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W tradycji chrzecijaskiej liturgia oznacza „czyn Boga” speniony dla
ludu. Ów czyn to zbawienie. Jedynym Zbawicielem wiata jest wcielony Syn
Bo y, Jezus Chrystus. On moc swej mierci i zmartwychwstania zwyci y
grzech, a ludzkoci zaofiarowa wieczne ycie. Chrystus kontynuuje dzieo
uwicenia ludzi przez liturgi. Czyni to w swoim Kociele, z Kocioem
i przez Koció (por. KKK 1069).
Liturgii nie mo e zrobi czowiek. On, jeli nie uwierzy w Boga ywego,
mo e jedynie budowa otarze „nieznanemu Bogu” (por. Dz 17, 23). Liturgia
nie mo e te wypywa z ludzkiej fantazji bd kreatywnoci. Wtedy bdzie co
najwy ej samopotwierdzeniem. Rzeczywista liturgia zakada Bo e objawienie,
które odsania Bo y plan zbawienia czowieka i okrela sposób oddania chway
Bogu przez tych, którzy zostali obdarowani Jego yciem. Dla liturgii rzecz
zasadnicz jest „ustanowienie”1. Przedmiotem naszej refleksji bdzie celebracja
liturgii, zwaszcza Eucharystii, w posuszestwie woli Kocioa.

1. MISTERIUM PASCHALNE CHRYSTUSA TRECI LITURGII

ródem liturgii chrzecijaskiej jest Chrystus. Wcielony Syn Bo y jest
peni Bo ego objawienia. On jest tak e centrum historii zbawienia. Realizacj zbawczego planu Boga, przygotowanego w Starym Przymierzu,
Ks. dr hab. KAZIMIERZ MATWIEJUK, prof. UKSW – kierownik Katedry Liturgiki w Instytucie
Teologicznym w Radomiu, Wydzia Teologiczny UKSW; adres do korespondencji: Nowe Opole,
ul. Seminaryjna 26, 08-110 Siedlce 2, skr. poczt. 100; e-mail: kmatwiejuk@siedlce.opoka.org.pl.
1
J. R a t z i n g e r. Duch liturgii. Prze. E. Pieciul. Pozna 2002 s. 22.
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rozpoczo misterium inkarnacji Syna Bo ego. Misterium to przyjo posta
oikonomia, bo Syn Bo y przyszed „w ciele podobnym do ciaa grzesznego”
(Rz 8, 3), aby w swoim ciele umierci grzech czowieka. w. Pawe t
tajemnic wyjania, podkrelajc, e „Tego, który nie zna grzechu, uczyni
(Bóg Ojciec) dla nas grzechem, abymy si stali w Nim sprawiedliwoci
Bo ” (Rz 8,3; por. 2 Kor 5, 21). Wcielony Syn Bo y nie mia adnego grzechu, nawet grzechu pierworodnego. By poczty z Ducha witego. Narodzi
si z niepokalanej Dziewicy. Ale Wcielony Logos, „istniejc w postaci
Bo ej, nie skorzysta ze sposobnoci, aby na równi by z Bogiem, lecz ogooci samego siebie, przyjwszy posta sugi, stawszy si podobnym do
ludzi. A w zewntrznym przejawie, uznany za czowieka, uni y samego siebie, stawszy si posusznym a do mierci – i to mierci krzy owej” (Flp 2,
6-8). On, uni ony i obci ony grzechem wiata, to jest tymi skutkami grzechu, które nie sprzeciwiay si Jego bóstwu, wzi na siebie Prawo, którego
realizacja staa si dla ludzi sposobnoci do grzechu (Rz 7, 7-13). W kocu
przyj mier na krzy u, aby j zwyci y przez chwalebn rezurekcj. Tak
Wcielone Sowo wysu yo ludzkoci udzia w swoim wiecznym yciu.
w. Piotr Aposto wyjania, e bezgrzeszny Jezus, gdy by dowiadczany
niesprawiedliwoci ludzi, pozostawa ustawicznie w jednoci ze swoim
Ojcem. Jako wcielony Syn Bo y zaniós na drzewo krzy a grzechy caej
ludzkoci i uzdrowi j swoj Krwi (1 P 2, 22-25).
Chrystus jest osobowym misterium. Znakami dziea zbawienia s Jego
czyny, nade wszystko mier , zmartwychwstanie i wywy szenie przez
wniebowstpienie. Te wydarzenia s w wymiarze historycznym jednorazowym faktem. Ale z woli zmartwychwstaego Zbawiciela s dostpne Jego
wyznawcom przez liturgi. Bardzo jasno to wytumaczy w. Leon Wielki
(† 461). Wskaza on, e po zmartwychwstaniu wcielonego Syna Bo ego
wszystko, „co byo widzialne w Chrystusie, przeszo do sakramentów Kocioa”2. Odtd Jego zbawcze czyny, tak e owoce Jego Paschy, a zatem
ycie Bo e, aska uwicajca, s aktualizowane w czynnociach liturgicznych. „Dzi” czowiek wierzcy znajduje Chrystusa nade wszystko w Jego
sakramentach. To za ich pomoc Chrystus zbawia „dzi” ludzi. Dokonuje
tego w Kociele i przez Koció.
Misterium mierci i zmartwychwstania Wcielonego Sowa jest celebrowane w liturgii Kocioa. Koció, kontynuujc Chrystusow misj uwi-

