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Dar i Tajemnica
Pami tamy zapewne te s owa Jana Paw a II z roku jego Z otego Jubileuszu, które tak 
trafnie mówi , czym jest kap a stwo w Ko ciele. Przywo uj  je dzi , w przededniu 
rozpocz cia Roku Kap a stwa. Zapowiadaj c go, Benedykt XVI mówi , e ma on 
„sprzyja  d eniu ksi y do duchowej doskona o ci, od której przede wszystkim 
zale y skuteczno  ich pos ugi”, bo chocia  „sakramenty dzia aj  skutecznie bez 
wzgl du na sytuacj  egzystencjaln  danego ksi dza, potrzebne, a nawet niezb dne 
jest d enie do moralnej doskona o ci, które winno by  obecne w ka dym 
kap a skim sercu”.

Rok Kap a stwa Papie  rozpocznie 19 czerwca nieszporami w uroczysto  
Naj wi tszego Serca Pana Jezusa, która od 1995 r. jest dniem modlitw o u wi cenie 
kap anów. Specjalnie na t  okazj  do Rzymu przywiezione zostan  relikwie w. Jana 
Marii Vianneya, proboszcza z Ars, bo, jak wiemy, Rok Kap a stwa zwi zany jest 
z przypadaj c  4 sierpnia 150. rocznic  mierci tego „prawdziwego wzoru pasterza 
w s u bie owczarni Chrystusa”. Obchody zako cz  si  19 czerwca 2010 r. na placu 
w. Piotra podczas wiatowego spotkania kap anów.

Wczytuj c si  ostatnio w kazania w. Jana Marii Vianneya, znalaz em zdanie, które na 
pewno b dzie mi towarzyszy o w zamy leniu nad „Darem i Tajemnic ”: „kap a stwo 
jest mi owaniem Serca Jezusowego”. Przypominaj  mi si  tak e s owa 
wspó za o yciela mojego zgromadzenia zakonnego S ugi Bo ego ks. Ignacego 
Posadzego, który wiele razy powtarza , e „Chrystus musi si  sta  pasj  
i nami tno ci  kap a skiego serca”. O tym „mi owaniu” b dziemy stara  si  pisa  
w tym szczególnym roku. Zaczynamy w tym numerze ok adk  i tekstem ks. Jana 
Sochonia wprowadzaj cym nas w klimat tego kap a skiego roku. Z kolei w rubryce 
„Z nauczania Ko cio a” podajemy pe ne t umaczenie dekretu Penitencjarii 
Apostolskiej o odpustach z okazji Roku Kap a stwa.

Tematem wiod cym bie cego numeru s  obrz dy wst pne Mszy wi tej, czyli 
liturgia gromadzenia si . Tak wiele dzieje si  na pocz tku Eucharystii, a tak cz sto 
w ogóle na to nie zwracamy uwagi. Swoistym przewodnikiem po ca o ci obrz dów 
wst pnych jest artyku  ks. Krzysztofa Filipowicza. Najpierw jednak warto sobie 
u wiadomi , kto celebruje liturgi . Teologia podaje nam tu poj cie zgromadzenia 
liturgicznego, które od Vaticanum II jest przedmiotem wielu prac i analiz. To 
zainteresowanie wynika z dowarto ciowania Ko cio ów lokalnych, w których „Ko ció  
Chrystusowy jest prawdziwie obecny” (KK 26). Rzeczywisto  zgromadzenia 
liturgicznego przybli a nam wybitny specjalista w tej dziedzinie ks. prof. Helmut 
Sobeczko. W pewien sposób uzupe nia go tekst innego liturgisty ks. prof. Bogus awa 
Nadolskiego, który z w a ciw  sobie pasj  przekonuje Czytelników, e „Pan z wami” 
to co  znacznie „wi cej ni  pozdrowienie”.

Obok tego inne ciekawe artyku y i rozwa ania. Zapraszam do lektury.
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ks. Jan Socho  SChr, WarszawaNaj wi tsze
Serce Jezusa

– ród o wi to ci kap anów
 Nic tak nie zbli a do siebie tych dwóch poj : „ser-

ce” i „kap a ska wi to ”, jak uroczysto  Naj wi t-
szego Serca Pana Jezusa. czy je bowiem pragnienie 
poznania Boga i zarazem mi osnego przylgni cia do 
Niego. Tego rodzaju wydarzenie spe nia si  dzi ki 
Chrystusowi, który – jak opowiadaj  Ewangelie – od-
krywa przed lud mi swoje Serce, ujawniaj c osobist , 
intymn  relacj  z Ojcem. W ten sposób zyskujemy 
podstaw  do kontemplacji Serca Pana Jezusa, ale te  
Jego Cz owiecze stwa. Wierzymy przecie , e jest On 
i Bogiem, i Cz owiekiem. Chc c wi c dotrze , cho by 
tylko w ograniczony sposób, do miary Jezusowego 
Serca, aby wed ug niej móc post powa , powinni my 
ws uchiwa  si  w tre ci sugerowane przez styl ycia 
Chrystusa, w Jego nauczanie, odkrywa  i zapami tywa  
fundamentalne zasady, jakimi si  kierowa . Nie mamy 
innej mo liwo ci, aby odczu  mi o  Boga objawion  
w Sercu Pana Jezusa.

 Przy tym warto u wiadomi  sobie, co w najg b-
szej istocie oznacza sam termin „serce”. Wspó cze-
nie kojarzymy go najcz ciej ze sfer  uczuciowo ci, 

emocjonalno ci, psychologicznej za y o ci. Ma to 
pewien zwi zek z tradycj . Ju  u Homera serce sta-
nowi o dynamice rado ci, zachwytu, miechu. W nim 
mie ci si  mi o ; sercem rodzice kochaj  swoj  córk , 
a bogowie kochaj  pewnych ludzi (m czyzn) i miasta. 
Ale serce wyzwala te  uczucia negatywne, na przyk ad 
gorycz, smutek, gniew, niejasne po danie.

 Natomiast w kulturze hebrajskiej poj cie „serca” 
zyskuje szerszy zakres znaczeniowy. Odnosi si  ono 
nie tylko do afektów, ale i do my lenia, introspekcji, 
aktów decyzji; poprzez serce przejawia si  zagadkowa 
obecno  i dzia alno  Boga. Buduje ono wewn trz-
n  przestrze , gdzie mo e dochodzi  do spotkania 
cz owieka z Bogiem. Nawet je eli cz owiek odwraca 
si  od Stwórcy, lekcewa y zobowi zania p yn ce 
z przymierza, stara si  Go omamia  ró nego rodzaju 
sztuczkami i oszustwami, nie przynosi to nigdy spo-
dziewanych rezultatów, gdy  Jahwe „przenika serce” 
(Jer 17,10), widzi to, co najbardziej skryte. Jedynie po-
stawa serca pokornego, skruszonego, nawracaj cego 

si  przywraca utracon  wi  z Bogiem, który nie chce 
ci g ego pogr ania si  ludu wybranego w ciemno-
ciach grzechu i obiecuje „nowe serce”, ofiarowane 

przez Jezusa Chrystusa.
 Chrystus wie, e serce stanowi o warto ci cz o-

wieka; ma wielki potencja  nie tylko uczuciowy 
(kocha, l ka si , trwo y, gniewa si , zazdro ci, bywa 
zatwardzia e i tak dalej), ale i ci le religijny. Serce 
rozpoznaje – u yjmy wspó czesnego j zyka – ludzkie 
„ja”, wiadomy siebie podmiot, wy aniaj cy z w asnej 
g bi wszelkie decyzje. W nim w a nie rozgrywa 
si  tajemnica wiary, która – je eli znajdzie w sercu 
zakorzenienie i potwierdzenie – zawsze prowadzi 
do zbawienia. Tym bardziej e w sercu i poprzez nie 
dzia a Duch wi ty. Dlatego potrafimy kontemplowa  
Serce Jezusa, duchowo zamieszkiwa  w Nim, zysku-
j c ask  na ladowania Mistrza, czyli wst powa  na 
drog  wi to ci. St d konieczno  ycia moralnie 
uporz dkowanego, otwartego na potrzeby bli nich, 
wpatrzonego w sprawy tego wiata, jednak w taki 
sposób, e nie przes aniaj  one ostatecznej perspek-
tywy, jak  jest „wytrwanie przy Panu” (Dz 11,23).

 Trzeba by  przygotowanym na pokorn  skruch , 
niekiedy potwierdzon  zami, nigdy nie poddawa  si  
rozpaczy, raczej z wdzi czno ci  przyjmowa  Jezusow  
yczliwo , która nie ma granic; zdoby  wyra n  wia-

domo , e nawet najwi ksza nieprawo  nie od cza 
od Mi osiernego Serca Zbawiciela, co jednak nie znaczy, 
e wszystko wolno. Z woli Bo ej zostali my odkupieni 

Krwi  Chrystusa, który grzechy wiata wzi  na swoje 
barki i przepali  je cierpi c  mi o ci . Odt d je eli po-
trafimy kocha , zbli amy si  do Nieba, stanu wiecznej 
szcz liwo ci. Kiedy za  w ada nami egoizm, popadamy 
w stan piekielnego odtr cenia. Tych okre le  u ywamy 
dzisiaj z przesadn  ostro no ci . Jednak nie mo emy 
zapomina  o paraleli mi dzy wieczno ci  ycia i wiecz-
no ci  odrzucenia. W tej stawce serce odgrywa rol  
trudn  do przecenienia. Sprawia, e anga ujemy ca y 
swój duchowy wymiar, wraz z w adzami rozumu, woli, 
uczu , d e , aby nasza wierno  Chrystusowi nie za-
nika a. Ponadto umacniamy przekonanie, e serce jest 

cenniejsze od naszej cielesno ci, która – cho  wa na 
– nie mo e sta  si  pierwszym kryterium dzia ania. 

 Powinni my si  wi c modli  za duchownych, którzy 
s  szczególnie nara eni na przeró ne niebezpiecze -
stwa. Niekiedy uwa aj  si  za ludzi „wywy szonego 
stanu”, syc c si  przekonaniem, e zostali wybrani jako 
duchowni, a zatem gruntownie wyró nieni, gdy chodzi 
o sprawy duchowego zaanga owania. Tymczasem ich 
misja jest przede wszystkim darem Chrystusa, b d -
cym konsekwencj  Jego mi o ci do ludzi; darem, jaki 
dosy  atwo roztrwoni . Duma, pró no , ezoteryzm 
i tak dalej s  bezpodstawne i nie uprawnione. Zreszt  
przynale no  do okre lonego „stanu” czy te  pe nie-
nie pewnego urz du w Ko ciele nie definiuje, który 
ksi dz prowadzi „ ycie duchowe” lub gdzie okazuje 
si  autentyczna chrze cija ska duchowo . Nie nale-
y u ywa  okre le : „specjalna” czy „doskonalsza” 

duchowo , gdy jest mowa o kap anach.

 Ksi a zapominaj  te  cz sto, e pozostaj  ka-
p anami przy o tarzu, w konfesjonale, w szkole, na 
ulicy – czyli wsz dzie. Ich misja nie odsy a do ycio-
wych peryferii. Powinni wystrzega  si  zniech cenia 
i rozczarowania, które bierze si  st d, e nie traktuj  
w asnego ycia wewn trznego jako najwa niejszego 
przedsi wzi cia pastoralnego; nadto gubi  praktyk  
cz stej spowiedzi, która sprawia, e ja niej widzi si  
samego siebie, oraz potrzeb  adoracji Naj wi tszego 
Sakramentu. Nie zawsze w a ciwie rozpoznaj , e 
kap a skie ycie duchowe ma by  skoncentrowane 
na tym, co obiektywnie wa ne. Chodzi tu o prymat 
obiektywnej pobo no ci kap a skiej, czyli zwi zanie 
codzienno ci z Msz  wi t , z medytacj  brewiarzow  
i sakramentami. Chodzi te  o w a ciwe rozpoznanie, 
czym jest ludzkie ycie uczuciowe. Kap a stwo – 
to przecie  przed u enie Serca i ust Pana Jezusa, 
zaprezentowany przez Niego styl bycia, w którym 
najwa niejsza jest pos uga sakramentalna, maj ca na 
celu utrzymanie wiernych na drodze wiary. Nie jest 
ono nastawione samo na siebie, lecz trwa jako forma 
wspó towarzyszenia ludziom (wspólnotom religijnym) 
w ich trudzie dorastania do wymogów postawionych 
wiatu przez Stwórc . Kap a stwo jest i musi by  

znakiem sprzeciwu wobec ka dej formy z a, niespra-
wiedliwo ci, grzechu.

 Ze strony ksi y wymaga to odwagi i dyscypliny 
(tak e tej wynikaj cej z zasady pos usze stwa w a-
dzy ko cielnej), ale nade wszystko wymaga to wiary 
w „czyste i pokorne Serce Jezusa” (Mt 11,29), które – 
zw aszcza po zmartwychwstaniu – ma moc poruszania 
ludzkiego serca, wyzwalania silnych emocji religijnych, 
po czonych ze skróceniem poznawczego dystansu 
mi dzy cz owiekiem a Bogiem. w. ukasz w swojej 
ewangelicznej opowie ci przytacza charakterystycz-
ne wyznanie uczniów wypowiedziane w drodze do 
Emaus: „Czy serce nie pa a o w nas, kiedy rozmawia  
z nami w drodze i Pisma nam wyja nia ?” ( k 24,32). 
Kiedy wi c Chrystus objawia tajemnice swego Serca, 
nie wy czaj c podatno ci na ból, bezradno  (wszak 
jest równie  Cz owiekiem!), wówczas w sposób na-
turalny wielbimy Go, odnajdujemy duchowy spokój 
w kontemplowaniu obrazu Serca Jezusowego. W ten 
sposób wyra amy fascynacj  Osob  Chrystusa, który 
przyci ga do siebie w sposób zniewalaj cy, urzeka, 
ol niewa, oczarowuje, zachwyca, frapuje, ekscytuje, 
rozpala, wreszcie zaprasza do medytacji, aby przywo-
a  niektóre tylko formu y z nad wyraz (w tym przypad-
ku) bogatego polskiego zasobu s ownikowego. Ale te  
wywo uje l k, niepokój, niecodzienne rozdra nienie. 
Co prawda, obecnie nie dochodzi do konfliktów do-
gmatycznych, jakie mia y miejsce chocia by podczas 
Soboru Efeskiego (431 r.), gdy  yjemy w epoce niezbyt 
czu ej na dogmatyczne wymiary zbawczego or dzia, 

, g y j p

Kap a stwo
      – to przecie
    przed u enie Serca
      i ust Pana                Jezusa

Fot.: Danka Witkowska

6/2009
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ZANIM DZIECKO PRZYST PI
DO PIERWSZEJ KOMUNII WI TEJ

 W czerwcu cz sto maj  miejsce 
Pierwsze Komunie wi te i pierw-
szokomunijne rocznice. Zatem jest 
to dobry czas dla rodziców, a tak e 
rodziców chrzestnych do w asnej 
refleksji i rozmowy z dzieckiem. Na 
podstawie w asnych do wiadcze  
mog  oni opowiedzie  dziecku:

• jak wa ne znaczenie w yciu 
ma przyjmowanie Komunii wi tej,

• jak wielkim oparciem dla ka -
dego cz owieka jest Eucharystia, jak 
ogromna jest w niej si a,

• jak bardzo Sakrament ten po-
maga w codziennym pod aniu 
przez trudny wiat.

 Przygotowanie do Pierwszej 
Komunii wi tej – to tak naprawd  
przygotowanie do pierwszego pe ne-
go uczestnictwa w Eucharystii. Musi 
wi c ono obejmowa  nast puj ce 
wymiary: s owo Bo e, sakramental-
n  obecno  Chrystusa i wynikaj c  
z niej mi o  wobec wspólnoty – mi-
stycznego Cia a Chrystusa, prze y-
wanie Dnia Pa skiego oraz modli-
tw  osobist , a wreszcie podj cie 
chrze cija skiej odpowiedzialno ci. 
Dopiero gdy przygotujemy dziecko 
do prze ywania tych wszystkich 
elementów, mo emy powiedzie , 
e przygotowali my je do pe nego 

udzia u w Eucharystii.
1. Trzeba nauczy  dziecko modli-

twy indywidualnej i wspólnotowej.
2. Liturgia s owa jest integraln  

cz ci  Mszy wi tej. Dlatego 

niemniej jednak Osoba Chrystusa czy i dzieli zara-
zem, szczególnie w relacjach tworz cych si  mi dzy 
ró nymi religiami, cho  nie tylko.

 My, katolicy, przyjmujemy, e Pras owo – Logos, 
b d ce u pocz tków kosmicznego istnienia, ma wy-
miar Jezusowego Serca, zatem wskazuje i na ludzkie 
serce. Z tej racji mo emy szerzy  w a ciwy kult, gdzie 
raz b dziemy podkre lali m k  Chrystusa, wskazuj c 
znaczenie otwartego boku Um czonego Mesjasza, 
czyli na rol  ycia sakramentalnego, innym razem 
zwrócimy uwag  na obowi zek zado uczynienia 
za zniewagi uczynione Jezusowemu Sercu oraz nie-
odzowno  odnajdywania w braciach oznak Boskiej 
mi o ci. Jednak zawsze b dzie chodzi o o to, aby nie 
zagubi  mi o ci w g szczu wielu uczu  zmys owych, 
cielesnych, psychicznych, które ograniczaj  si  do 
nieosobowych do wiadcze .

 Czy ksi a bywaj  zdolni do takiego religijnego 
czynu? I w jaki sposób powinni przenosi  zdobycze 
kontemplacji Serca Jezusa w krajobrazy codziennego 
pos ugiwania? Czy przypadkiem nie stracili zapa u 
towarzysz cego pocz tkom ich pracy kap a skiej, nie 
zostali opanowani przez ducha nihilizmu i popadaj  
w okowy liturgicznej rutyny? Czy staraj  si  pisa  
dzieje w asnej duszy przeciw temu wszystkiemu, co 
uchodzi w wiatowych rankingach za warte po wi -
ce ? Czy maj  w sobie ów duchowy ogie  potrzebny 
do tego, aby przekracza  u udy, które cisn  si  do ich 

umys ów jak krzyki targowych sprzedawców i odda-
laj  od Serca Chrystusa?

 Z tych troskliwych pyta  wy ania si  potrzeba 
modlitwy o to, aby kap ani starali si  y  w wi to ci, 
w pokornym na ladowaniu Serca Zbawiciela. W tym 
Sercu przejawia si  bowiem najg bszy sens Cz owie-
cze stwa Chrystusowego, a poprzez nie najg bsza 
tajemnica Wcielenia: jedno  Boskiej i ludzkiej natury 
w Bogu-Cz owieku. Oto ród a modlitwy o wi to  
kap anów, ugruntowane w rozmy laniu o Naj wi t-
szym Sercu Pana Jezusa.

 Dietrich von Hildebrand, analizuj c uczuciowo  
ludzk  i Bosk  Boga-Cz owieka, zako czy  swe 
rozwa ania fragmentem prefacji na uroczysto  Naj-
wi tszego Serca Jezusowego: „Zaprawd  godne to 

i sprawiedliwe, s uszne i zbawienne, aby my zawsze 
i wsz dzie Tobie sk adali dzi kczynienie, Panie, Ojcze 
wi ty, wszechmog cy wieczny Bo e. Z Twojej woli 

jednorodzony Syn Twój wisz cy na krzy u zosta  prze-
bity w óczni  o nierza, aby otwarte Serce, skarbiec 
Bo ej hojno ci, zlewa o na nas strumienie zmi owania 
i aski, aby to Serce, które nigdy nie przesta o p on  
ku nam mi o ci , by o schronieniem dla pobo nych, 
a dla pokutuj cych otwart  bram  zbawienia”.

 Niech ta modlitwa zawsze wyznacza koloryt 
i intensywno  czerwcowych (i wszelkich) modlitw 
o wi to  ycia kap a skiego.

 Dzisiaj nie wystarczy ju  jedynie prawne okre lenie zgromadzenia 
liturgicznego jako grupy ludzi ochrzczonych, zebranych w imi  Chrystusa 
celem sprawowania liturgii w oparciu o zatwierdzone przez kompetentn  
w adz  ko cieln  ksi gi liturgiczne. Okre lenie to musi by  uzupe nione 
istotnymi elementami teologicznymi, które na nowo przypomnia  Sobór 
Watyka ski II. Podstawow  tre  teologiczn  zgromadzenia liturgiczne-
go mo na sprowadzi  do nast puj cych wymiarów: chrystologicznego, 
pneumatologicznego i eklezjalnego.

1. W ZGROMADZENIU LITURGICZNYM
 OBECNY JEST CHRYSTUS

W formach pobo no ciowych od wieków rednich prawie zapomnia-
no o fundamentalnej prawdzie, e równie  w zgromadzeniu liturgicznym 
obecny jest ca y Chrystus: G owa i cz onki. Prawie ca a uwaga koncen-
trowa a si  wówczas przede wszystkim na obecno ci pod postaciami 
eucharystycznymi, co znalaz o swój wyraz w mocno rozbudowywanych 
formach kultu eucharystycznego zarówno podczas, jak i poza Msz  wi -
t . Jednak w tym samym czasie zacz a zanika  wiadomo  wielorakiej 
obecno ci Chrystusa w celebrowanej liturgii.

 O sposobach obecno ci Chrystusa w liturgii soborowa Konstytucja o li-
turgii wi tej mówi w artykule 7., i to w kontek cie teologii zgromadzenia, 
stwierdzaj c w poprzedzaj cym artykule, e „[…] w dzie  Zes ania Ducha 
wi tego Ko ció  ukaza  si  wiatu” jako zgromadzenie tych, „którzy 

przyj li mow  Piotra, «zostali ochrzczeni» i «trwali w nauce Aposto ów 
i we wspólnocie, w amaniu chleba i w modlitwie […], chwal c Boga» 
(Dz 2,41-42.47). Od tego czasu Ko ció  nigdy nie zaprzestawa  zbiera  
si  na odprawianie paschalnego misterium, czytaj c to, «co by o o Nim 
we wszystkich pismach» ( k 24,37), sprawuj c Eucharysti ” (KL 6).

 W kolejnym artykule konstytucja soborowa stwierdza, e to wielkie 
misterium Chrystusa mo e si  urzeczywistni  w liturgii gromadz cego si  
Ko cio a jedynie dzi ki Jego aktywnej obecno ci: „Dla urzeczywistnienia 
tak wielkiego dzie a Chrystus jest zawsze obecny w swoim Ko ciele, 
szczególnie w czynno ciach liturgicznych. Jest obecny w ofierze Mszy 
wi tej, czy to w osobie odprawiaj cego, gdy  «Ten sam, który kiedy  

ofiarowa  si  na krzy u, obecnie ofiaruje si  przez pos ug  kap anów» 
(Sobór Trydencki, sesja XXII, 17), czy te  zw aszcza pod postaciami eucha-
rystycznymi. Obecny jest moc  swoj  w sakramentach tak, e gdy kto  
chrzci, sam Chrystus chrzci. Jest obecny w swoim s owie, albowiem gdy 
w Ko ciele czyta si  Pismo wi te, wówczas On sam mówi. Jest obecny 
wreszcie, gdy Ko ció  modli si  i piewa psalmy, gdy  On sam obieca : 
«Gdzie dwaj albo trzej s  zebrani w imi  moje, tam jestem po ród nich» 
(Mt 18,20)” (KL 7). Dla omawianego tu zagadnienia obecno ci Chrystusa 
w zgromadzeniu liturgicznym fundamentalne znaczenie ma powo anie 
si  na powy szy tekst biblijny.

 Kwestia wielorakiej obecno ci Chrystusa by a mocno dyskutowana na 
Soborze Watyka skim II. Domagano si  wi kszej precyzacji w odró nia-
niu poszczególnych rodzajów obecno ci, zw aszcza odno nie do obecno-
ci Chrystusa pod postaciami eucharystycznymi. Podkre lano jednak, e 

w porz dku czasowym Chrystus najpierw obecny jest w zgromadzeniu 
zwo anym w Jego imi  i dzi ki tej obecno ci mog  pojawia  si  dopiero 
kolejne, zw aszcza w s owie oraz pod postaciami chleba i wina.

 Dyskusj  ojców soborowych i innych teologów o ró nicy zachodz cej 
pomi dzy poszczególnymi sposobami obecno ci, zw aszcza w relacji do 

 Do istotnych i najwa niejszych zgromadze  
w yciu Ko cio a nale  zgromadzenia liturgiczne, 
a zw aszcza coniedzielne zgromadzenie celebruj ce 
Eucharysti , które dla ka dego pokolenia powinno 
by  „ ród em i szczytem ca ego ycia chrze cija -
skiego” (KL 10). Zanim zostan  omówione poszcze-
gólne elementy i zagadnienia zwi zane z celebracj  
i uczestnictwem we Mszy wi tej, najpierw przyda 
si  pog bione spojrzenie na teologi  samego zgroma-
dzenia liturgicznego. Dowarto ciowanie zgromadzenia 
liturgicznego pod wzgl dem teologicznym, a co za 
tym idzie – równie  liturgicznym i pastoralnym, nale-
y zaliczy  do zasadniczych osi gni  posoborowej 

odnowy w Ko ciele.

