
Komentarze - wskazówki 
 
Cel komentarza: 
Komentarz liturgiczny powinien:  

a) prowadzić wiernych do autentycznego, świadomego, czynnego oraz pełnego uczestnictwa  w liturgii;  
b) budzić wewnętrzną postawę wiary i dobrej woli, prowadzić do prawdziwie chrześcijańskiego życia; 
c) służyć obrzędowi, aby go nie przerywać ani nie ukrywać, lecz uwydatniać; 
d) odnosić się do Słowa Bożego i przyczyniać się do zwiększenia jego skuteczności;  
e) jednoczyć wiernych w jedną wspólnotę;  
f) wyjaśnić znaki, symbole, gesty, postawy, procesje liturgiczne, aby prowadzić wiernych do pełnego 

uczestnictwa w liturgii;  
g) jeżeli wymaga tego sytuacja, powinien kierować zewnętrznym uczestnictwem wiernych w bardzo 

licznym zgromadzeniu poprzez podanie nieodzownych uwag organizacyjnych  i porządkowych;  
 

Podstawowe cechy komentarza: 

 prosty, zwięzły, krótki (około trzech, nie za długich zdań) ; 

 zrozumiały dla uczestników liturgii (styl i język jakim będziemy się posługiwać przy pisaniu komentarza 

musi być dostosowany do odbiorców – należy pamiętać, że na zwyczajnej, niedzielnej Mszy świętej nie 

każdy będzie rozumiał znaczenie słowa trynitarny… ;) ); 

 wnoszący coś nowego – komentarz nie może wyprzedzać brzmienia wezwań podczas Eucharystii (np. 

w komentarzu na znak pokoju błędne jest zdanie: „Za chwilę przekażemy sobie znak pokoju”); 

 poprawny teologicznie (w razie wątpliwości należy skonsultować treść komentarza z kapłanem); 

 jednolity tematycznie i uwzględniający charakter liturgii (np. należy zwrócić uwagę na to, że 

gromadzimy się na Mszy świętej w Dniu Wspólnoty itp.); 

 wyważony emocjonalnie (komentarz  to nie kazanie!); 

 zawierający ważne myśli; 

 nieschematyczny (jeśli komentarz będzie oryginalny to więcej osób się w niego wsłucha, wiele osób 

słysząc te same utarte zwroty często przestaje słuchać); 

 jednoznaczny; 

 na piśmie!!!; 

 wcześniej uzgodniony z celebransem (zapowiedziany); 

 wyraźnie przeczytany; 

 

Najczęściej popełniane błędy: 

 używanie niezrozumiałych słów lub zdań wielokrotnie złożonych (trudnych do przeczytania i do 

zrozumienia po jednokrotnym wysłuchaniu); 

 używanie bezpośrednich cytatów, rozkazów; 

 używanie schematycznych i oczywistych zwrotów, np.: ”Gromadzimy się na Eucharystii”, „Msza święta 

dobiega końca” itp.; 

 błędem jest także, kiedy komentarz brzmi jak modlitw lub kazanie albo kiedy słowa komentarza 

wyprzedzają podobnie brzmiące słowa kapłana; 

 niewyraźne odczytanie komentarza – do czytania też należy się przygotować, a przede wszystkim 

trzeba dobrze ten komentarz rozumieć samemu; 

 

Zanim napiszemy komentarz… 

 … należy przede wszystkim pomodlić się o światło Ducha Świętego i Jego pomoc przy pisaniu, 

 następnie trzeba zapoznać się z czytaniami na dany dzień, a także zwrócić uwagę na to, czy 

obchodzimy wspomnienie jakiegoś świętego itp. 



 Można też korzystać z prasy katolickiej albo publikacji w Internecie. 

 Dobrym pomysłem jest także zapoznanie się z formułami Maszy świętej, o ile mamy do nich dostęp. 

Warto też zapytać kapłana (zwłaszcza tego, który będzie głosił kazanie) o myśli, jakie można 

wykorzystać układając komentarz. 

 Po przeczytaniu tekstów warto wypisać sobie najważniejsze myśli na kartce, wyłapać myśl przewodnią, 

zastanowić się co Pan Bóg mówi do nie przez to Słowo i sformułować temat liturgii. 

 
Komentarze w czasie Mszy Świętej: 

Przed Mszą św. – wprowadza w myśl przewodnią liturgii danego dnia; może wyjaśniać znaczenie procesji 
wejścia i znaków jej towarzyszących (postawa stojąca, pieśń na wejście, ucałowanie i okadzenie ołtarza, 
pozdrowienie kapłańskie). Wygłasza go komentatorka.  

1. Wprowadzenie do liturgii dnia – wygłaszany jest w celu zawiązania wspólnoty eucharystycznej, 
wprowadzenia w myśl dnia, uroczystości, okresu liturgicznego. Wygłaszany jest zawsze przez kapłana 
zasadniczo wtedy, gdy nie ma komentarza przed Mszą św.  

2. Do aktu pokuty – wprowadza do rachunku sumienia, żalu za grzechy. Komentarz ten wygłasza kapłan.  
3. Przed „Gloria” – wprowadza w hymn uwielbienia Boga „Chwała na wysokości Bogu”. Może być wygłoszony 

przez komentatorkę.  
4. Do liturgii słowa – może być napisany do każdego czytania z osobna lub może uwzględniać wszystkie 

czytania danego dnia; wygłaszany jest w celu ukazania głównej myśli zawartej w czytaniach, wyjaśnienia 
niezrozumiałych zwrotów, nakłonienia do uważnego słuchania. Głosi go komentatorka.  

