
63

* Redaktorem niniejszego biuletynu jest ks. Franciszek   B l a c h n i c k i,   Lublin.

1 Zob. Notitiae 7(1971)52.

2 M.   R i g h e t t i,   Manuale di storia liturgica, t. 2, Milano3 1969, 587.

3 Institutio generalis de Liturgia Horarum, Typis Poliglottis Vaticanis 1971, s. 93, numerów 284.

Collectanea Theologica 42:1972, f. I, s. 63-83.

BIULETYN ODNOWY LITURGII *

Zawartoœæ:  I. LITERA I DUCH  1. Odnowiona Liturgia horarum – 2. Zmiany w obrzêdzie
œwiêcenia olejów – 3. Litera bez ducha.  II. URZÊDY I S£U¯BY  „Pueri cantores” dawniej i
dziœ.  III. LITURGICZNA WSPÓLNOTA  Chrzeœcijañska rodzina jako podstawowa
wspólnota liturgiczna.

I. LITERA I DUCH

1. Odnowiona „Liturgia horarum”

Wspó³czesna odnowa liturgii objê³a tak¿e modlitwê brewiarzow¹. Jeszcze w bie¿¹cym roku
ma siê ukazaæ ksiêga modlitwy Koœcio³a pod tytu³em Liturgia horarum  . Ju¿ samo to okreœlenie1

charakteryzuje nurt odnowy. Dotychczas u¿ywano takich terminów jak Opus Dei, Cursus,
Officium divinum, Agenda, Breviarium .2

Kongregacja do Spraw Kultu Bo¿ego na mocy dekretu z dnia 2. II. 1971 r. opublikowa³a ju¿
swego rodzaju prezentacjê tej¿e ksiêgi liturgicznej. Dokument nosi tytu³: Wprowadzenie ogólne
do liturgii godzin   i bêdzie zamieszczony na pocz¹tku pierwszej czêœci nowego brewiarza w3

miejsce dawnych rubryk.
„Wprowadzenie” ma piêæ rozdzia³ów: 1.  znaczenie modlitwy liturgicznej w ¿yciu Koœcio³a;

2.  uœwiêcenie dnia modlitw¹;  3.  elementy modlitwy liturgicznej;  4.  liturgia godzin w ci¹gu
roku;  5.  obrzêdy celebracji wspólnej.

Najbardziej interesuj¹ce s¹ trzy pierwsze rozdzia³y. Dlatego przede wszystkim na nich opiera
siê niniejsze opracowanie, mówi¹ce o teologii i strukturze nowego „brewiarza”. Obecna odnowa
modlitwy jest kolejnym etapem zmian w tej dziedzinie. Z tej racji omawianie Wprowadzenia
warto poprzedziæ krótkim zarysem dziejów kszta³towania siê oficjalnej modlitwy Koœcio³a.
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I.   D z i e j e   m o d l i t w y   l i t u r g i c z n e j 4

W Piœmie œw. powiedziano, ¿e ci, którzy uwierzyli i zostali ochrzczeni „trwali w nauce
aposto³ów, we wspólnocie, w ³amaniu chleba i w modlitwie” (Dz 2, 42).

1.   W pierwszych trzech wiekach nie tylko kler, lecz wszyscy wierz¹cy gromadz¹ siê w nocy
i uczestnicz¹ w tzw. wigiliach. Czuwania nocne, przed Msz¹ œw. lub bez niej, odbywaj¹ siê tylko
w niedziele i œwiêta. W rodzinie natomiast lub w prywatnych zgromadzeniach codziennie
odmawia siê modlitwê porann¹ (matutini laudes) i wieczorn¹ (lucernarium, hesperinon).
Prawdopodobnie od II-III w. s¹ to modlitwy oficjalne i jakoœ obowi¹zuj¹ce (legitimae). Prywatnej
natomiast nabo¿noœci zostawiono orationes apostolicae czyli modlitwy o godzinie 3(9), 6(12)
i 9(15), st¹d ich nazwa: tercja, seksta, nona.

Zasadnicze elementy modlitwy liturgicznej w tym czasie, to czytanie Pisma œw. kontynuowane
w sposób ci¹g³y (oprócz Paschy) oraz œpiewanie psalmów. Hymn Gloria odmawia siê rano, a w
ci¹gu dnia Ojcze nasz. Ksiêg¹ liturgiczn¹, jedyn¹ wówczas, jest Pismo œwiête.

2.   Potem nastêpuje rozwój oficjalnej modlitwy Koœcio³a. Kszta³tuje siê oficjum bogate,
uroczyste i codziennie obowi¹zuj¹ce. Na taki kierunek ewolucji modlitwy wywar³y wp³yw m.in.
powstaj¹ce bazyliki (jak¿e mog³y staæ puste w tygodniu) oraz wspólnoty mnisze.

W IV-V wieku wigilie odprawia siê codziennie. Modlitwa poranna i wieczorna oraz trzy
modlitwy dzienne staj¹ siê modlitw¹ publiczn¹ i tak¿e codzienn¹. Tê „codziennoœæ” uzasadnia
siê tekstami Pisma œw. Tak czyni¹ ojcowie   B a z y l i,   A t a n a z y   i   H i e r o n i m.   Psalm
z antyfon¹ œpiewaj¹ dwa chóry; ten sposób œpiewania (cantus antiphonicus w miejsce psalmu
responsoryjnego) zapo¿yczono z Syrii.

W VI-VII wieku dekret   J u s t y n i a n a   (528 r.) i ustawy synodów zachodnich np. w
Tarragonie w Hiszpanii (516 r.) zobowi¹zuj¹ kler do udzia³u w oficjum noc¹, rano i wieczorem.
Liczba modlitw wzrasta, dochodzi pryma i kompleta; obie wywodz¹ siê ze œrodowisk mniszych.
Powstaj¹ trzy sposoby modlitwy liturgicznej czyli trzy kursy oficjum: monastyczny (12 psalmów
i 12 lekcji), rzymski (9 psalmów i 9 lekcji) i gallikañski (pochodzenia egipskiego).

