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KU CNOTOM 

I WARTOŚCIOM 
 
 
 

MSZA ŚWIĘTA 
 
 Ofiara ołtarza jest sprawowana ku czci świętych, którzy radują się w 

raju, dla dobra tych, którzy jeszcze żyją na tym świecie oraz dla wy-
zwolenie dusz wybranych w czyśćcu cierpiących. (św. Albert) 

 
 Wszystkie kroki człowieka, który idzie, by wysłuchać Mszy, są ponu-

merowane przez Anioła i każdemu będzie przyznana najwyższa na-
groda w tym i wiecznym życiu. (św. Augustyn) 

 
 Msza święta jest jak mocna kolumna, która podtrzymuje chwiejący się 

pod ciężarem swoich przestępstw świat. (św. Eucherio) 
 
 Pan przyznaje nam wszystko to, o co we Mszy świętej go poprosimy, a 

nawet więcej, bo daje nam to, o co nawet nie myślimy prosić, a co nam 
jest potrzebne. (św. Girolamo) 

 
 Modlitwa połączona z Ofiarą Mszy świętej ma cudowną moc – napełnia 

duszę niebiańskim pocieszeniem. (św. Franciszek Salezy)  
 
 Gdyby człowiek zrozumiał Mszę świętą, musiałby umrzeć. 

 
 Gdybyśmy znali wartość Ofiary Mszy świętej, z jakim wielkim zapałem 

byśmy jej słuchali. 
 
 Msza święta jest ofiarą, która powstrzymuje boską sprawiedliwość, 

która podtrzymuje cały Kościół, która zbawia cały świat. (św. Jan Ma-
ria Vianney) 

 
 Czcij gorąco Pana w czasie Mszy świętej i przez cały dzień. 

 
 ... pragnę upoić się liturgią Mszy świętej. 
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 Mówisz, że Msza święta jest zbyt długa, a ja ci na to: Bo miłość twoja 

jest niedostateczna. 
 
 Niezmiernie istotną cechą męża apostolskiego jest umiłowanie Mszy 

świętej. (bł. Josemaria Escriva) 
 
 Kto Mszy świętej słucha, to tak jakby obecny był wszystkim cudom na 

świecie. (bł. Honorat Koźmiński) 
 
 Nikt nie może skutecznie głosić słowa Bożego, jeżeli nie ugnie kolan po 

Mszy świętej; nikt nie zdobędzie pokory, jeżeli nie utkwi wzroku w To-
bie, Słowo na Krzyżu! (św. M. Magdalena de Pazzi) 

 
 Każda Msza święta, w której dobrze i pobożnie się uczestniczy, jest 

przyczyną cudownych działań w naszej duszy, obfitych łask ducho-
wych i materialnych, których my sami nawet nie znamy. 

 
 Świat mógłby istnieć nawet bez słońca, ale nie może istnieć bez Mszy 

świętej. 
 
 Uczestnicząc we Mszy świętej, odnawiaj swoją wiarę i rozważaj tę 

ofiarę, która jest za ciebie składana boskiej sprawiedliwości, aby ją 
uśmierzyć i uczynić własną. (bł. Ojciec Pio) 

 
 Śmierć z Chrystusem na krzyżu, aby wespół z Nim zmartwychwstać, 

urzeczywistnia się dla każdego wiernego, szczególnie zaś dla każdego 
kapłana, w ofierze Mszy świętej. Według nauki wiary, Msza święta jest 
odnowieniem (uobecnieniem) ofiary krzyżowej. (św. Edyta Stein) 

 

 