5. Przed „Credo” – zachęca do świadomego wyznawania prawd wiary; zalecany jest szczególnie w okresie 
Bożego Narodzenia, gdy klęka się na słowa: I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Panny i stał 
się człowiekiem. Może być wygłoszony przez komentatorkę.  

6. Do przygotowania darów ofiarnych – wygłaszany jest w celu wprowadzenia świadomego uczestnictwa w 
liturgii ofiary. Może wyjaśnić czynności wykonywane przez kapłana (ofiarowanie darów,  obmycie rąk). 
Może również nawiązać do pieśni śpiewanej podczas ofiarowania. Szczególnie potrzebny jest, gdy ma 
miejsce procesja z darami – każdy dar należy krótko skomentować.  

7. Przed prefacją – wprowadza w treść modlitwy eucharystycznej, nakłania do wyrażenia dziękczynienia 
podczas prefacji. Może być wygłoszony przez kapłana lub komentatorkę.  

8. Przed „Ojcze nasz” – może wprowadzać do liturgii uczty albo do lepszego zrozumienia Modlitwy Pańskiej. 
Wygłaszany jest przez komentatorkę.  

9. Przed znakiem pokoju – stanowi wezwanie do przekazania znaku pokoju, może też wyjaśniać znaczenie 
tego gestu.  

10. Do procesji komunijnej – wyjaśnia znaczenie procesji. Może nawiązać do pieśni podczas procesji 
komunijnej oraz do pieśni na uwielbienie. Może także zawierać uwagi porządkowe (gdzie będzie 
rozdawana Komunia święta) – szczególnie przydatny jest, gdy we Mszy uczestniczy duża ilość osób.  

11. Przed błogosławieństwem – wyjaśnia znaczenie gestu błogosławieństwa, może zachęcać do świadomego 
przyjęcia błogosławieństwa.  

 
PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE: 
 
Komentarz po pozdrowieniu  
 
Kiedy czytamy? - po pozdrowieniu wiernych przez kapłana (np. „Pan z wami”).  
Celem tego komentarza jest:  

 zawiązanie wspólnoty eucharystycznej, jedności, pogłębienie atmosfery (tajemnicy) dnia,  

 wprowadzenie w tajemnicę dnia przez ukazanie klimatu danej uroczystości, okresu liturgicznego,  

 powinien ponadto zawierać: uwagi o świętym, który danego dnia jest czczony, lub zwrócenie uwagi na 
specjalne okoliczności, w jakich znajduje się zgromadzenie, np. rekolekcje, prymicje, chrzest, ślub.  

 

 
 



Komentarz przed Liturgią Słowa  
 
Kiedy czytamy? – przed pierwszym czytaniem.  
Celem tego komentarza jest:  

 wprowadzenie do samego tekstu czytań, czyli wyjaśnienie kontekstu, trudności wiążących się z danym 
tekstem,  

 ukazanie głównej myśli liturgii zawartej w czytaniach,  

 wskazanie na to, że Bóg kieruje swoje słowa do każdego człowieka,  

 ukazanie łączności liturgii słowa z Liturgią Eucharystyczną.  
 
Najczęstsze błędy popełniane w komentarzu przed Liturgią Słowa:  

 niezrozumienie myśli czytania i podanie błędnej nauki – najłatwiej poprosić o pomoc np. księdza, który 
będzie głosił kazanie. 

 podanie w komentarzu oderwanych myśli z poszczególnych czytań. 

 komentarz nie może być zwykłym streszczeniem czytań, ani cytatem fragmentu (ważne). 
 

Komentarz na ofiarowanie/przed ofiarowaniem darów  
 
Kiedy czytamy? - zaraz po modlitwie powszechnej.  
Celem tego komentarza jest:  

 wyjaśnienie symboliki chleba i wina oraz innych składanych darów  
 
Chleb - symbol pokarmu; ludzkiej pracy; symbol jedności Kościoła, por. modlitwa z „Didache”: 
 „...jak ten łamany Chleb  
rozsiany był i po górach,  
a zebrany stał się jedno,  
tak niech się zbierze Kościół Twój  
z krańców ziemi do Królestwa Twego ". 
Wino - symbol napoju; uczty zbawienia; cierpienia (winogrona są wyciskane w tłoczni); symbol Ducha 
Świętego.  
 

 oddanie Panu samych siebie, swoich uczuć, przeżyć, wyrzeczeń, złożenie daru z siebie 
(współofiarowanie – najważniejsze – co przynoszę do ołtarza, co łączę z ofiarą Jezusa).  

 

Komentarz na znak pokoju  
 
Kiedy czytamy? – po słowach kapłana: „Pan z wami – i z duchem twoim”, przed „Przekażmy sobie znak 
pokoju”.  
Celem tego komentarza jest:  

 wezwanie do doskonałej miłości, do której uzdalnia nas Chrystus,  

 unikamy pisania o geście wyciągniętej dłoni, bo forma przekazania znaku pokoju zależy wspólnoty: w 
niektórych wspólnotach podajemy dłoń, w innych znak pokoju przekazuje się przez pocałunek lub tylko 
skinięcie głową)  

 

Komentarz przed rozesłaniem  
 
Kiedy czytamy? – po krótkiej modlitwie kapłana na koniec Mszy św., po „ewentualnych” ogłoszeniach.  
Celem tego komentarza jest:  

 powinien nawiązywać do głównej myśli dnia. Na oazie dobrze jest zapytać kapłana, który będzie głosił 
homilię o czym warto wspomnieć,  

 zachęcać do wprowadzenia w życie tego, na co dana liturgia kładzie nacisk,  

 wzywać do świadczenia o Chrystusie,  

 wzywać do świadomego przyjęcia Bożego błogosławieństwa,  

 zachęcać do wytrwania w doświadczeniach codziennego życia.   