W VIII-IX w. dominuje styl monastyczny, przyjêty tak¿e przez duchownych „¿ycia
wspólnego” (canonici), lecz na terenie królestwa Franków kszta³tuje siê nowy, zwany
frankoñsko-rzymskim, który póŸniej przejdzie tak¿e do Rzymu. Styl ten charakteryzuje siê tym,
¿e podczas wigilii odmawia siê oficjum o œwiêtym, u¿ywa siê innej (ni¿ w Rzymie) wersji
psalmów, œpiewa siê hymny, czyta siê ¿ywoty œwiêtych i homilie ojców Koœcio³a. W Rzymie w
nocy odmawia siê tak¿e oficjum ferialne, st¹d oficjum dublowane czyli duplex w pierwotnym
znaczeniu, czyta siê Stary Testament i listy œw. Paw³a.

W omawianym okresie powstaj¹ ró¿ne ksiêgi oficjum: psa³terz, martyrologium, hymnarz,
antyfonarz, lekcjonarz, pasjonat (ksiêga zawieraj¹ca opisy mêczeñstwa œwiêtych), homiliarz,
ksiêga kolekt (collectarium) i capitularium.

3.   W okresie X-XV wieku w klasztorach celebruje siê uroczyœcie dotychczasowe oficjum.
ogromnie rozbudowane. Ani ogó³ ludzi, ani kler zobowi¹zy-
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wany uchwa³ami synodów XII w. nie s¹ w stanie pogodziæ takiego stylu i wymiaru oficjalnej
modlitwy Koœcio³a ze swoimi obowi¹zkami. Dodajmy, ¿e kanoniczny sposób ¿ycia duchownych
przechodzi kryzys. Dlatego od XI w. zaczyna siê upowszechniaæ indywidualne odmawianie
oficjum. Jest ono aktualne tak¿e w ¿yciu cz³onków zakonów ¿ebrz¹cych, prowadz¹cych
wêdrowny i bardziej apostolski styl ¿ycia. Nosiæ ze sob¹ wszystkie ksiêgi liturgiczne jest fizyczn¹
niemo¿liwoœci¹. Powstaje potrzeba „wydania” modlitw w jednym tomie. Z tej racji od X-XI w.
kszta³tuje siê ksiêga liturgiczna zwana brewiarzem, bêd¹ca nie tyle zestawem co skrótem
zawartoœci dziesiêciu ówczesnych ksi¹g.

Chocia¿ w bazylikach rzymskich oficjalnie celebruje siê oficjum frankoñsko-rzymskie, jednak
kler kurii rzymskiej coraz mniej w nim uczestniczy. Pod koniec XII w.   I n n o c e n t y  III 
zgadza siê na odmawianie oficjum skróconego. To prowadzi do tego, ¿e w nastêpnym wieku
powstaje Breviarium Curiae Romanae. Franciszkanie nadaj¹ mu nazwê officium modernum
i przyczyniaj¹ siê do jego upowszechnienia. Z czasem wprowadzaj¹ doñ uzupe³nienia, które
w efekcie daj¹ mo¿liwoœæ dalszego skracania modlitw. Osi¹gaj¹ to przez wprowadzanie oficjum
ku czci œwiêtych czyli przez powiêkszenie liczby dni typu duplex. W takie dni nie by³o siê
zobowi¹zanym do odmawiania (oprócz oficjum o œwiêtym i z ferii) 15 psalmów gradualnych
codziennie oprócz okresu paschalnego, godzinek ku czci NMP we wszystkie dni, 7 psalmów
pokutnych w W. Poœcie, i oficjum za zmar³ych stale oprócz sobót i œwi¹t. Te dodatki do oficjum
ferialnego wywodz¹ siê ze œrodowiska w Cluny (IX w.).

Czyni¹c starania o skrócenie modlitwy przez wprowadzenie oficjum ku czci œwiêtych
zatracono jednoczeœnie czytanie ci¹g³e Pisma œw. i zasadnicz¹ myœl okresów roku koœcielnego.
Brewiarz „franciszkañski” musia³ wiêc z czasem ulec reformie.

4.   W okresie XVI-XX w. podejmuje siê nowe rozwi¹zania w uk³adzie oficjalnej modlitwy
Koœcio³a. Reforma trydencka przynosi Breviarium Romanum   (P i u s   V,   r. 1568). Akcent pada
na oficjum ferialne, uszczupla siê oficja œwi¹teczne i wotywne, usuwa siê czytania apokryficzne
i legendarne, w odmawianiu prywatnym znosi siê oficja dodatkowe (z Cluny).

W XVII w. uzupe³nienia lub poprawki do brewiarza Piusowego wnosz¹ ró¿ni papie¿e. Od 
K l e m e n s a   X   († 1676) zaznacza siê znów nawrót do œwiêtych. O ile w 1568 r. œwi¹t ku czci
œwiêtych typu duplex by³o tylko 70, to w roku 1738 jest 131, a w 1911 a¿ 190. Dlatego   œw. 
P i u s   X   w 1911 r. podejmuje reformê brewiarza trydenckiego, a zarazem zapocz¹tkowuje nurt
generalnej odnowy, który zostanie uwieñczony po Soborze Watykañskim II. Wprowadza
mianowicie nowy rozk³ad psalmów na dni tygodnia, zmniejsza liczbê œwi¹t, eksponuje oficjum
niedzielne i ferialne.

Kontynuacjê tego dzie³a stanowi przek³ad psa³terza i uproszczenie rubryk za   P i u s a   XII
(r. 1955) oraz nowy kodeks rubryk   J a n a   XXIII   (1960 r.).

