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Zaproszenie czy wezwanie
– „zgromadźcie mi moich umiłowanych…” Ps 50 (49), 5a
Bóg powołał nas do tego, abyśmy się stali nowymi ludźmi w
Chrystusie.
W
chrzcie
świętym
udziela
nam
nowego,
nadprzyrodzonego życia i otwiera nam dostęp do swojego, Boskiego
życia. Życie to nie ma spoczywać ukryte jak tajemnica na dnie naszej
duszy, lecz winno prowadzić do przemienienia całej naszej osoby.
Celem bowiem, do którego wezwało nas niepojęte miłosierdzie Boga,
jest nie tylko doskonałość moralna, lecz pełnia nadprzyrodzonej cnoty
Chrystusowej, która jest czymś zupełnie nowym w porównaniu z
wszelką cnotą jedynie naturalną: „Abyście ogłaszali dzieła potęgi Tego,
który was wezwał z ciemności do swojego przedziwnego światła” (1P
2,9). Wszystkie prawie modlitwy roku kościelnego odnoszą się do tej
właśnie drogi, do pełnego zwycięstwa w nas Chrystusa, które jest
niczym innym, jak świętością.
Zaproszeni do świętowania
Ilekroć sprawowana jest Eucharystia, jesteśmy zapraszani do
świętowania zwycięstwa Chrystusa nad śmiercią i do radosnego udziału
w tajemnicy uwielbienia Boga. Istnieją pewne czynniki, które
warunkują podstawę świętowania. Spróbujmy je sobie przypomnieć.
Trzeba zacząć już od motywu pójścia na Mszę świętą. Idę, aby
uczestniczyć w Najświętszej Ofierze, nie dlatego, że to obowiązek, ale
dlatego, że Bóg mnie wzywa, okazuje swą miłość. Idę, aby wyrazić
Bogu wdzięczność za całe życie, które jest przecież jednym wielkim
podarunkiem Najwyższego. Idę, aby dać Bogu odpowiedź miłości i
wiary na Jego zbawcze działanie względem mnie. To prowadzi do

uświadomienia sobie, że udział w liturgii jest udziałem w dziele Boga,
który zwyciężył grzech i śmierć. We Mszy świętej świętujemy
tajemnicę męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Uczniowie z
Emaus wyznali: „Czyż serce nie pałało w nas, kiedy w drodze
rozmawiał z nami i Pismo nam wyjaśniał… Poznali Go po łamaniu
chleba” (Łk 24,32).
Nie ma święta bez wspólnoty z innymi. Święto mieści w sobie
zwrot ku innym. Być chrześcijaninem, to wchodzić w związki z innymi
ludźmi, naszymi braćmi. Nie ma bowiem Kościoła bez gromadzenia
się. Kościół bez gromadzenia się jest wewnętrzną sprzecznością.
Właśnie w zgromadzeniu liturgicznym mamy odczuć i przeżyć tę
prawdę, że jesteśmy społecznością wybraną przez Pana, że stanowimy
Nowy Lud Wybrany, umiłowany przez Zbawiciela. Tu chcemy przeżyć
szczęście przynależności do Kościoła. Idziemy z całym bagażem
naszego codziennego życia. Tylko ten, kto przychodzi na Mszę świętą
pełen pragnień, obaw, planów, życiowych kłopotów, potrafi dostrzec
całe bogactwo treści Bożych, pełnych nadziei. Stąd przeżywanie
niedzieli oznacza doświadczenie i przeżycie wspólnoty w tajemnicy
Eucharystii.
Uczta paschalna
Zgromadzeni w imię Pana stanowią Kościół, są ludem Bożym,
narodem wybranym, królewskim kapłaństwem, ludem specjalnego
upodobania ze strony Boga. Temu ludowi Bóg chce powierzyć i
powierza swoje tajemnice. Ten lud nazywa swoim, najmilszym. Dla
niego nawet wydał swego „Jedynego” Jezusa Chrystusa. On zaprasza
wzywając i wzywa zapraszając, „bo nie może się zaprzeć samego
siebie…” (2Tm 2,13), gdyż jest Miłością.
Komunia święta, uczta paschalna Nowego Przymierza, jest tak
głębokim przejawem Bożej miłości ku ludziom, że „aby tę głębię
miłości choć odrobinę przeniknąć, trzeba by klęczeć w pokornym

milczeniu, przeklęczeć całe lata”, pisze autor książki „Przemienieni w
Chrystusie” Dietrich von Hildebrand.
W naszym polskim języku słowo komunia nie jest używane w
znaczeniu codziennym, pospolitym, że niemal zawsze odnosi się do
Komunii świętej. Może też dlatego słowo to, przeciętnemu
chrześcijaninowi nie objawia swej głębokiej treści. Gdy pytamy: „Co to
jest Komunia święta?”, odpowiedź brzmi: „Komunia święta jest to
przyjęcie Ciała i Krwi Pańskiej”. Inni odpowiadają: „Komunia święta
jest to przystąpienie do Stołu Pańskiego”.
Tymczasem łacińskie słowo communio, od którego pochodzi
nasze słowo komunia, oznacza: wspólne z kimś posiadanie tej samej
rzeczy, wspólny udział w czymś, wspólnotę czegoś; albo: połączenie,
zbliżenie, obcowanie, jedność, łączność; u chrześcijan oznacza łączność
z Kościołem, udział w życiu Kościoła, w łasce, w sakramentach; albo
zrzeszenie wiernych, społeczność, gminę chrześcijańską; Eucharystię;
cechy wspólne, podobieństwo, związek itp. Słowo komunia jest
wielkim słowem. Oznacza ono wspólnotę, jedność myśli, jedność
uczuć, jedność działania, a przede wszystkim jedność miłości. To
wszystko należałoby mieć w pamięci i w sercu, aby chociaż z odrobiną
zrozumienia wypowiadać słowa: komunia, komunikować.
Słowo Komunia święta jest bez porównania większym,
głębszym słowem, oznacza przecież daleko więcej. Oznacza wspólnotę
myśli, uczuć, wspólnotę życia i działania z Jezusem Chrystusem, a
przez Niego i w Nim wspólnotę miłości z Bogiem Ojcem i Duchem
Świętym. Słowo Komunia święta oznacza, że już wszystko jest
wspólne, bo On, Bóg wszechmogący, w Ciele i Krwi swojego Syna
oddaje mi siebie całkowicie, bez reszty, aby równocześnie mnie uczynić
zdolnym do całkowitego oddania się Bogu i aby stały się
rzeczywistością w moim życiu słowa, które Syn wypowiada do Ojca:
„wszystko moje jest Twoje, a Twoje jest moje” (J 17,10).

Komunikować przecież znaczy dawać udział, dopuszczać do udziału w
czymś, sprawiać, że już wszystko jest wspólne.
A zatem przyjąć Komunię świętą, to nie znaczy spożyć odrobinę
chleba z wiarą, nawet z głęboką wiarą, że w tym chlebie jest obecny
Jezus Chrystus ze swoim człowieczeństwem i swoim bóstwem. Przyjąć
Komunię świętą to znaczy przyjąć oddającą się miłość Bożą, miłość,
która dla mojego dobra i dla mojego szczęścia pragnie mnie
przekształcić w siebie, obdarzyć Bożym życiem. Prawdziwa miłość jest
przecież oddaniem. W rzeczywistości chodzi o to, że spożywanie
Chrystusa daje życie Boże, które jest całkowicie przez Chrystusa, dla
mnie. Właśnie to życie zostaje nam przekazane w znaku chleba, który
jest Jego Ciałem wydanym za życie świata, i w znaku wina, które jest
Jego Krwią wylaną za nas i dla nas.
Przyjdź, Panie Jezu
U początku wszelkiego prawdziwie chrześcijańskiego życia
musi się zatem znaleźć głębokie pragnienie, aby się stać „nowym
człowiekiem” w Chrystusie, i wewnętrzna gotowość do tego, aby
„zwlec z siebie dawnego człowieka” – gotowość stania się kimś
zupełnie innym. Żyje w człowieku więc głęboka tęsknota za
Odkupicielem, który swoją boską mocą zmaże winę grzechu i przerzuci
most nad dzielącą nas od Boga przepaścią. Tęsknota ta rozbrzmiewa
poprzez cały Stary Testament: „O Boże, odnów nas i okaż Twe
pogodne oblicze, abyśmy doznali zbawienia” (Ps 80,4); „Pokrop mnie
hizopem, a stanę się czysty, obmyj mnie, a nad śnieg wybieleję” (Ps
51,9).
Chrześcijanie muszą być przepełnieni głębokim pragnieniem,
aby „stać się innymi”, aby umrzeć dla siebie samych i stać się nowymi
ludźmi w Chrystusie. To pragnienie, żeby siebie „pomniejszyć”, żeby
„On rósł w nas” (por. J 3,30), jest pierwszym podstawowym warunkiem
przemienienia w Chrystusie. Do tego potrzeba pokory. Święty

Franciszek Salezy mówi o niej, że jest najwyższą ze wszystkich cnót
naturalnych. Podobnie, jak miłość jest życiem wszystkich cnót,
najbardziej wewnętrzną substancją wszelkiej świętości, tak pokora jest
wstępnym warunkiem i podstawową cnotą autentyczności, piękna i
prawdy wszelkiej cnoty. Natomiast pycha jest w nas złem
podstawowym, pierwszym grzechem głównym i zarazem pierwszym
czynem szatana zwróconym przeciwko Bogu, w bezsilnej próbie
przywłaszczenia sobie Jego władzy. Zwrócenie uwagi na pokorę jest na
tyle istotne, że pozwala na piękne stwierdzenie wyrażone przez św.
Marię od Jezusa Ukrzyżowanego: „W piekle znaleźć można wszelkie
cnoty z wyjątkiem pokory. W niebie znaleźć można wszelkie wady z
wyjątkiem pychy”. Ponieważ człowiekowi grozi nieustannie postawa
stawiania siebie w centrum, a więc pycha, należy być nieustannie
czujnym.
Czuwajcie
Pan Jezus w najdonioślejszym momencie swojego życia prosi
uczniów: „Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie; duch
wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe” (Mt 26,41). Nowy Testament
często mówi o czujności. „Nie śpijmy przeto jak inni, ale czuwajmy i
bądźmy trzeźwi” (1Tes 5,6); „Bądźcie trzeźwi! Czuwajcie! Przeciwnik
wasz, diabeł, jak lew ryczący krąży, szukając, kogo pożreć. Mocni w
wierze przeciwstawcie się jemu” (1P 5,8-9).
Właściwie całe życie człowieka upływa pod znakiem czujności i
czuwania. Już dziecku każą rodzice uważać na różne, zagrażające mu
niebezpieczeństwa. Student czuwa nad tym, by nie narazić się
profesorom. Żona, aby nie stracić serca męża. Matka nad łóżeczkiem
chorego dziecka. Mąż i ojciec – nad egzystencją rodziny. Starzejący się
człowiek czuwa coraz bardziej nad własnym zdrowiem. Niemal każdy
czuwa, aby nie przeoczyć możliwości zysku czy awansu, aby nie
zaprzepaścić jakiejś życiowej szansy. Pan Jezus zachęca nas do
czuwania nad tym, by nie zaskoczyło nas przyjście Syna Człowieczego.

Niestety, na ogół człowiek nie wierzy w niespodzianki,
zwłaszcza przykre. Czuwa nad tym, co mu się wydaje bezpośrednio
bliskie i aktualne, a to wszystko przesłania mu całkowicie sprawę tak
rzekomo daleką, jak nadejście Syna Człowieczego. Przyjście Chrystusa,
to dla nas rzecz ostateczna, więc spokojnie stwierdzamy, że jeszcze
czas. Zwykle moment śmierci uważamy za swego rodzaju przyjście
Chrystusa do nas, spotkanie z Nim i z Jego sprawiedliwością, która
wyda już ostateczny wyrok. Ten wyrok jednak będzie zależał od tego,
w jakim stanie znajdziemy się w momencie śmierci. Kiedy Albert
Camus zginął w katastrofie, inny znakomity pisarz William Faulkner
powiedział: „Wszyscy mówią, że zabił się, rozbijając samochód o
drzewo, a on spotka Pana Boga”. Chrystus nie tylko przyjdzie do nas w
momencie śmierci, On każdego dnia przychodził przez natchnienia,
przez swoje Słowo, sakramenty święte i łaskę. W sposób najbardziej
uchwytny, bo osobiście przychodzi do nas w Sakramencie Eucharystii,
w każdej Mszy świętej, w momencie Przeistoczenia i zaprasza do
pełnego udziału w tym darze. Gdy zostanie przyjęty wzrasta w każdym
wierzącym chrześcijaninie, który winien się stać „drugim Chrystusem”.
Chrystus pragnie przyjść na świat przez życie swych wyznawców:
ofiarne, uczynne, powściągliwe, czyste i przebaczające, według Jego
nauki i Jego wzoru. Stąd czuwać znaczy stać na straży dobra, by go nie
utracić, kiedy ono się pojawia, a przychodzi zawsze wtedy, gdy
przychodzi Pan – jedyne, prawdziwe i najwyższe dobro.
Darmo dawajcie (Mt 10,8)
Udział w Bożym żciu domaga się od człowieka miłości. Czasem
może się domagać aż takiej miłości, która potrafi oddać życie za braci.
W homilii podczas kanonizacji św. Maksymiliana Kolbego w
roku 1982 św. Jan Paweł II powiedział znamienne słowa: „Maksymilian
nie umarł – ale oddał życie… za brata”.

Święty Franciszek z Asyżu wielki czciciel najświętszych
tajemnic Zbawiciela polecił swoim braciom: „Najdrożsi, idźcie po
dwóch w różne strony świata, głosząc ludziom pokój i pokutę na
odpuszczenie grzechów. Bądźcie cierpliwi w utrapieniach i bezpieczni,
ponieważ Pan spełni swój zamiar i dotrzyma swych obietnic, pytającym
odpowiadajcie pokornie, błogosławcie prześladującym was i dziękujcie
krzywdzicielom i oczerniającym was…” (1C 29).
Święty Brat Albert Chmielowski chciał być dla ludzi biednych i
ubogich dobrym, jak chleb. Natomiast św. Ojciec Pio całe swoje życie
kapłańskie oddał braciom.
Zawsze jednak udział w tym świętym Misterium wymaga, by
stać się chlebem dającym życie, stać się Chrystusem. Wziąć udział w
uczcie eucharystycznej znaczy przyjąć te wymagania miłości, przyjąć je
jako łaskę. Spożywać eucharystyczny Chleb i pić z kielicha Pańskiego
znaczy tyle, co powiedzieć wspólnocie braci i sióstr: „Ja chcę być jedno
z Chrystusem, z Chlebem. Pragnę tak jak On dawać życie. Jestem
gotów – jak On – dawać życie. Macie prawo do mojej miłości. Chcę
być jak Chleb dający życie. Możecie mnie zjeść!”.

O. Witold Józef Regulski OFMConv

Zgromadzenie – wspólnota z Bogiem i ludźmi
Życie sakramentalne, to znaczy życie w zjednoczeniu z
Chrystusem, w dialogu miłości z Nim zaczyna się przez Sakrament
Chrztu, a pogłębia i wzmacnia przez Bierzmowanie. Najwyższy jednak
wyraz znajduje w Sakramencie Ciała i Krwi Pańskiej. Tu miłość Jezusa
do ludzi objawia się najpełniej, stąd też idzie największa zachęta do
oddania się Bogu w miłości, jako odzew za okazywaną nam
niewyczerpaną Jego miłość. Eucharystia stanowi sakrament miłości
wzywający do wzajemnej miłości. W oparciu o jednoznaczny przekaz
Ewangelii i Listów św. Pawła Kościół wierzy i daje nieustannie
liturgiczny wyraz swojej wierze, że w Eucharystii pod postaciami
chleba i wina jest rzeczywiście obecny i dokonuje niekrwawej ofiary
Jezus Chrystus. Stąd też sakrament ten dla przyjmującego go człowieka
stanowi źródło uświęcenia i nadprzyrodzonego życia, „źródło życia i
świętości”. Równocześnie ukazuje się on jako dar zobowiązujący.
Niesie ze sobą powołanie do miłości, do kształtowania życia według
woli Bożej i do postępów w świętości. Eucharystia stanowi szczególne
źródło uświęcenia, daje bowiem najściślejszy kontakt z Jezusem w
dialogu miłości z Nim.
Chrystus jako najwyższa wartość
Zobowiązanie, o którym wspomniano wyżej, zakłada pełną
ufność wobec Pana Jezusa. Przylgnięcie do Chrystusa jest naszą
odpowiedzią na Jego pełne miłości spojrzenie i na Jego wezwanie. To
jest początek osobowej komunii z Bogiem. Nie będzie ona możliwa bez
oderwania się od tego, co może człowieka zniewalać. Apostołowie, by
pójść za Panem Jezusem, musieli zostawić wszystko. „Oto my

opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą” (Mk 10,28). To zaś zakłada
też zgodę na to, by On sam nas kształtował.
Takie przylgnięcie do Chrystusa wymaga wolności serca. Pan
Jezus mówi wyraźnie: „Nikt nie może dwom panom służyć. Bo albo
jednego będzie nienawidził, a drugiego będzie miłował; albo z jednym
będzie trzymał, a drugim wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i
Mamonie” (Mt 6,24). Jest tu dwóch panów: Bóg i Mamona – trzeciego
nie ma. Jednym jest Chrystus, nasz jedyny, prawdziwy Pan. Drugim jest
Mamona – fałszywy pan. Służyć Mamonie, to uzależnić się od jakiegoś
dobra materialnego czy duchowego. Zwróćmy uwagę, że Mamona
nazwana jest panem, któremu służy się tak, jak służy się królowi.
Służymy albo Bogu i kochamy Go, i wtedy nienawidzimy Mamony, a
więc naszego przywiązania do dóbr materialnych czy duchowych, albo
miłujemy nasze przywiązanie do tych dóbr i wobec tego
„nienawidzimy” Boga. Odpowiedzieć Bogu na Jego najwyższą miłość
do człowieka oznacza po prostu wierzyć Bogu. Wiara ta musi być
żywa, musi oznaczać pełne zaufanie i przylgnięcie do Jezusa rozumem,
wolą i sercem. O tym, czy nasza wiara pogłębi się kiedyś aż do
całkowitego przylgnięcia do Chrystusa, jedynego Pana, będzie
decydowało nasze pragnienie pełnienia we wszystkim Jego woli i
związana z tym zgoda na krzyżowanie naszej własnej woli. W
przeciwnym wypadku przyjdą wątpliwości, zniechęcenie, wiara
osłabnie i nieuchronnie nastąpi kryzys wiary. Już w Starym Przymierzu
Bóg ostrzega: „Będziecie dla mnie święci, bo Ja jestem święty, Ja Pan, i
oddzieliłem was od innych narodów, abyście byli moimi” (Kpł 20,26).
Franciszkowy sposób na zło
G. K. Chesterton pisze, że kilka razy w dziejach Kościoła wiara
przechodziła swój pozorny zgon. Jednym z takich dramatycznych
okresów „umierania Kościoła” były czasy św. Franciszka z Asyżu. O
niezwykle ponurym obrazie Kościoła XII wieku świadczą m. in. liczne
bulle papieża Innocentego III, piętnujące najbardziej gorszące

nadużycia: lichwę, sprzedajność, obżarstwo, pijaństwo, rozpustę. Na tle
tak wielkiego upadku obyczajów pojawiło się w Europie wiele
fanatycznych i agresywnych herezji, które omal nie zniszczyły
chrześcijaństwa. Ciosem wymierzonym w Kościół byli również
wędrujący kaznodzieje, nieustannie krytykujący duchownych
ogarniętych często żądzą bogactwa, przeciw którym przeciwstawiano
wzory ewangelicznego ubóstwa. Święty Patriarcha z Asyżu nigdy
nikogo nie krytykował. Uważał bowiem, że jeżeli jest źle dookoła, to
najpierw on ma się nawrócić, nie inni. Jeżeli panoszy się tak wielki
przepych i rozwiązłość, to on musi stać się radykalnie ubogim i
czystym, bo to on jest temu winien. Święci tym różnią się od twórców
herezji, że ci chcą nawracać innych, nie siebie, podczas gdy święci
ostrze wszelkiej krytyki kierują ku sobie – żeby świat był lepszy, sami
starają się siebie nawracać.
Im więcej Franciszek dostrzegał wokół siebie zepsucia i
skandali, tym bardziej pragnął się upodobnić do Chrystusa – czystego,
pokornego i ubogiego. To on, Franciszek, jest winien, że świat jest taki
zły, wobec tego to on, Franciszek, musi się radykalnie nawrócić – i
historia przyznała mu rację. Gdy bowiem Franciszek nawrócił się, gdy
stał się tak „przezroczysty” dla Pana, że mogło się w Nim
odzwierciedlić Oblicze Chrystusa, Europa zaczęła dźwigać się z
upadku. Spełnił się sen Innocentego III, w którym widział on, jak
postać podobna do Franciszka wspierała chwiejące się mury Bazyliki
Laterańskiej zwanej „Matką i Głową wszystkich kościołów” – i ocaliła
ją.
Mocą świętości Franciszka Chrystus dźwigał swój Kościół ze
„zgonu” wiary.
Każde dobro człowieka oddziałuje na innych, a jego wiara jest
mocą dla tych, których kocha. Jego Komunia Święta wzmacnia nie
tylko jego samego, ale jest pokarmem dla jego współmałżonka, dzieci,
braci, przyjaciół, parafii, Kościoła, świata. Zacząć więc od siebie, od

własnego otwarcia się na Chrystusa, to bardzo istotne dla przemiany.
Bóg chce uświęcenia człowieka i żeby przez swoje uświęcenie uświęcał
swoje środowisko, swoich bliskich, Kościół, świat.
Doświadczenie starożytnego Kościoła
Tym, co szczególnie uniemożliwia nam przylgnięcie do
Chrystusa, jest szukanie siebie, szukanie własnej woli. Takie szukanie
siebie nie tylko niszczy naszą więź z Bogiem, znacznie obniża naszą
wiarę, a także może ją całkowicie odebrać.
Warto tu zastanowić się nad podejmującymi tę problematykę
tekstami Kommodiana, ascety chrześcijańskiego żyjącego w połowie III
wieku w Kartaginie, drugim po Aleksandrii największym i
najświetniejszym miastem w Afryce Północnej. Dokumenty
Kommodiana dotyczą kilku lat po zakończeniu prześladowania
Kościoła przez Decjusza, które nastąpiło w 251 roku, czas kiedy to
chrześcijanie mogli wyjść z ukrycia i pokazywać się bez obawy.
Prześladowanie Decjusza, siódme w historii Kościoła różniło się tym od
innych, że Decjusz nie tylko skazywał na śmierć, ale jeszcze częściej
torturował, próbując w ten sposób zastraszyć chrześcijan.
Prześladowanie to trwało dwa lata, od 249 do 251 roku, i objęło całe
Imperium Rzymskie. Kartagina, podobnie jak inne miasta, gdzie byli
chrześcijanie została spustoszona. Kiedy jednak po dwóch latach
Kościół odzyskał wolność, chrześcijanie pojawili się w niej znowu i tak
jak dawniej zaczęli się zbierać na wspólną liturgię. Pisma Kommodiana
ukazują nam obraz gminy kartagińskiej po prześladowaniu Decjusza.
Wyróżniały się w niej trzy kategorie ludzi. Pierwszą stanowili zwykli
wierni – fideles, którym podczas prześladowania udało się uciec z
Kartaginy i gdzieś ukryć. Druga kategoria to tak zwani lapsi, czyli
upadli, odstępcy, których było dużo. To ci, którzy nie wytrzymali
strasznych tortur. I trzecia kategoria to martyres – męczennicy, ci,
którzy przeżyli swoje męczeństwo, ponieważ Decjusz często nie chciał
zabijać, wolał torturować. Możemy próbować odtworzyć tę sytuację

gminy kartagińskiej, jak wyglądały w tym czasie spotkania chrześcijan
oraz wyobrazić sobie tych najznamienitszych – martyres, którzy z
pewnością nosili na sobie ślady tortur. Obraz tych, którzy oddawali
życie za Chrystusa, ale ocaleli, musiał być czasami wstrząsający.
Tak bardzo naznaczeni cierpieniem za Chrystusa martyres, ci
najlepsi uważali, ze racji swojego męczeństwa mają specjalne prawa, że
należy liczyć się z ich opinią, bo przecież oni oddawali życie za
Chrystusa, mogli czuć się lepsi od fideles, tych, którzy uciekli, bo oni
nie uciekali. Jeszcze bardziej mogli czuć się lepsi od odstępców – lapsi
– którzy załamali się, podczas gdy oni – martyres – wytrwali.
W tej sytuacji za parę lat, jak wiemy z historii, doszło w gminie
kartagińskiej do schizmy Felicissimusa i Nowatusa. U źródeł napięć,
jakie wtedy powstały w tej gminie leżała postawa męczenników,
domagających się specjalnych praw. To oni, ci najlepsi sieją
zamieszanie. Kościół kartagiński rozbijali właśnie martyres,
męczennicy, którzy niegdyś oddawali życie za Chrystusa. Ci najlepsi,
ci, którzy przynajmniej za takich się uważali, a którzy jednocześnie
mieli własne plany i własną wolę, niszczyli Kościół Chrystusowy. To
naprawdę wstrząsające. Nie odstępcy, nie ci słabi, którzy zdradzili
Chrystusa, niszczyli i rozbijali Kościół, ale męczennicy. Sytuacja była
na tyle dramatyczna, ze po tej jednej schizmie, która miała stosunkowo
mały zasięg, zaczęła grozić tamtejszemu Kościołowi następna, większa.
I wtedy musiało przyjść kolejne, ósme prześladowanie, jakie miało
miejsce za czasów cesarza Waleriana, wtedy poniósł śmierć biskup
Kartaginy św. Cyprian, aby położyć kres dalszemu wewnętrznemu
rozdarciu, spowodowanemu przez martyres. Ingerencja Boga jest
zaskakująca, żeby ocalić Kościół, Bóg dopuszcza kolejne
prześladowanie, daje udział w krzyżu Pana Jezusa.
Ci martyres są dla nas przestrogą. O tym, czy naprawdę
przylgnęliśmy do Chrystusa, nie świadczy nawet nasza gotowość do
oddania życia za Niego, ale dopiero nasza pokora, nasze pragnienie

pełnienia nie własnej woli, lecz woli Chrystusa. Wolą zaś Jego jest
nasze uświęcenie.
Trwajcie we Mnie… (J 15,4)
Wielu chrześcijan, mimo częstego przystępowania do
sakramentów świętych nie rozwija się duchowo wskutek małej wiary i
wynikającego stąd braku zaangażowania w zbawcze dzieło
Chrystusowej śmierci i zmartwychwstania, które realizuje się przez
sakramenty. Eucharystia jest wyrazem największej miłości Chrystusa
do człowieka. Trzeba, by człowiek przygotował się na przyjście
Chrystusa w Eucharystii. Święty Franciszek Salezy starał się
przygotowywać do Mszy Świętej cały dzień tak, by na pytanie: co
robi?, mógł odpowiedzieć: przygotowuję się do Eucharystycznej
Ofiary. Podobnie czynił o. Pio, Jan Paweł II i wielu innych.
Poprzez Eucharystię uczestniczy człowiek ze wspólnotą
wierzących w śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. Każda Komunia
Święta winna utwierdzać przylgnięcie do Jego woli. Eucharystia w
najwyższym stopniu domaga się od każdego postawy bezradnego
dziecka i postawy grzesznika, który oczekuje na niezbędną pomoc do
postępowania na drodze zbawienia.
Pan Jezus zaprasza i czeka: „Trwajcie we Mnie, a Ja w was będę
trwać. Podobnie, jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie –
jeśli nie trwa w winnym krzewie – tak samo i wy, jeżeli we Mnie trwać
nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym – wy – latoroślami. Kto trwa
we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie
nic nie możecie uczynić. […] Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was
umiłowałem. Trwajcie w miłości Mojej! Jeśli będziecie zachowywać
Moje przykazania, będziecie trwać w miłości Mojej, tak jak Ja
zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam
powiedziałem, aby radość Moja w was była i aby radość wasza była
pełna” (por. J 15,4-11).