2

„Quod conspicuum fuit in Christo, transivit in Ecclesiae sacramento” (Sermo 74, 2. PL 54,
398A).
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cania, na przestrzeni dwóch tysicy lat, pod tchnieniem Ducha witego,
wypracowa formy celebrowania tajemnicy paschalnej Chrystusa. Stosowane
obrzdy liturgiczne pozostaj w su bie tego misterium, którego istot okreli sam Chrystus. Obrzdy liturgiczne, bdc drugorzdnymi elementami
celebracyjnymi, s komunikatorami treci zbawczych. Speniaj te funkcj
katechezy mistagogicznej, która przybli a uczestnikom celebracji liturgicznych treci misterium zbawienia i wprowadza ich w tajemnic Paschy
Chrystusa.
W liturgii jest sakramentalnie uobecniane zbawcze misterium Chrystusa,
i tylko ono. Dzieje si to moc Parakleta. Tak dokonuje si uwicenie
czowieka. Liturgia bowiem stanowi pomoc do wejcia w tajemnic zbawczej mierci i zmartwychwstania Chrystusa oraz przyjcia daru Jego ycia.

2. LITURGIA W S U BIE MISTERIUM ZBAWIENIA

Liturgia jest yw obecnoci i dziaalnoci Jezusa Chrystusa, który
w Kociele i przez Koció, przez sakramentalne znaki i sowa, spenia swoj
misj uwicania czowieka i zarazem oddaje cze Bogu Ojcu w mocy i mioci Ducha witego (KL 7). B. Jan Pawe II tak to wyrazi: „W czynnociach liturgicznych nic nie jest wa niejsze od tego, e w sposób niewidzialny, lecz rzeczywisty, dziaa tu Chrystus przez swojego Ducha” 3.
Istot liturgii stanowi uwicajca dziaalno Chrystusa. Chocia zawiera ona obrzdy i anga uje ludzkie dziaania, jest miejscem dowiadczania
zbawczego dziaania Boga oraz wielbienia Go za dar zbawienia. Liturgia jest
jednoczenie uwiceniem i kultem. Ma bardzo cisy zwizek z osob i czynami wcielonego Syna Bo ego. On odda swoje ycie, aby wszyscy ludzie
mieli ycie w obfitoci, tj. ycie wieczne (J 10, 10).
W liturgii Chrystus dziaa moc swojego Ducha, którego „wyla” na odkupionych. Duch wity, o ywiajc Koció, uobecnia w nim i przez niego
zbawcze czyny Wcielonego Sowa. W czynnociach liturgicznych czyni
aktualn „tu i teraz”, przez sakramentalne uobecnienie, tajemnic zbawczej
mierci wcielonego Syna Bo ego, dopenion Jego chwalebnym zmartwychwstaniem.
Liturgia jest nonikiem ycia Bo ego, które nazywamy ask Bo . aska
jest rzeczywistoci nadprzyrodzon. Czowiek otrzymuje j jako niezasu-

3

J a n P a w e  II. List Vicesimus quintus annus (4.12.1988) nr 10.
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ony dar. Bóg uzdalnia go do tego, by móg ten dar przyj i niejako zasymilowa . Liturgia jest jakby pasem transmisyjnym, który bezporednio czy
czowieka z Chrystusem. Tylko liturgia jest w stanie przekaza czowiekowi
wierzcemu ask. Przez ten darmowy dar Boga dokonuje si swoista identyfikacja chrzecijanina z Chrystusem. W Nim bowiem i w ochrzczonych pulsuje to samo ycie Bo e. Tak si dzieje, z Jego woli, moc sakramentów. Najpeniejsza identyfikacja urzeczywistnia si przez Eucharysti. Chrystus zapewni: „Kto spo ywa moje Ciao i Krew moj pije, trwa we Mnie, a Ja
w nim” (J 6, 56). Dziki temu „stary czowiek” staje si peniej „nowym stworzeniem”. Przez Komuni wit komunikujcy staje si Tym, Kogo po ywa4.
Wchodzi te w jeszcze peniejszy sposób we wspólnot Kocioa. Kiedy
bowiem wypowiada komunijne „Amen”, to wypowiada je Najwitszemu
Ciau Jezusa, narodzonemu z Maryi Dziewicy i umczonemu za zbawienie
wiata, ale tak e Jego ciau mistycznemu – Kocioowi. Tych dwóch cia nie
mo na oddzieli i przyj jedno bez drugiego. Powiedzie „Amen” wobec
wielu braci jest trudne i mo e wiele kosztowa , albowiem wród nich s tacy, którzy sprawiaj ból, sprzeciwiaj si, a nawet zniesawiaj. „Powiedzie
w tym wypadku «amen» jest trudniej, ale kryje w sobie specjaln ask”5.

3. CELEBRACJA W DYSCYPLINIE WIARY

Sprawowanie Eucharystii uobecnia misteria zbawienia. Jej przewodniczcy dziaa in persona Christi. A to „znaczy wicej ni «w imieniu» czy
«w zastpstwie» Chrystusa. «In persona» znaczy, e dziaa on w swoistym
sakramentalnym uto samieniu si z prawdziwym i wiecznym Kapanem.
Sam zmartwychwstay Pan jest prawowitym podmiotem i prawdziwym
sprawc Ofiary eucharystycznej. On nie mo e by przez nikogo wyrczony
w jej uobecnianiu”6. Chrystus jest tak e jedyn, prawdziw i skuteczn
ofiar przebagaln za grzechy wiata. Tylko ta Jego ofiara, a nie adna inna,
ma moc przebagaln przed Bogiem w Trójcy witej Jedynym7.