 Udzia  w zgromadzeniu liturgicznym, zw aszcza 
eucharystycznym, zacz to uwa a  za element konsty-
tutywny ycia chrze cija skiego, a samo zgromadze-
nie – jako podmiot sprawowanej liturgii, co oznacza, 
e liturgii nie celebruje si  „dla” zgromadzenia, ale 

liturgi  na mocy sakramentu chrztu celebruje ca e 
zgromadzenie. wiadomo  tego faktu sprawia, e 
uczestnictwo sta o si  te  bardziej czynne i owocne. 
Ponadto sta o si  oczywiste, e zgromadzenie litur-
giczne stanowi podstawowy znak w liturgii, który 
teologicznie powinien by  poprawnie odczytany. 
Podstaw  teologicznej interpretacji ka dego znaku 
liturgicznego musz  by  teksty biblijne i patrystycz-
ne.

Zgromadzenie
celebruje liturgi

ks. Helmut Jan Sobeczko, Opoleeleee
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nauki o realnej i substancjalnej obecno ci Chrystusa w postaciach eu-
charystycznych, jednoznacznie rozstrzygn  papie  Pawe  VI w encyklice 
Mysterium fidei z 3 IX 1965 roku. Odwo uj c si  do Konstytucji o liturgii 
wi tej nr 7. i w. Augustyna, papie  stwierdza: „Wszyscy wiemy, e nie 

jeden jest sposób obecno ci Chrystusa w swym Ko ciele. Dobrze wi c 
b dzie zastanowi  si  nieco d u ej nad t  tak bardzo radosn  spraw , 
któr  zwi le wy o y a Konstytucja o wi tej liturgii (nr 7). Obecny 
jest Chrystus w swoim modl cym si  Ko ciele, poniewa  On sam jest 
tym, «który za nas si  modli, który w nas si  modli i do którego my si  
modlimy. Modli si  za nas jako nasz kap an, modli si  w nas jako nasza 
G owa, modlimy si  i my do Niego jako do naszego Boga» ( w. Augustyn, 
In Ps 85, 1, PL 37, 1081)”. Nast pnie po wyliczeniu ró nych sposobów 
obecno ci Chrystusa w Ko ciele Pawe  VI stwierdza, e „odmienny – i to 
najwy szy – jest sposób, w jaki Chrystus pozostaje obecny w swoim 
Ko ciele w sakramencie Eucharystii”; tu obecny jest bowiem w sposób 
rzeczywisty (realny) i substancjalny. Wa nym stwierdzeniem tej encykliki 
jest równie  to, e tej rzeczywistej obecno ci Pawe  VI nie ogranicza tyl-
ko do postaci eucharystycznych, ale rozci ga j  na wszystkie pozosta e 
sposoby obecno ci Chrystusa w Ko ciele: „Ta obecno  (w Eucharystii) 
wszak e nazywa si  «rzeczywist » nie w sensie wy czno ci, jakby inne 
nie by y «rzeczywiste», ale przez szczególn  doskona o , bo jest sub-
stancjalna”. A zatem obecno  Chrystusa w zgromadzeniu liturgicznym 
jest rzeczywista (realna), co poci ga za sob  ca y szereg konsekwencji 
natury liturgiczno-pastoralnej.

2. DUCH WI TY  W ZGROMADZENIU LITURGICZNYM
 UOBECNIA MISTERIUM CHRYSTUSA

Oprócz wymiaru chrystologicznego istotny w zgromadzeniu liturgicz-
nym jest równie  wymiar pneumatologiczny. W tradycji zachodniej ten 
wymiar liturgii zawsze by  obecny w tekstach liturgicznych, natomiast 
mniej w refleksji teologicznej; znaczn  popraw  obserwujemy dopiero 
w okresie posoborowym. Najwa niejsze jest ko cowe stwierdzenie ar-
tyku u 6. Konstytucji o liturgii wi tej, w którym uobecnienie Chrystusa 
i Jego zbawczego misterium paschalnego w liturgii zosta o przypisane 
„mocy Ducha wi tego (per virtutem Spiritus Sancti)”. Ca y kontekst tego 
stwierdzenia odnosi si  przede wszystkim do zgromadzenia liturgicznego, 
zw aszcza niedzielnego. Ponadto trzeba stwierdzi , e kiedy mówimy 
o rzeczywistej obecno ci Chrystusa w zgromadzeniu sprawuj cym litur-
gi , to równocze nie mówimy o rzeczywistym uobecnianiu si  ca ego 
Jego misterium paschalnego, którego o rodkiem i punktem szczytowym 
jest Jego m ka, mier  i zmartwychwstanie, czyli przej cie ze mierci do 
ycia (KL 5-6 i 104). To przej cie paschalne aktualizuje si  równie  w y-

ciu wiernych (w Ko ciele), i to w sposób sakramentalny w zgromadzeniu 
liturgicznym. Moc  Ducha wi tego dokonuje tego rzeczywi cie obecny 
Chrystus. Obecno  ta nie jest bierna, ale dynamiczna i czynna.

 Zatem w oparciu o teksty biblijne w konkluzji nale y stwierdzi , e Duch 
wi ty w zgromadzeniu liturgicznym, zw aszcza eucharystycznym:

 – jednoczy, gromadzi rozproszonych i o ywia (1 Kor 12,12-13);
 – uobecnia Chrystusa i Jego zbawcze misterium (Mt 18,20);
 – mówi do zgromadzenia w s owie Bo ym (J 16,13; Ga 3,5; Ef 6,17);
 – modli si  za nami  (Rz 8,26-27; 1 Kor 12,5);
 – przemienia, odnawia, oczyszcza (J 20,22-23);
 – a tak e posy a, aby wiadczy   (J 1,33-34; Rz 8,16; Mt 10,19).

3. STRUKTURA HIERARCHICZNA
 I PODZIA  FUNKCJI
 W ZGROMADZENIU LITURGICZNYM

 Zgromadzenie liturgiczne jest prawdziwym ukazaniem si  (epifani ) 
Ko cio a, w którym yje i dzia a Chrystus, i to ca y Chrystus: G owa 
i cz onki. Dlatego do istoty misterium Ko cio a, a tym samym zgroma-
dzenia liturgicznego, nale y jego struktura hierarchiczna. Zgromadzenie 
liturgiczne jako szczególna manifestacja Ko cio a – sakramentu jedno ci 
sk ada si  z wielu cz onków, zorganizowanych i zjednoczonych „pod 
przewodnictwem biskupów” (KL 26). Chrystus ustanowi  dla wzrostu 
i dobra swego Ko cio a „rozmaite pos ugi, które maj  na celu dobro 
duchowe ca ego Cia a” (KK 18). Pe nione w zgromadzeniu pos ugi litur-
giczne rozró niamy w zale no ci od wi ce  (biskup, prezbiter, diakon), 
specjalnego ustanowienia (akolita, lektor, nadzwyczajny szafarz Komunii) 
oraz czasowego wyznaczenia (s u ba o tarza, s u ba muzyczna, s u ba 
porz dkowa).

 Zgodnie z ogóln  i fundamentaln  zasad  ka dej grupy, równie  
w zgromadzeniu liturgicznym dzia ania i pos ugi wykonywane s  przez 
poszczególne osoby dla wspólnego dobra. Jednak obowi zuje tu zasada 
podzia u funkcji, co mocno akcentuje soborowe postanowienie: „W od-
prawianiu liturgii ka dy spe niaj cy swoj  funkcj , czy to duchowny, czy 
wiecki, powinien czyni  tylko to i wszystko to, co nale y do niego z na-

tury rzeczy i na mocy przepisów liturgicznych” (KL 28). Zasada podzia u 
funkcji nie wyklucza jedno ci zgromadzenia, wr cz przeciwnie – jedno  
t  pog bia i jej s u y.

 Konstytucja liturgiczna ponadto stwierdza, e „ministranci, lektorzy, 
komentatorzy i cz onkowie chóru równie  spe niaj  prawdziw  funkcj  
liturgiczn . Niech wi c wykonuj  swoj  pos ug  z tak szczer  pobo no ci  
i dok adno ci  […], nale y wi c starannie wychowa  te osoby w duchu 
liturgii oraz przygotowa  do odpowiedniego i zgodnego z przepisami wy-
konywania przypadaj cych ka demu czynno ci” (KL 29).

 Z powy szego wynika, e swoje miejsce i zadania w Ko ciele maj  
równie  ludzie wieccy, którzy zostali „wcieleni przez chrzest w Chry-
stusa” i stali si  „na swój sposób uczestnikami kap a skiego, prorockiego 
i królewskiego urz du Chrystusowego” (KK 31). Wszyscy te  ochrzczeni, 
niezale nie od pe nionych urz dów i pos ug, z racji chrztu s  „równi co 
do godno ci i dzia ania, na skutek czego ka dy, zgodnie z w asn  pozycj  
i zadaniem, wspó pracuje w budowaniu Cia a Chrystusowego, jakim jest 
Ko ció ” (KPK, kan. 208, por. KK 32).

 Hierarchiczna cecha Ko cio a, który objawia si  w zgromadzeniu 
liturgicznym, ma równocze nie charakter s u ebny, dlatego wszystkie 
dary i pos ugi maj  s u y  budowaniu Ko cio a – Cia a Chrystusowego 
(por. 1 Kor 12,28). Ró norodno  pos ug w Ko ciele jest zatem szcze-
gólnym darem Ducha wi tego, który sprawia, e Ko ció  wzrasta jako 
zgromadzenie i staje si  Ko cio em – Wspólnot  s u ebn .

 Szczególn  pos ug  w zgromadzeniu pe ni kap an – przewodnicz cy, 
w którym równie  obecny jest Chrystus. Przewodnicz cy nie powinien 
wykonywa  czynno ci, które nale  do us uguj cych. Brak s u by 
liturgicznej wiadczy o niew a ciwie rozwini tym yciu liturgicznym 
w parafii, zw aszcza kiedy brak odpowiednio przygotowanych lektorów 
i kantorów (psa terzystów). W trakcie celebracji w zgromadzeniu nale y 
eliminowa  ka dy gest, który wewn trznie nie jest zwi zany ze spra-

w okresie przygotowania do pe -
nego udzia u w liturgii Eucharystii 
konieczne jest zapoznanie dziecka 
z Pismem wi tym jako podstawo-
w  ksi g  naszej wiary.

3.  Wa ne jest  ksz ta cenie 
w dziecku umiej tno ci do wiadcza-
nia i rozumienia sensu wi towania, 
a tak e ukazywanie niedzieli jako 
szczególnego dnia w tygodniu.

4. Wprowadzenie do pe nego 
uczestnictwa w liturgii Eucharystii 
dokonuje si  równie  poprzez 
uwra liwienie dziecka na umiej t-
no  wyra ania Panu Bogu dzi k-
czynienia.

5. Eucharystia jest szko  mi o ci 
bli niego. Chodzi wi c o to, aby 
dziecko stale wiczy o si  w po -
czeniu spotkania eucharystycznego 
z pragnieniem wi kszego mi owania.

6. Podstawow  rzecz , na któr  
trzeba zwróci  uwag , jest ukazy-
wanie dziecku sposobów odkry-
wania przyja ni Pana Jezusa wobec 
cz owieka i pozostawania z Nim 
w za y ej przyja ni

 Te wszystkie elementy powinny 
by  przedmiotem troski rodziców.

UROCZYSTO  NARODZIN
W. JANA CHRZCICIELA

Dobrze by by o, aby dzie  24 
czerwca sta  si  dniem chrzestne-
go. Jest to bowiem uroczysto  w. 
Jana Chrzciciela – tego, który Panu 
Jezusowi udzieli  chrztu w Jordanie. 
W tym dniu ka dy móg by w jaki  
sposób wyrazi  swoj  wdzi czno  
swoim chrzestnym rodzicom.

LITANIA DO WI TEGO
JANA CHRZCICIELA
Kyrie, elejson! Chryste, elejson!
Kyrie, elejson!
Chryste, us ysz nas!
Chryste, wys uchaj nas!
Ojcze z nieba, Bo e,
– zmi uj si  nad nami

Fot.: Eluta Sta ko-Smierzchalska

6

 W maju W maju
warto by...warto by...
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wowan  liturgi , zw aszcza gesty, które rozpraszaj , 
wprowadzaj  zdenerwowanie, po piech lub niepokoj  
uczestników. Ka dy gest liturgiczny ma swoj  g bok  
wymow  i symbolik , dlatego winien on by  czytelnie 
i poprawnie wykonany. Szczególn  uwag  nale y 
zwraca  na dba o  o postaw  zewn trzn , na jako  
szat liturgicznych, na w a ciwy wystrój prezbiterium 
i ca ego wn trza wi tyni, na odpowiednie o wietlenie 
i nag o nienie. Istotnym i bardzo wa nym elemen-
tem liturgii b dzie równie  odpowiednio wykonana 
muzyka organowa oraz piew celebransa i ca ego 
zgromadzenia.

 Odprawiaj cy kap an – jako przewodnicz cy – od-
powiada za jako  ca ej celebracji liturgii, a ta zale e  
b dzie przede wszystkim od dobrego przygotowania 
wszystkich uczestników liturgii. W d ugofalowym wy-
chowywaniu naszych zgromadze  liturgicznych nale y 
przezwyci a  postaw  indywidualistyczn , wypiel -
gnowan  przez minione wieki, a polegaj c  na wy cz-
nej relacji „ja i Pan Bóg”, a nie „my”. Z teologicznego 
i antropologicznego punktu widzenia zgromadzenie 
liturgiczne to wspólnota, w której jest si  „dla innych”, 

jest si  „z innymi”. Chrze cijanin mo e modli  si  sam, 
natomiast liturgi  mo e celebrowa  jedynie w czno ci 
z drugimi. Dlatego teksty liturgiczne zawsze s  wypo-
wiadane w liczbie mnogiej. Na liturgii jej uczestnicy nie 
powinni by  sobie obcy. W zgromadzeniu liturgicznym 
„by  z innymi” oznacza dzielenie si  yciodajnymi da-
rami, to wspólne spo ywanie (przyjmowanie) pokarmu 
s owa, a w uczcie eucharystycznej równie  Chleba 
ycia i Kielicha zbawienia. Wspólnota liturgiczna jest 

równocze nie wspólnot  wzajemnej komunikacji mi -
dzyludzkiej, a tak e mi dzy cz owiekiem i Bogiem. Pod-
stawowym aktem komunikacji jest s owo. Bóg kieruje je 
do zebranych zw aszcza poprzez proklamacj  Ewangelii 
i czytanie s owa Bo ego, a zgromadzeni odpowiadaj  
piewami, aklamacjami oraz wype nionymi tre ciowo 

chwilami milczenia.
 W podsumowaniu trzeba mocno podkre li , e 

o jako  zgromadzenia liturgicznego nale y si  bardzo 
troszczy  i oddawa  mu najwy szy szacunek, ponie-
wa  w nim moc  Ducha wi tego w sposób rzeczywi-
sty (realny) obecny jest Chrystus, który równocze nie 
ka dego uczestnika u wi ca i zbawia.

Synu, Odkupicielu wiata, Bo e,
– zmi uj si  nad nami
Duchu wi ty, Bo e,
– zmi uj si  nad nami
wi ta Trójco, Jedyny Bo e,

– zmi uj si  nad nami

wi ty Janie Chrzcicielu
– módl si  za nami.
Wys anniku Bo y,
Poprzedniku naszego Zbawiciela,
G osie wo aj cy na pustyni,
Zwiastunie prawdy,
Wskazuj cy drog  do nieba,
wiat o Proroków,

Przyk adzie m czenników,
Który  przed swoim pocz ciem
    by  oznajmiony przez Anio a,
Który  otrzyma  swoje imi

z nieba,
Który po wi ci e  si  najdoskonal-

szej mi o ci na s u b  Jezusa 
Chrystusa,

Który przygotowa e  drog
do prawdziwej pokuty,

Który nawróci e  przez nauk  
i przyk ad niezliczon  liczb  
ludzi do Boga,

Który wypowiedzia e  nieustraszo-
ny Herodowi prawd  w oczy,

Który dla prawdy krew swoj  
przela e ,

O chwalebny patronie i or downi-
ku przed Bogiem,

My, grzeszni, ciebie prosimy
– wys uchaj nas.

Aby  nam ask  pokuty i poprawy 
ycia uprosi  raczy ,

Aby  dla nas pomno enie wiary, 
nadziei i mi o ci uprosi  ra-
czy ,

Aby  nam czysto  duszy i cia a 
wyprosi  raczy ,

Aby  nam w godzinie mierci do-
pomóc i przy s dzie za nami 
wstawi  si  raczy ,

WEJ CIE
Msza wi ta rozpoczyna si  procesj . Po zgromadzeniu si  ludu 

celebrans wraz z us uguj cymi udaje si  do o tarza. W orszaku proce-
syjnym id : lektorzy, akolici, ministranci, kantor i zamykaj cy orszak 
diakon z celebransem. Ksi ga Ewangelii, o ile jest niesiona w procesji, 
pó niej k adziona jest na o tarzu. W pobli u o tarza, wzgl dnie na nim, 
umieszczony zostaje równie  krzy  i wiece.

W czasie procesji do o tarza piewa si  pie  na wej cie. Ogólne 
wprowadzenie do Msza u Rzymskiego zaznacza, e piew ten rozpoczy-
na celebracj , umacnia jedno  zgromadzonych, wprowadza ich umys y 
w prze ywanie misterium okresu liturgicznego lub wi ta oraz towarzyszy 
procesji celebransa i us uguj cych (nr 47). Okre lony zosta  tak e sposób 
wykonania tego piewu: na przemian schola i lud albo kantor i lud, albo 
sam lud, albo sama schola. Tekst wykonywanej pie ni musi by  zatwier-
dzony przez Konferencj  Episkopatu. Mo e by  tak e wykonana antyfona 
z psalmem zaczerpni ta z Gradua u Rzymskiego lub Gradua u zwyk ego. 
Je eli nie wykonuje si  piewu na wej cie, wówczas nale y wykona  
antyfon  podan  w Mszale. Recytuj  j  wierni lub niektórzy z nich albo 
lektor. W przeciwnym razie wykonuje j  sam celebrans, który mo e to 
uczyni  w formie wst pnej zach ty (nr 48).

piew na wej cie – dawny introit – posiada bardzo bogat  histori . 
Przyjmuje si , e jego pocz tki si gaj  liturgii papieskiej z V wieku. Po-
cz tkowo procesja na wej cie odbywa a si  w milczeniu. Jednak w okresie 
rozwoju liturgii stacyjnej z agodzono surowo  tego obrz du poprzez 
piew wykonywany na sposób antyfonalny. Wyró nia si  formy proste 

i rozbudowane. W sk ad introitu wchodzi a antyfona, psalm, wzgl dnie 
jego werset, doksologia. W zale no ci od czasu trwania procesji i ar-
chitektury budynku antyfon  mo na by o powtarza  nawet po ka dym 
wersecie psalmu. Tekst introitu nie zawsze by  zaczerpni ty z Psa terza, 
jak na przyk ad Requiem z apokryfu; taki introit okre lano jako irregularis 
w przeciwie stwie do regularis, czyli psalmu czy innego tekstu biblijne-
go. Wiek VIII przyniós  znaczny rozwój procesu muzycznego introitu, 
zahamowany dopiero przez reform  Piusa V. Muzycznemu wzbogaceniu 
ulega a antyfona kosztem tekstu psalmu do tego stopnia, e ograniczano 
si  do jednego wersetu. Nie bez znaczenia by  te  zwyczaj umieszczania 
zakrystii w pobli u prezbiterium. Muzycznemu wyrafinowaniu nie mo-
g y te  sprosta  wspólnoty parafialne. W renesansie pojawi y si  tak e 
kompozycje wielog osowe introitów. Pocz tkowe s owa dawa y niekiedy 
nazw  Mszy dnia: Requiem, Rorate, Gaudete, Laetare.

POZDROWIENIE O TARZA
I ZGROMADZONEGO LUDU
Pozdrowienie o tarza dokonuje si  przez g boki uk on. Nast pnie 

celebrans (wspó celebruj cy) i diakon na znak czci ca uj  o tarz. Je eli 
podczas danej Mszy stosuje si  kadzid o, nast puje okadzenie o tarza 
i krzy a (OWMR nr 49).

Zwyczaj ca owania o tarza rozpowszechni  si  pod koniec IV wieku 
i przyjmuje si , e odby o si  to pod wp ywem zwyczajów poga skich. 
Przed poca unkiem odmawiano krótk  modlitw . Ca owano tak e ksi -
g  Ewangelii, a od wieku XII tak e krucyfiks. Pod koniec redniowiecza 
przyj  si  zwyczaj ca owania obrazu przedstawiaj cego ukrzy owanie, 
który nast pnie umieszczano w mszale po prefacji. Towarzyszy y temu 
ró ne formu y zaczerpni te z adoracji krzy a w Wielki Pi tek. Praktyki 
te usun  Msza  Piusa V.

We Mszy wi tej zwyk o si  wyró nia  jej dwie 
podstawowe cz ci, mianowicie: liturgi  s owa i li-
turgi  eucharystyczn . Oczywi cie, jest to prawda, 
cho  mo e troch  upraszczaj ca bogactwo tego, co 
Konstytucja o liturgii wi tej Soboru Watyka skiego II 
nazwa a ród em i szczytem ycia chrze cija skiego. 
Ogólne wprowadzenie do Msza u Rzymskiego, id c 
w tym wzgl dzie za nauk  soborow , w numerze 28. 
stwierdza: „Msza wi ta sk ada si  jakby z dwóch 
cz ci, mianowicie z liturgii s owa i z liturgii euchary-
stycznej, które tak ci le cz  si  ze sob , e tworz  
jeden akt kultu. Albowiem we Mszy wi tej zostaje 
zastawiony zarówno stó  s owa, jak i Chrystusowego 
Cia a, z którego wierni czerpi  nauk  i pokarm. Nie-
które za  obrz dy rozpoczynaj  i ko cz  celebracj ”. 
W stwierdzeniu tym mo na doszuka  si  sugestii, e 
oprócz zasadniczych cz ci Mszy wi tej wyró nia 
si  obrz dy o mniejszym znaczeniu.

Z pewnym rozmys em u yto tutaj okre lenia: 
„o mniejszym znaczeniu”. Zestawianie ze sob , porów-

nywanie i ocenianie cz ci Mszy wi tej, która stanowi, 
jak ju  to zosta o zauwa one wy ej, jeden akt kultu, 
jest raczej nie na miejscu i tr ci niepotrzebn  jak  
scholastyczn  w pejoratywnym i tendencyjnym tego 
s owa znaczeniu metod . By  mo e obrz dy wst pne, 
bo o nich tu mowa, nie otrzyma y nale nego sobie miej-
sca w refleksji liturgiczno-pastoralnej. A szkoda, gdy  
niew tpliwie s  doskona ym miejscem na zastosowanie 
chrze cija skiej mistagogii odno nie do gromadzenia 
si , tworzenia Ko cio a i otwarcia na Bosk  wymian  
darów, zachodz c  w ka dej Mszy wi tej.

Wzorcowe ordo Mszy wi tej jako obrz dy wst p-
ne poprzedzaj ce liturgi  s owa wymienia: wej cie, 
pozdrowienie, akt pokuty, Kyrie, hymn Chwa a na 
wysoko ci Bogu i kolekt . Ogólne wprowadzenie 
do Msza u Rzymskiego zaznacza, e w niektórych 
celebracjach, które zgodnie z przepisami ksi g litur-
gicznych mog  by  czone z Msz  wi t , obrz dy 
wst pne mo na pomin  b d  sprawowa  w szcze-
gólny sposób (nr 46).

 W majuW maju
warto by...warto by...
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Baranku Bo y, który g adzisz 
grzechy wiata,
– przepu  nam, Panie.

Baranku Bo y, który g adzisz 
grzechy wiata,
– wys uchaj nas, Panie.

Baranku Bo y, który g adzisz 
grzechy wiata,
– zmi uj si  nad, nami.

Módl si  za nami, wi ty Janie 
Chrzcicielu.

Aby my si  stali godnymi obietnic 
Chrystusowych.

