłany do Stolicy Apo-
stolskiej. Dopiero po dokładnym sprawdzeniu i zatwierdzeniu tłumaczenia będzie moŜna uŜywać tej księgi ołtarzo-
wej. Nie jest to mała księga, a więc prace nad nią nie będą trwały krótko. Oby jak najkrócej!  

MSZAŁ KSIĘGĄ MODLITWY 
 

 Pełniąc słuŜbę liturgiczną podczas Eucharystii zawsze widzimy na ołtarzu Mszał. W tej księdze zapisane są wszyst-
kie teksty (poza czytaniami i modlitwą powszechną) potrzebne do sprawowania Mszy świętej. 
Mszał posiada duŜe znaczenie dla wszystkich, szczególnie zaś dla ministrantów i lektorów. 
Dzieje się tak dlatego, Ŝe dla nas wszystkich ta księga jest wzorem modlitwy. Wielu z was za-
pewne wertowało jego stronice. Część lektorów moŜe podczas liturgii pomagało kapłanowi 
otwierając odpowiednie strony. Zawarte są na nich najpiękniejsze modlitwy Kościoła, obficie 
czerpiące z Pisma Świętego i będące wyrazem całej kościelnej Tradycji. Mszał zawiera słowa 
konsekracji, błogosławieństwa, modlitwy dziękczynne, błagalne. Uczy jak Boga przepraszać, ale 
przede wszystkim, jak Boga uwielbiać – cały jest księgą uwielbienia. Kiedy szukamy wzorów dla 
naszej modlitwy osobistej warto sięgnąć po Mszał (dziś dostępnych jest tak wiele „mszalików”) 
i zobaczyć, jak Kościół modli się przez dwadzieścia wieków.  
Przez jego uŜywanie (Mszału), mimo róŜnorodności języków, jedna i ta sama modlitwa, milsza niŜ kadzidło, będzie 

się wznosiła do Ojca niebieskiego przez naszego NajwyŜszego Kapłana Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym.  
(papieŜ Paweł VI) 

Potrzebą mej  
miłości jest oddać się 

całkowicie w Twe ręce,  
bez reszty, z ufnością 

nieskończoną,  
bo Ty jesteś  

moim Ojcem. 
(Karol de Foucauld) 

 

SŁOWNICZEK  L ITURGICZNY  
 

Rubryki – wskazówki podane czerwonym drukiem w księgach liturgicznych 
co do sposobu sprawowania poszczególnych obrzędów. 
 

OWMR – Ogólne Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego. Jest to zbiór zasad, 
praw i reguł pomocnych przy sprawowaniu Eucharystii i korzystaniu z księgi 
liturgicznej: Mszału Rzymskiego  
 

„Mszaliki” –  są to „podręczne” Mszały, które obok modlitw Mszy św. 
zawierają równieŜ teksty czytań. Nie są przeznaczone do uŜytku przy ołtarzu 
lecz do domowego przygotowania kapłana, lektora i osób zainteresowanych. 

Króluj nam Chryste!  