4

„Wszechmogcy Bo e, spraw, aby udzia w tym sakramencie zaspokoi gód i pragnienie
naszej duszy i przemieni nas w Chrystusa, którego przyjmujemy” (Modlitwa po Komunii, 27
niedziela zwyka. W: Msza rzymski dla diecezji polskich, Pozna: Pallottinum 1986 s. 268).
5
R. C a n t a l a m e s s a. Eucharystia nasze uwicenie. Tajemnica Wieczerzy Paskiej. T.
A.J. Zebik. Warszawa: Wydawnictwo Sióstr Loretanek 2004 s. 65.
6
J a n P a w e  II. List Tajemnica i kult Eucharystii (24.02.1980) nr 8.
7
Tam e.
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Dlatego przewodniczcy zgromadzenia eucharystycznego „nie mo e uwaa siebie za «waciciela», który dowolnie dysponuje tekstem liturgicznym
i caym najwitszym obrzdem jako swoj wasnoci i nadaje mu ksztat
osobisty i dowolny. Mo e to si czasem wydawa bardziej efektowne, mo e
nawet bardziej odpowiada subiektywnej pobo noci, jednak e obiektywnie
jest zawsze zdrad tej jednoci, która si w tym Sakramencie jednoci nade
wszystko winna wyra a ”8. Ani zatem przewodniczcemu celebracji, ani
jakiejkolwiek grupie nie wolno na wasn rk niczego do liturgii dodawa ,
jak te z niej ujmowa lub w niej zmienia . To wymaganie wiernoci obrzdom i autentycznym tekstom liturgicznym jest wymaganiem lex orandi,
które zawsze musi odpowiada lex credendi. „Brak wiernoci w tym zakresie
mo e tak e dotkn samej wa noci sakramentów” 9.
Przewodniczcy celebracji musi dziaa w dyscyplinie wiary10. Ostentacyjn pogard dla tej dyscypliny jest zachowanie koncelebransa, który docza
do koncelebry po rozpoczciu Eucharystii albo fotografuje podczas celebry
lub zasiada przy instrumencie muzycznym, a na przeistoczenie „doskakuje” do
otarza, by konsekrowa . Wyrazem bezmylnoci koncelebransa jest modlitwa
Liturgi godzin podczas homilii czy udawanie si podczas jej trwania do
konfesjonau, by spowiada . Samowol jest zapraszanie koncelebransów do
udzielenia kocowego bogosawiestwa mszalnego. Wprost cynicznym aktem
jest zachowanie bogosawicego ma estwo, który jednoczenie filmuje
uroczysto lubn. To nie s przypadki zmylone. wiadcz one o bardzo
powa nej i gbokiej chorobie liturgicznej. S te wyrazem tylko ladowej
liturgicznej wiadomoci. A co z odpowiedzialnoci moraln?
Pomoc w celebrowaniu misteriów zbawczych w dyscyplinie wiary jest
prawo liturgiczne. W normalnych warunkach nieliczenie si z nim „musi by
odbierane jako brak poszanowania dla Eucharystii – podyktowany mo e
indywidualizmem, a mo e bezkrytycznym stosunkiem do lansowanych opinii, a mo e jakim brakiem ducha wiary” 11.

8

Tam e nr 12.
J a n P a w e  II. List Vicesimus quintus annus nr 13.
10
Zob. Z. J a n i e c. Wierno przepisom i twórczo liturgiczna w celebracji Mszy witej.
„Anamnesis” 43: 2005 s. 76-85.
11
J a n P a w e  II. List Tajemnica i kult Eucharystii nr 12.
9
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4. TROSKA O CELEBRACJ EUCHARYSTII

