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CHARYTOLOGIA LITURGICZNA PSALMU 118 (117)
W UROCZYSTOCI, WITA I WSPOMNIENIA
WITYCH PASTERZY

Rok liturgiczny to czas aski i aska czasu zarazem. To czas uobecniania
aski, jej prze ywania, przyjmowania oraz wprowadzania w ycie jej owoców. To czas przekazu charytologii, nauki o asce. Charytologi t poprzez
jej zwizek z tekstami liturgii, ich umiejscowieniem w liturgii i znaczeniem
mo na nazwa charytologi liturgiczn.
Charytologia roku liturgicznego to przede wszystkim – w myl nauczania
II Soboru Watykaskiego – charytologia poszczególnych okresów liturgicznych: „Z biegiem roku Koció odsania cae misterium Chrystusa, poczwszy od wcielenia i narodzenia a do wniebowstpienia, do dnia Pi dziesitnicy oraz do oczekiwania bogosawionej nadziei i przyjcia Pana” (KL 102).
To tak e nauka o asce podczas uroczystoci, wit i wspomnie witych
i bogosawionych Paskich. To nauka i prze ywanie daru aski w witych,
poprzez i dziki nim oraz we wspólnocie z nimi.
Psalm 118 (117) w odpowiednich fragmentach w formule psalmu responsoryjnego podczas Liturgii sowa wystpuje poród tekstów wspólnych o witych
Pasterzach1. cznie poród tych tekstów wspólnych Liturgii sowa znalazo
si jedenacie ró nych psalmów w postaci psalmów responsoryjnych. Nale 
do nich w kolejnoci wystpowania w Lekcjonarzu mszalnym nastpujce
psalmy (oczywicie w odpowiednich fragmentach): 106 (105), 16 (15), 89
(88), 40 (39), 96 (95), 117 (116), 23 (22), 110 (109), 119 (118), 118 (117)
i 67 (66). Zdarza si, e ten sam psalm powraca po kilku ró nych czytaniach
mszalnych, jak Ps 96 (95), który pojawia si po piciu ró nych czytaniach
Liturgii sowa o witych Pasterzach, inne powracaj w ten sposób cztery,
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1
Lekcjonarz mszalny. T. 6. Pozna: Pallottinum 2004 s. 138*.
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trzy czy dwa razy, natomiast, co ciekawe, Ps 118 (117) wystpuje w ten
sposób tylko raz.

1. ASKA POS UGI I POJEDNANIA

Bóg obdarza ask pojednania i przychylnoci, a aska posugi to szczególny znak dziaania Boga w nas2. Psalm 118 (117) w formule psalmu responsoryjnego poród tekstów wspólnych o witych Pasterzach nastpuje po
czytaniu z Drugiego Listu witego Pawa Apostoa do Koryntian (nr 114
czytania) w postaci wierszy 14-20 rozdziau 5. Fragment ten streszczono
sowami z wiersza 18: „Bóg zleci nam posug jednania”3. To nauka o asce
Boga w dziele Jego mioci. Mio ta ujawnia si w solidarnoci, mierci
i zmartwychwstaniu Chrystusa za wszystkich. Dziki tej asce poznajemy
Chrystusa w Jego dziele zbawienia oraz osigamy z Nim zjednoczenie. Przez
ask dokonuje si zarazem odkupienie, odnowienie wszystkiego i stworzenie na nowo w Chrystusie, zwaszcza przez chrzest. Nasz odpowiedzi
na ask mo e by powicenie i oddanie siebie Bogu. To aska przynagla do
dziaania i posugiwania4.
W rzeczywistoci pojednania ask okrela si zasad ycia, nowym rodzajem egzystencji. To pojednanie obustronne. Obejmuje ono usunicie
przez Boga przeszkód na drodze do Niego, a zarazem dar Jego przebaczenia.
Pojednanie to uwra liwienie nas na dziaanie Boga. Pojednanie zobowizuje
równie do goszenia sowa aski, sowa zbawienia oraz upowa nia do wystpowania w imieniu samego Boga. W ten sposób Bóg ask pojednania ze
sob ofiarowuje i zarazem zadaje 5.
W praktyce Ps 118 (117) w Lekcjonarzu mszalnym dla diecezji polskich
przeznaczono na wspomnienia trzech witych Pasterzy, przy czym wszyscy
trzej to prezbiterzy i zakonnicy. Pierwsze to obchodzone 15 marca w archidiecezjach krakowskiej i warszawskiej oraz w diecezji warszawsko-praskiej
2
J. B u x a k o w s k i. Antropologia nadprzyrodzona. Cz. 1: aska i czowiek. Pelplin: Wydawnictwo WSD Diecezji Chemiskiej 1982 s. 39-40; G. G r e s h a k e. Wprowadzenie do nauki
o asce. Kraków: Wydawnictwo WAM 2005 s. 50-51; H. d e L u b a c. O naturze i asce. Kraków: Wydawnictwo „Znak” 1986 s. 56-57.
3
Lekcjonarz mszalny t. 6 s. 137*-138*.
4
H. F r o s. Wprowadzenie do Mszy o witych. Cz. 3. Warszawa: ATK 1982 s. 222-223; Komentarze biblijne do czyta mszalnych. Rok B. Red. S. ach. Lublin: TN KUL 1981 s. 105-106.
5
F r o s. Wprowadzenie do Mszy cz. 3 s. 224; Komentarze biblijne do czyta mszalnych. Rok
C. Red. S. ach. Lublin: TN KUL 1981 s. 39.
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wspomnienie w. Klemensa Marii Hofbauera, prezbitera6, którego ycie
i dziaalno okrela si jako goszenie królestwa aski7. Klemens Maria Hofbauer to zniemczony Czech urodzony na Morawach w 1751 r. Ze sowiaska
nazywany Dworzakiem (czeskie Klement Maria Dvoák). Jak si uwa a,
swoje ycie w duchu posugi móg ksztatowa ju podczas nauki w gimnazjum w Klosterbrück, gdzie poprzez penienie rozmaitych posug w tamtejszym klasztorze zdobywa fundusze na opaty za nauk. Posug jednania
oraz goszenia aski i odkupienia dopeni w Zgromadzeniu Najwitszego
Odkupiciela (redemptorystów), do którego wstpi w Rzymie, a w 1785 r.,
majc 34 lata, otrzyma wicenia prezbitera. Posugiwanie dzieu pojednania i aski poprowadzio go z Rzymu, poprzez Wiede i Kraków, a do
Straslund na Pomorzu Szwedzkim. W latach 1787-1808 pracowa w Warszawie w kociele w. Benona na Starym Miecie, zwaszcza poród cudzoziemców. To pierwszy redemptorysta w Polsce oraz gosiciel aski odkupienia i pojednania w charyzmacie redemptorystów. Ducha posugi zawsze
czy z funkcj wikariusza generalnego Zgromadzenia na kraje pónocne
i innymi funkcjami przeo eskimi. Swoj posug spenia z oddaniem na
ambonie oraz w konfesjonale. Jego sposób dziaania i goszenia wiary przyrównywano do tzw. nieustannej misji. Celem goszenia i nauczania aski
wiary oraz zaradzania ignorancji religijnej zakada szkoy oraz zbiera rodki na ratowanie ubogich. W Warszawie zao y nowicjat redemptorystów.
Podczas wyjazdów do Niemiec, Szwajcarii i Francji poszukiwa miejsc na
zao enie nowych placówek Zgromadzenia. W Wiedniu poprzez swoj posug oddziaywa na wiele wybitnych osób, równie sporód Polonii. Zmar
15 marca 1820 r. w wieku 69 lat. Beatyfikacji dostpi w 1888 r. za spraw
Leona XIII, a kanonizowany zosta w 1904 r. przez w. Piusa X8. Jego
wspomnienie przypada w dzie mierci – 15 marca. Umiejscowienie Ps 118
(117) we wspomnienie tego witego pozostaje w interesujcej korelacji
z okresem przygotowania paschalnego w Wielkim Pocie.
Drugi dzie sporód obchodów liturgicznych witych Pasterzy, w którym wykorzystuje si Ps 118 (117), to obchodzone 18 lipca we wszystkich
diecezjach Polski wspomnienie w. Szymona z Lipnicy, prezbitera9. Aktualno jego postaci i wspomnienia oraz posugi wobec Bo ego planu zbawienia w szczególny sposób wzmocnia w 2007 r. jego kanonizacja w Rzy6

