
6 Wieczernik   Wie czer nik      7

Konferencja XII
Obrzędy zakończenia – cz. 1. (cd.)
Jak uczestniczyć we Mszy Świętej? Pytanie to nurtuje nasze myśli, pojawia się na na-

szych ustach. I słusznie, bo jednym z najważniejszych zadań w naszym życiu jest wła-

ściwe przeżywanie Mszy Świętej. Niech w tym zadaniu pomogą nam Konferencje reko-

lekcyjne, wygłoszone dla Świeckiego Instytutu Karmelitańskiego „Elianum” w Czernej 

w 2012 roku przez o. Adama Hrabię OCD. 

Ciąg dalszy z numeru maj – listopad 2019

WTAJEMNICZENIE W LITURGIĘ MSZY ŚWIĘTEJ

W naszych rozważaniach o Mszy 
Świętej doszliśmy do obrzędów za-
kończenia. Zgromadzenie liturgicz-
ne ma swój początek i zakończenie. 
Zebrani byli witani, pozdrawiani i są 
żegnani.

Obrzędy zakończenia są krót-
kie, proste, zwięzłe. Msza Święta 
jest świętowaniem i posłaniem. Ze 
Mszy Świętej przechodzi się bezpo-
średnio w życie. Ktoś powiedział, że 
Msza Święta to nie kapliczka stojąca 
samotnie w polu. To kościół na ryn-
ku – przychodzi się tu od swych za-
jęć z targowiska życia i znów wra-
ca, ale będąc już kimś innym, prze-
mienionym, uzdolnionym do pa-

nowania nad rzeczami, sytuacjami, 
wydarzeniami.

Podczas Kongresu Eucharystycz-
nego w Mediolanie pewien dzienni-
karz zapytał jednego biskupa: Ile osób 
chodzi na Mszę Świętą u was? Biskup 
odpowiedział: Nie interesuje mnie, ile 
osób idzie na Mszę Świętą, lecz jacy 
wychodzą ci, którzy na nią poszli.
Historia 

Krótkie i proste słowa zakończe-
nia Mszy Świętej mają swoją długą 
historię i głębokie znaczenie. Pierw-
sza Eucharystia, ustanowiona w cza-
sie Ostatniej Wieczerzy, skończyła się 
bardzo prosto. Ewangeliści tak zapi-
sali: Po odśpiewaniu hymnu wyszli 

w stronę Góry Oliw-
nej (Mk 14, 26) oraz 
że Jezus powiedział: 
Wstańcie, idźmy stąd 
(J 14, 31).

Z a k o ń c z e n i e 
Mszy Świętej jest bardzo podobne do 
ostatniego aktu Pana Jezusa na ziemi 
– do Wniebowstąpienia. Św. Łukasz 
zapisał: Potem wyprowadził ich ku Be-
tanii i podniósłszy ręce, błogosławił 
ich. A kiedy ich błogosławił, rozstał 
się z nimi i został uniesiony do nieba 
(Łk 24, 50). Pamiętamy też, że Jezus, 
rozsyłając uczniów, mówił: Idźcie na 
cały świat i głoście Ewangelię wszel-
kiemu stworzeniu (Mk 16, 15). Można 
powiedzieć, że właśnie do tych wyda-
rzeń nawiązuje ostatni moment Mszy 
Świętej. 

Dawniej nie było błogosławień-
stwa na zakończenie Mszy Świę-
tej. W liturgii rzymskiej Msza Świę-
ta kończyła się zawołaniem Ite missa 
est – po czym celebrans udawał się 
do zakrystii. Od przechodzącego pa-