4.1. OBRZDY WSTPNE
Obrzdy wstpne maj charakter wprowadzenia i przygotowania (OWMR
24). Dlatego odpowiednie przygotowanie celebracji wyra a si w zachowaniu milczenia w kociele, w zakrystii i w przylegajcych do niej pomieszczeniach, aby wszyscy mogli pobo nie i godnie wej w celebracj zbawczych tajemnic (OWMR 45). Dotyczy to równie osób speniajcych funkcje
liturgiczne, a przygotowanie dotyczy tak e piewów, które stanowi form
czynnego uczestnictwa oraz pomoc w zrozumieniu treci poszczególnych
obrzdów mszalnych. piewy nie s jakim „wypeniaczem” czasu celebracji, w czasie liturgii nie mo na wic piewa litanii, „Gorzkich ali”,
Godzinek czy piosenek religijnych12.
Zgromadzenie liturgiczne jest wspólnot eklezjaln. Jej budowanie wymaga „radosnego trudu”. Trudne jest bowiem przekraczanie subiektywizmu
i indywidualizmu na rzecz „bycia wspólnot”. Ale podjcie tego trudu owocuje zrozumieniem, e uczestnictwo w liturgii jest radosnym przywilejem,
którym Chrystus zaszczyca wierzcych w Niego, gromadzc ich przy sobie.
Obrzdy wstpne sprawuje si od specjalnego miejsca przewodniczenia
(OWMR 310). Przewodniczcy od pocztku celebracji staje si autentycznym formatorem uczestników liturgii, jeli wszystkie znaki, poczwszy od
poprawnego przyklknicia przed Najwitszym Sakramentem, poprzez
pene namaszczenia ucaowanie otarza i czytelny znak krzy a, bdzie wy12
Zob. Episkopat Polski. Wskazania po ogoszeniu nowego wydania Ogólnego wprowadzenia
do Mszau rzymskiego (9.03.2005) nr 4. „Anamnesis” 42: 2005 s. 25-34. Odnonie do instrumentów muzycznych: Episkopat Polski. Instrukcja o muzyce liturgicznej po Soborze Watykaskim II
(08.02.1979): „Nale y mie w wielkim poszanowaniu organy piszczakowe. Ich brzmienie dodaje
celebracjom majestatu, a umysy wiernych podnosi do Boga i spraw niebieskich (KL 120). Tzw.
organy elektronowe dopuszcza si jako instrument tymczasowy. Gdzie ze wzgldu na brak miejsca nie da si zbudowa organów piszczakowych, mo na je instalowa zamiast fisharmonium.
Poza organami wolno u ywa w liturgii innych instrumentów z wyjtkiem tych, które s zbyt
haaliwe lub wprost przeznaczone do wykonywania wspóczesnej muzyki rozrywkowej. Wycza si z u ytku liturgicznego, zgodnie z tradycj, takie instrumenty, jak fortepian, akordeon,
mandolina, gitara elektryczna, perkusja, wibrafon itp. Muzyka w czasie sprawowania czynnoci
liturgicznych winna by wykonywana «na ywo», dlatego nie wolno zastpowa piewu zgromadzonych lub gry na instrumentach muzyk odtwarzan za pomoc aparatów, np. magnetofonu,
adapteru, radia itp. Nic nie stoi na przeszkodzie, by poza liturgi odtwarza niekiedy muzyk
religijn z pyt czy tam, aby w tego rodzaju audycjach udostpni wiernym arcydziea muzycznej twórczoci religijnej dla wytworzenia odpowiedniego nastroju lub te celem wyrabiania
w nich dobrego smaku muzycznego”.
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konywa poprawnie i bez popiechu. Po liturgicznym pozdrowieniu wiernych przewodniczcy liturgii, albo odpowiednio przygotowany komentator,
wprowadza wiernych w rozpoczynajc si celebracj13. Aby nie zakóca jej
rytmu, komentarz inicjacyjny powinien by jasny i bardzo krótki. Niestety,
„niekiedy uroczyste powitania, podzikowania wygaszane podczas bardziej
uroczystych liturgii, przybieraj posta akademii nie licujcych z powag
Najwitszej Ofiary, której centrum jest sam Chrystus” 14.
Po zachcie do aktu pokuty musi by zachowana chwila ciszy, aby ka dy
móg stan w prawdzie przed Bogiem. Przewodniczcy celebracji powinien
posugiwa si tylko formami aktu pokuty z Ordo Missae. Nie mo na go
zastpowa dowolnymi modlitwami czy piewami 15. Po wezwaniu „Módlmy
si” przed kolekt nale y zachowa chwil ciszy, by ka dy móg uwiadomi sobie wasn intencj uczestnictwa.
4.2. LITURGIA S OWA
Sowo Bo e jest istotnym elementem w zbawczym dialogu Boga z czowiekiem: urzeczywistnia to, co Bóg mówi. Bóg obdarza suchajcego ask wiary.
„Wiara rodzi si z tego, co si syszy, tym za, co si syszy, jest sowo Chrystusa” (Rz 10, 17). Wiara jest konieczna do przyjcia tajemnicy Eucharystii.
„Liturgi sowa nale y sprawowa tak, aby sprzyjaa medytacji. Dlatego
trzeba unika jakiegokolwiek popiechu, który utrudniaby skupienie”16. Przewodniczcy lub odpowiedni komentator w krótkich sowach mo e przed czytaniami wprowadzi wiernych do liturgii sowa (OWMR 31). Miejscem wykonywania czyta jest ambona. Godno sowa Bo ego wymaga, aby czytajcy
posugiwa si zawsze Lekcjonarzem, a nie kartk z tekstem czytania17.
13