Fundament teologiczno-prawny pod generaln¹ odnowê modlitwy Koœcio³a k³adzie ostatni
sobór og³aszaj¹c 4. XII. 1963 r. konstytucjê liturgiczn¹. W dn. 25. I. 1964 r.   P a w e ³   VI   nie
zobowi¹zanym do modlitwy chórowej zezwala na opuszczanie prymy, a z pozosta³ych godzin
mniejszych wybieraæ jedn¹, najbardziej odpowiadaj¹c¹ porze dnia. Druga instrukcja wykonawcza
do Konstytucji o œw. liturgii z 4. V. 1967 r. wprowadza mo¿liwoœæ skracania tzw. matutinum (nr
19-22).

Uwieñczenie dzie³a odnowy brewiarza stanowi Wprowadzenie ogólne do liturgii godzin z 2. II.
1971 r. Jest ono owocem prac specjalistów dzia³aj¹cych po linii wytycznych konstytucji
liturgicznej, w której powiedziano, i¿ nale¿y brewiarz odnowiæ i dostosowaæ do wspó³czesnych
warunków, by nawet wszyscy cz³onkowie Koœcio³a mogli z niego korzystaæ obficiej i ³atwiej ni¿
dotychczas (art. 90 i 87).
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Prace zespo³ów roboczych (12, a osób oko³o 80) by³y czêœciowo publikowane w „Notitiae”.
Same zaœ zasady nowego brewiarza omawiano na Synodzie Biskupów w 1967 r., a projekt i
szczegó³owy opis przes³ano w 1969 r. do wszystkich biskupów, by siê wypowiedzieli na jego
temat zasiêgaj¹c tak¿e opinii rady kap³añskiej oraz innych kap³anów i niektórych osób œwiec-
kich . Nowy brewiarz, który prezentuje wspomniane Wprowadzenie jest zatem dzie³em wielolet-5

niej pracy specjalistów, jak równie¿ hierarchii i wiernych. Mo¿e w³aœnie dlatego Wprowadzenie
odznacza siê dojrza³oœci¹ i bogactwem treœci.

II.   Z n a c z e n i e   m o d l i t w y   l i t u r g i c z n e j

Lud Bo¿y modl¹c siê, urzeczywistnia i kontynuuje kultyczno-zbawcz¹ wartoœæ kap³añskiej
modlitwy Jezusa Chrystusa. Modlitwê Chrystusa przed³u¿a Koœció³. Oto sens modlitwy Ludu
Bo¿ego (zob. Wprowadzenie nr 3-7). Syn Bo¿y przyjmuj¹c naturê ludzk¹ wniós³ w rzeczywistoœæ
doczesn¹ wspania³y hymn, który w niebieskich przybytkach rozbrzmiewa wiecznie. ¯yj¹c na
ziemi uczy³ ludzi modlitwy, a po wniebowst¹pieniu nadal ³¹czy z sob¹ spo³ecznoœæ ludzk¹, aby
wspólnie z ni¹ œpiewaæ tê bosk¹ pieœñ chwa³y, dziêkczynienia, przeb³agania i proœby .6

Lud Bo¿y zarówno czasów apostolskich, jak i ery nowo¿ytnej kontynuuje modlitwê Chrystusa,
przed³u¿a Jego misjê kap³ana-poœrednika, misjê czciciela Boga i Zbawcy œwiata czyli misjê
kultyczno-zbawcz¹. Kontynuacja misji Chrystusa jest mo¿liwa ze strony ludzi dziêki ich
zjednoczeniu z Nim samym poprzez wiarê i chrzest œwiêty. Ludzie ochrzczeni otrzymuj¹c ³askê
nowego narodzenia (stworzenia) i bêd¹c naznaczeni Duchem Œwiêtym s¹ poœwiêceni, aby byli
duchowym domem kultu i kap³anami w powszechnym znaczeniu tego s³owa. Ich akty kultu
wzglêdem Boga i ich mo¿liwoœci wstawiennicze, we w³asnych i braci sprawach, maj¹ moc dziêki
zas³ugom czyli czynom kultyczno-zbawczym Jezusa Chrystusa, z których najwiêkszym jest czyn
paschalny.

Œw.   A u g u s t y n   powiedzia³: „Gdy Lud Bo¿y siê modli, wtedy jest tak, ¿e Jezus Chrystus
modli siê za nas, w nas i przez nas. Modli siê za nas jako nasz kap³an, modli siê w nas jako nasza
g³owa i wreszcie modli siê przez nas jako nasz Bóg”.

Na tym w³aœnie opiera siê godnoœæ i moc modlitwy chrzeœcijanina, ¿e uczestniczy w odwie-
cznej pobo¿noœci i modlitwie Syna Bo¿ego do Ojca, któr¹ On w czasie ¿ycia na ziemi wyrazi³
ludzkimi s³owami; ta modlitwa nadal zanoszona w imieniu i dla zbawienia œwiata trwa nieustan-
nie w ca³ym Koœciele i w poszczególnych jego cz³onkach (nr 7).

Jednoœæ modl¹cego siê Ludu Bo¿ego sprawia Duch Œwiêty, który jest ten sam w Chrystusie
(por. £k 10, 21), w ca³ym Koœciele i w poszczególnych ludziach, ochrzczonych. On przychodzi
z pomoc¹ naszej nieudolnoœci. Nie umiemy modliæ siê tak jak trzeba, sam Duch przyczynia siê
za nami w b³aganiach (Rz 8, 26). Duch Œwiêty jako Duch Syna sprawia w nas „przybranie za
dzieci, w którym wo³amy: Abba, Ojcze” (Rz 8, 15). ¯adna wiêc modlitwa chrzeœcijañska nie
mo¿e mieæ miejsca bez dzia³ania Ducha Œwiêtego, który ca³y Lud Bo¿y, jednocz¹c przez Syna
i w Synu, prowadzi do Ojca (nr 8).