Lekcjonarz mszalny t. 6 s. 14 nr 88.
Msza rzymski dla diecezji polskich. Pozna: Pallottinum 1986 s. 31’.
8
F r o s. Wprowadzenie do Mszy cz. 1 s. 217-219.
9
Lekcjonarz mszalny t. 6 s. 27 nr 224.
7
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mie 10. Goszenie przeze Ewangelii ze szczególnym naciskiem okrela si
jako ask11. Ta aska posugi i pojednania owocowaa i rozwijaa si w tyme witym poprzez jego ycie i przynale no do zakonu tzw. obserwantów,
w Polsce od pewnego czasu nazywanych bernardynami. Urodzi si w Lipnicy koo Bochni okoo 1438-1440 r. Na podstawie zachowanego rkopisu
z kopi redniowiecznych kaza mo na powiedzie , e od samego pocztku
ycia zakonnego szczególnie interesowao go goszenie sowa Bo ego. Podkrela si jego gorliwo w posudze kaznodziei. Peni j w klasztorze na
Stradomiu w Krakowie, zyskujc du e uznanie w rodowisku akademickim,
do którego wczeniej nale a. By przeo onym konwentu w Tarnowie.
ywo uczestniczy w charyzmacie posugi swojego zakonu. W 1472 r. bra
udzia w przeniesieniu ciaa w. Bernardyna ze Sieny oraz w charakterze
delegata w kapitule ogólnozakonnej w Pawii w 1474 r. Wybrano go równie
na delegata na kapitu prowincjaln w Kole, ale nie wzi w niej udziau
z powodu choroby. Pielgrzymowa do Rzymu i Ziemi witej. Tradycja
zakonna utrzymuje, e peni tak e funkcj spowiednika królewskiego oraz
mistrza nowicjuszów. Zmar 18 lipca 1482 r. w Krakowie w wieku okoo 44
lat. Od mierci towarzyszyo mu opinia witoci, a tzw. podniesienia relikwii
dokonano w 1488 r. Beatyfikowany zosta w 1685 r. przez Innocentego IX12,
a kanonizowany – jak ju wspomniano – w 2007 r. przez Benedykta XVI.
Trzecie wspomnienie, w którym u ywa si Ps 118 (117), to obchodzone
23 pa dziernika w caym Kociele powszechnym wspomnienie w. Jana
Kapistrana, prezbitera13, który by duchowym ojcem w. Szymona z Lipnicy.
w. Jan Kapistran urodzi si w 1386 r. w Capestrano w prowincji Aquila we
Woszech. Pochodzi z bogatej rodziny barona i odby studia prawnicze
w Perugii. aski posugi i jednania dozna podczas speniania funkcji doradcy na dworze króla Neapolu oraz sdziego w Perugii. Swoje nawrócenie
i zmian ycia prze y w 1415 r. podczas niewoli i uwizienia. W tym czasie
podj decyzj o zerwaniu zawartego, a niedopenionego ma estwa oraz
wstpieniu w Perugii do zakonu obserwantów. W tym zakonie od 1417 r.
przez czterdzieci lat spenia, z imieniem Jezusa na ustach, przede wszystkim posug kaznodziei. Wdrowa przez wszystkie niemal kraje Europy.
Otacza si gronem franciszkaskiej braci. Budzi sumienia, gorliwo wiary
10