O. Arkadiusz Mirosław Czaja OFM

Ołtarz – znak ofiary Boga i ofiary człowieka
Szczególne znaczenie dla katolików mają miejsca święte, które
istnieją w Kościele katolickim od początku chrześcijaństwa. Należy do
nich kościół, kaplica, sanktuarium, ołtarz i cmentarz. Katolicy w
pierwszych wiekach po Chrystusie posiadali swoje miejsca spotkań
modlitewnych, którym to nadawano szczególne znaczenie prawne i
okazywano troskę, a zarazem i szacunek ze względu na sprawowaną w
nich Eucharystię i inne sakramenty święte oraz pozostałe czynności
kultu Bożego. W oddawaniu kultu Bożego wyjątkowym miejscem
świętym jest ołtarz, które jest jedynie przeznaczonym do świętych
czynności i jemu poświęcimy opracowanie.
1. Święty Franciszek z Asyżu wzorem troski o ołtarz
Szczególnego opracowania zasługuje zagadnienie dotyczące
troski o ołtarz, a wzorem tej dbałości jest Święty Franciszek z Asyżu. Z
lektury jego pism, jak i zachowanych przekazów o nim, dowiadujemy
się o jego stosunku do miejsc świętych. Zwracał on szczególną uwagę
na to, by miejsce, w którym są sprawowane czynności religijne, było
czyste i piękne. Święty z Asyżu bardzo ubolewał, jeśli kościół, kaplica
lub ołtarz nie były należycie zadbane1. Jego zapał i gorliwość o
miejsce kultu powinny posłużyć za wzór szczególnie dla zarządców
miejsc świętych.
Troska o wygląd świątyni powinna objawiać się przez
zachowanie sakralnego charakteru tego miejsca oraz zabezpieczenie
wszystkiego, co jest w niej, a szczególnie to, co przedstawia wielką
wartość. Troska ta dotyczy także wszystkich rzeczy znajdujących się w
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Święty Franciszek z Asyża, Zwierciadło doskonałości. Redakcja mniejsza, w:
Źródła franciszkańskie. Pisma Świętego Franciszka. Źródła bibliograficzne
Świętego Franciszka. Pisma Świętej Klary i Źródła bibliograficzne. Teksty
ustalające normy dla Braci i Sióstr od Pokuty, red. R. Prejs, Z. Kijas, Kraków 2005,
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miejscu świętym 2. Katolicy, nie tylko na podstawie obecnego
prawodawstwa kościelnego, ale jako coś, co wypływa z ich
odpowiedzialności i dojrzałości, są zobowiązani troszczyć się o
utrzymanie świątyń w czystości, jaka przystoi domowi Bożemu, a
także o to, aby w nich nie dopuszczać do tego, co jest sprzeczne z jej
świętością3.
Święty z Asyżu, który był bardzo surowy w kwestii ubóstwa
względem siebie i współbraci w życiu zakonnym, to jednak nie
szczędził wysiłku dla wystroju miejsca świętego. Podkreślał, że
Eucharystia powinna być sprawowana w najcenniejszych i
najpiękniejszych naczyniach liturgicznych, a świątynia i ołtarz
powinny być jak najpiękniejsze4. Wskazywał na to, że czystość i
piękno powinny cechować także całe wyposażenie świątyni, w tym też
i ołtarz. Obowiązkiem jest dbać także o właściwy wygląd szat
liturgicznych, ławek, konfesjonałów, chrzcielnicy, o czystość obrusów
ołtarzowych, puryfikaterzów, korporałów, ręczników oraz innych
rzeczy znajdujących się w świątyni5.
2. Pojęcie i znaczenie ołtarza
Centrum każdego kościoła i kaplicy stanowi ołtarz, na którym
sprawuje się Mszę świętą i koncentruje się życie duchowe wspólnoty
wiernych. Jest on przedmiotem szczególnej czci dla wszystkich
chrześcijan6. A jako znak samego Jezusa otacza się go wielkim
szacunkiem. Ołtarz przypomina wiarę w Jego Bóstwo i mesjańskie
2
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5
6

Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannis Paulii PP. II promulgatus (1983), can.
1220, §§ 1–2 (dalej: CIC); por. T. Pawluk, Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana
Pawła II, T. II, Lud Boży jego nauczanie i uświęcanie, Olsztyn 1986, s. 465.
CIC, can. 1220, § 1; por. E. Sztafrowski, Podręcznik prawa kanonicznego, T. 4,
Warszawa 1986, s. 239.
Święty Franciszek z Asyżu, Pierwszy list do kustoszy, w: Źródła franciszkańskie.
Pisma Świętego Franciszka. Źródła bibliograficzne Świętego Franciszka. Pisma
Świętej Klary i Źródła bibliograficzne. Teksty ustalające normy dla Braci i Sióstr od
Pokuty, red. R. Prejs, Z. Kijas, Kraków 2005, s. 269–270.
Por. M. Matuszewski, Piękno celebracji – przestrzeń sakralna, „Anamnesis” X
(2004), z. 3 (38), s. 72–80.
Por. Z. Wit, Ołtarz w aspekcie teologicznym i liturgicznym, w: Ku liturgii nadziei.
Księdzu dr. Bolesławowi Margańskiemu w sześćdziesiątą rocznicę urodzin, red. R.
Biel, Tarnów 2005, s. 211–229.

posłannictwo. Prawodawca kanoniczny w pojęciu „ołtarz” zawiera
element materialny, którym jest stół oraz element formalny, który polega
na przeznaczeniu go do kultu Bożego 7. W nowo budowanych
świątyniach powinno się umieszczać tylko jeden ołtarz w centralnym
miejscu, w prezbiterium. Jeśli ze względów duszpasterskich zachodzi
konieczność umieszczenia większej liczby ołtarzy, tzw. bocznych, to
powinny one być umieszczone w kaplicach świątyni, w których w
zwykłe dni może być sprawowana Eucharystia 8.
Ustawodawca stanowi dwie zasady, które mają źródło w
obowiązku szacunku i czci do ołtarza. Pierwszą zasadą jest, że ołtarz
służy jedynie do czynności kultu Bożego. A zatem jest zakazane
używanie go do czynności świeckich. Druga zasada to, że ciało świętego
lub błogosławionego może być umieszczone pod mensą ołtarza, jedynie
jako relikwie. Nie można umieszczać zmarłych pod ołtarzem w
przeciwnym razie nie wolno na ołtarzu sprawować Eucharystii9.
Ołtarz powinien stać w centralnym miejscu prezbiterium, w
pewnej odległości od ścian świątyni 10. Ma to na celu, by celebrans mógł
w czasie sprawowania czynności religijnych swobodnie obejść go
dookoła, jeśli jest to wymagane w czasie liturgii, i wykonywać je, będąc
zwróconym przodem do wiernych. Ołtarz powinien znajdować się w
centrum uwagi wszystkich uczestniczących w liturgii 11. Ołtarz traci
charakter miejsca świętego, jaki uzyskuje przez akt poświęcenia lub
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CIC, can. 1235, § 1; por. J. Bakalarz, Część III. Miejsca i czasy święte, w:
Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r., T. 3. Księga III.
Nauczycielskie zadanie Kościoła. Księga IV. Uświęcające zadanie Kościoła, red. P.
Hemperek, W. Góralski, F. Przytuła, J. Bakalarz, Lublin 1986, s. 402.
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Sacra Congregatio pro Sacramentis et Cultu Divino, Ordo dedicationis ecclesiae et
altaris (1977), IV, 7° (dalej: ODEA); por. J. Krukowski, Część III. Miejsca i czasy
święte, w: Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, T. III/2. Księga IV.
Uświęcające zadanie Kościoła. Część I. Sakramenty. Część II. Pozostałe akty kultu
Bożego. Część III. Miejsca i czasy święte, red. J. Krukowski, Pallottinum 2011, s.
454.
9
CIC, can. 1239, § 2; por. T. Pawluk, Prawo kanoniczne, T. II, s. 470.
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Por. M. Bogdan, Ołtarz centrum przestrzeni sakralnej według Prawa Liturgii
Posoborowej, Gliwice 1992.
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Por. S. Araszczuk, Ołtarz, w: EK, red. E. Giglowicz, T. XIV, Lublin 2000, kol. 561.

błogosławienia, gdy zostanie zniszczony całkowicie lub uszkodzenie
obejmuje dużą jego część12.
Należy zachować zwyczaj, sięgający początków chrześcijaństwa,
polegający na składaniu pod ołtarzem relikwii świętego lub
błogosławionego. Jednakże Kodeks z 1983 roku nie wspomina o
obowiązku umieszczania w ołtarzu relikwii. Umieszczenie ich w ołtarzu
stałym nie jest konieczne, zaleca się jednak zachować wielowiekową
tradycję Kościoła katolickiego, natomiast w przypadku ołtarza
przenośnego nie umieszcza się w nim relikwii 13. Powinny być one takiej
wielkości, by można było rozpoznać, że są one cząstkami świętego lub
błogosławionego. Ich autentyczność powinna być potwierdzona przez
władzę Kościoła. W naczyniu z relikwiami umieszcza się dokument
sporządzony na pergaminie, w którym powinna być podana informacja o
dacie poświęcenia ołtarza, dane personalne szafarza, który dokonał tego
obrzędu, tytuł świątyni oraz imię świętego, którego relikwie są w nim
umieszczone14. Szkatułę z relikwiami należy umieścić jedynie pod
mensą ołtarza. Nie można ich umieszczać w mensie ani nad ołtarzem.
Miejsce to powinno być odpowiednio przygotowane. Grób ten, po
umieszczeniu w nim relikwii przez biskupa diecezjalnego, powinien być
zamurowany15.
Istotne jest udokumentowanie przeznaczenia ołtarza do kultu
Bożego. Łączy się to przeważnie z poświęceniem świątyni. Dlatego, jeśli
istnieje dokument poświęcenia lub pobłogosławienia kościoła i kaplicy,
wskazuje on pośrednio na fakt przeznaczenia ołtarza do kultu Bożego,
który się w nich znajduje. W przypadku braku dokumentu lub
wiarygodnych informacji o poświęceniu należy domniemywać, że ołtarz
został ustanowiony jako miejsce święte, jeśli od niepamiętnych czasów
sprawuje się na nim Eucharystię16.
12
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3. Rodzaje ołtarzy
Ołtarze dzielą się ze względu na stałość zamocowania oraz
usytuowanie w miejscu świętym. Pierwszy podział to ołtarze stałe i
przenośne17. Ołtarz należy do stałych, jeśli jest tak przytwierdzony do
posadzki w miejscu świętym, że nie można go przemieszczać, jeśli
kościół jest murowany, lub z podłogą, gdy kościół jest drewniany.
Wypada, aby ołtarz stały był w każdym kościele. Natomiast w innych
miejscach przeznaczonych do liturgii może być stały lub przenośny.
Główną częścią ołtarza jest mensa, która powinna być wykonana z
jednolitego kamienia naturalnego. Za zezwoleniem konferencji
biskupów danego kraju czy regionu można użyć do wykonania mensy
ołtarzowej także innego materiału pod warunkiem, że będzie on
odpowiedni, trwały i nieuszkodzony. Materiałem na podstawę lub
kolumnę ołtarza stałego nie musi być kamień, może być inny materiał
trwały18.
Natomiast ołtarz przenośny, tak jak sama nazwa wskazuje, może
być przemieszczany. Nie jest on ściśle połączony z podłożem miejsca
świętego, tak jak w przypadku ołtarza stałego. Mensa ołtarza
przenośnego powinna być wykonana, podobnie jak w przypadku ołtarza
stałego, z materiału trwałego i odpowiedniego, zgodnie z tradycją i
zwyczajem miejscowym19. Ołtarz przenośny powinien być przeznaczony
jedynie do kultu Bożego, z całkowitym wyłączeniem go z użytku
świeckiego. Jest on poświęcony lub pobłogosławiony zgodnie z
przepisami liturgicznymi. Ołtarza przenośnego używa się także w razie
odprawienia Mszy Świętej poza miejscem świętym. Nie ma obowiązku,
jak dawniej, używania portatilis, czyli płyty kamiennej, która była
poświęcona i używana do sprawowania Eucharystii20. Obecnie ta forma
ołtarza nie jest już stosowana, gdyż w wypadku konieczności
sprawowania Mszy Świętej poza miejscem świętym wolno użyć
17

CIC, can. 1235, § 1; por. J. Krukowski, Część III. Miejsca i czasy święte, w:
Komentarz, T. III/2, s. 454.
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CIC, can. 1236, § 1; por. J. Krukowski, Część III. Miejsca i czasy święte, w:
Komentarz, T. III/2, s. 455.
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CIC, can. 1236, § 2; por. J. Bakalarz, Część III. Miejsca i czasy święte, w:
Komentarz, T. 3, s. 404.
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Codex Iuris Canonici Pii X Pontificis Maximi iussu digestus, Benedicti PP. XV
auctoritate promulgatus (1917), can. 1197, § 1, 2° (dalej CIC/17); por. J. Bakalarz,
Część III. Miejsca i czasy święte, w: Komentarz, T. 3, s. 403.

odpowiedniego stołu z nakrytym przynajmniej jednym białym obrusem
oraz z korporałem, krzyżem i świecami21.
Ze względu na miejsce usytuowania ołtarze dzielą się na główne i
boczne. Kodeks z 1983 roku nie wspomina o podziale na ołtarz główny i
boczny, lecz z przepisów prawa liturgicznego wynika, że nadal ten
podział jest aktualny22. Ołtarz główny jest umieszczany w prezbiterium
świątyni w centralnym miejscu. Natomiast ołtarz boczny, tak jak
wskazuje sama nazwa, jest umieszczony w bocznej części świątyni.
Najczęściej lokowano je w starych kościołach w trzynawowych
kaplicach lub na filarach międzynawowych. Obecnie, jeśli jest on
potrzebny, to w nowych świątyniach powinien być umieszczony w
kaplicy oddzielonej od nawy głównej kościoła. Na ołtarzu bocznym
wolno odprawiać Mszę Świętą z zasady w dni powszednie dla
mniejszych grup katolików. Ołtarz główny powinien być zbudowany w
oddaleniu od ścian świątyni, aby go można było obejść w czasie
sprawowania nabożeństwa, wykonując czynności liturgiczne23.
Do ołtarzy stałych i głównych zaliczamy „ołtarze papieskie”.
Takie ołtarze znajdują się tylko w pięciu bazylikach w Rzymie oraz
dwóch w Asyżu. Odprawianie na nich Mszy Świętej było
zarezerwowane dla papieża lub jego delegata. Obecnie przywilej ten
został rozszerzony, dając możliwość sprawowania Eucharystii biskupom
przybywającym do bazyliki z pielgrzymami24. W starym prawodawstwie
kanonicznym również istniały ołtarze, które nosiły tytuł
uprzywilejowanych, do którego były przywiązane specjalne odpusty25.
4. Poświęcenie lub błogosławienie ołtarza
Ołtarz, by był miejscem świętym, musi być przeznaczony do
sprawowania na nim Ofiary Eucharystycznej. Przeznaczenie ołtarza do
kultu Bożego dokonuje się przez czynność poświęcenia lub
21

CIC, can. 932, § 2; por. J. Krukowski, Część III. Miejsca i czasy święte, w:
Komentarz, T. III/2, s. 456.
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Por. E. Sztafrowski, Podręcznik prawa, T. 4, s. 251.
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Por. B. Nadolski, Ołtarz uprzywilejowany, w: LL, red. B. Nadolski, Pallottinum –
Poznań 2006, s. 1100.
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CIC/17, can. 916–918; por. F. Bączkowicz, J. Baron, W. Stawinoga, Prawo
kanoniczne, T. II, s. 372.

błogosławienia. Ustawodawca stanowi, że każdy ołtarz stały powinien
być poświęcony według przepisów określonych w księgach
liturgicznych. Natomiast ołtarz przenośny powinien być poświęcony lub
pobłogosławiony zgodnie z przepisami liturgicznymi 26. Na przestrzeni
wieków liturgia poświęcenia ołtarza ulegała przemianie. W początkach
chrześcijaństwa ołtarz stawał się miejscem świętym przez sprawowanie
na nim Mszy Świętej, później dołączono do obrzędu poświęcenia ołtarza
składanie relikwii męczennika, pokropienie wodą święconą,
namaszczenie olejami Krzyżma, spalanie kadzidła i oświetlenie. Każda z
tych czynności ma bogatą symbolikę opartą na Piśmie Świętym27.
Poświęcenie ołtarza przeważnie jest połączone z obrzędem
przeznaczenia świątyni na miejsce świętym, ale można to uczynić
osobno w innym czasie.
Powyższe czynności, towarzyszące obrzędowi przeznaczenia
ołtarza do kultu Bożego, pomagają wiernym wniknąć w symbolikę.
Pokropienie wodą święconą wiernych i ołtarza oznacza uwolnienie od
zła oraz przeznaczenie dla Boga. Namaszczenie Krzyżmem mensy
wskazuje, że jest on znakiem Mesjasza, który jest namaszczony przez
Boga Ojca Duchem Świętym i ustanowiony Najwyższym Kapłanem28.
Na ołtarzu spala się także kadzidło, aby ukazać Ofiarę Chrystusa. Ogień
przypomina ofiarę całopalną oraz ma odniesienie do Zesłania Ducha
Świętego. Dym kadzidła symbolizuje modlitwy Kościoła wznoszone do
Boga. Złożenie relikwii pod ołtarzem symbolizuje uczestnictwo
świętych i błogosławionych w męce, śmierci oraz zmartwychwstaniu
Chrystusa, a także ich zwycięstwo nad grzechem oraz wstawiennictwo 29.
W czasie sprawowania Mszy Świętej ołtarz powinien być przykryty
dwoma białymi obrusami, w szczególnych przypadkach przynajmniej
jednym. Nakrywanie go białym obrusem oznacza, że jest on stołem
przygotowanym do Uczty Eucharystycznej. Głęboką symbolikę ma też
krzyż stojący na ołtarzu lub obok niego, jak i oświetlenie ołtarza, które
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Szerzej na ten temat: K. Lijka, Symbolika czynności przy poświęceniu ołtarza,
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ODEA, cap. IV, 22°a; por. G. Klaja, Ołtarz w świetle teologii, Kraków 2008, s. 116.
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Por. K. Lijka, Symbolika czynności, s. 191–196.
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wskazuje na Chrystusa, będącego światłością świata oświecającą
człowieka30.
Zwyczajnym szafarzem poświęcenia ołtarza w diecezji jest biskup
diecezjalny. Jeśli nie może on osobiście tego uczynić, może delegować
biskupa pomocniczego. Gdy zaistnieją wyjątkowe okoliczności, biskup
diecezjalny może do dokonania tej czynności upoważnić prezbitera,
udzielając mu delegacji. Natomiast błogosławienie ołtarza przeważnie
należy do ordynariusza, który ma prawo delegować kapłana.
Pobłogosławienie ołtarzy znajdujących się w świątyniach należących do
instytutu życia konsekrowanego i stowarzyszenia życia apostolskiego na
prawie papieskim należy do wyższych przełożonych.
Zaleca się, by dniem poświęcenia ołtarza była niedziela, ponieważ
gromadzi licznie wiernych na Eucharystii, co może być połączone z
czynnościami przeznaczenia ołtarza na miejsce święte. Może też zostać
wybrany inny dzień tygodnia. Nie wolno sprawować czynności
poświęcenia ołtarza w Środę Popielcową, Wielkim Tygodniu i
wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Natomiast obrzęd
błogosławienia ołtarza może mieć miejsce w każdym dniu oprócz
Wielkiego Piątku i Wielkiej Soboty. Zaleca się, by była to niedziela,
ponieważ licznie gromadzi katolików na liturgii 31.
Wnioski
Tradycja Kościoła katolickiego traktuje ołtarz, jako jeden ze
swych najważniejszych i bogatych w treści symboli, upatrując w nim
stół Pański, centrum dziękczynienia, które sprawuje się w czasie Mszy
Świętej. Ołtarz umieszcza się w miejscu świętym tak, by był w centrum i
jednoczył wszystkich wiernych w czasie uczestnictwa w liturgii. Jest on
zarezerwowany jedynie dla kultu Bożego z całkowitym wyłączeniem z
użytku świeckiego. Na ołtarzu, na którym kapłan sprawuje Eucharystię,
uobecnia się w sposób mistyczny Ofiara krzyża Jezusa Chrystusa, a
wzorem troski o niego jest Święty Franciszek z Asyżu.

30
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Łk 2, 32.
ODEA, cap. IV, 5° i 14°.

O. Józef Łaski OFMCap

Obrzędy wstępne Eucharystii - pozdrowienie i pokuta …
„Obrzędy poprzedzające Liturgię Słowa (…) mają charakter
wstępu, wprowadzenia i przygotowania do całej liturgii. Ich celem jest
to, aby wierni gromadzący się razem stanowili wspólnotę oraz
przygotowali się do uważnego słuchania Słowa Bożego i godnego
sprawowania Eucharystii” (Ogólne wprowadzenie do Mszału Rzymskiego, 46).
Pierwsza część Mszy św. jest przygotowaniem do liturgii słowa oraz
liturgii eucharystycznej i obejmuje:
1. Procesja i śpiew na wejście (Introit)
2. Pozdrowienie ołtarza i zgromadzonego ludu
3. Akt pokuty
4. Panie, zmiłuj się nad nami (Kyrie eleison), o ile nie zachodziło w
akcie pokutnym
5. Hymn Chwała na wysokość Bogu
6. Modlitwa (Kolekta Oratio)
Ad. 1/. Procesja i śpiew na wejście (tzw. introit)
W procesji wejścia można nieść kadzidło, krzyż, świece oraz
Ewangeliarz. Niosący Ewangeliarz bezpośrednio poprzedza celebransa i
koncelebransów (zob. OWMR 120 i 172). Nie niesie się innych ksiąg
ani przedmiotów. Wyróżnia się dwa rodzaje wejścia kapłana: krótkie
(kiedy kapłan wraz z usługującymi, po wyjściu z zakrystii, udaje się
najkrótszą drogą do prezbiterium), bądź w formie procesji (wejście w
formie procesji ma charakter bardziej uroczysty). Pojawiło się ono
w starożytności wraz z budowaniem kościołów. W starych bazylikach
rzymskich zakrystie umieszczano obok głównego wejścia. Dlatego
celebrans z asystą udawał się procesjonalnie do ołtarza poprzez całą
długość nawy kościelnej. Procesji tej towarzyszył śpiew psalmu.
Wprowadzenie śpiewu na wejście tradycja przypisuje papieżowi
Celestynowi I (†432). W VI w. był już zwyczajem powszechnie
znanym. Gdy zakrystię zaczęto umieszczać w pobliżu prezbiterium
droga do ołtarza stała się krótka. Śpiew psalmu musiał zostać
zredukowany. W XI w. z całego psalmu pozostał jeden werset
z antyfoną i Chwała Ojcu.. Początki introitu sięgają liturgii papieskiej z