Modlitwa Koœcio³a ma charakter wspólnotowy (nr 9). Wynika to z g³êbokiej 
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i wewnêtrznej istoty Koœcio³a, który jest wspólnot¹ religijn¹, wspólnot¹ Ojca i Syna w Duchu
Œwiêtym, wspólnot¹ kultyczno-zbawcz¹ wobec Boga i œwiata (zob. KK 4, 1). Jednoœæ i duch
wspólnotowy pierwotnych wyznawców wzrasta³y poprzez s³owo Bo¿e, praktykê uczynnej mi³oœci
braterskiej, wspólnie sprawowan¹ modlitwê i Eucharystiê (por. Dz 2, 42). Jakkolwiek Chrystus
sam tak¿e praktykowa³ modlitwê osobist¹ i w odosobnieniu, jednak¿e to On modlitwie wspólnej
nada³ szczególn¹ godnoœæ czyni¹c j¹ znakiem skutecznym swojej obecnoœci: „Gdzie dwaj lub
trzej modl¹ siê w imiê moje, tam ja jestem” (Mt 18, 20).

Wœród ró¿nych indywidualnie czy wspólnie praktykowanych dawniej i dziœ w Koœciele mod-
litw szczególne miejsce zajmuje modlitwa s³owami psalmów. Modlitwê opart¹ na Piœmie œw.
i tradycji liturgicznej zwyk³o siê nazywaæ brewiarzem lub oficjum; dziœ nazwano j¹ „liturgi¹
godzin”. Wyraz „godzina” akcentuje tê prawdê, ¿e modlitwa, o której tu mowa ma byæ uœwiêce-
niem czasu, a tak¿e poœwiêceniem go na chwa³ê Bo¿¹ i zbawienie ludzi. Mi³¹ Bogu ofiar¹ jest
twórcza aktywnoœæ, lecz tak¿e godnym Boga znakiem czci i uwielbienia jest kontemplacja, prze-
bywanie u stóp Pana i „ofiara warg”. Tego rodzaju ofiarê Koœció³ sk³ada o ró¿nych porach dnia
i nocy i zawsze w relacji do najdoskonalszej ofiary czci i zbawienia, jak¹ jest Eucharystia (nr 12).

Liturgia godzin jest modlitw¹ nie tylko wyznania wiary, czci i uwielbienia, lecz tak¿e proœby
i wstawiennictwa. Szczególnie biskupi, kap³ani i zakonnicy powinni o tym pamiêtaæ, i¿ na wzór
Moj¿esza, Najœwiêtszej Maryi Panny w Kanie i samego Chrystusa Pana maj¹ wstawiaæ siê za
Ludem.

Wprowadzenie mówi, ¿e modlitwa liturgiczna powinna staæ siê szczytem i Ÿród³em dzia³al-
noœci duszpasterskiej (nr 18). Prace apostolskie to maj¹ za cel, aby wszyscy stawszy siê przez
odrodzenie z wody i Ducha Œwiêtego dzieæmi Bo¿ymi „schodzili siê razem, wielbili Boga poœród
Koœcio³a, uczestniczyli w ofierze i po¿ywali Wieczerzê Pañsk¹” (KL 10).

Do modlitwy liturgicznej s¹ wezwani wszyscy, przede wszystkim duchowni i osoby zakonne
(nr 23, 28-31, 24). Jednak¿e zwraca siê uwagê, jak mo¿e nigdy dot¹d w zwi¹zku z brewiarzem,
¿e tê modlitwê Koœcio³a, choæby tylko w niedziele i czêœciowo, powinna praktykowaæ ka¿da
parafia, a nawet rodzina jako domowe sanktuarium Koœcio³a powszechnego (nr 27).

Dla duchownych obowi¹zek modlitwy wynika nie z tytu³u beneficjum, lecz oficjum, to znaczy
z tytu³u urzêdu duszpasterskiego. Nic wiêc dziwnego, ¿e na pierwszym miejscu mówi siê o bisku-
pie jako tym, który ma byæ primus in oratione inter Ecclesiae suae membra (nr 28), a potem
o kap³anach i diakonach, gdy¿ s¹ wspó³pracownikami urzêdu apostolskiego. Wprowadzenie
mówi o obowi¹zku modlitwy ka¿dego dnia, lecz poszczególne modlitwy maj¹ jakby inny stopieñ
obowi¹zywalnoœci. Stopniowanie uk³ada siê nastêpuj¹co: 1) laudesy i nieszpory, 2) oficjum
czytañ, 3) modlitwa w ci¹gu dnia (hora media) i kompleta (nr 29).

Niektóre wspólnoty zakonne, zw³aszcza typu kontemplacyjnego, s¹ zobowi¹zane swymi
ustawami do modlitwy liturgicznej. To prawne zobowi¹zanie jest nastêpstwem teologicznej
motywacji, ¿e osoby zakonne s¹ czo³ówk¹ i reprezentacj¹ Ludu Bo¿ego, który jest Koœcio³em
nieustannie modl¹cym siê (Ecclesiam orantem specialiter repraesentant, nr 24). Zakony
modlitw¹ swoj¹ „wspó³pracuj¹ w budowaniu i wzroœcie ca³ego Mistycznego Cia³a
Chrystusowego oraz dla dobra Koœcio³ów partykularnych” (DB 33).

Cz³onkom zakonów i duchownym, którzy nie s¹ zobowi¹zani do wspólnego brewiarza, usilnie
siê poleca odmawianie razem niektórych modlitw, a zw³aszcza laudesów rano i nieszporów
wieczorem (nr 25, 26).