B e n e d y k t XVI. wici to arcydzieo Boej Mdroci [3 VI 2007]. „L’Osservatore Romano” (wyd. polskie) 28:2007 nr 7-8 s. 37-38.
11
Msza rzymski s. 121’.
12
F r o s. Wprowadzenie do Mszy cz. 3 s. 58-59; Cz. G n i e c k i. w. Szymon z Lipnicy.
„L’Osservatore Romano” (wyd. polskie) 28:2007 nr 6 s. 51.
13
Lekcjonarz mszalny t. 6 s. 37, 375-376.
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i liczne powoania. Du o czasu powica tak e spowiadaniu i zakadaniu
dzie miosierdzia, zwaszcza szpitali. W samym zakonie pracowa nad jego
odrodzeniem przy zachowaniu jednoci. Od papie a uzyska dla obserwantów zgod na uniezale nienie od franciszkanów konwentualnych. Wizytowa
placówki w Ziemi witej i Niderlandach. Rozszerzy dziaalno zakonu
poza Alpy. Zasu y si w staraniach na rzecz kanonizacji w. Bernardyna ze
Sieny w 1450 r. Do pracy w Austrii przyby na wezwanie cesarza. Gosi
kazania w Wiedniu i Wiener Neustadt. Dziaa na pograniczu Czech i Moraw
oraz w Bawarii, Turyngii i na lsku. Gosi kazania na rynku w Krakowie.
Przyczynia si do nawróce i przywraca zgod. Podejmowa zadania w sprawach publicznych. By doradc i legatem papie a Eugeniusza IV i porednikiem w sporze przy nastpstwie tronu w Neapolu. agodzi napicia midzy
Madiolanem a Bazyle i na Sycylii. Obok kaza pozostawi po sobie obszern
korespondencj. W stanie wyczerpania trudami zmar 23 pa dziernika 1454 r.
w wieku 68 lat w Ilok nad Dunajem. Otrzyma tytu apostoa zjednoczenia
Europy po schizmie zachodniej. Kanonizacji dostpi w 1690 r.14
Psalm 118 (117) mo e wystpowa bezporednio podczas Liturgii sowa
przede wszystkim w wita witych Pasterzy oraz przy podniesieniu
wspomnie do rangi wita. W dni o randze uroczystoci mo na go wybra
ze susznych racji w miejsce innego psalmu responsoryjnego. We wspomnienia mo e wystpi z racji wyjtkowych, zwaszcza duszpasterskich15.
Podniesienie wspomnienia do rangi wita lub uroczystoci przysuguje na
podstawie zasad kalendarzy partykularnych poszczególnym miejscowociom, danemu kocioowi, zakonowi lub zgromadzeniu, diecezji, regionowi,
prowincji, narodowi lub wikszemu terytorium16.
Ponadto Ps 118 (117) w bogactwie Liturgii sowa o witych Pasterzach
mo e by zastosowany we Mszy w rocznic wice. Tym samym podczas
jubileuszu wice osoba, ycie i dziaalno jubilata jawi si w perspektywie powoania do witoci, do przyjmowania wiadectwa witych
Pasterzy, tak e w prze ywaniu trudów i niepowodze17.

14

F r o s. Wprowadzenie do Mszy cz. 2 s. 380-381.
Wstp 3. W: Lekcjonarz mszalny t. 6 s. 7.
16
Ogólne normy roku liturgicznego i kalendarza 59, I, 4a, c, d; II, 8a, c, d, e, f. W: Msza
rzymski s. [73]-[74].
17
Obrzdy bogosawiestw dla diecezji polskich. Cz. 2. Katowice 2001: Ksigarnia w. Jacka s. 315, 321.
15
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2. ASKA DOBROCI BOGA

aska to dar dobroci Boga18. W uroczystoci, wita i wspomnienia witych Pasterzy uczestnicy Liturgii sowa podejmuj w formie refrenu parafraz sów z pierwszego wiersza Psalmu 118 (117): „Dzikujcie Panu, bo
nasz Pan jest dobry”19. Sowa te nie pojawiaj si ju potem w zwrotkach
psalmu responsoryjnego. Charytologi ukazuje zwaszcza druga cz refrenu, a zarazem jego centrum: „nasz Pan jest dobry”. To rodzaj motywacji
i równoczenie wyznania. W takiej formule psalmu responsoryjnego termin
„aska” bezporednio nie wystpuje, ale nawizuje do niego wyznanie dobroci Boga i Jego bliskoci. Tym samym wyznanie to oznacza rozpoznanie
Boga i Jego przyjcie. Oznacza uznanie bóstwa Jezusa Chrystusa. To dowiadczenie dobroci Boga pozostaje dowiadczeniem w tera niejszoci, ale
na podstawie skutków z przeszoci oraz w perspektywie przyszoci. Tym
samym ask mo na nazwa równie obietnice Boga oraz ich spenianie
w przyszoci. W rzeczy samej aska (hebr. hésed) oznacza wierno Boga
wobec swego ludu. Wierno ta odznacza si hojnoci. Wyra a si w przymierzu Boga z Jego ludem oraz w przyja ni z Nim i jej zawieraniu, a tak e
w dobroci i pomocy tym, którzy nale  do ludu Bo ego oraz Bogu zaufali.
To w szczególnoci w Jezusie Chrystusie dar aski dobroci otrzymuje swoj
peni. W Jezusie Chrystusie aska dobroci to aska Jego Ojca wobec ludzi
i aska Jego samego od Ojca. Obok wiernoci Boga aska w Jezusie Chrystusie otrzymuje tak e imi peni mioci. Ojcowie Kocioa ask Boga
uto samiali tak e z objawianiem Jego chway. Przez takie znaczenie aski
przewija si nade wszystko zwizek Ps 118 (117) z Pasch Izraela oraz
z jego zastosowaniem przy piciu czwartego kielicha podczas wieczerzy
paschalnej20.
W Liturgii sowa poprzez Ps 118 (117) przewa a uto samianie aski
z dobroci Boga. To aska paschalna i dobro paschalna. To aska i dobro
z misterium i w misterium paschalnym Jezusa Chrystusa, Jego wcielenia,
mki, mierci, zmartwychwstania i uwielbienia. Poprzez Ps 118 (117) uroczystoci, wita i wspomnienia witych Pasterzy staj si szczególnie
bliskie szeregu dniom znamiennym dla misterium paschalnego. Uto sa18
B u x a k o w s k i. Antropologia nadprzyrodzona s. 50-51; d e L u b a c. O naturze i asce
s. 45-46; G r e s h a k e. Wprowadzenie do nauki o asce s. 87-88.
19
Lekcjonarz mszalny t. 6 s. 138*.
20
J a n P a w e  II. Psalm 118 – pie radoci i zwycistwa [5 XII 2002]. „L’Osservatore
Romano” (wyd. polskie) 23:2002 nr 4 s. 44.