Propozycja redakcji komentarza inicjacyjnego: a) obudzi wiadomo zgromadzonych, e
s Kocioem, a nie przygodnym tumem, oraz e maj wspóuczestniczy w sprawowaniu
czynów zbawczych Chrystusa; b) przybli y charakter okresu, czy dnia liturgicznego. W przypadku patrona dnia zlokalizowa go historycznie, podajc istotne treci z jego duchowej biografii
(nie opowiada yciorysu); c) zasygnalizowa gówn myl czyta mszalnych (nie streszcza );
d) zachci wiernych do penego uczestnictwa w tej celebracji, a nie co nale y zrobi po jej
zakoczeniu (zachci np. do uwa nego suchania sowa Bo ego, wczenia si w piew, zgodnego wykonywania gestów, troski o wewntrzne wyciszenie si, tak e szczerej yczliwoci
w przekazywaniu znaku pokoju itd.).
14
Liturgia Kocioa po Soborze Watykaskim II. W: II Polski Synod Plenarny (1991-1999).
Pozna: Pallottinum 2001 nr 64.
15
Zob. Episkopat Polski. Wskazania nr 10.
16
Tam e nr 11.
17
Tam e nr 12.
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Wykonywanie czyta poprzedzajcych Ewangeli nale y do lektorów,
a mog nimi by zarówno m czy ni, jak i kobiety. Tak e w mszach z udziaem dzieci czytania z zasady powinni wykonywa doroli. Po lekturze czytania lektor, wypowiadajc aklamacj: „Oto sowo Bo e”, nie unosi lekcjonarza i nie ukazuje go wiernym18.
Psalm responsoryjny powinien by piewany cay lub przynajmniej jego
refren przez psaterzyst z ambony. Jest to proklamacja sowa Bo ego,
dlatego wykonuje go jedna osoba, nie za schola czy chór19. Psalmu responsoryjnego nie wolno zastpowa tekstami niebiblijnymi (np. kold)
(OWMR 57). Aklamacj przed Ewangeli wykonuje schola lub kantor albo
organista, wczajc w piew cae zgromadzenie. „Jeli nie piewa si Alleluja lub wersetu przed Ewangeli, mo na je opuci ” (OWMR 63 c).
Je eli Mszy witej przewodniczy biskup, to diakon lub – pod jego
nieobecno – prezbiter majcy wygosi Ewangeli prosi biskupa o bogosawiestwo. W przypadku mszy koncelebrowanej przez prezbiterów koncelebrans przed Ewangeli nie prosi gównego celebransa o bogosawiestwo
ani go nie otrzymuje (OWMR 212). Po aklamacji przed Ewangeli uczestnicy zwracaj si w stron ambony. Tak okazuj cze dla Ewangelii Chrystusa (OWMR 133). Proklamujcy Ewangeli stoi na ambonie, a nie obok
niej! Po odczytaniu perykopy ewangelijnej, gdy wypowiada aklamacj „Oto
sowo Paskie”, nie unosi Ewangeliarza i nie ukazuje go wiernym. Sowo
zostao wygoszone i yje teraz w ludzkich sercach20. Podczas bardziej uroczystych celebracji tylko biskup, zale nie od uznania, bogosawi lud ksig
Ewangelii (OWMR 175).
Tam, gdzie jest zwyczaj piewania pieni do Ducha witego przed czytaniami lub przed homili, mo na go zachowa . Gdzie nie byo takiego zwyczaju, nie nale y go wprowadza 21.
Homili z zasady gosi przewodniczcy celebracji22. Mo e on j zleci
koncelebransowi lub niekiedy tak e diakonowi. Od goszenia homilii „wy18

Tam e nr 13.
Tam e nr 14.
20
Tam e nr 18.
21
Tam e nr 22.
22
Podstawowym sposobem przepowiadania, otwierajcym dostp do tajemnic chrzecijastwa, jest obwieszczenie Dobrej Nowiny, czyli goszenie kerygmatu. Drugim rodzajem przepowiadania jest katecheza, czyli pouczanie i wdra anie w umiejtno korzystania z daru sowa
przez prze ywanie objawionych tajemnic zbawienia na sposób sakramentalny w liturgii i egzystencjalnie w yciu codziennym, wprowadzanie w ca dziedzin praktyk chrzecijanina i ksztatowanie aspektu moralnego jego ycia. Tak rol spenia katechumenat. Trzecim rodzajem prze19
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kluczeni zostaj wierni nie wywiceni, nawet jeli peni funkcj tak
zwanych «asystentów duszpasterskich» lub katechetów. […]. Niedopuszczalna jest praktyka, stosowana w pewnych okolicznociach, powierzania
homilii seminarzystom studiujcym teologi, jeszcze nie wywiconym. Nie
mo na bowiem traktowa homilii jako wiczenia przygotowujcego do przyszej posugi”23. Osoba niewywicona, jak alumn seminarium, lub osoba
konsekrowana, jak np. misjonarka, lub inna osoba wiecka, mo e w szczególnych okolicznociach, po homilii wygosi wiadectwo, ale wtedy nie odwouje si do czyta ani tekstów liturgicznych.
Wielkim nadu yciem jest zastpowanie homilii w mszach z udziaem
dzieci inscenizacj okolicznociow, np. z racji uroczystoci Bo ego Narodzenia czy wita w. Stanisawa Kostki. Taka inscenizacja mo e odby si
przed lub po zakoczeniu celebracji Eucharystii.
Zgodnie z trzecim wydaniem Missale Romanum (2002), który jest obecnie tumaczony, „w miejsce symbolu nicejsko-konstantynopolitaskiego,
zwaszcza w czasie Wielkiego Postu i w okresie wielkanocnym, mo na u y
symbolu chrzcielnego, zwanego Skadem Apostolskim” (nr 19). Zaleca si,
by w wiksze uroczystoci wyznanie wiary byo piewane24. Na sowa: „I za
spraw Ducha witego przyj ciao z Maryi Dziewicy i sta si czowiekiem” wszyscy gboko si pochylaj, w uroczysto Zwiastowania Paskiego i Narodzenia Paskiego przyklkaj (OWMR 137).
Modlitw powszechn rozpoczyna i koczy przewodniczcy celebracji
z miejsca przewodniczenia (zob. OWMR 71 i 108). Nie on jednak odczytuje
wezwania tej modlitwy – wygasza je diakon lub przygotowany wierny
wiecki. Mo e to czyni z ambony lub z innego odpowiedniego miejsca.
Wezwania te winny by niezbyt liczne (ma ich by przynajmniej cztery,
a najwy ej sze ), uo one w duchu mdrej wolnoci, zwize i wyra ajce

