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Msza Ĳwi÷ta – rozumieå,

Najĳwi÷tsze

ks. Jan Sochoġ SChr, Warszawa

Serce Jezusa

– ŏródğo ĳwi÷toĳci kapğanów
N

ic tak nie zbliőa do siebie tych dwóch poj÷å: „serce” i „kapğaġska ĳwi÷toĳå”, jak uroczystoĳå Najĳwi÷tszego Serca Pana Jezusa. Ğãczy je bowiem pragnienie
poznania Boga i zarazem miğosnego przylgni÷cia do
Niego. Tego rodzaju wydarzenie speğnia si÷ dzi÷ki
Chrystusowi, który – jak opowiadajã Ewangelie – odkrywa przed ludŏmi swoje Serce, ujawniajãc osobistã,
intymnã relacj÷ z Ojcem. W ten sposób zyskujemy
podstaw÷ do kontemplacji Serca Pana Jezusa, ale teő
Jego Czğowieczeġstwa. Wierzymy przecieő, őe jest On
i Bogiem, i Czğowiekiem. Chcãc wi÷c dotrzeå, choåby
tylko w ograniczony sposób, do miary Jezusowego
Serca, aby wedğug niej móc post÷powaå, powinniĳmy
wsğuchiwaå si÷ w treĳci sugerowane przez styl őycia
Chrystusa, w Jego nauczanie, odkrywaå i zapami÷tywaå
fundamentalne zasady, jakimi si÷ kierowağ. Nie mamy
innej moőliwoĳci, aby odczuå miğoĳå Boga objawionã
w Sercu Pana Jezusa.
Przy tym warto uĳwiadomiå sobie, co w najgğ÷bszej istocie oznacza sam termin „serce”. Wspóğczeĳnie kojarzymy go najcz÷ĳciej ze sferã uczuciowoĳci,
emocjonalnoĳci, psychologicznej zaőyğoĳci. Ma to
pewien zwiãzek z tradycjã. Juő u Homera serce stanowi o dynamice radoĳci, zachwytu, ĳmiechu. W nim
mieĳci si÷ miğoĳå; sercem rodzice kochajã swojã córk÷,
a bogowie kochajã pewnych ludzi (m÷őczyzn) i miasta.
Ale serce wyzwala teő uczucia negatywne, na przykğad
gorycz, smutek, gniew, niejasne poőãdanie.
Natomiast w kulturze hebrajskiej poj÷cie „serca”
zyskuje szerszy zakres znaczeniowy. Odnosi si÷ ono
nie tylko do afektów, ale i do myĳlenia, introspekcji,
aktów decyzji; poprzez serce przejawia si÷ zagadkowa
obecnoĳå i dziağalnoĳå Boga. Buduje ono wewn÷trznã przestrzeġ, gdzie moőe dochodziå do spotkania
czğowieka z Bogiem. Nawet jeőeli czğowiek odwraca
si÷ od Stwórcy, lekcewaőy zobowiãzania pğynãce
z przymierza, stara si÷ Go omamiaå róőnego rodzaju
sztuczkami i oszustwami, nie przynosi to nigdy spodziewanych rezultatów, gdyő Jahwe „przenika serce”
(Jer 17,10), widzi to, co najbardziej skryte. Jedynie postawa serca pokornego, skruszonego, nawracajãcego
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si÷ przywraca utraconã wi÷ŏ z Bogiem, który nie chce
ciãgğego pogrãőania si÷ ludu wybranego w ciemnoĳciach grzechu i obiecuje „nowe serce”, ofiarowane
przez Jezusa Chrystusa.
Chrystus wie, őe serce stanowi o wartoĳci czğowieka; ma wielki potencjağ nie tylko uczuciowy
(kocha, l÷ka si÷, trwoőy, gniewa si÷, zazdroĳci, bywa
zatwardziağe i tak dalej), ale i ĳciĳle religijny. Serce
rozpoznaje – uőyjmy wspóğczesnego j÷zyka – ludzkie
„ja”, ĳwiadomy siebie podmiot, wyğaniajãcy z wğasnej
gğ÷bi wszelkie decyzje. W nim wğaĳnie rozgrywa
si÷ tajemnica wiary, która – jeőeli znajdzie w sercu
zakorzenienie i potwierdzenie – zawsze prowadzi
do zbawienia. Tym bardziej őe w sercu i poprzez nie
dziağa Duch Ĳwi÷ty. Dlatego potrafimy kontemplowaå
Serce Jezusa, duchowo zamieszkiwaå w Nim, zyskujãc ğask÷ naĳladowania Mistrza, czyli wst÷powaå na
drog÷ ĳwi÷toĳci. Stãd koniecznoĳå őycia moralnie
uporzãdkowanego, otwartego na potrzeby bliŏnich,
wpatrzonego w sprawy tego ĳwiata, jednak w taki
sposób, őe nie przesğaniajã one ostatecznej perspektywy, jakã jest „wytrwanie przy Panu” (Dz 11,23).
Trzeba byå przygotowanym na pokornã skruch÷,
niekiedy potwierdzonã ğzami, nigdy nie poddawaå si÷
rozpaczy, raczej z wdzi÷cznoĳciã przyjmowaå Jezusowã
őyczliwoĳå, która nie ma granic; zdobyå wyraŏnã ĳwiadomoĳå, őe nawet najwi÷ksza nieprawoĳå nie odğãcza
od Miğosiernego Serca Zbawiciela, co jednak nie znaczy,
őe wszystko wolno. Z woli Boőej zostaliĳmy odkupieni
Krwiã Chrystusa, który grzechy ĳwiata wziãğ na swoje
barki i przepaliğ je cierpiãcã miğoĳciã. Odtãd jeőeli potrafimy kochaå, zbliőamy si÷ do Nieba, stanu wiecznej
szcz÷ĳliwoĳci. Kiedy zaĳ wğada nami egoizm, popadamy
w stan piekielnego odtrãcenia. Tych okreĳleġ uőywamy
dzisiaj z przesadnã ostroőnoĳciã. Jednak nie moőemy
zapominaå o paraleli mi÷dzy wiecznoĳciã őycia i wiecznoĳciã odrzucenia. W tej stawce serce odgrywa rol÷
trudnã do przecenienia. Sprawia, őe angaőujemy cağy
swój duchowy wymiar, wraz z wğadzami rozumu, woli,
uczuå, dãőeġ, aby nasza wiernoĳå Chrystusowi nie zanikağa. Ponadto umacniamy przekonanie, őe serce jest
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cenniejsze od naszej cielesnoĳci, która – choå waőna
– nie moőe staå si÷ pierwszym kryterium dziağania.
Powinniĳmy si÷ wi÷c modliå za duchownych, którzy
sã szczególnie naraőeni na przeróőne niebezpieczeġstwa. Niekiedy uwaőajã si÷ za ludzi „wywyőszonego
stanu”, sycãc si÷ przekonaniem, őe zostali wybrani jako
duchowni, a zatem gruntownie wyróőnieni, gdy chodzi
o sprawy duchowego zaangaőowania. Tymczasem ich
misja jest przede wszystkim darem Chrystusa, b÷dãcym konsekwencjã Jego miğoĳci do ludzi; darem, jaki
dosyå ğatwo roztrwoniå. Duma, próőnoĳå, ezoteryzm
i tak dalej sã bezpodstawne i nie uprawnione. Zresztã
przynaleőnoĳå do okreĳlonego „stanu” czy teő peğnienie pewnego urz÷du w Koĳciele nie definiuje, który
ksiãdz prowadzi „őycie duchowe” lub gdzie okazuje
si÷ autentyczna chrzeĳcijaġska duchowoĳå. Nie naleőy uőywaå okreĳleġ: „specjalna” czy „doskonalsza”
duchowoĳå,, gdy
g y jest
j mowa o kapğanach.
p
Fot.: Danka Witkowska

Kapğaġstwo
– to przecieő

przedğuőenie Serca
i ust Pana Jezusa

6/2009

Ksi÷őa zapominajã teő cz÷sto, őe pozostajã kapğanami przy oğtarzu, w konfesjonale, w szkole, na
ulicy – czyli wsz÷dzie. Ich misja nie odsyğa do őyciowych peryferii. Powinni wystrzegaå si÷ zniech÷cenia
i rozczarowania, które bierze si÷ stãd, őe nie traktujã
wğasnego őycia wewn÷trznego jako najwaőniejszego
przedsi÷wzi÷cia pastoralnego; nadto gubiã praktyk÷
cz÷stej spowiedzi, która sprawia, őe jaĳniej widzi si÷
samego siebie, oraz potrzeb÷ adoracji Najĳwi÷tszego
Sakramentu. Nie zawsze wğaĳciwie rozpoznajã, őe
kapğaġskie őycie duchowe ma byå skoncentrowane
na tym, co obiektywnie waőne. Chodzi tu o prymat
obiektywnej poboőnoĳci kapğaġskiej, czyli zwiãzanie
codziennoĳci z Mszã Ĳwi÷tã, z medytacjã brewiarzowã
i sakramentami. Chodzi teő o wğaĳciwe rozpoznanie,
czym jest ludzkie őycie uczuciowe. Kapğaġstwo –
to przecieő przedğuőenie Serca i ust Pana Jezusa,
zaprezentowany przez Niego styl bycia, w którym
najwaőniejsza jest posğuga sakramentalna, majãca na
celu utrzymanie wiernych na drodze wiary. Nie jest
ono nastawione samo na siebie, lecz trwa jako forma
wspóğtowarzyszenia ludziom (wspólnotom religijnym)
w ich trudzie dorastania do wymogów postawionych
ĳwiatu przez Stwórc÷. Kapğaġstwo jest i musi byå
znakiem sprzeciwu wobec kaődej formy zğa, niesprawiedliwoĳci, grzechu.
Ze strony ksi÷őy wymaga to odwagi i dyscypliny
(takőe tej wynikajãcej z zasady posğuszeġstwa wğadzy koĳcielnej), ale nade wszystko wymaga to wiary
w „czyste i pokorne Serce Jezusa” (Mt 11,29), które –
zwğaszcza po zmartwychwstaniu – ma moc poruszania
ludzkiego serca, wyzwalania silnych emocji religijnych,
poğãczonych ze skróceniem poznawczego dystansu
mi÷dzy czğowiekiem a Bogiem. Ĳw. Ğukasz w swojej
ewangelicznej opowieĳci przytacza charakterystyczne wyznanie uczniów wypowiedziane w drodze do
Emaus: „Czy serce nie pağağo w nas, kiedy rozmawiağ
z nami w drodze i Pisma nam wyjaĳniağ?” (Ğk 24,32).
Kiedy wi÷c Chrystus objawia tajemnice swego Serca,
nie wyğãczajãc podatnoĳci na ból, bezradnoĳå (wszak
jest równieő Czğowiekiem!), wówczas w sposób naturalny wielbimy Go, odnajdujemy duchowy spokój
w kontemplowaniu obrazu Serca Jezusowego. W ten
sposób wyraőamy fascynacj÷ Osobã Chrystusa, który
przyciãga do siebie w sposób zniewalajãcy, urzeka,
olĳniewa, oczarowuje, zachwyca, frapuje, ekscytuje,
rozpala, wreszcie zaprasza do medytacji, aby przywoğaå niektóre tylko formuğy z nad wyraz (w tym przypadku) bogatego polskiego zasobu sğownikowego. Ale teő
wywoğuje l÷k, niepokój, niecodzienne rozdraőnienie.
Co prawda, obecnie nie dochodzi do konfliktów dogmatycznych, jakie miağy miejsce chociaőby podczas
Soboru Efeskiego (431 r.), gdyő őyjemy w epoce niezbyt
czuğej na dogmatyczne wymiary zbawczego or÷dzia,
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Msza Ĳwi÷ta – rozumieå,
niemniej jednak Osoba Chrystusa ğãczy i dzieli zarazem, szczególnie w relacjach tworzãcych si÷ mi÷dzy
róőnymi religiami, choå nie tylko.
My, katolicy, przyjmujemy, őe Prasğowo – Logos,
b÷dãce u poczãtków kosmicznego istnienia, ma wymiar Jezusowego Serca, zatem wskazuje i na ludzkie
serce. Z tej racji moőemy szerzyå wğaĳciwy kult, gdzie
raz b÷dziemy podkreĳlali m÷k÷ Chrystusa, wskazujãc
znaczenie otwartego boku Um÷czonego Mesjasza,
czyli na rol÷ őycia sakramentalnego, innym razem
zwrócimy uwag÷ na obowiãzek zadoĳåuczynienia
za zniewagi uczynione Jezusowemu Sercu oraz nieodzownoĳå odnajdywania w braciach oznak Boskiej
miğoĳci. Jednak zawsze b÷dzie chodziğo o to, aby nie
zagubiå miğoĳci w gãszczu wielu uczuå zmysğowych,
cielesnych, psychicznych, które ograniczajã si÷ do
nieosobowych doĳwiadczeġ.
Czy ksi÷őa bywajã zdolni do takiego religijnego
czynu? I w jaki sposób powinni przenosiå zdobycze
kontemplacji Serca Jezusa w krajobrazy codziennego
posğugiwania? Czy przypadkiem nie stracili zapağu
towarzyszãcego poczãtkom ich pracy kapğaġskiej, nie
zostali opanowani przez ducha nihilizmu i popadajã
w okowy liturgicznej rutyny? Czy starajã si÷ pisaå
dzieje wğasnej duszy przeciw temu wszystkiemu, co
uchodzi w ĳwiatowych rankingach za warte poĳwi÷ceġ? Czy majã w sobie ów duchowy ogieġ potrzebny
do tego, aby przekraczaå uğudy, które cisnã si÷ do ich

umysğów jak krzyki targowych sprzedawców i oddalajã od Serca Chrystusa?
Z tych troskliwych pytaġ wyğania si÷ potrzeba
modlitwy o to, aby kapğani starali si÷ őyå w ĳwi÷toĳci,
w pokornym naĳladowaniu Serca Zbawiciela. W tym
Sercu przejawia si÷ bowiem najgğ÷bszy sens Czğowieczeġstwa Chrystusowego, a poprzez nie najgğ÷bsza
tajemnica Wcielenia: jednoĳå Boskiej i ludzkiej natury
w Bogu-Czğowieku. Oto ŏródğa modlitwy o ĳwi÷toĳå
kapğanów, ugruntowane w rozmyĳlaniu o Najĳwi÷tszym Sercu Pana Jezusa.
Dietrich von Hildebrand, analizujãc uczuciowoĳå
ludzkã i Boskã Boga-Czğowieka, zakoġczyğ swe
rozwaőania fragmentem prefacji na uroczystoĳå Najĳwi÷tszego Serca Jezusowego: „Zaprawd÷ godne to
i sprawiedliwe, sğuszne i zbawienne, abyĳmy zawsze
i wsz÷dzie Tobie skğadali dzi÷kczynienie, Panie, Ojcze
Ĳwi÷ty, wszechmogãcy wieczny Boőe. Z Twojej woli
jednorodzony Syn Twój wiszãcy na krzyőu zostağ przebity wğóczniã őoğnierza, aby otwarte Serce, skarbiec
Boőej hojnoĳci, zlewağo na nas strumienie zmiğowania
i ğaski, aby to Serce, które nigdy nie przestağo pğonãå
ku nam miğoĳciã, byğo schronieniem dla poboőnych,
a dla pokutujãcych otwartã bramã zbawienia”.
Niech ta modlitwa zawsze wyznacza koloryt
i intensywnoĳå czerwcowych (i wszelkich) modlitw
o ĳwi÷toĳå őycia kapğaġskiego.


Zgromadzenie
celebruje liturgi÷

ks. Helmut Jan Sobeczko, Opole
lee

D

o istotnych i najwaőniejszych zgromadzeġ
w őyciu Koĳcioğa naleőã zgromadzenia liturgiczne,
a zwğaszcza coniedzielne zgromadzenie celebrujãce
Eucharysti÷, które dla kaődego pokolenia powinno
byå „ŏródğem i szczytem cağego őycia chrzeĳcijaġskiego” (KL 10). Zanim zostanã omówione poszczególne elementy i zagadnienia zwiãzane z celebracjã
i uczestnictwem we Mszy Ĳwi÷tej, najpierw przyda
si÷ pogğ÷bione spojrzenie na teologi÷ samego zgromadzenia liturgicznego. Dowartoĳciowanie zgromadzenia
liturgicznego pod wzgl÷dem teologicznym, a co za
tym idzie – równieő liturgicznym i pastoralnym, naleőy zaliczyå do zasadniczych osiãgni÷å posoborowej
odnowy w Koĳciele.

Udziağ w zgromadzeniu liturgicznym, zwğaszcza
eucharystycznym, zacz÷to uwaőaå za element konstytutywny őycia chrzeĳcijaġskiego, a samo zgromadzenie – jako podmiot sprawowanej liturgii, co oznacza,
őe liturgii nie celebruje si÷ „dla” zgromadzenia, ale
liturgi÷ na mocy sakramentu chrztu celebruje cağe
zgromadzenie. Ĳwiadomoĳå tego faktu sprawia, őe
uczestnictwo stağo si÷ teő bardziej czynne i owocne.
Ponadto stağo si÷ oczywiste, őe zgromadzenie liturgiczne stanowi podstawowy znak w liturgii, który
teologicznie powinien byå poprawnie odczytany.
Podstawã teologicznej interpretacji kaődego znaku
liturgicznego muszã byå teksty biblijne i patrystyczne.


aby lepiej uczestniczyå
Dzisiaj nie wystarczy juő jedynie prawne okreĳlenie zgromadzenia
liturgicznego jako grupy ludzi ochrzczonych, zebranych w imi÷ Chrystusa
celem sprawowania liturgii w oparciu o zatwierdzone przez kompetentnã
wğadz÷ koĳcielnã ksi÷gi liturgiczne. Okreĳlenie to musi byå uzupeğnione
istotnymi elementami teologicznymi, które na nowo przypomniağ Sobór
Watykaġski II. Podstawowã treĳå teologicznã zgromadzenia liturgicznego moőna sprowadziå do nast÷pujãcych wymiarów: chrystologicznego,
pneumatologicznego i eklezjalnego.

W czerwcu
warto by...

1. W ZGROMADZENIU LITURGICZNYM
OBECNY JEST CHRYSTUS

W formach poboőnoĳciowych od wieków ĳrednich prawie zapomniano o fundamentalnej prawdzie, őe równieő w zgromadzeniu liturgicznym
obecny jest cağy Chrystus: Gğowa i czğonki. Prawie cağa uwaga koncentrowağa si÷ wówczas przede wszystkim na obecnoĳci pod postaciami
eucharystycznymi, co znalazğo swój wyraz w mocno rozbudowywanych
formach kultu eucharystycznego zarówno podczas, jak i poza Mszã Ĳwi÷tã. Jednak w tym samym czasie zacz÷ğa zanikaå ĳwiadomoĳå wielorakiej
obecnoĳci Chrystusa w celebrowanej liturgii.
O sposobach obecnoĳci Chrystusa w liturgii soborowa Konstytucja o liturgii ĳwi÷tej mówi w artykule 7., i to w kontekĳcie teologii zgromadzenia,
stwierdzajãc w poprzedzajãcym artykule, őe „[…] w dzieġ Zesğania Ducha
Ĳwi÷tego Koĳcióğ ukazağ si÷ ĳwiatu” jako zgromadzenie tych, „którzy
przyj÷li mow÷ Piotra, «zostali ochrzczeni» i «trwali w nauce Apostoğów
i we wspólnocie, w ğamaniu chleba i w modlitwie […], chwalãc Boga»
(Dz 2,41-42.47). Od tego czasu Koĳcióğ nigdy nie zaprzestawağ zbieraå
si÷ na odprawianie paschalnego misterium, czytajãc to, «co byğo o Nim
we wszystkich pismach» (Ğk 24,37), sprawujãc Eucharysti÷” (KL 6).
W kolejnym artykule konstytucja soborowa stwierdza, őe to wielkie
misterium Chrystusa moőe si÷ urzeczywistniå w liturgii gromadzãcego si÷
Koĳcioğa jedynie dzi÷ki Jego aktywnej obecnoĳci: „Dla urzeczywistnienia
tak wielkiego dzieğa Chrystus jest zawsze obecny w swoim Koĳciele,
szczególnie w czynnoĳciach liturgicznych. Jest obecny w ofierze Mszy
Ĳwi÷tej, czy to w osobie odprawiajãcego, gdyő «Ten sam, który kiedyĳ
ofiarowağ si÷ na krzyőu, obecnie ofiaruje si÷ przez posğug÷ kapğanów»
(Sobór Trydencki, sesja XXII, 17), czy teő zwğaszcza pod postaciami eucharystycznymi. Obecny jest mocã swojã w sakramentach tak, őe gdy ktoĳ
chrzci, sam Chrystus chrzci. Jest obecny w swoim sğowie, albowiem gdy
w Koĳciele czyta si÷ Pismo Ĳwi÷te, wówczas On sam mówi. Jest obecny
wreszcie, gdy Koĳcióğ modli si÷ i ĳpiewa psalmy, gdyő On sam obiecağ:
«Gdzie dwaj albo trzej sã zebrani w imi÷ moje, tam jestem poĳród nich»
(Mt 18,20)” (KL 7). Dla omawianego tu zagadnienia obecnoĳci Chrystusa
w zgromadzeniu liturgicznym fundamentalne znaczenie ma powoğanie
si÷ na powyőszy tekst biblijny.
Kwestia wielorakiej obecnoĳci Chrystusa byğa mocno dyskutowana na
Soborze Watykaġskim II. Domagano si÷ wi÷kszej precyzacji w odróőnianiu poszczególnych rodzajów obecnoĳci, zwğaszcza odnoĳnie do obecnoĳci Chrystusa pod postaciami eucharystycznymi. Podkreĳlano jednak, őe
w porzãdku czasowym Chrystus najpierw obecny jest w zgromadzeniu
zwoğanym w Jego imi÷ i dzi÷ki tej obecnoĳci mogã pojawiaå si÷ dopiero
kolejne, zwğaszcza w sğowie oraz pod postaciami chleba i wina.
Dyskusj÷ ojców soborowych i innych teologów o róőnicy zachodzãcej
pomi÷dzy poszczególnymi sposobami obecnoĳci, zwğaszcza w relacji do

PROBOSZCZ PODPOWIADA
ZANIM DZIECKO PRZYSTâPI
DO PIERWSZEJ KOMUNII ĲWIöTEJ
W czerwcu cz÷sto majã miejsce
Pierwsze Komunie Ĳwi÷te i pierwszokomunijne rocznice. Zatem jest
to dobry czas dla rodziców, a takőe
rodziców chrzestnych do wğasnej
refleksji i rozmowy z dzieckiem. Na
podstawie wğasnych doĳwiadczeġ
mogã oni opowiedzieå dziecku:
• jak waőne znaczenie w őyciu
ma przyjmowanie Komunii Ĳwi÷tej,
• jak wielkim oparciem dla kaődego czğowieka jest Eucharystia, jak
ogromna jest w niej siğa,
• jak bardzo Sakrament ten pomaga w codziennym podãőaniu
przez trudny ĳwiat.
Przygotowanie do Pierwszej
Komunii Ĳwi÷tej – to tak naprawd÷
przygotowanie do pierwszego peğnego uczestnictwa w Eucharystii. Musi
wi÷c ono obejmowaå nast÷pujãce
wymiary: sğowo Boőe, sakramentalnã obecnoĳå Chrystusa i wynikajãcã
z niej miğoĳå wobec wspólnoty – mistycznego Ciağa Chrystusa, przeőywanie Dnia Paġskiego oraz modlitw÷ osobistã, a wreszcie podj÷cie
chrzeĳcijaġskiej odpowiedzialnoĳci.
Dopiero gdy przygotujemy dziecko
do przeőywania tych wszystkich
elementów, moőemy powiedzieå,
őe przygotowaliĳmy je do peğnego
udziağu w Eucharystii.
1. Trzeba nauczyå dziecko modlitwy indywidualnej i wspólnotowej.
2. Liturgia sğowa jest integralnã
cz÷ĳciã Mszy Ĳwi÷tej. Dlatego
cd. na s. 7

4

6//20
6/2009
2009
09

6/2009
6/
6/2009
2009
20

5

Msza Ĳwi÷ta – rozumieå,
nauki o realnej i substancjalnej obecnoĳci Chrystusa w postaciach eucharystycznych, jednoznacznie rozstrzygnãğ papieő Paweğ VI w encyklice
Mysterium fidei z 3 IX 1965 roku. Odwoğujãc si÷ do Konstytucji o liturgii
ĳwi÷tej nr 7. i ĳw. Augustyna, papieő stwierdza: „Wszyscy wiemy, őe nie
jeden jest sposób obecnoĳci Chrystusa w swym Koĳciele. Dobrze wi÷c
b÷dzie zastanowiå si÷ nieco dğuőej nad tã tak bardzo radosnã sprawã,
którã zwi÷ŏle wyğoőyğa Konstytucja o ĳwi÷tej liturgii (nr 7). Obecny
jest Chrystus w swoim modlãcym si÷ Koĳciele, poniewaő On sam jest
tym, «który za nas si÷ modli, który w nas si÷ modli i do którego my si÷
modlimy. Modli si÷ za nas jako nasz kapğan, modli si÷ w nas jako nasza
Gğowa, modlimy si÷ i my do Niego jako do naszego Boga» (ĳw. Augustyn,
In Ps 85, 1, PL 37, 1081)”. Nast÷pnie po wyliczeniu róőnych sposobów
obecnoĳci Chrystusa w Koĳciele Paweğ VI stwierdza, őe „odmienny – i to
najwyőszy – jest sposób, w jaki Chrystus pozostaje obecny w swoim
Koĳciele w sakramencie Eucharystii”; tu obecny jest bowiem w sposób
rzeczywisty (realny) i substancjalny. Waőnym stwierdzeniem tej encykliki
jest równieő to, őe tej rzeczywistej obecnoĳci Paweğ VI nie ogranicza tylko do postaci eucharystycznych, ale rozciãga jã na wszystkie pozostağe
sposoby obecnoĳci Chrystusa w Koĳciele: „Ta obecnoĳå (w Eucharystii)
wszakőe nazywa si÷ «rzeczywistã» nie w sensie wyğãcznoĳci, jakby inne
nie byğy «rzeczywiste», ale przez szczególnã doskonağoĳå, bo jest substancjalna”. A zatem obecnoĳå Chrystusa w zgromadzeniu liturgicznym
jest rzeczywista (realna), co pociãga za sobã cağy szereg konsekwencji
natury liturgiczno-pastoralnej.