Módlmy si : Bo e, Ty powo a-
e  wi tego Jana Chrzciciela, aby 
przygotowa  Twój lud na przyj cie 
Chrystusa Pana, udziel Twojemu 
Ko cio owi daru rado ci w Duchu 
wi tym i skieruj dusze wszystkich 

wiernych na drog  zbawienia i poko-
ju. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.

WAKACJE
Nawet tak bardzo staraj cym 

si  by  blisko Boga katolikom, jak 
mieszka cy Parafii (…), nie atwo 
y  wed ug norm ewangelicznych. 

Oby podczas wakacji uda o si  
nam wype ni  doskonale to jedno 
wskazanie, które Chrystus skiero-
wa  do swoich uczniów: „Pójd cie 
[…] i wypocznijcie nieco”. ycz  
udanego wypoczynku!

sowanie w Mszach niedzielnych i ze wzgl du na jej zwi zek ze chrztem, 
zalecana jest zw aszcza w okresie wielkanocnym. Zwyczaj kropienia 
pob ogos awion  wod  pojawia si  w VI wieku, praktykowany i roz-
powszechniany w klasztorach, szczególnie rozwin  si  w zachodniej 
i pó nocnej Europie. 

PANIE, ZMI UJ SI  NAD NAMI
Po akcie pokuty nast puje aklamacja Panie, zmi uj si  nad nami, 

czyli Kyrie, eleison. Aklamacj  pomija si , je eli u yto formy tropowanej 
lub aspersji. Ogólne wprowadzenie do Msza u Rzymskiego okre la t  
aklamacj  jako piew, w którym wierni oddaj  cze  Panu i b agaj  Go 
o mi osierdzie. Z zasady Kyrie, eleison wykonywane jest przez wszystkich 
(nr 52).

Historia liturgii wskazuje, e aklamacj  t  zna y i szeroko stosowa y 
spo eczno ci poga skie w stosunku do bóstw i w adców. Posiada y one 
jednocze nie charakter pochwalny, powitalny, tryumfalny, ale czono je 
tak e z pro b . W Ko ciele aklamacja ta upowszechnia si  od V wieku, 
w VIII wieku jej u ywanie bardzo precyzyjnie zaczynaj  okre la  rubryki. 
Kyrie, eleison otrzymuje tak e bardzo bogat  i wyrafinowan  opraw  mu-
zyczn , w renesansie tak e polifoniczn . Praktyki te, jak i liczne tropy Kyrie 
usun  Pius V. Do dzi  miejsce aklamacji Kyrie, eleison we Mszy wi tej 
nie znalaz o dostatecznego wyja nienia. Zwracano uwag  na uwielbienie 
Zmartwychwsta ego i Jego zwyci stwo nad grzechem, czasem przewa a  
element deprekatywny; dziewi ciokrotnym wezwaniem Kyrie nawi zy-
wano do chórów anielskich i eschatycznego wymiaru Eucharystii, innym 
razem nawi zywano do dramatu pasyjnego! 

CHWA A NA WYSOKO CI BOGU
S  to pierwsze s owa staro ytnego hymnu ko cielnego, zwanego po 

prostu Gloria. Nosi on tak e nazw  hymnu anielskiego od pierwszych 
s ów anio ów w ukaszowej relacji o narodzeniu Chrystusa ( k 2,14). 
Ogólne wprowadzenie do Msza u Rzymskiego nie pozwala zast powa  
tego hymnu innym tekstem. Rozpoczyna go kap an, schola lub kantor 
i piewany jest przez wszystkich, schol  lub na przemian. Je li si  go 
nie piewa, nale y go recytowa . Hymn wykonuje si  w niedziele poza 
okresem Adwentu i Wielkiego Postu, w uroczysto ci, wi ta i szczególnie 
uroczyste celebracje (nr 53).

Hymn Gloria in excelsis posiada kilka wersji. Najstarsza pochodzi 
z IV wieku. Skomponowano go, na laduj c kantyki nowotestamentalne. 
Pocz tkowo mia  on zastosowanie jedynie we Mszy na Bo e Narodzenie. 
Od VI wieku znajduje zastosowanie w innych okresach liturgicznych, 
nast puje proces silnego wzbogacenia pod wzgl dem muzycznym, 
zatrzymany przez Piusa V. Hymn jednocze nie uwielbia Boga i zawiera 
elementy b agalne, przez co bardzo dobrze koreluje z poprzednim ob-
rz dem – aklamacj  Kyrie.

KOLEKTA
Ostatnim elementem obrz dów wst pnych Mszy wi tej jest kolekta. 

Ma ona nast puj cy przebieg: przewodnicz cy wzywa wiernych: „Módlmy 
si ”, nast puje milczenie przeznaczone na u wiadomienie sobie obecno ci 
Boga, indywidualn  modlitw  celebransa i wiernych, dalej nast puje tekst 
modlitwy zanoszonej przez celebransa w imieniu zgromadzonych do Boga 
b d  Jezusa Chrystusa, co wierni afirmuj  odpowiedzi : „Amen”. Kolekta 
zosta a prawdopodobnie wprowadzona za czasów Leona Wielkiego. Mia a 
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Uca owanie o tarza by o i jest oznak  czci 
i szacunku. Dotyczy to o tarza jako miejsca ofiary 
eucharystycznej. Poca unek ten uwa a si  równie  
za pozdrowienie samego Chrystusa. Zwyczaj umiesz-
czania w mensie (portatylu) relikwii poci ga  za sob  
tak e oddanie im czci. Odczytywano to jako wej cie 
w kontakt z Ko cio em tryumfuj cym, walcz cym 
i cierpi cym. Z biegiem czasu zwielokrotniano liczb  
tych poca unków.

Okadzanie o tarza, krzy a, a w okresie wielka-
nocnym i pascha u jest zwyczajem fakultatywnym. 
I chocia  mo e by  stosowane we wszystkich formach 
Mszy, zwyczajowo stosuje si  je podczas uroczystych 
celebracji. Zwyczaj ten, podobnie jak poca unek, 
stosowany by  bardzo szeroko w poga stwie. Kult 
chrze cija ski przez d ugi czas dystansowa  si  od 
tego zwyczaju. W mentalno ci poga skiej kadzidlany 
dym by  poniek d materializacj  bóstwa. Nie bez zna-
czenia by  fakt, e spalenie kadzid a przed pos gami 
bóstw czy w adców przez chrze cijan traktowano 
jako wyparcie si  wiary. Kadzid a u ywano tak e 
w ceremoniale dworskim. W kulcie chrze cija skim 
kadzid o pojawia si  od IV wieku przewa nie na 
Wschodzie. Na Zachodzie pojawia si  ono pó niej, 
w liturgii papieskiej, a nast pnie rozpowszechnia si  
w czasach karoli skich, aby przybra  na sile po wy-
prawach krzy owych.

Okadzenie pozostaje niezmiennie gestem uczcze-
nia Chrystusa w symbolu o tarza, aczkolwiek symbo-
lika kadzid a jest o wiele bogatsza: znak oczyszczenia, 
rozgrzeszenia, ofiary, uwielbienia. W obecnej liturgii 
sugerowana jest pewna prostota w pos ugiwaniu 
si  kadzid em, chocia  zwraca si  uwag  na bogate 
znaczenie biblijne kadzid a, tendencje ekumeniczne 
– kadzid o u ywane jest obficiej w chrze cija stwie 
wschodnim – i podkre la si  walory terapeutyczne: 
kadzid o jest jednym z elementów tworzenia wi ta, 
rado ci, wprowadza w wiat pozazmys owy.

Po uczczeniu o tarza celebrans udaje si  na 
miejsce przewodniczenia i z ca ym zgromadzeniem 
wykonuje znak krzy a. Jest to krótkie wyznanie wiary, 
przypominaj ce, e ród em zbawienia jest krzy  i e 
z przebitego boku Chrystusa na krzy u zrodzi  si  
Ko ció . Jednocze nie znak krzy a zawsze nawi zywa  
do chrztu.

Formu y pozdrowienia zawarte w Mszale pocho-
dz  z Pisma wi tego. Celebrans uznaje w zgroma-
dzonych Lud Bo y i aktywn  obecno  Boga mi dzy 
nimi. Odpowied : I z duchem twoim w rozumieniu 
nastr cza pewne trudno ci. Niezale nie od semickiego 
charakteru tego wyra enia, wolno j  interpretowa  
w duchu charyzmy kap a skiego urz du. Zgroma-
dzona wspólnota uznawa aby tym samym w kap anie 
cz owieka, który otrzyma  Ducha Bo ego do prze-

wodniczenia liturgii i jednocze nie pozostaje dla nich 
przedstawicielem Ko cio a.

Warto zwróci  uwag  na pewien charaktery-
styczny porz dek: najpierw czci doznaje o tarz, co 
jest swoistym wyrazem postawy wobec misterium 
tremendum i fascinosum, a nast pnie zostaj  pozdro-
wieni wierni jako zgromadzeni w sakralnym czasie 
i miejscu i przez to poddani dzia aniu Boga. S owom 
pozdrowienia towarzyszy wspólnototwórczy gest 
rozk adanych r k.

Ogólne wprowadzenie do Msza u Rzymskiego 
w nr. 50. przewiduje mo liwo  wprowadzenia w tre  
Mszy danego dnia. Wprowadzenia dokonuje cele-
brans, diakon b d  kto  z uczestnicz cych w liturgii. 
Zwraca si  uwag  na to, aby wprowadzenie do Mszy 
wi tej by o bardzo krótkie, proste, komunikatywne, 

o charakterze osobowym i dostosowane do wspólno-
ty. W pewnym sensie funkcja wprowadzenia podobna 
jest do piewu na wej cie.

AKT POKUTY
Integraln  cz ci  obrz dów wst pnych jest akt po-

kuty. Mo na go jednak opu ci , gdy celebracj  poprze-
dza inne dzia anie liturgiczne, na przyk ad procesja. Akt 
pokuty wyra a pojednanie z bra mi i Bogiem. I chocia  
mo na zauwa a  w nim przebaczaj ce walory Eu-
charystii, to nie zast puje on pojednania sakramen-
talnego. Akt pokuty stanowi spowied  powszechna 
lub podobna formu a. Sk ada si  on z zach ty, chwili 
refleksji i rachunku sumienia, wyznania win i pro by 
o przebaczenie, czyli absolucji. Akt pokuty mo e mie  
cztery formy: Spowiadam si …, form  dialogowan , 
tropowane Kyrie, eleison, aspersj .

Spowiadam si …, czyli Confiteor, znane by o na 
Wschodzie ju  na prze omie VI i VII wieku, a upo-
wszechni o si  dzi ki liturgii franko skiej. Z biegiem 
czasu rozbudowywano wyznanie win, przywo ywano 
wi tych, zw aszcza Maryj  i patronów. Recytacja od-

bywa a si  w g bokim pochyleniu, nawet na kl cz co, 
a przy wymawianiu s ów: „moja wina” uderzano si  
w piersi. Liczba pojedyncza podkre la a osobisty cha-
rakter przyznania si  do win. Po Confiteor nast puje 
absolucja: „Niech si  zmi uje”, czyli Misereatur.

Forma dialogowana wyznania win sk ada si  z wer-
setów biblijnych Jl 2,17 i Ps 85,8, po czym nast puje 
absolucja.

Trzecia forma, czyli tak zwane tropy, istnieje w po-
staci litanii ograniczonej do trzech wezwa  – Kyrie. 
Skierowana jest ona do Chrystusa i posiada elementy 
uwielbienia. Oprócz zawartych przyk adów w Mszale 
mo na tworzy  nowe, bior c pod uwag  teksty litur-
giczne danego dnia. Obrz d ko czy si  absolucj .

Czwart  form  aktu pokuty jest aspersja, czyli 
pokropienie pob ogos awion  wod . Ma ona zasto-
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e ta obecno  Zmartwychwsta ego b dzie owocna, 
kszta tuj ca ycie.

Teologiczna g bia pozdrowienia nie dopuszcza 
jakiego  ch odu. Wr cz przeciwnie – zgromadze-
nie jest pozdrawiane z szacunkiem, poniewa  jest 
kochane. To jest pierwszy dialog, starszy ni  pie  
na wej cie, i najbardziej uniwersalny w obrz dach 
wst pnych. Wspomina o nim w. Augustyn w Prawie 
Bo ym (22,8,22). Pozdrowienie i odpowied  ludu 
Bo ego manifestuj  misterium Ko cio a – wi tego 
zwo ania (OWMR 50). Biskup i prezbiter „z godno ci , 
ale i z pokor  s u y Bogu i ludowi”, przypomina Kon-
stytucja o Liturgii wi tej w art. 50. Na pozdrowienie 
odpowiadamy: „I z duchem twoim” wiadomi, e 
nie chodzi tu o osob , o dusz , ducha konkretnego 
celebransa, lecz o Ducha wi tego, który zosta  mu 
dany w wi ceniach, na mocy których dzia a w imie-
niu Chrystusa, uobecnia Jego dzia anie w konkretnej 
wspólnocie. Silnie to podkre li  Jan Chryzostom 
w tek cie na Zes anie Ducha wi tego: „Gdyby nie 
by o Ducha wi tego, nie by oby w Ko ciele pasterzy 
i nauczycieli, bo i tych ustanawia Duch wi ty, jak 
mówi Pawe : «Nad któr  (trzod ) Duch wi ty usta-
nowi  was pasterzami i biskupami» (Dz 20,28)”.

Odpowied : „I z duchem twoim” odnosi si  
w a nie do Ducha wi tego, który przez sakrament 
wi ce  zosta  dany kap anowi, aby móg  dzia a  

w imieniu Chrystusa. Ten wst pny dialog warunkuje 
w pewnym stopniu dalsze uczestnictwo w Euchary-
stii widziane w duchu wiary i poddane inspiracjom 
Ducha Bo ego.

W odpowiedzi zawiera si  tak e nasze przekona-
nie, e chcemy i  za wskazaniami celebransa.

Zwyk a kultura wymaga, aby pozdrowienie nie po-
zostawa o bez odpowiedzi; to jest podstawowe savoir 
vivre liturgii. Tym wi cej e pozdrowienie i odpowied  
nie s  fazami pozdrowienia, ale stanowi  dynamiczn  
aktywno  Ducha Bo ego. Jako zgromadzenie litur-
giczne, jako w czeni w Jezusa Chrystusa, inaczej 
patrzymy na siebie na wzajem. Budowana od wyj cia 
z domu wspólnota konkretyzuje si . Chcemy kierowa  
si  poetyk  serca i poetyk  spojrzenia, które wynikaj  
z wiary. A serce w Biblii – to mniej uczucia, a raczej 
wewn trzne postanowienia, decyzje, to „miejsce” dys-
pozycyjno ci, otwarto ci wzgl dem Boga i drugiego 
cz owieka, rezygnacja z s dów a priori, odrzucenie 
wszelkiej dyskryminacji, stani cie na drodze razem 
z innymi. Pan jest dla wszystkich ten sam, bogaty 
wzgl dem wszystkich swoich czciciel bez ró nicy 
(por. Rz 10,12).

Serce jest wiat em, lamp  dla cia a (Mt 6,22), która 
widzi i patrzy na innych z pomini ciem hipokryzji, bo 
ta widzi d b o w oku brata, a belki w swoim oku nie 
dostrzega (Mt 7,5).

Stwierdzenie o tak wielkiej randze gestu i s ów 
pozdrowienia nie jest pobo n  interpretacj . Istnieje 
wypracowane w realno ci mi dzyj zykowej okre lenie 
tego typu gestów. Mówi si  o ge cie, e jest illokutywny. 
Na mocy wypowiedzianego s owa dokonuje si  miste-
ryjna obecno  pewnych aktów. W a nie liturgia jest 
takim czynem, j zykiem czynu, j zykiem akcji, dzia a-
nia. Dzia anie zmierza do komunikacji, zwi zku, relacji 
mi dzy Bogiem i lud mi. We wszystkich sakramentach 
odnajdziemy to prawo: gest-ryt-s owo-zaistnienie 
rzeczywisto ci zbawczej w mocy Ducha wi tego. Ko-
ció  katolicki nie u ywa liturgii, on jest liturgi , w niej 

dokonuje si  u wi cenie ludzi i uwielbienie Boga. Ale 
zasada ta ma zastosowanie nie tylko w odniesieniu do 
rytów sakramentalnych. Gest w liturgii nale y do dzia-
a  Ko cio a (opus operantis Ecclesiae), one zanurzaj  
w Tego, który jest obecny w Misterium.

Celebrans dzia aj cy w imieniu Jezusa Chrystusa 
wykonuje gest ogarniaj cy, „obejmuj cy” z mi o ci  
i yczliwo ci  wszystkich zgromadzonych. To ciep o 
powinno by  wr cz wyczuwalne w sposobie wypo-
wiadania s ów pozdrowienia, tym wi cej w ge cie, 
który wyprzedza s owa.

 Pozdrowienie poprzedzone jest uczynieniem 
znaku krzy a dla podkre lenia, e podejmujemy 
dzia anie, które poprzez krzy  bierze swój pocz tek 
w Bogu Trójjedynym; dzia anie dokonywa  si  b dzie 
w mocy Trójcy wi tej, w tej mocy, w któr  zostali my 
zanurzeni w sakramencie chrztu wi tego.

Po pozdrowieniu prawodawca sugeruje, e „mo e 
nast pi , i to w bardzo krótkich s owach, wprowa-
dzenie wiernych w tre  Mszy wi tej danego dnia” 
(OWMR 50). Na podkre lenie zas uguj  u yte przez 
prawodawc  s owa: mo e – wprowadzenie mo na 
wi c pomin , zw aszcza gdy uczestnicy liturgii nale  
do grupy pog bionych religijnie. W bardzo krótkich 
s owach – poszerzanie wprowadzenia jest niepeda-
gogiczne, aden cz owiek w yciu codziennym po 
pozdrowieniu nie zamienia si  w mówc  przypomina-
j cego, co nale y czyni . Przemówienia papieskie czy 
wypowiedzi przedstawicieli Kongregacji ds. Liturgii 
i Sakramentów przypominaj  o tej „krótko ci”. Nawet 
podane w Mszale zwi z e yciorysy wi tych nie s  
przeznaczone do odczytywania wiernym, lecz dla 
orientacji celebransa, do ewentualnego wykorzystania 
we wprowadzeniu. W tre  Mszy dnia – wprowadzenie 
nie jest cz ci  liturgii s owa ani wy uszczeniem tre-
ci czyta  (od tego jest komentarz przed czytaniami 

i homilia). W tym wypadku chodzi o mistagogiczne 
wprowadzenie, podkre laj ce szczególno  danej 
Eucharystii, zach caj ce do polecenia si  wstawiennic-
twu danego wi tego/ wi tej ( wi to, wspomnienie) 
czy podkre laj ce charakter danego dnia. Wprowadze-
nie promuje udzia  wiernych w Eucharystii.

ona wyra a  charakter roku liturgicznego, inspirowa  
do odpowiedzi Bogu, proklamowa  dzie a Bo e. Za 
po rednictwem s ów kap ana zanosi ona pro by do 
Boga przez Chrystusa w Duchu wi tym i w pewnym 
sensie zbiera w nadrz dn  ca o  to, co dokona o si  
dotychczas w obrz dach wst pnych. Kolekta mo e 
posiada  mniej lub bardziej rozbudowan  inwoka-
cj : wieczny, wszechmog cy, naj askawszy. Posiada 
charakter anamnetyczny, przez co czy przesz o  
z tera niejszo ci  i o ywia nadziej  zgromadzonych 
na wys uchanie zanoszonych pró b. Te natomiast 
zwi zane s  z tajemnic  dnia i dzie ami Bo ymi wspo-
mnianymi w anamnezie. Kolekta ko czy si  trynitarn  
konkluzj . Ogólne wprowadzenie do Msza u Rzymskie-
go przewiduje trzy zako czenia w zale no ci od tego, 
w jaki sposób i do kogo skierowana jest kolekta. We 
Mszy wi tej zawsze odmawia si  tylko jedn  kolekt  
(nr 54). Kolekcie towarzyszy znany z wczesnochrze-
cija skiej sztuki gest podniesionych r k – gest oranta. 

Historia liturgii wskazuje, e z gestem tym zwi zane 
by o zwrócenie si  ku wschodowi, w czym upatrywano 
zwi zków ze zmartwychwstaniem i Paruzj .

Obrz dy wst pne Mszy wi tej oprócz wspomnia-
nych wcze niej celów teologiczno-liturgiczno-pasto-
ralnych zak adaj  tak e poznanie si , poczucie jedno-
ci, konieczno  wspó dzia ania i uznania obecno ci 

drugiej osoby, czyli spe niaj  funkcje psychologiczne. 
Rzecz jasna, cel teologiczny jest tutaj nadrz dny: wia-
domo  bycia Ko cio em, który gromadzi si  wokó  
Chrystusa i z Chrystusem moc  Ducha wi tego. 
Budowaniu tej wiadomo ci s u y piew na wej cie, 
obrz dy pozdrowienia, akt pokuty, aklamacja Kyrie 
i hymn Gloria, aby znale  swe zwie czenie poprzez 
przed o enie Bogu pró b w kolekcie.

LITERATURA:
Ogólne wprowadzenie do Msza u Rzymskiego. Pozna  2004.
B. Nadolski, Liturgika IV. Eucharystia. Pozna  1992.
A. J. Nowowiejski, Msza wi ta. Warszawa 2001.

Uca owawszy o tarz, celebrans zajmuje miejsce 
przewodniczenia i pozdrawia zgromadzonych. Pozdro-
wienie nale y do pierwotnych form spotkania – tylko 
cz owiek jako osoba mo e pozdrawia  i na pozdro-

wienie odpowiada . Pozdrowienie 
zawsze wyra a szacunek i uzna-
nie, zawsze czy ludzi ze sob . 
W j zyku aci skim pozdrowienie 
oddane jest przez wyraz: salu-
tatio. Tkwi w nim s owo salus, 
to znaczy: zbawienie, szcz cie, 
ratunek. Zatem pozdrowienie 
jest daleko g bszym aktem, ni  
tylko podkre lenie znajomo ci czy 
pokrewie stwa. W j zyku hebraj-
skim odpowiednikiem pozdro-
wienia jest barach, co oznacza 
b ogos awi . Inna forma nie by a 
znana, ale j zyk grecki stosuje 
s owo, które znaczy u cisn .

Gest celebransa w po cze-
niu ze s owami pozdrowienia 
posiada o wiele g bsze znacznie 

ni  przypuszczamy. S owa pozdrowienia wyj te s  
z Pisma wi tego. Boos pozdrowi  niwiarzy: „Niech 
Jahwe [Pan] b dzie z wami!” (Rt 2,4). W pozdrowieniu 
celebransa Panem jest Zmartwychwsta y Jezus, zapew-
niaj cy nas: „A oto Ja jestem z wami przez wszystkie 
dni, a  do sko czenia wiata” (Mt 28,20), ale tak e 
obiecuj cy: „Bo gdzie s  dwaj albo trzej zebrani w imi  
moje, tam jestem po ród nich” (Mt 18,20). To chry-
stologiczne znaczenie posiadaj  tak e inne formu y 
pozdrowienia przewidziane w Mszale.

Wypowiedziane s owa pozdrowienia to nie zwyk e 
przywitanie si : „Dzie  dobry” czy swoiste podanie 
r ki. S owa i towarzysz cy im gest potwierdza nasz  
przynale no  do Ko cio a. Zmartwychwsta y Chry-
stus przychodzi do swoich uczniów, jest pomi dzy 
nami, z nami, po rodku nas. Uczestnicy liturgii w wy-
niku tej obecno ci nie stanowi  ju  wi cej prostego 
zebrania, mitingu zwo anego nawet w powa nym i po-
bo nym celu. Staj  si  zgromadzeniem liturgicznym, 
s  Ko cio em, cz stk  Cia a Chrystusa. Lud zebrany 
jest nosicielem obecno ci zbawiaj cego Boga.

Pozdrowienie stanowi wydarzenie, ekspresj  
faktu, a równocze nie yczenie wlewaj ce nadziej , 

j

Fot.: Eluta Sta ko-Smierzchalska
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Msza wi ta – rozumie , aby lepiej uczestniczy

Tymi s owami rozpoczyna si  hymn Liturgii 
Godzin uroczysto ci Naj wi tszego Cia a i Krwi 
Chrystusa, którego autorstwo przypisywane jest 
w. Tomaszowi z Akwinu. Sk d jednak wzi a si  

w Ko ciele ta uroczysto , jak wygl da jej obchód, 
jakie ma dla nas znaczenie?