IV i V wieku. Pieśń na wejście może zostać zastąpiona antyfoną
na wejście zwaną introitem. Pieśń na wejście towarzyszy procesji
kapłana, diakona i usługujących. Celem wspólnego śpiewu jest
pogłębienie jedności zgromadzonych i rozpoczęcie celebracji
liturgicznej. Śpiew powinien rozpocząć się, zanim asysta wyjdzie z
zakrystii i zakończyć, gdy celebrans jest już na miejscu
przewodniczenia. Podczas pieśni na wejście wierni stoją.
"Po przyjściu do ołtarza kapłan i usługujący wykonują głęboki
ukłon" (OWMR 122). Jeśli w prezbiterium znajduje się tabernakulum z
Najświętszym Sakramentem, po dojściu do ołtarza przyklękają
wszyscy, z wyjątkiem osób niosących znaki przypominające o
obecności Pana. Niosący krzyż, świece i Ewangeliarz po dojściu do
ołtarza czynią skłon głową i ustawiają lub kładą niesione przedmioty na
wyznaczonym miejscu. Podobnie czynią niosący kadzielnicę i łódkę.
/Wskazania Episkopatu Polski po ogłoszeniu Nowego Wydania
Ogólnego Wprowadzenia do Mszału Rzymskiego nr 8/.
Ad 2/. Pozdrowienie ołtarza i zgromadzonego ludu
Pozdrowienie ołtarza jest równoznaczne z oddanie mu
największej czci. Przyjmuje trzy formy: pokłonu, ucałowania (przez
kapłanów i diakonów) oraz okadzenia, przy czym okadzenie stosuje się
podczas uroczystych Mszy świętych. Wówczas okadza się również
krzyż.
Po znaku krzyża i liturgicznym pozdrowieniu kapłan z miejsca
przewodniczenia, względnie diakon lub osoba świecka z miejsca
wyznaczonego dla komentatora (zob. OWMR 50 i 124) wprowadza
wiernych w tematykę i charakter celebracji, która się rozpoczyna.
Wprowadzenie to powinno być jasne i bardzo krótkie, aby nie zakłócać
rytmu celebracji /WEP 9/.
Ad 3/. Akt pokuty
Kapłan wzywa do aktu pokuty. Akt pokuty ma na celu
uświadomienie sobie swojej grzeszności, obudzenie szczerego żalu
za grzechy, aby godnie przyjąć Słowo Boże, owocnie brać udział
we Mszy świętej i otrzymać obfitsze łaski. Kapłan wypowiada
wezwanie: „Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni abyśmy
mogli z czystym sercem złożyć Najświętszą Ofiarę”, po którym

następuje obowiązkowa chwila ciszy, aby każdy mógł uświadomić
sobie swoją grzeszność. Potem wszyscy odmawiają spowiedź
powszechną: „Spowiadam się Bogu wszechmogącemu…” W miejsce
spowiedzi powszechnej można użyć innych formuł aktu pokutnego,
umieszczonych w mszale, których jest kilka do wyboru. Porządek Mszy
św. przewiduje cztery formy aktu pokuty. Należy posługiwać się każdą
z nich w sposób opisany w mszale. Trzecia forma aktu pokutnego ma
dziesięć wersji, z tropami. W trzeciej formie aktu pokutnego, na wzór
propozycji podanych w mszale kapłan może układać inne, podobne i
może ich wykonanie powierzyć lektorowi lub kantorowi, zwłaszcza gdy
są śpiewane. W niedzielę, zwłaszcza w okresie wielkanocnym, zaleca
się aspersję, jako formę aktu pokuty. Nie można zastępować aktu
pokuty dowolnymi modlitwami lub śpiewami /WEP 10/.
Pragnienie oczyszczenia się z grzechów przed przystąpieniem
do sprawowania Najświętszej Ofiary zaznaczało się już dość wcześnie
(Didache 4,14). W liturgii gallikańskiej od VIII w. przed rozpoczęciem
Mszy św. celebrans u stopni ołtarza odmawiał długie apologie, w
których wyrażał swoją grzeszność, niegodność, szczery żal. Wtedy
między innymi powstało do dziś używane, choć w ciągu wieków
przekształcane Confiteor, do którego w IX w. dołączono formułę
absolucji.
Niedzielne pokropienie jest obrzędem przypominającym
chrzest i jego skutki. Jest nową kompozycją liturgiczną zastępującą akt
pokutny. Poświęcenie wody i pokropienie wiernych ma miejsce
po powitaniu ludu. Jego znaczenie wyraża modlitwa na poświęcenie
wody:
„Wszechmogący, wieczny Boże, Ty chcesz, aby przez wodę,
która podtrzymuje życie i służy do oczyszczania, również nasze dusze
zostały oczyszczone i otrzymały zadatek życia wiecznego. Prosimy Cię
pobłogosław tę wodę, którą będziemy pokropieni w dniu Twoim, Panie.
Odnów w nas źródło swojej łaski i broń od wszelkiego zła nasze dusze i
ciała, abyśmy mogli zbliżyć się do Ciebie z czystym sercem i otrzymać
Twoje zbawienie”.
Ad. 4. Panie, zmiłuj się nad nami (Kyrie eleison), jako zawołanie
błagalne znane było w starożytności pogańskiej, kierowane do bóstwa
lub panującego. Kościół Kyrie eleison wprowadził do swojej liturgii

w takim znaczeniu, w jakim stosował je Paweł Apostoł w swoich
listach, kierując je do Chrystusa jako Pana i Boga. Na Wschodzie
zawołanie to znane było w litaniach mszalnych (ektenie). W liturgii
rzymskiej, starą formę modlitwy powszechnej (używanej do dziś
w liturgii Wielkiego Piątku) papież Gelazy (†496) zastąpił wschodnią
formą litanijną (deprecatio Gelasii) i przeniósł ją na początek Mszy
przed orację. Później papież Grzegorz Wielki (†604), redukując zbyt
rozbudowane modlitwy mszalne, zniósł także litanijną modlitwę
powszechną, pozostawiając same wezwania ludu: Kyrie eleison,
powtarzane dziewięć razy.
Dzisiaj obowiązuje następujący porządek: „Po akcie pokuty
rozpoczyna się „Panie, zmiłuj się nad nami”, chyba że ta aklamacja była
już zawarta w samym akcie pokuty. Ponieważ jest to śpiew,
w którym wierni wzywają Pana i błagają Go o miłosierdzie, wykonują
go wszyscy, to znaczy bierze w nim udział lud oraz chór czy kantor.
Zwykle każdą aklamację mówi się lub śpiewa dwa razy. Jednakże
ze względu na charakter języka, kompozycji muzycznej czy innej
okoliczności nie wyklucza się większej liczby wezwań czy wstawek
w postaci krótkiego „tropu”. Jeżeli się nie śpiewa: Panie, zmiłuj się,
należy je odrecytować” (OWMR 30).
Ad. 5. Chwała na wysokości Bogu (Gloria in excelsis Deo) jest
starożytnym hymnem wielbiącym. Należy on do licznych hymnów
śpiewanych w pierwotnym Kościele, na wzór psalmów. Hymn Gloria
powstał na wschodzie jako modlitwa poranna. W III w na zachodzie
włączono go do liturgii mszalnej w święto Bożego Narodzenia. Nieco
później znalazł się we Mszy Wigilii Paschalnej. Papież Symmachus
(†514). rozszerzył jego stosowanie na wszystkie i będące cotygodniową
Paschą. W liturgii rzymskiej Gloria było zastrzeżone biskupom.
Kapłani mogli intonować je tylko w dniu święceń kapłańskich
i w czasie Wigilii Paschalnej. Zastrzeżenie to w liturgii rzymskiej
zanikło w XI wieku pod wpływem liturgii gallikańskiej, gdzie tego
zastrzeżenia nie było. Od tego czasu Gloria podkreśla uroczysty
charakter liturgii świątecznej.
Podczas gdy pierwsza zwrotka stoi pod wpływem śpiewu
anielskiego (Łk 2,14) i zawiera uwielbienie Trójjedynego Boga,
to druga jest uduchowionym hymnem na cześć Chrystusa, gdzie

w części końcowej: Tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem,
tylko Tyś… i jest przeciwstawieniem się ówczesnemu kultowi cesarza.
Chwała na wysokości Bogu jest bardzo czcigodnym hymnem,
w którym Kościół zgromadzony w Duchu Świętym wysławia
i równocześnie błaga Boga Ojca i Baranka Bożego, Syna Ojca. Śpiewa
go całe zgromadzenie lud na przemian z chórem, albo sam chór. Jeśli
hymnu się nie śpiewa. wszyscy go recytują wspólnie lub na przemian.
Hymn śpiewa się lub odmawia w niedziele, z wyjątkiem Adwentu
i Wielkiego Postu, w uroczystości i święta oraz podczas obchodów
mających bardziej uroczysty charakter” (OWMR 31).
Ad. 6. Modlitwa (Kolekta - oratio) we Mszy świętej jest pierwszą
modlitwą kapłana jako przewodniczącego. Nazwą oratio Rzymianie
określali przemówienie. Kościół wyraz ten zastosował do uroczystego
przemówienia, jakie kapłan kieruje do Boga Ojca w imieniu zebranego
ludu. Kolekta jest późniejszą nazwą pochodzenie gallikańskiego.
Określa ona tę modlitwę jako zbiór cichych modlitw. W odróżnieniu
od obrządków wschodnich, liturgie zachodnie posiadają wielką
rozmaitość modlitw kapłańskich dla poszczególnych obchodów
liturgicznych. W dużym procencie pochodzą one z czasów
starożytnych. Widać w nich wpływ szkół krasomówczych
(retorycznych), które w czasach rozwoju liturgii rzymskiej były właśnie
w rozkwicie. W swojej zwięzłości, prostocie, a zarazem głębi
myślowej, oracje są prawdziwymi arcydziełami. Podkreślają
podstawową linię planu zbawczego, która prowadzi do Ojca
przez Syna, w Duchu Świętym.
Wprowadzenie Ogólne do Mszału Rzymskiego mówi: „Kapłan
wzywa lud do modlitwy; wszyscy razem z kapłanem trwają
przez chwilę w milczeniu, aby uświadomić sobie, że stoją w obecności
Boga i by w modlitwie osobistej wypowiedzieć swoje prośby. Po czym
kapłan odmawia modlitwę, która zwykle nazywa się „kolektą”. Wyraża
się przez nią charakter obchodu liturgicznego i za pośrednictwem słów
kapłana zanosi się prośby do Boga przez Chrystusa w Duchu Świętym.
Lud, łącząc się z prośbą i wyrażając na nią zgodę, przez aklamację
„Amen” sprawia, że staje się ona jego modlitwą. W Mszy świętej
odmawia się tylko jedną kolektę, dotyczy to również modlitwy
nad darami i modlitwy po Komunii” (32).

W każdej kolekcie wyróżniamy zatem:


inwokację skierowaną do Boga (np. Wszechmogący Boże!)

uzasadnienie prośby, często ze wzmianką o obchodzonym
misterium (np. Ty w dniu dzisiejszym przez Twojego Syna pokonałeś
śmierć i otworzyłeś nam bramy życia wiecznego)


sama prośba (np. spraw, abyśmy obchodząc uroczystość
Zmartwychwstania Pańskiego, zostali odnowieni przez Ducha Świętego
i mogli zmartwychwstać do nowego życia w światłości).


Kolekta ma dłuższe zakończenie, które w nowym mszale podane jest
zawsze w pełnym brzmieniu.
Ad. 7. Refleksje ogólne
Eucharystia jest miejscem spotkania z Bogiem, ale także
spotkania z drugim człowiekiem! Jest miejscem, gdzie buduje się i
urzeczywistnia Kościół jako wspólnota osób.
Eucharystia to również sakrament jedności: Boga z człowiekiem
i jedności pomiędzy ludźmi, to dlatego Ogólne wprowadzenie do
Mszału Rzymskiego przypomina, że „Mszę świętą bez usługującego lub
bez obecności przynajmniej jednego wiernego można celebrować tylko
ze słusznej i rozumnej przyczyny”. Eucharystia, tak jak każda
celebracja liturgiczna, zakłada współdziałanie wszystkich obecnych.
Żeby podjąć jakieś wspólne dzieło, trzeba najpierw zdać sobie sprawę z
obecności innych osób, nie tylko dlatego, że w ławce, w której siedzę
jest ciasno!, poznać się nawzajem, poczuć więź wzajemnej jedności,
czyli po prostu włączyć się w grupę - we wspólnotę. Co oznacza to w
praktyce?
Po pierwsze konieczność właściwego przygotowania serca do
uczestnictwa we Mszy św. Jeżeli idę do Kościoła z nadzieją, że nie
spotkam tam wścibskiej sąsiadki albo po kłótni rodzinnej w drodze do
Kościoła nie rozmawiam z żoną, to znaczy, że tak naprawdę nie jestem
przygotowany do uczestnictwa we Mszy św., bo „kto nie miłuje brata
swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi”
(1J 4,20). Musimy za każdym razem uświadamiać sobie, że to Bóg
zgromadził nas w Kościele, że nasza obecność, tak jak obecność
innych ludzi, nie jest przypadkowa!

Po drugie musimy uświadomić sobie, że Msza św. to nie kino
czy teatr, a my nie jesteśmy widzami. Każdy, kto wchodzi do
Kościoła, by uczestniczyć we Mszy św., staje się za nią
odpowiedzialny. Moja odpowiedzialność przejawia się m.in. w tym,
jak uczestniczę we Mszy św.: śpiew, odpowiedzi, wspólne modlitwy,
jak traktuję innych i czy potrafię ich dostrzegać: ustąpić miejsca
innej osobie, zadbać o porządek w podchodzeniu do Komunii św. i
zwracać uwagę na drobiazgi: świeże kwiaty, papierek leżący pod
ławką, to jak jestem ubrany, czy mój strój nie rozprasza innych,
które mogą pomóc lub przeszkodzić w dobrym przeżyciu Mszy św.
/Ks. Marian Tomasz Kowalski Niedziela toruńska 7/2005/

O. Arkadiusz Mirosław Czaja OFM
Znaki naturalne w Eucharystii
Sakramenty święte umacniają nas w drodze do zbawienia.
Skuteczność sakramentów w życiu człowieka zależy od właściwego
przygotowania nas samych oraz naszego otwarcia się na przyjęcie tego
Daru. Eucharystia należy do najbardziej czcigodnych i najświętszych
sakramentów, które ustanowił dla nas Zbawiciel. Chrystus w
Najświętszym Sakramencie Eucharystii daje nam siebie jako Pokarm na
drogę do Nieba.
1. Zagadnienia wstępne
Słowo „Eucharystia” pochodzi z języka greckiego i oznacza
„dziękczynienie”. To dziękczynienie sprawowane jest pod
przewodnictwem kapłana wraz ze zgromadzonym Ludem Bożym.
Chrystus nakazał tak czynić na swoją pamiątkę. Przyjęcie Komunii
Świętej wzmacnia chrześcijanina w życiu duchowym i fizycznym.
Ponadto gładzi grzechy lekkie i obdarza siłą do pokonania wszelkich
pokus. Chroni także przed grzechami ciężkimi oraz wzmacnia jedność z
Chrystusem i całą wspólnotą Kościoła32.
Istotnym warunkiem dopuszczenia osoby do Komunii Świętej
jest wcześniejsze przyjęcie przez nią sakramentu chrztu. Poprzez
chrzest święty człowiek nabywa osobowość prawną w Kościele
katolickim, stając się podmiotem praw i obowiązków. Prawa te mogą
być ograniczone jedynie z powodu popełnienia przestępstwa
kościelnego, które zostało stwierdzone dekretem lub wyrokiem
kompetentnej władzy kościelnej. Z przestępstwem łączy się kara
kościelna, która może ograniczyć prawa osoby ochrzczonej 33. Nałożona
przez władzę kościelną kara zabraniała przyjmowanie Eucharystii,
dotyczy to ekskomuniki i interdyktu 34. Do Komunii Świętej nie mogą
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KKK, nr 1416.
CIC, can. 912.
34
CIC, can. 915; por. can. 1331, § 1, nr 1-3; can. 1332.
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przystępować także osoby żyjące w grzechu ciężkim35 oraz osoby, które
nie zachowały postu eucharystycznego (z wyjątkiem osoby chorej i
opiekującej się nią osobą) oraz ochrzczeni pozostający we wspólnotach
odłączonych od jedności ze Stolicą Apostolską.
Warunkiem godziwego przyjęcia Komunii Świętej, a dla
kapłana do godziwego sprawowania Mszy Świętej, jest stan łaski
uświęcającej. Zwyczajnym sposobem na odzyskanie stanu łaski
uświęcającej jest sakramentalna spowiedź. W wyjątkowych
przypadkach może zaistnieć fizyczna lub moralna niemożliwość
wyspowiadania się. Niemożność fizyczna polega na braku kapłana,
przed którym można odbyć spowiedź, natomiast moralna polega na
tym, że jedyny dostępny kapłan w danym momencie budzi w penitencie
bardzo mocne skrępowanie, które może prowadzić do tego, że nie jest
on w stanie wyznać wszystkich grzechów z powodu wstydu za
popełnione przewinienia, a nie ma innego kapłana (np. kapłan jest z tej
samej rodziny, co osoba pragnąca się wyspowiadać). W takiej sytuacji
Prawodawca umożliwia wzbudzenie żalu doskonałego u penitenta za
popełnione grzechy i nakłada zobowiązanie, że przy najbliższej okazji
wyspowiada się on z grzechów ciężkich i poinformuje spowiednika o
tym zdarzeniu36. Z kolei żal doskonały polega na tym, że osoba
wzbudza żal, w którym uznaje swój grzech za zło. Ten akt skruchy za
grzechy musi wynikać z miłości do Boga oraz powinien wyrażać wolę
jak najszybszego wyspowiadania się z grzechów.
Każdy wierny winien uświadomić sobie, że ma obowiązek brać
czynny udział w Eucharystii w Dniu Pańskim i święta nakazane:
Niedzielę; Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi (1 stycznia);
Uroczystość Objawienia Pańskiego (6 stycznia); Uroczystość
Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Boże Ciało); Uroczystość
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (15 sierpnia); Uroczystość
Wszystkich Świętych (1 listopada); Uroczystość Narodzenia Pańskiego
(25 grudnia). Dni uroczyste mogą być ustanawiane lub znoszone na
podstawie norm prawa partykularnego, które ustanawia Konferencja
Biskupów po zatwierdzeniu przez Stolicę Apostolską 37.
35

CIC, can. 915; por. B. Glinkowski, Eucharystia. Prawo Kościoła na co dzieo,
Poznao 2001, s. 43.
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CIC, can. 916.
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CIC, can. 1246, § 2.

Nakaz uczestnictwa we Mszy Świętej w powyższe dni roku jest
zawarty w pierwszym przykazaniu kościelnym: „W niedzielę i święta
nakazane uczestniczyć we Mszy Świętej i powstrzymać się od prac
niekoniecznych”. Obowiązek ten można spełnić w dzień niedzieli i
uroczystości, jak i w przeddzień, na wieczornej Mszy Świętej 38. Każdy
katolik ma obowiązek uczestnictwa w Eucharystii, jeżeli nie zachodzi
jakaś bardzo poważna przyczyna, która to uniemożliwia. Obowiązek
uczestnictwa w niedzielnej Mszy Świętej i w uroczystości nakazane
wynika z wiary w Jezusa Chrystusa zmartwychwstałego i jest
konsekwencją przyjętego chrztu, który włączył nas do wspólnoty Ludu
Bożego. Święty Jan Paweł II nauczał, że chrześcijanin nie może żyć
nauką Chrystusa i zgłębiać swojej wiary, jeżeli nie będzie regularnie
uczestniczył w niedzielnej Mszy Świętej 39. Od obowiązku świętowania
dnia uroczystego mają prawo dyspensować w szczególnych
przypadkach biskup diecezjalny lub proboszcz. Dyspensa trwa do czasu
zniknięcia przeszkody, która była przyczyną prośby40.
2. Materia, forma i intencja
Chrześcijanie w pierwszych wiekach gromadzili się na
sprawowaniu Mszy Świętej w niedzielę (pierwszy dzień tygodnia), by
przyjmować Komunię Świętą. W dniu, w którym zmartwychwstał Jezus
Chrystus. W późniejszym czasie zbierali się również w inne dni
tygodnia. Obecnie sprawowanie Mszy Świętej i udzielanie Komunii
Świętej odbywa się każdego dnia i o każdej porze, z niektórymi
wyjątkami41. Wyjątkiem jest Wielki Piątek, w ten dzień nie sprawuje się
Mszy Świętej. W Wielki Czwartek odprawia się Mszę Świętą w
katedrze o porannej porze, natomiast Mszę Wieczerzy Pańskiej
wieczorem.
Sprawowanie Mszy Świętej jest czynnością Chrystusa i
Kościoła, w której Odkupiciel przez kapłana składa Siebie w ofierze
Bogu Ojcu za wszystkich ludzi, a wiernym daje jako Pokarm duchowy
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w ich drodze do świętości42. Ofiara złożona w czasie Ostatniej
Wieczerzy jest tą samą, jaka miała miejsce na krzyżu. Przez tę Ofiarę
Syn Boży obdarza wszystkich ludzi swoją łaską odkupienia. Po
przeistoczeniu chleba i wina w Ciało i Krew, które odbywa się za
sprawą Ducha Świętego oraz słów Chrystusa poprzez posługę kapłana,
nie pozostaje nic z chleba i wina, jedynie zachowane zostają postacie,
pod którymi jest ukryty Zbawiciel43. Skutkiem Eucharystii jest
uzyskanie przez wiernych, uczestniczących w liturgii Mszy Świętej,
duchowych owoców dla siebie i innych. Jezus, działając poprzez
kapłana, składa Ofiarę Eucharystyczną, w której sam jest obecny, żywy
i chwalebny pod postaciami chleba i wina44. Ta obecność jest
rzeczywista, prawdziwa i substancjalna, od momentu konsekrowania 45.
Jezus przed ustanowieniem sakramentu Eucharystii polecił
Apostołom przygotować wszystko do uroczystości paschalnych 46.
Uczniowie, wypełniając polecenie Chrystusa, przygotowali Paschę
według przepisów żydowskich. W czasie Święta Paschy Naród
Wybrany używał chleba pszennego 47, dlatego Jezus Chrystus użył do
konsekracji w czasie Ostatniej Wieczerzy chleba pszennego, przaśnego.
Stąd materią Eucharystii jest chleb pszenny, niekwaszony 48. Użycie
chleba do przeistoczenia ma swoją wielką wymowę, gdyż chleb jest
znakiem jedności wszystkich chrześcijan49. Chleb użyty do konsekracji
musi być świeżo wypieczony, a także posiadać barwę, gęstość i smak
chleba. Nie można użyć do konsekracji chleba, co do którego ma się
42
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wątpliwości dotyczące jego składu, jak i obecnego stanu 50. W
najmniejszej cząstce Komunii Świętej jest obecny Zbawiciel 51.
Chrystus w czasie Ostatniej Wieczerzy wziął kielich z winem
zmieszanym z małą ilością wody, które przemienił w swoją Krew i
podał Apostołom do picia52. Wino do sprawowania Najświętszej Ofiary
musi być z owoców winnego krzewu, naturalne, czyste, bez żadnej
domieszki czegokolwiek i niezepsute, uzyskane w naturalnym procesie
fermentacji. Przeważnie stosuje się wino białe. Jednak można
zastosować wino czerwone. Woda dolewana do wina pochodzi ze
zwyczaju żydowskiego. Do posiłku, przy którym piło się wino,
dolewano do niego odrobinę wody. Ten zwyczaj jest aktualny do dziś w
krajach, gdzie panuje ciepły klimat. Picie wina z wodą służy do celów
zdrowotnych. Dlatego w czasie Ostatniej Wieczerzy Jezus przemienił
wino z domieszką wody w swoją Najdroższą Krew 53.
Drugim istotnym elementem do ważności Sakramentu Eucharystii
jest forma, którą są słowa konsekracji. Przeistoczenie to przemiana
chleba w Ciało oraz wina w Krew, które dokonuje się w modlitwie
eucharystycznej przez słowa Chrystusa i działanie Ducha Świętego za
pośrednictwem kapłana. Użycie postaci chleba i wina wyraźnie
podkreśla eucharystyczny charakter uczty. Słowa użyte przez
Zbawiciela w czasie Ostatniej Wieczerzy stanowią słowa
przeistoczenia, które wypowiada kapłan sprawujący Mszę Świętą ze
szczególną czcią, powoli i wyraźnie 54. Nad chlebem: BIERZCIE I
JEDZCIE Z TEGO WSZYSCY: TO JEST BOWIEM CIAŁO MOJE,
KTÓRE ZA WAS BĘDZIE WYDANE. Nad winem: BIERZCIE I
PIJCIE Z NIEGO WSZYSCY: TO JEST BOWIEM KIELICH KRWI
MOJEJ NOWEGO I WIECZNEGO PRZYMIERZA, KTÓRA ZA
WAS I ZA WIELU BĘDZIE WYLANA NA ODPUSZCZENIE
50
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GRZECHÓW. TO CZYŃCIE NA MOJĄ PAMIĄTKĘ55. Kapłan
mający jedynie tylko jedną z materii: chleb lub wino, nie może
rozpocząć Mszy Świętej. Nie wolno także konsekrować tylko jednej
postaci56. Oprócz materii i formy Eucharystii jest potrzebna jeszcze
intencja kapłana, polegająca na woli konsekrowania chleba i wina w
Ciało i Krew Chrystusa. W Kościele katolickim głównym językiem
używanym w liturgii jest język łaciński i narodowy. Wprowadzenie do
liturgii języka narodowego ma na celu lepsze zrozumienie tekstów
liturgicznych oraz czynny udział wiernych we Mszy Świętej.
3. Formy kultu eucharystycznego
Najwyższą formą kultu eucharystycznego jest sprawowanie Mszy
Świętej i przyjmowanie Komunii Świętej. Dlatego Ofiara
Eucharystyczna jest początkiem i celem form oraz kultu pobożności,
jakimi są także: adoracja57, procesja, nabożeństwo i kongresy. Mszę
Świętą w zwyczajnych warunkach należy sprawować w miejscu
świętym: kościół, kaplica, sanktuarium i cmentarz 58. Decyzję co do
sprawowania Mszy Świętej poza miejscem świętym podejmuje sam
kapłan, gdy uzna, że jest to słuszne – to znaczy, że przemawia za tym
rozumna przyczyna, a miejsce, na którym ma odbyć się sprawowana
Eucharystia, jest godne59. Jednakże trzeba pamiętać, że nie wolno
odprawiać Mszy Świętej bez korporału oraz należy zadbać, aby w
miejscu, w którym będzie sprawowany Sakrament Eucharystii, był
czysty biały obrus, znak szacunku dla Jezusa Chrystusa 60. Miejscem
szczególnym w każdym kościele czy kaplicy jest ołtarz. Ołtarz jako stół
symbolizuje samego Chrystusa i jest miejscem spotkania Boga z
człowiekiem, znakiem Ofiary Krzyża, stołem Pańskim i ośrodkiem
dziękczynienia w czasie sprawowania Mszy Świętej. Powinien
55
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znajdować się w centralnym miejscu prezbiterium i być widoczny dla
wszystkich uczestników Eucharystii61.
Adoracja Najświętszego Sakramentu jest formą kultu
eucharystycznego62. Wyraża ona miłość i oddanie należne Chrystusowi,
obecnemu w Eucharystii. Przez wystawienie Najświętszego
Sakramentu uwydatnia się związek z Ofiarą Eucharystyczną –
szczególnie, gdy ma to miejsce bezpośrednio po sprawowanej liturgii63.
Adoracja ma na celu nawiązanie osobistej łączności z Chrystusem
obecnym w Eucharystii oraz daje możliwość podziękowania za
otrzymane łaski i jest okazją do osobistego przedstawienia swych próśb
Bogu. Jest również wyrazem wdzięczności i obowiązkiem każdego
chrześcijanina. Adoracja może odbyć się w każdym kościele lub
kaplicy, w której Eucharystia jest przechowywana. Warunkiem, aby
odbyło się wystawienie Najświętszego Sakramentu, jest obecność
wiernych w czasie adoracji, przynajmniej jednej osoby. A zatem nie
można wystawiać Najświętszego Sakramentu, gdy przewiduje się, że
nie będzie nikogo na adoracji64.
Kolejnymi formami kultu eucharystycznego są procesje z
Najświętszym Sakramentem i nabożeństwa eucharystyczne. Zachęca
się, aby trasa procesji eucharystycznej z racji uroczystości Bożego
Ciała, a także z okazji innych ważnych uroczystości, przebiegała
głównymi ulicami wioski lub miasta65. Procesje odbywają się w czasie
odpustów w parafiach, w czasie trwania kongresów eucharystycznych
oraz w Oktawie Bożego Ciała. Wytyczne dotyczące procesji
eucharystycznej należą do kompetencji biskupa diecezjalnego, który
jest zobowiązany do określenia norm prawno-liturgicznych66.