CHARYTOLOGIA LITURGICZNA PSALMU 118 (117)

107

mienie aski z dobroci Boga na wieki powraca w Ps 118 (117) zwaszcza
podczas wykonywania zwrotek psalmu responsoryjnego Liturgii sowa Wigilii Paschalnej, Mszy w dzie Niedzieli Wielkanocy, pitku i soboty w oktawie Wielkanocy oraz IV Niedzieli Wielkanocy w roku B. Psalmem tym mo na tak e zastpi ka dy inny psalm responsoryjny w okresie wielkanocnym21. Zwizek aski z paschaln dobroci Boga Ps 118 (117) uwydatnia
ponadto poprzez sam refren, a potem tak e w zwrotce psalmu responsoryjnego w Liturgii sowa czwartku XXIV tygodnia zwykego22. Ju w samym refrenie psalmu responsoryjnego zwizek aski z paschaln dobroci
Boga mo na zauwa y w Liturgii sowa jednej z nowych Mszy o Najwitszej Maryi Pannie (przy czytaniu nr 13 w ramach dodatku)23. W Liturgii sowa II Niedzieli Wielkanocy aska czy si ponadto z miosierdziem
poprzez refren tego Psalmu na kanwie wiersza 1: „Dzikujcie Panu, bo jest
miosierny”24. To znaczenie aski poszerza równie obecno Ps 118 (117)
w Liturgii sowa podczas Mszy wotywnej o Tajemnicy Krzy a witego
(przy czytaniach nr 1, 7 i 9). Co ciekawe, wyznanie aski miosierdzia
pojawia si w perspektywie obecnoci w zwrotkach psalmu responsoryjnego
tematyki cierpienia, ucisku, osaczenia, uderzenia, pchnicia, upadku itp.25
Poprzez Ps 118 (117) w Liturgii sowa we wspomnienie w. Klemensa
Marii Hofbauera jest przywoywana tematyka dobroci Boga i Jego Opatrznoci. Hofbauer urodzi si w licznej rodzinie rze nika i w wieku siedmiu lat
dowiadczy mierci ojca, a wychowanie zawdzicza matce. Wspódziaanie
z dobroci Boga podejmowa pocztkowo poprzez prac jako piekarz u norbertanów w Klosterbrück oraz w Wiedniu. Obecnie jako wity jest jednym
z patronów piekarzy, a akcje dobroczynne niektórych rodowisk piekarzy
nazywa si rozdawnictwem „Chleba witego Klemensa”. Sam wity
przejawów dobroci Boga móg upatrywa tak e w pomocy ze strony bogobojnych sióstr von Maul podczas swoich studiów na uniwersytecie26.
Dziki Ps 118 (117) w liturgii wspomnienia w. Szymona z Lipnicy ask
i znak dobroci Boga mo na dostrzec w postaci niemal pokolenia witych
i bogosawionych w Polsce w wieku XV. czyo si z religijnym odnowieniem i wprost ywioem budzenia powoa zakonnych wskutek dziaal-

21

Lekcjonarz mszalny. T. 2. Pozna: Pallottinum 1973 s. 248, 252, 267, 270, 326-327, 441.
Lekcjonarz mszalny. T. 5. Pozna: Pallottinum 1975 s. 36-37.
23
Lekcjonarz do Mszy o Najwitszej Maryi Pannie. Pozna: Pallottinum 1998 s. 223.
24
Lekcjonarz mszalny t. 2 s. 272-273, 275, 278-279.
25
Lekcjonarz mszalny. Pozna: Pallottinum 1977 s. 410, 418, 422 (T. 7).
26
F r o s. Wprowadzenie do Mszy cz. 1 s. 217-218.
22
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noci w tym czasie w Polsce w. Jana Kapistrana27. Niedawna kanonizacja
ukazaa dziaanie aski w w. Szymonie poprzez jego udzia w bogactwie
Chrystusa. Kanonizacja uwydatnia dar przyja ni z Chrystusem, wiadectwo
witego wobec witoci, dobroci i prawdy Boga oraz ask wytrwaej
i czynnej mioci do Chrystusa28.
ask dobroci i bliskoci Boga w dynamizmie dziaalnoci witego Pasterza oraz si jego oddziaywania uwydatnia równie wspomnienie w. Jana
Kapistrana29.

3. ASKA RADOCI, ZWYCISTWA I WIAT A

aska dobroci Boga w swoim dynamizmie i bogactwie wydarze zbawczych to pochodzce od Boga dary radoci, zwycistwa, ocalenia, mocy
i wiata. Dary te to uszczegóowienie dobroci Boga30. W uroczystoci,
wita i wspomnienia witych Pasterzy w pierwszej zwrotce psalmu responsoryjnego w postaci wierszy 15 i 16 Ps. 118 (117) mamy nastpujce sowa:
„Gosy radoci z ocalenia * w namiotach sprawiedliwych / «Prawica Paska
wzniesiona wysoko,* / Prawica Paska moc okazaa»”, w trzeciej zwrotce
za pojawia si wyznanie z wiersza 23: „Stao si to przez Pana, * / i cudem
jest w naszych oczach”. Do tych wyzna dochodz sowa w czwartej
zwrotce z wiersza 27: „Pan jest Bogiem * / i daje nam wiato”31.
aska to dar radoci i zwycistwa. Jest to rado ze zwycistwa. Sam
okrzyk radoci mo na przyrównywa do gosu onierzy po zwycistwie
oraz do gosu podzikowania za to zwycistwo. aska zwycistwa to zarazem ocalenie. Do owej radoci i zwycistwa prowadzi ufno oraz dowiadczanie skutków tej ufnoci w Bogu. aski radoci i zwycistwa dostpuje
ten, kto zachowuje gbi ufnoci w utrapieniu. Samo zwycistwo to zwycistwo Boga i wiernych dziki Bogu. Do tego zwycistwa bowiem wiernych
Bóg prowadzi. To zwycistwo nad zem, które nastpuje po walce z wrogami
sprawiedliwoci, mioci i pokoju oraz sprawcami za. To zwycistwo nad
ssiadujcymi wrogami i czyhajcymi na zgub. Owych przeciwników dowiadcza ten, kto odznacza si prawoci i peni ufnoci. Rado i ocalenie
27