Zasadniczy uk³ad poszczególnych „godzin” modlitwy liturgicznej jest nastêpuj¹cy: hymn,
psalmy, czytanie i mod³y: Do istoty ka¿dej modlitwy nale¿y rozmowa (colloquium) miêdzy
cz³owiekiem i Bogiem, jednak¿e modlitwa wspólna lepiej wyra¿a naturê koœcieln¹ modlitwy
liturgicznej oraz sprzyja uczestnictwu czynnemu i pe³nemu, ustami i sercem.
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III.   C h a r a k t e r   i   s t r u k t u r a   „g o d z i n”

Na liturgiê godzin ka¿dego dnia sk³ada siê modlitwa poranna i wieczorna (laudes matutinae
et laudes vespertinae, laudesy i nieszpory) jako dwie g³ówne modlitwy, nastêpnie „godzina
(oficjum) czytañ” czyli swego rodzaju odpowiednik dotychczasowego matutinum, „godzina
œrodkowa” czyli poœród zajêæ dnia jako tercja, seksta i nona, oraz kompleta. Godzina czytañ mo¿e
byæ odprawiona o dowolnej porze, nawet w godzinach nocnych dnia poprzedniego po
odmówieniu nieszporów (nr 59). Kompleta jest pomyœlana jako naprawdê ostatnia modlitwa, tu¿
przed snem, choæby ju¿ minê³a pó³noc (nr 84).

Modlitwê ka¿dego dnia z zasady rozpoczyna siê s³owami invitatorium, mianowicie odmawia
siê je albo przed laudesami porannymi albo przed godzin¹ czytañ, je¿eli ta poprzedza laudesy (nr
35 i 60). Zamiast psalmu 94 mo¿e byæ zastosowany jeden z nastêpuj¹cych: 99, 66, 23.

1. Modlitwa rano i wieczorem

Po wstaniu ze snu pierwszym zadaniem do wykonania i pierwsz¹ trosk¹ cz³owieka jest
skierowanie swych myœli do Boga, staniêcie w obliczu Jego s³owa, które kieruje œcie¿kami
cz³owieka i jest godne uwielbienia. Ze wzglêdu na ustêpowanie ciemnoœci nocy i wschód s³oñca
teksty laudesów nawi¹zuj¹ do stworzenia œwiat³a; œwiat³o jest symbolem Chrystusa g³osz¹cego
Ewangeliê zbawienia, orêdzie o zwyciêstwie dobra nad z³em. Teksty mówi¹ tak¿e o tajemnicy
Zmartwychwstania; Chrystus wyszed³ z grobu przed wschodem s³oñca, rano grób by³ ju¿ pusty
(nr 38).

Nieszpory jako modlitwa koñcz¹cego siê dnia stanowi¹ podziêkowanie za wszystko, co Bóg
da³ w tym czasie; s¹ one nie tyle sacrificium laudis co raczej ofiar¹ wieczorn¹ w postawie
dziêkczynnej (eucharystycznej).

W modlitwie wieczornej wspomina siê i czci przede wszystkim tajemnicê zbawienia: Chrystus
w czwartek wieczorem sakramentalnie sprawowa³ tajemnicê odkupienia, a potem modli³ siê i
cierpia³ za ca³y œwiat. W nieszporach Koœció³ zwraca siê do Œwiat³a, które nie zna zachodu.
Oczekuj¹c powtórnego przyjœcia Pana w chwale, prosi, aby mia³ udzia³ w œwiat³oœci wiecznej (nr
39).

Uk³ad modlitwy porannej i wieczornej jest prawie identyczny. Oto ogólny schemat:
a. Wstêp: Bo¿e, wejrzyj ku wspomo¿eniu memu... Chwa³a Ojcu... (opuszcza siê te wersety

w laudesach, je¿eli od nich rozpoczyna siê modlitwê dnia, bo wtedy mówi siê
inwitatorium).

b. Hymn.
c. Psalmodia: rano – psalm poranny, kantyk ze Starego Testamentu i psalm pochwalny, a

wieczorem – dwa psalmy, wzglêdnie dwa fragmenty d³u¿szego psalmu i kantyk z listów
apostolskich lub Apokalipsy.

d. Czytanie krótsze lub d³u¿sze, po którym zw³aszcza w celebracji z udzia³em ludu, mo¿e
byæ homilia.

e. Chwila milczenia.
f. Œpiew responsoryjny – mo¿e on byæ opuszczony wed³ug potrzeby lub zast¹piony œpiewem

specjalnie zatwierdzonym przez konferencjê episkopatu (nr 49).
g. Kantyk ewangelijny z antyfon¹: rano Benedictus, wieczorem Magnificat.
h. Mod³y (preces): rano jako poœwiêcenie Bogu dnia i proœba o b³ogos³awieñstwo w

zajêciach (nr 51, 181), wieczorem coœ w rodzaju modlitwy powszechnej (nr 17, 51, 180,
182).
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i. Modlitwa Pañska i modlitwa koñcowa.
j. Zakoñczenie: rozes³anie zgromadzonych lub tylko b³ogos³awieñstwo; jeœli modlitwie przewo-

dniczy kap³an lub diakon, to on lud rozsy³a mówi¹c: Pan z wami. Niech was b³ogos³awi... (jak
we Mszy œw.) i na koniec: IdŸcie w pokoju; jeœli nikt z duchownych nie przewodniczy albo
modlitwê odmawia siê indywidualnie, wtedy mówi siê: Niech nas b³ogos³awi...

2. Godzina czytañ w ci¹gu dnia lub w nocy

Mo¿na twierdziæ, ¿e jest to swego rodzaju czytanie duchowne, w którym nie chodzi wy³¹cznie
o stronê poznawcz¹, dlatego lekturze biblijno-patrystycznej i innej towarzyszy modlitwa (nr
55-56, 140). Wprowadzenie okreœla oficjum czytañ jako celebratio liturgica verbi Dei (nr 29).
Mo¿na zatem nazwaæ je swego rodzaju nabo¿eñstwem biblijnym.