61

KKK, nr 1383.
SC, nr 66.
63
KKK, nr 1418; por. E. Szczot, Prawo wiernego do Eucharystii według Kodeksu
Prawa Kanonicznego z 1983 roku, Lublin 2000, s. 127.
64
CIC, can. 942; por. T. Pawluk, Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II, T.
2, Lud Boży jego nauczanie i uświęcanie, Olsztyn 1986, s. 397.
65
Por. Sz. Stułkowski, Projekt duszpasterski, w: Kościół niosący Ewangelię nadziei.
Program duszpasterski Kościoła Polski na lata 2006-2010. Bądźmy uczniami
Chrystusa, red. Sz. Stułkowski, Poznań 2007, s. 269.
66
CIC, can. 944, §§ 1-2; por. P. Hemperek, Część I. Sakramenty, w: Komentarz, T. 3, s.
140.
62

Kolejną formą kultu Bożego są nabożeństwa eucharystyczne.
Nabożeństwa w pierwsze czwartki, piątki i soboty miesiąca, w czasie
rekolekcji, misji i innych nabożeństw. Następną formą kultu
publicznego są kongresy eucharystyczne mające na celu pogłębienie
aspektu tajemnicy eucharystycznej i oddanie czci Bogu 67. Celem
kongresu jest rozważenie tajemnicy Najświętszego Sakramentu oraz
publiczne oddanie Bogu czci i uwielbienia. Kongres eucharystyczny
gromadzi wielu chrześcijan z całego świata.
4. Eucharystia w życiu Świętego Franciszka z Asyżu
Eucharystia w duchowości franciszkańskiej jest źródłem
żywym. Dlatego elementem charakterystycznym duchowości
franciszkańskiej jest życie sakramentalne, w którym przeżywa się i
kontempluje żywą obecność Chrystusa 68. Święty Franciszek wielką
czcią i kultem otaczał Najświętszy Sakrament Eucharystii.
Przystępował do Komunii Świętej z taką pobożnością, że swoim
przykładem pociągał innych do Chrystusa 69. Święty był bardzo surowy,
gdy chodzi o własne ubóstwo, to jednak nie żałował starań na rzecz
kultu eucharystycznego 70. W swoich Pismach Święty Franciszek
szczególne miejsce poświęcił Eucharystii, kładąc akcent na rzeczywistą
obecność Chrystusa w Najświętszym Sakramencie71. W kontemplacji
Zbawiciela uderzają u Świętego Franciszka z Asyżu w szczególny
sposób dwie rzeczy: uniżenie się Jezusa, który chciał pozostać z nami
pod postaciami chleba i wina, oraz polecenie, byśmy Go spożywali w
Komunii Świętej. To uniżenie i zaproszenie do Uczty Eucharystycznej
budzi w sercu Świętego Franciszka uczucie głębokiej pokory, łączące
67
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się z głębokim pragnieniem oddania się Jezusowi, życia w Nim i dla
Niego72. Do braci zgromadzonych na Kapitule Święty Franciszek pisał,
by okazywali uszanowanie i cześć Najświętszemu Ciału i Krwi Pana
Jezusa Chrystusa 73.
Sprawowanie Eucharystii jest według Świętego Franciszka z
Asyżu uwielbieniem i staje się dla nas pokarmem nowego życia
otrzymanego od Boga i odnowionego przez ofiarę śmierci i
zmartwychwstania Jego umiłowanego Syna Jezusa. Dlatego dla
duchowości franciszkańskiej sakrament Eucharystii jest centralnym i
najważniejszym punktem życia z Bogiem i braćmi. Sakrament
Eucharystii to źródło życia całego Kościoła katolickiego 74. Dzięki
Eucharystii Kościół żyje i wzrasta, ponieważ obecny jest w niej
Chrystus, który tak się uniżył, że stał się pokarmem dla wiernych, by
mogli duchowo wzrastać. Jest również sakramentem Bożego
miłosierdzia względem wszystkich ludzi i węzłem wzajemnej miłości
Boga do człowieka, będąc jednocześnie znakiem jedności wszystkich
chrześcijan75.
Wnioski
Dzięki Eucharystii Kościół żyje i wzrasta, ponieważ obecny jest w
niej Chrystus, który tak się uniżył, że stał się pokarmem dla wiernych,
by mogli duchowo wzrastać. A zatem Sakrament Eucharystii buduje
Kościół i określa jego misyjne zadania. Zebrany zasób wiadomości ma
prowadzić do pogłębienia wiary katolickiej. Zasygnalizowanie tematyki
ma na celu zachętę do dalszego pogłębiania wiedzy teologicznej o
Eucharystii.
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„Kto ma uszy, niechaj słucha” (Mt 13,43)
– znak Bożego słowa i słowo ludzkie.
Wstęp
Inspiracją przemiany, nawrócenia, św. Franciszka była
Ewangelia czytana podczas Eucharystii, Słowo Boże skierowane do
świętego i nas wszystkich. Ewangelia stała się Księgą przewodnią dla
Franciszka - stamtąd czerpał natchnienie i program dla swej
społeczności równie ewangelicznej jak tamta w Galilei, ona też
rozstrzygała o jego postanowieniach. Św. Franciszek przyjął Ewangelię
bez zastrzeżeń, na serio, nie pytał czy warto, ani nie żądał znaku z
nieba, bo było to Słowo Boga skierowane do Niego i braci. Słowa te
stały się źródłami łask przemiany Franciszka, a tym samym ludzi, z
którymi się spotykał.
1. Słowo Boże w Kościele
Słowo ludzkie traci dzisiaj na znaczeniu, przeżywa ono
ogromny kryzys ze względu na to, iż wiele osób je lekceważy oraz nie
zwraca na nie uwagi, warto zastanowić się, czy podobnie rzecz ma się
ze słowem Bożym. Według jednej z dostępnych definicji, słowo Boże
„jest wielkim mocarzem, które chociaż bardzo niepokaźne i niepozorne,
posiada ciało, dokonuje rzeczy najbardziej boskich: może bowiem
uwolnić od strachu, odjąć smutek, wywołać radość i spotęgować
litość”. Toteż pomimo zmniejszenia się roli i znaczenia słowa
ludzkiego, słowo Boże nie traci nic na swojej mocy i sile. Nadal jest
ono „skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające
aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić
pragnienia i myśli serca” (Hbr 4,12). Słowo Boże jest osadzone w
konkretnej przestrzeni głoszenia. Tym miejscem, w którym dokonuje
się głoszenie nauki Chrystusa, jest Kościół. Chociaż wraz ze śmiercią
ostatniego apostoła nowe treści objawione nie są już ludzkości
przekazywane, to jednak odwieczne słowo Boże trwa nadal i żyje w
przepowiadaniu Kościoła. Kościół stworzony słowem i czynem
zbawczym Jezusa Chrystusa jest nieustannie otwarty na słowo i wzrasta
jego mocą, a równocześnie, przez posługę nauczycielską słowo Boże

ogłasza światu. Kościół w swej nauce, w swym życiu i kulcie
przekazuje wszystkim pokoleniom to wszystko, w co wierzy. Ponadto
należy bardzo wyraźnie stwierdzić, że zasadniczą podstawą
przepowiadania Kościoła jest Pismo Święte, które, będąc natchnione
przez Boga, zawiera słowo Boże i jest nim rzeczywiście. Kościół
pamiętając, że obok stołu Ciała Chrystusowego istnieje stół Bożego
słowa – Księgi Święte - otaczał zawsze głęboką czcią oraz nieustannie
wyrażał życzenie, aby żywiło się nimi i dzięki nim rozwijało się
kaznodziejstwo .
2. Kto przepowiada Słowo
Autentyczne słowo kościelnego przepowiadania, jako
kontynuacja objawienia, wychodzi od Boga, jest Jego słowem. Dlatego
to sam Bóg jest głównym i pierwszorzędnym podmiotem
przepowiadania słowa Bożego w Kościele. Bóg, jako pierwszorzędny
podmiot przepowiadania, przemawia nadal poprzez Swój Kościół, który
jest tak ściśle zespolony z Chrystusem, że stanowi Jego Mistyczne
Ciało. W procesie zbawienia Bóg chciał posłużyć się ludźmi, aby Jego
słowo stale rozbrzmiewało w świecie. Wszyscy, którzy w Kościele
spełniają misję głoszenia słowa Bożego, są drugorzędnym podmiotem
przepowiadania. W historii Kościoła często zadawano sobie pytanie:
kto ma obowiązek i prawo głoszenia słowa Bożego w Kościele, a kto
ma obowiązek słuchania go?. Tradycyjnie odpowiadano na to pytanie,
twierdząc, że przepowiada Kościół nauczający, czyli papież, biskupi i
ich pomocnicy – kapłani i diakoni, słuchaczem zaś jest Kościół
słuchający, czyli ochrzczeni ludzie świeccy.. Rzeczywiście, istnieje
Kościół nauczający i Kościół słuchający, zróżnicowanie to dotyczy
jednak wyłącznie funkcji nauczania i słuchania, a nie podmiotu tych
funkcji. W Kościele zawsze istniało przepowiadanie i słuchanie, bez
nich bowiem nie byłoby Kościoła, gdyż nie ma Kościoła bez wiary. Nie
można jednak wskazać nikogo, kto miałby być wyłącznie
przepowiadającym, ani takiego, który miałby wyłącznie słuchać. Trzeba
stwierdzić zatem, że w szerokim sensie w Kościele wszyscy są
słuchaczami i wszyscy przepowiadają. Jednak zarówno dokumenty
Soboru Watykańskiego II, jak i posoborowe wypowiedzi
Nauczycielskiego Urzędu Kościoła wskazują na priorytetowy charakter
przepowiadania słowa Bożego w posługiwaniu biskupów i kapłanów.

Ponieważ nie można osiągnąć zbawienia bez wiary, a ta z kolei rodzi się
ze słuchania słowa Bożego, „prezbiterzy, jako współpracownicy
biskupów, mają przede wszystkim obowiązek opowiadania wszystkim
Ewangelii Bożej”. Sobór naucza dalej, że na prezbiterach spoczywa
obowiązek dzielenia się z wszystkimi prawdą Ewangelii, którą sami
poznali. Głoszenie Ewangelii, od którego zaczyna się posługiwanie
kapłanów, zmierza do Eucharystii i w niej znajduje swą pełnię –
wszystko zaś zmierza do oddania chwały Bogu i zbawienia ludzi.
Należy zatem stwierdzić, że pierwszorzędnym podmiotem
przepowiadania w Kościele jest Bóg Ojciec, który mówi przez Jezusa
Chrystusa w Duchu Świętym. Podmiotem drugorzędnym kościelnej
posługi słowa jest cały Kościół – wszyscy wierzący są bowiem
powołani do tego, by tej wierze, która konstytuuje Kościół i z której
Kościół żyje, dawać świadectwo słowem i życiem. Jest to powszechne
prawo i obowiązek, w wyniku których wszyscy w Kościele są zarówno
słuchaczami, jak i głosicielami słowa (por. Mt 5,13-16; lP 2,9-10).
Należy pamiętać, że o ile w słuchaniu słowa w Kościele wszyscy są
sobie równi – to jednak prawo do przepowiadania niesie za sobą
zasadniczą różnorodność obowiązków i funkcji. Depozyt wiary jest
strzeżony w sposób nieomylny przez Urząd Nauczycielski Kościoła – i
tylko on może decydować o treści i formie jego przekazu. Głoszenie
Ewangelii zlecone zostało przez Chrystusa przede wszystkim
apostołom i ich następcom – biskupom, stąd też, z jednej strony są oni
odpowiedzialni za przekaz wiary, z drugiej zaś przepowiadanie jest
jednym z ich naczelnych zadań. Obok biskupów – i w zależności od
nich – obowiązek przepowiadania ciąży na prezbiterach i diakonach.
Osoby świeckie mogą i powinny uczestniczyć w dziele ewangelizacji
na mocy sakramentu chrztu, bierzmowania i małżeństwa. Misję swą
winny realizować poprzez świadectwo życia, uaktywnianie wszystkich
chrześcijańskich sił ukrytych w świecie, wyznawanie wiary oraz
świadczenie o Chrystusie, szczególnie w ramach życia rodzinnego,
sąsiedzkiego, zawodowego itp. Osoby świeckie, które pragną nauczać
w ramach ewangelizacji urzędowej, powinny posiadać oficjalne
upoważnienie w postaci misji kanonicznej. Koniecznym
przygotowaniem do wszelkich form ewangelizacji winno być również
wewnętrzne zjednoczenie z Chrystusem oraz odpowiedni zasób
wiadomości religijnych. Chociaż wszyscy członkowie Kościoła zostali

powołani do przepowiadania, to jednak zawsze należy pamiętać, że
„żaden ewangelizujący nie jest najwyższym sędzią swej czynności
ewangelizacyjnej [...] lecz winien ją pełnić z zachowaniem łączności z
Kościołem i jego pasterzami” Jedyną bowiem normą przepowiadania
jest Objawienie Boże zawarte w Piśmie Świętym i Tradycji, a strzeżone
przez nieomylny Urząd Nauczycielski Kościoła.
3.Liturgia uprzywilejowanym miejscem głoszenia słowa Bożego
Szczególną przestrzenią przepowiadania słowa Bożego staje się
Liturgia. Tę prawdę można znaleźć w treści nauczania Soboru
Watykańskiego II, który w „Konstytucji Dogmatycznej Dei Verbum“
stwierdza, że „Kościół miał zawsze we czci Pisma Boże, podobnie jak
samo Ciało Pańskie, skoro zwłaszcza w Liturgii świętej nie przestaje
brać i podawać wiernym chleb żywota tak ze stołu słowa Bożego, jak i
Ciała Chrystusowego. Zawsze uważał i uważa owe Pisma, zgodnie z
Tradycją świętą, za najwyższe prawidło swej wiary, ponieważ
natchnione przez Boga i raz na zawsze utrwalone na piśmie przekazują
niezmiennie słowo samego Boga, a w wypowiedziach Proroków i
Apostołów pozwala rozbrzmiewać głosowi Ducha Świętego. Trzeba
więc, aby całe nauczanie kościelne, tak jak sama religia chrześcijańska,
żywiło się i kierowało Pismem świętym. Albowiem w księgach
świętych Ojciec, który jest w niebie, spotyka się miłościwie ze swymi
dziećmi i prowadzi z nimi rozmowę. Tak wielka zaś tkwi w słowie
Bożym moc i potęga, że jest ono dla Kościoła podporą i siłą żywotną, a
dla synów Kościoła utwierdzeniem wiary, pokarmem duszy oraz
źródłem czystym i stałym życia duchowego”. Podejmując temat
związany z liturgią jako czasem i przestrzenią głoszenia słowa Bożego,
należy koniecznie odwołać się do posynodalnej adhortacji Verbum
Domini Benedykta XVI. Papież Benedykt pisze, że patrząc na Kościół
jako „dom Słowa”, trzeba przede wszystkim skupić uwagę na świętej
liturgii. Jest to bowiem uprzywilejowane środowisko, w którym Bóg
przemawia do nas w teraźniejszości naszego życia; przemawia dziś do
swego ludu, który słucha i odpowiada. Każda czynność liturgiczna jest
ze swej natury przesycona Pismem świętym. Z niego bowiem pochodzą
czytania, które wyjaśnia się w homilii, oraz psalmy przeznaczone do
śpiewu. Z niego czerpią natchnienie i ducha prośby, modlitwy i pieśni
liturgiczne. W nim też trzeba szukać sensu czynności i znaków

liturgicznych. Co więcej, należy powiedzieć, że sam Chrystus jest
obecny w swoim słowie, bo gdy w Kościele czyta się Pismo święte, On
sam przemawia. Słowo Boże nieustannie głoszone w liturgii jest ciągle
żywe i skuteczne dzięki mocy Ducha. Kościół zawsze dawał bowiem
wyraz świadomości, że w czynności liturgicznej słowo Boże łączy się z
wewnętrznym działaniem Ducha Świętego, który sprawia, że działa ono
w sercu wiernych. Działanie Ducha Świętego zaszczepia w serce
każdego z uczestników to, co podczas proklamacji słowa Bożego jest
głoszone całemu zgromadzeniu wiernych, umacnia jedność wszystkich,
podtrzymuje różnorakie dary łaski i dodaje siły do wypełnienia
wielorakich zadań. Kościół w liturgii zachowuje wiernie ten sposób
odczytywania i tłumaczenia Pisma świętego, jaki stosował sam
Chrystus, który wzywał do badania całego Pisma świętego z punktu
widzenia „dzisiaj” tego wydarzenia, jakim był On sam. Liturgia ma
bardzo szerokie znaczenie i wyraża się w wielu celebracjach. Należy
jednak zauważyć ścisły związek pomiędzy słowem Bożym a liturgią
Eucharystii. Reforma liturgiczna Soboru Watykańskiego II odwoływała
się do Tradycji chrześcijańskiej, która podkreślała ścisły związek słowa
i Eucharystii. W tym celu mówi o dwóch stołach, przy których Chrystus
karmi swój lud: najpierw stół słowa, następnie stół Eucharystii. Przy
stole słowa wierni przyjmują – przez wiarę – chleb słowa Bożego,
natomiast przy stole eucharystycznym – sprawując tajemnicę wiary –
karmią się chlebem Ciała Pańskiego. „Konstytucja o liturgii świętej”
stwierdza, iż „dwie części, z których niejako składa się Msza święta,
mianowicie liturgia słowa i liturgia eucharystyczna, tak ściśle łączą się
z sobą, że stanowią jeden akt kultu”. Sobór wyrażał troskę, aby
chrześcijanie uczestniczyli we Mszy św. rozumnie, a nie jak obcy i
milczący widzowie; aby byli kształtowani przez słowo Boże, aby
posilali się przy stole Ciała Pańskiego oraz aby ofiarowując Hostię, nie
tylko przez ręce kapłana, ale wraz z nim składali w ofierze siebie i
codziennie doskonalili się w zjednoczeniu z Bogiem i wzajemnie ze
sobą, aby w końcu Bóg był wszystkim we wszystkich. W posynodalnej
adhortacji apostolskiej Verbum Domini papież Benedykt XVI zwraca
uwagę, że ponowne odkrycie sprawczego charakteru słowa Bożego w
działaniu sakramentalnym i pogłębienie związku słowa z Eucharystią
wiodą do znaczącego tematu, który wyłonił się podczas Zgromadzenia
Synodu, a dotyczy sakramentalności słowa. Zatem źródłem

sakramentalności słowa Bożego jest właśnie tajemnica wcielenia:
„Słowo stało się ciałem” (J 1,14), a rzeczywistość objawionej tajemnicy
staje się dla człowieka dostępna w „ciele” Syna. W ten sposób słowo
Boże może być postrzegane przez wiarę za pośrednictwem „znaku”,
którym są słowa i ludzkie gesty. Wiara więc rozpoznaje słowo Boże,
przyjmując gesty i słowa, w których ukazuje się wiernym sam Chrystus.
Papież przypomina, że „Słowo i Eucharystia tak ściśle przynależą do
siebie, że nie można zrozumieć pierwszego bez drugiego: słowo Boże
staje się sakramentalnym ciałem w wydarzeniu eucharystycznym.
Eucharystia otwiera nas na zrozumienie Pisma świętego, tak jak Pismo
święte oświeca i wyjaśnia tajemnicę eucharystyczną. Faktycznie, jeśli
nie uzna się, że Pan jest realnie obecny w Eucharystii, rozumienie
Pisma pozostaje niepełne”
4. Homilia i świadectwo życia jako szczególne formy przepowiadania
Papież Paweł VI poucza, że homilia włączona „w celebrę
eucharystyczną, którą bezpośrednio przygotowuje i skąd czerpie swą
osobliwą moc i siłę, spełnia bez wątpienia pierwszorzędne zadanie
ewangelizacyjne, o ile ujawnia głęboką wiarę przepowiadającego i
przepojona jest miłością”. Tenże papież przestrzega, że „błądziłby ten,
kto by nie uznawał homilii za ważne i sprawne narzędzie w
prowadzeniu ewangelizacji”. Również papież Jan Paweł II wskazuje na
homilię jako najodpowiedniejszy środek służący do wykładu treści
objawienia oraz że do jej istoty należy okazywanie zbieżności między
objawioną mądrością Bożą a szlachetną i szukającą na różnych drogach
prawdy myślą ludzką. Podobnie Kodeks Prawa Kanonicznego
podkreśla, że „wśród wszystkich form przepowiadania szczególne
miejsce zajmuje homilia”. Homilia więc, będąc wyjaśnieniem słowa
Pisma świętego, które zostało odczytane, czy też jakiegoś tekstu
liturgicznego, winna prowadzić wspólnotę wiernych do czynnego
sprawowania Eucharystii, tak «aby zachowywali w życiu, co otrzymali
przez wiarę». Dzięki temu żywemu wykładowi zarówno odczytane
słowo Boże, jak i liturgiczne obrzędy Kościoła mogą osiągnąć większą
skuteczność, jeżeli homilia jest prawdziwie owocem rozmyślania, jeśli
jest dobrze przygotowana, niezbyt długa ani zbyt krótka i jeśli jest
skierowana do wszystkich obecnych, także do dzieci i ludzi
niewykształconych. Refeksje odnoszące się do homilii możemy znaleźć

również w posynodalnej adhortacji apostolskiej Verbum Domini, gdzie
Benedykt XVI wskazał, „by ze szczególną dbałością przygotowywać
homilię niedzielną i świąteczną; ale nie należy też zapominać o tym, by
w ciągu tygodnia podczas Mszy świętej w obecności wiernych, jeżeli to
możliwe, przedstawiać krótkie refleksje, dostosowane do sytuacji, aby
wierni mogli przyjąć usłyszane słowo i by wydało ono owoce”. Homilia
uaktualnia przesłanie Pisma świętego, by wierni mogli odkryć obecność
i skuteczność słowa Bożego w swoim codziennym życiu. Wygłaszający
powinien zadawać sobie zawsze następujące pytania: «Co mówią
czytane teksty? Co mówią mnie samemu? Co mam powiedzieć
wspólnocie w odniesieniu do jej konkretnej sytuacji?». Kaznodzieja
powinien «jako pierwszy odnieść do siebie słowo Boże, które głosi»,
ponieważ – jak mówi św. Augustyn – «niewątpliwie bezowocne jest
działanie tego, kto przepowiada na zewnątrz słowo Boże, a nie słucha
go w swoim wnętrzu». Słowo Boże dociera do ludzi przez spotkanie ze
świadkami, dzięki którym staje się obecne i żywe.
Zakończenie
W Drugim liście do wiernych, w którym słowo Boże jest
nierozerwalnie związane z osobą Chrystusa i z osobą Ducha Świętego,
Św. Franciszek napisał: Wszystkim chrześcijanom… Będąc sługą
wszystkich, mam obowiązek służyć wszystkim i udzielać wonnych słów
mojego Pana… Postanowiłem w tym liście i orędziu przekazać wam
słowa Pana naszego Jezusa Chrystusa, który jest Słowem Ojca, i słowa
Ducha Świętego, które są duchem i życiem (J 6,64[Wlg]). […] I bądźmy
wszyscy mocno przekonani, że nikt nie może inaczej się zbawić, jak
tylko przez święte słowa i Krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, które
duchowni głoszą, przekazują i udzielają. I tylko oni powinni to
wypełniać, a nikt inny (2LW 1-3; 34-35).
Tak, takie rozumienie pozwala nam uchwycić nastawienie św.
Franciszka do słowa Bożego. Ogólnie można stwierdzić, że staje on
przed słowem Boga w ten sam sposób, jak przed Eucharystią, i że
posługuje słowu Pana, tak samo jak Eucharystii. W centrum takiego
podejścia jest tylko jedna motywacja: św. Franciszek ma ściśle
sakramentalną koncepcję słowa Bożego. Podobnie jak w Eucharystii,
tak również w słowie istnieje żywa obecność żywego Chrystusa. W
Pierwszym liście do kustoszów poleca, by Pismo święte było czczone