POWSTANIE UROCZYSTO CI
Na powstanie wi ta Bo ego Cia a z o y o si  wiele 

okoliczno ci. Wierni, którzy w redniowieczu rzadko 
przyst powali do Komunii wi tej, pragn li ogl da  
(adorowa ) Hosti , któr  zacz to wystawia  w mon-
strancjach. Do liturgii zosta o wprowadzone podniesie-
nie Hostii i kielicha. W tym czasie pojawi y si  herezje 
neguj ce realn  obecno  Chrystusa w Eucharystii, co 
Ko ció  musia  skutecznie pot pi . Jednak najwa niej-
szym wydarzeniem by y wizje b . Julianny z Retine 
(ko o Liège) yj cej w XIII wieku. Mia a ona ujrze  
jasn  tarcz  ksi yca z ciemn  plam , która – zgodnie 
z zas yszanymi przy tym s owami – mia a oznacza  
brak w Ko ciele wi ta szczególnie oddaj cego cz  
Naj wi tszej Eucharystii. Komisja teologiczna, w sk ad 
której wchodzi  tak e Jakub Pantaleone (pó niejszy 
papie  Urban IV), stwierdzi a, e takie wi to nie 
sprzeciwia si  prawdom wiary, a wr cz przeciwnie, 
dope nia kult Eucharystii w Ko ciele. W 1246 roku 
ustanowiono wi to Bo ego Cia a, które pierwotnie 
odnosi o si  tylko i wy cznie do diecezji Liège, a które 
by o obchodzone w czwartek po uroczysto ci Trójcy 
wi tej. Kiedy Jakub Pantaleone zosta  papie em, jako 

Urban IV bull  Transiturus de hoc Mundo ustanowi  
dla ca ego Ko cio a uroczysto  Naj wi tszego Cia a 
Pana naszego Jezusa Chrystusa. Celem tego wi ta 
by o przeproszenie za zniewagi Naj wi tszego Sakra-
mentu, przeciwstawienie si  herezjom oraz uczczenie 
ustanowienia Eucharystii.

Oczywi cie, wi to nie rozpowszechni o si  w Ko-
ciele od razu, ale ju  od XIV wieku by o obchodzone 

we Francji, Niemczech, Hiszpanii i w Polsce. Bo e 
Cia o w Polsce obchodzono po raz pierwszy w diecezji 
krakowskiej w 1320 roku. Dopiero 100 lat pó niej 
wi to obowi zywa o we wszystkich diecezjach pol-

skich. Od XV wieku uroczysto ci towarzyszy a jedna 
procesja eucharystyczna w mie cie.

U o enie oficjum (formularz mszalny i Liturgia 
Godzin) tej uroczysto ci wi zano z osob  w. Tomasza 
z Akwinu, nie jest to jednak pewne. Najprawdopodob-
niejsze jest jego autorstwo sekwencji Lauda Sion, która 
nie zosta a w czona do nowego Msza u. Formularz 
z Msza u potrydenckiego zosta  przeniesiony do 
Msza u Paw a VI z 1970 roku, jednak zosta a zmieniona 
nazwa wi ta na: uroczysto  Naj wi tszego Cia a 
i Krwi Chrystusa (Sanctissimi Corporis et Sanguinis 
Christi sollemnitas).

PROCESJA
Procesja eucharystyczna w Bo e Cia o jest nieco 

pó niejsza ni  samo wi to. Nie od razu jedno wi zano 
z drugim. Dopiero w XIV wieku procesje spotykamy 
w Niemczech, Anglii, Francji, W oszech, a potem 
i w Polsce. Na powstanie procesji eucharystycznych 
z o y o si  kilka czynników. Procesje b agalne sta y si  
w redniowieczu g ówn  form  wyra ania wiary, a ich 
znaczenie wzros o po w czeniu do nich obnoszenia 
Sanctisssimum w monstrancji. Wcze niej noszono 
g ównie relikwie wi tych, które publicznie ukazywa-
no. W pierwszych procesjach Bo ego Cia a Hosti  no-
szono w relikwiarzach, gdy  uwa ano j  za najwa niej-
sz  relikwi . Na powstanie procesji eucharystycznych 
mia  tak e wp yw rozwój formy zanoszenia Hostii do 
chorych, kiedy kap anowi zacz y towarzyszy  grupy 
wiernych. Ponadto wierni pragn li ogl da  Hosti , aby 
wyrazi  swoj  pobo no , st d powstanie monstrancji 
i tej formy adoracji Naj wi tszego Sakramentu.

 Pierwsza procesja odby a si  w Kolonii w 1277 
roku. Poprzedzi a ona sum , która by a odprawiana 
przy wystawionym Naj wi tszym Sakramencie, czego 
dzisiaj nie mo na robi . Warto zaznaczy , e pierwsze 
procesje mia y charakter b agalny, by y form  zado -
uczynienia za grzechy i zniewagi wobec Eucharystii. 
Jednak w okresie Reformacji b agalny charakter wi ta 
zszed  na drugi plan, za  na czo o wysun o si  pu-
bliczne wyznanie wiary w realn  obecno  Chrystusa 
w Eucharystii, a procesja nabra a charakteru radosnej, 

tryumfalnej i wznios ej uroczysto ci. Wierni nosili 
wiece, muzycy d li w tr by, noszono chor gwie, za  

dzieci sypa y kwiaty.
 Wa nym elementem procesji rozwijaj cej si  

w wersji niemieckiej by y modlitwy przy czterech o ta-
rzach, tak zwane statio, symbolizuj cych cztery strony 
wiata. Przy ka dym z nich odczytywano pocz tek 

poszczególnych Ewangelii, jako form  b ogos awie -
stwa. Jednak z czasem na o ono na ni  form  rzymsk , 
gdzie przy ka dej statio do czono b ogos awie stwo 
Naj wi tszym Sakramentem, co pozosta o do dnia 
dzisiejszego. Obecnie przy ka dym o tarzu czyta si  
fragmenty czterech Ewangelii zwi zane tematycznie 
z Eucharysti : ofiara (Mt 26,17-19.26-29), uczta i pokarm 
duszy (Mk 8,1-9), sakrament mi o ci i nie miertelno ci 
( k 14,16-24) oraz sakrament zjednoczenia (J 15,5-11). 
B ogos awie stwa udziela si  albo przy ka dym o tarzu, 
albo dopiero na zako czenie procesji.

 W Polsce w XIV wieku we Wroc awiu organizowa-
no tylko jedn  procesj , do której do cza y si  inne 
parafie, ale zawsze z w asn  monstrancj . Dopiero od 
XVI wieku, zgodnie z rzymskim zwyczajem, zacz to 
nosi  tylko jedn  monstrancj . piew Ewangelii przy 
czterech o tarzach pojawi  si  w diecezji p ockiej oko o 
1430 roku, a w XVI wieku we wszystkich pozosta ych 
diecezjach. Uroczysto  Bo ego Cia a w religijno ci 
polskiej nabra a bardzo du ego znaczenia. W swoim 
rozwoju historycznym wi za a si  ona coraz bardziej 
z prost  pobo no ci  ludow . Wierni w radosny spo-
sób mogli zamanifestowa  swoj  wiar . Szczególnego 
znaczenia uroczysto  ta nabra a w czasie niewoli (za-
bory, komunizm), kiedy sta a si  form  wyrazu wiary 

zwalczanej i zakazywanej, a tak e potwierdzeniem 
to samo ci narodowej.

TAJEMNICA OBECNO CI…
 Po Soborze Watyka skim II w czasie Eucharystii 

w uroczysto  Naj wi tszego Cia a i Krwi Chrystusa 
czyta si  Ewangeli  odpowiednio do roku A, B, C. 
W ka dym roku podkre lany jest inny wymiar Eu-
charystii: Eucharystia pokarmem i napojem (J 6,51-58 
– rok A), Cia o i Krew Chrystusa s  Nowym Przy-
mierzem w Chrystusie (Mk 14,12-16.22-26 – rok B), 
Eucharystia – Ofiara Nowego Przymierza ( k 9,11b-17 
– rok C). Tajemnica Ofiary i Przymierza w Ciele i Krwi 
Chrystusa uobecnia si  ka dego dnia w Eucharystii.

Dlatego te  w uroczysto  Bo ego Cia a trzeba 
widzie  przede wszystkim wymiar pami tki tego 
zbawczego wydarzenia. Najwa niejsze tego dnia jest 
przyst pienie do Eucharystii z czystym sercem, w -
czenie si  w t  Naj wi tsz  Uczt  i przyj cie w Komu-
nii wi tej Chrystusa ukrytego pod postaciami chleba 
i wina. Wraz Nim „wyruszamy wtedy w procesji na 
ulice i place miast, które zamieniaj  si  w pot ne 
i wspania e wi tynie Boga” – jak to wyrazi  kiedy  
ks. Jerzy Grze kowiak. Doskonale t  tajemnic  Bo ej 
obecno ci uchwyci  wybitny polski poeta Cyprian 
Kamil Norwid:

A pod onym baldachimem
naj wi tsza z dotykalnych i niedotykalnych
na wiecie rzeczy i istot,
kruszyna obecno ci Bo ej,
sz a…
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Bierzcie i jedzcie
z tego wszyscy…

Praktycznie wszystkie dokumenty Ko cio a, które 
dotykaj  i omawiaj  zagadnienia eucharystyczne, 
zach caj  równie  do owocnego prze ywania Naj-
wi tszej Ofiary. Teologia dogmatyczna mówi, e 

sakramenty, a zatem i Eucharystia, s  wa ne i sku-
teczne ex opere operato (przez sam fakt spe nienia 
czynno ci), czyli niezale nie od wiary szafarza czy 
te  przyjmuj cego. Jednak rozpatruj c owocno  
danego sakramentu, teolodzy stwierdzaj , e wielk  
rol  odgrywa tutaj usposobienie przyjmuj cego (por. 
KKK 1128). W przypadku Eucharystii, aby móc j  
owocnie prze y , od wierz cych wymaga si  z jed-
nej strony w a ciwego zrozumienia struktury Mszy 
wi tej, a z drugiej – pe nego w czenia si  w Ofiar  

Chrystusa poprzez Komuni  wi t . W niniejszym 
artykule pochylimy si  nad zagadnieniami zwi zanymi 
w a nie z przyjmowaniem Komunii wi tej.

 Chrystus podczas Ostatniej Wieczerzy, wypowia-
daj c s owa do Aposto ów: „Bierzcie i jedzcie, to jest 
Cia o Moje” (Mt 26,26), czytelnie wskaza  na postaw , 
jak  powinni przyj  wierz cy podczas ka dej Mszy 
wi tej. Pan Jezus nie u y  bowiem zwrotu „bierzcie 

i patrzcie”, „bierzcie i trwajcie” czy te  jeszcze innych 
s ów. Fakt ten wskazuje jednoznacznie, e to, co 
zostaje z o one w ofierze Bogu, to znaczy Chrystus 
pod postaciami chleba i wina, jest równocze nie po-
karmem dla tych, którzy uczestnicz  w Naj wi tszej 
Ofierze. Oczywi cie, jest równie  mo liwe komuni-
kowanie poza obrz dem Mszy wi tej, jednak – jak 
mówi Sobór Watyka ski II – „zaleca si  usilnie ów 
doskonalszy sposób uczestniczenia we Mszy w., 

który polega na tym, e po komunii kap ana wierni 
przyjmuj  Cia o Pa skie z tej samej ofiary” (KL 55).

 W kontek cie powy szych rozwa a  warto poczy-
ni  refleksj , czy rzeczywi cie ka da Naj wi tsza Ofia-
ra jest prze ywana przez wiernych w pe ni, to znaczy 
po czona z przyj ciem Komunii wi tej. Wydaje si  
bowiem, e wielu z tych, którzy oczywi cie nie maj  
przeszkód w postaci grzechu ci kiego, spe nia to 
Chrystusowe polecenie tylko po owicznie. Na pytanie: 
dlaczego tak wielu z wiernych nie odpowiada na to 
wezwanie i nie przyst puje do Sto u Pa skiego, jeden 
z duszpasterzy próbuje wyt umaczy  ten problem. 
„Wi kszo  prawdopodobnie ze zwyk ej oboj tno ci 
i bezmy lno ci: w zasadzie jest im wszystko jedno, 
chc  tylko spe ni  niedzielny obowi zek przy mini-
mum wysi ku. Inni powstrzymuj  si  ze strachu, e 
pope ni  wi tokradztwo i przyjm  Komuni  w stanie 

grzechu. Jeszcze inni czuj  si  niegodni i w imi  pokory 
nie chc  przyj  Jezusa do serca. Ka da z tych postaw 
i obaw jest w wi kszo ci przypadków nieuzasadniona 
i jakby na wyrost” (refleksja ks. M. Pohla, www.opie-
kun.kalisz.pl). Nale y wi c do o y  wszelkich stara , 
aby wierni prze ywali Eucharysti  w pe ni, bo takie 
usposobienie, jak zosta o zauwa one na wst pie, 
mo e zrodzi  b ogos awione owoce na drodze roz-
woju zdrowej i g bokiej duchowo ci.

 Mistrzowie ycia duchowego wskazuj  mi dzy 
innymi na osiem skutków przyjmowania Komunii 
wi tej. S  to: zjednoczenie z Chrystusem; zjedno-

czenie z Trójc  wi t ; stworzenie wspólnoty wiary 
z innymi; pomno enie aski u wi caj cej; wzrost 

mi o ci; zg adzenie grzechów; zaczerpni cie ze ród a 
mocy; spotkanie z Chrystusem (por. A. S omkowski, 
Teologia ycia duchowego w wietle Soboru Waty-
ka skiego II. Z bki 2000, s. 249-252). Ró ni teolodzy 
wymieniaj  jeszcze inne owoce Komunii Eucharystycz-
nej. Komuni  wi t  nazywaj  oni pokarmem duszy, 
chlebem niebieskim, lekarstwem na nie miertelno , 
form  przebywania Boga w cz owieku i cz owieka 
w Bogu czy te  mistycznymi za lubinami duszy 
z Bogiem (por. M. Figura, Eucharystia. w: Leksykon 
mistyki. red. P. Dinzelbacher. t um. B. 
Wid a. Warszawa 2002, s. 76). Cho -
by z tych nazw mo na zarysowa  
bardzo konkretne dzia anie, które 
sprawia Komunia Eucharystyczna. 
Tylko pobie na analiza wymienionych 
powy ej owoców wskazuje nam, jak 
wielkim Darem jest Komunia wi ta 
dla cz owieka. W niej udziela si  wier-
nym bez reszty i ca kowicie sam Jezus 
Chrystus, z ca ym bogactwem swoich 
ask i darów. Rzeczywi cie spe niaj  
si  wówczas s owa jednej z piosenek 
religijnych, tak zreszt  ochoczo pie-
wanej podczas uroczysto ci pierw-
szokomunijnych: „Niebo jest w sercu 
mym”. A zatem Komunia wi ta nale y 
do tych momentów Mszy wi tej, 
których dog bne zrozumienie wydaje 
si  wprost niemo liwe. w. siostra 
Faustyna Kowalska napisa a, e „gdyby 
anio owie mogli zazdro ci  [ludziom], 
to by to czynili w odniesieniu do dwóch 
rzeczy: przyjmowania Komunii wi tej 
i cierpienia” (Dzienniczek, 1806).

Zadziwiaj c  rzecz  jest wi c fakt, 
e praktyka cz stej Komunii wi tej 

tak szybko zosta a zmarginalizowana. 
W pierwotnym Ko ciele Komunia wi ta wiernych 

czy a si  zawsze z Komuni  prezbitera celebruj ce-
go Eucharysti . Zwyczaj ten trwa  praktycznie do IV 
wieku. W tym te  wieku Komuni  wi t  starano si  
przyjmowa  nawet codziennie. wiadczy o tym ycie 
w. Melanii M odszej (383-439) czy te  praktyka ycia 
w. Augustyna (354-430). Jednak stosunkowo szybko 

zanika ten zwyczaj przyjmowania Komunii wi tej 
przez wszystkich, którzy uczestnicz  we Mszy wi tej. 
To nowe zjawisko jest do tego stopnia powszechne, 
e w. Ambro y (339-397) uskar a si , i  wierni po-

wstrzymuj  si  od codziennej Komunii wi tej i zada-
walaj  si  przyj ciem tego wielkiego Daru tylko raz na 
rok (por. A. S omkowski, dz. cyt., s. 252-254). Potem, 
jak pokaza a to historia, trzeba by o d ugich wieków, 
aby dopiero papie  Pius XI w 1905 roku dekretem 

Sacra Tridentina Synodus przywróci  praktykowanie 
codziennej Komunii wi tej. A przecie  do dzi  dnia 
statystyki tak zwanych dominicantes (ucz szczaj cych 
na Msz  wi t  w niedziel ) i communicantes (przy-
st puj cych do Komunii wi tej) wskazuj , e wielu 
uczestniczy w Naj wi tszej Ofierze, ale nie karmi si  
Cia em Pa skim.

 Powodów zanikania praktyki cz stej Komunii 
wi tej nale y doszukiwa  si  przede wszystkim w ob-

ni aniu si  poziomu ycia duchowego. Wierni cz sto 
nie rozumiej , czy te  nie do wiadczyli 
w swoim yciu, e Pan Jezus Euchary-
styczny jest dla nich „Chlebem”, który 
w trudach ycia jest jedyn  ostoj  i si . 
Zdrowa pobo no  eucharystyczna 
domaga si , aby wierni czyli swoje 
uczestnictwo we Mszy wi tej z przy-
j ciem Komunii wi tej. To wielkie 
zadanie dla duszpasterzy, katechetów 
i spowiedników, aby u wiadamia  
wiernym, jakim Darem jest Komunia 
wi ta oraz jak wielk  strat  jest nie-

przyst powanie do Sto u Pa skiego. 
Oczywi cie, milczeniem nie mo na 
równie  pomin  faktu, e osobom 
cz sto przyst puj cym do Komunii 
wi tej mo e grozi  rutyna i wypa-

czenie tej e praktyki. Dotyczy to tak e 
ksi y i osób konsekrowanych. Dlate-
go konieczna jest nieustanna refleksja 
nad t  Wielk  Tajemnic  oraz ci g e 
pog bianie swojego ycia duchowego 
poprzez umacnianie wiary, rozpalanie 
mi o ci i wiczenie si  w wytrwa o ci 
i pokorze.

 S uga Bo y o. Ignacy Posadzy napi-
sa : „Dzisiejszy zagoniony, bezbronny 
cz owiek wydany jest na up przemo -

nej technokracji. Og upia si  go, wydziera mu si  to, co 
w nim szlachetne i czyste. W ko cu ten cz owiek staje 
si  tylko cz stk  wielkiego aparatu. Wszyscy wielcy 
my liciele naszej doby ostrzegaj  przed tym niebez-
piecze stwem. Proces dehumanizacji milionów mo e 
by  powstrzymany zbli eniem cz owieka do Boga. Bóg 
Eucharystyczny, b d cy najszczerszym Przyjacielem, 
musi znale  si  w tak dziwnie bezsensownym yciu 
cz owieka naszego wieku. Eucharystia to zasadniczy 
rodek na niedomagania naszych czasów. Tam gdzie 

nie ma kontaktu z Eucharysti , tam czai si  widmo 
mierci duchowej. Nale y wzmóc kampani  o wi kszy 

udzia  wiernych w przyst powaniu do Komunii w. 
Nie chodzi tu o ambicje osobiste lub spekulacje sta-
tystyczne. Idzie o to, by jak najwi cej dusz wspó y o 
z Bogiem” (Dzie a. t. I, s. 109-110).

Fot.: Katarzyna Artymiak

Fot.: Katarzyna Artymiak
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Rz 8,14-17

Otrzymali my ducha przybrania za synów

Czytanie z Listu wi tego Paw a Aposto a
do Rzymian.

Bracia:

Wszyscy ci, których prowadzi Duch Bo y, s  sy-
nami Bo ymi. Nie otrzymali cie przecie  ducha 
niewoli, by si  znowu pogr y  w boja ni, ale otrzy-
mali cie ducha przybrania za synów, w którym 
mo emy wo a : „Abba, Ojcze!”. Sam Duch wspiera 
swym wiadectwem naszego ducha, e jeste my 
dzie mi Bo ymi. Je eli za  jeste my dzie mi, to 
i dziedzicami: dziedzicami Boga, a wspó dziedzi-
cami Chrystusa, skoro wspólnie z Nim cierpimy po 
to, by te  wspólnie mie  udzia  w chwale.

Ap 1,8

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Chwa a Ojcu i Synowi, i Duchowi wi temu,
Bogu, który jest i który by , i który przychodzi.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Mt 28,16-20

Chrzest w imi  Ojca i Syna, i Ducha wi tego

S owa Ewangelii wed ug wi tego Mateusza.

Jedenastu uczniów uda o si  do Galilei na gór , tam 
gdzie Jezus im poleci . A gdy Go ujrzeli, oddali Mu 
pok on. Niektórzy jednak w tpili.

Wtedy Jezus zbli y  si  do nich i przemówi  tymi 
s owami: „Dana Mi jest wszelka w adza w niebie 
i na ziemi. Id cie wi c i nauczajcie wszystkie naro-
dy, udzielaj c im chrztu w imi  Ojca i Syna, i Ducha 
wi tego. Uczcie je zachowywa  wszystko, co wam 

przykaza em.

A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, a  do 
sko czenia wiata”.

Pwt 4,32-34.39-40

Bóg jest jeden

Czytanie z Ksi gi Powtórzonego Prawa.

Moj esz tak powiedzia  do ludu:

„Zapytaj dawnych czasów, które by y przed tob  
od dnia, gdy Bóg stworzy  na ziemi cz owieka, czy 
zaszed  taki wypadek od jednego kra ca niebios do 
drugiego jak ten lub czy s yszano o czym  podob-
nym? Czy s ysza  jaki  naród g os Bo y z ognia, jak 
ty s ysza e , i pozosta  ywym? Czy usi owa  Bóg 
przyj  i wybra  sobie jeden naród spo ród innych 
narodów przez do wiadczenia, znaki, cuda i wojny, 
r k  mocn  i wyci gni tym ramieniem, dzie ami 
przera aj cymi, jak to wszystko, co tobie uczyni  
twój Pan Bóg w Egipcie na twoich oczach?

Poznaj dzisiaj i rozwa  w swym sercu, e Pan jest 
Bogiem, a na niebie wysoko i na ziemi nisko nie 
ma innego. Strze  Jego praw i nakazów, które ja 
dzi  polecam tobie pe ni , by dobrze ci si  wiod o 
i twym synom po tobie; by  przed u y  swe dni na 
ziemi, któr  na zawsze daje ci Pan, twój Bóg”.

Ps 33[32],4-5.6 i 9.18-19.20 i 22

Refren: Szcz liwy naród wybrany przez Pana.

S owo Pana jest prawe,
a ka de Jego dzie o godne zaufania.
On mi uje prawo i sprawiedliwo ,
ziemia jest pe na Jego aski.

Przez s owo Pana powsta y niebiosa,
wszystkie gwiazdy przez tchnienie ust Jego.
Bo przemówi  i wszystko si  sta o,
sam rozkaza  i zacz o istnie .

Oczy Pana zwrócone na bogobojnych,
na tych, którzy czekaj  na Jego ask ,
aby ocali  ich ycie od mierci
i ywi  ich w czasie g odu.

Dusza nasza oczekuje Pana,
On jest nasz  pomoc  i tarcz .
Panie, niech nas ogarnie Twoja aska,
wed ug nadziei, któr  pok adamy w Tobie.

DRUGIE CZYTANIE TAK MA O S ÓW,
A TAK WIELE ZNACZ
W krótkim opowiadaniu zatytu owanym Trzej starcy 

Lew To stoj opisa  spotkanie pewnego biskupa z trzema 
mnichami, którzy na odludnej wyspie wiedli pobo ny 
ywot. Ludzie uwa ali ich za wi tych. Biskup popro-

si  kapitana okr tu, aby podp yn  do wyspy. Pragn  
bowiem spotka  si  z tymi ciekawymi mnichami. Tak 
si  te  sta o. Kiedy tylko okr t zacumowa  w pobli u 
wyspy, spuszczono ód  i biskup wraz z marynarza-
mi przyp yn  do brzegu. Trzej starcy stali na brzegu 
i trzymali si  za r ce. Biskup pob ogos awi  ich.

„«Powiedzcie mi – pyta biskup – jak tu yjecie 
i jak Panu Bogu s u ycie?» Westchn  g boko mnich 
redni i spojrza  na najstarszego, tego zgrzybia ego; 

nachmurzy  si  wysoki i te  popatrzy  na staruszka. 
U miechn  si  wi c starzec najstarszy, najbardziej 
leciwy i powiada: «Nie potrafimy, s ugo Bo y, Panu 
Bogu, jak trzeba, s u y , s u ymy samym sobie, sa-
mych siebie ywimy». «No to jak si  modlicie do Pana 
Boga?» – zapytuje biskup. Na to ów starzec odpowia-
da: «Modlimy si  tak: Trzech Was, trzech nas, zmi uj 
si  nad nami». I jak tylko wymówi  te s owa, wszyscy 
trzej starcy podnie li oczy ku niebu i zawo ali: «Trzech 
Was, trzech nas, zmi uj si  nad nami!». U miechn  
si  biskup i powiada: «A, to s yszeli cie co  o Trójcy 
wi tej, ale modlicie si  nie tak, jak nale y».

