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Ci wszyscy, którzy uwierzyli, przebywali 
razem i wszystko mieli wspólne. Sprzedawali 
majątki i dobra i rozdzielali je każdemu według 
potrzeby. Codziennie trwali jednomyślnie 
w świątyni, a łamiąc chleb po domach, 
spożywali posiłek w radości i prostocie serca. 
Wielbili Boga (...). Dz 2, 44-47

35Przygotowanie darów

Po umocnieniu się słowem Bożym naszą uwagę kierujemy na ołtarz, zwany stołem 
chleba. Rozpoczyna się najważniejsza część Mszy Świętej – liturgia eucharystyczna, 
podczas której przeżywamy największą tajemnicę naszej wiary. Chrystus ofiarowuje 
się Bogu za nas, umiera za nasze grzechy.
Potrzebne są: chleb, wino i woda. Ministranci przygotowują ołtarz. Kładą na nim 
mszał (księga z modlitwami do sprawowania Mszy Świętej), rozkładają na środku 
korporał (kawałek białego płótna w kształcie kwadratu). Na korporale stawiają 
kielich i podają księdzu patenę (złoty talerzyk) z hostią.

Co dokonuje się na początku 
liturgii eucharystycznej?

Kapłan przygotowuje chleb i wino. To są dary, które 
mamy z dobroci Boga, stanowią nasze pożywienie, 
dzięki któremu żyjemy. Jezus przemieni chleb w swoje 
Ciało, a wino – w swoją Krew. 
Ksiądz do kielicha wlewa wino, a potem kroplę wody. 
Do bóstwa Jezusa zostaje dołączone nasze 
człowieczeństwo (woda oznacza ludzi). Już nic nas 
rozłączyć nie może. Nie można już oddzielić wody 
od wina. Jezus włącza nas do swojej ofiary.
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Gest obmycia rąk jest znakiem uwolnienia od grzechów,
obmycia ze złych uczynków. Kapłan prosi Boga, by oczyścił 
go z grzechów, aby mógł godnie sprawować Najświętszą 
Ofi arę.
My, uczestniczący we Mszy Świętej, też w tym momencie 
powinniśmy w sercu prosić Boga o oczyszczenie
z naszych grzechów.

Przyjmij nas, Panie,
stojących przed Tobą w duchu pokory
i z sercem skruszonym;
niech nasza ofi ara tak się dzisiaj
dokona przed Tobą, Panie Boże,
aby się Tobie podobała.

W	chlebie	i	winie,	jakie	zanosimy	na	ołtarz,	Chrystus	Odku-
piciel	przyjmuje	całe	stworzenie,	by	je	przemienić	i	ofi	arować	
Ojcu.	Benedykt	XVI

• Co uczyni Jezus z chlebem i winem podczas Mszy Świętej?
• Kogo Chrystus włącza do swojej ofi ary?