Tam e cz. 3 s. 58; G n i e c k i. w. Szymon z Lipnicy s. 51.
B e n e d y k t XVI. wici to arcydzieo s. 37-38.
29
F r o s. Wprowadzenie do Mszy s. 380 (Cz. 2).
30
B u x a k o w s k i. Antropologia nadprzyrodzona s. 89-90; G r e s h a k e. Wprowadzenie do
nauki o asce s. 100-101; d e L u b a c. O naturze i asce s. 91-92.
31
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to zarazem wywy szenie tych, którzy otrzymuj i przyjmuj ask i przynosz jej owoce. ask radoci i zwycistwa dopenia aska wiata w Bogu32.
Zwycistwo oddaje symbolika wzniesienia prawicy przez Boga. Wzniesiona prawica wyra a moc i potg Boga oraz rodzaj Jego epifanii poprzez
czyny i dziea. W nich ukazuje si ródo siy dziki Bogu. W ten sposób
wiara w moc rki Boga oznacza zarazem wyznanie skutecznoci Jego dziaania w przeciwiestwie do saboci i niepewnoci rki czowieka. To wyra enie podziwu dla dzie Boga oraz uznanie w Nim wodza. Tym samym to
zarazem poczucie aski obecnoci Boga oraz przezwyci ania dowiadczenia
osamotnienia33.
W Chrystusie Jezusie to ocalenie w peni oznacza ask odkupienia i zbawienia. ask staje si tak e ju samo prowadzenie do zbawienia i jego
goszenie. Zreszt w teologii, i nie tylko, zbawienie to synonim ocalenia
(ac. salus, salutis – ocalenie, zbawienie)34.
W ten sposób w liturgii Kocioa dopenia swoje znaczenie zwizek Ps
118 (117) z dzikczynieniem króla za uratowanie ze miertelnego niebezpieczestwa na wojnie. To tak e dopenienie dzikczynienia za powrót Izraela
z niewoli, powstanie spoeczestwa i za odbudow wityni, mimo wielu
trudnoci, po powrocie z niewoli35. To dzikczynienie za zwycistwo
Machabeuszów i odnowienie kultu prawdziwemu Bogu, zwaszcza w wyznaniu z wiersza 16: „Prawica Paska wzniesiona wysoko, * / prawica Paska
moc okazaa”. To dopenienie zwizku Ps 118 (117) z dramatem narodowym. Peni znaczenia otrzymuje gest unoszenia prawej rki przez zwycizc po zakoczeniu bitwy na znak pokonania wrogów narodu, zwaszcza
podczas zwycistwa Judy Machabeusza. To tak e dopenienie uznania w Bogu wodza wojsk. Odbudowa wityni w Jerozolimie zdaje si skania do
jeszcze jednego wyznania aski w wierszu 23: „Stao si to przez Pana * /
i cudem jest w naszych oczach”. Psalm 118 (117) mo e równie przywoywa obrzd tzw. wstpowania Boga na tron36.
Opisane wy ej dowiadczenie znaczenia aski podczas Liturgii sowa
uroczystoci, wit i wspomnie witych Pasterzy zbli a je tak e do Liturgii sowa Wigilii Paschalnej, Niedzieli Wielkanocy w dzie, IV Niedzieli
32