I zacz  ich naucza . Mówi  o Bogu Ojcu, o Duchu 
wi tym i o Synu Bo ym. A nast pnie uczy  ich modli-

twy Ojcze nasz. Okaza o si , e nie znali tej modlitwy. 
Wi c biskup cierpliwie powtarza  wielokrotnie razem 
z nimi s owa Modlitwy Pa skiej. Trwa o to ca y dzie ! 
W ko cu starcy potrafili powiedzie  z pami ci s owa 
Ojcze nasz. Wtedy ich po egna  i odp yn . Z horyzon-
tu znikn li starcy, potem wyspa… Wiatr wzd  agle 
statku – ruszyli ku swojemu celowi. Nagle w ciemno ci 
biskup dostrzeg  jakie  wiat o. Zdawa o mu si , e 
to niby jakie  ptaki lub inne postaci. Zapyta  sternika, 
czy co  widzi, ale po chwili sam zauwa y . Sternik za  
z wra enia wypu ci  z r k ster i powiedzia : «O, Bo e! 
Starcy nas doganiaj , biegn  po wodzie jak po suchym 
l dzie». Trzej wi ci m owie zawo ali: «Zapomnieli-
my, s ugo Bo y, zapomnieli my twej nauki! Dopóki 

powtarzali my, umieli my j , pami tali my; przerwali-
my na godzin  powtarzanie, jedno s owo wyskoczy o 

– zapomnieli my, wszystko si  popl ta o. Niczego teraz 
nie pami tamy, musisz nas nauczy  na nowo».

Biskup prze egna  si , przechyli  przez burt  w dó , 
ku starcom, i powiada: «Mi a Panu jest wasza modli-
twa, starcy Bo y. Nie ja powinienem was uczy  si  
modli . To wy módlcie si  za nas, ludzi grzesznych!». 
I pok oni  si  nisko, do nóg, biskup trzem starcom. 
A ci zatrzymali si , zawrócili i pobiegli z powrotem po 

wodzie. I a  do rana wida  by o jasno  z tej strony, 
w któr  pod ali trzej starcy”.

To opowiadanie (w olbrzymim skrócie) jest tylko 
literack  obróbk  starej legendy, któr  autor zna  
z rozmaitych ustnych i pi mienniczych przekazów 
dawnej Rusi.

Izraelici równie  zostali pouczeni przez proroka 
Moj esza o tym, kim jest Bóg, co uczyni  dla swoich 
wybranych, szczególnie w ziemi egipskiej. Jak e wa -
ne s  s owa proroka: „Poznaj dzisiaj i rozwa  w swym 
sercu, e Pan jest Bogiem, a na niebie wysoko i na 
ziemi nisko nie ma innego” (Pwt 4,39). W ten sposób 
Moj esz zaszczepia  wiar  w Jedynego Boga. wi ty 
Pawe  bardzo dobitnie ukaza  adresatom Listu do 
Rzymian, e otrzymali ducha przybrania za synów, 
a w Ewangelii Jezus prosi swych uczniów, aby nauczali 
i chrzcili w imi  Ojca i Syna, i Ducha wi tego. W tych 
urywkach biblijnych jest zawarta prawda o Bogu, 
o Jego tajemnicy wspó istnienia w trzech Osobach. 
Bóg pragnie zbawi  wszystkich ludzi, ale cz owiek 
musi zaanga owa  si  w to dzie o przez wiar .

Ojcze nasz, ku „zawstydzeniu” mnichów z opo-
wiadania, znamy od dzieci stwa na pami . Z pami ci 
mówimy tak e: Wierz  w Boga, i to nawet dwie wersje, 
które czasami nam si  myl , Dziesi  przykaza  Bo-
ych, Siedem grzechów g ównych, Zdrowa , Maryjo, 

Pod Twoj  obron , Aniele Bo y i jeszcze inne. Nie-
którzy znaj  na pami  Litani  do Serca Pana Jezusa. 
Ale s  tacy, którzy zapomnieli o siedmiu uczynkach 
mi osierdzia wzgl dem duszy i wzgl dem cia a. Czy 
jeszcze jakie  inne modlitwy znamy na pami ? Hm, 
nie o to chodzi, aby z pami ci powtarza  jak najwi cej 
s ów modlitw. I nie chodzi tak e o to, aby k ania  si  
a  do ziemi Bogu w Trójcy Jedynemu. Lepiej zerwa  
trójlistn  koniczynk  i wpatruj c si  w ikon  Andrzeja 
Rublowa Trójca wi ta, na ladowa  wi tych mnichów 
i wymawia  z g bi serca i umys u: „Chwa a Ojcu 
i Synowi, i Duchowi wi temu, jak by a na pocz tku, 
teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen”.

ks. Jaros aw Nowogrodzki, KrakówJ gg ,
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Bracia:
Maj c ufno , wiemy, e jak d ugo pozostajemy 
w ciele, jeste my pielgrzymami z daleka od Pana. 
Albowiem wed ug wiary, a nie dzi ki widzeniu 
post pujemy. Mamy jednak nadziej  i chcieliby-
my raczej opu ci  nasze cia o i stan  w obliczu 

Pana.

Dlatego te  staramy si  Jemu podoba , czy to 
gdy z Nim jeste my, czy gdy z daleka od Niego. 
Wszyscy bowiem musimy stan  przed trybuna em 
Chrystusa, aby ka dy otrzyma  zap at  za uczynki 
dokonane w ciele, z e lub dobre.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Ziarnem jest s owo Bo e, a siewc  jest Chrystus,
ka dy, kto Go znajdzie, b dzie y  na wieki.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Mk 4,26-34

Przypowie  o ziarnku gorczycy

S owa Ewangelii wed ug wi tego Marka.

Jezus powiedzia  do t umów:

„Z królestwem Bo ym dzieje si  tak, jak gdyby kto  
nasienie wrzuci  w ziemi . Czy pi, czy czuwa, we 
dnie i w nocy nasienie kie kuje i ro nie, on sam nie 
wie jak. Ziemia sama z siebie wydaje plon, najpierw 
d b o, potem k os, a potem pe ne ziarno w k osie. 

A gdy stan zbo a na to pozwala, zaraz zapuszcza 
sierp, bo pora ju  na niwo”.

Mówi  jeszcze: „Z czym porównamy królestwo 
Bo e lub w jakiej przypowie ci je przedstawimy? 
Jest ono jak ziarnko gorczycy; gdy si  je wsiewa 
w ziemi , jest najmniejsze ze wszystkich nasion na 
ziemi. Lecz wsiane wyrasta i staje si  wi ksze od 
innych jarzyn; wypuszcza wielkie ga zie, tak e 
ptaki powietrzne gnie d  si  w jego cieniu”.

W wielu takich przypowie ciach g osi  im nauk , 
o ile mogli j  zrozumie . A bez przypowie ci nie 
przemawia  do nich. Osobno za  obja nia  wszyst-
ko swoim uczniom.

PSALM RESPONSORYJNY

DRUGIE CZYTANIE

Ez 17,22-24

Bóg podwy sza drzewo niskie

Czytanie z Ksi gi proroka Ezechiela.

To mówi Pan Bóg:
„Ja tak e wezm  wierzcho ek z wysokiego cedru 
i zasadz , u najwy szych jego p dów u ami  ga z-
k  i zasadz  j  na górze wynios ej i wysokiej.

Na wysokiej górze izraelskiej j  zasadz . Ona 
wypu ci ga zki i wyda owoc, i stanie si  cedrem 
wspania ym. Wszystko ptactwo pod nim zamiesz-
ka, wszystkie istoty skrzydlate zamieszkaj  w cieniu 
jego ga zi.

I wszystkie drzewa polne poznaj , e Ja jestem 
Panem, który poni a drzewo wysokie, który drzewo 
niskie wywy sza, który sprawia, e drzewo zielone 
usycha, który zielono  daje drzewu suchemu. Ja, 
Pan, rzek em i to uczyni ”.

Ps 92[91],2-3.13-14.15-16

Refren: Dobrze jest piewa  Tobie, Panie Bo e.

Dobrze jest dzi kowa  Panu
i piewa  Twemu imieniu, Najwy szy:
z rana g osi  Twoj  askawo ,
a wierno  Twoj  nocami.

Sprawiedliwy zakwitnie jak palma,
rozro nie si  jak cedr na Libanie.
Zasadzeni w domu Pa skim
rozkwitn  na dziedzi cach naszego Boga.

Nawet i w staro ci wydadz  owoc,
zawsze pe ni yciodajnych soków,
aby wiadczy , e Pan jest sprawiedliwy,
On Opok  moj  i nie ma w Nim nieprawo ci.

2 Kor 5,6-10

Staramy si  podoba  Bogu

Czytanie z Drugiego Listu wi tego Paw a Aposto a 
do Koryntian.

6/20096/2009

EWANGELIA

PIEW PRZED EWANGELI

LUD PIELGRZYMI
ycie ludzkie jest cz sto porównywane do w drów-

ki, a o cz owieku mówimy, e przemierza yciowe szlaki 
w poszukiwaniu celu i sensu. Dla cz owieka wierz -
cego pielgrzymka to symbol indywidualnej w drówki 
ladami Odkupiciela, która prowadzi do domu Ojca. 

Przewodnikiem na tej drodze jest s owo Bo e. To ono 
wskazuje w a ciwy kierunek ycia i post powania, któ-
re prowadzi do Chrystusa, Dawcy ycia wiecznego.

Pielgrzym poszukuje ladów Boga w spotkanych 
ludziach, codziennych wydarzeniach czy niespodzie-
wanych sytuacjach. Ma wiadomo , e Królestwo 
Bo e, którego jest uczestnikiem, wzrasta powoli, ale 
pewnie, gdy  jego moc  jest sam Bóg. Pielgrzymka 
wyra a prawd  o nieustannej czujno ci cz owieka wo-
bec w asnej u omno ci i przygotowuje go wewn trznie 
do przemiany serca. Przez czuwanie, post i modlitw  
pielgrzym post puje naprzód drog  chrze cija skiej 
doskona o ci, staraj c si  doj  z pomoc  aski Bo ej 
„[…] do cz owieka doskona ego, do miary wielko ci 
wed ug Pe ni Chrystusa” (Ef 4,13).

By  pielgrzymem oznacza wi c w drowa  przez 
ycie z Ko cio em drog  oczyszczenia i dzi kczynie-

nia, drog  wewn trznego rozwoju. Wobec tego warto 
spojrze  na swoje ycie oczyma pielgrzyma, zobaczy  
siebie jako go cia na ziemi, a zarazem jej gospodarza, 
rozliczy  si  z marnotrawienia talentów i dzi kowa  
za otrzymane skarby.

„Historia Ko cio a jest yw  kronik  pielgrzymki, 
która nigdy si  nie ko czy” (Jan Pawe  II, Incarnatio-
nis Mysterium, 7). Pielgrzymka przez ziemi  pomaga 
pozna  Boga i odnale  cz owieka, pomaga prze y  
ró ne do wiadczenia, odkry  siebie i swoj  drog  
ycia oraz pozna  pot g  modlitwy.

Najwi kszym pielgrzymem naszych czasów, mi-
sjonarzem ca ego wiata i podró nikiem by  z pew-
no ci  S uga Bo y Jan Pawe  II. Dociera  z Ewangeli  
do krajów po o onych na wszystkich kontynentach 
wiata. Odby  102 pielgrzymki zagraniczne oraz 142 

podró e na terenie W och. Odwiedzi  301 rzymskich 
parafii na 334 istniej ce. W czasie odwiedzin jednej 
z nich Papie  spotka  si  z dzie mi, które zarzuci y go 
pytaniami. „Dlaczego ci gle podró ujesz po wiecie?” 
– takie odwa ne pytanie zada  jedenastoletni ch opiec. 
Papie  popatrzy  uwa nie na ch opca i odpowiedzia : 
„Poniewa  ca y wiat nie jest tutaj”. „Ale czy nie podró-
ujesz czasem jak turysta?” – dopytywa  dalej mia y 

ch opiec. „To by oby pi kne, ale Papie a obowi zuje 
jednak pewna dyscyplina. Ale dlaczego zada e  mi 
to pytanie?” – zwróci  si  do rezolutnego rozmówcy 
Ojciec wi ty i po chwili sam wyja ni : „Czyta e  to, 
co powiedzia  Pan Jezus? «Id cie i g o cie Ewangeli  
ca emu wiatu». Tak wi c i ja id  do ca ego wiata”.

W wiecie, w którym yjemy, „[…] jeste my piel-
grzymami z daleka od Pana” (2 Kor 5,6). Dlatego przez 
ca e ycie trzeba godnie y . Niech zako czeniem 
naszego rozwa ania stan  si  s owa modlitwy kard. 
Johna Henry’ego Newmana:

Prowad  mnie, wiat o, sw  b og  opiek ,
wiat o odwieczne.

Noc mroczna, dom mój tak bardzo daleko,
Wi c Ty mnie prowad .
Nie prosz  rajów odleg ych widoku,
Starczy promyczek dla jednego kroku.
Nie zawsze tak si  modli em jak teraz,
wiat o odwieczne.

Sam chcia em widzie , sam chcia em wybiera
Sw  w asn  drog .
Pomimo trwogi akn em barw wiata,
Ufny w sw  si . […]
O, czuwaj nade mn .

ks. Leszek Smoli ski, Nasielsk
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czy drugi wieczór sp dzony razem przy kominku, by 
m odzi ludzie zacz li sobie pomaga , wspiera  si  
w drodze i s ucha  siebie. Grupa bardzo szybko si  
zintegrowa a, jedni dzielili si  obowi zkami z innymi 
i wykonywali wspólnie ró ne drobniejsze i wi ksze 
prace. Pi tego czy szóstego dnia pogoda zupe nie si  
za ama a. Zacz o pada  tak okrutnie, e nie mo na 
by o wyj  na szlak, ulicami p yn y potoki wody. Po-
magali my naszemu gospodarzowi budowa  zapory, 
by woda nie zala a piwnicy, a pó niej, by nie wdar a si  
do pomieszcze  na parterze. Byli my przera eni. Nikt 
nie przewidywa  takiego scenariusza. Zacz li my si  
zastanawia , czy przerwa  wyjazd i wróci  spokojnie 
do domów. Okaza o si  jednak, e to nie by o takie 
proste, bo woda podmy a nasypy kolejowe i na par  
dni zostali my odci ci od wiata. Najpierw poczuli my 
si  jak Aposto owie w odzi targanej falami na Jeziorze 
Galilejskim. Byli my przera eni tym, e nasze plany 
run y w gruzach i nie mogli my zdoby  ju  adnego 
szczytu ani zrealizowa  tego, co tak dok adnie zapla-
nowali my. Burze i powód , któr  wywo a y, zmieni y 
totalnie nasze wakacje.

Którego  dnia wieczorem jak zwykle rozpalili my 
kominek, kto  wyci gn  gitar , a potem pad o pyta-
nie: „Co dalej robimy?”. Grupa podzieli a si  na tych, 
którzy chcieli za wszelk  cen  wróci  do domu, i na 
tych, którzy zdecydowali si  przeczeka  nawa nic  
i zobaczy , co b dzie dalej. Rozpocz a si  do  ostra 
dyskusja. W pewnym momencie wszed  do domu 
gospodarz, który przerwa  nasze spotkanie i poprosi  
nas, by my pomogli mu przeprowadzi  trzod  do 
s siada, bo woda ju  wdar a si  do pomieszcze  
gospodarczych. Nie zastanawiali my si  d u ej. Wy-
szli my prawie wszyscy i w strugach lej cego deszczu 
wraz z gospodarzami ratowali my to, co tylko da o 
si  uratowa . Pó nym wieczorem przyszli nasi go-
spodarze, by podzi kowa  nam za pomoc, a przede 
wszystkim za to, e zostali my. By o to dla nich nie-
zwyk e wiadectwo, e m odzie  zawsze jest ch tna 
do pomocy. Nast pnego ranka wróci em do pytania, 
czy wyje d amy, czy zostajemy. Jeden z ch opaków 
odpowiedzia  krótko: „Zostajemy, bo tu jeste my 
bardziej potrzebni”. Nikt nie zaprzeczy . Deszcz 
i powód  obudzi y w nas to, co najistotniejsze. Ka dy 
z nas odkry  na nowo, e jego ycie s u y nie tylko 
jemu samemu, lecz przede wszystkim s u y innym. 
Czasem warto podnie  g ow  i oderwa  wzrok od 
czubków palców swoich stóp, by zobaczy  innych, 
którzy staj  codziennie tu  obok mnie.

Przez kolejne dni inaczej wygl da a nasza Eucha-
rystia. Nie by a to Msza wi ta na drog , lecz Msza 
na codzienno , w której Bóg nas budzi, prowadz c 
przez ró ne wydarzenia.

ks. Dionizy Mróz SDB, ód

ODKRYLI MY TO, CO NAJWA NIEJSZE
Ka dy z nas ma swoj  histori  ycia i w asne 

do wiadczenie obecno ci Boga w ró nych sytu-
acjach. Chyba do  cz sto po prostu nie zauwa amy 
objawiania si  Boga w naszym yciu. Nie potrafimy 
rozpozna  Jego obecno ci tylko dlatego, e jeste my 
za bardzo skupieni na sobie i swoich sprawach. Nasz 
wzrok, jakby na uwi zi, nie potrafi dostrzec tego, co 
najistotniejsze, a my li s  zaprz tni te przyziemnymi 
sprawami. Wygl da to tak, jakby my nie potrafili cho  
na moment oderwa  wzroku od tego, co ma o istotne 
i przemijaj ce, i poszuka  tego, co wieczne.

Wybiera em si  kiedy  w góry z grup  m odych 
przyjació . Starali my si  do  dok adnie zaplanowa  
ka dy dzie , poszczególne trasy, wybra  szczyty, któ-
re chcieli my zdoby . Mapy, przewodniki, fora interne-
towe – to by y ród a informacji. Zgromadzili my ekwi-
punek na dni s oneczne i deszczowe, chroni cy przed 
zimnym wiatrem i niespodziewanym za amaniem 
pogody. Zaplanowali my, ile zabierzemy prowiantu, 
który mia  wystarczy  na wspólnie przygotowywane 
posi ki. W tej sprawie prym wiod y dziewczyny, które 
doskonale orientowa y si , ile czego trzeba by o ku-
pi . Ustalenie menu nie sprawi o nam najmniejszego 
k opotu. Zastanawiali my si  równie , czy wszyscy 
b d  mieli tyle si , by podj  wyzwanie. Wi kszo  
z nas jednak nie pierwszy raz wyrusza a w Tatry. Ka dy 
z w asnym do wiadczeniem, swoj  histori  i marze-
niami. To by a naprawd  wielobarwna grupa m odych 
ludzi. W ko cu pad o pytanie o najwa niejsz  spraw , 
o której nie wolno by o nam zapomnie : „A Msz  
wi t  b dziemy odprawia  rano czy po powrocie?”. 

Pytanie by o wa ne nie tylko z tego wzgl du, e w wy-
prawie mia  wzi  udzia  ksi dz, ale przede wszystkim 
dlatego, e we Mszy wi tej mieli my uczestniczy  
codziennie, ka dego dnia spotka  Boga, s ucha  Jego 
s ów i karmi  si  Jego Cia em na drog . No w a nie, 
nie pami tam, kto to powiedzia  i rozwia  wszelkie 
w tpliwo ci. „Na drog ”, czyli ju  by o wiadomo, e 
trzeba b dzie wsta  godzin  wcze niej, przygotowa  
wszystko i odprawi  Msz  wi t  przed wyruszeniem 
w drog . Nie ka demu, to by o wida  po twarzach, 
odpowiada  taki w a nie rytm dnia, ale skoro mieli my 
wyrusza , by zdobywa  szczyty, to warto by o wpierw 
poprosi  Pana o opiek .

Pierwsze dni niczego nie zapowiada y. S oneczna 
pogoda mia a utrzymywa  si  przez ca y czas nasze-
go pobytu. Dzie  przeznaczyli my na rozchodzenie, 
pierwszy wysi ek i zm czenie. A potem z dnia na 
dzie  pokonywali my coraz bardziej wymagaj ce 
szlaki i nast pi a konfrontacja planów z mo liwo ciami 
i umiej tno ciami. Nie wypad a najgorzej, cho  poja-
wili si  te  maruderzy i s abeusze. Wystarczy  jeden 

PSALM RESPONSORYJNY

EWANGELIA

Bracia:

Mi o  Chrystusa przynagla nas, pomnych na to, 
e skoro jeden umar  za wszystkich, to wszyscy 

pomarli. A w a nie za wszystkich umar  Chrystus 
po to, aby ci, co yj , ju  nie yli dla siebie, lecz dla 
Tego, który za nich umar  i zmartwychwsta .

Tak wi c i my odt d ju  nikogo nie znamy wed ug 
cia a; a je li nawet wed ug cia a poznali my Chry-
stusa, to ju  wi cej nie znamy Go w ten sposób. 
Je eli wi c kto  pozostaje w Chrystusie, jest nowym 
stworzeniem. To, co dawne, min o, a oto wszystko 
sta o si  nowe.

k 7,16

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Wielki prorok powsta  mi dzy nami
i Bóg nawiedzi  lud swój.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Mk 4,35-41

Uciszenie burzy na jeziorze

S owa Ewangelii wed ug wi tego Marka.

Gdy zapad  wieczór owego dnia, Jezus rzek  do 
swoich uczniów: „Przeprawmy si  na drug  stro-
n ”. Zostawili wi c t um, a Jego zabrali, tak jak by  
w odzi. Tak e inne odzie p yn y z Nim.

Naraz zerwa  si  gwa towny wicher. Fale bi y 
w ód , tak e ód  si  ju  nape nia a. On za  spa  
w tyle odzi na wezg owiu. Zbudzili Go i powiedzie-
li do Niego: „Nauczycielu, nic Ci  to nie obchodzi, 
e giniemy?”. On wsta , rozkaza  wichrowi i rzek  

do jeziora: „Milcz, ucisz si ”. Wicher si  uspokoi  
i nasta a g boka cisza.

Wtedy rzek  do nich: „Czemu tak boja liwi jeste-
cie? Jak e wam brak wiary?”. Oni zl kli si  bardzo 

i mówili jeden do drugiego: „Kim w a ciwie On jest, 
e nawet wicher i jezioro s  Mu pos uszne?”.

PIEW PRZED EWANGELI

DRUGIE CZYTANIE

Job 38,1.8-11

Bóg jest w adc  morza

Czytanie z Ksi gi Joba.

Z wichru Pan powiedzia  Jobowi te s owa: „Kto 
bram  zamkn  morze, gdy wysz o z ona wzburzo-
ne, gdym chmury mu da  za ubranie, za pieluszki 
ciemno  pierwotn ? Z ama em jego wielko  
mym prawem, wprawi em wrzeci dze i bram . 
I rzek em: «A  dot d, nie dalej. Tu zapora dla twoich 
nad tych fal»”.

Ps 107[106],23-24.25-26.28-29.30-31

Refren: Chwalmy na wieki mi osierdzie Pana.

Ci, którzy statkami ruszyli na morze,
by handlowa  na wodach ogromnych,
widzieli dzie a Pana
i Jego cuda w ród g bin.

Rzek  i zerwa  si  wicher,
burzliwie pi trz c fale.
Wznosili si  pod niebo, zapadali w otch a ,
ich dusza truchla a w nieszcz ciu.

Wo ali w niedoli do Pana,
a On ich uwolni  od trwogi.
Zamieni  burz  na powiew agodny,
umilk y morskie fale.

Radowali si  w ciszy, która nasta a,
przywiód  ich do upragnionej przystani.
Niechaj dzi kuj  Panu za Jego mi osierdzie,
za Jego cuda wobec synów ludzkich.

2 Kor 5,14-17

Wszystko sta o si  nowe

Czytanie z Drugiego Listu wi tego Paw a Aposto a 
do Koryntian.
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PIEW PRZED EWANGELI

Znacie przecie  ask  Pana naszego Jezusa Chry-
stusa, który b d c bogaty, dla was sta  si  ubogim, 
aby was ubóstwem swoim ubogaci .

Nie o to bowiem idzie, eby innym sprawi  ulg , 
a sobie utrapienie, lecz eby by a równo . Teraz 
wi c niech wasz dostatek przyjdzie z pomoc  ich 
potrzebom, aby ich bogactwo by o wam pomoc  
w waszych niedostatkach i aby nasta a równo  
wed ug tego, co jest napisane: „Nie mia  za wiele 
ten, kto mia  du o. Nie mia  za ma o ten, kto mia  
niewiele”.