powiadania jest homilia. Nie jest to informacja, lecz smakowanie w treciach, które si zna,
przyjmuje. Zadaniem homilii jest pomóc uczestnikom liturgii w przejciu od suchania sowa do
dzikczynienia i sprawowania sakramentu oraz przylgnicia swoim yciem do rzeczywistoci
sakramentalnej, wyra onej w znakach sakramentalnych. Zob. Z. K i e r n i k o w s k i. Eucharystia
i jedno . Czstochowa 2000 s. 285.
23
Kongregacja ds. Duchowiestwa, Papieska Rada ds. wieckich, Kongregacja Nauki Wiary,
Kongregacja ds. Kultu Bo ego i Dyscypliny Sakramentów, Kongregacja ds. Biskupów, Kongregacja ds. Ewangelizacji Narodów, Kongregacja ds. Instytutów ycia Konsekrowanego i Stowarzysze ycia Apostolskiego, Papieska Rada ds. Interpretacji tekstów prawnych. Instrukcja
o niektórych kwestiach dotyczcych wspópracy wiernych wieckich w ministerialnej posudze
kapanów (15.08.1997). „Liturgia Sacra” 5:1999 nr 1 s. 17.
24
Episkopat Polski. Wskazania nr 24.
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bagania caej wspólnoty. W modlitwie powszechnej nale y zawsze uwzgldni intencje: za Koció, za rzdzcych i o zbawienie caego wiata, za dowiadczonych trudnociami i za miejscow wspólnot (zob. OWMR 70).
Cigle aktualne jest przypomnienie II Polskiego Synodu Plenarnego, e
„celebrujcy Eucharysti powinien dba o zachowanie równowagi pomidzy
liturgi sowa a liturgi eucharystyczn, zachowujc proporcj czasow
homilii niedzielnej i w dni powszednie”25. Odnonie za do listów pasterskich i komunikatów Kurii Synod wyjania: „Podczas mszy witej z udziaem dzieci mo na zrezygnowa z czytania listów pasterskich. Celebrans powinien ograniczy si w takich przypadkach do omówienia gównych wtków listu w ogoszeniach duszpasterskich. Pena tre winna by udostpniona wiernym w pimie parafialnym lub gablocie. Komunikaty konferencji
episkopatu, biskupa i kurii diecezjalnej nie mog zastpowa homilii. Miejscem przekazu najwa niejszych z nich mog by ogoszenia przed rozesaniem wiernych”26.
4.3. LITURGIA EUCHARYSTYCZNA
Liturgi eucharystyczn rozpoczyna obrzd przygotowania darów. Uwaga
uczestników liturgii kieruje si na otarz, na którym wasnie w tym momencie ministranci umieszczaj korpora, paten, kielich, puryfikaterz, palk
i msza (OWMR 139). Nie wolno tego uczyni wczeniej. Zaleca si, aby
dary ofiarne byy przynoszone w sposób uroczysty, w procesji. W czasie
obrzdu przygotowania darów, cznie z procesj, wierni siedz. Jeli w procesji niesie si dary na potrzeby biednych lub kocioa, nale y je nie na
pocztku procesji. Na kocu id osoby niosce chleb i wino. Dary pieni ne
„na tac” powinno si zbiera tylko w czasie przygotowania darów. Nie
nale y rozpoczyna tej zbiórki wczeniej ani te przedu a na czas modlitwy eucharystycznej. Trzeba j zakoczy przed prefacj. Dlatego nale y
wczy do tej akcji wicej odpowiednio przygotowanych wieckich. Skadki nie powinien oczywicie zbiera przewodniczcy celebracji27. Obrzd
przygotowania darów rozpoczyna si przedstawieniem, nie ofiarowaniem,
darów. Celebrans unosi nieco nad otarzem paten z chlebem i kielich
z winem zmieszanym z wod i wypowiada odpowiednie modlitwy. Obrzd
koczy zachta: „Módlcie si, aby moj i wasz ofiar przyj Bóg, Ojciec
25

Liturgia Kocioa po Soborze Watykaskim II nr 90.
Tam e.
27
Episkopat Polski. Wskazania nr 29.
26
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wszechmogcy”. Tej formuy nie wolno zmienia , tak e w mszach koncelebrowanych28.
Przewodniczcy celebracji przed prefacj, nigdy za w czasie samej prefacji, mo e w krótkich sowach wprowadzi wiernych do modlitwy eucharystycznej29. W mszach koncelebrowanych koncelebransi podczas wypowiadania sów Chrystusa nad chlebem i winem, a czyni to zawsze gosem
przyciszonym, wykonuj gest epikletyczny30. Nie wolno przeamywa Hostii
podczas sów konsekracyjnych31. W I modlitwie eucharystycznej, w mszach
koncelebrowanych, wszyscy koncelebransi na sowa: „Równie nam, Twoim
grzesznym sugom” uderzaj si piersi (OWMR 225). Podczas odmawiania
modlitwy „Ojcze nasz”, która rozpoczyna obrzdy komunijne, rce rozkada
tylko przewodniczcy, a w mszach koncelebrowanych wszyscy koncelebransi. Tego gestu nie czyni inni uczestnicy celebracji32. Znakiem pokoju
jest ukon w stron najbli ej stojcych uczestników celebracji lub podanie
im rki. Ten gest wykonuje si w milczeniu. Mo na jednak cicho wypowiedzie yczenie, skierowane do konkretnej osoby: „Pokój Paski niech