W. B o r o w s k i. Psalmy. Komentarz biblijno-ascetyczny. Kraków: Wydawnictwo Karmelitów Bosych 1983 s. 376-377.
33
J a n P a w e  II. Psalm 118 – witeczny hymn dzikczynny [12 II 2003]. „L’Osservatore
Romano” (wyd. polskie) 24:2003 nr 5 s. 46-47.
34
F r o s. Wprowadzenie do Mszy cz. 3 s. 225.
35
Tam e.
36
B o r o w s k i. Psalmy s. 376-377.
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Wielkanocy w roku B, Mszy wotywnej o Tajemnicy witego Krzy a (wycznie przy czytaniu nr 1) oraz jednej z nowych Mszy o Najwitszej Maryi
Pannie. Z reguy powracaj w zwrotkach psalmu responsoryjnego tych dni
i Mszy sowa z wierszy 16 i 23: „«Prawica Paska wzniesiona wysoko,* /
Prawica Paska moc okazaa» […] Stao si to przez Pana, * / i cudem jest w
naszych oczach”, przy czym sowa: «Prawica Paska wzniesiona wysoko,* /
Prawica Paska moc okazaa” nie wystpuj w pitek w oktawie Wielkanocy
i IV Niedziel Wielkanocy. Z kolei w czwartek XXIV tygodnia zwykego nie
pojawiaj si sowa: „Stao si to przez Pana, * / i cudem jest w naszych
oczach”. Ponadto jedynie w sobot w oktawie Wielkanocy i w jednej z nowych Mszy o Najwitszej Maryi Pannie mamy w jednej ze zwrotek sowa
z wiersza 15: „Gosy radoci z ocalenia * …”37. Co ciekawe, tego rodzaju
dowiadczenie znaczenia aski poprzez Ps 118 (117) podczas Liturgii sowa
znajduje swoje potwierdzenie w czwartek I tygodnia Adwentu. Tylko tego
dnia w zwrotce psalmu responsoryjnego wystpuj sowa z wiersza 27: „Pan
jest Bogiem * / i daje nam wiato”38. W takim duchu ks. W. Danielski, jeden
ze znanych mystagogów liturgii, opatrzy w 1969 r. ten e psalm tytuem:
Pascha, czyli zwycistwo zabitego, a w swoim przekadzie powy sze fragmenty odda nastpujco: „Gdzie sprawiedliwych namioty, tam sycha rado zbawienia; Pan zdziaa cuda swej mocy”, uwydatniajc przy tym sowo
„zbawienia”. Dalej znaczenie dziaania aski Boga przypisa wyznaniu i dowiadczeniu ka dego, kto wypowiada te sowa: „Pan sw prawic mnie
podniós”, podkrelajc sowo „podniós”. Inny fragment psalmu na temat
aski zwycistwa, radoci i wiata odda sowami: „Dziwne to oczom naszym, dzieo to Paskiej prawicy” 39.
We wspomnienie w. Klemensa Marii Hofbauera poprzez dowiadczenie
aski zwycistwa, radoci i wiata z Ps 118 (117) przywoywane jest poszukiwanie przez witego swojego powoania. Przebiegao ono od praktyki
piekarskiej, poprzez podró e do Rzymu i podejmowanie prób ycia poród
pustelników w Tivoli niedaleko Rzymu, a po przerwie tak e w Mühlfrauen
w rodzinnych stronach. Ostatecznie zdoa uprosi dla siebie przyjcie na
nauk w gimnazjum w Klosterbrück. Tak e w Klosterbrück i w Wiedniu, jak
ju wspomniano, kilka razy podejmowa prac piekarza. Nie ustawa wszak37
Lekcjonarz mszalny t. 2 s. 248, 252, 267, 270, 326-327; t. 5 s. 36-37; t. 7 s. 410; Lekcjonarz
do Mszy o Najwitszej Maryi Pannie s. 223.
38
Lekcjonarz mszalny. T. 1. Pozna: Pallottinum 1999 s. 56.
39
W. D a n i e l s k i. Duchem caym… Lublin: Wydawnictwo Ruchu „wiato- ycie” 1995
s. 47-48.
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e w myleniu o kapastwie. Jego duchowo czy si z wytrwaoci oraz
z apostolstwem siy i mocy wiary40.
We wspomnienie w. Szymona z Lipnicy ta cz Ps 118 (117) mo e
uwydatnia w postaci witego Pasterza ask radoci, zwycistwa i wiata
podczas podejmowania przeze decyzji ycia. W 1454 r. podj on studia
w Akademii Krakowskiej i po trzech latach uzyska stopie bakaarza. Z dalszych studiów jednak zrezygnowa na rzecz goszenia Ewangelii i nieoczekiwanie wstpi do zakonu, a wraz z nim dziesiciu innych dotychczasowych
studentów Akademii41.
aska szczególnego rodzaju radoci, zwycistwa i wiata towarzyszy
wspomnieniu w. Jana Kapistrana. Jego ycie, dziaalno i wiadectwo
przypada na czasy zmagania z najazdem Turków na Bakany. Od 1454 r.
anga owa si na rzecz podejmowania przez poszczególne pastwa obrony
chrzecijastwa. Wzywa do tego na sejmach Rzeszy we Frankfurcie nad
Menem i w Wiener Neustadt, a na Wgrzech gosi konieczno krucjaty. To
on przysu y si do udanej odsieczy Belgradu w 1456 r. Przede wszystkim
jednak dziaalno tego witego w su bie zwycistwu wiary i jej wiata
bya wa na w Kociele tego czasu, zwaszcza w obliczu schizmy zachodniej,
dla przezwyci enia poczucia niepewnoci i zagubienia oraz swego rodzaju
ucisku duchowego, zwaszcza poród prostego ludu. Potgoway je rozbie noci w przepowiadaniu, dziaalno kaznodziejów samozwaców oraz radykalizm takich grup, jak sekta biczowników itp. Odbierao to poczucie bezpieczestwa wiary, a dziaalno Jana Kapistrana moga przyczynia si do
uciszenia i pokrzepienia42. W jego nauczaniu odd wik znajdowaa prawda,
e wiato i pokój przynosi pobo no
ycia duchownych. Do tej pory
wspomnieniu w. Jana Kapistrana towarzyszy modlitwa o umocnienie w dowiadczeniach oraz pragnienie Bo ej opieki i trwaoci pokoju w Kociele43.

4. ASKA ODRZUCENIA, BUDOWANIA I WYTRWANIA

W Jezusie Chrystusie rzeczywisto i prawo aski objawia si w szczególny sposób poprzez paradoks odrzucenia, a jednoczenie budowanie i wytrwanie. Oznacza zarazem spenianie si w Nim zapowiedzi aski oraz udos40