Por. 2 Tm 1,10b

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Nasz Zbawiciel Jezus Chrystus mier  zwyci y ,
a na ycie rzuci  wiat o przez Ewangeli .

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Mk 5,21-24.35b-43

Wskrzeszenie córki Jaira

S owa Ewangelii wed ug wi tego Marka.

Gdy Jezus przeprawi  si  z powrotem odzi  na 
drugi brzeg, zebra  si  wielki t um wokó  Niego, 
a On by  jeszcze nad jeziorem. Wtedy przyszed  
jeden z prze o onych synagogi, imieniem Jair. Gdy 
Go ujrza , upad  Mu do nóg i prosi  usilnie: „Moja 
córeczka dogorywa, przyjd  i po ó  na ni  r ce, 
aby ocala a i y a”. Poszed  wi c z nim, a wielki 
t um szed  za Nim.

Przyszli ludzie do prze o onego synagogi i donie-
li: „Twoja córka umar a, czemu jeszcze trudzisz 

Nauczyciela?”.

Lecz Jezus, s ysz c, co mówiono, rzek  prze o o-
nemu synagogi: „Nie bój si , tylko wierz”. I nie 
pozwoli  nikomu i  z sob  z wyj tkiem Piotra, 
Jakuba i Jana, brata Jakubowego.

Tak przyszli do domu prze o onego synagogi. 
Wobec zamieszania, p aczu i g o nego zawodze-
nia wszed  i rzek  do nich: „Czemu robicie zgie k 
i p aczecie? Dziecko nie umar o, tylko pi”. I wy-
miewali Go.

6/20096/2009

DRUGIE CZYTANIE

Mdr 1,13-15;2,23-24

mier  wesz a na wiat przez zawi  diab a

Czytanie z Ksi gi M dro ci.

Bóg nie uczyni  mierci i nie cieszy si  ze zguby y-
j cych. Stworzy  bowiem wszystko po to, aby by o, 
i byty tego wiata nios  zdrowie: nie ma w nich 
mierciono nego jadu ani w adania Otch ani na tej 

ziemi. Bo sprawiedliwo  nie podlega mierci.

Dla nie miertelno ci bowiem Bóg stworzy  cz owie-
ka, uczyni  go obrazem swej w asnej wieczno ci. 
A mier  wesz a na wiat przez zawi  diab a i do-
wiadczaj  jej ci, którzy do niego nale .

Ps 30[29],2 i 4.5-6.11 i 12a, i 13b

Refren: S awi  Ci , Panie, bo mnie wybawi e .

S awi  Ci , Panie, bo mnie wybawi e
i nie pozwoli e  mym wrogom na miewa  si  ze 

mnie.
Panie, Bo e mój, z krainy umar ych wywo a e  

moj  dusz
i ocali e  mi ycie spo ród schodz cych do grobu.

piewajcie psalm, wszyscy mi uj cy Pana,
i pami tajcie o Jego wi to ci.
Gniew Jego bowiem trwa tylko przez chwil ,
a Jego aska przez ca e ycie.

Wys uchaj mnie, Panie, zmi uj si  nade mn ,
Panie, b d  moj  pomoc .
Zamieni e  w taniec mój a obny lament.
Bo e mój i Panie, b d  Ci  s awi  na wieki.

2 Kor 8,7.9.13-15

Dzieli  si  dostatkiem z potrzebuj cymi

Czytanie z Drugiego Listu wi tego Paw a Aposto a 
do Koryntian.

Bracia:
Podobnie jak obfitujecie we wszystko, w wiar , 
w mow , we wszelk  gorliwo , w mi o  nasz  do 
was, tak te  oby cie i w t  ask  obfitowali.

EWANGELIA (KRÓTSZA)

Lecz On odsun  wszystkich, wzi  z sob  tylko 
ojca, matk  dziecka oraz tych, którzy z Nim byli, 
i wszed  tam, gdzie dziecko le a o. Uj wszy dziew-
czynk  za r k , rzek  do niej: „Talitha kum”, to zna-
czy: „Dziewczynko, mówi  ci, wsta ”. Dziewczyn-
ka natychmiast wsta a i chodzi a, mia a bowiem 
dwana cie lat. I os upieli wprost ze zdumienia. 
Przykaza  im te  z naciskiem, eby nikt o tym nie 
wiedzia , i poleci , aby jej dano je .

ASKA NOWEGO YCIA
W yciu ka dego cz owieka pojawia si  pytanie 

o kres jego istnienia, o mier . Pytanie to wraca bar-
dzo cz sto, ale zawsze pozostaje bez satysfakcjonu-
j cej nas odpowiedzi. Nawet filozofowie i uczeni na 
przestrzeni wieków zmagali si  z tym zagadnieniem, 
ale nigdy nie uzyskali pewnej odpowiedzi, a jedynie 
przekonywali innych do swoich przypuszcze  i teorii. 
Cz sto – zw aszcza przy okazji mierci kogo  bliskiego 
lub bardzo m odego – pytamy o to, dlaczego mier  
przychodzi w a nie w tym momencie, dlaczego kto  
umiera w najbardziej nieodpowiednim czasie (przecie  
móg by jeszcze tyle dobrego zrobi !). mier  puka 
do drzwi cz owieka zawsze w niew a ciwym czasie. 
Pomimo to, e tak cz sto s yszymy od Pana Jezusa za-
ch t  do tego, aby my czuwali w ka dym czasie…

mier  jednak – przypomina nam o tym Pismo 
wi te – nie zosta a stworzona przez Boga! Bóg 

bowiem stworzy  cz owieka dla nie miertelno ci. 
Stwórca od samego pocz tku, gdy powo a  nas 
do istnienia na swój obraz i swoje podobie stwo, 
czyni nas „[…] obrazem swej w asnej wieczno ci” 
(Mdr 2,23). mier  natomiast jest dzie em szatana, 
który nas nienawidzi i podejmuje wszelkie mo liwe 
dzia ania przeciwko nam. I cho  wspó czesny cz o-
wiek próbuje ob askawi  z ego ducha, nadaj c jemu 
bajkow  posta , maluj c jednocze nie na jego twarzy 
niemal e przyjacielski u miech, to smutn  prawd  jest 
to, e szatan nienawidzi nas i zrobi wszystko, aby my 
zatracili si  w grzechu i odeszli od prawdziwego ród a 
ycia, jakim jest odwieczny Bóg.

Ten w a nie Bóg w swojej niesko czonej mi o ci 
posy a na wiat swojego Jednorodzonego Syna, aby 
On wyzwoli  nas spod panowania mierci. Chrystus 
nie tylko uzdrawia chorych, ale równie  wskrzesza 
umar ych i przywraca ich do ycia. Ka dy cz owiek 
gotowy jest wyda  ca e swoje mienie, aby ratowa  
swoje zdrowie i ycie. Jednak w wymiarze ycia we-
wn trznego na nic si  to nie zda. Nie potrafimy ocali  
swojego ycia przed mierci ! Istnieje jedyna szansa 
– Jezus Chrystus – zwyci zca mierci i szatana, który 
do ko ca nas umi owa . On to ma moc wyzwoli  nas 

z niewoli grzechu i przeprowadzi  nas przez granice 
mierci. On to mówi do ka dego z nas: „Mówi  ci, 

wsta  ze swojego upadku i pozwól nape ni  si  no-
wym yciem!”.

Jezus daje nam ask  nowego ycia w wi to ci. 
Udziela nam jej obficie, ubogaca nas ka dego dnia. 
Paradoksalnie – jak przypomina nam w. Pawe  – bo-
gactwem Chrystusa jest Jego ubóstwo! Jeste my Jego 
uczniami ocalonymi z otch ani mierci i nie szukamy 
bezpiecze stwa w bogactwie, w dobrach tego wiata 
(bo one nas przecie  nie ocal !), ale dziel c si  tym, 
co posiadamy, z naszymi bra mi, pok adamy ufno  
w Bogu. Wdzi czni za uratowane ycie przychodzimy 
z pomoc  potrzebom innych, aby nasta a równo . 
I chocia  nie jest to atwe, chocia  w yciu mamy 
wiele trudno ci, to jednak prawdziw  nadziej  napa-
waj  nas s owa naszego Mistrza: „Nie bój si , tylko 
wierz” (Mk 5,36). S owa te s  wiat em dla naszych 
stóp, wsparciem dla sko atanego serca, rado ci  na 
ka dy dzie !

ks. Jacek Dziel, Gniezno
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 Jest rok 1079. W Krakowie z polecenia króla Bo-
les awa, zwanego pó niej Szczodrym lub mia ym, 
ginie biskup Stanis aw ze Szczepanowa. M cze ska 
mier  hierarchy odbija si  g o nym echem nie tylko 

na ziemiach polskich, ale w ca ej Europie. Król zosta-
je wygnany i w nied ugim czasie, prawdopodobnie 
po pokucie w jednym z klasztorów, umiera. 

 Jest rok 1170. Dnia 29 grudnia podczas nie-
szporów w katedrze w Canterbury z rozkazu 
króla Henryka II zostaje zamordowany arcybiskup 
Tomasz Becket, prymas Anglii. I ta mier  nie po-
zostaje bez odzewu. Upokorzony król podejmuje 
srog  pokut , a Tomasz zostaje kanonizowany po 
niespe na trzech latach. 

 Spróbujmy pomin  ca e z o one t o historyczne: 
stosunki ko cielne i pa stwowe w redniowiecznej 
Europie, ch  utrzymania dominacji w adcy wieckie-
go nad Ko cio em we w asnym królestwie czy spory 
kompetencyjne mi dzy w adz  wieck  i duchown . 
Natomiast zwró my uwag , na to, jak owe tragiczne 
wydarzenia i ich bohaterów zapami ta a sztuka. 

W Chester, niewielkim miasteczku w zachodniej 
Anglii, we wczesnym redniowieczu zostaje wznie-
siona normandzka katedra, rozbudowana w czasach 
gotyku. W kaplicy mariackiej katedry, w miejscu, 
gdzie schodz  si  ebra kunsztownego sklepienia, 
umieszczono zwornik ozdobiony scen  mierci w. 
Tomasza Becketa (zob. s. 27, u do u). Biskup, ubrany 
w z ocisty ornat, stoi przed o tarzem. Jego wyci gni -
te nad kielichem r ce sugeruj , e dokonuje si  kon-
sekracja. Biskupowi towarzyszy diakon trzymaj cy 
krzy  procesyjny. Nabo e stwo zostaje przerwane 
przez trzech rycerzy uzbrojonych w nagie miecze. 
Jeden z nich zadaje biskupowi miertelny cios. 

 Rodzime przedstawienia plastyczne mierci w. 
Stanis awa biskupa, popularne zw aszcza w XV i XVI 
wieku, wiernie powtarzaj  zasadnicze elementy 

taszewski SChr, Stargks. Jaros aw St

w. Stanis aw
W 930. rocznic

 – szafarz Eucharystii

J k 10 9 W K k i l i k ól B

 m cze skiej mierci 

obok Niepokalanej ukazane zosta y postaci dwóch 
wi tych m czennic: Katarzyny Aleksandryjskiej i Bar-

bary. Natomiast na obrazie z Koszyc mo na dostrzec 
scen  S du Ostatecznego, na której Micha  Archanio  
trzyma w jednej d oni wag , a w drugiej miecz. Ci 
drugoplanowi bohaterowie omawianych przedstawie  
podkre laj  m cze ski charakter mierci biskupa i nie-
uchronn  kar  Bo  za haniebny czyn. Warto jeszcze 
zwróci  uwag , e na obu obrazach w. Stanis aw 
ubrany jest w ornat z doskonale widocznym wize-
runkiem Ukrzy owanego. Zatem Biskup, sprawuj c 
bezkrwaw  Ofiar , jednoczy si  z M k  Zbawiciela, 
a przyjmuj c m cze sk  mier , na laduje w stopniu 
heroicznym swojego Mistrza. 

 ród a podaj , e w. Tomasz Becket zosta  za-
mordowany podczas nieszporów, ale ikonografia 
cz sto ukazuje moment jego mierci w czasie cele-
bracji eucharystycznej. W przypadku w. Stanis awa, 
mimo braku potwierdzenia w najstarszych ród ach, 
pó niejsza tradycja jednoznacznie czy m cze stwo 
biskupa z Msz  wi t  odprawian  w ko ciele w. 
Micha a na krakowskiej Ska ce. Jakkolwiek by o, 
dzisiaj, po 930 latach od tamtego wydarzenia, w m -
cze skiej mierci w. Stanis awa widzimy nie tylko 
cen  za bezkompromisowo  moraln . Ikonografia 
zapami tuje istot  jego biskupiej pos ugi i prezentuje 
w. Stanis awa jako szafarza Eucharystii. 

Zabójstwo w. Stanis awa. rodkowa kwatera o tarza. Kobylin, 1518 r.
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Zabójstwo w. Stanis awa. Koszyce (Ma opolska), ok. 1550 r.
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zapami tuje istot  jego biskupiej pos ugi i prezentuje 
w. Stanis awawa jakakoo szszafafararzaza E Eucuchaharyrystii.

kompozycji plastycznej. Stanis aw, ukaza-
ny z profilu, odprawia Msz  wi t  przy 
o tarzu. W d oniach unosi Hosti  w rycie 
Podniesienia. Obok o tarza kl cz  po-
s uguj cy: ministranci, czasem diakoni 
w dalmatykach lub kap ani w kapach. 
Niekiedy ukazany jest tak e fundator 
(w zmniejszonych proporcjach – jeszcze 
wed ug redniowiecznych kanonów). Za 
biskupem staje król Boles aw ukazany 
w koronie, z mieczem uniesionym w d o-
niach. Za moment ostrze miecza spadnie 
na wi tego. Monarsze towarzysz  zbrojni 
albo dworscy dostojnicy. U do u przedsta-
wienia le  ra eni niewidzialn  moc  o dacy, 
którzy chcieli podnie  r k  na krakowskiego 
biskupa. Na obrazie z Kobylina, w retabulum, 
przed którym w. Stanis aw odprawia Eucharysti , 
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mier  w. Tomasza Becketa. Zwornik w kaplicy mariackiej. Katedra w Chester, ok. 1250.
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Musica sacra
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W dziejach naszej rodzimej liryki religijnej staro-
polskie pie ni wielkanocne maj  miejsce uprzywilejo-
wane. W a nie one najwcze niej uzyska y pozwolenie 
w adzy ko cielnej na ich wykonywanie w j zyku 
narodowym. Prze amanie hegemonii aciny mia o 
miejsce równie  w innych krajach zachodnioeuro-
pejskich i wi za o si  z wyj tkow  rang  uroczysto ci 
Zmartwychwstania Pa skiego, która nawróconym na 
wiar  chrze cija sk  katechumenom, przyjmuj cym 
chrzest w Wielk  Sobot , unaocznia a najwa niejsze 
prawdy wiary.

Pie ni wielkanocne obejmuj  wierszowane utwory 
polskie, tematycznie zwi zane ze Zmartwychwsta-
niem, Wniebowst pieniem Pa skim i Zes aniem 
Ducha wi tego. Niejako symboliczne po czenie 
tych trzech obchodów widzimy w pie ni Przez Twoje 
wi te zmartwychpowstanie. Wykonywano j  w cza-

sie procesji okresu wielkanocnego, zmieniaj c wyraz 
„zmartwychpowstanie” na „wniebowst pienie” lub 
„Ducha zes anie”.

Najwcze niejszym zachowanym przekazem wielka-
nocnej pie ni religijnej w j zyku polskim jest ywotny 
do dnia dzisiejszego utwór Chrystus zmartwychwsta  
jest. Najstarszy znany przekaz tej pie ni zapisano 
w 1356 roku, w Graduale P ockim, przechowywanym 
do 1939 roku w Bibliotece Seminaryjnej w P ocku (obec-
nie uwa any jest za zaginiony). Na szcz cie zabytek 
ten zosta  szczegó owo opisany przez ks. Józefa Micha-
laka, wybitnego znawc  dziejów liturgii w Polsce.

Stosunkowo wczesne odnotowanie polskiej wersji 
Chrystus zmartwychwsta  jest w kodeksie liturgicznym 
sporz dzonym po acinie dowodzi, e utwór ju  od 
dawna musia  by  powszechnie znany i wykonywany. 
Warto tu zaznaczy , i  w innym zaginionym p ockim 
kodeksie liturgicznym (Stella chori Plocensis) z drugiej 
po owy XIV wieku, znajdowa  si  najdawniejszy opis 
procesji rezurekcyjnej oraz incipity (pocz tkowe s owa 
tekstu, pe ni ce niekiedy rol  jego tytu u) dwóch pie ni 
wielkanocnych w j zyku polskim: Przez Twoje wi te 
zmartwychpowstanie oraz Nas dla wsta  z martwych 
Syn Bo y. Ta druga pie  zosta a do czona do Bogu-
rodzicy, za  Aleksander Brückner (1856-1939) nazwa  
j  „pie ni  wielkanocn  z Bogurodzicy”.

Adam Matyszewski, PAdam

Najstarsze polskie

Cho  piew wiernych w j zyku narodowym do 
obrz dku ko cielnego przenika  do  wolno i nie 
bez oporów, przyk ad p ockiego rytua u procesji 
rezurekcyjnej stanowi dowód na to, e pie ni polskie 
by y wplatane przez lud mi dzy aci skie piewy 
duchownych. Fakt ten przypuszczalnie poparty jest 
d ugoletni  tradycj , zw aszcza zwa ywszy na to, 
e P ock ju  na pocz tku XII wieku by  zaopatrzony 

w bardzo interesuj cy przekaz cheironomiczny – 
Ewangeliarz z 1130 roku, który zawiera  mi dzy innymi 
wielkosobotni Exultet.

Oprócz wymienionych ju , a w pierwotnej pisowni 
znanych jako Wsta  z martwych Krol nasz, Syn Bo y; 
Przez Twe wi te weskrznienie, w latach 1360-1370 
w P ocku po wiadczono wykonywanie przez wiernych 
równie  pie ni Krystus z martwych wsta  je. Jest to naj-
starsza wzmianka o polskich pie niach i ich wykony-
waniu przez lud. Ordinale p ockie z po owy XIV wieku 
wymienia jeszcze Victimae paschali laudes ( piewano 
zwrotk  aci sk  i powtarzano j  po polsku). Jeszcze 
pod koniec XVI stulecia kanonik krakowski Hieronim 
Powodowski w Agendzie gnie nie skiej z 1591 roku 
potwierdza, e po wykonaniu Victimae „lud piewa po 
polsku pie  rado ci o Zmartwychwstaniu: Chrystus 
zmartwychwsta  jest”.

W XV wieku polskie pie ni wielkanocne uzyska y 
samodzielne miejsce w obrz dach rezurekcyjnych. 
Najstarsze z nich wywodz  si  z tekstów zwanych 
tropami, które stanowi y rozwini cie czy poszerze-
nie aci skich utworów liturgicznych. Niektóre tropy 
wielkanocne w Polsce w XVI wieku by y na tyle po-
wszechne, e reforma liturgiczna Soboru Trydenckie-
go, usuwaj ca aci skie tropy z liturgii rzymskiej, nie 
wp yn a na zahamowanie ich ywotno ci.

Obro ca katolicyzmu i wyznaniowej prawowierno-
ci, biskup warmi ski Stanis aw Hozjusz (1504-1579) 

mawia , e w Polsce nawet prosty lud chwali Boga 
w ko ciele piewem aci skim, ale w okresie Bo ego 
Narodzenia, Wielkanocy i Zielonych wi t wed ug 
nowego obyczaju piewa pie ni w swym j zyku oj-
czystym, aby t  nowo ci  pobudzi  ludzkie umys y 
do duchowych rado ci i wzbudzi  jeszcze wi ksz  
cze  dla Ko cio a.

 Ksi dz Biskup jest chrystusowcem, kap anem i za-
konnikiem, pó niej przysz a sakra biskupia. Zapytam 
wprost: czy Ksi dz Biskup nadal yje powo aniem 
zakonnym?

 Patrz c od zewn trz, móg bym powo a  si  na 
blisko  zapisów Kodeksu Prawa Kanonicznego, które 
omawiaj  sytuacj  zakonnika konsekrowanego na 
biskupa, z kanonami mówi cymi o sytuacji zakonnika 
wydalonego ze zgromadzenia. I móg bym czu  si  
wydalonym, co oznacza zwolnionym. Tak niektórzy 
to postrzegaj . Dla mnie luby zakonne s  lubami 
dozgonnymi; dopóki yj , jestem zakonnikiem, który 
lubowa  dozgonnie zachowywa  rady ewangelicz-

ne. Nie wspomn , e dzi  Ko ció  i ostatni papie e: 
Jan Pawe  II i Benedykt XVI bardzo g o no wo aj  
o zachowanie rad ewangelicznych w yciu ka dego 
kap ana. W przypadku zakonnika chodzi te  o chary-
zmat zakonny. luby mnie obowi zuj , jest tylko inna 
przestrze  ich realizacji. I tak lub czysto ci jest ten 
sam, bo celibat i lub czysto ci spotykaj  si  bardzo 
g boko ze sob . Pos usze stwo – prawd  mówi c, 
obecnie mam wi cej prze o onych ni  w zakonie. Te-
raz obowi zki s  te  moim prze o onym! A po drugie 
ka dego biskupa obowi zuje pos usze stwo wobec 
Ojca wi tego, równie  w kategoriach czysto egzy-
stencjalnych. Racje zakonnego lubu pos usze stwa 
ka  mi i  wr cz na lepo wsz dzie tam, dok d po le 
mnie Ojciec wi ty. Jest wreszcie i lub ubóstwa. W tej 
chwili rzeczywi cie mam prawo posiadania i dyspo-
nowania maj tkiem niezale nie od w adz zakonnych. 
Natomiast czuj  o wiele wi kszy przymus do ycia 
cnot  ubóstwa ni  wtedy, gdy by em w zakonie. W tej 
chwili naprawd  musz  si  kontrolowa , czy wolno mi 
takiej lub innej rzeczy u ywa , czy to lub tamto jest 
mi potrzebne. Na szcz cie nasza sytuacja spo eczna 
jest taka, e je li dzi  otrzymam tysi c z otych, to za-
raz my l , kto przyjdzie do mnie po dwa tysi ce. Pan 
Bóg tak pilnuje mojego lubu ubóstwa, e jeszcze nie 
zd  po o y  na stole tych otrzymanych pieni dzy, 
a ju  kto  przychodzi i mówi, e jest szczególna po-
trzeba. Praktycznie wi c adne oszcz dno ci i adne 
zabezpieczenie na przysz o , jest tylko Opatrzno  
Bo a i struktura diecezjalna.

 Niebawem Ksi dz Biskup wy wi ci kolejny rocz-
nik swoich kleryków. W tym roku te wi cenia mog  
by  szczególne, bo stanie przed nimi Biskup Jubilat 
– Kap an z 50-letnim sta em. Co powie Ksi dz Biskup 
swoim neoprezbiterom?

 Je li to b dzie zgodne z kalendarzem naszej diecezji, 
to wi cenia kap a skie diakonów odb d  si  dok ad-
nie na miesi c przed moim jubileuszem. U progu ich 
kap a stwa powiem to, co dzisiaj powinien powiedzie  

ka dy biskup. Powiem im, co przed chwil  ju  mówi-
em: „ wiat b dzie chcia  was wynaj  jako superno-
woczesnych profesjonalistów do rozmaitych dzia a . 
Zw aszcza e jeste cie atrakcyjni, bo nieskorumpowani, 
bardziej autentyczni, o wy szym poziomie wykszta -
cenia, zw aszcza w sprawach spo eczno-pedagogicz-
nych”. Rzeczywi cie, patrz c od strony zawodowej, 
ksi dz jest dobrze przygotowanym funkcjonariuszem. 
Dlatego wiat b dzie chcia  zagospodarowa  ich 
naturalne i dobrze przygotowane przez studium semi-
naryjne talenty. Warto wróci  do s ów Benedykta XVI 
wypowiedzianych w Katedrze Warszawskiej, e kap ani 
maj  by  specjalistami od modlitwy i od teologii.