28

Episkopat Polski. Przepisy wykonawcze do Instrukcji Kongregacji ds. Sakramentów i Kultu
Boego Inaestimabile donum z 3 kwietnia 1980 r. (11.12.1980). W: Dokumenty duszpasterskoliturgiczne Episkopatu Polski (1966-1998). Red. Cz. Krakowiak, L. Adamowicz. Lublin: 1999 s. 46.
29
Ca prefacj winno si piewa . Wszystkie elementy prefacji, a zatem tak e dialog i aklamacja „wity” stanowi jedn cao . „Oddzielenie dialogu od tekstu prefacji, «kawakowanie»
struktury muzycznej tego hymnu, stoi w sprzecznoci ze witowaniem liturgii. Jeli okolicznoci
do tego skaniaj, mo na recytowa , ale wówczas te powinien by recytowany dialog”
(I. P a w l a k. Muzyka liturgiczna po Soborze Watykaskim II w wietle dokumentów Kocioa.
Lublin: Polihymnia 2000 s. 228). Zaleca si, aby aklamacja „wity” równie bya piewana.
Zob. OWMR 79b.
30
Komisja ds. Kultu Bo ego i Dyscypliny Sakramentów. Odpowiedzi na pytania skierowane
do Komisji. „Anamnesis” 45:2006 s. 109-110. Pytanie: Jakiego gestu powinni u ywa wspócelebransi podczas konsekracji, gestu wskazujcego czy epikletycznego? – Odpowied : Na temat
tego gestu zdania liturgistów s podzielone i napisano ju wiele artykuów. Msza rzymski podaje, e podczas wypowiadania sów konsekracyjnych nad chlebem i winem koncelebransi mog
wycign praw rk w stron chleba i kielicha (OWMR 222 i nastpne). Nie jest to gest
obowizkowy. Dlatego osoba czuwajca nad porzdkiem koncelebry powinna ju w zakrystii
poinformowa , czy bdzie on wykonany i w jaki sposób. Bardzo wa na jest tu jedno w znaku.
Biorc pod uwag aciski tekst Ogólnego wprowadzenia, w którym u yto tego samego
czasownika extendere na opisanie wycignicia rk podczas epiklezy konsekracyjnej, jak i podczas konsekracji oraz fakt, e w zbiorze gestów przewidzianych w liturgii rzymskiej nie ma gestu
wskazujcego, nale y opowiedzie si za gestem epikletycznym podczas wypowiadania sów
konsekracyjnych. Zob. S. C z e r w i k. Potrzeba i gówne myli instrukcji Redemptionis sacramentum. „Anamnesis” 41:2005 s. 74.
31
Episkopat Polski. Wskazania nr 31.
32
Tam e nr 32.
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zawsze bdzie z tob” albo: „Pokój z tob”. Przyjmujcy zawsze odpowiada:
„Amen”. Nie wolno u ywa formuy: „Pokój nam wszystkim”. Celebrans
mo e przekaza znak pokoju usugujcym, zawsze jednak pozostajc w prezbiterium33.
amanie chleba winno si odbywa nad paten. Obrzd ten jest zastrzeony prezbiterowi lub diakonowi. Celebrans, wypowiadajc sowa zachty
przed Komuni: „Oto Baranek Bo y, który gadzi grzechy wiata. Bogosawieni, którzy zostali wezwani na Jego uczt”, ukazuje Hosti, trzymajc
j nad paten albo nad kielichem. Powy szej formuy nie wolno zmienia 34.
Jest bardzo wskazane, aby wierni, podobnie jak przewodniczcy celebracji, przyjmowali Ciao Paskie z hostii konsekrowanych w czasie danej
mszy, a w przewidzianych przypadkach przystpowali tak e do kielicha.
Gdy rozdajcych Komuni jest wicej, to oni przenosz puszki z Najwitszym Sakramentem z tabernakulum na otarz w czasie piewu „Baranku
Bo y”35.
Przewodniczcy celebracji zawsze pierwszy przyjmuje Komuni. Powa nym bdem jest, jeli czyni to dopiero po udzieleniu jej wiernym albo
równoczenie z nimi, po uprzednim przekazaniu im Ciaa Paskiego36.
Trzeba zadba o to, aby piewacy mogli dogodnie przystpi do Komunii, a
nie dopiero po zakoczeniu celebracji (OWMR 86). Zaleca si procesyjne
podchodzenie do przyjcia Ciaa Paskiego. Mo na j przyj w postawie
klczcej lub stojcej. Wierni przyjmujcy Ciao Paskie w postawie stojcej wykonuj wczeniej gboki ukon lub przyklkaj na jedno kolano,
adorujc Chrystusa37.
Podczas mszy koncelebrowanych stosuje si kilka sposobów przyjmowania Komunii (OWMR 242). Jeli koncelebranci otrzymali Najwitsz
Hosti od celebransa gównego lub od koncelebransa, pozostajc na swoich
miejscach, to po spo yciu Ciaa Chrystusa podchodz do otarza, przyklkaj
i spo ywaj Najwitsz Krew. Po wytarciu puryfikaterzem brzegu kielicha
wracaj na swoje miejsca (OWMR 246a).