F r o s. Wprowadzenie do Mszy cz. 1 s. 218-219.
Tam e cz. 3 s. 58; G n i e c k i. w. Szymon z Lipnicy s. 51.
42
F r o s. Wprowadzenie do Mszy cz. 3 s. 381-382.
43
Msza rzymski s. 217’.
41
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konalenie mo liwoci jej dowiadczania44. To rzeczywisto porednictwa
w Chrystusie. W uroczystoci, wita i wspomnienia witych Pasterzy w trzeciej zwrotce psalmu responsoryjnego mamy sowa z wiersza 22 Ps 118
(117): „Kamie odrzucony przez budujcych * / sta si kamieniem wgielnym”45. To zaledwie poowa zwrotki, ale zarazem przekaz rzeczywistoci
aski poprzez siganie do jej fundamentów i do budowania na asce pomimo
rzeczywistoci odrzucenia. Tematyka aski w Jezusie Chrystusie na kanwie
Ps 118 (117) to swego rodzaju konsekwencja wezwa i wyzna: „Otwórzcie
mi bramy sprawiedliwoci […] Oto jest brama Pana”. To w Jezusie Chrystusie, niczym w bramie zbawienia, dowiadcza si otwarcia dostpu do
ycia wiecznego oraz otwarcia nowej bramy sprawiedliwoci i usprawiedliwienia. Zdaniem Ojców Kocioa oznacza ono przechodzenie przez bram
w Chrystusie i dowiadczanie bogosawiestwa przez wszystkich, którzy
przez ni przechodz i pod aj swoj drog w witoci i sprawiedliwoci.
To aska zdolnoci czynienia wszystkiego w poczuciu pokoju serca 46.
W ogólnoci ten fragment Ps 118 (117) zachowuje zwizek z innymi jego
partiami penymi przestróg, zacht, prób, bogosawiestw i wyzna. To
tak e wyznanie zdumienia nad ask Boga w zwizku z wejciem do wityni, a zarazem rodzaj aklamacji na cze odrzuconego kamienia wityni
oraz echo wyznania w Bogu skay ocalenia. To rodzaj hymnu w poczeniu
z prob ludu o dalsz pomoc, aby zawsze mo na byo wielbi Boga47.
W ten sposób Liturgia sowa siga do symboliki kamienia wgielnego
w podstawie i fundamentach budowli. Kamie wgielny zapewnia jej stabilno , czy, podpiera i scala. Zgbianie jego roli to poszukiwanie i znajdowanie odpowiedzi na pytanie, jak budowa . Ju w okresie elaza taki
kamie, nazywany tak e gow naro nika czy gow wga, starannie ociosywano. Odczytanie symboliki kamienia wgielnego wymaga specjalistycznego wiedzy z zakresu architektury i uwzgldnienia, e czy on ze sob
ssiednie mury i stanowi zwornik uku jako ostatni kamie znajdujcy si na
styku dwóch póuków. Przewy sza wielkoci inne bloki. Jego du a i gadka powierzchnia nadaje si do umieszczania inskrypcji z hasami religijnymi, imieniem architekta lub króla oraz dat wzniesienia. Swoje znaczenie
kamie ten ma nie tylko w procesie budowy, ale zachowuje je tak e podczas
44
B u x a k o w s k i. Antropologia nadprzyrodzona s. 150-151; G r e s h a k e. Wprowadzenie
do nauki o asce s. 98-99; d e L u b a c. O naturze i asce s. 86-87.
45
Lekcjonarz mszalny t. 6. s. 138*.
46
J a n P a w e  II. Psalm 118 – pie radoci s. 43-44.
47
T e n e. Psalm 118 – witeczny hymn s. 46-47.
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rekonstrukcji wityni. W Ps 118 (117) najpierw nastpuje odrzucenie kamienia przez budujcych (to m.in. symbol wydania kogo na mier ), ale
pó niej ten sam kamie staje si kamieniem wgielnym dziki asce i wybraniu przez Boga dla zawarcia przymierza ze swoim ludem. Odrzucenie to
tak e symbol zlekcewa enia i odrzucenia Izraela przez pastwa walczce ze
sob o wadz nad Azj, a tak e niejednokrotnie odrzucania i gardzenia
królem przez naród. W Jezusie Chrystusie najpierw odrzucenie aski kamienia wgielnego, ale pó niej jej odkrycie, uznanie, przyjcie i budowanie na
niej prowadzi do aski jednoci w Kociele48. To sam Chrystus si ofiaruje
dla trwaoci i bezpieczestwa Kocioa, a jednoczenie dla budowania przez
wiernych wasnego domu ycia w Kociele. Kamie wgielny przywouje
jednoczenie symbolik Chrystusa jako skay zbawienia oraz nadania przez
Niego imienia Opoki (Skay) tak e w. Piotrowi Apostoowi. To aska dla
zachowania wytrwaoci i niezomnoci wiary. W Jezusie Chrystusie aska
kamienia wgielnego staje si ask chwalebn i paschaln. To dowiadczenie przemiany odrzucenia i nierozpoznania kamienia wgielnego w przyjcie i wywy szenie, a tak e zapowied wejcia Chrystusa do swojego królestwa. To opis trudnej próby Chrystusa, Jego przejcia przez ni a po
przysporzenie chway dziki tej próbie. To zachta dla chrzecijan do zaufania Jezusowi oraz do przyjcia i uznania Jego aski. To aska dla ka dego
z wiernych. Ojcowie Kocioa jednak zalecali, by zamiast poszukiwa skay
wokó siebie, poszukiwa jej w sobie. Ska nazywali takie dziaania i myli,
które s fundamentem budowy wasnego domu ycia odpornego na burze
i zakusy zych duchów. Uto samianie si wiernych ze ska uznawali za warunek pewnoci aski obecnoci wewntrz i w gbi Kocioa oraz zapobiegania zwycistwom za49.
Tematyka aski odrzucenia, budowania i wytrwania z Ps 118 (117) pojawia si w formule psalmu responsoryjnego podczas Liturgii sowa tak e
w Wigili Paschaln, Niedziel Wielkanocy podczas Mszy w dzie, w pitek
w oktawie Wielkanocy, II Niedziel Wielkanocy, IV Niedziel Wielkanocy
w roku B oraz we Mszy wotywnej o Tajemnicy witego Krzy a (wycznie
przy czytaniu nr 1)50. Przy tym w pitek w oktawie Wielkanocy i IV Niedziel Wielkanocy dowiadczenie to wzmacnia obecno tego fragmentu
Psalmu zarówno w refrenie, jak i w strofce psalmu responsoryjnego.
Wszelako w refrenie fragment ten wymaga pewnej parafrazy wiersza 22 ze
48