jak Ciało Chrystusa: Proszę was, bardziej niż gdyby chodziło o mnie
samego, o ile to jest stosowne i uważalibyście za pożyteczne, błagajcie
pokornie duchownych, aby ponad wszystko czcili Najświętsze Ciało i
Krew Pana naszego Jezusa Chrystusa oraz święte imiona i słowa Jego
napisane, które konsekrują Ciało (1L K 2). Ten fragment również
wskazuje na głęboką jedność duchową między słowem Bożym i
Eucharystią, którą Franciszek zawsze czuł.
Wiele rzeczy poświęca się bowiem przez słowa Boże (por. 1Tm
4,5) i mocą słów Chrystusowych dokonuje się Sakrament Ołtarza (LZ
37). Zwróćmy uwagę, wszyscy duchowni, na wielki grzech i
nieświadomość niektórych względem Najświętszego Ciała i Krwi Pana
naszego Jezusa Chrystusa oraz względem najświętszych imion i słów
Jego napisanych, które uświęcają ciało. Wiemy, że Jego Ciało nie może
być obecne, jeśli nie odbyła się przedtem konsekracja przez słowo.
Niczego bowiem na tym świecie nie mamy i nie widzimy cieleśnie z
Najwyższego, jedynie Ciało i Krew, imiona i słowa, przez które
zostaliśmy stworzeni i odkupieni ze śmierci do życia (1J 3,14) (List do
Kleryków o czci dla Ciala Pana Jezusa 1-3).
Wsłuchiwanie się w Słowo Boga jest więc naszą szansą,
źródłem nadziei w codzienności, która niejednokrotnie wydaje się
jałowa i pusta. Bóg przemówił do nas bardzo konkretnie i w formie,
która zrozumiała jest dla każdego człowieka: przez swego Syna (por.
Hbr 1,2). „W Nim także i wy, usłyszawszy słowo prawdy, Dobrą
Nowinę waszego zbawienia, w Nim również uwierzyliście i zostaliście
naznaczeni pieczęcią Ducha Świętego, który był obiecany” (Ef 1,13).
Podstawową formą słuchania Słowa Bożego jest więc przylgnięcie
do Jezusa Chrystusa, stałe wpatrywanie się w Niego oczyma wiary, ale
by zrozumieć mówiące o Nim słowo Dobrej Nowiny”, podejmujemy
codzienną medytację nad fragmentami Pisma Świętego, które są częścią
liturgii eucharystycznej.
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„Kto ma uszy, niechaj słucha” (Mt 13,43)
– znak Bożego słowa i słowo ludzkie.
Jezus mówi: „Kto ma uszy, niechaj słucha” (Mt 13,43), a w innym miejscu
“Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą” (Mk 13,31). Istotnie, wiemy,
że w Biblii Słowo Boże jest u źródeł stworzenia: wszystkie stworzenia, począwszy od
elementów wszechświata – słońce, księżyc, niebo – słuchają Słowa Bożego, istnieją,
ponieważ są przez nie “powołane”. Ta twórcza moc Słowa Bożego skupiła się w
Jezusie Chrystusie, Słowie, które stało się ciałem, i obejmuje także Jego ludzkie
słowa, które są prawdziwym “firmamentem”, ukierunkowującym myśli i drogę
człowieka na ziemi. Dlatego Jezus nie opisuje końca świata, a kiedy używa obrazów
apokaliptycznych, nie zachowuje się jak “wizjoner”. Przeciwnie, chce ocalić swoich
uczniów każdego czasu od interesowania się datami, przepowiedniami, a zamiast tego
chce dać im klucz głębokiego, istotnego ich odczytania, a nade wszystko wskazać
właściwą drogę, którą należy pójść, dziś i jutro, aby wejść do życia wiecznego.
Wszystko przemija – przypomina nam Pan – ale Słowo Boże jest niezmienne, a w
obliczu jego każdy z nas jest odpowiedzialny za swoje zachowanie. Na tej podstawie
będziemy sądzeni.
Jak odczytywać Boże przesłanie?
Człowiekowi w jego życiu zawsze towarzyszą znaki. Znajdujemy je w
podróży jako znaki ruchu drogowego. Znajdujemy je w sklepach, jako informacje
ułatwiające poruszanie się po dużych powierzchniach sklepowych. Znajdujemy je w
liturgii, która ma przemawiać przez znaki mówiące o niewidzialnej rzeczywistości.
Znajdujemy je wreszcie na niebie, kiedy zastanawiamy się nad pogodą w czasie
wymarzonych wakacji czy odpoczynku.
Czy jednak umiemy je do końca odczytać? Jakże często w komunikacji
zdarzają się wypadki, gdyż ktoś zlekceważył znaki, które zostały postawione dla jego
bezpieczeństwa. Czasem poruszamy się w sklepie na oślep, pamiętając, gdzie kiedyś
były dane produkty, a one zostały przeniesione na inne miejsce. Często wiele osób
mówi, że nie rozumie liturgii Kościoła, bo nie rozumie znaków i gestów, które jej
towarzyszą. Jakże często też zawodzi prognoza pogody, choć wydawała się
sprawdzona.
Dlaczego tak się dzieje? Bo człowiek jest omylny i czasem za bardzo
zapatrzony w siebie, swoje możliwości, zdolności, nawet stawiając siebie w centrum
wszystkich spraw i rzeczy. Jednak prawdziwe niebezpieczeństwo pojawia się wtedy,
kiedy taką postawę przenoszę na życie duchowe, na moją relację z Bogiem, bo wtedy
trudno rozpoznać Jego wolę i łatwo swoją wolę postawić w miejsce tego, co On dla
nas przygotował, abyśmy byli szczęśliwi.
„I znowu Pan przemówił do Achaza tymi słowami: Proś dla siebie o znak od
Pana, Boga twego, czy to głęboko w Szeolu, czy to wysoko w górze. Lecz Achaz

odpowiedział: Nie będę prosił i nie będę wystawiał Pana na próbę. Wtedy rzekł
Izajasz: Słuchajcie więc, domu Dawidowy: Czyż mało wam naprzykrzać się ludziom,
iż naprzykrzacie się także mojemu Bogu? Dlatego Pan sam da wam znak: Oto Panna
pocznie i porodzi syna, i nazwie go imieniem Emmanuel, albowiem Bóg z nami” (Iz
7,10-14)
Znak oczekiwany
Achaz to król Judy panujący w latach ok. 734-728 przed Chrystusem. Był
synem króla Jotama, po którego śmierci wprowadził w kraju kult pogański i złożył w
ofierze swojego syna. Mimo rad proroka Izajasza, aby wobec przymierza narodu
Izraelskiego z Syrią przeciw Judzie nie szukał pomocy u króla asyryjskiego,
zignorował je i sprzymierzył się z Tigladpilezerem III, stając się jego poddanym (por.
2Krl 15,38-nn; 2Krn 27,9-nn oraz Iz 7).
Achaz reprezentuje typ człowieka, który przede wszystkim ma zaufanie do
ludzkich kalkulacji, politycznych układów i gier. Brakuje mu zaufania Bogu, który
mógł dać prawdziwy znak, którego wszyscy oczekiwali. W ten sposób, ufając tylko
sobie, król doprowadza do tego, że składa swój los oraz los swojego narodu w ręce
niepewne, ludzkie.
Historia Achaza pokazuje podwójne zagrożenie, w jakie uwikłany jest król.
Jednym z nich jest zagrożenie wewnętrzne, gdyż oddał się ona na służbę bożkom
pogańskim Baalowi i Molochowi, składając temu ostatniemu ofiarę ze swojego syna.
W ten sposób zakwestionował Bożą obietnicę dotyczącą rodu Dawida. Drugim jest
zagrożenie zewnętrzne, jakie stwarzała ówczesna sytuacja polityczna i militarna.
Kiedy w mojej codzienności, życiu moich bliskich wielokrotnie czai się zło, to
wtedy szukamy wszelkich sposobów zapanowania nad nim wszystkimi dostępnymi
metodami. Czasem nawet takimi, które z Bogiem i Jego Ewangelią nie mają nic
wspólnego, ale stanowią jakieś źródło nadziei. Po czasie okazuje się jednak, że to
wszystko zawodzi i znów dopada mnie zło, przed którym na tyle rozmaitych
sposobów uciekałem.
Sytuacje trudne w moim życiu mogą stać się okazją do usprawiedliwienia
samego siebie w moim postępowaniu i sposobie życia. Mogą stać się
usprawiedliwieniem braku rozwoju duchowego, intensywniejszego kontaktu z
Bogiem według zasady „jakiego mnie stworzyłeś Panie Boże, takiego mnie masz”. To
przede wszystkim jednak pokusa zatrzymania się w błotku, w którym się znalazłem.
Warto zadać sobie podstawowe pytania: Jakich znaków oczekuję od Boga w
moim życiu? Czy biorę pod uwagę Jego oczekiwania? Czy znaki, których oczekuję,
służą mnie samemu i innym? Czy te moje oczekiwania rzeczywiście służą dobru czy
może są oznaką mojego egoizmu? Czy chcę prawdziwego szczęścia czy też
terroryzuję Boga, aby błogosławił temu, co ja wymyśliłem?
Znak niechciany
Słowa skierowane do Achaza przez Izajasza, to przypomnienie o Bożym znaku
opieki, które jednak nie docierają do adresata. Nie rozumie on, lub nie chce rozumieć,

znaku, jaki chce ofiarować mu Bóg. Choć Żydzi bardzo cenili sobie znaki, to jednak
król odmawia jego przyjęcia, powołując się na swoją niegodność. Jest jednak w tym
wszystkim nieszczery, gdyż tak naprawdę nie chce, aby Boży znak pokrzyżował jego
ludzkie plany. Nie chodzi tu zatem o jego wiarę, ale ludzkie kalkulacje.
Takie działanie, w postaci prośby skierowanej do Boga, miało umocnić
chwiejną wiarę i ufność Achaza. Prorok Izajasz pokazuje bezwzględnie, że tylko
zaufanie Jahwe przyniesie prawdziwy pokój i zwycięstwo odwagi nad lękiem, który
zagościł w sercu królewskim wobec otaczającego świata i aktualnej sytuacji.
Pośród tego zła, które tak bardzo wdziera się w moje życie i moją codzienność,
muszę pamiętać, że ono nie stanowi jedynego wymiaru życia. Czasem oczywiście
swoją krzykliwością może zdominować moje myślenie, mówienie czy postępowanie,
ale do niego nie należy ostatnie słowo. Muszę jednak mieć odwagę przyznać, że moje
własne ludzkie siły są zawodne i potrzebuję pomocy Jezusa.
Oczywiście, takie postawienie sprawy, nie w słowach, ale w czynach będzie
mnie kosztowało wiele wysiłku. Jest on jednak niezbędny, jeśli chcę prowadzić
prawdziwe życie ucznia Chrystusa, a nie sprzedać Go za „trzydzieści srebrników
jałowego spokoju” (ks. Jerzy Popiełuszko). To przyjęcie znaku Boga, który nie zawsze
jest dla mnie wygodny, a czasem nawet staje na przekór moim przyzwyczajeniom,
wadom. To podjęcie prawej pracy nad sobą po dobrze odprawionej spowiedzi,
niezniechęcanie się porażkami i eliminowanie zła.
Warto zadać sobie jeszcze inne pytania: Jakich znaków nie chcę otrzymywać
od Boga i dlaczego? Chcę walczyć o moją wiarę, czy też zadowalam się jakimś
zbiorem pobożnościowych praktyk, które uspokajają moje sumienie? Czy
rzeczywiście chcę szukać woli Bożej w odniesieniu do mojego życia, czy też swojej
woli odnośnie do swego życia?
Znak otrzymany
Zadziwiające jest to, że choć Achaz nie chce prosić o znak, który miałby
potwierdzić Boże obietnice, to jednak ten znak zostaje mu dany, niejako wbrew jego
woli. Znak w postaci Emmanuela – „Boga z nami”, zapowiadający Bożą opiekę nad
ludem, który został powierzony Bogu. To rozwinięcie stale obecnego na kartach
Starego Testamentu orędzia dobrej nowiny o przyjściu Mesjasza.
Na potwierdzenie jej realizacji w Jezusie Chrystusie, najpełniejszym Znaku
miłości Boga do człowieka, Ewangeliści nawiązują do tych słów Starego Testamentu
(por. Mt 1,23; Mt 4,15-14; Łk 1,31), kiedy św. Józef poprzez interwencję samego
Boga podejmuje się misji opieki nad Jezusem Chrystusem, czy w czasie
Zwiastowania.
Zło, które tak często towarzyszy mi w moim życiu, położone pod krzyżem
Jezusa Chrystusa, ofiarowane Temu, który pokonał wszelkie zło swoją męką, śmiercią
i zmartwychwstaniem, nabiera zupełnie innego wymiaru i z pomocą Jego łaski okaże
się zwycięstwem, a nie porażką. To właśnie najwspanialszy znak Bożego
zainteresowania moim losem.
Znak ten nie jest jednak mi narzucony jako zobowiązanie, ale stanowi
zaproszenie dla mojej wolności, którą Bóg bardzo szanuje. On mówi do mnie poprzez

te znaki i chce stać się „Bogiem z nami”, ale nie za wszelką cenę i nie wbrew mnie
samemu. Szanując moją wolność, chce zaprosić mnie do tego, aby tak się stało. Czyni
to w sposób delikatny i subtelny, a nie narzucający się, jak w historii Eliasza (por.
1Krl 19,9-13a).
Warto zadać sobie znów kilka pytań: Czy cieszą mnie Boże znaki, jakie
otrzymuję w moim życiu? Czy staram się te znaki zrozumieć i zgodnie z nimi
budować swoje tu i teraz na ziemi? Czy rzeczywiście chcę, aby Bóg był ze mną we
wszystkim, co dzieje się w moim życiu? Czy nie szukam go tylko wtedy, kiedy
dopadną mnie problemy?
Znak przemieniający
Odczytanie prostych znaków jest trudne, a co dopiero tych, które daje Bóg.
Zresztą już w czasach Jezusa ci, którzy pochylali się nad świętymi tekstami, nie
rozpoznali w Cieśli z Nazaretu przychodzącego Emmanuela – Boga z nami, Mesjasza.
Tak samo w czasie Eucharystii, kiedy słyszę słowa „Pan z wami”, to słyszę
takie samo zapewnienie, jakie słyszał król Achaz. Zapewnienie, abym nie zapomniał,
że Bóg jest przy mnie obecny i opiekuje się mną.
Z jednej strony oczekuję nieustannych znaków od Boga, które mogłyby mnie
prowadzić bezpiecznie przez życie. Chodzi mi jednak raczej o jakieś cuda czy
cudowności, bym nie musiał wkładać w ich odczytywanie wysiłku, ale by były one
proste i wyraźne, bardziej niż o prawdzie „znaki czasu”, które domagają się
rozeznania.
Czasem trudno mi odczytać znaki Boga kierowane do mnie, bo nie chcę tych
znaków, bojąc się, że Jezus zabierze mi wszystko. Koncentruję się na tym, co mam
utracić z ludzkiego punktu widzenia, zamiast skoncentrować się na tym, co mogę
zyskać. „On niczego nie zabiera, a daje wszystko. Kto oddaje się Jemu, otrzymuje
stokroć więcej. Tak! Otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi” (Benedykt
XVI na inauguracji pontyfikatu).
Dostaję zapewnienie Jego obecności przez znaki, które mi codziennie daje w
świecie, który stworzył dla mnie, w swoim Słowie, sakramentach, poprzez wydarzenia
i ludzi, których spotykam w swoim codziennym życiu. Chce w ten sposób nastroić
mnie na zauważenie tych znaków Jego miłości.
On nie chce, abym tworzył swoje znaki według moich ludzkich oczekiwań,
które później przyniosą mi rozczarowanie i smutek. On chce, abym odkrywał te Jego
znaki, poprzez które mówi do mnie, bo On doskonale wie, że tylko odczytując i
pozwalając się przemienić Jego znakom, sam stanę się świadectwem dla ludzi, którzy
mnie otaczają. Warto w tym miejscu zadać sobie pytanie: Czy rozpoznawanie znaków
Boga w codzienności i ich przyjmowanie wpływa na moją codzienność? Czy przez
rozeznanie tych znaków staję się dla innych wyraźnym znakiem Bożej obecności w
świecie? Czy przez swoje rozeznanie Bożej woli pomagam innym Ją rozeznawać w
znakach, które Bóg przekazuje im poprzez moją osobę?
Mów, Panie, bo sługa Twój słucha
Zaczęło się tak, jak zaczęło się wszystko: świat, człowiek, odkupienie - od
słowa Boga. Św. Franciszek od początku swojej przemiany był radykalnym

słuchaczem Bożych słów. W Testamencie, który pozostawił przed śmiercią swoim
braciom, stwierdza, że życie, które rozpoczął, nie było jego wymysłem, ale
objawieniem otrzymanym od Boga! Był zdeterminowany w swoim postępowaniu,
ponieważ wiedział, że wypełnia wolę Bożą. Z tego źródła wypływało wszystko. Św.
Franciszek był gotowy oddać życie za to, co powierzył mu jego Pan. Był pewien tego,
co zostało mu powierzone - charyzmatu. Dlatego też chciał, aby ten charyzmat
przejęli i kontynuowali bracia, którzy do niego przyszli. Oby tak nadal było.
Chrystus, przemawiając do Franciszka w kościele św. Damiana, poprosił o
odbudowę Kościoła. Biedaczyna z Asyżu natychmiast podjął się pracy w świątyni,
sądząc, że tego oczekuje od niego Pan. Dopiero z czasem zrozumiał, że Jezus wzywał
go do odbudowy innej budowli, która stawała się ruiną. Zrozumiał, że chodzi tutaj o
Mistyczne Ciało Chrystusa.
Wymowne, że w centrum tego powołania stoi Chrystus Ukrzyżowany, którego
wizerunek znajduje się na ikonie w kościele św. Damiana. Oznacza to, że cała
odbudowa, której miał dokonać św. Franciszek, miała być po prostu powrotem
do fundamentu, jakim jest Chrystus Ukrzyżowany, Jego miłość, Eucharystia,
sakramenty i słowo Boże.
Tak po prostu
Św. Franciszek nie był „słuchaczem oszukującym samego siebie, który
przysłuchuje się tytko słowu, a nie wypełnia go” (Jk 1,22). Gdy pewnego dnia
usłyszał Ewangelię o tym, że uczniowie Chrystusa nie mają posiadać złota ani srebra,
ani pieniędzy, że nie mają nosić w drodze toreb, sakiewek czy chleba, że nie mają
mieć obuwia ani dwóch tunik, lecz że mają głosić królestwo Boże i pokutę (por. Łk
9,1-6), zaraz napełniony łaską Ducha Świętego rzekł: „To jest to, czego chcę. To
całym wnętrzem pragnę czynić!”. I nie zastanawiał się, co inni o nim pomyślą, co
powiedzą, jak zareagują, ale natychmiast zdjął obuwie ze stóp, odłożył laskę, którą do
tej pory trzymał w rękach, zadowolił się jedną - dość nędzną - tuniką i zastąpił pas
sznurem. I wszystkie wskazania Ewangelii, które usłyszał, starał się zachowywać do
końca życia z największą pilnością.
Franciszek przekonywał, że litera słowa Bożego zabija tych, którzy nie chcą
postępować według Ducha Bożego, ale chcą uchodzić za mądrzejszych od innych i w
ten sposób zdobyć wielkie bogactwa. Pierwsza reguła, którą ułożył dla pragnących
żyć Ewangelią, była zbiorem cytatów z Pisma Świętego. I tyle im wystarczało, bo
„drogi Pańskie są proste: kroczą nimi sprawiedliwi, lecz potykają się na nich
grzesznicy” (Oz 14,10). Dla braci wiara w Chrystusa i bycie Jego uczniem było
proste. Mieli Ewangelię i żyli nią. Tyle.
W życiu św. Franciszka zadziwia także posłuszeństwo, jakim się kierował
wobec papieża. Spróbujmy sobie wyobrazić to, co wydarzyło się naprawdę: św.
Franciszek razem z braćmi idzie do ówczesnego papieża Innocentego III z tekstem
napisanej przez siebie reguły, która jest zbiorem fragmentów słowa Bożego, i pyta
zupełnie poważnie, czy może tak żyć w Kościele? A gdyby papież powiedział, że nie?
Co wtedy? W tym czasie powstawało wiele ruchów religijnych, które prezentowały
poglądy zbliżone do myśli św. Franciszka. Jednak to, co wyróżniało Świętego od
innych, to jego posłuszeństwo Kościołowi. Biedaczyna podkreślał je już w pierwszym

rozdziale zatwierdzonej reguły: „Brat Franciszek przyrzeka posłuszeństwo i
uszanowanie papieżowi Honoriuszowi i jego prawnym następcom, i Kościołowi
Rzymskiemu. A inni bracia mają obowiązek słuchać brata Franciszka i jego
następców”. Św. Franciszek wiedział przecież, że Mistrz wezwał go do odbudowy
Kościoła, a nie do budowy czegoś, czego nie było do tej pory. Dlatego nie chciał on
stwarzać swojego, nowego super Kościoła. Wiedział, że Kościół Chrystusowy, który
wołał o reanimację, jest jeden.
Pan dał mi braci
Nie potrzeba było wiele czasu, aby wokół Biedaczyny z Asyżu zaczęli
gromadzić się ci, którzy chcieli żyć tak samo jak on. Widzieli w nim kogoś, kto żyje
inaczej, kto jest inny niż wszyscy, kto żyje prawdą, kto całym sobą i
bezkompromisowo przylgnął do Chrystusa i Jego nauki. Św. Franciszek nie musiał
dużo mówić, głosić konferencji o naśladowaniu Chrystusa - jego własne życie
pociągało innych i wyjaśniało wszystko. Ono było największym świadectwem
prawdziwości tej drogi. Tak powstał Zakon Braci Mniejszych. Potrzeby Kościoła i
ludzi im powierzanych poprowadziły jednak tych braci do posługi w parafiach oraz na
uniwersytetach.
Początkowe lata życia Zakonu i jego istotę wspaniale ukazuje pierwsze zdanie
Reguły, którą od św. Franciszka przejęli jego towarzysze: „Reguła i życie braci
mniejszych polega na zachowywaniu świętej Ewangelii Pana naszego Jezusa
Chrystusa przez życie w posłuszeństwie, bez własności i w czystości”. Oto cała
tajemnica Trzech Zakonów założonych przez św. Franciszka - Ewangelia. Mało? Zbyt
prosto? Naiwnie? A może właśnie tylko o to chodzi w naszym życiu, o Chrystusa i
Jego Ewangelię? Św. Franciszek to zrozumiał, jego bracia i siostry się tego nauczyli,
Kościół to wszystko rozeznał i potwierdził. Czas jednak boleśnie uczy nas,
nieudolnych naśladowców św. Franciszka, jednego - wiemy, jak żyć, a wciąż żyjemy,
jak żyjemy.
Jeśli jednak Ty, Bracie, Siostro, rozumiesz Chrystusa tak, jak zrozumiał Go św.
Franciszek z Asyżu, jeśli jesteś na tej samej drodze, na której Franciszek Bernardone
stał się św. Franciszkiem z Asyżu, jeśli wiesz o tym, że Pan wzywa Ciebie dzisiaj do
odbudowy Jego Kościoła, to idź. Idź, mimo tego, że może się boisz. Idź, bo wzywa
Cię Mistrz. Idź i nie zapominaj o Jego krzyżu, o Jego Ewangelii, o Jego miłości, którą
chce nas nieustannie obdarzać w sakramentach. Nie oglądaj się na innych, na to, jak
żyją - czy dobrze, czy nie, ale idź, bo tylko wtedy dojdziesz do celu, do Niego.