Fot.: Eluta Staġko-Smierzchalska

aby lepiej uczestniczyå
3. STRUKTURA HIERARCHICZNA

I PODZIAĞ FUNKCJI
W ZGROMADZENIU LITURGICZNYM

Zgromadzenie liturgiczne jest prawdziwym ukazaniem si÷ (epifaniã)
Koĳcioğa, w którym őyje i dziağa Chrystus, i to cağy Chrystus: Gğowa
i czğonki. Dlatego do istoty misterium Koĳcioğa, a tym samym zgromadzenia liturgicznego, naleőy jego struktura hierarchiczna. Zgromadzenie
liturgiczne jako szczególna manifestacja Koĳcioğa – sakramentu jednoĳci
skğada si÷ z wielu czğonków, zorganizowanych i zjednoczonych „pod
przewodnictwem biskupów” (KL 26). Chrystus ustanowiğ dla wzrostu
i dobra swego Koĳcioğa „rozmaite posğugi, które majã na celu dobro
duchowe cağego Ciağa” (KK 18). Peğnione w zgromadzeniu posğugi liturgiczne rozróőniamy w zaleőnoĳci od ĳwi÷ceġ (biskup, prezbiter, diakon),
specjalnego ustanowienia (akolita, lektor, nadzwyczajny szafarz Komunii)
oraz czasowego wyznaczenia (sğuőba oğtarza, sğuőba muzyczna, sğuőba
porzãdkowa).
Zgodnie z ogólnã i fundamentalnã zasadã kaődej grupy, równieő
w zgromadzeniu liturgicznym dziağania i posğugi wykonywane sã przez
poszczególne osoby dla wspólnego dobra. Jednak obowiãzuje tu zasada
podziağu funkcji, co mocno akcentuje soborowe postanowienie: „W odprawianiu liturgii kaődy speğniajãcy swojã funkcj÷, czy to duchowny, czy
ĳwiecki, powinien czyniå tylko to i wszystko to, co naleőy do niego z natury rzeczy i na mocy przepisów liturgicznych” (KL 28). Zasada podziağu
funkcji nie wyklucza jednoĳci zgromadzenia, wr÷cz przeciwnie – jednoĳå
t÷ pogğ÷bia i jej sğuőy.
Konstytucja liturgiczna ponadto stwierdza, őe „ministranci, lektorzy,
komentatorzy i czğonkowie chóru równieő speğniajã prawdziwã funkcj÷
liturgicznã. Niech wi÷c wykonujã swojã posğug÷ z tak szczerã poboőnoĳciã
i dokğadnoĳciã […], naleőy wi÷c starannie wychowaå te osoby w duchu
liturgii oraz przygotowaå do odpowiedniego i zgodnego z przepisami wykonywania przypadajãcych kaődemu czynnoĳci” (KL 29).
Z powyőszego wynika, őe swoje miejsce i zadania w Koĳciele majã
równieő ludzie ĳwieccy, którzy zostali „wcieleni przez chrzest w Chrystusa” i stali si÷ „na swój sposób uczestnikami kapğaġskiego, prorockiego
i królewskiego urz÷du Chrystusowego” (KK 31). Wszyscy teő ochrzczeni,
niezaleőnie od peğnionych urz÷dów i posğug, z racji chrztu sã „równi co
do godnoĳci i dziağania, na skutek czego kaődy, zgodnie z wğasnã pozycjã
i zadaniem, wspóğpracuje w budowaniu Ciağa Chrystusowego, jakim jest
Koĳcióğ” (KPK, kan. 208, por. KK 32).
Hierarchiczna cecha Koĳcioğa, który objawia si÷ w zgromadzeniu
liturgicznym, ma równoczeĳnie charakter sğuőebny, dlatego wszystkie
dary i posğugi majã sğuőyå budowaniu Koĳcioğa – Ciağa Chrystusowego
(por. 1 Kor 12,28). Róőnorodnoĳå posğug w Koĳciele jest zatem szczególnym darem Ducha Ĳwi÷tego, który sprawia, őe Koĳcióğ wzrasta jako
zgromadzenie i staje si÷ Koĳcioğem – Wspólnotã sğuőebnã.
Szczególnã posğug÷ w zgromadzeniu peğni kapğan – przewodniczãcy,
w którym równieő obecny jest Chrystus. Przewodniczãcy nie powinien
wykonywaå czynnoĳci, które naleőã do usğugujãcych. Brak sğuőby
liturgicznej ĳwiadczy o niewğaĳciwie rozwini÷tym őyciu liturgicznym
w parafii, zwğaszcza kiedy brak odpowiednio przygotowanych lektorów
i kantorów (psağterzystów). W trakcie celebracji w zgromadzeniu naleőy
eliminowaå kaődy gest, który wewn÷trznie nie jest zwiãzany ze spra-

2. DUCH ĲWIöTY W ZGROMADZENIU LITURGICZNYM
UOBECNIA MISTERIUM CHRYSTUSA

Oprócz wymiaru chrystologicznego istotny w zgromadzeniu liturgicznym jest równieő wymiar pneumatologiczny. W tradycji zachodniej ten
wymiar liturgii zawsze byğ obecny w tekstach liturgicznych, natomiast
mniej w refleksji teologicznej; znacznã popraw÷ obserwujemy dopiero
w okresie posoborowym. Najwaőniejsze jest koġcowe stwierdzenie artykuğu 6. Konstytucji o liturgii ĳwi÷tej, w którym uobecnienie Chrystusa
i Jego zbawczego misterium paschalnego w liturgii zostağo przypisane
„mocy Ducha Ĳwi÷tego (per virtutem Spiritus Sancti)”. Cağy kontekst tego
stwierdzenia odnosi si÷ przede wszystkim do zgromadzenia liturgicznego,
zwğaszcza niedzielnego. Ponadto trzeba stwierdziå, őe kiedy mówimy
o rzeczywistej obecnoĳci Chrystusa w zgromadzeniu sprawujãcym liturgi÷, to równoczeĳnie mówimy o rzeczywistym uobecnianiu si÷ cağego
Jego misterium paschalnego, którego oĳrodkiem i punktem szczytowym
jest Jego m÷ka, ĳmierå i zmartwychwstanie, czyli przejĳcie ze ĳmierci do
őycia (KL 5-6 i 104). To przejĳcie paschalne aktualizuje si÷ równieő w őyciu wiernych (w Koĳciele), i to w sposób sakramentalny w zgromadzeniu
liturgicznym. Mocã Ducha Ĳwi÷tego dokonuje tego rzeczywiĳcie obecny
Chrystus. Obecnoĳå ta nie jest bierna, ale dynamiczna i czynna.
Zatem w oparciu o teksty biblijne w konkluzji naleőy stwierdziå, őe Duch
Ĳwi÷ty w zgromadzeniu liturgicznym, zwğaszcza eucharystycznym:
– jednoczy, gromadzi rozproszonych i oőywia (1 Kor 12,12-13);
– uobecnia Chrystusa i Jego zbawcze misterium (Mt 18,20);
– mówi do zgromadzenia w sğowie Boőym (J 16,13; Ga 3,5; Ef 6,17);
– modli si÷ za nami (Rz 8,26-27; 1 Kor 12,5);
– przemienia, odnawia, oczyszcza (J 20,22-23);

– a takőe posyğa, aby ĳwiadczyå (J 1,33-34; Rz 8,16; Mt 10,19).

W maju
warto by...
PROBOSZCZ PODPOWIADA

w okresie przygotowania do peğnego udziağu w liturgii Eucharystii
konieczne jest zapoznanie dziecka
z Pismem Ĳwi÷tym jako podstawowã ksi÷gã naszej wiary.
3. Wa őn e j e s t k sz t a ğc e nie
w dziecku umiej÷tnoĳci doĳwiadczania i rozumienia sensu ĳwi÷towania,
a takőe ukazywanie niedzieli jako
szczególnego dnia w tygodniu.
4. Wprowadzenie do peğnego
uczestnictwa w liturgii Eucharystii
dokonuje si÷ równieő poprzez
uwraőliwienie dziecka na umiej÷tnoĳå wyraőania Panu Bogu dzi÷kczynienia.
5. Eucharystia jest szkoğã miğoĳci
bliŏniego. Chodzi wi÷c o to, aby
dziecko stale åwiczyğo si÷ w poğãczeniu spotkania eucharystycznego
z pragnieniem wi÷kszego miğowania.
6. Podstawowã rzeczã, na którã
trzeba zwróciå uwag÷, jest ukazywanie dziecku sposobów odkrywania przyjaŏni Pana Jezusa wobec
czğowieka i pozostawania z Nim
w zaőyğej przyjaŏni
Te wszystkie elementy powinny
byå przedmiotem troski rodziców.

UROCZYSTOĲä NARODZIN
ĲW. JANA CHRZCICIELA
Dobrze by byğo, aby dzieġ 24
czerwca stağ si÷ dniem chrzestnego. Jest to bowiem uroczystoĳå ĳw.
Jana Chrzciciela – tego, który Panu
Jezusowi udzieliğ chrztu w Jordanie.
W tym dniu kaődy mógğby w jakiĳ
sposób wyraziå swojã wdzi÷cznoĳå
swoim chrzestnym rodzicom.

LITANIA DO ĲWIöTEGO
JANA CHRZCICIELA
Kyrie, elejson! Chryste, elejson!
Kyrie, elejson!
Chryste, usğysz nas!
Chryste, wysğuchaj nas!
Ojcze z nieba, Boőe,
– zmiğuj si÷ nad nami
cd. na s.
cd
s 9
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Msza Ĳwi÷ta – rozumieå,
wowanã liturgiã, zwğaszcza gesty, które rozpraszajã,
wprowadzajã zdenerwowanie, poĳpiech lub niepokojã
uczestników. Kaődy gest liturgiczny ma swojã gğ÷bokã
wymow÷ i symbolik÷, dlatego winien on byå czytelnie
i poprawnie wykonany. Szczególnã uwag÷ naleőy
zwracaå na dbağoĳå o postaw÷ zewn÷trznã, na jakoĳå
szat liturgicznych, na wğaĳciwy wystrój prezbiterium
i cağego wn÷trza ĳwiãtyni, na odpowiednie oĳwietlenie
i nagğoĳnienie. Istotnym i bardzo waőnym elementem liturgii b÷dzie równieő odpowiednio wykonana
muzyka organowa oraz ĳpiew celebransa i cağego
zgromadzenia.
Odprawiajãcy kapğan – jako przewodniczãcy – odpowiada za jakoĳå cağej celebracji liturgii, a ta zaleőeå
b÷dzie przede wszystkim od dobrego przygotowania
wszystkich uczestników liturgii. W dğugofalowym wychowywaniu naszych zgromadzeġ liturgicznych naleőy
przezwyci÷őaå postaw÷ indywidualistycznã, wypiel÷gnowanã przez minione wieki, a polegajãcã na wyğãcznej relacji „ja i Pan Bóg”, a nie „my”. Z teologicznego
i antropologicznego punktu widzenia zgromadzenie
liturgiczne to wspólnota, w której jest si÷ „dla innych”,

jest si÷ „z innymi”. Chrzeĳcijanin moőe modliå si÷ sam,
natomiast liturgi÷ moőe celebrowaå jedynie w ğãcznoĳci
z drugimi. Dlatego teksty liturgiczne zawsze sã wypowiadane w liczbie mnogiej. Na liturgii jej uczestnicy nie
powinni byå sobie obcy. W zgromadzeniu liturgicznym
„byå z innymi” oznacza dzielenie si÷ őyciodajnymi darami, to wspólne spoőywanie (przyjmowanie) pokarmu
sğowa, a w uczcie eucharystycznej równieő Chleba
őycia i Kielicha zbawienia. Wspólnota liturgiczna jest
równoczeĳnie wspólnotã wzajemnej komunikacji mi÷dzyludzkiej, a takőe mi÷dzy czğowiekiem i Bogiem. Podstawowym aktem komunikacji jest sğowo. Bóg kieruje je
do zebranych zwğaszcza poprzez proklamacj÷ Ewangelii
i czytanie sğowa Boőego, a zgromadzeni odpowiadajã
ĳpiewami, aklamacjami oraz wypeğnionymi treĳciowo
chwilami milczenia.
W podsumowaniu trzeba mocno podkreĳliå, őe
o jakoĳå zgromadzenia liturgicznego naleőy si÷ bardzo
troszczyå i oddawaå mu najwyőszy szacunek, poniewaő w nim mocã Ducha Ĳwi÷tego w sposób rzeczywisty (realny) obecny jest Chrystus, który równoczeĳnie
kaődego uczestnika uĳwi÷ca i zbawia.


Przygotowanie Koĳcioğa
ks. Krzysztof Filipowicz, Warszawa

na Boskã wymian÷ darów

W

e Mszy Ĳwi÷tej zwykğo si÷ wyróőniaå jej dwie
podstawowe cz÷ĳci, mianowicie: liturgi÷ sğowa i liturgi÷ eucharystycznã. Oczywiĳcie, jest to prawda,
choå moőe troch÷ upraszczajãca bogactwo tego, co
Konstytucja o liturgii ĳwi÷tej Soboru Watykaġskiego II
nazwağa ŏródğem i szczytem őycia chrzeĳcijaġskiego.
Ogólne wprowadzenie do Mszağu Rzymskiego, idãc
w tym wzgl÷dzie za naukã soborowã, w numerze 28.
stwierdza: „Msza Ĳwi÷ta skğada si÷ jakby z dwóch
cz÷ĳci, mianowicie z liturgii sğowa i z liturgii eucharystycznej, które tak ĳciĳle ğãczã si÷ ze sobã, őe tworzã
jeden akt kultu. Albowiem we Mszy Ĳwi÷tej zostaje
zastawiony zarówno stóğ sğowa, jak i Chrystusowego
Ciağa, z którego wierni czerpiã nauk÷ i pokarm. Niektóre zaĳ obrz÷dy rozpoczynajã i koġczã celebracj÷”.
W stwierdzeniu tym moőna doszukaå si÷ sugestii, őe
oprócz zasadniczych cz÷ĳci Mszy Ĳwi÷tej wyróőnia
si÷ obrz÷dy o mniejszym znaczeniu.
Z pewnym rozmysğem uőyto tutaj okreĳlenia:
„o mniejszym znaczeniu”. Zestawianie ze sobã, porów-
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nywanie i ocenianie cz÷ĳci Mszy Ĳwi÷tej, która stanowi,
jak juő to zostağo zauwaőone wyőej, jeden akt kultu,
jest raczej nie na miejscu i trãci niepotrzebnã jakãĳ
scholastycznã w pejoratywnym i tendencyjnym tego
sğowa znaczeniu metodã. Byå moőe obrz÷dy wst÷pne,
bo o nich tu mowa, nie otrzymağy naleőnego sobie miejsca w refleksji liturgiczno-pastoralnej. A szkoda, gdyő
niewãtpliwie sã doskonağym miejscem na zastosowanie
chrzeĳcijaġskiej mistagogii odnoĳnie do gromadzenia
si÷, tworzenia Koĳcioğa i otwarcia na Boskã wymian÷
darów, zachodzãcã w kaődej Mszy Ĳwi÷tej.
Wzorcowe ordo Mszy Ĳwi÷tej jako obrz÷dy wst÷pne poprzedzajãce liturgi÷ sğowa wymienia: wejĳcie,
pozdrowienie, akt pokuty, Kyrie, hymn Chwağa na
wysokoĳci Bogu i kolekt÷. Ogólne wprowadzenie
do Mszağu Rzymskiego zaznacza, őe w niektórych
celebracjach, które zgodnie z przepisami ksiãg liturgicznych mogã byå ğãczone z Mszã Ĳwi÷tã, obrz÷dy
wst÷pne moőna pominãå bãdŏ sprawowaå w szczególny sposób (nr 46).
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WEJĲCIE

Msza Ĳwi÷ta rozpoczyna si÷ procesjã. Po zgromadzeniu si÷ ludu
celebrans wraz z usğugujãcymi udaje si÷ do oğtarza. W orszaku procesyjnym idã: lektorzy, akolici, ministranci, kantor i zamykajãcy orszak
diakon z celebransem. Ksi÷ga Ewangelii, o ile jest niesiona w procesji,
póŏniej kğadziona jest na oğtarzu. W pobliőu oğtarza, wzgl÷dnie na nim,
umieszczony zostaje równieő krzyő i ĳwiece.
W czasie procesji do oğtarza ĳpiewa si÷ pieĳġ na wejĳcie. Ogólne
wprowadzenie do Mszağu Rzymskiego zaznacza, őe ĳpiew ten rozpoczyna celebracj÷, umacnia jednoĳå zgromadzonych, wprowadza ich umysğy
w przeőywanie misterium okresu liturgicznego lub ĳwi÷ta oraz towarzyszy
procesji celebransa i usğugujãcych (nr 47). Okreĳlony zostağ takőe sposób
wykonania tego ĳpiewu: na przemian schola i lud albo kantor i lud, albo
sam lud, albo sama schola. Tekst wykonywanej pieĳni musi byå zatwierdzony przez Konferencj÷ Episkopatu. Moőe byå takőe wykonana antyfona
z psalmem zaczerpni÷ta z Graduağu Rzymskiego lub Graduağu zwykğego.
Jeőeli nie wykonuje si÷ ĳpiewu na wejĳcie, wówczas naleőy wykonaå
antyfon÷ podanã w Mszale. Recytujã jã wierni lub niektórzy z nich albo
lektor. W przeciwnym razie wykonuje jã sam celebrans, który moőe to
uczyniå w formie wst÷pnej zach÷ty (nr 48).
Ĳpiew na wejĳcie – dawny introit – posiada bardzo bogatã histori÷.
Przyjmuje si÷, őe jego poczãtki si÷gajã liturgii papieskiej z V wieku. Poczãtkowo procesja na wejĳcie odbywağa si÷ w milczeniu. Jednak w okresie
rozwoju liturgii stacyjnej zğagodzono surowoĳå tego obrz÷du poprzez
ĳpiew wykonywany na sposób antyfonalny. Wyróőnia si÷ formy proste
i rozbudowane. W skğad introitu wchodziğa antyfona, psalm, wzgl÷dnie
jego werset, doksologia. W zaleőnoĳci od czasu trwania procesji i architektury budynku antyfon÷ moőna byğo powtarzaå nawet po kaődym
wersecie psalmu. Tekst introitu nie zawsze byğ zaczerpni÷ty z Psağterza,
jak na przykğad Requiem z apokryfu; taki introit okreĳlano jako irregularis
w przeciwieġstwie do regularis, czyli psalmu czy innego tekstu biblijnego. Wiek VIII przyniósğ znaczny rozwój procesu muzycznego introitu,
zahamowany dopiero przez reform÷ Piusa V. Muzycznemu wzbogaceniu
ulegağa antyfona kosztem tekstu psalmu do tego stopnia, őe ograniczano
si÷ do jednego wersetu. Nie bez znaczenia byğ teő zwyczaj umieszczania
zakrystii w pobliőu prezbiterium. Muzycznemu wyrafinowaniu nie mogğy teő sprostaå wspólnoty parafialne. W renesansie pojawiğy si÷ takőe
kompozycje wielogğosowe introitów. Poczãtkowe sğowa dawağy niekiedy
nazw÷ Mszy dnia: Requiem, Rorate, Gaudete, Laetare.

W maju
warto by...
PROBOSZCZ PODPOWIADA

Synu, Odkupicielu ĳwiata, Boőe,
– zmiğuj si÷ nad nami
Duchu Ĳwi÷ty, Boőe,
– zmiğuj si÷ nad nami
Ĳwi÷ta Trójco, Jedyny Boőe,
– zmiğuj si÷ nad nami

Ĳwi÷ty Janie Chrzcicielu
– módl si÷ za nami.
Wysğanniku Boőy,
Poprzedniku naszego Zbawiciela,
Gğosie woğajãcy na pustyni,
Zwiastunie prawdy,
Wskazujãcy drog÷ do nieba,
Ĳwiatğo Proroków,
Przykğadzie m÷czenników,
Któryĳ przed swoim pocz÷ciem
byğ oznajmiony przez Anioğa,
Któryĳ otrzymağ swoje imi÷
z nieba,
Który poĳwi÷ciğeĳ si÷ najdoskonalszej miğoĳci na sğuőb÷ Jezusa
Chrystusa,
Który przygotowağeĳ drog÷
do prawdziwej pokuty,
Który nawróciğeĳ przez nauk÷
i przykğad niezliczonã liczb÷
ludzi do Boga,
Który wypowiedziağeĳ nieustraszony Herodowi prawd÷ w oczy,
Który dla prawdy krew swojã
przelağeĳ,
O chwalebny patronie i or÷downiPOZDROWIENIE OĞTARZA
ku przed Bogiem,
I ZGROMADZONEGO LUDU
My, grzeszni, ciebie prosimy
Pozdrowienie oğtarza dokonuje si÷ przez gğ÷boki ukğon. Nast÷pnie
– wysğuchaj nas.
celebrans (wspóğcelebrujãcy) i diakon na znak czci cağujã oğtarz. Jeőeli
Abyĳ nam ğask÷ pokuty i poprawy
podczas danej Mszy stosuje si÷ kadzidğo, nast÷puje okadzenie oğtarza
őycia uprosiå raczyğ,
i krzyőa (OWMR nr 49).
Abyĳ dla nas pomnoőenie wiary,
Zwyczaj cağowania oğtarza rozpowszechniğ si÷ pod koniec IV wieku
nadziei i miğoĳci uprosiå rai przyjmuje si÷, őe odbyğo si÷ to pod wpğywem zwyczajów pogaġskich.
czyğ,
Przed pocağunkiem odmawiano krótkã modlitw÷. Cağowano takőe ksi÷Abyĳ nam czystoĳå duszy i ciağa
g÷ Ewangelii, a od wieku XII takőe krucyfiks. Pod koniec ĳredniowiecza
wyprosiå raczyğ,
przyjãğ si÷ zwyczaj cağowania obrazu przedstawiajãcego ukrzyőowanie,
Abyĳ nam w godzinie ĳmierci doktóry nast÷pnie umieszczano w mszale po prefacji. Towarzyszyğy temu
pomóc i przy sãdzie za nami
róőne formuğy zaczerpni÷te z adoracji krzyőa w Wielki Piãtek. Praktyki
wstawiå si÷ raczyğ,
te usunãğ Mszağ Piusa V.

cd na ss. 11
cd.
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Msza Ĳwi÷ta – rozumieå,
Ucağowanie oğtarza byğo i jest oznakã czci
i szacunku. Dotyczy to oğtarza jako miejsca ofiary
eucharystycznej. Pocağunek ten uwaőa si÷ równieő
za pozdrowienie samego Chrystusa. Zwyczaj umieszczania w mensie (portatylu) relikwii pociãgağ za sobã
takőe oddanie im czci. Odczytywano to jako wejĳcie
w kontakt z Koĳcioğem tryumfujãcym, walczãcym
i cierpiãcym. Z biegiem czasu zwielokrotniano liczb÷
tych pocağunków.
Okadzanie oğtarza, krzyőa, a w okresie wielkanocnym i paschağu jest zwyczajem fakultatywnym.
I chociaő moőe byå stosowane we wszystkich formach
Mszy, zwyczajowo stosuje si÷ je podczas uroczystych
celebracji. Zwyczaj ten, podobnie jak pocağunek,
stosowany byğ bardzo szeroko w pogaġstwie. Kult
chrzeĳcijaġski przez dğugi czas dystansowağ si÷ od
tego zwyczaju. W mentalnoĳci pogaġskiej kadzidlany
dym byğ poniekãd materializacjã bóstwa. Nie bez znaczenia byğ fakt, őe spalenie kadzidğa przed posãgami
bóstw czy wğadców przez chrzeĳcijan traktowano
jako wyparcie si÷ wiary. Kadzidğa uőywano takőe
w ceremoniale dworskim. W kulcie chrzeĳcijaġskim
kadzidğo pojawia si÷ od IV wieku przewaőnie na
Wschodzie. Na Zachodzie pojawia si÷ ono póŏniej,
w liturgii papieskiej, a nast÷pnie rozpowszechnia si÷
w czasach karoliġskich, aby przybraå na sile po wyprawach krzyőowych.
Okadzenie pozostaje niezmiennie gestem uczczenia Chrystusa w symbolu oğtarza, aczkolwiek symbolika kadzidğa jest o wiele bogatsza: znak oczyszczenia,
rozgrzeszenia, ofiary, uwielbienia. W obecnej liturgii
sugerowana jest pewna prostota w posğugiwaniu
si÷ kadzidğem, chociaő zwraca si÷ uwag÷ na bogate
znaczenie biblijne kadzidğa, tendencje ekumeniczne
– kadzidğo uőywane jest obficiej w chrzeĳcijaġstwie
wschodnim – i podkreĳla si÷ walory terapeutyczne:
kadzidğo jest jednym z elementów tworzenia ĳwi÷ta,
radoĳci, wprowadza w ĳwiat pozazmysğowy.
Po uczczeniu oğtarza celebrans udaje si÷ na
miejsce przewodniczenia i z cağym zgromadzeniem
wykonuje znak krzyőa. Jest to krótkie wyznanie wiary,
przypominajãce, őe ŏródğem zbawienia jest krzyő i őe
z przebitego boku Chrystusa na krzyőu zrodziğ si÷
Koĳcióğ. Jednoczeĳnie znak krzyőa zawsze nawiãzywağ
do chrztu.
Formuğy pozdrowienia zawarte w Mszale pochodzã z Pisma Ĳwi÷tego. Celebrans uznaje w zgromadzonych Lud Boőy i aktywnã obecnoĳå Boga mi÷dzy
nimi. Odpowiedŏ: I z duchem twoim w rozumieniu
nastr÷cza pewne trudnoĳci. Niezaleőnie od semickiego
charakteru tego wyraőenia, wolno jã interpretowaå
w duchu charyzmy kapğaġskiego urz÷du. Zgromadzona wspólnota uznawağaby tym samym w kapğanie
czğowieka, który otrzymağ Ducha Boőego do prze-
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wodniczenia liturgii i jednoczeĳnie pozostaje dla nich
przedstawicielem Koĳcioğa.
Warto zwróciå uwag÷ na pewien charakterystyczny porzãdek: najpierw czci doznaje oğtarz, co
jest swoistym wyrazem postawy wobec misterium
tremendum i fascinosum, a nast÷pnie zostajã pozdrowieni wierni jako zgromadzeni w sakralnym czasie
i miejscu i przez to poddani dziağaniu Boga. Sğowom
pozdrowienia towarzyszy wspólnototwórczy gest
rozkğadanych rãk.
Ogólne wprowadzenie do Mszağu Rzymskiego
w nr. 50. przewiduje moőliwoĳå wprowadzenia w treĳå
Mszy danego dnia. Wprowadzenia dokonuje celebrans, diakon bãdŏ ktoĳ z uczestniczãcych w liturgii.
Zwraca si÷ uwag÷ na to, aby wprowadzenie do Mszy
Ĳwi÷tej byğo bardzo krótkie, proste, komunikatywne,
o charakterze osobowym i dostosowane do wspólnoty. W pewnym sensie funkcja wprowadzenia podobna
jest do ĳpiewu na wejĳcie.