Konieczn¹ jest rzecz¹, by wszyscy duchowni – czytamy w Konstytucji o Objawieniu Bo¿ym,
art. 25 – dziêki wytrwa³ej lekturze i starannemu studium przylgnêli do Pisma œw., aby ¿aden
z nich nie sta³ siê pró¿nym g³osicielem s³owa Bo¿ego na zewn¹trz, nie bêd¹c wewn¹trz jego
s³uchaczem. Sobór usilnie i szczególnie upomina równie¿ wszystkich wiernych, a zw³aszcza
cz³onków zakonów, by przez czêste czytanie Pisma œw. nabywali wznios³ego poznania Jezusa
Chrystusa, staj¹c siê doskonalszymi Jego uczniami. Niech jednak o tym pamiêtaj¹, ¿e modlitwa
towarzyszyæ powinna czytaniu Pisma œw., by ono by³o rozmow¹ miêdzy Bogiem a cz³owiekiem.

Uk³ad oficjum czytañ (nr 60 i nn) jest nastêpuj¹cy:
a. Wstêp (jak wy¿ej),
b. Hymn,
c. Psalmy (trzy),
d. Werset przed czytaniami,
e. Czytania: 1.  biblijne, 2.  Ojców Koœcio³a, albo pisarzy koœcielnych, albo hagiograficzne;

po pierwszym i po drugim czytaniu nastêpuje responsorium,
f. Hymn Te Deum: w niedziele, oprócz niedziel W. Postu, w dni oktawy Paschy i Bo¿ego

Narodzenia, w uroczystoœci i œwiêta, ale nie we wspomnienia i ferie; hymn mo¿na skróciæ
do s³ów salvum fac (nr 68),

g. Modlitwa dnia oraz – przynajmniej w odmawianiu wspólnym – aklamacja B³ogos³awmy
Panu.

Poleca siê, aby obchód wiêkszych uroczystoœci i niedziel, zw³aszcza w zakonach i miejscach
pielgrzymkowych charakteryzowa³ siê odprawieniem wigilii (nr 71, 72). Wtedy po obu
czytaniach, a przed Te Deum dodaje siê kantyki, nastêpnie czyta Ewangeliê, któr¹ mo¿na
wyjaœniæ w homilii. Czuwanie nocne wyra¿a i o¿ywia postawê oczekiwania w gotowoœci na
przyjœcie Pana.

3. Modlitwa poœród zajêæ dnia

Modlitwa w ci¹gu dnia (tercja, seksta, nona) nawi¹zuje do faktu mêki i œmierci Jezusa oraz
œwiadczenia Aposto³ów o Chrystusie Zmartwychwsta³ym po Zes³aniu Ducha Œwiêtego. Zwyczaj
odmawiania trzech modlitw w ci¹gu dnia poœród pracy pozostaje nadal aktualny, zw³aszcza w
¿yciu monastycznym. Poza chórem mo¿na wybraæ jedn¹ z nich bardziej odpowiadaj¹c¹ porze
dnia; otrzymuje ona nazwê „godziny œrodkowej” (hora media), bo przypada miêdzy modlitw¹
rann¹ i wieczorn¹.

W wymienionych trzech modlitwach zachowano w zasadzie dotychczasowy uk³ad. Aklamacjê
B³ogos³awmy Panu mówi siê przynajmniej w odmawianiu wspólnym (nr 71).
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7 Tê dawn¹ praktykê koœcieln¹ próbowano odnowiæ na Zachodzie przed ostatnim soborem (por.   J.   G e l i-

n e a u   D.   R i m a u d,   Le Psautier de la Bible de Jérusalem, Paris 1961).

4. Modlitwa przed spoczynkiem nocnym

Kompleta, to modlitwa przed udaniem siê na spoczynek nocny. Po wersecie wstêpnym
nastêpuje rachunek sumienia, który mo¿e byæ zakoñczony aktem pokutnym wed³ug formu³
podanych w Mszale Rzymskim. Nastêpnie odmawia siê hymn i psalmy. W niedzielê po I
nieszporach odmawia siê psalm 4 i 133, po II nieszporach – psalm 90. W pozosta³e dni
przypadaj¹ inne psalmy mówi¹ce o nadziei w Panu, jednak¿e w ich miejsce mo¿na stale
odmawiaæ psalmy niedzielne, a to dla wygody tych, którzy chcieliby kompletê mówiæ z pamiêci.
Po psalmach nastêpuje krótkie czytanie z responsorium W rêce Twoje oraz kantyk Symeona,
okreœlony jako culmen totius Horae (nr 89). Kompletê koñczy modlitwa, b³ogos³awieñstwo
Noctem quietam i antyfona maryjna.

Omawiaj¹c strukturê ró¿nych modlitw warto jeszcze wspomnieæ, i¿ istnieje mo¿liwoœæ
³¹czenia z liturgi¹ Mszy œw. modlitwy zwanej laudesami, tercj¹ i nieszporami (nr 94-97). Dwie
pierwsze i nieszpory II zaczyna siê po znaku krzy¿a i pozdrowieniu na pocz¹tku Mszy œw.;
eliminuj¹ one akt pokutny. Nieszpory I natomiast odmawia siê po Komunii œw.; one z kolei
eliminuj¹ mszalne obrzêdy rozbudowanego dziêkczynienia i rozes³ania.