O. Marian Jarząbek OFMConv

Od słowa do czynu - dary ofiarne materialne i duchowe
Uczestnictwo w Eucharystii i słuchanie (czytanie) Słowa Bożego pomagają
nam stawać się uczniami Chrystusa poprzez kształtowanie w sobie pobożności
eucharystycznej. Słowem, które najlepiej oddaje treść dzisiejszego rozważania, jest
słowo „ofiara”. Pragniemy rozważyć i na nowo przemyśleć ofiarę Chrystusa - ofiarę
krzyża, po to, by potem przez pryzmat tej ofiary Chrystusa spojrzeć na nasze życie.
Podejmując ten temat, musimy zrobić jedno ważne założenie: ofiara złożona przez
Chrystusa na Kalwarii jest dopełnieniem całego życia Pana Jezusa - życia, które od
samego początku miało ofiarniczy charakter. Życie Chrystusa „od Wcielenia w łonie
Maryi Dziewicy aż do ostatniego tchnienia na Krzyżu (...) jest nieustannym
całopaleniem, wytrwałym podporządkowaniem się planom Ojca. Szczytem,
zwieńczeniem i zarazem jakby podsumowaniem tego życia jest ofiara Chrystusa na
Kalwarii” (Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Wskazania na Rok
Eucharystii, nr 24). „Pójście na Mszę Świętą oznacza udanie się na Kalwarię”.
„Eucharystia jest sakramentem Ofiary paschalnej” (tamże, nr 24). Rozważając mękę
Pańską, uczestnicząc we Mszy Świętej nie możemy zapomnieć o tym ofiarniczym
charakterze całego życia Chrystusa.
Jedną z postaw Pana Jezusa, która wyraźnie pokazuje, że całe Jego życie jest
ofiarą składaną Bogu Ojcu, jest ciągła gotowość pełnienia Jego woli. Przykładem
może być modlitwa w Ogrodzie Oliwnym, kiedy Pan Jezus prosi Ojca o oddalenie
kielicha Jego wyroków, ale zarazem poddaje się bezgranicznie rozporządzeniu Jego
woli. Tuż przed oddaniem swego ducha w ręce Ojca, Jezus woła: wykonało się!, jakby
chciał zwrócić uwagę, że poprzez swoją śmierć doprowadza do końca to „dzieło”,
które zlecił Mu Ojciec.
Każda Msza Święta jest uobecnieniem ofiary Chrystusa - tej złożonej na
krzyżu, ale też ofiary całego Jego życia. Przypomina nam o tym ostatni sobór w
soborowej konstytucji: „Zbawiciel nasz podczas Ostatniej Wieczerzy, tej nocy, kiedy
został wydany, ustanowił Eucharystyczną Ofiarę Ciała i Krwi swojej, aby w niej na
całe wieki (...) utrwalić Ofiarę Krzyża”.
Ten ofiarniczy charakter Eucharystii nie dotyczy tylko osoby Chrystusa. W
każdej Mszy Świętej Ofiara Chrystusa łączy się z ofiarą Kościoła, czyli z ofiarą
wszystkich zgromadzonych wiernych. Przypominają o tym słowa modlitwy
wypowiadanej przez kapłana: „módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg,
Ojciec Wszechmogący”. Przypomina o tym również Katechizm Kościoła: ofiara
Chrystusa wraz z ofiarą Kościoła jest jedną Ofiarą (por. KKK 1367). Tak jak
liturgiczny obrzęd Eucharystii jest zakorzeniony w ofierze złożonej przez Pana Jezusa,
tak nasze uczestnictwo we Mszy Świętej powinno łączyć się z darem składanym z
naszego życia. Uczestnicząc w Eucharystii, która jest pamiątką ofiary Chrystusa,
uczymy się wraz z Nim składać ofiarę naszego życia. Można powiedzieć, że
Eucharystia jest szkołą duchowości ofiary. Uczymy się składania daru z siebie,

bezinteresownego oddania Panu Bogu wszystkiego, co składa się na nasze codzienne
życie. Msza Święta to ofiara naszego życia. Wszystkie nasze „uczynki, modlitwy i
apostolskie przedsięwzięcia, życie małżeńskie i rodzinne, codzienna praca,
wypoczynek ducha i ciała, jeśli odbywają się w Duchu, a nawet utrapienia życia, jeśli
są cierpliwie znoszone, stają się duchowymi darami, miłymi Bogu przez Jezusa
Chrystusa. Ofiary te są składane Ojcu podczas celebrowania Eucharystii wraz z Ofiarą
Ciała Pańskiego” (por. KK 34). Duchowość ofiary to duchowość uczniów Chrystusa.
Tak wiele możemy złożyć Panu Bogu w ofierze podczas każdej Mszy Świętej.
Msza Święta to ofiara Chrystusa, ale także nasza msza, nasza ofiara.
Tej eucharystycznej postawy ofiarniczej uczymy się do Maryi, Matki Bolesnej,
która podczas męki i śmierci Syna godzi się na Jego Ofiarę i w duchu miłości z Nim
się jednoczy (por. KK 58). Tej postawy uczą nas też święci. Święta Teresa Benedykta
od Krzyża, znana jako Edyta Stein, mówiła: „Śmierć z Chrystusem na krzyżu, aby
wespół z Nim zmartwychwstać, urzeczywistnia się dla każdego wiernego w ofierze
Mszy Świętej, która jest odnowieniem (uobecnieniem) ofiary krzyżowej. Kto ją
składa, kto w niej uczestniczy z żywą wiarą - dla niego i w nim dzieje się to samo, co
działo się na Golgocie”.
Św. Jan Paweł II, który podczas swojego życia wielokrotnie dawał piękne
świadectwo cierpienia i gotowości do składania ofiary z siebie, powiedział kiedyś, że
„sprawować Eucharystię, spożywać Ciało i pić Krew, znaczy przyjąć logikę krzyża i
służby, dawać świadectwo własnej gotowości poświęcania się dla innych, tak jak On”.
Zanim pójdziemy na Mszę Świętą, zanim wejdziemy na Kalwarię, pomyślmy,
czy jesteśmy gotowi, by wraz z Chrystusem złożyć Bogu w ofierze całe nasze życie?
Czy Jego ofiara jest również naszą ofiarą?
Czy Bóg potrzebuje naszej ofiary?
„Proszę was, bracia (...), abyście dali swoje ciała na ofiarę żywą, świętą,
Bogu przyjemną, jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej” (Rz 12,1)
Niepopularne, zużyte słowa...
Pomyślmy na wstępie, co się stało w naszej ojczystej mowie ze słowami,
które przed chwilą usłyszeliśmy z ust św. Pawła: ofiara, służba... Kto dziś chciałby
wydać swoje ciało na ofiarę? Pozwolić, aby nas ktoś zabił, spalił? Kiedy w
towarzystwie mówią o Kowalskim: „ofiara”; albo „ofiara losu”- wytykają go jako
człowieka niezaradnego, życiowego nieudacznika, pogardzanego przez ludzi sukcesu,
którym wszystko się „udaje”.
Może jeszcze potrafimy „dać na ofiarę” - to znaczy rzucić w kościele na tacę
- czasem z lekceważeniem dla zbierającego - dziesięć groszy albo złotówkę? Niech
kupi za to bułkę niedożywionemu w szkole dziecku... A może on te pieniądze bierze
dla siebie? A w ogóle to gorszące, żeby w kościele słychać było dźwięk monet... Ale
„dać na ofiarę swoje ciało”, czyli swoją osobę? Nie, to nierealne, nieżyciowe i
przestarzałe...
Kto dziś chętnie mówi o służbie Bogu czy ludziom? To niepopularne słowo
kojarzy się ze zniewoleniem w zakonnej wspólnocie, z zależnością od ludzi, którzy

zechcą nas „nająć do roboty”, z pogwałceniem godności naszej osoby... Kto dziś
chciałby być służącym, służącą? No, może pomocą domową, asystentką czy
sekretarką? Tak! Może wstąpić do „służb specjalnych” - to ostatecznie by się
opłacało... Czy ta gorąca zachęta apostoła: „dajcie swoje ciała na ofiarą żywą, świętą,
Bogu przyjemną” nie jest z góry skazana na wzruszenie ramionami i na sprzeciw? Czy
nas, ludzi XXI wieku, którzy uważamy się za wierzących, porusza jeszcze język,
jakim od wieków mówi Bóg do człowieka i jakim pragnie nas dziś wyrwać z otępienia
i miernoty, zdolnej tylko do brania, aby się jak najwięcej w życiu „nachapać”?
Bo człowiek niezdolny do daru z siebie, czyli do ofiary i służby, staje się
duchowym karłem, który zatrzymał się w rozwoju! Bo całe piękno i bogactwo
chrześcijaństwa nie polega na tym, aby egoistycznie brać, ale na tym, aby dawać to,
co mam i czym jestem. Wszak powiedział kiedyś Pan Jezus, choć nie zapisali tych
słów Ewangeliści: „ Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu” (Dz 20,35).
O co więc usilnie - przez miłosierdzie Boże - prosi nas św. Paweł? Oto
pytanie, na które dzisiaj chcemy wspólnie znaleźć odpowiedź.
Ofiara - szczytowy wyraz ludzkiej religijności
Kiedy apostoł wzywa adresatów swego listu do wydawania swego ciała na
ofiarę, ma zapewne na myśli religię Starego Testamentu z jej mnóstwem ofiar
składanych Bogu ze zwierząt i płodów ziemi. Nie dziwimy się temu. Przecież Paweł to dawny Szaweł - Żyd z krwi i kości, wychowany w posłuszeństwie przepisom
Mojżeszowego Prawa; to gorący niegdyś i zawzięty obrońca tradycji swoich
przodków. Wiedział Szaweł-Paweł - faryzeusz z Tarsu o kapłanach żydowskich,
którzy na dziedzińcu świątyni jerozolimskiej zabijali woły, cielęta, baranki i kozły;
wylewali u stóp ołtarza ich krew, spalali w ogniu tłuste części, aby potem należną im
porcję ofiarnego mięsa zachować dla siebie i swoich rodzin. Znane były Szawłowi
ofiary składane Bogu z pierwocin, czyli z pierwszych snopków jęczmienia i pszenicy,
albo z owoców - na znak, że Bóg Stwórca jest dawcą całego plonu i ma do niego
prawo.
W taki oto sposób Jahwe pragnął wychować swój lud wybrany, aby nauczył
się wierności Przymierzu, aby składając te krwawe, materialne ofiary, potrafił zgiąć
przed Panem swój twardy kark i oddać Mu swoje „nie obrzezane serce”... Ilekroć lud
tego nie rozumiał, Bóg przez usta proroków wypowiadał stanowczy sprzeciw wobec
„czczych ofiar”. Posłuchajmy: „Co mi po mnóstwie waszych ofiar? - mówi Pan. Syt
jestem całopalenia kozłów i łoju tłustych cielców. Krew wołów i baranów, kozłów mi
obrzydła (...) Przestańcie składania czczych ofiar! (...) Ręce wasze są pełne krwi.
Obmyjcie się, czyści bądźcie! Usuńcie zło uczynków waszych sprzed moich oczu!
Przestańcie czynić zło! Zaprawiajcie się w dobrem!” (Iz 1,11.13.15-17). „Kiedy
składacie mi całopalenia i wasze ofiary, nie znoszę tego, a na ofiary biesiadne z
tucznych wołów nie chcę patrzeć (...) Niech sprawiedliwość wystąpi jak woda z
brzegów i prawość jak potok nie wysychający wyleje!” (Am 5,22.24).
Bóg skarży się na swój lud, który lekceważy Jego prawo, a równocześnie
usiłuje sobie zjednać Jego łaskawość wonią egzotycznych kadzideł i krwią zwierząt
zabijanych na ofiarę: „Nie zważali (...) na moje słowa, a moim prawem wzgardzili.

Na co sprowadzacie Mi kadzidło ze Saby albo wyborny korzeń trzcinowy z
dalekiej ziemi? Nie podobają Mi się wasze całopalenia, a wasze krwawe ofiary nie są
Mi przyjemne” (Jr 6,9-20).
Bóg nie potrzebuje od człowieka żadnych materialnych ofiar, bo jest Panem
świata. Jeżeli można mówić o jakimś darze godnym Boga, może nim być tylko
miłość, jaką człowiek odpowiada na uprzedzającą miłość swego Stwórcy; może to być
tylko posłuszeństwo i uległość Jego świętej woli. Oto dlaczego Bóg oświadcza przez
usta proroka Ozeasza: „Miłości pragnę, nie krwawej ofiary, poznania Boga bardziej
niż całopaleń ” (Oz 6,6; por. Mt 12,7). Ale tej miłości i posłuszeństwa człowieka Bóg
pragnie nie dlatego, żeby się nim jakoś ubogacić, by otrzymać od człowieka coś,
czego by Bogu brakowało. Przecież całe wewnętrzne życie i szczęście Boga jest samą
miłością. Kiedy Bóg mówi: „Miłości pragnę”, znaczy to, że pragnie jej dla dobra
człowieka. Bo tylko przez miłość ku Bogu i posłuszeństwo Jego prawu staje się
człowiek w pełni człowiekiem.
Przeczuwał to już starotestamentalny mędrzec Syrach, kiedy posłuszeństwo
woli Bożej ukrytej w Prawie i akty czynnej miłości bliźniego stawiał na równi z
krwawymi ofiarami: „Kto zachowuje Prawo, mnoży ofiary, a kto zważa na
przykazania, składa ofiary dziękczynne. Kto świadczy dobrodziejstwa, przynosi ofiary
z najczystszej mąki, a kto daje jałmużnę, składa ofiarę uwielbienia. Oddalenie się od
zła jest upodobaniem Pana, a oddalenie się od niesprawiedliwości jest jak ofiara
przebłagalna...” (Syr 35,1-3).
To są znane już mędrcowi Pańskiemu „ofiary duchowe”, milsze Bogu niż
ofiary rytualne. Z rąk człowieka sprawiedliwego, posłusznego objawionemu słowu,
Bóg przyjmie także dar materialny jako szczery znak duchowego oddania, jako
„przyjemny zapach”. Bo dar materialny nie kłamie, znajduje potwierdzenie w darze
serca: „ Ofiara męża sprawiedliwego jest przyjemna, a pamięć o niej nie pójdzie w
zapomnienie. Chwal Boga hojnym darem i nie zmniejszaj ofiary z pierwocin rąk
twoich! (...) Dawaj Najwyższemu tak, jak On ci daje, hojny dar według swej możności!
Ponieważ Pan jest tym, kto odpłaca, i siedemkroć razy więcej odda tobie” (Syr 35,6.7.
9-10).
Największy dar Boga dla ludzi - Jego Syn, który za nas składa w ofierze swoje
życie
Kiedy nadeszła pełnia czasu, gdy Pan Bóg poprzez pedagogię Starego Prawa
(„stało się [ono] dla nas wychowawcą [pedagogiem], który miał prowadzić ku
Chrystusowi” (Ga 3,24), przygotował już ludzkość na przyjęcie swego ostatecznego
Słowa (por. Hbr 1,1-2), posłał jej najcenniejszy dar: własnego Syna: „Tak bowiem Bóg
umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał” (J 3,ł6a). Mało tego! Nie tylko
Go posłał, aby nikt nie zginął, lecz przez wiarę w Niego miał życie wieczne (por. J
3,16b), ale Go też wydał, aby w Nim poprzez Jego dar z samego siebie przezwyciężyć
grzech nieposłuszeństwa i buntu ludzi wobec planu Ojca. Apostoł Paweł upatruje w
tym najbardziej przekonujący dowód miłości Boga ku człowiekowi: „Bóg (...) nawet
własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał” (Rz 8,32; por. Rdz
22,6) niemal identyczne słowa wyrzekł Bóg do Abrahama po geście jego gotowości
złożenia w ofierze jego syna Izaaka).

Syn Boży w samym momencie przyjścia na świat wyznaje swoje
bezgraniczne posłuszeństwo woli Ojca, który po to dał swojemu Synowi ludzkie ciało,
aby On jako doskonały człowiek mógł pokazać ludziom - swoim braciom i siostrom,
jaki winien być człowiek stworzony na Boży obraz i podobieństwo (por. Rdz 1,26-27).
Syn Boży wkracza na świat z hasłem na ustach: „Oto idę, abym spełniał wolę Twoją”
(Hbr 10,7). Odtąd niepotrzebne już są ofiary, materialne dary i całopalenia i ofiary za
grzech, choć lud wybrany składał je Bogu na podstawie Prawa. Nie są potrzebne, bo
niemożliwe jest, „ aby krew cielców i kozłów usuwała grzechy” (Hbr 10,4). Bo krew
zwierząt nie potrafiła oczyścić sumień, bo tylko dar Bożej łaski może przemienić
serce człowieka, aby mógł służyć żywemu Bogu. Bóg sam się o to zatroszczył, dając
swojego Syna. „Na mocy [Jego] woli uświęceni jesteśmy przez ofiarę ciała Jezusa
Chrystusa raz na zawsze” (Hbr 10,10).
Nie można zrozumieć gorącej zachęty św. Pawła: „dajcie swoje ciała na
ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną” (por. Rz 12,1 n.) - bez odczytania jej w blasku
Ewangelii. Jezus po raz pierwszy zapowiada uczniom swoją Śmierć i
Zmartwychwstanie. Będzie cierpiał, zostanie zabity, ale powstanie z martwych.
Porywczy i krewki Piotr nic z tego nie pojmuje i nie dopuszcza takiej myśli. Zasługuje
na gorzki wyrzut Mistrza, bo myśląc „nie na sposób Boży, lecz na ludzki” (Mt 16,23),
staje się faktycznie przeciwnikiem (szatanem) i zawadą na drodze, jaką ma iść Jezus,
aby spełnić Boży zamysł. Mało tego, ktokolwiek mieni się Jego uczniem, musi być
gotów kroczyć tą samą drogą: brać swój codzienny krzyż (por. Łk 9,23), tracić życie z
powodu Jezusa, aby życie znaleźć i ocalić. Św. Piotr w tamtej chwili nie rozumiał tego
paradoksu Ofiary swego Mistrza i wymagań postawionych Jego uczniom po
wszystkie czasy. Czy my ten paradoks rozumiemy? My - chrześcijanie, którzy
wypaczyliśmy pojęcie „ofiary”, „daru”, „służby”; którzy tych słów wstydliwie
unikamy, bo brzmią po staroświecku, nie postępowo, nie europejsko!
Jezus Chrystus wychowuje nas przez Eucharystię!
Kto szczerze i głęboko wierzy w Boga i w Jego Syna, nie dopuszcza myśli,
by mógł zlekceważyć i zaniedbać niedzielną czy świąteczną Mszę św. Ojciec Święty
Jan Paweł II w książce Dar i Tajemnica (Kraków 1996), napisanej z okazji
pięćdziesiątej rocznicy swoich święceń kapłańskich, składa takie wyznanie:
„Sprawowanie Eucharystii jest największą i najświętszą czynnością każdego
prezbitera. A dla mnie, od pierwszych lat kapłaństwa, sprawowanie Eucharystii stało
się nie tylko najświętszym obowiązkiem, ale przede wszystkim najgłębszą potrzebą
duszy” (s. 83).
Jakby na marginesie tych słów Jana Pawła II trzeba dodać, że sprawowanie
Eucharystii we wspólnocie wiernych jest najświętszą powinnością kapłana wynikającą
z jego miłości do wiernych. Musi go przejmować ta sama troska, jaka rozpalała serce
Apostoła narodów, aby chrześcijanie otaczający ołtarz sami stawali się z dnia na dzień
darem dla Boga i dla braci, aby ich codzienna praca, życie małżeńskie i rodzinne, ich
cierpienie i radość, przemieniały się w miłą Bogu woń. A stanie się tak, gdy będziemy
gotowi oddawać Stwórcy własne serce, gdy wzorem naszego postępowania będzie
Jezus, który przeszedł przez tę ziemię, czyniąc dobrze (por. Dz 10,38). Stanie się tak,
kiedy z miłości będziemy przemierzać drogę do kościoła; gdy będziemy wchodzić do

wnętrza Bożego domu, aby z uwagą i oddaniem słuchać słów łaski utrwalonych na
kartach Pisma Świętego oraz głoszonych przez lektora i kapłana; gdy z miłością do
ubogich i potrzebujących złożymy „wdowi grosz” - cząstkę całotygodniowego trudu;
gdy z miłością przyjmiemy Ciało Chrystusa, które nas stopniowo przemienia w Niego
samego, pozwala służyć bliźnim i być „dobrym jak chleb” (św. Brat Albert
Chmielowski). Wtedy będziemy dawać swoje ciało, czyli całą swoją osobę na „ofiarę
żywą, świętą, Bogu przyjemną”...
I z niedzieli na niedzielę, z dnia na dzień, będziemy coraz bardziej gotowi na
przyjście Syna Człowieczego, który jak nas zapewnia, „odda każdemu według jego
postępowania” (Mt 16,27).
Ofiara Franciszka
Św. Franciszek z Asyżu jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych świętych
Kościoła katolickiego. Nawet ludzie, którzy nie są chrześcijanami, znają go i szanują.
Jednak miasto Asyż pamięta jeszcze Franciszka Benardone - bogatego, próżnego,
rozrzutnego i grzesznego młodzieńca, który chciał jedynie bawić się w życiu, czy
nawet bawić się życiem. Co takiego wydarzyło się w jego życiu, że ów młodzieniec
został ostatecznie nazwany drugim Chrystusem? Franciszek Bernardone, który stał się
św. Franciszkiem z Asyżu, jest i pozostanie zawsze tajemnicą, wyzwaniem, nadzieją i
wyrzutem sumienia dla ludzi wszystkich czasów.
Franciszek całą duszą naśladował Chrystusa, cały Mu się ofiarował zarówno
sercem, jak i ciałem. Cierpienia własne łączył z ofiarą Jezusa Chrystusa, która była dla
niego źródłem ustawicznego bólu oraz przyczyną wewnętrznego umartwienia (ZbA
77). Ofiara człowieka wobec Boga jest próbą odpowiedzi na miłość Stworzyciela i
Odkupiciela. Franciszek, poznawszy doskonałą miłość, która usuwa lęk (1J 4,18),
pragnął ofiarować się Panu. Składanie ofiary z siebie formuje wspólnotę braci, dodaje
nadziei. Franciszek ukazuje ofiarniczy charakter śmierci Chrystusa, która jest źródłem
nowego życia, przyjaźni i miłości braterskiej.
Poverello przypominał braciom, że oddali się i ofiarowali swoje ciała
Chrystusowi ze względu na Boga, a ofiarę z własnego życia złożyli z miłości do
Chrystusa. Ta zaś wymaga, aby znosili, zarówno od nieprzyjaciół widzialnych, jak i
niewidzialnych, udręczenie, prześladowanie i śmierć, bo Pan mówi: „Kto straciłby
życie swoje dla Mnie, zachowa je (Łk 9,24)".
Przyjmowana ofiara winna być spożytkowana także w duchu ofiary. Ofiarą
jest to wszystko, co składa się na życie braci Franciszka, który mówiąc o życiu
Chrystusa, zachęca swoich naśladowców do takiej samej postawy życiowej: „Nie
zatrzymujcie więc niczego z siebie dla siebie, aby was całych przyjął Ten, który cały
wam się oddaje” (LZ 29).

Ks. dr Marcin Sobiech ofs

Gesty złożomych, rozłożonych i wyciągniętych rąk
– różne formy błogosławieństwa
Wstęp.
Każdy gest człowieka, który wykonuje każdego dnia, bardzo
często mimo chodem, odruchowo, bez przemyślenia, często coś wyraża.
Kiedy obserwujemy człowieka, zwracamy nie tylko uwagę na to, co
mówi, ale również jak się zachowuje. Bardzo często to nie słowa są
przekazaniem emocji, informacji, ale właśnie gesty. Jak w życiu
codziennym, tak samo w liturgii, a może jeszcze bardziej, każdy
konkretny gest ma znaczenie. Wielokrotnie obserwujemy celebrasa
podczas sprawowania świętych czynności, sami wykonujemy konkretne
gesty, ale czy znamy ich znaczenie, czy wiemy, co one wyrażają,
dlaczego je wykonujemy? Chciałbym, abyśmy zatrzymali się na gestach
rąk wykonywanych nie tylko przez kapłana, ale często też przez
wiernych, i poznali, co one oznaczają.
Gesty czynione rękami, mają bardzo wielką wagę w liturgii
chrześcijańskiej. Ruch rąk (czyli narzędzi pracy, współdziałania między
ludźmi) wyraża ludzkie uczucia.
Gest złożonych rąk
Każdy z nas na modlitwie składa swoje ręce. Dziś jest to gest
typowo religijny. Ale nie było tak zawsze. Od XIII w. zaczął się
rozpowszechniać nowy zwyczaj składania rąk z wyprostowanymi
palcami. Zwyczaj ten praktykowany był tak w liturgii, jak i poza
liturgią. Ten sposób składania rąk wywodzi się ze świeckiej tradycji,
frankońskiej formy składania hołdu zwierzchnikowi (tzw. homagium).
Wasal ze złożonymi rękami występował przed swoim suwerenem,
otrzymując od niego zewnętrzny znak inwestytury. Obrzęd ten wszedł
do święceń kapłańskich, gdzie nowo wyświęcony kapłan swoje złożone
ręce wkłada w ręce biskupa, przyrzekając mu i jego następcom
posłuszeństwo i szacunek. W liturgii Mszy św. np. kapłan trzyma ręce
złożone podczas procesji do ołtarza, podczas aktu pokutnego, hymnu

Chwała na wysokości Bogu, wyznania wiary. Wierni składają w ten
sposób ręce przy modlitwie, tak podczas liturgii, jak i poza nią.
Składanie rąk przy modlitwie symbolizuje wzniesienie duszy do
Boga i oddanie Mu się z wiarą. Jest znakiem poddania się Jego woli,
jako najwyższemu Panu. Podczas modlitwy złożone dłonie są znakiem
skupienia potrzebnego do znalezienia Boga. Albrecht Dürer (†1528)
przedstawił w ten sposób Maryję w rozmowie z Bogiem. Jak napisał
biskup Grazu, Egon Kapellari, człowiek, składając ręce, „cały skupia
się i zatapia w tym geście, wyciągając złożone ręce znajdujące się na
przecięciu pionowej i poziomej osi jego ciała, w kierunku
transcendencji. Prosząc, dziękując i przepraszając, wykracza poza
siebie uwalniając się od śmiertelnego uwięzienia w samym sobie”.
Złożenie rąk ze splecionymi palcami według Pliniusza i
Owidiusza miało w starożytności znaczenie magiczne: miało chronić
przed demonami i siłami tajemnymi. W czasach starochrześcijańskich
tylko w pojedynczych wypadkach pojawiał się jako gest modlitewny i
to przy modlitwie prywatnej, rzadziej w liturgii.
Składanie skrzyżowanych rąk na piersiach w liturgii
występowało wyjątkowo (np. Suscipe [„Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk
twoich”] w liturgii benedyktyńskiej). Sposób ten praktykowany jest
czasem prywatnie jako postawa ułatwiająca skupienie modlitewne.
Ręce powinny być zawsze złożone na wysokości piersi i stale
skierowane ku górze. Kiedy łączymy nasze ręce razem i składamy je do
modlitwy, wtedy znaczy to: my gromadzimy się, zwracamy się do
Boga, oddajemy Mu siebie samych!
Gest rozłożonych i wyciągniętych rąk
Gest rozłożonych rąk (postawa oranta) jest najstarszym gestem
modlitewnym chrześcijaństwa wyrażającym postawę człowieka, który
wzywa Boga i tęskni za Nim oraz jest pełen pokoju wobec innych ludzi.
Gest ten oznacza, że adresatem modlitwy jest Pan Bóg. Symbolizuje
człowieka, który z całą ufnością zwraca się do Boga i oczekuje od
Niego pomocy. Chrześcijanie starożytni w tej postawie upatrywali
również podobieństwo do Zbawiciela modlącego się na krzyżu.
Tertulian tak o tym pisał: „My nie tylko podnosimy ręce, lecz także
rozkładamy, wzorując się na cierpieniach Pana Jezusa i wyznajemy Go

w modlitwie”. Dlatego też malowidła katakumbowe przedstawiają
liczne postacie w tej postawie modlitewnej (orantes). Postawa ta w
starożytności chrześcijańskiej praktykowana była powszechnie.
Do wznoszenia rąk podczas modlitwy Pismo Święte zachęca
wszystkich. W Psalmie 28 słyszymy, że wzniesienie rąk ma spotęgować
skuteczność zanoszonych próśb: „Usłysz głos mego błagania, gdy
wołam do Ciebie, gdy wznoszę ręce do świętego przybytku Twego” (w.
2). Wcześniej przekonali się o tym Izraelici walczący pod wodzą
Mojżesza z Amalekitami: „Jozue spełnił polecenie Mojżesza i wyruszył
do walki z Amalekitami. Mojżesz, Aaron i Chur wyszli na szczyt góry.
Jak długo Mojżesz trzymał ręce podniesione do góry, Izrael miał
przewagę. Gdy zaś ręce opuszczał, miał przewagę Amalekita” (Wj
17,10-11). Do podnoszenia czystych rąk podczas modlitwy zachęcał
także św. Paweł Apostoł: „Chcę, by mężczyźni modlili się na każdym
miejscu, podnosząc ręce czyste, bez gniewu i sporów” (1Tm 2,8).
Obecnie w liturgii Mszy świętej kapłan z rozłożonymi rękami
recytuje lub śpiewa te modlitwy mszalne, które pochodzą od czasów
przedkarolińskich. Są to:
 Kolekta
 modlitwa nad darami
 modlitwa Eucharystyczna
 modlitwa Pańska
 modlitwa po Komunii (postcommunio)
Do wiernych kapłan zwraca rozłożone ręce, gdy ich pozdrawia
(„Pan z wami”), uświadamiając im obecność Pana i gdy wzywa ich do
modlitwy o przyjęcie przez Boga darów ofiarnych („módlcie się, aby
moją i waszą ofiarę…”). Wierni ani usługujący nie wykonują gestu
rozłożenia rąk. Diakon wykonuje ten gest tylko, gdy pozdrawia
wiernych poza Mszą świętą (np. przed błogosławieństwem). Warto
podkreślić jeszcze raz: gest ten wykonuje Celebrans, zwracając się do
zgromadzonych wiernych, gdy pozdrawia ich w imieniu Pana oraz
uświadamia im obecność Najwyższego. Gest rozłożonych rąk jest
zarezerwowany wyłącznie dla Celebransa; poważnym błędem jest
wykonywanie go przez wiernych (szczególnie podczas Modlitwy Ojcze
nasz).
Zakończenie

Dla franciszkanów świeckich uczestnictwo w liturgii, czy to
Mszy świętej czy też w publicznie sprawowanej Liturgii godzin to nie
tylko uczestnictwo, ale też świadome uczestnictwo w tym, co się
wydarza i dzieje. Nikt z nas nie może być tylko widzem, ale winniśmy
być uczestnikami, podkreślam, uczestnikami, czyli tymi, którzy całym
sercem i świadomie są zaangażowani w liturgię. Nasz święty Ojciec
jedną z najważniejszych próśb jaką nam pozostawił, to troska o święte
czynności, dlatego też dbajmy o nasze świadome uczestnictwo w
liturgii.
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Zgromadzeni na świętej wieczerzy
- znaki i symbole w Eucharystii
„Łamanie i spożywanie chleba
– dzielenie Chrystusa i Chrystusem”
„Łamanie i spożywanie chleba – dzielenie Chrystusa i dzielenie
się Chrystusem” to temat konferencji, która mi przypadła w udziale.
Jest to sama istota Eucharystii i naszego w niej uczesanictwa.
W Liście do Rzymian czytamy takie słowa Apostoła: „(...)
proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście dali ciała swoje na
ofiarę żywą, świętą, Bogu miłą, jako wyraz waszej rozumnej służby
Bożej" (Rz 12,1). Słowa te kojarzą się nieodparcie ze słowami, jakie
Jezus wypowiedział w czasie Ostatniej Wieczerzy: „Bierzcie i jedzcie:
to jest Ciało moje, które za was będzie wydane". Gdy więc św. Paweł
zachęca nas do tego, byśmy ciała swe dali na ofiarę, to tak jakby mówił:
Czyńcie także i wy to, co uczynił Jezus Chrystus; stańcie się i wy
eucharystią dla Boga! On złożył siebie Bogu Ojcu w ofierze jako miłą
woń; ofiarujcie się i wy na ofiarę żywą i miłą dla Boga!
Do takiego postępowania zachęca nas nie tylko Apostoł, ale
przede wszystkim sam Jezus. Gdy ustanowiwszy Eucharystię, poleca:
„To czyńcie na moją pamiątkę" (Łk 22,19), Jezus nie chciał tylko
powiedzieć: Wykonujcie dokładnie gesty, które ja wykonałem,
powtarzajcie obrzęd, który ja spełniłem. Chciał przede wszystkim
powiedzieć: Czyńcie to, co ja w istocie zrobiłem: złóżcie i wy swoje
ciała na ofiarę, jak widzicie, że ja to uczyniłem. „Dałem wam bowiem
przykład, abyście i wy tak czynili, jak Ja wam uczyniłem" (J 13,15). Co
więcej, w tym nakazie Jezusa jest coś jeszcze bardziej naglącego i
uderzającego. My jesteśmy „Jego" ciałem, „Jego" członkami (por. 1Kor
12,12nn); dlatego to tak jakby Jezus powiedział: Pozwólcie mi
ofiarować Ojcu to moje Ciało, którym wy jesteście; nie przeszkadzajcie
mi ofiarować siebie samego Ojcu. Ale ja nie mogę ofiarować się
całkowicie Ojcu, dopóki choćby jeden z was wzbrania się ofiarować
wraz ze mną! Dopełnijcie więc to, czego brakuje mojej ofierze; czyńcie
radość moją pełną.