F r o s. Wprowadzenie do Mszy cz. 3 s. 225.
J a n P a w e  II. Psalm 118 – witeczny hymn s. 46-47.
50
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wzgldu na wymogi melodii i w efekcie uzyskuje posta : „Kamie wzgardzony sta si fundamentem”51.
Takie znaczenie aski odrzucenia, budowania i wytrwania skonio mystagoga liturgii do przeo enia powy szego fragment Ps 118 (117) nastpujco:
„[…] Dzieo to Paskiej prawicy: / e kamie raz odrzucony / jest fundamentem Budowli”. Przy czym podkrelone zostao sowo „fundament”52.
Nie inaczej nauki o asce odrzucenia, budowania i wytrwania mo na
dowiadczy , dziki Ps 118 (117), we wspomnienie w. Klemensa Marii
Hofbauera, który by wiadkiem ponurej dla Kocioa epoki schyku XVIII
i pocztków XIX wieku. Nie zazna wzgldów, wygód ani odpoczynku.
W Warszawie dowiadczy wielu trudnoci od wadz zaborczych, a potem od
wadz Królestwa – a po wygnanie redemptorystów z Warszawy w 1808 r.
Tuaczka odrzucenia prowadzia przez Kistrzy do Wiednia. Podczas jednej
z kwest charytatywnych na rzecz ubogich Klemens zosta uderzony przez
kogo w policzek, czego pozostaoci jest znane jego powiedzenie: „To dla
mnie, a co dla moich podopiecznych?”53
Z kolei w. Szymon z Lipnicy móg dowiadczy aski odrzucenia, budowania i wytrwania zwaszcza wtedy, gdy w Krakowie sprawowa opiek nad
chorymi podczas epidemii w 1482 r., co spowodowao, e sam si zarazi
i po piciu dniach zmar54. Ten charyzmat w. Szymona zosta w sposób
szczególny uwydatniony zwaszcza podczas kanonizacji, co dao asumpt do
przywoywania wiadectwa tego witego w opiece nad cierpicymi z powodu ubóstwa, osamotnienia i niesprawiedliwoci spoecznej55.
Natomiast w. Jan Kapistran szczególnego rodzaju odrzucenia dowiadczy w Pradze, gdy odmówiono mu prawa do przemawiania. Tak cen
zapaci za obron fundamentów wiary wobec sekt, zwaszcza kalikstynów56.
Reasumujc mo na stwierdzi , e charytologia liturgiczna Ps 118 (117)
w uroczystoci, wita i wspomnienia witych Pasterzy w peni rozwija
zarówno dynamizm, jak i gbi rzeczywistoci aski.
1. Charytologia ta oddaje dynamizm oraz istot dziaania i daru Boga
w witych przez porednictwo Jezusa Chrystusa. Psalm 118 (117) uwydatnia w tym wzgldzie symbolik bramy zbawienia w Chrystusie. Dynamizm
51
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aski dziaania Boga dotyczy takich poj teologicznych, jak: obietnica,
wierno , dobro , przymierze, pojednanie, miosierdzie, budzenie powoa,
objawienie chway. Dynamizm ten przejawia si w prowadzeniu witych
przez Boga, zwaszcza w poszukiwaniu dróg ycia i powoania. Jednoczenie w centrum dziaania Boga pozostaje mka, mier i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. W tych wydarzeniach wici znajduj si do
podejmowania swojej dziaalnoci i znoszenia przeciwiestw. To uprawnia
do posugiwania si pojciem prze ywania anamnezy ze witymi.
2. Charytologia wskazuje na wspódziaanie witych Pasterzy z darem
aski i jego rozwijanie. Psalm 118 (117) przekazuje nauk, e wspódziaanie
to owocuje radoci, moc, ocaleniem, pokrzepieniem, uciszeniem, pokojem
serca, odbudow ze zniszcze, obron wiary. Dziki asce przychodzi zwycistwo nad zem oraz nad wrogami sprawiedliwoci. Wspódziaanie z ask
sprzyja wytrwaoci i pomna aniu dobra pomimo odrzucenia, cierpie, ucisku, niepowodze. Owocuje tak e darem wiata ycia poród ró norakich
zamtów. W szczególny sposób uwydatnienie dotyczy wspódziaania witych Pasterzy z ask poprzez goszenie wiary i sowa Bo ego, rozwój
wspólnot zakonnych, ordownictwo na rzecz zgody oraz poprzez czyny
miosierdzia wobec cierpicych, chorych i ubogich. Tak si skada, e wici
Pasterze, których dziaalno w ten sposób owocowaa dziki asce, podejmowali swoj aktywno przede wszystkim lub tak e w Polsce.
3. Charytologia zobowizuje wspólnot Kocioa dziki wiadectwu witych Pasterzy do wyznawania daru aski, dzikczynienia i zdumienia oraz do
budowania jednoci. Odpowiedzi na dar aski pozostaje powicenie, zaufanie i oddanie Bogu oraz trwanie przy fundamentach wiary.
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LITURGICAL CHARITOLOGY OF PSALM 118 (117)
ON SOLEMNITIES, FEASTS AND MEMORIALS OF SAINT PASTORS
Summary
Putting Psalm 118 (117) in the Liturgy of the Word on solemnities, feasts and memorials of
saint Pastors contributes to transmitting the teaching about grace and to actualizing grace, experiencing it, accepting and implementing its fruit. The concept of liturgical charitology means here
charitology in liturgical texts and in the way it is formed, especially in joining the Psalm with the
passage 2 Cor 5,14-20 and its subject of service and conciliation thanks to the passion, death and
resurrection of Jesus Christ. In this way charitology of Psalm 118 (117) is concerned with three
memorials of saint Pastors and monks, and especially when the memorials are elevated to the
rank of a solemnity (sollemnitas) or a feast (festum). The solemnities or feasts refer to Saint
Clemens Maria Hofbauer — on 15th March, Saint Szymon of Lipnica — on 18th July, and Saint
John of Capistrano — on 23rd October. In this form of Liturgy of the Word on these feasts or
celebrations grace is revealed first of all in God’s dynamic action. In the service of grace of reconciliation especially the Saints’ activity is inscribed that aims at preaching God’s Word and at
the work of salvation, teaching faith and involvement in the development of one’s own religious
orders, but also in one’s own conversion or in harmony between towns or countries. In God’s
grace of paschal kindness, His faithfulness and glory, the Saints’ experience of help and protection is inscribed, especially in their childhood years, and then the power of their effect on others
that is owed to following God’s kindness in their lives. In the grace of joy, victory and light, the
Saints’ way is inscribed of searching for their vocation, their fight with themselves, trust in God
and service for the defense of faith. In the grace of rejection, building and perseverance, the
Saints’ faithfulness is inscribed to the foundations of faith, to unity of the Church, despite adversities, as well as service to the poor, sick and suffering.
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