IV.   P s a l m y,   c z y t a n i a   i   p r e c e s

1. Psalmy
 

Psalmy nale¿¹ do g³ównych elementów liturgii godzin. Chocia¿ odmawiaj¹c brewiarz mo¿na
je czytaæ, nie s¹ jednak czytaniami; chocia¿ Koœció³ modli siê nimi, nie s¹ jednak zwyk³¹
modlitw¹. Psalmy s¹ przede wszystkim poezj¹, poemata laudativa (Wprowadzenie nr 103); s¹
one pieœniami Starego Przymierza powsta³ymi w kulturze wschodniej. Spoœród ksi¹g Pisma œw.,
które jest s³owem Boga i do Boga, najbardziej modlitewn¹ formê ma ksiêga Psalmów.

W nowym brewiarzu pominiêto jednak psalmy 57, 82 i 108 (wg Wulgaty) oraz oko³o 50
wierszy dwudziestu innych psalmów, które zawiera³y wezwania wyra¿aj¹ce mœciwoœæ lub
nienawiœæ do wrogów, a raczej chêæ rozbudzenia w nieprzyjacio³ach lêku przed kar¹ Bo¿¹ oraz
pobudzenia ich do porzucenia z³a, do naprawy ¿ycia (nr 131).

Ca³oœæ psalmów, oprócz wspomnianych, roz³o¿ono nie na tydzieñ, jak dot¹d, lecz na cztery
tygodnie (nr 120). Niektóre z nich tradycyjnie zwi¹zane s¹ z okreœlonymi godzinami, dniami
i uroczystoœciami.

Aby psalmy by³y bardziej zrozumia³e i aby ³atwiej stawa³y siê form¹ modlitwy zaopatrzono
je w tytu³y, modlitwy i antyfony (nr 110) . Gloria Patri dodawane na koñcu psalmu równie¿7

spe³nia powy¿sze funkcje; modlitwie Starego Przymierza nadaje ono charakter pochwalny,
chrystologiczny i trynitarny (nr 123).

2. Czytania
 

W nowym brewiarzu, podobnie jak w dawnym, wystêpuj¹ trzy grupy czytañ: biblijne,
patrystyczne i hagiograficzne.

Lektury biblijne s¹ d³ugie i krótkie. Stanowi¹ one dope³nienie porz¹dku czytañ mszalnych.
Ewangelie z zasady nie s¹ czytane w liturgii godzin (nr 144). Dla oficjum czytañ przewidziano
dwa uk³ady (kursy): jednoroczny, podany w ksiêdze brewiarzowej, oraz dwuroczny, do wyboru,
podany w specjalnym uzupe³nieniu ksiêgi (nr 145).
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8 Zob. Notitiae 5(1969)46.

Bardzo urozmaicono czytanie krótkie: s¹ cztery serie tygodniowe w ci¹gu roku, nadto odrêbne
zestawy na Adwent, Bo¿e Narodzenie, W. Post i Paschê oraz w³asne na uroczystoœci, œwiêta i nie-
które wspomnienia; komplet ma tygodniowy uk³ad (nr 157).

Czytania patrystyczne s¹ przewidziane na ka¿dy dzieñ. Oprócz lektur podanych w ksiêdze
liturgii godzin zamieszczono tak¿e zestaw ad libitum (nr 151). Przywi¹zywanie wagi do pism
ojców Koœcio³a jest wyrazem powa¿nej troski o jak najlepsze i zarazem ortodoksyjne rozumienie
Pisma œw., jak by³o ono pojmowane w tradycji koœcielnej (nr 163).

W nowym brewiarzu ulega zmianie pojêcie czytania hagiograficznego (nr 166). Lekturê bêdzie
stanowi³ tekst któregoœ z ojców lub pisarzy koœcielnych mówi¹cy o danym œwiêtym albo fragment
pism tego¿ œwiêtego, albo opowiadanie jego ¿ycia. Przed czytaniem maj¹ byæ zamieszczone
objaœnienia historyczne (zapewne zasadnicze daty, kontekst dziejowy, epoka), oczywiœcie tylko
jako pomoc do owocniejszej lektury (nr 166 i 168).

3. Preces
 

Terminem preces okreœla siê modlitwy wstawiennicze odmawiane rano i wieczorem (nr 179
i nn). Zamiast bli¿ej je omawiaæ, warto zamieœciæ tu tekst tych mod³ów przewidziany na czwartki
W. Postu, w laudesach (a) i w nieszporach (b) .8

a. B³agajmy Boga, który da³ nam Chrystusa, abyœmy nie w ciemnoœciach chodzili, lecz postêpo-
wali za Nim jako Œwiat³em daj¹cym ¿ycie wieczne. Mówmy: S³owo Twoje, Bo¿e, niech bêdzie
nam pochodni¹. (Po tym wstêpie nastêpuje podanie intencji po których mo¿na mówiæ: Slowo Twoje...).

1. Dopomó¿ nam, Bo¿e, wzrastaæ w naœladowaniu Chrystusa, abyœmy w Nim odzyskali to, co
utraciliœmy w Adamie.

2. Uczyñ s³owo Twoje pochodni¹ nóg naszych, abyœmy, postêpowali w œwietle prawdy i wzrastali
w mi³oœci Chrystusa, który jest G³ow¹ nasz¹.

3. Naucz nas wszystko dobrze czyniæ dla Imienia Twego, aby rodzinê ludzk¹ coraz bardziej
opromienia³o œwiat³o czynów Twego Koœcio³a.

4. Dopomó¿ nam nawróciæ siê wewnêtrznie, abyœmy mogli œwiadczyæ Twoj¹ mi³oœæ i
zadoœæuczyniæ za zniewagi wyrz¹dzone dobroci Twej.

b. Chrystusa Pana, który da³ nam przykazanie mi³oœci braterskiej, serdecznie b³agajmy, mówi¹c:
Wzmocnij, Panie, mi³oœæ Twego ludu.