AKT POKUTY

Integralnã cz÷ĳciã obrz÷dów wst÷pnych jest akt pokuty. Moőna go jednak opuĳciå, gdy celebracj÷ poprzedza inne dziağanie liturgiczne, na przykğad procesja. Akt
pokuty wyraőa pojednanie z braåmi i Bogiem. I chociaő
moőna zauwaőaå w nim przebaczajãce walory Eucharystii, to nie zast÷puje on pojednania sakramentalnego. Akt pokuty stanowi spowiedŏ powszechna
lub podobna formuğa. Skğada si÷ on z zach÷ty, chwili
refleksji i rachunku sumienia, wyznania win i proĳby
o przebaczenie, czyli absolucji. Akt pokuty moőe mieå
cztery formy: Spowiadam si÷…, form÷ dialogowanã,
tropowane Kyrie, eleison, aspersj÷.
Spowiadam si÷…, czyli Confiteor, znane byğo na
Wschodzie juő na przeğomie VI i VII wieku, a upowszechniğo si÷ dzi÷ki liturgii frankoġskiej. Z biegiem
czasu rozbudowywano wyznanie win, przywoğywano
ĳwi÷tych, zwğaszcza Maryj÷ i patronów. Recytacja odbywağa si÷ w gğ÷bokim pochyleniu, nawet na kl÷czãco,
a przy wymawianiu sğów: „moja wina” uderzano si÷
w piersi. Liczba pojedyncza podkreĳlağa osobisty charakter przyznania si÷ do win. Po Confiteor nast÷puje
absolucja: „Niech si÷ zmiğuje”, czyli Misereatur.
Forma dialogowana wyznania win skğada si÷ z wersetów biblijnych Jl 2,17 i Ps 85,8, po czym nast÷puje
absolucja.
Trzecia forma, czyli tak zwane tropy, istnieje w postaci litanii ograniczonej do trzech wezwaġ – Kyrie.
Skierowana jest ona do Chrystusa i posiada elementy
uwielbienia. Oprócz zawartych przykğadów w Mszale
moőna tworzyå nowe, biorãc pod uwag÷ teksty liturgiczne danego dnia. Obrz÷d koġczy si÷ absolucjã.
Czwartã formã aktu pokuty jest aspersja, czyli
pokropienie pobğogosğawionã wodã. Ma ona zasto-
6/20
6/
6/2009
/20
2009
2009

aby lepiej uczestniczyå
sowanie w Mszach niedzielnych i ze wzgl÷du na jej zwiãzek ze chrztem,
zalecana jest zwğaszcza w okresie wielkanocnym. Zwyczaj kropienia
pobğogosğawionã wodã pojawia si÷ w VI wieku, praktykowany i rozpowszechniany w klasztorach, szczególnie rozwinãğ si÷ w zachodniej
i póğnocnej Europie.

PANIE, ZMIĞUJ SIö NAD NAMI

Po akcie pokuty nast÷puje aklamacja Panie, zmiğuj si÷ nad nami,
czyli Kyrie, eleison. Aklamacj÷ pomija si÷, jeőeli uőyto formy tropowanej
lub aspersji. Ogólne wprowadzenie do Mszağu Rzymskiego okreĳla t÷
aklamacj÷ jako ĳpiew, w którym wierni oddajã czeĳå Panu i bğagajã Go
o miğosierdzie. Z zasady Kyrie, eleison wykonywane jest przez wszystkich
(nr 52).
Historia liturgii wskazuje, őe aklamacj÷ t÷ znağy i szeroko stosowağy
spoğecznoĳci pogaġskie w stosunku do bóstw i wğadców. Posiadağy one
jednoczeĳnie charakter pochwalny, powitalny, tryumfalny, ale ğãczono je
takőe z proĳbã. W Koĳciele aklamacja ta upowszechnia si÷ od V wieku,
w VIII wieku jej uőywanie bardzo precyzyjnie zaczynajã okreĳlaå rubryki.
Kyrie, eleison otrzymuje takőe bardzo bogatã i wyrafinowanã opraw÷ muzycznã, w renesansie takőe polifonicznã. Praktyki te, jak i liczne tropy Kyrie
usunãğ Pius V. Do dziĳ miejsce aklamacji Kyrie, eleison we Mszy Ĳwi÷tej
nie znalazğo dostatecznego wyjaĳnienia. Zwracano uwag÷ na uwielbienie
Zmartwychwstağego i Jego zwyci÷stwo nad grzechem, czasem przewaőağ
element deprekatywny; dziewi÷ciokrotnym wezwaniem Kyrie nawiãzywano do chórów anielskich i eschatycznego wymiaru Eucharystii, innym
razem nawiãzywano do dramatu pasyjnego!

CHWAĞA NA WYSOKOĲCI BOGU

Sã to pierwsze sğowa staroőytnego hymnu koĳcielnego, zwanego po
prostu Gloria. Nosi on takőe nazw÷ hymnu anielskiego od pierwszych
sğów anioğów w Ğukaszowej relacji o narodzeniu Chrystusa (Ğk 2,14).
Ogólne wprowadzenie do Mszağu Rzymskiego nie pozwala zast÷powaå
tego hymnu innym tekstem. Rozpoczyna go kapğan, schola lub kantor
i ĳpiewany jest przez wszystkich, schol÷ lub na przemian. Jeĳli si÷ go
nie ĳpiewa, naleőy go recytowaå. Hymn wykonuje si÷ w niedziele poza
okresem Adwentu i Wielkiego Postu, w uroczystoĳci, ĳwi÷ta i szczególnie
uroczyste celebracje (nr 53).
Hymn Gloria in excelsis posiada kilka wersji. Najstarsza pochodzi
z IV wieku. Skomponowano go, naĳladujãc kantyki nowotestamentalne.
Poczãtkowo miağ on zastosowanie jedynie we Mszy na Boőe Narodzenie.
Od VI wieku znajduje zastosowanie w innych okresach liturgicznych,
nast÷puje proces silnego wzbogacenia pod wzgl÷dem muzycznym,
zatrzymany przez Piusa V. Hymn jednoczeĳnie uwielbia Boga i zawiera
elementy bğagalne, przez co bardzo dobrze koreluje z poprzednim obrz÷dem – aklamacjã Kyrie.

W maju
warto by...
PROBOSZCZ PODPOWIADA

Baranku Boőy, który gğadzisz
grzechy ĳwiata,
– przepuĳå nam, Panie.
Baranku Boőy, który gğadzisz
grzechy ĳwiata,
– wysğuchaj nas, Panie.
Baranku Boőy, który gğadzisz
grzechy ĳwiata,
– zmiğuj si÷ nad, nami.
Módl si÷ za nami, ĳwi÷ty Janie
Chrzcicielu.
Abyĳmy si÷ stali godnymi obietnic
Chrystusowych.
Módlmy si÷: Boőe, Ty powoğağeĳ ĳwi÷tego Jana Chrzciciela, aby
przygotowağ Twój lud na przyjĳcie
Chrystusa Pana, udziel Twojemu
Koĳcioğowi daru radoĳci w Duchu
Ĳwi÷tym i skieruj dusze wszystkich
wiernych na drog÷ zbawienia i pokoju. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.

WAKACJE

Nawet tak bardzo starajãcym
si÷ byå blisko Boga katolikom, jak
mieszkaġcy Parafii (…), nieğatwo
őyå wedğug norm ewangelicznych.
Oby podczas wakacji udağo si÷
nam wypeğniå doskonale to jedno
wskazanie, które Chrystus skierowağ do swoich uczniów: „Pójdŏcie
[…] i wypocznijcie nieco”. Őycz÷
udanego wypoczynku!
ks. Leszek Slipek, Warszawa

KOLEKTA

Ostatnim elementem obrz÷dów wst÷pnych Mszy Ĳwi÷tej jest kolekta.
Ma ona nast÷pujãcy przebieg: przewodniczãcy wzywa wiernych: „Módlmy
si÷”, nast÷puje milczenie przeznaczone na uĳwiadomienie sobie obecnoĳci
Boga, indywidualnã modlitw÷ celebransa i wiernych, dalej nast÷puje tekst
modlitwy zanoszonej przez celebransa w imieniu zgromadzonych do Boga
bãdŏ Jezusa Chrystusa, co wierni afirmujã odpowiedziã: „Amen”. Kolekta
zostağa prawdopodobnie wprowadzona za czasów Leona Wielkiego. Miağa
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Msza Ĳwi÷ta – rozumieå,
ona wyraőaå charakter roku liturgicznego, inspirowaå
do odpowiedzi Bogu, proklamowaå dzieğa Boőe. Za
poĳrednictwem sğów kapğana zanosi ona proĳby do
Boga przez Chrystusa w Duchu Ĳwi÷tym i w pewnym
sensie zbiera w nadrz÷dnã cağoĳå to, co dokonağo si÷
dotychczas w obrz÷dach wst÷pnych. Kolekta moőe
posiadaå mniej lub bardziej rozbudowanã inwokacj÷: wieczny, wszechmogãcy, najğaskawszy. Posiada
charakter anamnetyczny, przez co ğãczy przeszğoĳå
z teraŏniejszoĳciã i oőywia nadziej÷ zgromadzonych
na wysğuchanie zanoszonych próĳb. Te natomiast
zwiãzane sã z tajemnicã dnia i dzieğami Boőymi wspomnianymi w anamnezie. Kolekta koġczy si÷ trynitarnã
konkluzjã. Ogólne wprowadzenie do Mszağu Rzymskiego przewiduje trzy zakoġczenia w zaleőnoĳci od tego,
w jaki sposób i do kogo skierowana jest kolekta. We
Mszy Ĳwi÷tej zawsze odmawia si÷ tylko jednã kolekt÷
(nr 54). Kolekcie towarzyszy znany z wczesnochrzeĳcijaġskiej sztuki gest podniesionych rãk – gest oranta.

Historia liturgii wskazuje, őe z gestem tym zwiãzane
byğo zwrócenie si÷ ku wschodowi, w czym upatrywano
zwiãzków ze zmartwychwstaniem i Paruzjã.
Obrz÷dy wst÷pne Mszy Ĳwi÷tej oprócz wspomnianych wczeĳniej celów teologiczno-liturgiczno-pastoralnych zakğadajã takőe poznanie si÷, poczucie jednoĳci, koniecznoĳå wspóğdziağania i uznania obecnoĳci
drugiej osoby, czyli speğniajã funkcje psychologiczne.
Rzecz jasna, cel teologiczny jest tutaj nadrz÷dny: ĳwiadomoĳå bycia Koĳcioğem, który gromadzi si÷ wokóğ
Chrystusa i z Chrystusem mocã Ducha Ĳwi÷tego.
Budowaniu tej ĳwiadomoĳci sğuőy ĳpiew na wejĳcie,
obrz÷dy pozdrowienia, akt pokuty, aklamacja Kyrie
i hymn Gloria, aby znaleŏå swe zwieġczenie poprzez
przedğoőenie Bogu próĳb w kolekcie.

LITERATURA:
Ogólne wprowadzenie do Mszağu Rzymskiego. Poznaġ 2004.
B. Nadolski, Liturgika IV. Eucharystia. Poznaġ 1992.
A. J. Nowowiejski, Msza Ĳwi÷ta. Warszawa 2001.

P- wi÷cej
an z wami
niő pozdrowienie

ks. Bogusğaw Nadolski SChr, Poznaġ
Poz

U

cağowawszy oğtarz, celebrans zajmuje miejsce
przewodniczenia i pozdrawia zgromadzonych. Pozdrowienie naleőy do pierwotnych form spotkania – tylko
j
czğowiek jako
osoba moőe pozdrawiaå i na pozdrowienie odpowiadaå. Pozdrowienie
zawsze wyraőa szacunek i uznanie, zawsze ğãczy ludzi ze sobã.
W j÷zyku ğaciġskim pozdrowienie
oddane jest przez wyraz: salutatio. Tkwi w nim sğowo salus,
to znaczy: zbawienie, szcz÷ĳcie,
ratunek. Zatem pozdrowienie
jest daleko gğ÷bszym aktem, niő
tylko podkreĳlenie znajomoĳci czy
pokrewieġstwa. W j÷zyku hebrajskim odpowiednikiem pozdrowienia jest barach, co oznacza
bğogosğawiå. Inna forma nie byğa
znana, ale j÷zyk grecki stosuje
sğowo, które znaczy uĳcisnãå.
Gest celebransa w poğãczeniu ze sğowami pozdrowienia
Fot.: Eluta Staġko-Smierzchalska
posiada o wiele gğ÷bsze znacznie
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niő przypuszczamy. Sğowa pozdrowienia wyj÷te sã
z Pisma Ĳwi÷tego. Boos pozdrowiğ őniwiarzy: „Niech
Jahwe [Pan] b÷dzie z wami!” (Rt 2,4). W pozdrowieniu
celebransa Panem jest Zmartwychwstağy Jezus, zapewniajãcy nas: „A oto Ja jestem z wami przez wszystkie
dni, aő do skoġczenia ĳwiata” (Mt 28,20), ale takőe
obiecujãcy: „Bo gdzie sã dwaj albo trzej zebrani w imi÷
moje, tam jestem poĳród nich” (Mt 18,20). To chrystologiczne znaczenie posiadajã takőe inne formuğy
pozdrowienia przewidziane w Mszale.
Wypowiedziane sğowa pozdrowienia to nie zwykğe
przywitanie si÷: „Dzieġ dobry” czy swoiste podanie
r÷ki. Sğowa i towarzyszãcy im gest potwierdza naszã
przynaleőnoĳå do Koĳcioğa. Zmartwychwstağy Chrystus przychodzi do swoich uczniów, jest pomi÷dzy
nami, z nami, poĳrodku nas. Uczestnicy liturgii w wyniku tej obecnoĳci nie stanowiã juő wi÷cej prostego
zebrania, mitingu zwoğanego nawet w powaőnym i poboőnym celu. Stajã si÷ zgromadzeniem liturgicznym,
sã Koĳcioğem, czãstkã Ciağa Chrystusa. Lud zebrany
jest nosicielem obecnoĳci zbawiajãcego Boga.
Pozdrowienie stanowi wydarzenie, ekspresj÷
faktu, a równoczeĳnie őyczenie wlewajãce nadziej÷,
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aby lepiej uczestniczyå
őe ta obecnoĳå Zmartwychwstağego b÷dzie owocna,
ksztağtujãca őycie.
Teologiczna gğ÷bia pozdrowienia nie dopuszcza
jakiegoĳ chğodu. Wr÷cz przeciwnie – zgromadzenie jest pozdrawiane z szacunkiem, poniewaő jest
kochane. To jest pierwszy dialog, starszy niő pieĳġ
na wejĳcie, i najbardziej uniwersalny w obrz÷dach
wst÷pnych. Wspomina o nim ĳw. Augustyn w Prawie
Boőym (22,8,22). Pozdrowienie i odpowiedŏ ludu
Boőego manifestujã misterium Koĳcioğa – ĳwi÷tego
zwoğania (OWMR 50). Biskup i prezbiter „z godnoĳciã,
ale i z pokorã sğuőy Bogu i ludowi”, przypomina Konstytucja o Liturgii ĳwi÷tej w art. 50. Na pozdrowienie
odpowiadamy: „I z duchem twoim” ĳwiadomi, őe
nie chodzi tu o osob÷, o dusz÷, ducha konkretnego
celebransa, lecz o Ducha Ĳwi÷tego, który zostağ mu
dany w ĳwi÷ceniach, na mocy których dziağa w imieniu Chrystusa, uobecnia Jego dziağanie w konkretnej
wspólnocie. Silnie to podkreĳliğ Jan Chryzostom
w tekĳcie na Zesğanie Ducha Ĳwi÷tego: „Gdyby nie
byğo Ducha Ĳwi÷tego, nie byğoby w Koĳciele pasterzy
i nauczycieli, bo i tych ustanawia Duch Ĳwi÷ty, jak
mówi Paweğ: «Nad którã (trzodã) Duch Ĳwi÷ty ustanowiğ was pasterzami i biskupami» (Dz 20,28)”.
Odpowiedŏ: „I z duchem twoim” odnosi si÷
wğaĳnie do Ducha Ĳwi÷tego, który przez sakrament
ĳwi÷ceġ zostağ dany kapğanowi, aby mógğ dziağaå
w imieniu Chrystusa. Ten wst÷pny dialog warunkuje
w pewnym stopniu dalsze uczestnictwo w Eucharystii widziane w duchu wiary i poddane inspiracjom
Ducha Boőego.
W odpowiedzi zawiera si÷ takőe nasze przekonanie, őe chcemy iĳå za wskazaniami celebransa.
Zwykğa kultura wymaga, aby pozdrowienie nie pozostawağo bez odpowiedzi; to jest podstawowe savoir
vivre liturgii. Tym wi÷cej őe pozdrowienie i odpowiedŏ
nie sã fazami pozdrowienia, ale stanowiã dynamicznã
aktywnoĳå Ducha Boőego. Jako zgromadzenie liturgiczne, jako wğãczeni w Jezusa Chrystusa, inaczej
patrzymy na siebie na wzajem. Budowana od wyjĳcia
z domu wspólnota konkretyzuje si÷. Chcemy kierowaå
si÷ poetykã serca i poetykã spojrzenia, które wynikajã
z wiary. A serce w Biblii – to mniej uczucia, a raczej
wewn÷trzne postanowienia, decyzje, to „miejsce” dyspozycyjnoĳci, otwartoĳci wzgl÷dem Boga i drugiego
czğowieka, rezygnacja z sãdów a priori, odrzucenie
wszelkiej dyskryminacji, stani÷cie na drodze razem
z innymi. Pan jest dla wszystkich ten sam, bogaty
wzgl÷dem wszystkich swoich czciciel bez róőnicy
(por. Rz 10,12).
Serce jest ĳwiatğem, lampã dla ciağa (Mt 6,22), która
widzi i patrzy na innych z pomini÷ciem hipokryzji, bo
ta widzi ŏdŏbğo w oku brata, a belki w swoim oku nie
dostrzega (Mt 7,5).
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Stwierdzenie o tak wielkiej randze gestu i sğów
pozdrowienia nie jest poboőnã interpretacjã. Istnieje
wypracowane w realnoĳci mi÷dzyj÷zykowej okreĳlenie
tego typu gestów. Mówi si÷ o geĳcie, őe jest illokutywny.
Na mocy wypowiedzianego sğowa dokonuje si÷ misteryjna obecnoĳå pewnych aktów. Wğaĳnie liturgia jest
takim czynem, j÷zykiem czynu, j÷zykiem akcji, dziağania. Dziağanie zmierza do komunikacji, zwiãzku, relacji
mi÷dzy Bogiem i ludŏmi. We wszystkich sakramentach
odnajdziemy to prawo: gest-ryt-sğowo-zaistnienie
rzeczywistoĳci zbawczej w mocy Ducha Ĳwi÷tego. Koĳcióğ katolicki nie uőywa liturgii, on jest liturgiã, w niej
dokonuje si÷ uĳwi÷cenie ludzi i uwielbienie Boga. Ale
zasada ta ma zastosowanie nie tylko w odniesieniu do
rytów sakramentalnych. Gest w liturgii naleőy do dziağaġ Koĳcioğa (opus operantis Ecclesiae), one zanurzajã
w Tego, który jest obecny w Misterium.
Celebrans dziağajãcy w imieniu Jezusa Chrystusa
wykonuje gest ogarniajãcy, „obejmujãcy” z miğoĳciã
i őyczliwoĳciã wszystkich zgromadzonych. To ciepğo
powinno byå wr÷cz wyczuwalne w sposobie wypowiadania sğów pozdrowienia, tym wi÷cej w geĳcie,
który wyprzedza sğowa.
Pozdrowienie poprzedzone jest uczynieniem
znaku krzyőa dla podkreĳlenia, őe podejmujemy
dziağanie, które poprzez krzyő bierze swój poczãtek
w Bogu Trójjedynym; dziağanie dokonywaå si÷ b÷dzie
w mocy Trójcy Ĳwi÷tej, w tej mocy, w którã zostaliĳmy
zanurzeni w sakramencie chrztu ĳwi÷tego.
Po pozdrowieniu prawodawca sugeruje, őe „moőe
nastãpiå, i to w bardzo krótkich sğowach, wprowadzenie wiernych w treĳå Mszy Ĳwi÷tej danego dnia”
(OWMR 50). Na podkreĳlenie zasğugujã uőyte przez
prawodawc÷ sğowa: moőe – wprowadzenie moőna
wi÷c pominãå, zwğaszcza gdy uczestnicy liturgii naleőã
do grupy pogğ÷bionych religijnie. W bardzo krótkich
sğowach – poszerzanie wprowadzenia jest niepedagogiczne, őaden czğowiek w őyciu codziennym po
pozdrowieniu nie zamienia si÷ w mówc÷ przypominajãcego, co naleőy czyniå. Przemówienia papieskie czy
wypowiedzi przedstawicieli Kongregacji ds. Liturgii
i Sakramentów przypominajã o tej „krótkoĳci”. Nawet
podane w Mszale zwi÷zğe őyciorysy ĳwi÷tych nie sã
przeznaczone do odczytywania wiernym, lecz dla
orientacji celebransa, do ewentualnego wykorzystania
we wprowadzeniu. W treĳå Mszy dnia – wprowadzenie
nie jest cz÷ĳciã liturgii sğowa ani wyğuszczeniem treĳci czytaġ (od tego jest komentarz przed czytaniami
i homilia). W tym wypadku chodzi o mistagogiczne
wprowadzenie, podkreĳlajãce szczególnoĳå danej
Eucharystii, zach÷cajãce do polecenia si÷ wstawiennictwu danego ĳwi÷tego/ĳwi÷tej (ĳwi÷to, wspomnienie)
czy podkreĳlajãce charakter danego dnia. Wprowadzenie promuje udziağ wiernych w Eucharystii.
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Msza Ĳwi÷ta – rozumieå,

Sğaw j÷zyku Tajemnic÷
kl. Krzysztof Porosğo, Kraków

Ciağa i Najdroőszej Krwi

T

ymi sğowami rozpoczyna si÷ hymn Liturgii
Godzin uroczystoĳci Najĳwi÷tszego Ciağa i Krwi
Chrystusa, którego autorstwo przypisywane jest
ĳw. Tomaszowi z Akwinu. Skãd jednak wzi÷ğa si÷
w Koĳciele ta uroczystoĳå, jak wyglãda jej obchód,
jakie ma dla nas znaczenie?

POWSTANIE UROCZYSTOĲCI

Na powstanie ĳwi÷ta Boőego Ciağa zğoőyğo si÷ wiele
okolicznoĳci. Wierni, którzy w ĳredniowieczu rzadko
przyst÷powali do Komunii Ĳwi÷tej, pragn÷li oglãdaå
(adorowaå) Hosti÷, którã zacz÷to wystawiaå w monstrancjach. Do liturgii zostağo wprowadzone podniesienie Hostii i kielicha. W tym czasie pojawiğy si÷ herezje
negujãce realnã obecnoĳå Chrystusa w Eucharystii, co
Koĳcióğ musiağ skutecznie pot÷piå. Jednak najwaőniejszym wydarzeniem byğy wizje bğ. Julianny z Retine
(koğo Liège) őyjãcej w XIII wieku. Miağa ona ujrzeå
jasnã tarcz÷ ksi÷őyca z ciemnã plamã, która – zgodnie
z zasğyszanymi przy tym sğowami – miağa oznaczaå
brak w Koĳciele ĳwi÷ta szczególnie oddajãcego cz÷ĳå
Najĳwi÷tszej Eucharystii. Komisja teologiczna, w skğad
której wchodziğ takőe Jakub Pantaleone (póŏniejszy
papieő Urban IV), stwierdziğa, őe takie ĳwi÷to nie
sprzeciwia si÷ prawdom wiary, a wr÷cz przeciwnie,
dopeğnia kult Eucharystii w Koĳciele. W 1246 roku
ustanowiono ĳwi÷to Boőego Ciağa, które pierwotnie
odnosiğo si÷ tylko i wyğãcznie do diecezji Liège, a które
byğo obchodzone w czwartek po uroczystoĳci Trójcy
Ĳwi÷tej. Kiedy Jakub Pantaleone zostağ papieőem, jako
Urban IV bullã Transiturus de hoc Mundo ustanowiğ
dla cağego Koĳcioğa uroczystoĳå Najĳwi÷tszego Ciağa
Pana naszego Jezusa Chrystusa. Celem tego ĳwi÷ta
byğo przeproszenie za zniewagi Najĳwi÷tszego Sakramentu, przeciwstawienie si÷ herezjom oraz uczczenie
ustanowienia Eucharystii.
Oczywiĳcie, ĳwi÷to nie rozpowszechniğo si÷ w Koĳciele od razu, ale juő od XIV wieku byğo obchodzone
we Francji, Niemczech, Hiszpanii i w Polsce. Boőe
Ciağo w Polsce obchodzono po raz pierwszy w diecezji
krakowskiej w 1320 roku. Dopiero 100 lat póŏniej
ĳwi÷to obowiãzywağo we wszystkich diecezjach pol-
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skich. Od XV wieku uroczystoĳci towarzyszyğa jedna
procesja eucharystyczna w mieĳcie.
Uğoőenie oficjum (formularz mszalny i Liturgia
Godzin) tej uroczystoĳci wiãzano z osobã ĳw. Tomasza
z Akwinu, nie jest to jednak pewne. Najprawdopodobniejsze jest jego autorstwo sekwencji Lauda Sion, która
nie zostağa wğãczona do nowego Mszağu. Formularz
z Mszağu potrydenckiego zostağ przeniesiony do
Mszağu Pawğa VI z 1970 roku, jednak zostağa zmieniona
nazwa ĳwi÷ta na: uroczystoĳå Najĳwi÷tszego Ciağa
i Krwi Chrystusa (Sanctissimi Corporis et Sanguinis
Christi sollemnitas).