Popatrzmy więc nowymi oczami na moment konsekracji
eucharystycznej, ponieważ teraz wiemy, że - jak mówił św. Augustyn „na ołtarzu dokonuje się także nasza tajemnica". Wspomnieliśmy, że
aby sprawować w prawdzie Eucharystię, musimy także i my „czynić"
to, co uczynił Jezus. A co uczynił Jezus tamtej nocy? Przede
wszystkim: połamał chleb. Wszystkie relacje o ustanowieniu
Eucharystii uwypuklają ten tekst. Dlaczego Jezus połamał chleb? Czy
tylko po to, by dać każdemu z Apostołów kawałek? Nie! Ten gest
przede wszystkim miał znaczenie ofiarne, dokonujące się między
Jezusem a Ojcem; nie oznaczał więc jedynie podzielenia, ale również
oddanie siebie na ofiarę. Chlebem jest On sam; łamiąc chleb, Jezus
połamał siebie samego w takim znaczeniu, w jakim prorok Izajasz
mówił o cierpiącym Słudze Jahwe: on został przebity (attritus)) za
nasze grzechy (por. Iz 53,5). Bóg, ale i prawdziwy człowiek Jezus
Chrystus, łamie siebie samego przed Ojcem, to znaczy „jest posłuszny
aż do śmierci", by potwierdzić prawa Boga naruszone przez grzech, by
zdecydowanie ogłosić, że Bóg jest Bogiem. Jest rzeczą niemożliwą
wyjaśnić słowami istotę wewnętrznego aktu, który towarzyszy gestowi
łamania chleba. Ten gest łamania może nam się wydawać jako surowy,
okrutny, a tymczasem jest to akt miłości i czułości, jakiego nigdy
wcześniej nie było na ziemi i nie będzie. Gdy podczas konsekracji
kapłan trzyma w dłoniach kruchą hostię i powtarza słowa: „wziął chleb
(...) łamał", możemy odczuwać coś z tych uczuć, które wypełniały w
tym momencie Serce Jezusa, gdy swoją ludzką wolę powierzał
całkowicie Ojcu, przezwyciężając wszelki opór i powtarzał
wewnętrznie znane słowa Pisma: Nie chciałeś całopalenia ani ofiary za
grzech, ale przygotowałeś mi Ciało; oto Ja teraz ofiaruję Ci to Ciało,
które Mi dałeś; idę, Boże, pełnić Twoją wolę (por. Hbr 10,5-9). Tym, co
Jezus daje do spożywania swoim uczniom, jest chleb Jego
posłuszeństwa i Jego miłości do Ojca.
Zaczynamy więc i my rozumieć, że aby „czynić" to, co uczynił
Jezus tamtej nocy, musimy przede wszystkim „połamać" siebie
samych, czyli w obliczu Boga odrzucić wszelki opór, wszelki bunt
wobec Niego i wobec braci, musimy przełamać swoją dumę, ugiąć się i
powiedzieć aż do końca „TAK" wszystkiemu, czego Bóg od nas
zażąda. Muszę i ja powtarzać te słowa: Oto idę, Boże, pełnić Twoją
wolę! Ty nie chcesz ode mnie wielu rzeczy, chcesz mnie samego, a ja

Ci mówię „TAK". Być eucharystią jak Jezus, oznacza być całkowicie
zdanym na wolę Ojca.
Kolejne słowa które Jezus wypowiedział w czasie ostatniej
wieczerzy brzmiały: „Bierzcie, jedzcie: to jest moje ciało; bierzcie,
pijcie: to jest krew moja ". Także te słowa powinny być naszymi
słowami wypowiadanymi do braci i sióstr, z którymi razem
uczestniczymy w Eucharystii. Wobec tego musimy wiedzieć, co znaczą
słowa „ciało" i „krew", aby wiedzieć, co im ofiarujemy.
Co zamierzał dać nam Jezus, mówiąc podczas Ostatniej
Wieczerzy: „To jest Ciało moje"?. Słowo „ciało" nie oznacza w Biblii
pewnej części składowej człowieka, która w połączeniu z innymi
składnikami, jakimi są dusza i duch, tworzy pełnego człowieka. W
języku biblijnym, a więc i w języku Jezusa oraz Pawła, „ciało"
wskazuje na całego człowieka w jego wymiarze cielesnym i
śmiertelnym. „Ciało" oznacza całe życie. Jezus, ustanawiając
Eucharystię, pozostawił nam w darze całe swoje życie, od pierwszej
chwili wcielenia aż do ostatniej chwili, z tym wszystkim, co konkretnie
wypełniało to życie: milczeniem, zmęczeniem, trudami, modlitwą,
zmaganiami, upokorzeniami...
Jezus mówi także: To jest Krew moja. Co dodaje przez to słowo
„krew", skoro dał nam już całe swoje życie w swoim ciele? Dołącza
śmierć! Po tym, jak dał nam życie, daje nam także jego najcenniejszą
cząstkę, swoją śmierć. Termin „krew" w Biblii nie oznacza części ciała,
czyli cząstki jakiejś części składowej człowieka; wskazuje na
wydarzenie, na śmierć. Jeśli krew jest siedliskiem życia (tak się
wówczas sądziło), jej „przelanie" jest obrazem śmierci. Pisze Jan:
„Umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował" (J 13,1).
Eucharystia jest tajemnicą Ciała i Krwi Pana, to znaczy tajemnicą życia
i śmierci Pana!
Zapytajmy siebie, co my ofiarowujemy, ofiarując razem z
Jezusem we Mszy świętej nasze ciało i naszą krew? Także i my
ofiarowujemy to, co ofiarował Jezus: życie i śmierć. Przez słowo
„ciało" dajemy to wszystko, co konkretnie stanowi nasze życie: czas,
zdrowie, energię, zdolności, uczucia, nawet uśmiech. Przez słowo
„krew" wyrażamy także i my ofiarę naszej śmierci; niekoniecznie tej
definitywnej, męczeństwa dla Chrystusa i dla braci. Śmiercią jest także
to wszystko, co w nas już teraz przygotowuje i zapowiada śmierć:

upokorzenia, niepowodzenia, choroby, ograniczenia związane z
wiekiem, zdrowiem, to wszystko, co nas męczy. Gdy św. Paweł, jak to
już słyszeliśmy, upomina nas przez miłosierdzie Boże, żebyśmy „ciała
nasze" dali na ofiarę, to przez słowo „ciało" nie rozumie tylko naszych
zmysłów i pożądań cielesnych, ale chodzi mu o nas samych: o duszę i
ciało; co więcej, chodzi mu przede wszystkim o duszę, wolę, rozum.
Rzeczywiście mówi dalej: „Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz
przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać,
jaka jest wola Boża: co jest dobre, co Bogu miłe i co doskonałe" (Rz
12,2).
W czasie każdej Celebracji Eucharystycznej słyszymy słowa
które wypowiada kapłan: bierzcie i jedzcie…, bierzcie i pijcie… .
Wypowiada je w imieniu Chrystusa i mocą Sakramentu Święceń
kapłańskich. Wypowiadając te słowa przed zgromadzeniem wiernych i
naśladując swojego Mistrza, mówi je także jakby od siebie, że i on chce
naśladować swojego Mistrza i oddaje się całkowicie do dyspozycji
wiernym, którym posługuje. Idąc dalej tym śladem, każdy wierny
uczestniczący w Eucharystii jest zaproszony do tego, aby patrząc na
uczestniczących wraz z nim w Eucharystii, oddawać im siebie do
dyspozycji, chce naśladować Tego, który oddał się cały dla nas.
Jesteśmy zatem wezwani abyśmy, wychodząc ze Mszy świętej,
od razu przystępowali do realizacji tego, co powiedzieliśmy; abyśmy
rzeczywiście starali się, mimo naszych słabości i ograniczeń, dawać
braciom nasze „ciała", to znaczy czas, energię, uwagę, czyli nasze
życie. Jezus, wypowiedziawszy słowa: „Bierzcie... to jest moje Ciało;
bierzcie... to jest moja Krew", nie czekał długo, aby się spełniło to, co
obiecał. Za kilka godzin bowiem oddał swoje życie i swoją krew na
krzyżu. Jeżeli tego nie będziemy czynić, wszystko pozostanie pustym
słowem, a nawet kłamstwem. Trzeba więc, abyśmy, powiedziawszy do
braci: „Bierzcie, jedzcie", pozwolili się rzeczywiście „konsumować".
Pozwolić się „skonsumować" tym przede wszystkim, którzy nie czynią
tego delikatnie i grzecznie, jakbyśmy tego oczekiwali. Jezus mówił:
Jeśli kochacie tylko tych, którzy was kochają; jeśli pozdrawiacie tylko
tych, którzy was pozdrawiają; jeśli zapraszacie tylko tych, którzy was
zapraszają, jaką macie zasługę? Tak postępują wszyscy. Św. Ignacy
Antiocheński w drodze do Rzymu na śmierć męczeńską pisał:
„Pszenicą jestem Bożą, a zmielony zwierzęcymi zębami okażę się

czystym chlebem Chrystusowym". Każdy z nas, jeśli dobrze popatrzy
wokół, dojrzy te ostre kły jakby dzikich zwierząt, gotowe go
zmiażdżyć. Są to krytyki, przeciwności, ukryty lub jawny opór,
różnorodność charakterów. Powinniśmy być wdzięczni tym braciom,
którzy pomagają nam w ten sposób; oni są dla nas nieskończenie
bardziej użyteczni niż ci, którzy nam we wszystkim przytakują i
schlebiają.
Spróbujmy wyobrazić sobie, co stałoby się, gdybyśmy tak
osobiście uczestniczyli w odprawianiu Mszy świętej, gdybyśmy
rzeczywiście wszyscy, zgodnie ze stanem każdego, w chwili
konsekracji, jeden głośno, inni w milczeniu powiedzieli do braci i
sióstr: „Bierzcie i jedzcie… Bierzcie i pijcie”. Matka rodziny,
przeżywając w ten sposób Mszę świętą, wraca do domu i zaczyna swój
dzień utkany z tysiąca małych spraw, jej życie jest dosłownie
poszatkowane; ale to, co czyni, nie jest mało ważne, to jest eucharystia
wraz z Jezusem. Siostra zakonna przeżywa tak swoją Mszę świętą, jeśli
wracając, idzie do swojej codziennej pracy: do dzieci, chorych,
starców. Również jej życie jest rozdrobnione na tysiące rzeczy, zajęć, a
gdy przychodzi wieczór, nie widać po nich śladu, dzień zmarnowany?
Nie! To jest eucharystia. „Zbawiła" swoje życie! Kapłan, proboszcz,
biskup odprawia w ten sposób Mszę świętą, gdy po niej modli się, głosi
kazania, spowiada, przyjmuje ludzi, odwiedza chorych, słucha; również
jego dzień jest eucharystią. Tak jak Jezus pozostaje niepodzielony w
łamaniu chleba, tak i życie chrześcijanina rozdawane w ten sposób
pozostaje zjednoczone, nie jest rozproszone, a tym, co je jednoczy, jest
właśnie to, iż jest ono eucharystią. Pewien wielki mistrz życia
duchowego mawiał: „Rankiem podczas Mszy świętej ja jestem
kapłanem, a Jezus Ofiarą; w ciągu dnia Jezus jest kapłanem, a ja ofiarą"
(P. O1ivaint). W ten sposób kapłan naśladuje Dobrego Pasterza,
ponieważ rzeczywiście daje życie za swoje owce.
Nie zapomnijmy jednak o tym, że ofiarowaliśmy także naszą
„krew", a są nią nasze cierpienia, umartwienia, wszystko to, co w jakiś
sposób jest naszym obumieraniem. Są one najlepszą cząstką, którą sam
Bóg przeznacza temu, który w Kościele ma jej największą potrzebę.
Gdy nie możemy już iść dalej i czynić tego, co chcemy, możemy być
bardziej bliscy tej Wielkiej Hostii, którą jest Chrystus. Jezus po
zmartwychwstaniu powiedział do Piotra: „Gdy byłeś młodszy,

opasywałeś się sam i chodziłeś, gdzie chciałeś. Ale gdy się zestarzejesz,
wyciągniesz ręce swoje, a inny cię opasze i poprowadzi, dokąd nie
chcesz. To powiedział, aby zaznaczyć, jaką śmiercią uwielbi Boga" (J
21,18n). Nieco wcześniej powiedział Jezus do Piotra trzy razy: „Paś
owce moje", ale teraz daje mu zrozumieć, że większą chwałę odda
Bogu umierając.
Dzięki Eucharystii nie ma nikogo, kto by żył niepotrzebnie na
świecie. Nikt nie może powiedzieć: Komu potrzebne jest moje życie?
Po co żyję na świecie? Istniejesz na świecie dla bardziej wzniosłego
celu, niż mógłbyś to sobie wyobrazić. Istniejesz po to, by być żywą
ofiarą, by razem z Jezusem być eucharystią.
Opracowane na podstawie książki O. Raniero Cantalamessa OFMCap
„Eucharystia nasze uświęcenie”,tłum. z języka włoskiego o. Andrzej J. Zębik
OFMCap, Wydawnictwo Sióstr Loretanek,Warszawa 2008

O. Arkadiusz Mirosław Czaja OFM

Kolory szat liturgicznych i ich znaczenie
Msza Święta składa się z następujących części stanowiących
razem jedną czynność liturgiczną: ze wstępu, liturgii słowa, liturgii
eucharystycznej i zakończenia. W czasie sprawowania Mszy Świętej i
nabożeństw eucharystycznych katolicy pełnią różne funkcje, co
uwydatnia się w różnorodności używanych szat liturgicznych oraz ich
kolorystyce. Kolor oraz strój podkreślają piękno wykonywanych
czynności kultu religijnego, obrazują treść przeżywanego misterium.
1. Zagadnienia wstępne
Czystość i piękno powinny cechować całe wyposażenie
świątyni. Obowiązkiem jest dbać o ołtarze, ławki, konfesjonały,
chrzcielnicę, o czystość bielizny ołtarzowej i kielichowej oraz innych
paramentów, a także wygląd szat liturgicznych, także pod względem
wyrazistości kolorów76. Zarządca powinien zabiegać o to, aby w
kościele lub kaplicy jemu powierzonym wszystko wzmagało pobożność
wiernych oraz nie budziło zdziwienia77.
Święty Franciszek z Asyżu, który był bardzo surowy w kwestii
ubóstwa względem siebie i współbraci w życiu zakonnym, to jednak nie
szczędził wysiłku dla wystroju miejsca świętego. Podkreślał, że
Eucharystia powinna być sprawowana w najcenniejszych i
najpiękniejszych naczyniach liturgicznych, a świątynia powinna być jak
najpiękniejsza78. Wskazywał na to, że czystość i piękno powinny
cechować także całe wyposażenie świątyni, w tym także piękno szat
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liturgicznych. A zatem obowiązkiem jest dbać również o właściwy
wygląd i stan szat liturgicznych i innych rzeczy 79.
W całym roku kościelnym kapłani i diakoni zakładają w czasie
sprawowania liturgii szaty w różnych kolorach. Piękno i wartość każdej
szaty liturgicznej zależą od użytego materiału i formy szaty, a nie od
nadmiaru dodatkowych ozdób. Dozwolone są ozdoby figuralne czy
symbole wskazujące na sakralne zastosowanie tych szat, ale nie takie,
które nie licują z ich sakralnym przeznaczeniem80. Stosowanie kolorów
liturgicznych nie dotyczy tylko szat liturgicznych, ale także wystroju
kościoła. Kolorystyka szat liturgicznych oraz krój podkreślają piękno
czynności kościelnych oraz wprowadzają wiernych w Misterium
Odkupienia, którego dokonał Jezus Chrystus.
Barwy zakładanych szat przez osoby duchowne nie są
przypadkowe. Ich barwa uzależniona jest od konkretnego okresu
liturgicznego, wydarzenia lub święta, jak i okoliczności oraz pod
względem kroju, zależnie od urzędu lub pełnionej funkcji kościelnej,
wykonywanej w czasie liturgii. Każda z nich ma swoje określone
znaczenie i dotyczy innego wydarzenia w wierze chrześcijańskiej. Mają
podkreślać godność i wierność posługi wobec Boga i ludzi. W Kościele
katolickim do kanonu kolorów liturgicznych należą: biały,
czerwony, zielony, fioletowy, czarny i różowy.
2. Znaczenie kolorów szat liturgicznych
W liturgii katolickiej stosuje się sześć kolorów, które mają swoje
uzasadnienie i źródło w Tradycji Kościoła 81. Rozmaitość kolorów szat
liturgicznych ma uzewnętrzniać charakter sprawowanych misteriów
wiary, a także ideę rozwoju chrześcijańskiego życia w ciągu roku
liturgicznego82. Pierwszym kolorem, który omówimy, będzie biel.
Zakładane przez osobę duchowną szaty liturgiczne w kolorze białym
symbolizują czystość, niewinność, doskonałość i radość. Koloru białego
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używa się w Oficjach, Mszach Okresu Wielkanocnego i Narodzenia
Pańskiego, w uroczystości, święta i wspomnienia Chrystusa Pana, z
wyjątkiem tych, które dotyczą Jego Męki, w uroczystości, święta i
wspomnienia Najświętszej Maryi Panny, świętych Aniołów, świętych,
którzy nie byli męczennikami, w uroczystości Wszystkich Świętych - 1
listopada i Świętego Jana Chrzciciela - 24 czerwca, w święto Świętego
Jana Ewangelisty - 27 grudnia, święto Katedry Świętego Piotra - 22
lutego i Nawrócenia Świętego Pawła - 25 stycznia83, oraz w Mszach
wotywnych i okolicznościowych, np. jubileusze czy rocznice.
Najczęściej stosowanym w czasie roku liturgicznego jest kolor
zielony. Zieleń symbolizuje nadzieję, młodość oraz odrodzenie. Szaty
liturgiczne w kolorze zielonym używane są w okresie zwykłym i w
czasie sprawowania Oficjum84.
Kolejnym kolorem w liturgii jest czerwony, który symbolizuje
męczeństwo, miłosierdzie, miłość Bożą, Najświętszą Krew oraz Śmierć
Jezusa Chrystusa na krzyżu, a także jest znakiem Ducha Świętego,
który zstąpił na apostołów w postaci ognistych języków 85. Używa się
ich w Niedzielę Męki Pańskiej (Niedziela Palmowa), w Liturgii
Wielkiego Piątku, Niedzielę Zesłania Ducha Świętego, we Mszach ku
czci Męki Pańskiej, w święto Apostołów i Ewangelistów (oprócz
Świętego Jana Apostoła) oraz we wspomnienie męczenników86, a także
wyjątkowo podczas niektórych uroczystości pogrzebowych w Rzymie,
np. pogrzebu zmarłego papieża. Również stosuje się ten kolor we
Mszach Świętych obrzędowych przy udzielaniu sakramentu
bierzmowania.
Innym kolorem stosowanym w liturgii jest fiolet. Z jednej strony
fiolet symbolizuje pokutę, umartwienie i żałobę, ale z drugiej
oczekiwanie na przyjście Pana Jezusa i związaną z tym nadzieję. Stąd
też w Kościele katolickim fioletowych szat liturgicznych używa się
zarówno w okresie Adwentu, jak i w okresie Wielkiego Postu. Poza tym
można je stosować w Oficjach i w Mszach Świętych za zmarłych 87.
Konferencja Episkopatu Polski zachowała zwyczaj zasłaniania krzyży
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od piątej niedzieli Wielkiego Postu do czasu uczczenia Krzyża
Świętego w liturgii Wielkiego Piątku. Zasłona może być koloru
fioletowego lub czerwonego88.
Czarny kolor stosuje się jeszcze w liturgii za zmarłych 89.
Symbolizuje pokutę, żałobę i smutek. Obecnie jest on rzadko używany,
ponieważ w nabożeństwach za zmarłych został zastąpiony kolorem
fioletowym. Może być stosowany w mszach za zmarłych – zależnie od
lokalnych zwyczajów.
Od XVI wieku sprawuje się Mszę Świętą w różowym kolorze
szat liturgicznych. Kolor różowy szat liturgicznych podkreśla radość
katolików z bliskości nadchodzących uroczystości Narodzenia
Pańskiego i Zmartwychwstania Pańskiego. Z tym też łączyło się
złagodzenie praktyki pokutnej. Kolor różowy może być stosowany w
liturgii w IV niedzielę Wielkiego Postu – zależnie od lokalnych
zwyczajów90. Niedzielę tę nazywa się po łacinie mediana (połowa) lub
laetare (weselić się)91. Ma to również związek ze zwyczajem
błogosławienia w X wieku przez Biskupa Rzymu róż, które były
symbolem zwycięstwa okresu wiosennego nad zimowym w okresie
Wielkiego Postu92. Również można stosować szaty tego koloru w III
niedzielę Adwentu gaudete (radujcie się)93.
3. Inne kolory w liturgii
Oprócz wyżej wymienionych kolorów używanych w liturgii
obowiązujące przepisy liturgiczne dopuszczają stosowanie szat
liturgicznych w kolorze złotym i srebrnym. W czasie uroczystej
celebracji Mszy Świętych i innych nabożeństw można użyć szat
liturgicznych bardziej okazałych niebędących w kolorze przewidzianym
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na dany dzień, np. w kolorze złotym 94. Choć barwy te w ogóle nie
pojawiają się w obowiązującym kanonie kolorów liturgicznych, to
jednak prawo liturgiczne zezwala w dni bardziej uroczyste używać
okazalszych szat liturgicznych, chociaż nie są w kolorze dnia. Szaty
liturgiczne koloru złotego i srebrnego mogą być stosowane wymiennie
z szatami białymi, zielonymi i czerwonymi, ale nigdy z fioletowymi i
czarnymi, a z tymi pierwszymi tylko i wyłącznie w czasie
najważniejszych, szczególnie uroczystych celebracji. Msze obrzędowe
sprawuje się w szatach koloru przewidzianego dla danej Mszy Świętej
albo w białym lub świątecznym; Msze Święte w różnych potrzebach –
w szatach koloru dnia lub okresu, albo w kolorze fioletowym, jeżeli
mają charakter pokutny; Msze Święte wotywne w szatach koloru
odpowiedniego dla danej Mszy Świętej albo w kolorze dnia lub okresu
liturgicznego95.
W odniesieniu do kolorów liturgicznych Konferencje Biskupów
mogą ustalić i przedstawić do zatwierdzenia Stolicy Apostolskiej inne
zasady, które by lepiej odpowiadały potrzebom i duchowi
poszczególnych narodów oraz regionów96. Zachowując dziedzictwo
Kościoła katolickiego, istnieje możliwość stosowanie w dni świąteczne
okazalszych szat liturgicznych, dotyczy to z zasady szat zabytkowych,
uszytych przed wielu laty, a rozszerzanie jej na nowe szaty tego rodzaju
nie może naruszać przyjętych zwyczajów poprzez stosowanie form i
kolorów podyktowanych kryteriami czysto subiektywnymi, nie
mającymi żadnego umocowania w tradycji. Tym samym nie może
osłabiać ogólnego sensu tego przepisu, warunkiem podstawowym jest
tu dzień bardziej uroczysty – niedopuszczalne jest zatem np. używanie
szat koloru złotego w zwykłe dni. Zasada ta została potwierdzona i
doprecyzowana w Instrukcji Redemptionis Sacramentum97.
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Wnioski
Osoby duchowne oraz inne biorące udział w liturgii w Kościele
katolickim są zobowiązane do używania w czasie jej sprawowania
odpowiednich strojów liturgicznych w odpowiednich kolorach. W
chrześcijaństwie szaty i kolory uznawane są za symbole liturgiczne,
mają uzewnętrzniać charakter sprawowanych obrzędów, a także
wyrazić dynamikę roku liturgicznego. Stroje liturgiczne różnią się
kolorem ze względu na okres liturgiczny.