 Dwie rzeczy nale y tu szczególnie podkre li . Po 
pierwsze – kap an nie mo e sobie pozwoli  na jaki  re-
latywizm, na w asne przymierzanie do ycia niezmien-
nych prawd Bo ych. To nazywa si  konsensus. Nie ma 
kompromisu w prawdzie i w dobru. Dobro jest zawsze 
ca o ci  i prawda jest ca o ci . Kap an musi baczy , 
eby nie da  si  skusi  na popularne przymierzanie 

zda  Ewangelii do wspó czesnych pogl dów. I po dru-
gie – do nowo wy wi conych kap anów powiem te , 
e nie s  wy wi ceni kadencyjnie, e s  kap anami na 

wieki – in aeternam. Bo jest dzi  taka pokusa, eby pe -
ni  kap a sk  pos ug  tak d ugo, jak si  chce, jak d ugo 
dobrze si  w tym czuj , jak d ugo b d  spe nione w a-
ciwe warunki. Kap a stwo próbuje si  przepisa  na 

poziom wszystkich zawodów, które przecie  zawsze 
mog  ulec przekwalifikowaniu. Kap a stwa nie da si  
przekwalifikowa . Ono jest niezatartym znamieniem 
i ju  nie ma od niego odej cia. Warto pami ta  o tej 
jak e prostej Chrystusowej zasadzie: je li si  przy o-
y e  do p uga, to ju  nie odwracaj si  do ty u. Ka de 

ogl danie si , które mo e spowodowa  wahanie, 
napi cia, stresy, do ki, narzekania, z natury nie jest 
ani m skie, ani chrze cija skie, a ju  na pewno nie 
jest kap a skie. B d c kap anem, trzeba i  jasno do 
przodu, niezale nie od aktualnych nastrojów. To jest 
te  pewien luksus, bo nie ma drugiego powo ania tak 
jasno, czytelnie zaplanowanego przez Pana Boga.

 Bardzo dzi kuj  Ksi dzu Biskupowi za to osobiste 
kap a skie wiadectwo. Bóg zap a !  

j li ki li ij j Ch i i h j k d d

pie ni wielkanocne
ci g dalszy ze strony 5

Fot.: ks. Andrzej Orczykowski SChr
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Z nauczania Ko cio a
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kl. Bart omiej Urbanowicz SChr, Poznaks. Piotr Lizo  SChr, Pozna

Drodzy Ministranci
i Lektorzy!

kl. Ba Bartrt omiomiej ej UrbUrbanowicz SChr, Poznaa

Fot.: Katarzyna Artymiak 

Rozpoczynamy miesi c maj. 
Pi kny to czas, bo zdominowany 
barwami wiosny. Ale my l , e 
jest on równie  pi kny z innego 
powodu – w a nie dlatego e 
w ca o ci po wi cony jest Matce 
Bo ej. piew Litanii loreta skiej 
podczas codziennych nabo e stw 
majowych, bogactwo tytu ów, 
które odnosimy do Maryi, sprawia, 
e naprawd  mo emy poczu  si  

Jej dzie mi. Ona jest nasz  Matk , 
a to oznacza, e z wielk  mi o ci  
troszczy si  o nas, towarzyszy 
nam w drodze wiary, opiekuje si  
nami, wypraszaj c u Boga wszelkie 
potrzebne aski. Ona jest równie  
dla nas wzorem odwa nej, pe nej 
wiary i ufno ci odpowiedzi na 
g os Bo ego wezwania, jakim jest 
powo anie. 

Bóg wybra  Maryj  spo ród 
wszystkich niewiast na ziemi, 
aby zosta a Matk  Odkupiciela. 
Dokonuje si  to w tajemniczej 
i niezwykle wymownej scenie 
zwiastowania. Pobo no  ludowa 
ukazuje ten moment nast puj co: 
Maryja, skupiona na modlitwie, 
z uwag  s ucha s ów o swoim 
powo aniu, okazuj c przy tym 
pe ne przyzwolenie na wol  Bo . 
Archanio  Gabriel zwraca si  do 
m odej Maryi, któr  zaprasza do 
wspó pracy w dziele zbawienia 
wiata. Mówi do Niej, e jest pe na 
aski, b ogos awiona w ród kobiet. 
Te s owa wskazuj  na wielkie ob-
darowanie i sprawiaj , e Maryja 

ks. PW szkole
przestaje si  l ka , wierzy w moc, 
która zosta a Jej dana, aby mog a 
zrealizowa  zlecon  Jej misj . 

 Na s owa Archanio a Maryja za-
reagowa a natychmiast i w ten spo-
sób udzieli a Bogu najpi kniejszej 
odpowiedzi, jak  tylko mog a da : 
Oto Ja s u ebnica Pa ska, niech 
mi si  stanie wed ug twego s owa! 
( k 1,38). Jakby chcia a powie-
dzie : Bo e, ca e moje ycie jest 
do Twojej dyspozycji. Tej postawie 
towarzyszy o wielkie zaufanie wo-
bec Boga. Maryja ukocha a Boga 
nade wszystko, zawierzy a Mu 
bez reszty i dochowa a wierno ci 
w ka dej sytuacji. 

Ka dy z nas w pewnym momen-
cie staje przed wyborem dalszej y-
ciowej drogi. Wtedy w sercu rodz  
si  pytania: co mam czyni , jak  
pój  drog , czego Pan Bóg ode 
mnie oczekuje? S  to pytania o sens 
i cel ycia, to pytania o powo anie. 
Bóg ma wobec mnie wspania y 
plan. Wa ne jest, abym dobrze go 
rozezna  i dokona  w a ciwego wy-
boru. Przyk adem takiego wyboru 
Bo ej propozycji i zrealizowania jej 
w sposób doskona y jest w a nie 

Matka Naj wi tsza. Pro my przez 
Jej wstawiennictwo o nowe powo-
ania, szczególnie do kap a stwa 
i ycia zakonnego. Pro my równie  
o dar dobrego rozeznania yciowej 
drogi dla ka dego z nas. Uczy my 
to s owami modlitwy S ugi Bo ego 
Jana Paw a II:

O Dziewico z Nazaretu, Twoje 
„tak” wypowiedziane w m odo ci 
nada o kszta t Twojemu istnieniu 
i sta o si  wielkie, jak ca e Twoje 
ycie. O Matko Jezusa, w Twoim 

„tak” dobrowolnym i radosnym, 
w Twojej wierze po wiadczonej 
czynami wiele pokole  i wycho-
wawców znalaz o natchnienie 
i moc, aby przyj  s owo Boga 
i spe nia  Jego wol . O Nauczy-
cielko ycia, naucz m odych wy-
powiada  „tak”, które nada sens 
ich yciu i pozwoli odkry  „imi ” 
ukryte przez Boga w sercu ka dego 
cz owieka. O Królowo Aposto ów, 
daj nam m drych wychowawców, 
którzy b d  umieli kocha  m o-
dzie  i pomaga  jej wzrasta , pro-
wadz c j  na spotkanie z Prawd , 
która daje wolno  i szcz cie.

Amen.

ka , wierzy w moc, ka wierzy w moc
ej dana, aby mog a 
econ  Jej misj . 
rchanio a Maryja za-

Matka Naj wi tsza. Pro my pMatka Na
Jej wstawiennictwo o nowe p
ania, szczególnie do kap a
i ycia zakonnego. Pro my rów

Maryi…

dla m odzie y m skiej

W  kwietniowym numerze 
miesi cznika „Msza wi ta”, w na-
szym comiesi cznym cyklu roz-
pocz li my rozwa ania o liturgii 
wieczerzy, w czasie której zwra-
camy si  do Boga s owami modli-
twy Ojcze nasz. Po niej nast puje 
embolizm i przekazujemy sobie 
znak pokoju.

Embolizm (z j zyka greckiego 
embolismos – wtr cenie, em-
ballein – w cza ) jest jakby do-
powiedzeniem, rozwini ciem, 
uzupe nieniem pró b zawartych 
w Modlitwie Pa skiej. W tej spe-
cjalnej modlitwie celebrans wypo-
wiada nast puj ce s owa: Wybaw 
nas, Panie, od z a wszelkiego 
i obdarz nasze czasy pokojem… 
W naszym imieniu kap an prosi 
o uwolnienie od z a, które na 
co dzie  mo e przybiera  ró ne 
formy. Kolejna pro ba skierowa-
na jest ku Bo emu mi osierdziu: 
aby my zawsze wolni od grzechu 
i bezpieczni od wszelkiego zam tu, 
pe ni nadziei oczekiwali przyj cia 
naszego Zbawiciela, Jezusa Chry-
stusa. Pro ba odwa na, ale i ufna, 
przecie  kierowana do naszego 
najlepszego Ojca. A chodzi tu nie 

„Pokój ziemski jest obrazem i owocem pokoju Chrystusa, który jest me-
sja skim Ksi ciem Pokoju” (Katechizm Ko cio a Katolickiego, nr 2305).

tyle o bezpiecze stwo militarne 
i spo eczne, ale o pokój naszego 
serca. Ta cz  embolizmu wyra a 
te  nasz  nadziej  na powtórne 
przyj cie Zbawiciela. On jest nasz  
jedyn  nadziej  i Gwarantem wej-
cia do Królestwa Bo ego. Wszy-

scy wierni pe nym g osem ko cz  
modlitw : Bo Twoje jest królestwo, 
pot ga i chwa a na wieki.

W liturgii eucharystycznej 
w cz ciach sta ych tylko dwa razy 
kap an zwraca si  bezpo rednio 
do Chrystusa. Po raz pierwszy – 
w aklamacji po przeistoczeniu 
i drugi raz – w Modlitwie o pokój: 
Panie Jezu Chryste, Ty powie-
dzia e  swoim Aposto om: Pokój 
zostawiam wam, pokój mój wam 
daj … Ta cz  modlitwy w Msza-
le ma te  inne wersje. Nast pnie 
celebrans mówi: Prosimy Ci , nie 
zwa aj na grzechy nasze… Liczba 
mnoga wskazuje tutaj na wspól-
not  grzechu i wspólnotow  od-
powiedzialno  za ka dy grzech. 
Razem odpowiadaj c: Amen, 
otwieramy si  na Bo e przebacze-
nie i Bo  mi o .

Modlitw  o pokój celebrans 
ko czy yczeniem skierowanym 

do wiernych: Pokój Pa ski niech 
zawsze b dzie z wami, na co oni 
udzielaj  odpowiedzi: I z duchem 
twoim. Ten moment mo na na-
zwa  „obrz dem pokoju”, w który 
w czony jest te  Znak pokoju – 
jakby piecz  modlitwy. W obecnej 
formie Znak pokoju nie jest gestem 
pojednania si , bo to powinno 
ju  zaistnie  przed Msz  wi t . 
Pierwsi chrze cijanie czynili ten 
gest przed modlitw  powszechn , 
a po liturgii s owa Bo ego. Jednak 
papie  Grzegorz Wielki (†604) 
poleci  przenie  ten znak na czas 
przed przyj ciem Komunii wi tej 
i tak jest do dzisiaj. Instrukcja Epi-
skopatu Polski w zwi zku z wyda-
niem nowego Msza u rzymskiego 
(nr 25) podkre la, e u nas jest to 
sk on w stron  najbli ej stoj cych 
uczestników Mszy wi tej, a w ma-
ych grupach znakiem pokoju mo e 
by  podanie r ki. Ma to by  znak 
pokoju i mi o ci, czyniony z czy-
stym sercem i wi ty.

Jak wa ne jest s owo pokój, 
wiadczy najlepiej fakt, e w Biblii 

s owo mi o  wyst puje oko o 200 
razy, natomiast s owo pokój – po-
nad dwa razy tyle! Ojciec wi ty 
Jan Pawe  II w li cie apostolskim 
Dies Domini napisa : „Przekaza-
nie znaku pokoju, które w rycie 
rzymskim celowo poprzedza Ko-
muni  eucharystyczn , to gest 
szczególnie wymowny: wierni 
wykonuj  go, aby wyrazi  aprobat  
Ludu Bo ego dla wszystkiego, co 
zosta o dokonane w celebracji, 
oraz potwierdzi  zobowi zanie do 
wzajemnej mi o ci, jakie podejmu-
j , spo ywaj c jeden Chleb” (DD 
nr 44). Przekazanie sobie Znaku 
pokoju jest kolejnym etapem do 
osi gni cia prawdziwej komunii 
Ko cio a, a która prowadzi nas do 
osobistego zjednoczenia z naszym 
Panem, Jezusem Chrystusem 
w przyjmowanej Komunii wi tej. 
Ale o tym szerzej w nast pnym 
numerze miesi cznika.

„Pokój ziemski jest obrazem i owocem pokoju Chry tstusa, który jest me-
sja skim Ksi ciem Pokoju” (Katechizm Ko cio a Katolickiego, nr 2305).

nadziei pokoju
Pokój Pa ski –

zaws
udzi
two
zwa

czyli o niesieniu
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Katecheo – wywo ywa  echoKróluj nam, Chryste!
kl. Pawe  Guzik SChr, Pozna                                                                      

SCENARIUSZ KATECHEZY DLA M ODZE Y
Z KLAS GIMNAZJALNYCH I SZKÓ  REDNICH

kl. Pawe  Guzik SChr, Pozna                                                                      

Z seminaryjnego notatnika…
Tajemnica Wcielenia, czyli 

zjednoczenia Syna Bo ego 
z ludzk  natur , jest te  tajem-
nic  sakramentalnego kap a -
stwa. Jezus Chrystus staj c si  
cz owiekiem, wszed  bowiem 

w nasz  histori  i do wiadczy  prawdziwie ludzkiego 
ycia, przez co sta  si  najlepszym Po rednikiem 

mi dzy Bogiem i lud mi. 

Tak e powo anie i pos uga kap ana zwi zane s  
z „po rednictwem”. Z jednej strony kap an ma pomóc 
nam w poszukiwaniu Boga, sprawuje Eucharystyczn  
Ofiar  i przedstawia Panu Bogu nasze pro by. Z dru-
giej – kap an sakramentalnie uobecnia Chrystusa 
i g osi nam Dobr  Nowin  o zbawieniu.

Istot  i celem ka dej katechezy jest przyprowadze-
nie dzieci i m odzie y do Chrystusa, aby mogli odkry , 
e wobec ka dego Pan Bóg ma konkretny plan mi o ci. 

Warto wi c stale, ale przede wszystkim w miesi cu 
maju – ze wzgl du na uroczysto ci wi ce  kap a -
skich – przypomina  m odzie y o g bokim sensie 
tego szczególnego powo ania.

Drodzy Katecheci!
Szanowni Rodzice!

TEMAT: 
KAP A STWO – SZCZEGÓLNE POWO-

ANIE DO MI O CI

CELE:
Ukazanie natury i zada  kap a stwa jako uczest-

nictwa w misji zbawczej Chrystusa przez s u b  we 
wspólnocie Ko cio a. Zach cenie do podejmowania 
wspó odpowiedzialno ci za Ko ció  i powo ania 
kap a skie.

METODY:
W katechezie stosujemy rozmow , wyk ad, prac  

w grupach oraz metod  sprawdzaj c : „stan wiedzy” 
i aktywizuj c : „walizka”.

RODKI DYDAKTYCZNE:
Pismo wi te, Dekret o pos udze i yciu kap anów 

(DK), kartki, schemat udzia u w kap a stwie Chry-
stusa.

PRZEBIEG KATECHEZY:
I. Wprowadzenie do katechezy
Po modlitwie rozpoczynaj cej lekcj  katecheta 

wprowadza uczniów w temat. 
 Wszyscy chrze cijanie – na mocy chrztu wi tego 

– wezwani s  do s u by kap a skiej: do ofiarowania 
siebie innym poprzez s u b , nauczanie, napominanie. 
Jednak szczególnym uczestnictwem w kap a stwie 
Pana Jezusa jest kap a stwo sakramentalne. Kap ani 
s  widzialnymi przedstawicielami Chrystusa. Oni Go 

nie zast puj , lecz maj  by  s ugami Jego obecno ci. 
Sobór Watyka ski II mówi, e gdy kap an pos uguje 
we wspólnocie, czyni to niejako „w osobie Chrystusa”. 
Gdyby pomin  poziom wiary, mog oby to oznacza , 
e jest on jak aktor, który próbuje odegra  rol  Chry-

stusa. Ale na p aszczy nie wiary – to co  znacznie 
wi cej. Kap an, dzi ki Chrystusowemu powo aniu 
i mandatowi Ko cio a, ma uobecnia  i „urzeczywist-
nia ” dzia anie Pana Boga we wspólnocie, w której 
zosta  postawiony i której s u y. To jest sakramentalny 
szczyt dzia ania kap ana: by  „uobecniaj cym zna-
kiem”, czyni cym widzialn  – dla naszych oczu i serc 
– zbawcz  obecno  zmartwychwsta ego Chrystusa 
we wspólnocie Ko cio a.

 Nast pnie uczestnicy katechezy zapisuj  na kart-
kach wszystko, co wiedz  na temat kap a stwa, dziel  
si  swoim do wiadczeniem ze spotka  z kap anami 
i stawiaj  pytania zwi zane z tematem. Po 10 minu-
tach karteczki nale y zebra  i przyklei  do brystolu lub 
przytwierdzi  do tablicy.

 II. Odkrywanie wezwania Bo ego
Dzielimy klas  na grupy. Ka da z nich na podsta-

wie zebranego materia u odpowiada na otrzymane 
pytania.

Grupa 1 – ARCYKAP AN
W Li cie do Hebrajczyków czytamy: „Maj c wi c 

arcykap ana wielkiego, który przeszed  przez niebiosa, 
Jezusa, Syna Bo ego, trwajmy mocno w wyznawaniu 
wiary. Nie takiego bowiem mamy arcykap ana, który 
by nie móg  wspó czu  naszym s abo ciom, lecz do-
wiadczonego we wszystkim na nasze podobie stwo, 

Liliana Florek, Jurgów

z
z
n
s
c

w nasz histori i do w

Lilianana Fa Florlo ek, Jurgów

„Je eli w swoim yciu do wiad-
czy e  spotkania z Jezusem, wiedz, 
e nie mo esz prze ywa  Go tylko 

wewn trznie i w samotno ci”. Jak e 
prowokuj ce wydaj  si  by  te s o-
wa, które dyskretnie podpowiadaj , 
aby je w a ciwie odczyta  i odpo-
wiedzie  na to us yszane zaprosze-
nie, jakie Pan Bóg kieruje do tych, 
których wzywa, aby nie l kali si , 
ale z odwag  umieli podj  dialog 
nie mia o kie kuj cy w ich sercu. 
Maj – to z pewno ci  (przynajmniej 
dla mnie) jeden z najpi kniejszych 
miesi cy w ci gu roku. Dlaczego? 
Powodów jest wiele i ka dy z nich 
ma jak  warto . Tym, co da si  
zauwa y , jest przede wszystkim 
pi kno przyrody, pi kno, które 
ka e si  zatrzyma  i zadziwia  
nad sob . To pi kno kwiatów, li ci 
zielonych, tego wszystkiego, co 
rozkwita, co rodzi si  – to znaczy 
rozpoczyna nowy czas. I tak z pew-
no ci  jest, bo ka de wydarzenie, 
b d ce cz steczk  ycia, nawet 
tego najmniejszego, kryje w sobie 
g boki sens. Wszystko, co istnieje, 

zawiera si  w zamy le Boga. Nawet 
najmniejszy kamyk, najdrobniejsza 
ro lina jest cenna, bo Bóg przez 
swoje dzia anie jest w nich obecny. 
I by  mo e stwierdzenie, e donio-
s o  wydarze  nie polega na ich 
dostrzegalnej rozpi to ci, ale na ich 
g bokim znaczeniu, jest trafne. Co 
si  za tym kryje? W Eucharystii Je-
zus wzywa do po czenia si  z Jego 
Cia em, w Ewangelii – z Jego s o-
wem, w yciu – z Jego dzia aniem. 
A wszystko po to, aby cz owiek 
zobaczy , jak wielkie wydarzenia 
dziej  si  tak blisko, aby umia  
dostrzega  warto  tych rzeczy 
ma ych, które w perspektywie 
pozwol  zobaczy  wi ksze.

Takimi wydarzeniami dzielimy 
si  i w tym miesi cu. Ka dego 
roku w maju po wieconym Maryi, 
w Pozna skiej Katedrze odbywa 
si  niezwykle pi kne i wa ne 
wydarzenie. Owszem, nie ma tu 
fajerwerków, pokazu ich pi knych 
salw, kolorowych wiate , a to-
warzyszy raczej skupienie, cisza, 
zamy lenie, cicha i dyskretna 

modlitwa, nawet nutka niepokoju. 
Na pewno nie jest on trwog , ale 
raczej d ugo oczekiwan  chwil . 
Przed siedmiu laty, gdy wst powali 
do Zgromadzenia, wypowiadali 
swoje: „Tak”. Dzi  wypowiadaj  
swoje: „Jestem”. Dzie  wiece  
diakonatu i prezbiteratu – to jest 
w a nie owo wielkie majowe wy-
darzenie, gdy w milcz cej katedrze 
pojedynczo wyczytuje si  imiona 
ka dego z kandydatów do przy-
j cia tych wiece . Gdy us yszy 
swoje imi , wstaje i daje znak swo-
jej obecno ci: „Jestem”. Nast pnie 
kandydaci wychodz  na rodek 
katedry i k ad  si  na pod odze 
twarz  do ziemi. W tym czasie 
piewa si  Litani  do Wszystkich 
wi tych. To szczególna chwila, 

jakby niebo si  otwar o, a gotowe 
do pracy w Chrystusowej Winnicy 
d onie s  krajobrazem serca. Tego 
s owami wyrazi  nie mo na, bo 
có  mog  s owa, gdy nawet mil-
czenie jest za g o ne. S uchaj, co 
Bóg mówi do Ciebie… Kap a stwo 
jest prawdziwym misterium.

J li i i t dlit t tk i k jj do wiad-
m, wiedz,

zawiera si  w zamy le Boga. Na
najmniejszy kamyk, najdrobnie

d i d i i l B N

Czy to Ty jeste  blisko
jakby  s ucha  serca,
czy to Ty ten sam?
Jeste  i nie ma Ciebie,
– a to jak lepa mi o ,
któr  wida .
Namalowa e  niebo
i z otem okry e  jej noc,
– to gwiazdy.
A dzie  zielony
ju  nie taki cichy,
dzie , który nie lubi s ów,
bo có  znacz  s owa
w blasku pi kna,

e,
,

occcc,,,

s ówww,

przed którym trzeba milcze ,
aby je doceni ,
có  s owa
kiedy oczy
chc  widzie  dalej,
uszy pochwyci  cisz
– ko cio a,
cisz  skupionych ludzi.
R ce smutno z o one
jak skrzyd a,
które kryj  sekret
przed poznaniem
s owa „Jestem”

y to Ty jeste  blisko
by s ucha serca,

o

przed ktprzed kt
aby je do
có  s ow
kiedy ocz

Jestem!

Fot.: Danka Witkowska
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z wyj tkiem grzechu. A chocia  by  Synem, nauczy  si  
pos usze stwa przez to, co wycierpia . A gdy wszystko 
wykona , sta  si  sprawc  zbawienia wiecznego dla 
wszystkich, którzy Go s uchaj ” (Hbr 4,14-15; 5,8-9). 

Kto jest Najwy szym i Jedynym Kap anem? 
Dlaczego jest tak nazywany?

Grupa 2 – CELIBAT
W Ko ciele katolickim kap a stwo zwi zane jest 

z obowi zkiem celibatu. Ko ció  katolicki, podkre laj c 
ten obowi zek, widzi w nim znak, a zarazem bodziec 
mi o ci pasterskiej i szczególne ród o duchowej 
p odno ci w wiecie. Celibat jest jakby dodatkow  
konsekracj  i wyra a szczególne po wi cenie si  
Chrystusowi i Jego Ko cio owi (zob. DK 16).

Co to jest celibat i kogo dotyczy?
Jaki jest sens celibatu w Ko ciele katolickim?

Grupa 3 – POS USZE STWO 
Sprawowanie funkcji kap a skich jest ci le uzale -

nione i zwi zane z w asnym biskupem – ordynariuszem. 
Pos uga kap a ska, jako pos uga samego Ko cio a, „nie 
mo e by  wype niona inaczej, jak tylko we wspólnocie 
hierarchicznej ca ego cia a” (zob. DK 15). 

Z jakich powodów konieczna jest jedno  prezbi-
terów z biskupem?

Co to jest hierarchia Ko cio a?

Grupa 4 – WI TO  KAP ANA
Z yciem kap a skim ci le wi e si  obowi zek 

d enia do osobistej wi to ci. Mo na j  uj  w po-
dwójnym aspekcie: obiektywnym i subiektywnym. 
wi to  obiektywna p ynie z samej konsekracji ( wi -

ce  kap a skich), za  subiektywna polega na rozwijaniu 
aski wi ce . Oznacza to, e kap an, pe ni c swoje 
pos annictwo, przybli a si  coraz bardziej do Chry-
stusa, uczestniczy w Jego mi o ci ku Bogu i ludziom, 
poddaje si  Jego natchnieniom i przyjmuje Jego sposób 
post powania. G bokie zaanga owanie w kap a stwo, 
rzetelne i ofiarne sprawowanie p yn cych ze  funkcji 
u wi ca samego kap ana, a zarazem czyni Jego pos ug  
bardziej skuteczn . Nie znaczy to jednak, e kap an 
u wi ca si  wy cznie przez swoje duszpasterskie dzia-
anie. ród em jego wi to ci jest tak e sta y i niczym 
nie zast piony kontakt ze s owem Bo ym przez Pismo 
wi te i Eucharysti , która jest o rodkiem i podstaw  

ca ego ycia kap ana (zob. DK 14). 
Na czym polega obiektywna wi to  kap ana?
Co to znaczy, e kap an rozwija ask  wi ce ?