PROCESJA

Procesja eucharystyczna w Boőe Ciağo jest nieco
póŏniejsza niő samo ĳwi÷to. Nie od razu jedno wiãzano
z drugim. Dopiero w XIV wieku procesje spotykamy
w Niemczech, Anglii, Francji, Wğoszech, a potem
i w Polsce. Na powstanie procesji eucharystycznych
zğoőyğo si÷ kilka czynników. Procesje bğagalne stağy si÷
w ĳredniowieczu gğównã formã wyraőania wiary, a ich
znaczenie wzrosğo po wğãczeniu do nich obnoszenia
Sanctisssimum w monstrancji. Wczeĳniej noszono
gğównie relikwie ĳwi÷tych, które publicznie ukazywano. W pierwszych procesjach Boőego Ciağa Hosti÷ noszono w relikwiarzach, gdyő uwaőano jã za najwaőniejszã relikwi÷. Na powstanie procesji eucharystycznych
miağ takőe wpğyw rozwój formy zanoszenia Hostii do
chorych, kiedy kapğanowi zacz÷ğy towarzyszyå grupy
wiernych. Ponadto wierni pragn÷li oglãdaå Hosti÷, aby
wyraziå swojã poboőnoĳå, stãd powstanie monstrancji
i tej formy adoracji Najĳwi÷tszego Sakramentu.
Pierwsza procesja odbyğa si÷ w Kolonii w 1277
roku. Poprzedziğa ona sum÷, która byğa odprawiana
przy wystawionym Najĳwi÷tszym Sakramencie, czego
dzisiaj nie moőna robiå. Warto zaznaczyå, őe pierwsze
procesje miağy charakter bğagalny, byğy formã zadoĳåuczynienia za grzechy i zniewagi wobec Eucharystii.
Jednak w okresie Reformacji bğagalny charakter ĳwi÷ta
zszedğ na drugi plan, zaĳ na czoğo wysun÷ğo si÷ publiczne wyznanie wiary w realnã obecnoĳå Chrystusa
w Eucharystii, a procesja nabrağa charakteru radosnej,
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aby lepiej uczestniczyå
tryumfalnej i wzniosğej uroczystoĳci. Wierni nosili
ĳwiece, muzycy d÷li w trãby, noszono chorãgwie, zaĳ
dzieci sypağy kwiaty.
Waőnym elementem procesji rozwijajãcej si÷
w wersji niemieckiej byğy modlitwy przy czterech oğtarzach, tak zwane statio, symbolizujãcych cztery strony
ĳwiata. Przy kaődym z nich odczytywano poczãtek
poszczególnych Ewangelii, jako form÷ bğogosğawieġstwa. Jednak z czasem nağoőono na niã form÷ rzymskã,
gdzie przy kaődej statio doğãczono bğogosğawieġstwo
Najĳwi÷tszym Sakramentem, co pozostağo do dnia
dzisiejszego. Obecnie przy kaődym oğtarzu czyta si÷
fragmenty czterech Ewangelii zwiãzane tematycznie
z Eucharystiã: ofiara (Mt 26,17-19.26-29), uczta i pokarm
duszy (Mk 8,1-9), sakrament miğoĳci i nieĳmiertelnoĳci
(Ğk 14,16-24) oraz sakrament zjednoczenia (J 15,5-11).
Bğogosğawieġstwa udziela si÷ albo przy kaődym oğtarzu,
albo dopiero na zakoġczenie procesji.
W Polsce w XIV wieku we Wrocğawiu organizowano tylko jednã procesj÷, do której doğãczağy si÷ inne
parafie, ale zawsze z wğasnã monstrancjã. Dopiero od
XVI wieku, zgodnie z rzymskim zwyczajem, zacz÷to
nosiå tylko jednã monstrancj÷. Ĳpiew Ewangelii przy
czterech oğtarzach pojawiğ si÷ w diecezji pğockiej okoğo
1430 roku, a w XVI wieku we wszystkich pozostağych
diecezjach. Uroczystoĳå Boőego Ciağa w religijnoĳci
polskiej nabrağa bardzo duőego znaczenia. W swoim
rozwoju historycznym wiãzağa si÷ ona coraz bardziej
z prostã poboőnoĳciã ludowã. Wierni w radosny sposób mogli zamanifestowaå swojã wiar÷. Szczególnego
znaczenia uroczystoĳå ta nabrağa w czasie niewoli (zabory, komunizm), kiedy stağa si÷ formã wyrazu wiary
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zwalczanej i zakazywanej, a takőe potwierdzeniem
toősamoĳci narodowej.

TAJEMNICA OBECNOĲCI…

Po Soborze Watykaġskim II w czasie Eucharystii
w uroczystoĳå Najĳwi÷tszego Ciağa i Krwi Chrystusa
czyta si÷ Ewangeli÷ odpowiednio do roku A, B, C.
W kaődym roku podkreĳlany jest inny wymiar Eucharystii: Eucharystia pokarmem i napojem (J 6,51-58
– rok A), Ciağo i Krew Chrystusa sã Nowym Przymierzem w Chrystusie (Mk 14,12-16.22-26 – rok B),
Eucharystia – Ofiara Nowego Przymierza (Ğk 9,11b-17
– rok C). Tajemnica Ofiary i Przymierza w Ciele i Krwi
Chrystusa uobecnia si÷ kaődego dnia w Eucharystii.
Dlatego teő w uroczystoĳå Boőego Ciağa trzeba
widzieå przede wszystkim wymiar pamiãtki tego
zbawczego wydarzenia. Najwaőniejsze tego dnia jest
przystãpienie do Eucharystii z czystym sercem, wğãczenie si÷ w t÷ Najĳwi÷tszã Uczt÷ i przyj÷cie w Komunii Ĳwi÷tej Chrystusa ukrytego pod postaciami chleba
i wina. Wraz Nim „wyruszamy wtedy w procesji na
ulice i place miast, które zamieniajã si÷ w pot÷őne
i wspaniağe ĳwiãtynie Boga” – jak to wyraziğ kiedyĳ
ks. Jerzy Grzeĳkowiak. Doskonale t÷ tajemnic÷ Boőej
obecnoĳci uchwyciğ wybitny polski poeta Cyprian
Kamil Norwid:
A pod onym baldachimem
najĳwi÷tsza z dotykalnych i niedotykalnych
na ĳwiecie rzeczy i istot,
kruszyna obecnoĳci Boőej,

szğa…
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Msza Ĳwi÷ta – rozumieå,

Bierzcie i jedzcie

ks. Bogusğaw Kozioğ SChr, Poznaġ
aġ
ġ

DUCHOWOĲä
EUCHARYSTYCZNA

z tego wszyscy…

P

raktycznie wszystkie dokumenty Koĳcioğa, które
dotykajã i omawiajã zagadnienia eucharystyczne,
zach÷cajã równieő do owocnego przeőywania Najĳwi÷tszej Ofiary. Teologia dogmatyczna mówi, őe
sakramenty, a zatem i Eucharystia, sã waőne i skuteczne ex opere operato (przez sam fakt speğnienia
czynnoĳci), czyli niezaleőnie od wiary szafarza czy
teő przyjmujãcego. Jednak rozpatrujãc owocnoĳå
danego sakramentu, teolodzy stwierdzajã, őe wielkã
rol÷ odgrywa tutaj usposobienie przyjmujãcego (por.
KKK 1128). W przypadku Eucharystii, aby móc jã
owocnie przeőyå, od wierzãcych wymaga si÷ z jednej strony wğaĳciwego zrozumienia struktury Mszy
Ĳwi÷tej, a z drugiej – peğnego wğãczenia si÷ w Ofiar÷
Chrystusa poprzez Komuni÷ Ĳwi÷tã. W niniejszym
artykule pochylimy si÷ nad zagadnieniami zwiãzanymi
wğaĳnie z przyjmowaniem Komunii Ĳwi÷tej.

który polega na tym, őe po komunii kapğana wierni
przyjmujã Ciağo Paġskie z tej samej ofiary” (KL 55).
W kontekĳcie powyőszych rozwaőaġ warto poczyniå refleksj÷, czy rzeczywiĳcie kaőda Najĳwi÷tsza Ofiara jest przeőywana przez wiernych w peğni, to znaczy
poğãczona z przyj÷ciem Komunii Ĳwi÷tej. Wydaje si÷
bowiem, őe wielu z tych, którzy oczywiĳcie nie majã
przeszkód w postaci grzechu ci÷őkiego, speğnia to
Chrystusowe polecenie tylko poğowicznie. Na pytanie:
dlaczego tak wielu z wiernych nie odpowiada na to
wezwanie i nie przyst÷puje do Stoğu Paġskiego, jeden
z duszpasterzy próbuje wytğumaczyå ten problem.
„Wi÷kszoĳå prawdopodobnie ze zwykğej oboj÷tnoĳci
i bezmyĳlnoĳci: w zasadzie jest im wszystko jedno,
chcã tylko speğniå niedzielny obowiãzek przy minimum wysiğku. Inni powstrzymujã si÷ ze strachu, őe
popeğniã ĳwi÷tokradztwo i przyjmã Komuni÷ w stanie

Fot.: Katarzyna Artymiak

Chrystus podczas Ostatniej Wieczerzy, wypowiadajãc sğowa do Apostoğów: „Bierzcie i jedzcie, to jest
Ciağo Moje” (Mt 26,26), czytelnie wskazağ na postaw÷,
jakã powinni przyjãå wierzãcy podczas kaődej Mszy
Ĳwi÷tej. Pan Jezus nie uőyğ bowiem zwrotu „bierzcie
i patrzcie”, „bierzcie i trwajcie” czy teő jeszcze innych
sğów. Fakt ten wskazuje jednoznacznie, őe to, co
zostaje zğoőone w ofierze Bogu, to znaczy Chrystus
pod postaciami chleba i wina, jest równoczeĳnie pokarmem dla tych, którzy uczestniczã w Najĳwi÷tszej
Ofierze. Oczywiĳcie, jest równieő moőliwe komunikowanie poza obrz÷dem Mszy Ĳwi÷tej, jednak – jak
mówi Sobór Watykaġski II – „zaleca si÷ usilnie ów
doskonalszy sposób uczestniczenia we Mszy ĳw.,
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grzechu. Jeszcze inni czujã si÷ niegodni i w imi÷ pokory
nie chcã przyjãå Jezusa do serca. Kaőda z tych postaw
i obaw jest w wi÷kszoĳci przypadków nieuzasadniona
i jakby na wyrost” (refleksja ks. M. Pohla, www.opiekun.kalisz.pl). Naleőy wi÷c doğoőyå wszelkich staraġ,
aby wierni przeőywali Eucharysti÷ w peğni, bo takie
usposobienie, jak zostağo zauwaőone na wst÷pie,
moőe zrodziå bğogosğawione owoce na drodze rozwoju zdrowej i gğ÷bokiej duchowoĳci.
Mistrzowie őycia duchowego wskazujã mi÷dzy
innymi na osiem skutków przyjmowania Komunii
Ĳwi÷tej. Sã to: zjednoczenie z Chrystusem; zjednoczenie z Trójcã Ĳwi÷tã; stworzenie wspólnoty wiary
z innymi; pomnoőenie ğaski uĳwi÷cajãcej; wzrost
6/2009

aby lepiej uczestniczyå
miğoĳci; zgğadzenie grzechów; zaczerpni÷cie ze ŏródğa
Sacra Tridentina Synodus przywróciğ praktykowanie
mocy; spotkanie z Chrystusem (por. A. Sğomkowski,
codziennej Komunii Ĳwi÷tej. A przecieő do dziĳ dnia
Teologia őycia duchowego w ĳwietle Soboru Watystatystyki tak zwanych dominicantes (ucz÷szczajãcych
kaġskiego II. Zãbki 2000, s. 249-252). Róőni teolodzy
na Msz÷ Ĳwi÷tã w niedziel÷) i communicantes (przywymieniajã jeszcze inne owoce Komunii Eucharystyczst÷pujãcych do Komunii Ĳwi÷tej) wskazujã, őe wielu
nej. Komuni÷ Ĳwi÷tã nazywajã oni pokarmem duszy,
uczestniczy w Najĳwi÷tszej Ofierze, ale nie karmi si÷
chlebem niebieskim, lekarstwem na nieĳmiertelnoĳå,
Ciağem Paġskim.
Powodów zanikania praktyki cz÷stej Komunii
formã przebywania Boga w czğowieku i czğowieka
Ĳwi÷tej naleőy doszukiwaå si÷ przede wszystkim w obw Bogu czy teő mistycznymi zaĳlubinami duszy
niőaniu si÷ poziomu őycia duchowego. Wierni cz÷sto
z Bogiem (por. M. Figura, Eucharystia. w: Leksykon
nie rozumiejã, czy teő nie doĳwiadczyli
mistyki. red. P. Dinzelbacher. tğum. B.
w swoim őyciu, őe Pan Jezus EucharyWidğa. Warszawa 2002, s. 76). Choåstyczny jest dla nich „Chlebem”, który
by z tych nazw moőna zarysowaå
w trudach őycia jest jedynã ostojã i siğã.
bardzo konkretne dziağanie, które
Zdrowa poboőnoĳå eucharystyczna
sprawia Komunia Eucharystyczna.
domaga si÷, aby wierni ğãczyli swoje
Tylko pobieőna analiza wymienionych
uczestnictwo we Mszy Ĳwi÷tej z przypowyőej owoców wskazuje nam, jak
j÷ciem Komunii Ĳwi÷tej. To wielkie
wielkim Darem jest Komunia Ĳwi÷ta
zadanie dla duszpasterzy, katechetów
dla czğowieka. W niej udziela si÷ wieri spowiedników, aby uĳwiadamiaå
nym bez reszty i cağkowicie sam Jezus
wiernym, jakim Darem jest Komunia
Chrystus, z cağym bogactwem swoich
Ĳwi÷ta oraz jak wielkã stratã jest nieğask i darów. Rzeczywiĳcie speğniajã
przyst÷powanie do Stoğu Paġskiego.
si÷ wówczas sğowa jednej z piosenek
Oczywiĳcie, milczeniem nie moőna
religijnych, tak zresztã ochoczo ĳpierównieő pominãå faktu, őe osobom
wanej podczas uroczystoĳci pierwcz÷sto przyst÷pujãcym do Komunii
szokomunijnych: „Niebo jest w sercu
mym”. A zatem Komunia Ĳwi÷ta naleőy
Ĳwi÷tej moőe groziå rutyna i wypado tych momentów Mszy Ĳwi÷tej,
czenie tejőe praktyki. Dotyczy to takőe
których dogğ÷bne zrozumienie wydaje
ksi÷őy i osób konsekrowanych. Dlatesi÷ wprost niemoőliwe. Ĳw. siostra
go konieczna jest nieustanna refleksja
Faustyna Kowalska napisağa, őe „gdyby
nad tã Wielkã Tajemnicã oraz ciãgğe
anioğowie mogli zazdroĳciå [ludziom],
pogğ÷bianie swojego őycia duchowego
to by to czynili w odniesieniu do dwóch
poprzez umacnianie wiary, rozpalanie
rzeczy: przyjmowania Komunii Ĳwi÷tej
miğoĳci i åwiczenie si÷ w wytrwağoĳci
i cierpienia” (Dzienniczek, 1806).
i pokorze.
Zadziwiajãcã rzeczã jest wi÷c fakt,
Sğuga Boőy o. Ignacy Posadzy napiőe praktyka cz÷stej Komunii Ĳwi÷tej
sağ: „Dzisiejszy zagoniony, bezbronny
Fot.: Katarzyna Artymiak
tak szybko zostağa zmarginalizowana.
czğowiek wydany jest na ğup przemoőW pierwotnym Koĳciele Komunia Ĳwi÷ta wiernych
nej technokracji. Ogğupia si÷ go, wydziera mu si÷ to, co
ğãczyğa si÷ zawsze z Komuniã prezbitera celebrujãcew nim szlachetne i czyste. W koġcu ten czğowiek staje
go Eucharysti÷. Zwyczaj ten trwağ praktycznie do IV
si÷ tylko czãstkã wielkiego aparatu. Wszyscy wielcy
wieku. W tym teő wieku Komuni÷ Ĳwi÷tã starano si÷
myĳliciele naszej doby ostrzegajã przed tym niebezprzyjmowaå nawet codziennie. Ĳwiadczy o tym őycie
pieczeġstwem. Proces dehumanizacji milionów moőe
ĳw. Melanii Mğodszej (383-439) czy teő praktyka őycia
byå powstrzymany zbliőeniem czğowieka do Boga. Bóg
ĳw. Augustyna (354-430). Jednak stosunkowo szybko
Eucharystyczny, b÷dãcy najszczerszym Przyjacielem,
zanika ten zwyczaj przyjmowania Komunii Ĳwi÷tej
musi znaleŏå si÷ w tak dziwnie bezsensownym őyciu
przez wszystkich, którzy uczestniczã we Mszy Ĳwi÷tej.
czğowieka naszego wieku. Eucharystia to zasadniczy
To nowe zjawisko jest do tego stopnia powszechne,
ĳrodek na niedomagania naszych czasów. Tam gdzie
őe ĳw. Ambroőy (339-397) uskarőa si÷, iő wierni ponie ma kontaktu z Eucharystiã, tam czai si÷ widmo
wstrzymujã si÷ od codziennej Komunii Ĳwi÷tej i zadaĳmierci duchowej. Naleőy wzmóc kampani÷ o wi÷kszy
udziağ wiernych w przyst÷powaniu do Komunii ĳw.
walajã si÷ przyj÷ciem tego wielkiego Daru tylko raz na
Nie chodzi tu o ambicje osobiste lub spekulacje starok (por. A. Sğomkowski, dz. cyt., s. 252-254). Potem,
tystyczne. Idzie o to, by jak najwi÷cej dusz wspóğőyğo
jak pokazağa to historia, trzeba byğo dğugich wieków,
z Bogiem” (Dzieğa. t. I, s. 109-110).
aby dopiero papieő Pius XI w 1905 roku dekretem
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Zamyĳlenia w Dzieġ Paġski

7.06.2009 – NAJĲWIöTSZEJ TRÓJCY

TAK MAĞO SĞÓW,
A TAK WIELE ZNACZâ

PIERWSZE CZYTANIE

DRUGIE CZYTANIE

Pwt 4,32-34.39-40

Rz 8,14-17

Bóg jest jeden

Otrzymaliĳmy ducha przybrania za synów

Czytanie z Ksi÷gi Powtórzonego Prawa.

Czytanie z Listu ĳwi÷tego Pawğa Apostoğa
do Rzymian.

Mojőesz tak powiedziağ do ludu:
„Zapytaj dawnych czasów, które byğy przed tobã
od dnia, gdy Bóg stworzyğ na ziemi czğowieka, czy
zaszedğ taki wypadek od jednego kraġca niebios do
drugiego jak ten lub czy sğyszano o czymĳ podobnym? Czy sğyszağ jakiĳ naród gğos Boőy z ognia, jak
ty sğyszağeĳ, i pozostağ őywym? Czy usiğowağ Bóg
przyjĳå i wybraå sobie jeden naród spoĳród innych
narodów przez doĳwiadczenia, znaki, cuda i wojny,
r÷kã mocnã i wyciãgni÷tym ramieniem, dzieğami
przeraőajãcymi, jak to wszystko, co tobie uczyniğ
twój Pan Bóg w Egipcie na twoich oczach?
Poznaj dzisiaj i rozwaő w swym sercu, őe Pan jest
Bogiem, a na niebie wysoko i na ziemi nisko nie
ma innego. Strzeő Jego praw i nakazów, które ja
dziĳ polecam tobie peğniå, by dobrze ci si÷ wiodğo
i twym synom po tobie; byĳ przedğuőyğ swe dni na
ziemi, którã na zawsze daje ci Pan, twój Bóg”.

PSALM RESPONSORYJNY

Zamyĳlenia w Dzieġ Paġski

Bracia:
Wszyscy ci, których prowadzi Duch Boőy, sã synami Boőymi. Nie otrzymaliĳcie przecieő ducha
niewoli, by si÷ znowu pogrãőyå w bojaŏni, ale otrzymaliĳcie ducha przybrania za synów, w którym
moőemy woğaå: „Abba, Ojcze!”. Sam Duch wspiera
swym ĳwiadectwem naszego ducha, őe jesteĳmy
dzieåmi Boőymi. Jeőeli zaĳ jesteĳmy dzieåmi, to
i dziedzicami: dziedzicami Boga, a wspóğdziedzicami Chrystusa, skoro wspólnie z Nim cierpimy po
to, by teő wspólnie mieå udziağ w chwale.

ĲPIEW PRZED EWANGELIâ
Ap 1,8
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Chwağa Ojcu i Synowi, i Duchowi Ĳwi÷temu,
Bogu, który jest i który byğ, i który przychodzi.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Ps 33[32],4-5.6 i 9.18-19.20 i 22
Refren: Szcz÷ĳliwy naród wybrany przez Pana.
Sğowo Pana jest prawe,
a kaőde Jego dzieğo godne zaufania.
On miğuje prawo i sprawiedliwoĳå,
ziemia jest peğna Jego ğaski.
Przez sğowo Pana powstağy niebiosa,
wszystkie gwiazdy przez tchnienie ust Jego.
Bo przemówiğ i wszystko si÷ stağo,
sam rozkazağ i zacz÷ğo istnieå.
Oczy Pana zwrócone na bogobojnych,
na tych, którzy czekajã na Jego ğask÷,
aby ocaliğ ich őycie od ĳmierci
i őywiğ ich w czasie gğodu.
Dusza nasza oczekuje Pana,
On jest naszã pomocã i tarczã.
Panie, niech nas ogarnie Twoja ğaska,
wedğug nadziei, którã pokğadamy w Tobie.
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EWANGELIA
Mt 28,16-20
Chrzest w imi÷ Ojca i Syna, i Ducha Ĳwi÷tego
Sğowa Ewangelii wedğug ĳwi÷tego Mateusza.
Jedenastu uczniów udağo si÷ do Galilei na gór÷, tam
gdzie Jezus im poleciğ. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu
pokğon. Niektórzy jednak wãtpili.
Wtedy Jezus zbliőyğ si÷ do nich i przemówiğ tymi
sğowami: „Dana Mi jest wszelka wğadza w niebie
i na ziemi. Idŏcie wi÷c i nauczajcie wszystkie narody, udzielajãc im chrztu w imi÷ Ojca i Syna, i Ducha
Ĳwi÷tego. Uczcie je zachowywaå wszystko, co wam
przykazağem.
A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aő do
skoġczenia ĳwiata”.
11/2008
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W krótkim opowiadaniu zatytuğowanym Trzej starcy
Lew Toğstoj opisağ spotkanie pewnego biskupa z trzema
mnichami, którzy na odludnej wyspie wiedli poboőny
őywot. Ludzie uwaőali ich za ĳwi÷tych. Biskup poprosiğ kapitana okr÷tu, aby podpğynãğ do wyspy. Pragnãğ
bowiem spotkaå si÷ z tymi ciekawymi mnichami. Tak
si÷ teő stağo. Kiedy tylko okr÷t zacumowağ w pobliőu
wyspy, spuszczono ğódŏ i biskup wraz z marynarzami przypğynãğ do brzegu. Trzej starcy stali na brzegu
i trzymali si÷ za r÷ce. Biskup pobğogosğawiğ ich.
„«Powiedzcie mi – pyta biskup – jak tu őyjecie
i jak Panu Bogu sğuőycie?» Westchnãğ gğ÷boko mnich
ĳredni i spojrzağ na najstarszego, tego zgrzybiağego;
nachmurzyğ si÷ wysoki i teő popatrzyğ na staruszka.
Uĳmiechnãğ si÷ wi÷c starzec najstarszy, najbardziej
leciwy i powiada: «Nie potrafimy, sğugo Boőy, Panu
Bogu, jak trzeba, sğuőyå, sğuőymy samym sobie, samych siebie őywimy». «No to jak si÷ modlicie do Pana
Boga?» – zapytuje biskup. Na to ów starzec odpowiada: «Modlimy si÷ tak: Trzech Was, trzech nas, zmiğuj
si÷ nad nami». I jak tylko wymówiğ te sğowa, wszyscy
trzej starcy podnieĳli oczy ku niebu i zawoğali: «Trzech
Was, trzech nas, zmiğuj si÷ nad nami!». Uĳmiechnãğ
si÷ biskup i powiada: «A, to sğyszeliĳcie coĳ o Trójcy
Ĳwi÷tej, ale modlicie si÷ nie tak, jak naleőy».
I zaczãğ ich nauczaå. Mówiğ o Bogu Ojcu, o Duchu
Ĳwi÷tym i o Synu Boőym. A nast÷pnie uczyğ ich modlitwy Ojcze nasz. Okazağo si÷, őe nie znali tej modlitwy.
Wi÷c biskup cierpliwie powtarzağ wielokrotnie razem
z nimi sğowa Modlitwy Paġskiej. Trwağo to cağy dzieġ!
W koġcu starcy potrafili powiedzieå z pami÷ci sğowa
Ojcze nasz. Wtedy ich poőegnağ i odpğynãğ. Z horyzontu znikn÷li starcy, potem wyspa… Wiatr wzdãğ őagle
statku – ruszyli ku swojemu celowi. Nagle w ciemnoĳci
biskup dostrzegğ jakieĳ ĳwiatğo. Zdawağo mu si÷, őe
to niby jakieĳ ptaki lub inne postaci. Zapytağ sternika,
czy coĳ widzi, ale po chwili sam zauwaőyğ. Sternik zaĳ
z wraőenia wypuĳciğ z rãk ster i powiedziağ: «O, Boőe!
Starcy nas doganiajã, biegnã po wodzie jak po suchym
lãdzie». Trzej ĳwi÷ci m÷őowie zawoğali: «Zapomnieliĳmy, sğugo Boőy, zapomnieliĳmy twej nauki! Dopóki
powtarzaliĳmy, umieliĳmy jã, pami÷taliĳmy; przerwaliĳmy na godzin÷ powtarzanie, jedno sğowo wyskoczyğo
– zapomnieliĳmy, wszystko si÷ poplãtağo. Niczego teraz
nie pami÷tamy, musisz nas nauczyå na nowo».
Biskup przeőegnağ si÷, przechyliğ przez burt÷ w dóğ,
ku starcom, i powiada: «Miğa Panu jest wasza modlitwa, starcy Boőy. Nie ja powinienem was uczyå si÷
modliå. To wy módlcie si÷ za nas, ludzi grzesznych!».
I pokğoniğ si÷ nisko, do nóg, biskup trzem starcom.
A ci zatrzymali si÷, zawrócili i pobiegli z powrotem po
11/2008
2/2009
6/2006
6/2009