Ks. dr Marcin Sobiech OFS

Postawy liturgiczne – gotowość do czego?
Wprowadzenie
Liturgia, którą sprawuje Kościół w swoim pięknie ma tez
konkretny wyraz. Musimy często sobie przypominać, że święte
obrzędy, w których uczestniczymy, nie są teatrem jednego, czy czasami
kilku aktorów. Liturgia jest czymś żywym i to, co w niej jest
wykonywane przez zewnętrzne gesty czy postawy, powinno do nas
przemawiać. Ciało i dusza to w istocie cały człowiek. Dlatego ciało jest
narzędziem duszy, a gest wyrazem myśli i odczuć. Najwyższa
doskonałość polegałaby na tym, żeby ciało pozwalało przyświecać
duszy i żeby każdy gest ciała, jego działanie było przeniknięte duchem.
Tak będzie kiedyś, gdy nasze ciała zostaną przemienione i uwielbione
na wzór ciała Chrystusa zmartwychwstałego. Jednak już teraz człowiek
może doświadczyć głębokiej jedności ciała z duchem. Ma to miejsce w
celebracjach liturgicznych. Liturgia jest miejscem, w którym dokonuje
się zbawczy dialog między człowiekiem i Bogiem. Jednym z
uczestników tego dialogu jest człowiek, cały człowiek. W liturgię
angażują się duch i ciało człowieka. Liturgia nie jest jedynie aktem
umysłu, ale w znacznej mierze ogarnia swoim wpływem całe ciało.
Ciało ludzkie ma w liturgii do wykonania różne czynności. Ogólne
Wprowadzenie do Mszału zwraca uwagę na to, iż "jednakowa postawa
ciała, którą powinni zachować wszyscy uczestnicy liturgii, jest znakiem
wspólnoty i jedności zgromadzenia, wyraża bowiem, a zarazem
wywiera wpływ na myśli i uczucia uczestników" (nr 20). Jak
zewnętrzne zachowanie się człowieka wynika zawsze z wewnętrznego
usposobienia, tak również w liturgii zewnętrzne wykonywanie pewnych
gestów jest przejawem przeżyć wewnętrznych. I z drugiej strony:
przyjmowanie zewnętrznych postaw potrzebne jest dla obudzenia i
rozwijania w sobie wewnętrznego kultu Boga. Kult bowiem ze swej
natury ma charakter całościowy; to znaczy dotyczy tak wnętrza
człowieka, jak i jego ciała. Ludzie praktykują pewne gesty dla
głębszego i żywszego zajmowania się sprawami Bożymi. Tak jak ludzie
okazują sobie miłość i uczucia za pomocą gestów; tak w liturgii;

postawy i gesty są znakami miłości do Boga. Dlatego tak ważne jest, by
były zachowywane i wykonywane z czułą starannością, czcią i
skupieniem. Podczas liturgii możemy wyróżnić następujące postawy:
stojąca, klęcząca, siedząca, leżenie krzyżem, procesja.
Postawa stojąca
Postawą zasadniczą, najbardziej godną i liturgiczną, jest postawa
stojąca. Wyraża ona poczucie godności człowieka, który stoi na ziemi,
ale głowę ma podniesioną ku górze. W ten sposób obecne życie
człowieka związane jest z ziemią, ale jego ostatecznym celem i
przeznaczeniem jest niebo. Ta prawda nabiera szczególnego znaczenia
w liturgii, która choć celebrowana jest przez człowieka na ziemi, to
jednak już teraz zawiera w sobie Bożą rzeczywistość, Bożą obecność.
Postawa stojąca to najbardziej „klasyczna” postawa modlitewna
chrześcijanina, który przez śmierć i zmartwychwstanie Jezusa
Chrystusa został wyzwolony z niewoli grzechu i powołany do życia w
chwale. Ojcowie Kościoła w postawie stojącej widzieli symbol świętej
wolności dzieci Bożych, uwolnionych przez Chrystusa z niewoli
śmierci wiecznej. Ten, kto jest ochrzczony, powstaje z martwych razem
z Chrystusem i odtąd w swoim życiu stara się wybiegać naprzeciw
nadchodzącego Pana. Najlepszym miejscem spotkania ze
zmartwychwstałym Panem jest liturgia. W tym znaczeniu postawa
stojąca wyraża naszą czujność i gotowość na spotkanie z
przychodzącym Chrystusem.
Wyraża także radość z odkupienia. W pierwszych wiekach
Kościoła w czasie liturgii niedzielnej przyjmowano zawsze postawę
stojącą, która symbolizowała zmartwychwstanie Jezusa. W Kościołach
Wschodnich do dziś istnieje zakaz klękania w niedzielę, która uobecnia
wydarzenie zmartwychwstania. Radość wiąże się z dziękczynieniem.
Chrześcijanin, pełen radości ze zbawienia, w postawie stojącej, dziękuje
i uwielbia Boga za wielkie dzieła, których nieustannie dokonuje w
historii, których dokonuje poprzez celebracje liturgiczne.
Przyjęcie postawy stojącej oznacza wyrażenie szacunku dla osób
starszych i bardziej godnych. W liturgii oznacza wyrażenie szacunku i
uwielbienia wobec Boga. Jest także znakiem szacunku i uznaniem Jego

wielkości i majestatu oraz kontemplacją Boga jako jedynego i
najwyższego Pana.
Obecne przepisy liturgiczne dotyczące celebracji Mszy świętej
nakazują postawę stojącą od wejścia kapłana do modlitwy zwanej
kolektą włącznie. Następnie stoi się podczas śpiewu przez Ewangelią, w
czasie proklamacji Ewangelii, wyznania wiary i modlitwy powszechnej.
Stoi się także od wezwania: „Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę
przyjął Bóg Ojciec wszechmogący” aż do śpiewu „Baranku Boży”
włącznie. Wyjątek stanowi tak zwana modlitwa epikletyczna oraz słowa
przeistoczenia, kiedy przyklęka się na oba kolana. Po przeistoczeniu
wstaje się przed aklamacją „Oto wielka tajemnica wiary”. Postawę
stojącą przyjmuje się również na czas modlitwy po Komunii świętej,
błogosławieństwa i rozesłania. Dopuszcza się także przyjmowanie
Komunii świętej w postawie stojącej, zwłaszcza jeśli czyni się to w
procesji komunijnej. Również dziękczynienie po Komunii świętej
można zrobić stojąc.
Postawa siedząca
Postawa taka wyraża skupienie, sprzyja rozważaniu usłyszanego
słowa Bożego. Kiedy więc w czasie Mszy św. siadamy, nie znaczy to,
że nadeszła "chwila odpoczynku". Siadamy w tym celu, aby lepiej
słuchać, aby więcej zapamiętać, aby doskonalej rozważyć słowo, które
Bóg do nas kieruje. Powinna to być postawa człowieka "zasłuchanego",
ale pozostającego w postawie pełnej szacunku. Tej zewnętrznej
postawie skupienia i uwagi winno towarzyszyć otwarcie serca i
gotowość do przyjęcia nauki. Trzeba usłyszane słowo codziennie
wprowadzać w czyn, dlatego właściwa postawa słuchająca jest także
świadectwem gotowości przyjęcia słowa. Z podobnym nastawieniem
uczestniczymy we wspólnym śpiewie lub recytacji psalmów Liturgii
godzin. Nasza modlitwa ma wtedy szczególnie medytacyjny charakter,
ponieważ psalmy są natchnionym słowem Bożym. Postawa siedząca
może także uświadamiać człowiekowi bliskość Chrystusa, który
codziennie ze swymi uczniami zasiadał do stołu. Dziś także zaprasza do
swego stołu wszystkich, którzy w Niego wierzą.
Postawa klęcząca

Postawa klęcząca zarówno jako dłuższa postawa modlitewna,
jak również chwilowy gest, w liturgii chrześcijańskiej oznaczała
wielbienie Boga i była postawą typowo chrześcijańską.
W Nowym Testamencie znajdujemy aż 59 wzmianek o przyjęciu
postawy klęczącej. Miała ona trzy formy: padnięcie na twarz,
upadnięcie do stóp i klęczenie. Przykład modlitwy na klęczkach dał
nam sam Chrystus Pan modlący się w Ogrodzie Oliwnym. Już od IV w.
przyklękano przed świętymi przedmiotami, jak: kościół, próg kościelny,
ołtarz, krzyż oraz przed osobami, jak biskup czy kapłan, na znak
szacunku.
W tym samym okresie postawa klęcząca nabrała również
znaczenia pokutnego i błagalnego. Stała się znakiem człowieka
skruszonego poczuciem winy oraz znakiem prośby człowieka
szukającego opieki i pomocy. Pokutny charakter tej postawy sprawił, iż
niegdyś synody diecezjalne, a nawet Sobór w Nicei (325 r.) zakazywały
w ogóle postawy klęczącej w niedziele i w całym okresie paschalnym.
Klękano natomiast w dni postne oraz w okresie Wielkiego Postu. W XI
w. powstała herezja Berengariusza z Tours, archidiakona tamtejszego
Kościoła. Zaczął on nauczać, iż chleb i wino w trakcie Mszy pozostają
w zasadzie tym, czym były, nie ulegają żadnej istotnej przemianie, a
stają się tylko szczególnymi symbolami Ciała i Krwi Chrystusa.
Reakcją wiernych był rozwój kultu Chrystusa obecnego w Eucharystii;
klękanie znów stało się symbolem wielbienia Boga w pierwotnym
znaczeniu. Przez uklęknięcie człowiek wyraża swoją małość wobec
Boga. Gest ten jest znakiem adoracji: pokornego uwielbienia Bożego
Majestatu. Dzisiaj klęczenie symbolizuje wielbienie Boga. Jest także
znakiem usposobienia modlitewnego, pokutnego i błagalnego. Św.
Hieronim uczył, by przyklęknięciu ciała towarzyszyło także
"przyklęknięcie serca" - a więc należyte usposobienie wewnętrzne. Za
papieżem Benedyktem XVI można powiedzieć: "Gdzie zanika postawa
klęcząca, tam trzeba ponownie nauczyć się klękać" (kard. J. Ratzinger:
Duch liturgii).
Kiedy w czasie Mszy św. zachowujemy postawę klęczącą?
Podczas Modlitwy eucharystycznej, po śpiewie: "Święty...", na słowa:
"Oto Baranek Boży ... Panie, nie jestem godzien...", w czasie adoracji
Najświętszego Sakramentu

Postawa klęcząca jest zasadniczą postawą w czasie sakramentu
pokuty.
Należy odróżnić postawę klęczącą od przyklęknięcia. Podczas
przyklękania klęka się zawsze na prawe kolano i nie czyni się przy tym
żadnych gestów, np. znaku krzyża.
W czasie sprawowania Eucharystii kapłan przyklęka tylko trzy
razy: po podniesieniu Hostii w czasie konsekracji, po podniesieniu
kielicha w czasie konsekracji, w czasie śpiewu Baranku Boży a przed
słowami: "Oto Baranek Boży..."
Z kolei kapłan, wszyscy wierni i usługujący przyklękają w
czasie Wyznania Wiary w uroczystość Bożego Narodzenia i
Zwiastowania Pańskiego na słowa: "I za sprawą Ducha Świętego
przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem". Jest to wyraz
naszego szczególnego w tym dniu uczczenia tajemnicy Wcielenia.
Leżenie krzyżem
Leżenie krzyżem, czyli rzucenie się twarzą na ziemię, zwane
także prostracją, znane było już w Starym Testamencie i jest znakiem
najgłębszej adoracji oraz pokuty. Jest to jeszcze większe uniżenie siebie
wobec Majestatu Bożego aniżeli klęczenie. Leżenie krzyżem
symbolizuje najgłębsze poniżenie siebie i najusilniejszą modlitwę.
Do liturgii rzymskiej padanie na twarz weszło prawdopodobnie
pod wpływem ceremoniału bizantyńskiego. Obecnie celebrans kładzie
się krzyżem przed ołtarzem na początku ceremonii Wielkiego Piątku, na
znak, że Odszedł nasz Pasterz; Jezus Chrystus. Podobnie osoby, które
otrzymują święcenia, padają na twarz i leżą krzyżem podczas śpiewania
Litanii do Wszystkich Świętych. W wielu zgromadzeniach zakonnych,
także przyjmujący profesję zakonną, przybierają postawę leżenia
krzyżem.
Procesja
Procesja (łac. procedare - iść, kroczyć) to szczególna forma
postawy - cały czas w ruchu. Według symboliki liturgicznej wyraża on
wędrówkę Ludu Wybranego z niewoli egipskiej do Ziemi Obiecanej.

Sobór Watykański II naucza, że każda procesja to symbol nowego Ludu
Bożego, pielgrzymującego za Chrystusem i z Chrystusem (na czele
procesji niesiony jest przecież krzyż - znak Jego przejścia od śmierci do
życia) do nieba (do Nowej Ziemi Obiecanej). Szczególną formą
procesji są tzw. procesje teoforyczne, które pojawiły się w liturgii
Kościoła od XIV w., wraz z rozwojem kultu eucharystycznego (gr.
theos - Bóg, foros - nieść). Zwane są one zatem inaczej procesjami
eucharystycznymi, bowiem w ich czasie niesiony jest w monstrancji
Najświętszy Sakrament.
W czasie liturgii Mszy świętej występują następujące procesje:
procesja wejścia, procesja z ewangeliarzem do ambony, procesja
wiernych z darami, procesja komunijna, procesja wyjścia. Inne
procesje, które należałoby jeszcze wymienić to: procesja błagalna w dni
krzyżowe, czyli w trzy pierwsze dni po niedzieli przed uroczystością
Wniebowstąpienia Pańskiego, procesja pogrzebowa z kościoła lub
kaplicy na cmentarz.
Zakończenie
Jak widzimy, postawy są istotnym elementem przeżywania
liturgii, ale przede wszystkim są pięknym, zewnętrznym uwielbieniem
Boga. Starajmy się zawsze patrzeć na liturgię, jak coś, co żyje, i w
czym uczestniczę całym sercem.
Bibliografia:
- www.katecheza.papierolot.com
- Ks. Dariusz Kwiatkowski, Zaczerpnąć ze źródła wody życia. W
świecie liturgicznych znaków, Kalisz 2007
- -http://www.ministranci.archidiecezja.katowice.pl/
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Błogosławieństwo i rozesłanie
Podobnie jak w przypadku innych spotkań, także na
zgromadzeniach liturgicznych wierni byli zarówno witani, pozdrawiani
jak i żegnani. W tym wypadku pożegnanie dokonywało się przez
kapłańskie błogosławieństwo. Najstarsza znana jego forma znajduje się
w „Konstytucjach Apostolskich” (IV w.). Obejmowała ona wezwanie
diakona, aby wierni pochylili głowy oraz modlitwę odmawianą przez
celebransa. Z biegiem czasu obrzędy zakończenia były rozbudowywane
i coraz bardziej upodabniały się do obrzędów wstępnych –
wprowadzono inne modlitwy, śpiewy, formuły błogosławieństwa. W
liturgii bizantyjskiej tym, którzy nie przyjmowali Komunii rozdawano
niekonsekrowane, ale pobłogosławione chleby zwane „autidoron”. W
rzymskim świecie starożytnym kończono zgromadzenie formułą
„Missa” (w Bizancjum również po grecku „Minsa”). Zostało to przejęte
przez chrześcijan i opatrzone znaczeniem religijnym. Zwyczaj
kończenia Eucharystii zwrotem „Ite, Missa est” poświadczony jest od
IV wieku. Poprzedzały go: wyrażenie „Dominus vobiscum” i
odpowiedź ludu „Deo gratias”. Inne ze znanych ówczesnych zakończeń
to: „Idźcie w pokoju” (w Antiochii) czy „Idźcie w pokoju Chrystusa”
(w zachodniej Syrii) – wierni na te słowa odpowiadali „W imię Pana”.
W VIII wieku pojawiło się także w liturgii galijskiej zakończenie Mszy
słowami „Benedicamus Domino”. Popularność tego zwrotu
spowodowała, że w XI wieku stał się on powszechnie używany we
Mszach poza świątecznymi, które nadal kończono słowami „Ite, Missa
est”. Natomiast od XII wieku zakończenie Mszy za zmarłych brzmiało
„Requiescant in pace”.
Gest błogosławieństwa wiernych znakiem krzyża nie był
początkowo praktykowany. Liturgia rzymska kończyła się zawołaniem
„Ite, Missa est”, po którym celebrans udawał się do zakrystii. Kiedy
przechodził obok wiernych – ci prosili go o błogosławieństwo słowami:
„Iube, Domne, benedicere”, na co celebrans odpowiadał „Benedicat nos
Dominus”. Dosyć długo był to przywilej biskupa (chociaż
gdzieniegdzie, np. w liturgii galijskiej, już w VI wieku kapłan po Pater
Noster udzielał błogosławieństwa tym, którzy nie przystępowali do

Komunii). Zwyczaj błogosławienia przez kapłana upowszechnił się
dopiero w XI wieku. Żeby jednak zachować różnicę, biskup
błogosławił, czyniąc znak krzyża ręką, kapłani natomiast posługiwali
się przedmiotami mającymi związek z Eucharystią: kielichem, pateną,
krzyżem, relikwiami, korporałem itp. Od XII wieku błogosławieństwa
zaczęto udzielać już nie w drodze powrotnej, ale od ołtarza, używając
różnych formuł. Ta, która stosowana jest dzisiaj: „Niech was błogosławi
Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty” pochodzi z XIII
wieku. Kiedy błogosławieństwo kapłańskie w XIII wieku zostało
zrównane z biskupim, forma tego ostatniego zostaje poszerzona o
wersety poprzedzające: „Niech Imię Pańskie będzie pochwalone”. Poza
tym biskup błogosławił, czyniąc potrójny (a niekiedy nawet poczwórny
– cztery strony świata) znak krzyża, a słowa błogosławieństwa były
przez niego śpiewane.
Podobnie jak w Emaus
W zrozumieniu sensu tego obrzędu może pomóc biblijne
wydarzenie mówiące o tym, jak dwaj uczniowie, zmartwieni faktem
ukrzyżowania Jezusa i Jego śmiercią, opuszczają Jerozolimę i udają się
do wsi zwanej Emaus. Nic nie wiedzą o zmartwychwstaniu Jezusa.
Podczas drogi dołącza się do nich zmartwychwstały Jezus. Początkowo
Go nie poznają. Tłumaczą Mu, co się stało w Jerozolimie, dlaczego się
smucą. Wtedy Nieznajomy zaczyna im wszystko wyjaśniać i
pokazywać, że musiało się tak stać, bo tak zapisane było u proroków.
Uczniowie zainteresowani tym, co Nieznajomy mówi, zapraszają go, by
zjadł z nimi posiłek. Gdy bierze chleb, odmawia błogosławieństwo i
rozdaje go im, poznają, że to Jezus. W tej samej chwili, gdy Go
rozpoznają, On znika. Uczniowie, nie czekając ani chwili, idą z
powrotem do Jerozolimy, by podzielić się radosną wieścią z innymi. To
biblijne wydarzenie uzmysławia nam, że rozpoznanie Jezusa,
każdorazowe nasze spotkanie z Nim – chociażby podczas Mszy św. –
jest wydarzeniem, którego nie chcemy i nie możemy zachować tylko
dla siebie. Po zakończonej Mszy św., wzbogaceni o nowe wewnętrzne
siły, powracamy – jak uczniowie do Jerozolimy – do naszych domów i
środowisk ze słowem nadziei i miłości. W tym sensie cała liturgia, a
szczególnie Msza św. jest nie tylko szczytem życia chrześcijańskiego,
ale i jego źródłem, bez którego jego nie ma, podobnie, jak nie ma rzeki

bez źródła. Tym samym rozumiemy, dlaczego formuła rozesłania,
zawarta w mszale, brzmi „Idźcie w pokoju Chrystusa”, a nie zaś
„Trwajcie w pokoju Chrystusa”.
Forma błogosławieństwa
Znamy już znaczenie obrzędów zakończenia, teraz je omówmy.
Są dwie formy: prosta i uroczysta. Forma prosta to ta związana z
pozdrowieniem, błogosławieństwem i rozesłaniem. Obok niej jest
jeszcze forma uroczysta. Po pozdrowieniu „Pan z wami” diakon lub
kapłan kieruje zachętę do wiernych, by pochylili głowę na
błogosławieństwo. Kapłan, mając wyciągnięte ręce nad wiernymi,
odmawia modlitwę błogosławieństwa, która składa się najczęściej z
trzech wezwań, po których każdorazowo wszyscy odpowiadają
„Amen”. Po wezwaniach kapłan błogosławi wszystkich znanymi nam
słowami „Niech was błogosławi...” Następnie diakon lub kapłan
wypowiada słowa rozesłania „Idźcie w pokoju Chrystusa”. W mszale
znajdują się 24 formuły uroczystych błogosławieństw, które są
przewidziane na poszczególne okresy liturgiczne, święta Pańskie, jak i
wspomnienia niektórych świętych. Zamiast uroczystej formuły
błogosławieństwa kapłan może odmówić tzw. modlitwę nad ludem. Jest
ona pozostałością starożytnej praktyki, zgodnie z którą kapłan tuż przed
błogosławieństwem modlił się za ludzi powracających do swych
domów, o zdrowie ich duszy i ciała, o wsparcie i pomoc Bożą w ich
trudnościach. W obowiązującym w Polsce mszale jest tych modlitw 26.
Są one przewidziane do odmawiania w konkretnych okresach
liturgicznych, ale i we wspomnienia świętych. Podobnie jak w
przypadku uroczystego błogosławieństwa po pozdrowieniu „Pan z
wami” padają słowa zachęcające do pochylenia głów na
błogosławieństwo. Następnie kapłan odmawia modlitwę nad ludem.
Kończy ją słowo „Amen” wypowiedziane przez wszystkich. Następnie
kapłan błogosławi i rozsyła wiernych, używając formuł wyżej
wspomnianych.
Warto jeszcze wspomnieć o tzw. błogosławieństwie
pontyfikalnym. Różni się ono od błogosławieństwa zwykłego czy
uroczystego.
Różnica
dotyczy
dialogu
przed
samym
błogosławieństwem i towarzyszącym mu potrójnym znakiem krzyża.
Biskup rozpoczyna je od znanych nam słów: „Pan z wami”.

Odpowiadamy: „I z duchem twoim”. Następnie biskup mówi: „Niech
imię Pańskie będzie błogosławione”. Odpowiadamy: „Teraz i na
wieki”. Biskup kontynuuje: „Wspomożenie nasze w imieniu Pana.”
Odpowiadamy: „Który stworzył niebo i ziemię.” Biskup kończy:
„Niech was błogosławi…”, a diakon dodaje: „Idźcie w pokoju
Chrystusa”. Biskup może użyć też jednej z formuł uroczystego
błogosławieństwa lub odmówić modlitwę nad ludem. Czyni to wtedy
bezpośrednio po dialogu, a przed błogosławieństwem.
Błogosławieństwo Franciszkowe
Błogosławieństwo kojarzy nam się ze szczęściem i
pomyślnością, których często sobie życzymy. W znaczeniu
chrześcijańskim odnosi się do szczęścia, które pochodzi od Boga.
Błogosławieni to ci, którzy uczestniczą w szczęśliwości Boga. Im bliżej
więc jesteśmy tego szczęścia wiecznego, tym bardziej jesteśmy
błogosławieni. Zarówno w pismach Franciszka jak i Klary szczęście
związane jest z bliską więzią miłości z Bogiem Trójcą.
Zwyczaj błogosławienia wywodzi się z Biblii, jest darem, który
dotyczy życia i jego tajemnicy. Przynosi dobro, które nie odnosi się do
rzeczy, ale do samego bycia, jest wyrazem stwórczej mocy Boga.
Hebrajskie słowo używane na określenie błogosławieństwa oznacza
prezent i wyraża ideę spotkania osób. Nawet, gdy dotyczy rzeczy
materialnych, to zawsze odnosi się do szczodrobliwości Boga.
Błogosławieństwo pociąga za sobą dobrobyt i powodzenie życiowe,
które są określane jako pokój. Stąd też bardzo często te dwa słowa:
błogosławieństwo i pokój występują razem. Błogosławieństwo jest
obecne na kartach Biblii od Księgi Rodzaju po Apokalipsę1.
W średniowieczu powszechne było, że ojciec i matka rodziny,
przekazywali swym dzieciom ten dar otrzymany od Stwórcy. Przejął go
święty Franciszek, który często błogosławił swoim braciom. Zarówno
błogosławieństwo świętego Franciszka jak i świętej Klary opierają się
na błogosławieństwie Aaronowym: Niech cię Pan błogosławi i strzeże.
Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą
łaską. Niech zwróci ku tobie oblicze swoje i niech cię obdarzy pokojem.
Oba są rozbudowane i mają doniosły i uroczysty charakter. Klara
musiała znać błogosławieństwo, które Franciszek własnoręcznie napisał
dla brata Leona, gdyż był on związany z siostrami z San Damiano, a

wiemy, że nosił to pismo przy sobie z wielką czcią aż do śmierci.
Dlatego też, idąc za przykładem św. Franciszka i św. Klary, pamiętajmy
też, abyśmy siebie błogosławili w codzienności.
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