Grupa 5 – RELACJE
Du e znaczenie dla w a ciwego ukszta towania 

postaw moralnych kap anów wobec powierzonego 
sobie ludu ma charakter relacji pomi dzy kap a -

stwem s u ebnym a kap a stwem powszechnym. Jan 
Pawe  II w adhortacji Christifideles laici stwierdza, e 
kap a stwo urz dowe pozostaje zasadniczo na us u-
gach królewskiego kap a stwa wszystkich wiernych 
i jemu jest podporz dkowane, a jego obowi zkiem jest 
s u ba bli niemu i d enie wraz z nim do wi to ci 
i zbawienia. 

Jakie powinny by  relacje pomi dzy kap a stwem 
wiernych a kap a stwem s u ebnym?

Dlaczego obowi zkiem kap a stwa urz dowego 
jest s u ba bli nim?

Po kolejnych 10 minutach pracy ka da grupa przed-
stawia klasie swoje odpowiedzi. Je li s  one niepe ne 
albo niepoprawne, katecheta stara si  wyczerpuj co 
odpowiedzie  na pytanie sam lub zasi ga opinii reszty 
klasy. Dotyczy to równie  problemów zapisanych na 
karteczkach na pocz tku katechezy. 

III. Odpowied  na Bo e wezwanie
Nast pnie katecheta podsumowuje:

Wierzymy, e ka da osoba jest wezwana przez 
Boga do pe ni ycia, e dziel c nasze ycie i wiar , 
wzajemnie si  ubogacamy, e powo anie nadaje yciu 
prawdziwy sens, najwi ksz  warto . Od pierwszej 
strony Ksi gi Rodzaju a  do ostatniej ksi gi Biblii 
s yszymy nieustanne wo anie. Tym, który wzywa, 
jest Bóg. On wo a ka dego, aby uczestniczy  w Jego 
planie zbawienia. 

To wo anie nabiera szczególnego wymiaru w ka-
p a stwie sakramentalnym. Kap an, który jest wi-
dzialnym znakiem Chrystusa w Ko ciele, ma by  s ug  
Jego obecno ci – ma uobecnia  i „urzeczywistnia ” 
obecno  i dzia anie Boga we wspólnocie, do której 
zosta  pos any i której s u y. Nie jest to atwe powo a-
nie, poniewa  kap an zmaga si  cz sto z samotno ci  
i niezrozumieniem. W a nie z tego powodu powinni-
my wi cej modli  si  za naszych kap anów, okazywa  

im gesty bezinteresownej przyja ni i anga owa  si  
bardziej w prowadzone przez nich duszpasterstwo.

IV. Utrwalenie
Doskona ym sposobem na utrwalenie tej katechezy 

mo e by  walizka z ró nymi cz ciami stroju kap ana 
czy te  przedmiotami liturgicznymi, którymi pos u-
guje si  on w czasie sprawowania poszczególnych 
sakramentów. Nazwy tych przedmiotów cz sto nie s  
znane m odzie y, nie mówi c ju  o ich symbolicznym 
znaczeniu. Zapewne kilka takich przedmiotów poka-
zanych i omówionych przez katechet  pozostanie na 
d ugo w pami ci katechizowanych i b dzie dobrym 
podsumowaniem katechezy. 

V. Zadanie domowe

Odpowiedz, dlaczego kap a stwo 
nazywamy sakramentem s u by?

Katechez  ko czymy modlitw  pro by 
o nowe powo ania kap a skie.
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ZADANIA

SZATY OFICJALNE I LITURGICZNE KAP ANA

Rozwi  krzy ówk . Litery w zaznaczonych polach utworz  has o.
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3. Cingulum – symbol czysto ci.
4.  Symbol w adzy i godno ci

urz du kap a skiego.
5. Symbol Bo ej mi o ci.
6. Zwyczajna szata kap ana.

1.  Symbol przynale no ci 
do stanu kap a skiego.

2. Symbol skupienia.

SUTANNA
To d uga czarna szata, lekko wci ta w pasie, 

z niskim stoj cym ko nierzykiem, zapinana 
z przodu na rz d ma ych guziczków; jest 
symbolem po wi cenia si  Bogu.

KOLORATKA
Bia y sztywny pasek, wsuwany pod ko nierz 

sutanny, b d cy symbolem przynale no ci do 
stanu kap a skiego, celibatu i czysto ci.

HUMERA
Cz  szat liturgicznych, która wywodzi si  

ze staro ytnej chusty noszonej na ramionach 
przez ludzi nale cych do wy szych warstw 
spo ecznych; dzisiaj jest to niewielka chusta 
z lnu lub innej szlachetnej tkaniny naturalnego 
pochodzenia; symbolizuje he m zbawienia 
przeciw napa ciom szatana; jest te  symbo-
lem skupienia.

ALBA
Pierwotnie oznacza a u Rzymian bia  szat  

spodni ; w zastosowaniu ko cielnym to bia a 
szata przeznaczona dla duchowie stwa przy 

sprawowaniu pewnych obrz dów; przypomi-
na chrzest i czysto  duszy, która jest uboga-
cona ask  u wi caj c .

PASEK (cingulum)
W staro ytno ci by  zwyczaj przepasy-

wania si  przy publicznych wyst pieniach; 
dzisiaj s u y do przepasywania alby i tak e 
jest symbolem czysto ci.

STU A
Jest d ug , szerok  wst g , lekko rozszerzo-

n  na ko cach, uszyt  z tej samej tkaniny co 
ornat; zawieszona na szyi, symbolizuje w adz  
i godno  urz du kap a skiego.

ORNAT
Jest to w a ciwa szata dla kap ana sprawu-

j cego Naj wi tsz  Ofiar  i inne obrz dy z ni  
zwi zane; zazwyczaj ma kszta t wyd u onego 
prostok ta o zaokr glonych krótszych bokach 
z otworem na rodku do wk adania przez g o-
w ; symbolizuje Bo  mi o , która przekre la 
wszystkie nasze grzechy.

Sk d si  wzi li Polacy w Bu garii?
Aby odpowiedzie  na to pytanie, musimy cofn  

si  a  do XIX wieku, kiedy Polska by a pod zaborami. 
Mieli my wtedy dwie du e fale emigracji politycznej: 
w 1849 po kl sce w gierskiej Wiosny Ludów oraz 
po przegranym powstaniu styczniowym 1863 roku. 
Dlaczego wracam do tak odleg ych czasów? Otó  
tamci emigranci po o yli wielkie zas ugi w rozwoju 
cywilizacyjnym, ekonomicznym i kulturowym Bu garii. 
To oni g ównie ukszta towali wizerunek Polaka w tym 
kraju na wiele lat. Byli to ludzie wykszta ceni, znaj cy 
wiat i ycie. Dzi ki temu zdobyli uznanie tak du e, 

e Bu garzy w ka dym Polaku 
widzieli geodet , budowniczego 
lub doktora. Polacy wyró niali 
si  te  swoim zachowaniem, 
wygl dem, ale i, niestety, zami o-
waniem do alkoholu oraz tajem-
niczo ci . Polak – to konspirator 
i rewolucjonista.

Wspó czesna Polonia bu -
garska jest troch  nietypowym 
i ciekawym zjawiskiem w po-
równaniu z innymi skupiskami 

polonijnymi na wiecie. Po pierw-
sze: nie jeste my emigracj  ani po-
lityczn , ani zarobkow . Ojczyzna 
nie odesz a od nas, a odwrotnie, 
wielu z nas opu ci o kraj z w a-
snego wyboru, id c za g osem serca. Wspó czesna 
Polonia bu garska cz sto nazywana jest „emigracj  
sercow ”, w której a  90% stanowi  kobiety przyby e 
do Bu garii przed wielu laty.

Gdzie znajduj  si  najwi ksze skupiska Polaków 
w Bu garii?

Wed ug danych z roku 2002 w Bu garii jest oko o 
3000 naszych Rodaków. Najwi ksze skupiska Polonii 
znajduj  si  w Sofii, dalej w Warnie, P owdiw, Burgas, 
Ruse, Plewen, Starej Zagorze, Wielkim Tyrnowie i Jam-
bole. Cz sto te  spotka  mo na Rodaków w bardzo 
ma ych miejscowo ciach, którzy nie utrzymuj  bliskich 
kontaktów z pozosta ymi Rodakami i szybko asymiluj  
si  z miejscow  ludno ci .

Jaki jest status spo eczny Polonii bu garskiej?
Generalnie dzisiejsza emigracja w Bu garii to du y 

odsetek inteligencji, ludzie z wy szym i rednim wy-

Optymizm
i nadzieja

POLACY W BU GARII
POLACY W BU GARII

Z Markiem Soroczy skim, prezesem Stowarzyszenia Kulturalno-O wiatowe-
go im. Warne czyka w Sofii, rozmawia Leszek W tróbski.

erca Wspó czesna
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kszta ceniem, cznie oko o 70%. Pozosta e 30% stanowi  
ludzie z wykszta ceniem zawodowym i podstawowym. 
Obywatele polscy zamieszkali na sta e w Bu garii repre-
zentuj  szeroki profil zawodowy. W ród osób z wy szym 
wykszta ceniem znajduj  si  lekarze, filolodzy, pedago-
dzy, socjolodzy, ekonomi ci, in ynierowie, dziennikarze 
i historycy. Spo ród osób posiadaj cych rednie wykszta -
cenie jest wiele dyplomowanych piel gniarek.

Spora cz  polskich obywateli pe ni funkcj  t uma-
czy w bu garskich instytucjach i firmach turystycznych. 
Znaczna liczba osób pracuje w handlu w charakterze 
sprzedawców, kasjerek, ksi gowych i zaopatrzeniow-
ców. Polacy, którzy urodzili si  i zdobyli wykszta cenie 
w Bu garii, wykonuj  zawody techniczne. Mamy rów-
nie  du y odsetek emerytów, którzy stanowi  oko o 
30%. Wi kszo  z nich posiada najni sze emerytury 
i jednym z wa nych zada  naszej organizacji jest po-
moc ekonomiczna tej grupie spo ecznej.

Pierwsze organizacje polonijne powsta y w Bu -
garii jeszcze w XIX wieku…

Pierwsz  z nich by o Towarzystwo Wzajemnej 
Pomocy, które powsta o w roku 1878 i przetrwa o kil-
kadziesi t lat, prowadz c bardzo aktywn  dzia alno . 
Towarzystwo Wzajemnej Pomocy by o w zasadzie 
jedyn  polsk  organizacj  dzia aj c  w bu garskim 
rodowisku a  do II wojny wiatowej.

W okresie powojennym spotkania Polaków odbywa-
y si  w domach prywatnych. W adze nie bardzo chcia y 
pozwoli  na rejestracj  polskiego stowarzyszenia. 
Sytuacja zmieni a si  na korzy  dopiero na pocz tku 
lat osiemdziesi tych, kiedy to powsta y warunki do 
zak adania pierwszych kó  polonijnych, które nast pnie 
przekszta ci y si  w jedno stowarzyszenie. W maju 1984 
roku S d Rejonowy w Sofii jako organizacj  spo eczn  
zarejestrowa  stowarzyszenie pod nazw : Polskie Sto-
warzyszenie Kulturalno-O wiatowe im. W adys awa 
Warne czyka dzia aj ce na terenie ca ej Bu garii.

W tym roku Wasze Stowarzyszenie obchodzi wi c 
25. rocznic  swego powstania…

Uroczysto ci jubileuszowe planujemy na wrzesie  
bie cego roku. Dzi  PSKO posiada oddzia y w o miu 
miastach: Sofii, P owdiw, Burgas, Starej Zagorze, 
Dobricz, Jambole, Ruse i Plewen. Ponadto w Warnie 
dzia a Stowarzyszenie Klub Polski-Warna.

Polonia bu garska skupiona jest wokó  jedynej orga-
nizacji ogólnokrajowej, z jednym Zarz dem G ównym 
i jednym Statutem, przy ca kowitej samodzielno ci 
poszczególnych oddzia ów.

Ponadto od roku 2004 w Sofii, przy parafii w. 
Józefa, dzia a wspólnota Polskiej Misji Katolickiej, 
której celem jest podtrzymywanie chrze cija skich 
tradycji polskich, tak w rodowiskach polskich, jak 
i w bu garskich.

W Bu garii mieszka wielu znanych Polaków. O kim 
warto wspomnie  z okazji Waszego jubileuszu?

Wybitnych osobowo ci nigdy u nas nie brakowa-
o. Ju  w XIX wieku znani tu byli: Jan Grzegorzewski 
(1848-1922), literat i dziennikarz posiadaj cy przydo-
mek „ambasador Polski w Bu garii”; Wanda Zembrzu-
ska (1889-1945), dziennikarka pochodz ca z rodziny 
zas u onej tak dla Polski, jak i dla Bu garii oraz Ró a 
i Otto Barbarowie, Mieczys aw Je owiecki, Józefa Anc 
i wielu, wielu innych.

Z okresu powojennego Bu garzy zapami tali mi -
dzy innymi: Adolfa Rogalskiego (1913-1984), naukowca 
z drugiego pokolenia yj cego w Warnie, który za 
swoj  dzia alno  numizmatyczn  otrzyma  order 
Cyryla i Metodego I stopnia; prof. dr. Wand  Smo-
chowsk -Petrow , pracownika naukowego Instytutu 
Literatury w Bu garskiej Akademii Nauk, przyby  do 
Bu garii na pocz tku drugiej wojny wiatowej; dr. 
Ryszarda Michalika, slawist , pracownika naukowe-
go Instytutu J zykoznawstwa Bu garskiej Akademii 
Nauk; dr. Mieczys awa Domaradzkiego, archeologa, 
pracownika Bu garskiej Akademii Nauk.

W ród tutejszych artystów na uwag  zas uguje: 
Janusz Pola ski, wybitny pianista, mieszkaj cy na 
sta e w Bu garii od roku 1978, który za popularyzo-
wanie muzyki polskiej otrzyma  odznak  Zas u onego 
Dzia acza Kultury, powszechnie uwa any za wielkiego 
ambasadora kultury polskiej w Bu garii; Jacek Todorow, 
Bu gar polskiego pochodzenia, który uko czy  studia 
w Polsce, w Wy szej Szkole Filmowej w odzi na wy-
dziale operatorskim i zrealizowa  oko o 50 filmów do-
kumentalnych i nakr ci  oko o 30 filmów fabularnych. 
To wielki propagator kultury polskiej w Bu garii, które-
mu nadano tytu  „Zas u ony dla kultury polskiej”.

Du  grup  zawodow  stanowi  te  Polki – lekar-
ki. S  w ród nich: dr Anna Sziszkowa, anestezjolog 
pracuj ca od roku 1968 w Sofii; dr Maria Konop-
ka-Uzunowa, kardiolog w Bu garii od roku 1965; dr 
Wanda Puchlewa, stomatolog; dr Maria Cwetkow i dr 

Maria Bierut, okulistki; dr Danuta Janda-Michowa, 
laryngolog; dr Gra yna Rangielowa, ginekolog; dr 
Marzena Panewa itd.

Nie mog  te  nie wymieni  moich poprzedników, 
którzy kierowali Stowarzyszeniem od pocz tku jego 
istnienia. Pierwszym prezesem by  Ryszard Michalik, 
a po nim: Krystyna Z atanowa, Wanda Smochowska, 
El bieta Eysymont-Conewa, Urszula Milczewska.

Jest te  wielu wyk adowców i nauczycieli akademic-
kich oraz wielu ludzi innych zawodów, którzy po wi -
caj  ca  swoj  energi  i czas dla dobra Rodaków.

Czym yje dzi  Wasze Stowarzyszenie?
Najwa niejszym tegorocznym wydarzeniem b -

dzie oczywi cie jubileusz 25-lecia naszej organizacji. 
Z tej okazji przygotowujemy okoliczno ciowy album. 
Wspólnie z Instytutem Polskim w Sofii organizujemy 
te  wystaw  ukazuj c  nasz dorobek. Ze szko ami 
polskimi w Sofii i Warnie organizujemy konkurs 
po wi cony naszemu patronowi, W adys awowi 
Warne czykowi. Trwaj  równie  przygotowania 
do oficjalnych obchodów, które odb d  si  w Sofii, 
w dniach 25-27 wrze nia bie cego roku.

Celem dzia alno ci naszego Stowarzyszenia jest 
zachowanie odr bno ci kulturowej, piel gnowanie 
tradycji narodowych oraz troska o o wiat  polonijn . 
Nasze Stowarzyszenie opiekuje si  tak e szkó kami 
sobotnio-niedzielnymi w P owdiw i Burgas oraz pro-
wadzi klas  „0” i grup  przedszkoln  w Sofii.

Bogat  ofert  mamy równie  dla starszej generacji, 
zaczynaj c od balu karnawa owego, do majówek na 
Witosz  i tradycyjnego „Op atka” ko cz cego rok 
kalendarzowy. S  to typowe imprezy integracyjne.

Sofijski odzia  Stowarzyszenia wspó pracuje ze 
Szkolnym Punktem Konsultacyjnym, Centrum Kultury 
Polskiej oraz Polsk  Misj  Katolick . Sta  trosk  Stowa-
rzyszenia jest równie  pomoc dla osób znajduj cych 
si  w z ej sytuacji materialnej. Najcz ciej s  to ludzie 
starsi lub schorowani, cz sto zupe nie samotni.

Czy Wasze Stowarzyszenie utrzymuje bliskie kon-
takty z Polsk ?

Od pocz tku swego istnienia Stowarzyszenie 
wspó pracowa o blisko z Towarzystwem czno ci 
z Poloni  Zagraniczn  „Polonia”, a pó niej, od 1990 
roku, ze Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska”.

Dzi ki pomocy Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, 
a szczególnie oddzia ów w Poznaniu, Krakowie i Bia ym-
stoku, od lat nasze dzieci bior  udzia  w koloniach letnich 
w Polsce oraz m odzie owych obozach j zyka polskiego, 
sportu i turystyki. Od roku 2000 nasi zawodnicy regu-
larnie uczestnicz  w Polonijnych Igrzyskach Zimowych. 
Za  w ramach wspó pracy z Fundacj  „Semper Polonia” 
w Bu garii w roku 2003 powsta y dwa Polonijno-Szkolne 

Kluby Olimpijczyka: Klub im. Ireny Szewi skiej przy 
Szkole Polskiej w Sofii i Klub im. Adama Ma ysza przy 
Szkole Polskiej w Warnie. Wspó pracujemy równie  
z Fundacj  „Pomoc Polakom na Wschodzie”.

Kto jeszcze Wam pomaga?
Pod wzgl dem finansowym PSKO funkcjonuje 

dzi ki dotacjom otrzymanym od Senatu RP za po-
rednictwem Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” 

i pomocy Ambasady RP w Sofii. Wszystkie kwoty s  
sprawiedliwie dzielone na zebraniach Zarz du G ów-
nego pomi dzy poszczególne oddzia y. Ka dy cz onek 
jest równie  zobowi zany p aci  sk adk  cz onkowsk  
w wysoko ci 12,00 lewa (6,00 Euro).

Jakie problemy do rozwi zania czekaj  na Was 
w pierwszej kolejno ci?

Na pewno atwiej si  dzia a w kraju bogatym, maj c 
w asn  siedzib  i pieni dze. My od samego pocz tku 
swej dzia alno ci nie posiadamy w asnej siedziby 
w Sofii, a wszelkie starania czynione w urz dzie miasta 
nie przynios y adnych rezultatów.

W o rodkach terenowych te  nie jest najlepiej. 
Wyj tek stanowi  tylko P owdiw i Burgas, gdzie dzia-
aj  Domy Polonii dzi ki wsparciu Stowarzyszenia 
„Wspólnota Polska”. Natomiast w tym roku musieli my 
zrezygnowa  z lokalu Stowarzyszenia w Dobricz. 
Obci enie finansowe za czynsz po ostatnich pod-
wy kach by o zbyt du e.

Na szcz cie problemy dnia codziennego nie prze-
s aniaj  naszej statutowej dzia alno ci. Staramy si  
patrze  w przysz o  z optymizmem i nadziej .

W imieniu Czytelników miesi cznika „Msza wi -
ta” bardzo serdecznie dzi kuj  za rozmow  i ycz  
zachowania tego optymizmu i nadziei na wszystkie 
kolejne lata Waszej dzia alno ci.
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Kluby Olimpijczyka: Klub im. Ireny Szewi skiej przy 

(Fot. Leszek W tróbski)

Polacy przed Mauzoleum Warne czyka

W szkole polskiej w Warnie

Groby polskie na cmentarzu w Sofii
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Te specjalne or dzia s  przejawem wiel-
kiej troski Jana Paw a II o tych, którzy opu-
cili swoje ojczyste kraje, rodziny i wspólno-

ty parafialne, a gdzie  na obczy nie przy-
sz o im budowa  swoj  tera niejszo  
i przysz o , tak e t  religijn . Nie trudno 
zauwa y  jedn  my l przewodni  tych pa-
pieskich tekstów, mianowicie e wierni imigranci w Ko ciele 
lokalnym maj  prawo do zachowania swojej to samo ci kul-
turowej, a z drugiej strony e to tak e wspólnota lokalna po-
winna podj  wysi ek yczliwego przyj cia przybyszów. To 
pierwszy kompletny zbiór papieskich or dzi na wiatowy 
Dzie  Migranta i Uchod cy, poprzedzony wnikliwym wpro-
wadzeniem Autora opracowania. Format: A5, ss. 148.
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Jan Pawe  II
Or dzia na wiatowy Dzie  Migranta
i Uchod cy 1985–2005 
Zebra  i wst pem opatrzy  ks. Wojciech Necel SChr
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PLANSZA I DEKORACJA
WAKACJE Z BOGIEM

NOWO

PLANSZE I DEKORACJE
NA ROK KAP A STWA

Wykonane na trwa ym – winylowym materiale. 
Plansze o wymiarach 160 x 250 cm, 136,5 x 300 cm, 
132 x 250 cm, w cenie: 330,00 z /szt. 
Dekoracyjne pasy o wymiarach 70 x 300 cm, w cenie 
230,00 z /szt. atwe do zamocowania (górna i dolna 
kraw d  wzbogacona jest o 6-centymetrowy r kaw). 
Doskonale nadaj  si  równie  do umieszczenia na ze-
wn trz. Realizujemy zlecenia w ci gu 21 dni, odr bnie od 
innych zamówie . Podana cena obejmuje równie  koszty 
wysy ki na terenie Polski. Przyjmujemy tylko imienne za-
mówienia. Ewentualne reklamacje uwzgl dniamy w ci -
gu 2 tygodni od chwili otrzymania przesy ki.

Szersza oferta na www. hlondianum.pl
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Kardyna  August Hlond
o kulcie Naj wi tszego Serca Pana Jezusa

Najs odszy Jezu, nasz Bo e i Odkupicielu!
W najg bszej pokorze upadamy przed Twym wiecznym Majestatem, 

aby Twemu Sercu z o y  publiczny i najuni-
ejszy ho d. Z g bi duszy dzi kujemy Ci za 

wszystkie aski duchowe i doczesne. Przepra-
szamy Ci  za wszystkie grzechy i z o ci nasze. 
Chcemy, aby  posiad  wszystkie nasze serca 
i rodziny. Chcemy Królestwa Twego w na-
szym ustroju spo ecznym i ca ym yciu pu-
blicznym.

I dlatego stajemy dzi  przed Tob , po wi -
caj c uroczy cie i na zawsze Naj wi tszemu 
Sercu Twemu siebie samych, nasze rodziny, 
parafie, wioski i miasta. Po wi camy Ci nie-
odwo anie nasz kraj z jego ludem, ducho-
wie stwem i w adzami. Prac  Ko cio a Twe-

go zasilaj bogactwem Twej aski, ku umocnieniu dobrych, a o wieceniu 
ozi b ych i b dz cych. Powstrzymaj gro cy nam zalew z a. Wzmocnij 
i o wie  nas, aby my porzuciwszy wa nie i samolubne zamiary, wybrn li 
z niedoli i niemocy obecnych czasów. Prowad  nas drog  jasnej przysz o-
ci i panuj nam zawsze askawie, za ycia naszego i w Królestwie Twej 

wiecznej chwa y. Amen.
S uga Bo y kard. August Hlond
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