wodzie. I aő do rana widaå byğo jasnoĳå z tej strony,
w którã podãőali trzej starcy”.
To opowiadanie (w olbrzymim skrócie) jest tylko
literackã obróbkã starej legendy, którã autor znağ
z rozmaitych ustnych i piĳmienniczych przekazów
dawnej Rusi.
Izraelici równieő zostali pouczeni przez proroka
Mojőesza o tym, kim jest Bóg, co uczyniğ dla swoich
wybranych, szczególnie w ziemi egipskiej. Jakőe waőne sã sğowa proroka: „Poznaj dzisiaj i rozwaő w swym
sercu, őe Pan jest Bogiem, a na niebie wysoko i na
ziemi nisko nie ma innego” (Pwt 4,39). W ten sposób
Mojőesz zaszczepiağ wiar÷ w Jedynego Boga. Ĳwi÷ty
Paweğ bardzo dobitnie ukazağ adresatom Listu do
Rzymian, őe otrzymali ducha przybrania za synów,
a w Ewangelii Jezus prosi swych uczniów, aby nauczali
i chrzcili w imi÷ Ojca i Syna, i Ducha Ĳwi÷tego. W tych
urywkach biblijnych jest zawarta prawda o Bogu,
o Jego tajemnicy wspóğistnienia w trzech Osobach.
Bóg pragnie zbawiå wszystkich ludzi, ale czğowiek
musi zaangaőowaå si÷ w to dzieğo przez wiar÷.
Ojcze nasz, ku „zawstydzeniu” mnichów z opowiadania, znamy od dzieciġstwa na pami÷å. Z pami÷ci
mówimy takőe: Wierz÷ w Boga, i to nawet dwie wersje,
które czasami nam si÷ mylã, Dziesi÷å przykazaġ Boőych, Siedem grzechów gğównych, Zdrowaĳ, Maryjo,
Pod Twojã obron÷, Aniele Boőy i jeszcze inne. Niektórzy znajã na pami÷å Litani÷ do Serca Pana Jezusa.
Ale sã tacy, którzy zapomnieli o siedmiu uczynkach
miğosierdzia wzgl÷dem duszy i wzgl÷dem ciağa. Czy
jeszcze jakieĳ inne modlitwy znamy na pami÷å? Hm,
nie o to chodzi, aby z pami÷ci powtarzaå jak najwi÷cej
sğów modlitw. I nie chodzi takőe o to, aby kğaniaå si÷
aő do ziemi Bogu w Trójcy Jedynemu. Lepiej zerwaå
trójlistnã koniczynk÷ i wpatrujãc si÷ w ikon÷ Andrzeja
Rublowa Trójca Ĳwi÷ta, naĳladowaå ĳwi÷tych mnichów
i wymawiaå z gğ÷bi serca i umysğu: „Chwağa Ojcu
i Synowi, i Duchowi Ĳwi÷temu, jak byğa na poczãtku,
teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen”.
ks. JJarosğaw Nowogrodzki,
g
, Kraków
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14.06.2009 – 11. NIEDZIELA W CIâGU ROKU

PIERWSZE CZYTANIE
Ez 17,22-24
Bóg podwyősza drzewo niskie
Czytanie z Ksi÷gi proroka Ezechiela.
To mówi Pan Bóg:
„Ja takőe wezm÷ wierzchoğek z wysokiego cedru
i zasadz÷, u najwyőszych jego p÷dów uğami÷ gağãzk÷ i zasadz÷ jã na górze wyniosğej i wysokiej.
Na wysokiej górze izraelskiej jã zasadz÷. Ona
wypuĳci gağãzki i wyda owoc, i stanie si÷ cedrem
wspaniağym. Wszystko ptactwo pod nim zamieszka, wszystkie istoty skrzydlate zamieszkajã w cieniu
jego gağ÷zi.

Bracia:
Majãc ufnoĳå, wiemy, őe jak dğugo pozostajemy
w ciele, jesteĳmy pielgrzymami z daleka od Pana.
Albowiem wedğug wiary, a nie dzi÷ki widzeniu
post÷pujemy. Mamy jednak nadziej÷ i chcielibyĳmy raczej opuĳciå nasze ciağo i stanãå w obliczu
Pana.
Dlatego teő staramy si÷ Jemu podobaå, czy to
gdy z Nim jesteĳmy, czy gdy z daleka od Niego.
Wszyscy bowiem musimy stanãå przed trybunağem
Chrystusa, aby kaődy otrzymağ zapğat÷ za uczynki
dokonane w ciele, zğe lub dobre.

ĲPIEW PRZED EWANGELIâ

I wszystkie drzewa polne poznajã, őe Ja jestem
Panem, który poniőa drzewo wysokie, który drzewo
niskie wywyősza, który sprawia, őe drzewo zielone
usycha, który zielonoĳå daje drzewu suchemu. Ja,
Pan, rzekğem i to uczyni÷”.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

PSALM RESPONSORYJNY

EWANGELIA

Ps 92[91],2-3.13-14.15-16
Refren: Dobrze jest ĳpiewaå Tobie, Panie Boőe.
Dobrze jest dzi÷kowaå Panu
i ĳpiewaå Twemu imieniu, Najwyőszy:
z rana gğosiå Twojã ğaskawoĳå,
a wiernoĳå Twojã nocami.
Sprawiedliwy zakwitnie jak palma,
rozroĳnie si÷ jak cedr na Libanie.
Zasadzeni w domu Paġskim
rozkwitnã na dziedziġcach naszego Boga.
Nawet i w staroĳci wydadzã owoc,
zawsze peğni őyciodajnych soków,
aby ĳwiadczyå, őe Pan jest sprawiedliwy,
On Opokã mojã i nie ma w Nim nieprawoĳci.

DRUGIE CZYTANIE
2 Kor 5,6-10
Staramy si÷ podobaå Bogu
Czytanie z Drugiego Listu ĳwi÷tego Pawğa Apostoğa
do Koryntian.
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Ziarnem jest sğowo Boőe, a siewcã jest Chrystus,
kaődy, kto Go znajdzie, b÷dzie őyğ na wieki.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Mk 4,26-34
Przypowieĳå o ziarnku gorczycy
Sğowa Ewangelii wedğug ĳwi÷tego Marka.
Jezus powiedziağ do tğumów:
„Z królestwem Boőym dzieje si÷ tak, jak gdyby ktoĳ
nasienie wrzuciğ w ziemi÷. Czy ĳpi, czy czuwa, we
dnie i w nocy nasienie kieğkuje i roĳnie, on sam nie
wie jak. Ziemia sama z siebie wydaje plon, najpierw
ŏdŏbğo, potem kğos, a potem peğne ziarno w kğosie.
A gdy stan zboőa na to pozwala, zaraz zapuszcza
sierp, bo pora juő na őniwo”.
Mówiğ jeszcze: „Z czym porównamy królestwo
Boőe lub w jakiej przypowieĳci je przedstawimy?
Jest ono jak ziarnko gorczycy; gdy si÷ je wsiewa
w ziemi÷, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na
ziemi. Lecz wsiane wyrasta i staje si÷ wi÷ksze od
innych jarzyn; wypuszcza wielkie gağ÷zie, tak őe
ptaki powietrzne gnieődőã si÷ w jego cieniu”.
W wielu takich przypowieĳciach gğosiğ im nauk÷,
o ile mogli jã zrozumieå. A bez przypowieĳci nie
przemawiağ do nich. Osobno zaĳ objaĳniağ wszystko swoim uczniom.
6/2009

Zamyĳlenia w Dzieġ Paġski
LUD PIELGRZYMI
Őycie ludzkie jest cz÷sto porównywane do w÷drówki, a o czğowieku mówimy, őe przemierza őyciowe szlaki
w poszukiwaniu celu i sensu. Dla czğowieka wierzãcego pielgrzymka to symbol indywidualnej w÷drówki
ĳladami Odkupiciela, która prowadzi do domu Ojca.
Przewodnikiem na tej drodze jest sğowo Boőe. To ono
wskazuje wğaĳciwy kierunek őycia i post÷powania, które prowadzi do Chrystusa, Dawcy őycia wiecznego.
Pielgrzym poszukuje ĳladów Boga w spotkanych
ludziach, codziennych wydarzeniach czy niespodziewanych sytuacjach. Ma ĳwiadomoĳå, őe Królestwo
Boőe, którego jest uczestnikiem, wzrasta powoli, ale
pewnie, gdyő jego mocã jest sam Bóg. Pielgrzymka
wyraőa prawd÷ o nieustannej czujnoĳci czğowieka wobec wğasnej uğomnoĳci i przygotowuje go wewn÷trznie
do przemiany serca. Przez czuwanie, post i modlitw÷
pielgrzym post÷puje naprzód drogã chrzeĳcijaġskiej
doskonağoĳci, starajãc si÷ dojĳå z pomocã ğaski Boőej
„[…] do czğowieka doskonağego, do miary wielkoĳci
wedğug Peğni Chrystusa” (Ef 4,13).
Byå pielgrzymem oznacza wi÷c w÷drowaå przez
őycie z Koĳcioğem drogã oczyszczenia i dzi÷kczynienia, drogã wewn÷trznego rozwoju. Wobec tego warto
spojrzeå na swoje őycie oczyma pielgrzyma, zobaczyå
siebie jako goĳcia na ziemi, a zarazem jej gospodarza,
rozliczyå si÷ z marnotrawienia talentów i dzi÷kowaå
za otrzymane skarby.
„Historia Koĳcioğa jest őywã kronikã pielgrzymki,
która nigdy si÷ nie koġczy” (Jan Paweğ II, Incarnationis Mysterium, 7). Pielgrzymka przez ziemi÷ pomaga
poznaå Boga i odnaleŏå czğowieka, pomaga przeőyå
róőne doĳwiadczenia, odkryå siebie i swojã drog÷
őycia oraz poznaå pot÷g÷ modlitwy.
Najwi÷kszym pielgrzymem naszych czasów, misjonarzem cağego ĳwiata i podróőnikiem byğ z pewnoĳciã Sğuga Boőy Jan Paweğ II. Docierağ z Ewangeliã
do krajów poğoőonych na wszystkich kontynentach
ĳwiata. Odbyğ 102 pielgrzymki zagraniczne oraz 142
podróőe na terenie Wğoch. Odwiedziğ 301 rzymskich
parafii na 334 istniejãce. W czasie odwiedzin jednej
z nich Papieő spotkağ si÷ z dzieåmi, które zarzuciğy go
pytaniami. „Dlaczego ciãgle podróőujesz po ĳwiecie?”
– takie odwaőne pytanie zadağ jedenastoletni chğopiec.
Papieő popatrzyğ uwaőnie na chğopca i odpowiedziağ:
„Poniewaő cağy ĳwiat nie jest tutaj”. „Ale czy nie podróőujesz czasem jak turysta?” – dopytywağ dalej ĳmiağy
chğopiec. „To byğoby pi÷kne, ale Papieőa obowiãzuje
jednak pewna dyscyplina. Ale dlaczego zadağeĳ mi
to pytanie?” – zwróciğ si÷ do rezolutnego rozmówcy
Ojciec Ĳwi÷ty i po chwili sam wyjaĳniğ: „Czytağeĳ to,
co powiedziağ Pan Jezus? «Idŏcie i gğoĳcie Ewangeli÷
cağemu ĳwiatu». Tak wi÷c i ja id÷ do cağego ĳwiata”.
6/2009

W ĳwiecie, w którym őyjemy, „[…] jesteĳmy pielgrzymami z daleka od Pana” (2 Kor 5,6). Dlatego przez
cağe őycie trzeba godnie őyå. Niech zakoġczeniem
naszego rozwaőania stanã si÷ sğowa modlitwy kard.
Johna Henry’ego Newmana:
Prowadŏ mnie, Ĳwiatğo, swã bğogã opiekã,
Ĳwiatğo odwieczne.
Noc mroczna, dom mój tak bardzo daleko,
Wi÷c Ty mnie prowadŏ.
Nie prosz÷ rajów odlegğych widoku,
Starczy promyczek dla jednego kroku.
Nie zawsze tak si÷ modliğem jak teraz,
Ĳwiatğo odwieczne.
Sam chciağem widzieå, sam chciağem wybieraå
Swã wğasnã drog÷.
Pomimo trwogi ğaknãğem barw ĳwiata,
Ufny w swã siğ÷. […]
O, czuwaj nade mnã.
ks. Leszek Smoliġski, Nasielsk
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ODKRYLIĲMY TO, CO NAJWAŐNIEJSZE

PIERWSZE CZYTANIE

Bracia:

Job 38,1.8-11

Miğoĳå Chrystusa przynagla nas, pomnych na to,
őe skoro jeden umarğ za wszystkich, to wszyscy
pomarli. A wğaĳnie za wszystkich umarğ Chrystus
po to, aby ci, co őyjã, juő nie őyli dla siebie, lecz dla
Tego, który za nich umarğ i zmartwychwstağ.

Bóg jest wğadcã morza
Czytanie z Ksi÷gi Joba.
Z wichru Pan powiedziağ Jobowi te sğowa: „Kto
bramã zamknãğ morze, gdy wyszğo z ğona wzburzone, gdym chmury mu dağ za ubranie, za pieluszki
ciemnoĳå pierwotnã? Zğamağem jego wielkoĳå
mym prawem, wprawiğem wrzeciãdze i bram÷.
I rzekğem: «Aő dotãd, nie dalej. Tu zapora dla twoich
nad÷tych fal»”.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 107[106],23-24.25-26.28-29.30-31
Refren: Chwalmy na wieki miğosierdzie Pana.
Ci, którzy statkami ruszyli na morze,
by handlowaå na wodach ogromnych,
widzieli dzieğa Pana
i Jego cuda wĳród gğ÷bin.
Rzekğ i zerwağ si÷ wicher,
burzliwie pi÷trzãc fale.
Wznosili si÷ pod niebo, zapadali w otchğaġ,
ich dusza truchlağa w nieszcz÷ĳciu.

Tak wi÷c i my odtãd juő nikogo nie znamy wedğug
ciağa; a jeĳli nawet wedğug ciağa poznaliĳmy Chrystusa, to juő wi÷cej nie znamy Go w ten sposób.
Jeőeli wi÷c ktoĳ pozostaje w Chrystusie, jest nowym
stworzeniem. To, co dawne, min÷ğo, a oto wszystko
stağo si÷ nowe.

ĲPIEW PRZED EWANGELIâ
Ğk 7,16
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Wielki prorok powstağ mi÷dzy nami
i Bóg nawiedziğ lud swój.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA
Mk 4,35-41
Uciszenie burzy na jeziorze

Woğali w niedoli do Pana,
a On ich uwolniğ od trwogi.
Zamieniğ burz÷ na powiew ğagodny,
umilkğy morskie fale.
Radowali si÷ w ciszy, która nastağa,
przywiódğ ich do upragnionej przystani.
Niechaj dzi÷kujã Panu za Jego miğosierdzie,
za Jego cuda wobec synów ludzkich.

DRUGIE CZYTANIE
2 Kor 5,14-17
Wszystko stağo si÷ nowe
Czytanie z Drugiego Listu ĳwi÷tego Pawğa Apostoğa
do Koryntian.
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Sğowa Ewangelii wedğug ĳwi÷tego Marka.
Gdy zapadğ wieczór owego dnia, Jezus rzekğ do
swoich uczniów: „Przeprawmy si÷ na drugã stron÷”. Zostawili wi÷c tğum, a Jego zabrali, tak jak byğ
w ğodzi. Takőe inne ğodzie pğyn÷ğy z Nim.
Naraz zerwağ si÷ gwağtowny wicher. Fale biğy
w ğódŏ, tak őe ğódŏ si÷ juő napeğniağa. On zaĳ spağ
w tyle ğodzi na wezgğowiu. Zbudzili Go i powiedzieli do Niego: „Nauczycielu, nic Ci÷ to nie obchodzi,
őe giniemy?”. On wstağ, rozkazağ wichrowi i rzekğ
do jeziora: „Milcz, ucisz si÷”. Wicher si÷ uspokoiğ
i nastağa gğ÷boka cisza.
Wtedy rzekğ do nich: „Czemu tak bojaŏliwi jesteĳcie? Jakőe wam brak wiary?”. Oni zl÷kli si÷ bardzo
i mówili jeden do drugiego: „Kim wğaĳciwie On jest,
őe nawet wicher i jezioro sã Mu posğuszne?”.
6/2006
6/
6/2009
/20
2006
06

Kaődy z nas ma swojã histori÷ őycia i wğasne
doĳwiadczenie obecnoĳci Boga w róőnych sytuacjach. Chyba doĳå cz÷sto po prostu nie zauwaőamy
objawiania si÷ Boga w naszym őyciu. Nie potrafimy
rozpoznaå Jego obecnoĳci tylko dlatego, őe jesteĳmy
za bardzo skupieni na sobie i swoich sprawach. Nasz
wzrok, jakby na uwi÷zi, nie potrafi dostrzec tego, co
najistotniejsze, a myĳli sã zaprzãtni÷te przyziemnymi
sprawami. Wyglãda to tak, jakbyĳmy nie potrafili choå
na moment oderwaå wzroku od tego, co mağo istotne
i przemijajãce, i poszukaå tego, co wieczne.
Wybierağem si÷ kiedyĳ w góry z grupã mğodych
przyjacióğ. Staraliĳmy si÷ doĳå dokğadnie zaplanowaå
kaődy dzieġ, poszczególne trasy, wybraå szczyty, które chcieliĳmy zdobyå. Mapy, przewodniki, fora internetowe – to byğy ŏródğa informacji. Zgromadziliĳmy ekwipunek na dni sğoneczne i deszczowe, chroniãcy przed
zimnym wiatrem i niespodziewanym zağamaniem
pogody. Zaplanowaliĳmy, ile zabierzemy prowiantu,
który miağ wystarczyå na wspólnie przygotowywane
posiğki. W tej sprawie prym wiodğy dziewczyny, które
doskonale orientowağy si÷, ile czego trzeba byğo kupiå. Ustalenie menu nie sprawiğo nam najmniejszego
kğopotu. Zastanawialiĳmy si÷ równieő, czy wszyscy
b÷dã mieli tyle siğ, by podjãå wyzwanie. Wi÷kszoĳå
z nas jednak nie pierwszy raz wyruszağa w Tatry. Kaődy
z wğasnym doĳwiadczeniem, swojã historiã i marzeniami. To byğa naprawd÷ wielobarwna grupa mğodych
ludzi. W koġcu padğo pytanie o najwaőniejszã spraw÷,
o której nie wolno byğo nam zapomnieå: „A Msz÷
Ĳwi÷tã b÷dziemy odprawiaå rano czy po powrocie?”.
Pytanie byğo waőne nie tylko z tego wzgl÷du, őe w wyprawie miağ wziãå udziağ ksiãdz, ale przede wszystkim
dlatego, őe we Mszy Ĳwi÷tej mieliĳmy uczestniczyå
codziennie, kaődego dnia spotkaå Boga, sğuchaå Jego
sğów i karmiå si÷ Jego Ciağem na drog÷. No wğaĳnie,
nie pami÷tam, kto to powiedziağ i rozwiağ wszelkie
wãtpliwoĳci. „Na drog÷”, czyli juő byğo wiadomo, őe
trzeba b÷dzie wstaå godzin÷ wczeĳniej, przygotowaå
wszystko i odprawiå Msz÷ Ĳwi÷tã przed wyruszeniem
w drog÷. Nie kaődemu, to byğo widaå po twarzach,
odpowiadağ taki wğaĳnie rytm dnia, ale skoro mieliĳmy
wyruszaå, by zdobywaå szczyty, to warto byğo wpierw
poprosiå Pana o opiek÷.
Pierwsze dni niczego nie zapowiadağy. Sğoneczna
pogoda miağa utrzymywaå si÷ przez cağy czas naszego pobytu. Dzieġ przeznaczyliĳmy na rozchodzenie,
pierwszy wysiğek i zm÷czenie. A potem z dnia na
dzieġ pokonywaliĳmy coraz bardziej wymagajãce
szlaki i nastãpiğa konfrontacja planów z moőliwoĳciami
i umiej÷tnoĳciami. Nie wypadğa najgorzej, choå pojawili si÷ teő maruderzy i sğabeusze. Wystarczyğ jeden
6/2006
6/2009

czy drugi wieczór sp÷dzony razem przy kominku, by
mğodzi ludzie zacz÷li sobie pomagaå, wspieraå si÷
w drodze i sğuchaå siebie. Grupa bardzo szybko si÷
zintegrowağa, jedni dzielili si÷ obowiãzkami z innymi
i wykonywali wspólnie róőne drobniejsze i wi÷ksze
prace. Piãtego czy szóstego dnia pogoda zupeğnie si÷
zağamağa. Zacz÷ğo padaå tak okrutnie, őe nie moőna
byğo wyjĳå na szlak, ulicami pğyn÷ğy potoki wody. Pomagaliĳmy naszemu gospodarzowi budowaå zapory,
by woda nie zalağa piwnicy, a póŏniej, by nie wdarğa si÷
do pomieszczeġ na parterze. Byliĳmy przeraőeni. Nikt
nie przewidywağ takiego scenariusza. Zacz÷liĳmy si÷
zastanawiaå, czy przerwaå wyjazd i wróciå spokojnie
do domów. Okazağo si÷ jednak, őe to nie byğo takie
proste, bo woda podmyğa nasypy kolejowe i na par÷
dni zostaliĳmy odci÷ci od ĳwiata. Najpierw poczuliĳmy
si÷ jak Apostoğowie w ğodzi targanej falami na Jeziorze
Galilejskim. Byliĳmy przeraőeni tym, őe nasze plany
run÷ğy w gruzach i nie mogliĳmy zdobyå juő őadnego
szczytu ani zrealizowaå tego, co tak dokğadnie zaplanowaliĳmy. Burze i powódŏ, którã wywoğağy, zmieniğy
totalnie nasze wakacje.
Któregoĳ dnia wieczorem jak zwykle rozpaliliĳmy
kominek, ktoĳ wyciãgnãğ gitar÷, a potem padğo pytanie: „Co dalej robimy?”. Grupa podzieliğa si÷ na tych,
którzy chcieli za wszelkã cen÷ wróciå do domu, i na
tych, którzy zdecydowali si÷ przeczekaå nawağnic÷
i zobaczyå, co b÷dzie dalej. Rozpocz÷ğa si÷ doĳå ostra
dyskusja. W pewnym momencie wszedğ do domu
gospodarz, który przerwağ nasze spotkanie i poprosiğ
nas, byĳmy pomogli mu przeprowadziå trzod÷ do
sãsiada, bo woda juő wdarğa si÷ do pomieszczeġ
gospodarczych. Nie zastanawialiĳmy si÷ dğuőej. Wyszliĳmy prawie wszyscy i w strugach lejãcego deszczu
wraz z gospodarzami ratowaliĳmy to, co tylko dağo
si÷ uratowaå. Póŏnym wieczorem przyszli nasi gospodarze, by podzi÷kowaå nam za pomoc, a przede
wszystkim za to, őe zostaliĳmy. Byğo to dla nich niezwykğe ĳwiadectwo, őe mğodzieő zawsze jest ch÷tna
do pomocy. Nast÷pnego ranka wróciğem do pytania,
czy wyjeődőamy, czy zostajemy. Jeden z chğopaków
odpowiedziağ krótko: „Zostajemy, bo tu jesteĳmy
bardziej potrzebni”. Nikt nie zaprzeczyğ. Deszcz
i powódŏ obudziğy w nas to, co najistotniejsze. Kaődy
z nas odkryğ na nowo, őe jego őycie sğuőy nie tylko
jemu samemu, lecz przede wszystkim sğuőy innym.
Czasem warto podnieĳå gğow÷ i oderwaå wzrok od
czubków palców swoich stóp, by zobaczyå innych,
którzy stajã codziennie tuő obok mnie.
Przez kolejne dni inaczej wyglãdağa nasza Eucharystia. Nie byğa to Msza Ĳwi÷ta na drog÷, lecz Msza
na codziennoĳå, w której Bóg nas budzi, prowadzãc
przez róőne wydarzenia.
ks. Dionizy Mróz SDB, Ğódŏ
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28.06.2009 – 13. NIEDZIELA W CIâGU ROKU

PIERWSZE CZYTANIE
Mdr 1,13-15;2,23-24
Ĳmierå weszğa na ĳwiat przez zawiĳå diabğa
Czytanie z Ksi÷gi Mãdroĳci.
Bóg nie uczyniğ ĳmierci i nie cieszy si÷ ze zguby őyjãcych. Stworzyğ bowiem wszystko po to, aby byğo,
i byty tego ĳwiata niosã zdrowie: nie ma w nich
ĳmiercionoĳnego jadu ani wğadania Otchğani na tej
ziemi. Bo sprawiedliwoĳå nie podlega ĳmierci.
Dla nieĳmiertelnoĳci bowiem Bóg stworzyğ czğowieka, uczyniğ go obrazem swej wğasnej wiecznoĳci.
A ĳmierå weszğa na ĳwiat przez zawiĳå diabğa i doĳwiadczajã jej ci, którzy do niego naleőã.