33

Tam e nr 33.
Tam e, nr 34. Episkopat Polski. Przepisy wykonawcze do Instrukcji Kongregacji ds.
Sakramentów i Kultu Boego Inaestimabile donum s. 46..
35
Episkopat Polski. Wskazania nr 36.
36
Kongregacja Kultu Bo ego i Dyscypliny Sakramentów. Odpowiedzi na przedoone wtpliwoci. „Notitiae” 46: 2009 s. 242-244. „Anamnesis” 60: 2010 s. 14.
37
Episkopat Polski. Wskazania nr 38.
34
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Komunii udziela si przez podanie Hostii wprost do ust. Je eli jednak
kto prosi o Komuni na rk, przez gest wycignitych doni, nale y mu
w taki sposób jej udzieli . Wierni nie mog sami bra konsekrowanego
Chleba ani kielicha Krwi Paskiej (zob. OWMR 160). Nie wolno te
podawa im na rk Hostii zanurzonej we Krwi Paskiej 38.
Po Komunii puryfikuje si naczynia liturgiczne z boku otarza albo przy
kredensie39. Puryfikacji dokonuje celebrans albo diakon lub ustanowiony
akolita. Wod po puryfikacji spo ywa ten, kto jej dokona. Po zakoczeniu
udzielania Komunii mo na wyrazi uwielbienie modlitewn cisz lub
wykonujc psalm, inn pie pochwaln albo hymn – nie litani lub dziesitk ró aca albo koronk (zob. OWMR 88).
4.4. OBRZDY ZAKOCZENIA
Po modlitwie pokomunijnej mo na poda ogoszenia duszpasterskie, które powinny by krótkie i klarownie zredagowane. Jeli przed rozesaniem
jest przewidziane przemówienie osoby wieckiej, to mo e ona przemówi ,
ale nie z ambony, lecz od mikrofonu z miejsca przeznaczonego dla komentatora. Ambony nie powinno si wykorzystywa do wystpie czy przemówie, które nie s zwizane z proklamacj sowa Bo ego40. Bogosawiestwa kocowego, tak e w mszach koncelebrowanych, udziela tylko
przewodniczcy celebracji. Zapraszanie koncelebransów do wspólnego pobogosawienia uczestników liturgii jest wyrazem samowoli. Przewodniczcy liturgii lub diakon rozsya wiernych sowami: „Id cie w pokoju
Chrystusa”. Ci odpowiadaj: „Bogu niech bd dziki”. Tych formu nie
wolno zmienia 41.

ZAKOCZENIE

Przepisy liturgiczne stoj na stra y witoci liturgii, zwaszcza Eucharystii. Pomagaj te owocnie wprowadza wiernych w Wielk Tajemnic
Wiary, czyli w misterium mierci i zmartwychwstania Wcielonego Sowa.
38

Tam e nr 40.
Tam e nr 41.
40
Tam e nr 43.
41
Episkopat Polski. Przepisy wykonawcze do Instrukcji Kongregacji ds. Sakramentów i Kultu
Boego Inaestimabile donum s. 46.
39

68

KS. KAZIMIERZ MATWIEJUK

Poprawno celebracji zawsze jest wyrazem wiadomoci jej przewodniczcego. W ten sposób uzewntrznia on swoj wiar w Chrystusa i wynikajce z niej zrozumienie misteriów zbawienia.
Prawo liturgiczne pozostawia wszelako miejsce na kreatywno . Przewodniczcy celebracji mo e wasnymi sowami sformuowa komentarze po
pozdrowieniu, przed czytaniami, przed prefacj oraz w ramach obrzdów
zakoczenia. Mo e wasnymi sowami sformuowa wstp i zakoczenie do
modlitwy wiernych, mo e tak e wasnymi sowami, na wzór zachty z mszau, sformuowa zacht przed Modlitw Pask. Dobrze jest korzysta
z tych mo liwoci.
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CELEBRATION OF THE HOLY MASS
FAITHFUL TO THE CHURCH’S LEX ORANDI
Summary
Liturgy is a continuation of Christ’s salutary work. The Resurrected One actualizes it in the
Church and through the Church. He wants to introduce man, especially through the holy
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sacraments, into the mystery of His passage through death to resurrection. His salutary presence
in liturgical actions happens by the power of the Holy Spirit.
The Second Vatican Council’s liturgical renovation has been directed at deepening the whole
God’s People’s liturgical awareness of the fact that liturgy is a place and a way of experiencing
Christ’s salutary presence. It also includes rites and liturgical books. Liturgical books contain
norms that concern administering particular holy sacraments. Liturgical law guards the sacred
character of liturgy. It has the obliging force. It does not allow voluntary actions. However, it
gives the celebrant the possibility of creating certain elements within the Eucharist celebration.
The actions should be taken in the spirit of the content of liturgical texts that are included in the
missal.
Translated by Tadeusz Karowicz

Sowa kluczowe: dyscyplina wiary, Eucharystia, kreatywno , liturgia, misterium, odnowa
liturgiczna, samowola.
Key words: discipline of faith, Eucharist, creativeness, liturgy, mystery, liturgical renovation,
lawlessness.

