Części zasadnicze Mszy świętej i ich znaczenie
Począwszy od znaku krzyża świętego aż do ofertorium to Ogród Getsemani - to agonia, cierpienie, krwawy
pot, całkowite zdanie się na Boga, to całkowite pozbycie się siebie, zjednoczenie w woli Bożej, wyraz najwyższego
posłuszeństwa, lecz również nieustający atak sił ciemności, sianie zwątpienia, szukanie łatwiejszych rozwiązań,
litowanie się nad własnym losem;
Ofertorium, moment aresztowania, znęcanie się plucie, najwymyślniejsze ubliżanie, brutalność i wulgaryzm
w niewypowiedzianej formie i słowach, czas fizycznego niszczenia - moment męki nadszedł.
Prefacja, śpiew uwielbienia, gdzie Pan Jezus wywyższa Boga Ojca zaistniała chwila którą przepowiadało
wielu proroków Starego Testamentu, Mesjasz wypełniający proroctwa by potwierdzić Ich prawdziwość ze
względu na tych którzy maja w przyszłości uwierzyć i dostąpić zbawienia.
Począwszy od modlitwy Eucharystycznej aż do konsekracji, uwiezienie, skrępowanie więzami, ciąg dalszy
maltretowania, ubliżania, poniewierania po ziemi, bicia, targania z włosy, kopania i bicia po twarzy, całość kończy
się nabiciem na głowę korony cierpienia, znak wyszydzenia. Rozpoczyna się ostatnia droga ulicami Jerozolimy do
miejsca gdzie wszystko ma się wypełnić.
Konsekracja, mistyczne, rzeczywiste ukrzyżowanie Syna Bożego, który jak Baranek na śmierć był
prowadzony, pisze Izajasz. Zmiażdżony za nasze grzechy, gdzie jego wygląd nie był podobny do ludzkiego, był
zmasakrowany. Chrystus oddaje Swoje ciało i przelewa krew właśnie w tym momencie. To czas najwyższej
koncentracji, adoracji, wewnętrznej ciszy i skupienia, uniżenia i pokory z naszej strony.
Gromadzimy się w tym momencie pod krzyżem Chrystusa, gdzie ofiarujemy Ojcu - Ofiarę, Czystą, Świętą i
Niepokalaną, taki właśnie jest nasz Pan.
Przez Chrystusa w Chrystusie i z Chrystusem - odpowiada krzykowi pełnego bólu i cierpienia, gdzie Pan
Jezus oddaje Swojego Ducha Bogu.
Od tego momentu Ofiara zostaje przyjęta i zaakceptowana przez Boga Ojca, przełamanie Świętej Hostii,
oznacza śmierć Syna Bożego na krzyżu.
Pan z Wami! - zmartwychwstanie Chrystusa, udzielenie błogosławieństwa znakiem krzyża, znakiem który jest
tarczą, ochroną przeciw siłą ciemności, demona i pokus diabolicznych.