Znacie przecieő ğask÷ Pana naszego Jezusa Chrystusa, który b÷dãc bogaty, dla was stağ si÷ ubogim,
aby was ubóstwem swoim ubogaciå.
Nie o to bowiem idzie, őeby innym sprawiå ulg÷,
a sobie utrapienie, lecz őeby byğa równoĳå. Teraz
wi÷c niech wasz dostatek przyjdzie z pomocã ich
potrzebom, aby ich bogactwo byğo wam pomocã
w waszych niedostatkach i aby nastağa równoĳå
wedğug tego, co jest napisane: „Nie miağ za wiele
ten, kto miağ duőo. Nie miağ za mağo ten, kto miağ
niewiele”.

ĲPIEW PRZED EWANGELIâ
Por. 2 Tm 1,10b

PSALM RESPONSORYJNY

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

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

Nasz Zbawiciel Jezus Chrystus ĳmierå zwyci÷őyğ,
a na őycie rzuciğ ĳwiatğo przez Ewangeli÷.

Refren: Sğawi÷ Ci÷, Panie, bo mnie wybawiğeĳ.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Sğawi÷ Ci÷, Panie, bo mnie wybawiğeĳ
i nie pozwoliğeĳ mym wrogom naĳmiewaå si÷ ze
mnie.
Panie, Boőe mój, z krainy umarğych wywoğağeĳ
mojã dusz÷
i ocaliğeĳ mi őycie spoĳród schodzãcych do grobu.

EWANGELIA (KRÓTSZA)

Ĳpiewajcie psalm, wszyscy miğujãcy Pana,
i pami÷tajcie o Jego ĳwi÷toĳci.
Gniew Jego bowiem trwa tylko przez chwil÷,
a Jego ğaska przez cağe őycie.
Wysğuchaj mnie, Panie, zmiğuj si÷ nade mnã,
Panie, bãdŏ mojã pomocã.
Zamieniğeĳ w taniec mój őağobny lament.
Boőe mój i Panie, b÷d÷ Ci÷ sğawiğ na wieki.

DRUGIE CZYTANIE
2 Kor 8,7.9.13-15
Dzieliå si÷ dostatkiem z potrzebujãcymi
Czytanie z Drugiego Listu ĳwi÷tego Pawğa Apostoğa
do Koryntian.
Bracia:
Podobnie jak obfitujecie we wszystko, w wiar÷,
w mow÷, we wszelkã gorliwoĳå, w miğoĳå naszã do
was, tak teő obyĳcie i w t÷ ğask÷ obfitowali.
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Mk 5,21-24.35b-43
Wskrzeszenie córki Jaira
Sğowa Ewangelii wedğug ĳwi÷tego Marka.
Gdy Jezus przeprawiğ si÷ z powrotem ğodziã na
drugi brzeg, zebrağ si÷ wielki tğum wokóğ Niego,
a On byğ jeszcze nad jeziorem. Wtedy przyszedğ
jeden z przeğoőonych synagogi, imieniem Jair. Gdy
Go ujrzağ, upadğ Mu do nóg i prosiğ usilnie: „Moja
córeczka dogorywa, przyjdŏ i poğóő na niã r÷ce,
aby ocalağa i őyğa”. Poszedğ wi÷c z nim, a wielki
tğum szedğ za Nim.
Przyszli ludzie do przeğoőonego synagogi i donieĳli: „Twoja córka umarğa, czemu jeszcze trudzisz
Nauczyciela?”.
Lecz Jezus, sğyszãc, co mówiono, rzekğ przeğoőonemu synagogi: „Nie bój si÷, tylko wierz”. I nie
pozwoliğ nikomu iĳå z sobã z wyjãtkiem Piotra,
Jakuba i Jana, brata Jakubowego.
Tak przyszli do domu przeğoőonego synagogi.
Wobec zamieszania, pğaczu i gğoĳnego zawodzenia wszedğ i rzekğ do nich: „Czemu robicie zgieğk
i pğaczecie? Dziecko nie umarğo, tylko ĳpi”. I wyĳmiewali Go.
6/2009

Zamyĳlenia w Dzieġ Paġski
Lecz On odsunãğ wszystkich, wziãğ z sobã tylko
ojca, matk÷ dziecka oraz tych, którzy z Nim byli,
i wszedğ tam, gdzie dziecko leőağo. Ujãwszy dziewczynk÷ za r÷k÷, rzekğ do niej: „Talitha kum”, to znaczy: „Dziewczynko, mówi÷ ci, wstaġ”. Dziewczynka natychmiast wstağa i chodziğa, miağa bowiem
dwanaĳcie lat. I osğupieli wprost ze zdumienia.
Przykazağ im teő z naciskiem, őeby nikt o tym nie
wiedziağ, i poleciğ, aby jej dano jeĳå.

ĞASKA NOWEGO ŐYCIA
W őyciu kaődego czğowieka pojawia si÷ pytanie
o kres jego istnienia, o ĳmierå. Pytanie to wraca bardzo cz÷sto, ale zawsze pozostaje bez satysfakcjonujãcej nas odpowiedzi. Nawet filozofowie i uczeni na
przestrzeni wieków zmagali si÷ z tym zagadnieniem,
ale nigdy nie uzyskali pewnej odpowiedzi, a jedynie
przekonywali innych do swoich przypuszczeġ i teorii.
Cz÷sto – zwğaszcza przy okazji ĳmierci kogoĳ bliskiego
lub bardzo mğodego – pytamy o to, dlaczego ĳmierå
przychodzi wğaĳnie w tym momencie, dlaczego ktoĳ
umiera w najbardziej nieodpowiednim czasie (przecieő
mógğby jeszcze tyle dobrego zrobiå!). Ĳmierå puka
do drzwi czğowieka zawsze w niewğaĳciwym czasie.
Pomimo to, őe tak cz÷sto sğyszymy od Pana Jezusa zach÷t÷ do tego, abyĳmy czuwali w kaődym czasie…
Ĳmierå jednak – przypomina nam o tym Pismo
Ĳwi÷te – nie zostağa stworzona przez Boga! Bóg
bowiem stworzyğ czğowieka dla nieĳmiertelnoĳci.
Stwórca od samego poczãtku, gdy powoğağ nas
do istnienia na swój obraz i swoje podobieġstwo,
czyni nas „[…] obrazem swej wğasnej wiecznoĳci”
(Mdr 2,23). Ĳmierå natomiast jest dzieğem szatana,
który nas nienawidzi i podejmuje wszelkie moőliwe
dziağania przeciwko nam. I choå wspóğczesny czğowiek próbuje obğaskawiå zğego ducha, nadajãc jemu
bajkowã postaå, malujãc jednoczeĳnie na jego twarzy
niemalőe przyjacielski uĳmiech, to smutnã prawdã jest
to, őe szatan nienawidzi nas i zrobi wszystko, abyĳmy
zatracili si÷ w grzechu i odeszli od prawdziwego ŏródğa
őycia, jakim jest odwieczny Bóg.
Ten wğaĳnie Bóg w swojej nieskoġczonej miğoĳci
posyğa na ĳwiat swojego Jednorodzonego Syna, aby
On wyzwoliğ nas spod panowania ĳmierci. Chrystus
nie tylko uzdrawia chorych, ale równieő wskrzesza
umarğych i przywraca ich do őycia. Kaődy czğowiek
gotowy jest wydaå cağe swoje mienie, aby ratowaå
swoje zdrowie i őycie. Jednak w wymiarze őycia wewn÷trznego na nic si÷ to nie zda. Nie potrafimy ocaliå
swojego őycia przed ĳmierciã! Istnieje jedyna szansa
– Jezus Chrystus – zwyci÷zca ĳmierci i szatana, który
do koġca nas umiğowağ. On to ma moc wyzwoliå nas
6/2009

z niewoli grzechu i przeprowadziå nas przez granice
ĳmierci. On to mówi do kaődego z nas: „Mówi÷ ci,
wstaġ ze swojego upadku i pozwól napeğniå si÷ nowym őyciem!”.
Jezus daje nam ğask÷ nowego őycia w ĳwi÷toĳci.
Udziela nam jej obficie, ubogaca nas kaődego dnia.
Paradoksalnie – jak przypomina nam ĳw. Paweğ – bogactwem Chrystusa jest Jego ubóstwo! Jesteĳmy Jego
uczniami ocalonymi z otchğani ĳmierci i nie szukamy
bezpieczeġstwa w bogactwie, w dobrach tego ĳwiata
(bo one nas przecieő nie ocalã!), ale dzielãc si÷ tym,
co posiadamy, z naszymi braåmi, pokğadamy ufnoĳå
w Bogu. Wdzi÷czni za uratowane őycie przychodzimy
z pomocã potrzebom innych, aby nastağa równoĳå.
I chociaő nie jest to ğatwe, chociaő w őyciu mamy
wiele trudnoĳci, to jednak prawdziwã nadziejã napawajã nas sğowa naszego Mistrza: „Nie bój si÷, tylko
wierz” (Mk 5,36). Sğowa te sã ĳwiatğem dla naszych
stóp, wsparciem dla skoğatanego serca, radoĳciã na
kaődy dzieġ!
ks. Jacek Dziel, Gniezno

25

Odkrywanie sztuki

Odkrywanie sztuki

Ĳw. Stanisğaw

ks. Jarosğaw Staszewski
Sttaszewski SChr, Stargard
Starg
Szczeciġski

o
obok
Niepokalanej ukazane zostağy postaci dwóch
ĳĳwi÷tych m÷czennic: Katarzyny Aleksandryjskiej i Barbary. Natomiast na obrazie z Koszyc moőna dostrzec
b
sscen÷ Sãdu Ostatecznego, na której Michağ Archanioğ
ttrzyma w jednej dğoni wag÷, a w drugiej miecz. Ci
drugoplanowi bohaterowie omawianych przedstawieġ
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u
zzwróciå uwag÷, őe na obu obrazach ĳw. Stanisğaw
ubrany jest w ornat z doskonale widocznym wizeu
rrunkiem Ukrzyőowanego. Zatem Biskup, sprawujãc
bezkrwawã Ofiar÷, jednoczy si÷ z M÷kã Zbawiciela,
b
a przyjmujãc m÷czeġskã ĳmierå, naĳladuje w stopniu
heroicznym swojego Mistrza.
h
Ŏródğa podajã, őe ĳw. Tomasz Becket zostağ zamordowany podczas nieszporów, ale ikonografia
m
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Zabójstwo ĳw. Stanisğawa. Ĳrodkowa kwatera oğta
oğtarza.
arza. Kobylin, 1518 r.

kompozycji plastycznej. Stanisğaw, ukazany z profilu, odprawia Msz÷ Ĳwi÷tã przy
oğtarzu. W dğoniach unosi Hosti÷ w rycie
Podniesienia. Obok oğtarza kl÷czã posğugujãcy: ministranci, czasem diakoni
w dalmatykach lub kapğani w kapach.
Niekiedy ukazany jest takőe fundator
(w zmniejszonych proporcjach – jeszcze
wedğug ĳredniowiecznych kanonów). Za
biskupem staje król Bolesğaw ukazany
w koronie, z mieczem uniesionym w dğoniach. Za moment ostrze miecza spadnie
na Ĳwi÷tego. Monarsze towarzyszã zbrojni
albo dworscy dostojnicy. U doğu przedstawienia leőã raőeni niewidzialnã mocã őoğdacy,
którzy chcieli podnieĳå r÷k÷ na krakowskiego
biskupa. Na obrazie z Kobylina, w retabulum,
przed którym ĳw. Stanisğaw odprawia Eucharysti÷,
Ĳmierå ĳw. Tomasza Becketa. Zwornik w kaplicy mariackiej. Katedra w Chester, ok. 1250.
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Musica sacra

Najstarsze polskie

Adam Matyszewski, Pğock
Pğ

pieĳni wielkanocne
W

dziejach naszej rodzimejj liliryki
ki religijnej
li ij j staropolskie pieĳni wielkanocne majã miejsce uprzywilejowane. Wğaĳnie one najwczeĳniej uzyskağy pozwolenie
wğadzy koĳcielnej na ich wykonywanie w j÷zyku
narodowym. Przeğamanie hegemonii ğaciny miağo
miejsce równieő w innych krajach zachodnioeuropejskich i wiãzağo si÷ z wyjãtkowã rangã uroczystoĳci
Zmartwychwstania Paġskiego, która nawróconym na
wiar÷ chrzeĳcijaġskã katechumenom, przyjmujãcym
chrzest w Wielkã Sobot÷, unaoczniağa najwaőniejsze
prawdy wiary.
Pieĳni wielkanocne obejmujã wierszowane utwory
polskie, tematycznie zwiãzane ze Zmartwychwstaniem, Wniebowstãpieniem Paġskim i Zesğaniem
Ducha Ĳwi÷tego. Niejako symboliczne poğãczenie
tych trzech obchodów widzimy w pieĳni Przez Twoje
ĳwi÷te zmartwychpowstanie. Wykonywano jã w czasie procesji okresu wielkanocnego, zmieniajãc wyraz
„zmartwychpowstanie” na „wniebowstãpienie” lub
„Ducha zesğanie”.
Najwczeĳniejszym zachowanym przekazem wielkanocnej pieĳni religijnej w j÷zyku polskim jest őywotny
do dnia dzisiejszego utwór Chrystus zmartwychwstağ
jest. Najstarszy znany przekaz tej pieĳni zapisano
w 1356 roku, w Graduale Pğockim, przechowywanym
do 1939 roku w Bibliotece Seminaryjnej w Pğocku (obecnie uwaőany jest za zaginiony). Na szcz÷ĳcie zabytek
ten zostağ szczegóğowo opisany przez ks. Józefa Michalaka, wybitnego znawc÷ dziejów liturgii w Polsce.
Stosunkowo wczesne odnotowanie polskiej wersji
Chrystus zmartwychwstağ jest w kodeksie liturgicznym
sporzãdzonym po ğacinie dowodzi, őe utwór juő od
dawna musiağ byå powszechnie znany i wykonywany.
Warto tu zaznaczyå, iő w innym zaginionym pğockim
kodeksie liturgicznym (Stella chori Plocensis) z drugiej
poğowy XIV wieku, znajdowağ si÷ najdawniejszy opis
procesji rezurekcyjnej oraz incipity (poczãtkowe sğowa
tekstu, peğniãce niekiedy rol÷ jego tytuğu) dwóch pieĳni
wielkanocnych w j÷zyku polskim: Przez Twoje ĳwi÷te
zmartwychpowstanie oraz Nas dla wstağ z martwych
Syn Boőy. Ta druga pieĳġ zostağa doğãczona do Bogurodzicy, zaĳ Aleksander Brückner (1856-1939) nazwağ
jã „pieĳniã wielkanocnã z Bogurodzicy”.
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Choåå ĳpiew
Ch
ĳ i
wiernych
i
h w jj÷zyku
k narodowym
d
do
d
obrzãdku koĳcielnego przenikağ doĳå wolno i nie
bez oporów, przykğad pğockiego rytuağu procesji
rezurekcyjnej stanowi dowód na to, őe pieĳni polskie
byğy wplatane przez lud mi÷dzy ğaciġskie ĳpiewy
duchownych. Fakt ten przypuszczalnie poparty jest
dğugoletniã tradycjã, zwğaszcza zwaőywszy na to,
őe Pğock juő na poczãtku XII wieku byğ zaopatrzony
w bardzo interesujãcy przekaz cheironomiczny –
Ewangeliarz z 1130 roku, który zawierağ mi÷dzy innymi
wielkosobotni Exultet.
Oprócz wymienionych juő, a w pierwotnej pisowni
znanych jako Wstağ z martwych Krol nasz, Syn Boőy;
Przez Twe ĳwi÷te weskrznienie, w latach 1360-1370
w Pğocku poĳwiadczono wykonywanie przez wiernych
równieő pieĳni Krystus z martwych wstağ je. Jest to najstarsza wzmianka o polskich pieĳniach i ich wykonywaniu przez lud. Ordinale pğockie z poğowy XIV wieku
wymienia jeszcze Victimae paschali laudes (ĳpiewano
zwrotk÷ ğaciġskã i powtarzano jã po polsku). Jeszcze
pod koniec XVI stulecia kanonik krakowski Hieronim
Powodowski w Agendzie gnieŏnieġskiej z 1591 roku
potwierdza, őe po wykonaniu Victimae „lud ĳpiewa po
polsku pieĳġ radoĳci o Zmartwychwstaniu: Chrystus
zmartwychwstağ jest”.
W XV wieku polskie pieĳni wielkanocne uzyskağy
samodzielne miejsce w obrz÷dach rezurekcyjnych.
Najstarsze z nich wywodzã si÷ z tekstów zwanych
tropami, które stanowiğy rozwini÷cie czy poszerzenie ğaciġskich utworów liturgicznych. Niektóre tropy
wielkanocne w Polsce w XVI wieku byğy na tyle powszechne, őe reforma liturgiczna Soboru Trydenckiego, usuwajãca ğaciġskie tropy z liturgii rzymskiej, nie
wpğyn÷ğa na zahamowanie ich őywotnoĳci.
Obroġca katolicyzmu i wyznaniowej prawowiernoĳci, biskup warmiġski Stanisğaw Hozjusz (1504-1579)
mawiağ, őe w Polsce nawet prosty lud chwali Boga
w koĳciele ĳpiewem ğaciġskim, ale w okresie Boőego
Narodzenia, Wielkanocy i Zielonych Ĳwiãt wedğug
nowego obyczaju ĳpiewa pieĳni w swym j÷zyku ojczystym, aby tã nowoĳciã pobudziå ludzkie umysğy
do duchowych radoĳci i wzbudziå jeszcze wi÷kszã
czeĳå dla Koĳcioğa.
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Z nauczania Koĳcioğa
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Ksiãdz Biskup jest chrystusowcem, kapğanem i zakonnikiem, póŏniej przyszğa sakra biskupia. Zapytam
wprost: czy Ksiãdz Biskup nadal őyje powoğaniem
zakonnym?
Patrzãc od zewnãtrz, mógğbym powoğaå si÷ na
bliskoĳå zapisów Kodeksu Prawa Kanonicznego, które
omawiajã sytuacj÷ zakonnika konsekrowanego na
biskupa, z kanonami mówiãcymi o sytuacji zakonnika
wydalonego ze zgromadzenia. I mógğbym czuå si÷
wydalonym, co oznacza zwolnionym. Tak niektórzy
to postrzegajã. Dla mnie ĳluby zakonne sã ĳlubami
dozgonnymi; dopóki őyj÷, jestem zakonnikiem, który
ĳlubowağ dozgonnie zachowywaå rady ewangeliczne. Nie wspomn÷, őe dziĳ Koĳcióğ i ostatni papieőe:
Jan Paweğ II i Benedykt XVI bardzo gğoĳno woğajã
o zachowanie rad ewangelicznych w őyciu kaődego
kapğana. W przypadku zakonnika chodzi teő o charyzmat zakonny. Ĳluby mnie obowiãzujã, jest tylko inna
przestrzeġ ich realizacji. I tak ĳlub czystoĳci jest ten
sam, bo celibat i ĳlub czystoĳci spotykajã si÷ bardzo
gğ÷boko ze sobã. Posğuszeġstwo – prawd÷ mówiãc,
obecnie mam wi÷cej przeğoőonych niő w zakonie. Teraz obowiãzki sã teő moim przeğoőonym! A po drugie
kaődego biskupa obowiãzuje posğuszeġstwo wobec
Ojca Ĳwi÷tego, równieő w kategoriach czysto egzystencjalnych. Racje zakonnego ĳlubu posğuszeġstwa
kaőã mi iĳå wr÷cz na ĳlepo wsz÷dzie tam, dokãd poĳle
mnie Ojciec Ĳwi÷ty. Jest wreszcie i ĳlub ubóstwa. W tej
chwili rzeczywiĳcie mam prawo posiadania i dysponowania majãtkiem niezaleőnie od wğadz zakonnych.
Natomiast czuj÷ o wiele wi÷kszy przymus do őycia
cnotã ubóstwa niő wtedy, gdy byğem w zakonie. W tej
chwili naprawd÷ musz÷ si÷ kontrolowaå, czy wolno mi
takiej lub innej rzeczy uőywaå, czy to lub tamto jest
mi potrzebne. Na szcz÷ĳcie nasza sytuacja spoğeczna
jest taka, őe jeĳli dziĳ otrzymam tysiãc zğotych, to zaraz myĳl÷, kto przyjdzie do mnie po dwa tysiãce. Pan
Bóg tak pilnuje mojego ĳlubu ubóstwa, őe jeszcze nie
zdãő÷ poğoőyå na stole tych otrzymanych pieni÷dzy,
a juő ktoĳ przychodzi i mówi, őe jest szczególna potrzeba. Praktycznie wi÷c őadne oszcz÷dnoĳci i őadne
zabezpieczenie na przyszğoĳå, jest tylko Opatrznoĳå
Boőa i struktura diecezjalna.
Niebawem Ksiãdz Biskup wyĳwi÷ci kolejny rocznik swoich kleryków. W tym roku te ĳwi÷cenia mogã
byå szczególne, bo stanie przed nimi Biskup Jubilat
– Kapğan z 50-letnim staőem. Co powie Ksiãdz Biskup
swoim neoprezbiterom?
Jeĳli to b÷dzie zgodne z kalendarzem naszej diecezji,
to ĳwi÷cenia kapğaġskie diakonów odb÷dã si÷ dokğadnie na miesiãc przed moim jubileuszem. U progu ich
kapğaġstwa powiem to, co dzisiaj powinien powiedzieå
5/2009

kaődy biskup. Powiem im, co przed chwilã juő mówiğem: „Ĳwiat b÷dzie chciağ was wynajãå jako supernowoczesnych profesjonalistów do rozmaitych dziağaġ.
Zwğaszcza őe jesteĳcie atrakcyjni, bo nieskorumpowani,
bardziej autentyczni, o wyőszym poziomie wyksztağcenia, zwğaszcza w sprawach spoğeczno-pedagogicznych”. Rzeczywiĳcie, patrzãc od strony zawodowej,
ksiãdz jest dobrze przygotowanym funkcjonariuszem.
Dlatego ĳwiat b÷dzie chciağ zagospodarowaå ich
naturalne i dobrze przygotowane przez studium seminaryjne talenty. Warto wróciå do sğów Benedykta XVI
wypowiedzianych w Katedrze Warszawskiej, őe kapğani
majã byå specjalistami od modlitwy i od teologii.
Dwie rzeczy naleőy tu szczególnie podkreĳliå. Po
pierwsze – kapğan nie moőe sobie pozwoliå na jakiĳ relatywizm, na wğasne przymierzanie do őycia niezmiennych prawd Boőych. To nazywa si÷ konsensus. Nie ma
kompromisu w prawdzie i w dobru. Dobro jest zawsze
cağoĳciã i prawda jest cağoĳciã. Kapğan musi baczyå,
őeby nie daå si÷ skusiå na popularne przymierzanie
zdaġ Ewangelii do wspóğczesnych poglãdów. I po drugie – do nowo wyĳwi÷conych kapğanów powiem teő,
őe nie sã wyĳwi÷ceni kadencyjnie, őe sã kapğanami na
wieki – in aeternam. Bo jest dziĳ taka pokusa, őeby peğniå kapğaġskã posğug÷ tak dğugo, jak si÷ chce, jak dğugo
dobrze si÷ w tym czuj÷, jak dğugo b÷dã speğnione wğaĳciwe warunki. Kapğaġstwo próbuje si÷ przepisaå na
poziom wszystkich zawodów, które przecieő zawsze
mogã ulec przekwalifikowaniu. Kapğaġstwa nie da si÷
przekwalifikowaå. Ono jest niezatartym znamieniem
i juő nie ma od niego odejĳcia. Warto pami÷taå o tej
jakőe prostej Chrystusowej zasadzie: jeĳli si÷ przyğoőyğeĳ do pğuga, to juő nie odwracaj si÷ do tyğu. Kaőde
oglãdanie si÷, które moőe spowodowaå wahanie,
napi÷cia, stresy, doğki, narzekania, z natury nie jest
ani m÷skie, ani chrzeĳcijaġskie, a juő na pewno nie
jest kapğaġskie. B÷dãc kapğanem, trzeba iĳå jasno do
przodu, niezaleőnie od aktualnych nastrojów. To jest
teő pewien luksus, bo nie ma drugiego powoğania tak
jasno, czytelnie zaplanowanego przez Pana Boga.
Bardzo dzi÷kuj÷ Ksi÷dzu Biskupowi za to osobiste
kapğaġskie ĳwiadectwo. Bóg zapğaå!
Fot.: ks. Andrzej Orczykowski SChr
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W szkole

Pokój Paġski –

ks. P
Piotr Lizoġ SChr, Poznaġ

Maryi…

Drodzy Ministranci
i Lektorzy!
R
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czyli o niesieniu

Na
Proĳmy p
Matka Najĳwi÷tsza.
przez
Jej wstawiennictwo o nowe p
powoğania, szczególnie do kapğaġ
kapğaġstwa
rów
i őycia zakonnego. Proĳmy równieő
o dar dobrego rozeznania őyciowej
drogi dla kaődego z nas. Uczyġmy
to sğowami modlitwy Sğugi Boőego
Jana Pawğa II:
O Dziewico z Nazaretu, Twoje
„tak” wypowiedziane w mğodoĳci
nadağo ksztağt Twojemu istnieniu
i stağo si÷ wielkie, jak cağe Twoje
őycie. O Matko Jezusa, w Twoim
„tak” dobrowolnym i radosnym,
w Twojej wierze poĳwiadczonej
czynami wiele pokoleġ i wychowawców znalazğo natchnienie
i moc, aby przyjãå sğowo Boga
i speğniaå Jego wol÷. O Nauczycielko őycia, naucz mğodych wypowiadaå „tak”, które nada sens
ich őyciu i pozwoli odkryå „imi÷”
ukryte przez Boga w sercu kaődego
czğowieka. O Królowo Apostoğów,
daj nam mãdrych wychowawców,
którzy b÷dã umieli kochaå mğodzieő i pomagaå jej wzrastaå, prowadzãc jã na spotkanie z Prawdã,
która daje wolnoĳå i szcz÷ĳcie.
Amen.


CHRYSTUSOWCY ZAPRASZAJâ
Spotkania
p
dla kandydatów
y
do seminarium i na braci zakonnych
20 czerwca lub 18 lipca 2009
Seminarium Towarzystwa Chrystusowego
dla Polonii Zagranicznej w Poznaniu

Wakacyjne spotkania z Bogiem
dla mğodzieőy m÷skiej

Á

INFORMACJE

Z
ZGĞOSZENIA
A

ozpoczynamy miesiãc maj.
Pi÷kny to czas, bo zdominowany
barwami wiosny. Ale myĳl÷, őe
jest on równieő pi÷kny z innego
powodu – wğaĳnie dlatego őe
w cağoĳci poĳwi÷cony jest Matce
Boőej. Ĳpiew Litanii loretaġskiej
podczas codziennych naboőeġstw
majowych, bogactwo tytuğów,
które odnosimy do Maryi, sprawia,
őe naprawd÷ moőemy poczuå si÷
Jej dzieåmi. Ona jest naszã Matkã,
a to oznacza, őe z wielkã miğoĳciã
troszczy si÷ o nas, towarzyszy
nam w drodze wiary, opiekuje si÷
nami, wypraszajãc u Boga wszelkie
potrzebne ğaski. Ona jest równieő
dla nas wzorem odwaőnej, peğnej
wiary i ufnoĳci odpowiedzi na
gğos Boőego wezwania, jakim jest
powoğanie.
Bóg wybrağ Maryj÷ spoĳród
wszystkich niewiast na ziemi,
aby zostağa Matkã Odkupiciela.
Dokonuje si÷ to w tajemniczej
i niezwykle wymownej scenie
zwiastowania. Poboőnoĳå ludowa
ukazuje ten moment nast÷pujãco:
Maryja, skupiona na modlitwie,
z uwagã sğucha sğów o swoim
powoğaniu, okazujãc przy tym
peğne przyzwolenie na wol÷ Boőã.
Archanioğ Gabriel zwraca si÷ do
mğodej Maryi, którã zaprasza do
wspóğpracy w dziele zbawienia
ĳwiata. Mówi do Niej, őe jest peğna
ğaski, bğogosğawiona wĳród kobiet.
Te sğowa wskazujã na wielkie obdarowanie i sprawiajã, őe Maryja

przestaje si÷ l÷kaå,
kaå, wierzy w moc,
kaå
moc
która zostağa Jej
ej dana, aby mogğa
zrealizowaå zleconã
econã Jej misj÷.
Na sğowa Archanioğa
rchanioğa Maryja zareagowağa natychmiast i w ten sposób udzieliğa Bogu najpi÷kniejszej
odpowiedzi, jakã tylko mogğa daå:
Oto Ja sğuőebnica Paġska, niech
mi si÷ stanie wedğug twego sğowa!
(Ğk 1,38). Jakby chciağa powiedzieå: Boőe, cağe moje őycie jest
do Twojej dyspozycji. Tej postawie
towarzyszyğo wielkie zaufanie wobec Boga. Maryja ukochağa Boga
nade wszystko, zawierzyğa Mu
bez reszty i dochowağa wiernoĳci
w kaődej sytuacji.
Kaődy z nas w pewnym momencie staje przed wyborem dalszej őyciowej drogi. Wtedy w sercu rodzã
si÷ pytania: co mam czyniå, jakã
pójĳå drogã, czego Pan Bóg ode
mnie oczekuje? Sã to pytania o sens
i cel őycia, to pytania o powoğanie.
Bóg ma wobec mnie wspaniağy
plan. Waőne jest, abym dobrze go
rozeznağ i dokonağ wğaĳciwego wyboru. Przykğadem takiego wyboru
Boőej propozycji i zrealizowania jej
w sposób doskonağy jest wğaĳnie
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nadziei pokoju

„Pokój ziemski jest obrazem i owocem pokoju Chry
Chrystusa,
stusa,
t
który jest mesjaġskim Ksi÷ciem Pokoju” (Katechizm Koĳcioğa Katolickiego, nr 2305).

W

kwietniowym numerze
miesi÷cznika „Msza Ĳwi÷ta”, w naszym comiesi÷cznym cyklu rozpocz÷liĳmy rozwaőania o liturgii
wieczerzy, w czasie której zwracamy si÷ do Boga sğowami modlitwy Ojcze nasz. Po niej nast÷puje
embolizm i przekazujemy sobie
znak pokoju.
Embolizm (z j÷zyka greckiego
embolismos – wtrãcenie, emballein – wğãczaå) jest jakby dopowiedzeniem, rozwini÷ciem,
uzupeğnieniem próĳb zawartych
w Modlitwie Paġskiej. W tej specjalnej modlitwie celebrans wypowiada nast÷pujãce sğowa: Wybaw
nas, Panie, od zğa wszelkiego
i obdarz nasze czasy pokojem…
W naszym imieniu kapğan prosi
o uwolnienie od zğa, które na
co dzieġ moőe przybieraå róőne
formy. Kolejna proĳba skierowana jest ku Boőemu miğosierdziu:
abyĳmy zawsze wolni od grzechu
i bezpieczni od wszelkiego zam÷tu,
peğni nadziei oczekiwali przyjĳcia
naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Proĳba odwaőna, ale i ufna,
przecieő kierowana do naszego
najlepszego Ojca. A chodzi tu nie

tyle o bezpieczeġstwo militarne
i spoğeczne, ale o pokój naszego
serca. Ta cz÷ĳå embolizmu wyraőa
teő naszã nadziej÷ na powtórne
przyjĳcie Zbawiciela. On jest naszã
jedynã nadziejã i Gwarantem wejĳcia
do Królestwa Boőego. WszyFot.: Katarzyna Artymiak
scy wierni peğnym gğosem koġczã
modlitw÷: Bo Twoje jest królestwo,
pot÷ga i chwağa na wieki.
W liturgii eucharystycznej
w cz÷ĳciach stağych tylko dwa razy
kapğan zwraca si÷ bezpoĳrednio
do Chrystusa. Po raz pierwszy –
w aklamacji po przeistoczeniu
i drugi raz – w Modlitwie o pokój:
Panie Jezu Chryste, Ty powiedziağeĳ swoim Apostoğom: Pokój
zostawiam wam, pokój mój wam
daj÷… Ta cz÷ĳå modlitwy w Mszale ma teő inne wersje. Nast÷pnie
celebrans mówi: Prosimy Ci÷, nie
zwaőaj na grzechy nasze… Liczba
mnoga wskazuje tutaj na wspólnot÷ grzechu i wspólnotowã odpowiedzialnoĳå za kaődy grzech.
Razem odpowiadajãc: Amen,
otwieramy si÷ na Boőe przebaczenie i Boőã miğoĳå.
Modlitw÷ o pokój celebrans
koġczy őyczeniem skierowanym

Internetowy

sğownik liturgiczny
Oprócz sğownika znajdziesz rownieő:

8 pytania i odpowiedzi dotyczãce liturgii
8 cykl Za klasztornym murem
8 przewodnik po roku liturgicznym
8 rozwaőania i komentarze do liturgii ĳwiãt
i uroczystoĳci.

Strona zostağa wyróőniona w II Ogólnopolskim Konkursie
1/2009
Chrzeĳcijaġskich Witryn
Internetowych ĳw. Izydora.

www. oltarz.pl >

kl. Bartğomiej
Ba
Bartğ
rtğomi
omiej
ej Urb
Urbanowicz SChr, Poznaġ
aġ

do wiernych: Pokój Paġski niech
zaws
zawsze b÷dzie z wami, na co oni
udzi
udzielajã odpowiedzi: I z duchem
two
twoim. Ten moment moőna nazwa
zwaå „obrz÷dem pokoju”, w który
ğ
wğãczony
jest teő Znak pokoju –
jakby piecz÷å modlitwy. W obecnej
formie Znak pokoju nie jest gestem
pojednania si÷, bo to powinno
juő zaistnieå przed Mszã Ĳwi÷tã.
Pierwsi chrzeĳcijanie czynili ten
gest przed modlitwã powszechnã,
a po liturgii sğowa Boőego. Jednak
papieő Grzegorz Wielki (†604)
poleciğ przenieĳå ten znak na czas
przed przyj÷ciem Komunii Ĳwi÷tej
i tak jest do dzisiaj. Instrukcja Episkopatu Polski w zwiãzku z wydaniem nowego Mszağu rzymskiego
(nr 25) podkreĳla, őe u nas jest to
skğon w stron÷ najbliőej stojãcych
uczestników Mszy Ĳwi÷tej, a w mağych grupach znakiem pokoju moőe
byå podanie r÷ki. Ma to byå znak
pokoju i miğoĳci, czyniony z czystym sercem i ĳwi÷ty.
Jak waőne jest sğowo pokój,
ĳwiadczy najlepiej fakt, őe w Biblii
sğowo miğoĳå wyst÷puje okoğo 200
razy, natomiast sğowo pokój – ponad dwa razy tyle! Ojciec Ĳwi÷ty
Jan Paweğ II w liĳcie apostolskim
Dies Domini napisağ: „Przekazanie znaku pokoju, które w rycie
rzymskim celowo poprzedza Komuni÷ eucharystycznã, to gest
szczególnie wymowny: wierni
wykonujã go, aby wyraziå aprobat÷
Ludu Boőego dla wszystkiego, co
zostağo dokonane w celebracji,
oraz potwierdziå zobowiãzanie do
wzajemnej miğoĳci, jakie podejmujã, spoőywajãc jeden Chleb” (DD
nr 44). Przekazanie sobie Znaku
pokoju jest kolejnym etapem do
osiãgni÷cia prawdziwej komunii
Koĳcioğa, a która prowadzi nas do
osobistego zjednoczenia z naszym
Panem, Jezusem Chrystusem
w przyjmowanej Komunii Ĳwi÷tej.
Ale o tym szerzej w nast÷pnym
numerze miesi÷cznika.
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Króluj nam, Chryste!
kl. Paweğ Guzik SChr, Poznaġ

Z seminaryjnego notatnika…
Jestem!

przed kt
którym trzeba milczeå,
aby je do
doceniå,
cóő sğow
sğowa
Czyy to Ty jesteĳ blisko
o
kiedy ocz
oczy
byĳ sğuchağ serca,
jakbyĳ
chcã widzieå dalej,
czy to Ty ten sam?
uszy pochwyciå cisz÷
e,
Jesteĳ i nie ma Ciebie,
ĳå, – koĳcioğa,
– a to jak ĳlepa miğoĳå,
cisz÷ skupionych ludzi.
którã widaå.
R÷ce smutno zğoőone
Namalowağeĳ niebo
occ, jak skrzydğa,
i zğotem okryğeĳ jej noc,
które kryjã sekret
– to gwiazdy.
przed poznaniem
A dzieġ zielony
sğowa „Jestem”
juő nie taki cichy,
w,
dzieġ, który nie lubi sğów
sğów,
bo cóő znaczã sğowa
w blasku pi÷kna,

J

„ eőeli
ő li w swoim
i őőyciu
i d
doĳwiadĳ i d
czyğeĳ spotkania z Jezusem,
m, wiedz,
őe nie moőesz przeőywaå Go tylko
wewn÷trznie i w samotnoĳci”. Jakőe
prowokujãce wydajã si÷ byå te sğowa, które dyskretnie podpowiadajã,
aby je wğaĳciwie odczytaå i odpowiedzieå na to usğyszane zaproszenie, jakie Pan Bóg kieruje do tych,
których wzywa, aby nie l÷kali si÷,
ale z odwagã umieli podjãå dialog
nieĳmiağo kieğkujãcy w ich sercu.
Maj – to z pewnoĳciã (przynajmniej
dla mnie) jeden z najpi÷kniejszych
miesi÷cy w ciãgu roku. Dlaczego?
Powodów jest wiele i kaődy z nich
ma jakãĳ wartoĳå. Tym, co da si÷
zauwaőyå, jest przede wszystkim
pi÷kno przyrody, pi÷kno, które
kaőe si÷ zatrzymaå i zadziwiaå
nad sobã. To pi÷kno kwiatów, liĳci
zielonych, tego wszystkiego, co
rozkwita, co rodzi si÷ – to znaczy
rozpoczyna nowy czas. I tak z pewnoĳciã jest, bo kaőde wydarzenie,
b÷dãce czãsteczkã őycia, nawet
tego najmniejszego, kryje w sobie
gğ÷boki sens. Wszystko, co istnieje,
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zawiera
i si÷
i w zamyĳle
ĳl Boga.
B
Na
N
t
Nawet
najmniejszy kamyk, najdrobnie
najdrobniejsza
roĳlina jest cenna, bo Bóg przez
swoje dziağanie jest w nich obecny.
I byå moőe stwierdzenie, őe doniosğoĳå wydarzeġ nie polega na ich
dostrzegalnej rozpi÷toĳci, ale na ich
gğ÷bokim znaczeniu, jest trafne. Co
si÷ za tym kryje? W Eucharystii Jezus wzywa do poğãczenia si÷ z Jego
Ciağem, w Ewangelii – z Jego sğowem, w őyciu – z Jego dziağaniem.
A wszystko po to, aby czğowiek
zobaczyğ, jak wielkie wydarzenia
dziejã si÷ tak blisko, aby umiağ
dostrzegaå wartoĳå tych rzeczy
mağych, które w perspektywie
pozwolã zobaczyå wi÷ksze.
Takimi wydarzeniami dzielimy
si÷ i w tym miesiãcu. Kaődego
roku w maju poĳwieconym Maryi,
w Poznaġskiej Katedrze odbywa
si÷ niezwykle pi÷kne i waőne
wydarzenie. Owszem, nie ma tu
fajerwerków, pokazu ich pi÷knych
salw, kolorowych ĳwiateğ, a towarzyszy raczej skupienie, cisza,
zamyĳlenie, cicha i dyskretna

Katecheo – wywoğywaå echo
Liliana
Lilian
anaa Flor
FFlorek,
lo ek, Jurgów

Drodzy Katecheci!
Szanowni Rodzice!
Tajemnica Wcielenia, czyli
zjednoczenia
Syna Boőego
z
z ludzkã naturã, jest teő tajemnicã
sakramentalnego kapğaġn
stwa.
Jezus Chrystus stajãc si÷
s
czğowiekiem,
wszedğ bowiem
c
w naszã histori÷ i doĳw
doĳwiadczyğ prawdziwie ludzkiego
őycia, przez co stağ si÷ najlepszym Poĳrednikiem
mi÷dzy Bogiem i ludŏmi.

Takőe powoğanie i posğuga kapğana zwiãzane sã
z „poĳrednictwem”. Z jednej strony kapğan ma pomóc
nam w poszukiwaniu Boga, sprawuje Eucharystycznã
Ofiar÷ i przedstawia Panu Bogu nasze proĳby. Z drugiej – kapğan sakramentalnie uobecnia Chrystusa
i gğosi nam Dobrã Nowin÷ o zbawieniu.
Istotã i celem kaődej katechezy jest przyprowadzenie dzieci i mğodzieőy do Chrystusa, aby mogli odkryå,
őe wobec kaődego Pan Bóg ma konkretny plan miğoĳci.
Warto wi÷c stale, ale przede wszystkim w miesiãcu
maju – ze wzgl÷du na uroczystoĳci ĳwi÷ceġ kapğaġskich – przypominaå mğodzieőy o gğ÷bokim sensie
tego szczególnego powoğania.

SCENARIUSZ KATECHEZY DLA MĞODZEŐY
Z KLAS GIMNAZJALNYCH I SZKÓĞ ĲREDNICH
TEMAT:
Fot.: Danka Witkowska

dlit
tk niepokoju.
i
k j
modlitwa,
nawett nutka
Na pewno nie jest on trwogã, ale
raczej dğugo oczekiwanã chwilã.
Przed siedmiu laty, gdy wst÷powali
do Zgromadzenia, wypowiadali
swoje: „Tak”. Dziĳ wypowiadajã
swoje: „Jestem”. Dzieġ ĳwieceġ
diakonatu i prezbiteratu – to jest
wğaĳnie owo wielkie majowe wydarzenie, gdy w milczãcej katedrze
pojedynczo wyczytuje si÷ imiona
kaődego z kandydatów do przyj÷cia tych ĳwieceġ. Gdy usğyszy
swoje imi÷, wstaje i daje znak swojej obecnoĳci: „Jestem”. Nast÷pnie
kandydaci wychodzã na ĳrodek
katedry i kğadã si÷ na podğodze
twarzã do ziemi. W tym czasie
ĳpiewa si÷ Litani÷ do Wszystkich
Ĳwi÷tych. To szczególna chwila,
jakby niebo si÷ otwarğo, a gotowe
do pracy w Chrystusowej Winnicy
dğonie sã krajobrazem serca. Tego
sğowami wyraziå nie moőna, bo
cóő mogã sğowa, gdy nawet milczenie jest za gğoĳne. Sğuchaj, co
Bóg mówi do Ciebie… Kapğaġstwo
jest prawdziwym misterium. 
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KAPĞAĠSTWO – SZCZEGÓLNE POWOĞANIE DO MIĞOĲCI

CELE:
Ukazanie natury i zadaġ kapğaġstwa jako uczestnictwa w misji zbawczej Chrystusa przez sğuőb÷ we
wspólnocie Koĳcioğa. Zach÷cenie do podejmowania
wspóğodpowiedzialnoĳci za Koĳcióğ i powoğania
kapğaġskie.

METODY:
W katechezie stosujemy rozmow÷, wykğad, prac÷
w grupach oraz metod÷ sprawdzajãcã: „stan wiedzy”
i aktywizujãcã: „walizka”.

ĲRODKI DYDAKTYCZNE:
Pismo Ĳwi÷te, Dekret o posğudze i őyciu kapğanów
(DK), kartki, schemat udziağu w kapğaġstwie Chrystusa.

PRZEBIEG KATECHEZY:
I. Wprowadzenie do katechezy
Po modlitwie rozpoczynajãcej lekcj÷ katecheta
wprowadza uczniów w temat.
Wszyscy chrzeĳcijanie – na mocy chrztu ĳwi÷tego
– wezwani sã do sğuőby kapğaġskiej: do ofiarowania
siebie innym poprzez sğuőb÷, nauczanie, napominanie.
Jednak szczególnym uczestnictwem w kapğaġstwie
Pana Jezusa jest kapğaġstwo sakramentalne. Kapğani
sã widzialnymi przedstawicielami Chrystusa. Oni Go
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nie zast÷pujã, lecz majã byå sğugami Jego obecnoĳci.
Sobór Watykaġski II mówi, őe gdy kapğan posğuguje
we wspólnocie, czyni to niejako „w osobie Chrystusa”.
Gdyby pominãå poziom wiary, mogğoby to oznaczaå,
őe jest on jak aktor, który próbuje odegraå rol÷ Chrystusa. Ale na pğaszczyŏnie wiary – to coĳ znacznie
wi÷cej. Kapğan, dzi÷ki Chrystusowemu powoğaniu
i mandatowi Koĳcioğa, ma uobecniaå i „urzeczywistniaå” dziağanie Pana Boga we wspólnocie, w której
zostağ postawiony i której sğuőy. To jest sakramentalny
szczyt dziağania kapğana: byå „uobecniajãcym znakiem”, czyniãcym widzialnã – dla naszych oczu i serc
– zbawczã obecnoĳå zmartwychwstağego Chrystusa
we wspólnocie Koĳcioğa.
Nast÷pnie uczestnicy katechezy zapisujã na kartkach wszystko, co wiedzã na temat kapğaġstwa, dzielã
si÷ swoim doĳwiadczeniem ze spotkaġ z kapğanami
i stawiajã pytania zwiãzane z tematem. Po 10 minutach karteczki naleőy zebraå i przykleiå do brystolu lub
przytwierdziå do tablicy.

II. Odkrywanie wezwania Boőego
Dzielimy klas÷ na grupy. Kaőda z nich na podstawie zebranego materiağu odpowiada na otrzymane
pytania.
Grupa 1 – ARCYKAPĞAN
W Liĳcie do Hebrajczyków czytamy: „Majãc wi÷c
arcykapğana wielkiego, który przeszedğ przez niebiosa,
Jezusa, Syna Boőego, trwajmy mocno w wyznawaniu
wiary. Nie takiego bowiem mamy arcykapğana, który
by nie mógğ wspóğczuå naszym sğaboĳciom, lecz doĳwiadczonego we wszystkim na nasze podobieġstwo, 
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nam, Chryste!
KatecheoKróluj
– wywoğywaå
echo
z wyjãtkiem grzechu. A chociaő byğ Synem, nauczyğ si÷
posğuszeġstwa przez to, co wycierpiağ. A gdy wszystko
wykonağ, stağ si÷ sprawcã zbawienia wiecznego dla
wszystkich, którzy Go sğuchajã” (Hbr 4,14-15; 5,8-9).
Kto jest Najwyőszym i Jedynym Kapğanem?
Dlaczego jest tak nazywany?
Grupa 2 – CELIBAT
W Koĳciele katolickim kapğaġstwo zwiãzane jest
z obowiãzkiem celibatu. Koĳcióğ katolicki, podkreĳlajãc
ten obowiãzek, widzi w nim znak, a zarazem bodziec
miğoĳci pasterskiej i szczególne ŏródğo duchowej
pğodnoĳci w ĳwiecie. Celibat jest jakby dodatkowã
konsekracjã i wyraőa szczególne poĳwi÷cenie si÷
Chrystusowi i Jego Koĳcioğowi (zob. DK 16).
Co to jest celibat i kogo dotyczy?
Jaki jest sens celibatu w Koĳciele katolickim?
Grupa 3 – POSĞUSZEĠSTWO
Sprawowanie funkcji kapğaġskich jest ĳciĳle uzaleőnione i zwiãzane z wğasnym biskupem – ordynariuszem.
Posğuga kapğaġska, jako posğuga samego Koĳcioğa, „nie
moőe byå wypeğniona inaczej, jak tylko we wspólnocie
hierarchicznej cağego ciağa” (zob. DK 15).
Z jakich powodów konieczna jest jednoĳå prezbiterów z biskupem?
Co to jest hierarchia Koĳcioğa?
Grupa 4 – ĲWIöTOĲä KAPĞANA
Z őyciem kapğaġskim ĳciĳle wiãőe si÷ obowiãzek
dãőenia do osobistej ĳwi÷toĳci. Moőna jã ujãå w podwójnym aspekcie: obiektywnym i subiektywnym.
Ĳwi÷toĳå obiektywna pğynie z samej konsekracji (ĳwi÷ceġ kapğaġskich), zaĳ subiektywna polega na rozwijaniu
ğaski ĳwi÷ceġ. Oznacza to, őe kapğan, peğniãc swoje
posğannictwo, przybliőa si÷ coraz bardziej do Chrystusa, uczestniczy w Jego miğoĳci ku Bogu i ludziom,
poddaje si÷ Jego natchnieniom i przyjmuje Jego sposób
post÷powania. Gğ÷bokie zaangaőowanie w kapğaġstwo,
rzetelne i ofiarne sprawowanie pğynãcych zeġ funkcji
uĳwi÷ca samego kapğana, a zarazem czyni Jego posğug÷
bardziej skutecznã. Nie znaczy to jednak, őe kapğan
uĳwi÷ca si÷ wyğãcznie przez swoje duszpasterskie dziağanie. Ŏródğem jego ĳwi÷toĳci jest takőe stağy i niczym
nie zastãpiony kontakt ze sğowem Boőym przez Pismo
Ĳwi÷te i Eucharysti÷, która jest oĳrodkiem i podstawã
cağego őycia kapğana (zob. DK 14).
Na czym polega obiektywna ĳwi÷toĳå kapğana?
Co to znaczy, őe kapğan rozwija ğask÷ ĳwi÷ceġ?
Grupa 5 – RELACJE
Duőe znaczenie dla wğaĳciwego uksztağtowania
postaw moralnych kapğanów wobec powierzonego
sobie ludu ma charakter relacji pomi÷dzy kapğaġ-
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stwem sğuőebnym a kapğaġstwem powszechnym. Jan
Paweğ II w adhortacji Christifideles laici stwierdza, őe
kapğaġstwo urz÷dowe pozostaje zasadniczo na usğugach królewskiego kapğaġstwa wszystkich wiernych
i jemu jest podporzãdkowane, a jego obowiãzkiem jest
sğuőba bliŏniemu i dãőenie wraz z nim do ĳwi÷toĳci
i zbawienia.
Jakie powinny byå relacje pomi÷dzy kapğaġstwem
wiernych a kapğaġstwem sğuőebnym?
Dlaczego obowiãzkiem kapğaġstwa urz÷dowego
jest sğuőba bliŏnim?

Króluj
nam,– wywoğywaå
Chryste! echo
Katecheo
V. Zadanie domowe
d
Odpowiedz,, dlaczego kapáaĔstwo
kramentem sáuĪby?
nazywamy sak
sakramentem
KatechezĊ koĔczymy
modlitwą proĞby
k
o nowe powoáania
powoáa
ania kapáaĔskie.

Po kolejnych 10 minutach pracy kaőda grupa przedstawia klasie swoje odpowiedzi. Jeĳli sã one niepeğne
albo niepoprawne, katecheta stara si÷ wyczerpujãco
odpowiedzieå na pytanie sam lub zasi÷ga opinii reszty
klasy. Dotyczy to równieő problemów zapisanych na
karteczkach na poczãtku katechezy.

III. Odpowiedŏ na Boőe wezwanie
Nast÷pnie katecheta podsumowuje:
Wierzymy, őe kaőda osoba jest wezwana przez
Boga do peğni őycia, őe dzielãc nasze őycie i wiar÷,
wzajemnie si÷ ubogacamy, őe powoğanie nadaje őyciu
prawdziwy sens, najwi÷kszã wartoĳå. Od pierwszej
strony Ksi÷gi Rodzaju aő do ostatniej ksi÷gi Biblii
sğyszymy nieustanne woğanie. Tym, który wzywa,
jest Bóg. On woğa kaődego, aby uczestniczyğ w Jego
planie zbawienia.
To woğanie nabiera szczególnego wymiaru w kapğaġstwie sakramentalnym. Kapğan, który jest widzialnym znakiem Chrystusa w Koĳciele, ma byå sğugã
Jego obecnoĳci – ma uobecniaå i „urzeczywistniaå”
obecnoĳå i dziağanie Boga we wspólnocie, do której
zostağ posğany i której sğuőy. Nie jest to ğatwe powoğanie, poniewaő kapğan zmaga si÷ cz÷sto z samotnoĳciã
i niezrozumieniem. Wğaĳnie z tego powodu powinniĳmy wi÷cej modliå si÷ za naszych kapğanów, okazywaå
im gesty bezinteresownej przyjaŏni i angaőowaå si÷
bardziej w prowadzone przez nich duszpasterstwo.

IV. Utrwalenie
Doskonağym sposobem na utrwalenie tej katechezy
moőe byå walizka z róőnymi cz÷ĳciami stroju kapğana
czy teő przedmiotami liturgicznymi, którymi posğuguje si÷ on w czasie sprawowania poszczególnych
sakramentów. Nazwy tych przedmiotów cz÷sto nie sã
znane mğodzieőy, nie mówiãc juő o ich symbolicznym
znaczeniu. Zapewne kilka takich przedmiotów pokazanych i omówionych przez katechet÷ pozostanie na
dğugo w pami÷ci katechizowanych i b÷dzie dobrym
podsumowaniem katechezy.

5/2009
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Katecheo – wywoğywaå echo

Polacy z daleka i z bliska
Leszek Wãtróbski,
Wããtróbski,, Szczecin

ZADANIA
SZATY OFICJALNE I LITURGICZNE KAPĞANA
SUTANNA

To dğuga czarna szata, lekko wci÷ta w pasie,
z niskim stojãcym koğnierzykiem, zapinana
z przodu na rzãd mağych guziczków; jest
symbolem poĳwi÷cenia si÷ Bogu.

KOLORATKA

Biağy sztywny pasek, wsuwany pod koğnierz
sutanny, b÷dãcy symbolem przynaleőnoĳci do
stanu kapğaġskiego, celibatu i czystoĳci.

HUMERAĞ

Cz÷ĳå szat liturgicznych, która wywodzi si÷
ze staroőytnej chusty noszonej na ramionach
przez ludzi naleőãcych do wyőszych warstw
spoğecznych; dzisiaj jest to niewielka chusta
z lnu lub innej szlachetnej tkaniny naturalnego
pochodzenia; symbolizuje heğm zbawienia
przeciw napaĳciom szatana; jest teő symbolem skupienia.

ALBA

Pierwotnie oznaczağa u Rzymian biağã szat÷
spodniã; w zastosowaniu koĳcielnym to biağa
szata przeznaczona dla duchowieġstwa przy

sprawowaniu pewnych obrz÷dów; przypomina chrzest i czystoĳå duszy, która jest ubogacona ğaskã uĳwi÷cajãcã.

PASEK (cingulum)

W staroőytnoĳci byğ zwyczaj przepasywania si÷ przy publicznych wystãpieniach;
dzisiaj sğuőy do przepasywania alby i takőe
jest symbolem czystoĳci.

STUĞA

Jest dğugã, szerokã wst÷gã, lekko rozszerzonã na koġcach, uszytã z tej samej tkaniny co
ornat; zawieszona na szyi, symbolizuje wğadz÷
i godnoĳå urz÷du kapğaġskiego.

ORNAT

Jest to wğaĳciwa szata dla kapğana sprawujãcego Najĳwi÷tszã Ofiar÷ i inne obrz÷dy z niã
zwiãzane; zazwyczaj ma ksztağt wydğuőonego
prostokãta o zaokrãglonych krótszych bokach
z otworem na ĳrodku do wkğadania przez gğow÷; symbolizuje Boőã miğoĳå, która przekreĳla
wszystkie nasze grzechy.

Rozwiãő krzyőówk÷. Litery w zaznaczonych polach utworzã hasğo.

Optymizm

POL ACY W B
UĞGARII

i nadzieja

Marek Soroczyġski

Z Markiem Soroczyġskim, prezesem Stowarzyszenia Kulturalno-Oĳwiatowego im. Warneġczyka w Sofii, rozmawia Leszek Wãtróbski.
Skãd si÷ wzi÷li Polacy w Buğgarii?
Aby odpowiedzieå na to pytanie, musimy cofnãå
si÷ aő do XIX wieku, kiedy Polska byğa pod zaborami.
Mieliĳmy wtedy dwie duőe fale emigracji politycznej:
w 1849 po kl÷sce w÷gierskiej Wiosny Ludów oraz
po przegranym powstaniu styczniowym 1863 roku.
Dlaczego wracam do tak odlegğych czasów? Otóő
tamci emigranci poğoőyli wielkie zasğugi w rozwoju
cywilizacyjnym, ekonomicznym i kulturowym Buğgarii.
To oni gğównie uksztağtowali wizerunek Polaka w tym
kraju na wiele lat. Byli to ludzie wyksztağceni, znajãcy
ĳwiat i őycie. Dzi÷ki temu zdobyli uznanie tak duőe,
őe Buğgarzy w kaődym Polaku
widzieli geodet÷, budowniczego
wi
lub doktora. Polacy wyróőniali
si÷ teő swoim zachowaniem,
wyglãdem, ale i, niestety, zamiğowy
waniem do alkoholu oraz tajemwa
niczoĳciã. Polak – to konspirator
nic
rewolucjonista.
i re
Wspóğczesna Polonia buğgarska jest troch÷ nietypowym
ga
i cciekawym zjawiskiem w porównaniu z innymi skupiskami
rów

polonijnymi na ĳwiecie. Po pierwsze: nie jesteĳmy emigracjã ani politycznã, ani zarobkowã. Ojczyzna
nie odeszğa od nas, a odwrotnie,
wielu z nas opuĳciğo kraj z wğaerca Wspóğczesna
snego wyboru, idãc za gğosem serca.
Polonia buğgarska cz÷sto nazywana
ks. jest
Marian„emigracjã
Jachym SChr
sercowã”, w której aő 90% stanowiã kobiety przybyğe
do Buğgarii przed wielu laty.
Gdzie znajdujã si÷ najwi÷ksze skupiska Polaków
w Buğgarii?
Wedğug danych z roku 2002 w Buğgarii jest okoğo
3000 naszych Rodaków. Najwi÷ksze skupiska Polonii
znajdujã si÷ w Sofii, dalej w Warnie, Pğowdiw, Burgas,
Ruse, Plewen, Starej Zagorze, Wielkim Tyrnowie i Jambole. Cz÷sto teő spotkaå moőna Rodaków w bardzo
mağych miejscowoĳciach, którzy nie utrzymujã bliskich
kontaktów z pozostağymi Rodakami i szybko asymilujã
si÷ z miejscowã ludnoĳciã.
Jaki jest status spoğeczny Polonii buğgarskiej?
Generalnie dzisiejsza emigracja w Buğgarii to duőy
odsetek inteligencji, ludzie z wyőszym i ĳrednim wy- 

Mauzoleum Warneġczyka

1. Symbol przynaleőnoĳci
do stanu kapğaġskiego.
2. Symbol skupienia.
3. Cingulum – symbol czystoĳci.
4. Symbol wğadzy i godnoĳci
urz÷du kapğaġskiego.
5. Symbol Boőej miğoĳci.
6. Zwyczajna szata kapğana.
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ksztağceniem, ğãcznie okoğo 70%. Pozostağe 30% stanowiã
ludzie z wyksztağceniem zawodowym i podstawowym.
Obywatele polscy zamieszkali na stağe w Buğgarii reprezentujã szeroki profil zawodowy. Wĳród osób z wyőszym
wyksztağceniem znajdujã si÷ lekarze, filolodzy, pedagodzy, socjolodzy, ekonomiĳci, inőynierowie, dziennikarze
i historycy. Spoĳród osób posiadajãcych ĳrednie wyksztağcenie jest wiele dyplomowanych piel÷gniarek.
Spora cz÷ĳå polskich obywateli peğni funkcj÷ tğumaczy w buğgarskich instytucjach i firmach turystycznych.
Znaczna liczba osób pracuje w handlu w charakterze
sprzedawców, kasjerek, ksi÷gowych i zaopatrzeniowców. Polacy, którzy urodzili si÷ i zdobyli wyksztağcenie
w Buğgarii, wykonujã zawody techniczne. Mamy równieő duőy odsetek emerytów, którzy stanowiã okoğo
30%. Wi÷kszoĳå z nich posiada najniősze emerytury
i jednym z waőnych zadaġ naszej organizacji jest pomoc ekonomiczna tej grupie spoğecznej.
Pierwsze organizacje polonijne powstağy w Buğgarii jeszcze w XIX wieku…
Pierwszã z nich byğo Towarzystwo Wzajemnej
Pomocy, które powstağo w roku 1878 i przetrwağo kilkadziesiãt lat, prowadzãc bardzo aktywnã dziağalnoĳå.
Towarzystwo Wzajemnej Pomocy byğo w zasadzie
jedynã polskã organizacjã dziağajãcã w buğgarskim
ĳrodowisku aő do II wojny ĳwiatowej.
W okresie powojennym spotkania Polaków odbywağy si÷ w domach prywatnych. Wğadze nie bardzo chciağy
pozwoliå na rejestracj÷ polskiego stowarzyszenia.
Sytuacja zmieniğa si÷ na korzyĳå dopiero na poczãtku
lat osiemdziesiãtych, kiedy to powstağy warunki do
zakğadania pierwszych kóğ polonijnych, które nast÷pnie
przeksztağciğy si÷ w jedno stowarzyszenie. W maju 1984
roku Sãd Rejonowy w Sofii jako organizacj÷ spoğecznã
zarejestrowağ stowarzyszenie pod nazwã: Polskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oĳwiatowe im. Wğadysğawa
Warneġczyka dziağajãce na terenie cağej Buğgarii.
W tym roku Wasze Stowarzyszenie obchodzi wi÷c
25. rocznic÷ swego
powstania…
g p
Polacy przed Mauzoleum Warneġczyka

Uroczystoĳci jubileuszowe planujemy na wrzesieġ
bieőãcego roku. Dziĳ PSKO posiada oddziağy w oĳmiu
miastach: Sofii, Pğowdiw, Burgas, Starej Zagorze,
Dobricz, Jambole, Ruse i Plewen. Ponadto w Warnie
dziağa Stowarzyszenie Klub Polski-Warna.
Polonia buğgarska skupiona jest wokóğ jedynej organizacji ogólnokrajowej, z jednym Zarzãdem Gğównym
i jednym Statutem, przy cağkowitej samodzielnoĳci
poszczególnych oddziağów.
Ponadto od roku 2004 w Sofii, przy parafii ĳw.
Józefa, dziağa wspólnota Polskiej Misji Katolickiej,
której celem jest podtrzymywanie chrzeĳcijaġskich
tradycji polskich, tak w ĳrodowiskach polskich, jak
i w buğgarskich.
W Buğgarii mieszka wielu znanych Polaków. O kim
warto wspomnieå z okazji Waszego jubileuszu?
Wybitnych osobowoĳci nigdy u nas nie brakowağo. Juő w XIX wieku znani tu byli: Jan Grzegorzewski
(1848-1922), literat i dziennikarz posiadajãcy przydomek „ambasador Polski w Buğgarii”; Wanda Zembrzuska (1889-1945), dziennikarka pochodzãca z rodziny
zasğuőonej tak dla Polski, jak i dla Buğgarii oraz Róőa
i Otto Barbarowie, Mieczysğaw Jeğowiecki, Józefa Anc
i wielu, wielu innych.
Z okresu powojennego Buğgarzy zapami÷tali mi÷dzy innymi: Adolfa Rogalskiego (1913-1984), naukowca
z drugiego pokolenia őyjãcego w Warnie, który za
swojã dziağalnoĳå numizmatycznã otrzymağ order
Cyryla i Metodego I stopnia; prof. dr. Wand÷ Smochowskã-Petrowã, pracownika naukowego Instytutu
Literatury w Buğgarskiej Akademii Nauk, przybyğã do
Buğgarii na poczãtku drugiej wojny ĳwiatowej; dr.
Ryszarda Michalika, slawist÷, pracownika naukowego Instytutu J÷zykoznawstwa Buğgarskiej Akademii
Nauk; dr. Mieczysğawa Domaradzkiego, archeologa,
pracownika Buğgarskiej Akademii Nauk.
Wĳród tutejszych artystów na uwag÷ zasğuguje:
Janusz Polaġski, wybitny pianista, mieszkajãcy na
stağe w Buğgarii od roku 1978, który za popularyzowanie muzyki polskiej otrzymağ odznak÷ Zasğuőonego
w
Dziağacza Kultury, powszechnie uwaőany za wielkiego
D
aambasadora kultury polskiej w Buğgarii; Jacek Todorow,
Buğgar polskiego pochodzenia, który ukoġczyğ studia
B
w Polsce, w Wyőszej Szkole Filmowej w Ğodzi na wydziale operatorskim i zrealizowağ okoğo 50 filmów dod
kkumentalnych i nakr÷ciğ okoğo 30 filmów fabularnych.
To wielki propagator kultury polskiej w Buğgarii, któremu nadano tytuğ „Zasğuőony dla kultury polskiej”.
m
Duőã grup÷ zawodowã stanowiã teő Polki – lekarkki. Sã wĳród nich: dr Anna Sziszkowa, anestezjolog
pracujãca od roku 1968 w Sofii; dr Maria Konopp
kka-Uzunowa, kardiolog w Buğgarii od roku 1965; dr
W
Wanda Puchlewa, stomatolog; dr Maria Cwetkow i dr 
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Maria Bierut, okulistki; dr Danuta Janda-Michowa,
laryngolog; dr Graőyna Rangielowa, ginekolog; dr
Marzena Panewa itd.
Nie mog÷ teő nie wymieniå moich poprzedników,
którzy kierowali Stowarzyszeniem od poczãtku jego
istnienia. Pierwszym prezesem byğ Ryszard Michalik,
a po nim: Krystyna Zğatanowa, Wanda Smochowska,
Előbieta Eysymont-Conewa, Urszula Milczewska.
Jest teő wielu wykğadowców i nauczycieli akademickich oraz wielu ludzi innych zawodów, którzy poĳwi÷cajã cağã swojã energi÷ i czas dla dobra Rodaków.
Czym őyje dziĳ Wasze Stowarzyszenie?
Najwaőniejszym tegorocznym wydarzeniem b÷dzie oczywiĳcie jubileusz 25-lecia naszej organizacji.
Z tej okazji przygotowujemy okolicznoĳciowy album.
Wspólnie z Instytutem Polskim w Sofii organizujemy
teő wystaw÷ ukazujãcã nasz dorobek. Ze szkoğami
polskimi w Sofii i Warnie organizujemy konkurs
poĳwi÷cony naszemu patronowi, Wğadysğawowi
Warneġczykowi. Trwajã równieő przygotowania
do oficjalnych obchodów, które odb÷dã si÷ w Sofii,
w dniach 25-27 wrzeĳnia bieőãcego roku.
Celem dziağalnoĳci naszego Stowarzyszenia jest
zachowanie odr÷bnoĳci kulturowej, piel÷gnowanie
tradycji narodowych oraz troska o oĳwiat÷ polonijnã.
Nasze Stowarzyszenie opiekuje si÷ takőe szkóğkami
sobotnio-niedzielnymi w Pğowdiw i Burgas oraz prowadzi klas÷ „0” i grup÷ przedszkolnã w Sofii.
Bogatã ofert÷ mamy równieő dla starszej generacji,
zaczynajãc od balu karnawağowego, do majówek na
Witosz÷ i tradycyjnego „Opğatka” koġczãcego rok
kalendarzowy. Sã to typowe imprezy integracyjne.
Sofijski odziağ Stowarzyszenia wspóğpracuje ze
Szkolnym Punktem Konsultacyjnym, Centrum Kultury
Polskiej oraz Polskã Misjã Katolickã. Stağã troskã Stowarzyszenia jest równieő pomoc dla osób znajdujãcych
si÷ w zğej sytuacji materialnej. Najcz÷ĳciej sã to ludzie
starsi lub schorowani, cz÷sto zupeğnie samotni.
Czy Wasze Stowarzyszenie utrzymuje bliskie kontakty z Polskã?
Od poczãtku swego istnienia Stowarzyszenie
wspóğpracowağo blisko z Towarzystwem Ğãcznoĳci
z Poloniã Zagranicznã „Polonia”, a póŏniej, od 1990
roku, ze Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska”.
Dzi÷ki pomocy Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”,
a szczególnie oddziağów w Poznaniu, Krakowie i Biağymstoku, od lat nasze dzieci biorã udziağ w koloniach letnich
w Polsce oraz mğodzieőowych obozach j÷zyka polskiego,
sportu i turystyki. Od roku 2000 nasi zawodnicy regularnie uczestniczã w Polonijnych Igrzyskach Zimowych.
Zaĳ w ramach wspóğpracy z Fundacjã „Semper Polonia”
w Buğgarii w roku 2003 powstağy dwa Polonijno-Szkolne

W szkole polskiej w Warnie

Kluby Olimpijczyka: Klub im. Ireny Szewiġskiej przy
Szkole Polskiej w Sofii i Klub im. Adama Mağysza przy
Szkole Polskiej w Warnie. Wspóğpracujemy równieő
z Fundacjã „Pomoc Polakom na Wschodzie”.
Kto jeszcze Wam pomaga?
Pod wzgl÷dem finansowym PSKO funkcjonuje
dzi÷ki dotacjom otrzymanym od Senatu RP za poĳrednictwem Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”
i pomocy Ambasady RP w Sofii. Wszystkie kwoty sã
sprawiedliwie dzielone na zebraniach Zarzãdu Gğównego pomi÷dzy poszczególne oddziağy. Kaődy czğonek
jest równieő zobowiãzany pğaciå skğadk÷ czğonkowskã
w wysokoĳci 12,00 lewa (6,00 Euro).
Jakie problemy do rozwiãzania czekajã na Was
w pierwszej kolejnoĳci?
Na pewno ğatwiej si÷ dziağa w kraju bogatym, majãc
wğasnã siedzib÷ i pieniãdze. My od samego poczãtku
swej dziağalnoĳci nie posiadamy wğasnej siedziby
w Sofii, a wszelkie starania czynione w urz÷dzie miasta
nie przyniosğy őadnych rezultatów.
W oĳrodkach terenowych teő nie jest najlepiej.
Wyjãtek stanowiã tylko Pğowdiw i Burgas, gdzie dziağajã Domy Polonii dzi÷ki wsparciu Stowarzyszenia
„Wspólnota Polska”. Natomiast w tym roku musieliĳmy
zrezygnowaå z lokalu Stowarzyszenia w Dobricz.
Obciãőenie finansowe za czynsz po ostatnich podwyőkach byğo zbyt duőe.
Na szcz÷ĳcie problemy dnia codziennego nie przesğaniajã naszej statutowej dziağalnoĳci. Staramy si÷
patrzeå w przyszğoĳå z optymizmem i nadziejã.
W imieniu Czytelników miesi÷cznika „Msza Ĳwi÷ta” bardzo serdecznie dzi÷kuj÷ za rozmow÷ i őycz÷
zachowania tego optymizmu i nadziei na wszystkie
kolejne lata Waszej dziağalnoĳci.
(Fot. Leszek Wãtróbski)
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Cena: 19,00 zğ/egz.
Jan Paweğ II
Or÷dzia na Ĳwiatowy Dzieġ Migranta
i Uchodŏcy 1985–2005

Zebrağ i wst÷pem opatrzyğ ks. Wojciech
j
Necel SChr
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HLONDIANUM, P
Poznaġ
oznaġ 2009
Te specjalne or÷dzia sã przejawem wielkiej troski Jana Pawğa II o tych, którzy opuĳcili swoje ojczyste kraje, rodziny i wspólnoty parafialne, a gdzieĳ na obczyŏnie przyszğo im budowaå swojã teraŏniejszoĳå
i przyszğoĳå, takőe t÷ religijnã. Nie trudno
09/019
zauwaőyå jednã myĳl przewodniã tych papieskich tekstów, mianowicie őe wierni imigranci
granci w Koĳciele
lokalnym majã prawo do zachowania swojej toősamoĳci kulturowej, a z drugiej strony őe to takőe wspólnota lokalna powinna podjãå wysiğek őyczliwego przyj÷cia przybyszów. To
pierwszy kompletny zbiór papieskich or÷dzi na Ĳwiatowy
Dzieġ Migranta i Uchodŏcy, poprzedzony wnikliwym wprowadzeniem Autora opracowania. Format: A5, ss. 148.

PROPOZYCJE WYDAWNICTWA – CZERWIEC 2009
Wykonane na trwağym – winylowym materiale.
Plansze o wymiarach 160 x 250 cm, 136,5 x 300 cm,
132 x 250 cm, w cenie: 330,00 zğ/szt.
Dekoracyjne pasy o wymiarach 70 x 300 cm, w cenie
230,00 zğ/szt. Ğatwe do zamocowania (górna i dolna
kraw÷dŏ wzbogacona jest o 6-centymetrowy r÷kaw).
Doskonale nadajã si÷ równieő do umieszczenia na zewnãtrz. Realizujemy zlecenia w ciãgu 21 dni, odr÷bnie od
innych zamówieġ. Podana cena obejmuje równieő koszty
wysyğki na terenie Polski. Przyjmujemy tylko imienne zamówienia. Ewentualne reklamacje uwzgl÷dniamy w ciãgu 2 tygodni od chwili otrzymania przesyğki.

PLANSZE I DEKORACJE
NA ROK KAPĞAĠSTWA

www.hlondianum.pl
www hlondianum pl
Format: 70 x 300 cm
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Szersza oferta na www. hlondianum.pl
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Format: 132 x 250 cm
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Format: 70 x 300 cm
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PLANSZA I DEKORACJA
WAKACJE Z BOGIEM
Format: 160 x 250 cm

„MSZA ĲWIöTA”
Miesi÷cznik biblijno-liturgiczny. Rok zağoőenia 1936.
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WARUNKI PRENUMERATY:
Prenumerata roczna w kraju: 45,00 zğ/rok
(wersja z wkğadkã homiletycznã – 65,00 zğ/rok)
Prenumerata roczna zagraniczna:
– Europa: 165,00 zğ/rok
(wersja z wkğadkã homiletycznã – 185,00 zğ/rok)
– Ameryka Póğnocna: 207,00 zğ/rok
(wersja z wkğadkã homiletycznã – 227,00 zğ/rok)
– Ameryka Poğudniowa: 237,00 zğ/rok
(wersja z wkğadkã homiletycznã – 257,00 zğ/rok)
– Australia: 321,00 zğ/rok
(wersja z wkğadkã homiletycznã – 341,00 zğ/rok)
Prenumerata poprzez wpğat÷ na konto:
Wydawnictwo HLONDIANUM
ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznaġ

Redakcja nie zwraca materiağów niezamówionych oraz zastrzega
sobie prawo dokonywania skrótów i zmiany tytuğów.
Skğad i druk wğasny. Nakğad 4500 egz.

BANK PEKAO SA IV ODDZIAĞ W POZNANIU
Nr 90 1240 3220 1111 0000 3529 4519

IMPRIMATUR I NIHIL OBSTAT:
Kuria Arcybiskupia w Poznaniu

Warunki prenumeraty wi÷kszej iloĳci egzemplarzy
do uzgodnienia w Administracji Wydawnictwa.
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Zamówienia pod adresem:

Wydawnictwo Towarzystwa Chrystusowego HLONDIANUM
ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznaġ, tel. 061 64 72 645; 64 72 644;
fax 061 85 10 360, www.hlondianum.pl, e-mail: wydawnictwo@hlondianum.pl
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Kardynağ August Hlond

o kulcie Najĳwi÷tszego Serca Pana Jezusa
Najsğodszy Jezu, nasz Boőe i Odkupicielu!
W najgğ÷bszej pokorze upadamy przed Twym wiecznym Majestatem,
aby Twemu Sercu zğoőyå publiczny i najuniőejszy hoğd. Z gğ÷bi duszy dzi÷kujemy Ci za
wszystkie ğaski duchowe i doczesne. Przepraszamy Ci÷ za wszystkie grzechy i zğoĳci nasze.
Chcemy, abyĳ posiadğ wszystkie nasze serca
i rodziny. Chcemy Królestwa Twego w naszym ustroju spoğecznym i cağym őyciu publicznym.
I dlatego stajemy dziĳ przed Tobã, poĳwi÷cajãc uroczyĳcie i na zawsze Najĳwi÷tszemu
Sercu Twemu siebie samych, nasze rodziny,
parafie, wioski i miasta. Poĳwi÷camy Ci nieodwoğanie nasz kraj z jego ludem, duchowieġstwem i wğadzami. Prac÷ Koĳcioğa Twego zasilaj bogactwem Twej ğaski, ku umocnieniu dobrych, a oĳwieceniu
ozi÷bğych i bğãdzãcych. Powstrzymaj groőãcy nam zalew zğa. Wzmocnij
i oĳwieå nas, abyĳmy porzuciwszy waĳnie i samolubne zamiary, wybrn÷li
z niedoli i niemocy obecnych czasów. Prowadŏ nas drogã jasnej przyszğoĳci i panuj nam zawsze ğaskawie, za őycia naszego i w Królestwie Twej
wiecznej chwağy. Amen.
Sğuga Boőy kard. August Hlond