1. Naucz nas, Panie, zachowywaæ Twoje przykazanie, abyœmy Ciebie w braciach mi³owali i byli
przekonani, ¿e im dobrze czyni¹c Tobie samemu s³u¿ymy.

2. Daj, Panie, abyœmy uczyli siê mi³owaæ nieprzyjació³, jak Ty da³eœ nam tego przyk³ad na
krzy¿u.

3. Przez tajemnicê cia³a i krwi Twojej, Panie, wzmocnij mi³oœæ, wiarê i nadziejê nasz¹, pociesz
smutnych, pokrzep s³abych, daj nadziejê konaj¹cym.

4. Dopomó¿ nam z umiarem korzystaæ z dóbr doczesnych, abyœmy wiecznych pragnêli i ich pe³niê
posiedli.

5. Obdarz umar³ych wiecznym umi³owaniem Twoim, Panie i przyjmij nas do grona wybranych
Twoich.
Koñcz¹c niniejsz¹ prezentacjê nowego brewiarza a raczej modlitewnika chrzeœcijañskiego

nosz¹cego tytu³ Liturgia godzin z radoœci¹ i wdziêcznoœci¹ mo¿na stwierdziæ, ¿e Wprowadzenie
ogólne daje kapitalny materia³ przede wszystkim teologiczny na temat modlitwy, zw³aszcza
modlitwy s³owami Pisma œw. i tradycji liturgicznej.

Ks. Marian Pisarzak MIC, Lublin
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2. Zmiany w obrzêdzie œwiêcenia olejów

Dekretem Kongregacji dla Kultu Bo¿ego z dnia 3. XII. 1970 zosta³y wprowadzone pewne
zmiany w obrzêdzie i w przepisach prawnych œwiêcenia oleju katechumenów i oleju chorych oraz
sporz¹dzania krzy¿ma. Uwagi wstêpne do nowego dokumentu liturgicznego przypominaj¹ sens
i znaczenie obrzêdu œwiêcenia olejów. £¹czy siê on z rol¹ biskupa wKoœciele. Jest on „kap³anem
wielkim” swojej trzody, od którego wyp³ywa w pewnym sensie i zale¿y ¿ycie jego wiernych w
Chrystusie. Msza krzy¿ma (missa chrismatis), któr¹ biskup koncelebruje z kap³anami ró¿nych
czêœci diecezji i w czasie której konsekruje krzy¿mo i œwiêci inne oleje, uwa¿ana jest za
szczególny wyraz pe³ni kap³añstwa biskupa oraz znak œcis³ej ³¹cznoœci kap³anów z nim.
Albowiem olejem krzy¿ma œwiêtego konsekrowanym przez biskupa namaszcza siê nowoochrz-
czonych oraz naznacza bierzmowanych. Olej katechumenów przygotowuje i dysponuje ich do
chrztu, olej chorych umacnia ich w ich s³aboœciach i cierpieniach.

Liturgia chrzeœcijañska przyjmuje tutaj zwyczaj Starego Testamentu, gdzie namaszczano olejem
królów, kap³anów i proroków, albowiem byli oni figur¹ Chrystusa, Pomazañca Bo¿ego. Podobnie
przez namaszczenie krzy¿mem ukazuje siê, ¿e chrzeœcijanie przez chrzest zostali wszczepieni w
tajemnicê paschaln¹ Chrystusa, z Nim wspó³umarli, wspó³pogrzebani i wspó³zmartwychwstali,
stawszy siê uczestnikami Jego królewskiego i proroczego kap³añstwa oraz ¿e przez bierzmowanie
otrzymali duchowe namaszczenie Ducha Œwiêtego, który zosta³ im dany. Olej katechumenów ³¹czy
siê ze skutkami egzorcyzmów i wyra¿a umocnienie kandydatów do chrztu œwiêtego do walki z
szatanem i grzechem, zanim przyst¹pi¹ do zdroju ¿ycia i odrodzenia. Olej chorych, o u¿ywaniu
którego zaœwiadcza ju¿ œw. Jakub Aposto³, przynosi chorym lekarstwo dla s³aboœci duszy i cia³a, aby
mê¿nie znosili cierpienia i zwalczali z³o oraz dost¹pili odpuszczenia grzechów.

W dalszym ci¹gu dokument podaje przepisy dotycz¹ce materii, podmiotu, czasu i miejsca
œwiêcenia olejów. Materi¹ stosown¹ do udzielania sakramentów jest olej oliwkowy albo te¿ inny olej
roœlinny. Krzy¿mo sporz¹dza siê z oleju i aromatów czyli pewnych substancji pachn¹cych. Krzy¿mo
mo¿e byæ przygotowane albo prywatnie przed konsekracj¹, albo przez biskupa w ramach samej akcji
liturgicznej. Konsekracja krzy¿ma zastrze¿ona jest wy³¹cznie biskupowi. U¿ywanie oleju
katechumenów mo¿e byæ w ogóle zniesione decyzj¹ konferencji biskupów. Je¿eli jest zatrzymane,
œwiêci olej równie¿ biskup, w ramach mszy krzy¿ma, albo te¿ w³adza ta mo¿e byæ udzielona
kap³anom, w wypadku chrztu doros³ych. Wtedy œwiêc¹ oni olej przed namaszczeniem katechumenów.

Olej chorych mo¿e byæ poœwiêcony przez biskupa albo kap³ana posiadaj¹cego odpowiednie
upowa¿nienie Stolicy Apostolskiej. Na mocy ogólnego prawa mog¹ œwiêciæ olej chorych ci,
którzy posiadaj¹ uprawnienia biskupa diecezjalnego oraz wszyscy kap³ani w wypadku praw-
dziwej koniecznoœci. Œwiêcenie olejów i konsekracja krzy¿ma odbywa siê zasadniczo w Wielki
Czwartek, w czasie porannej specjalnej Mszy œw. Mo¿e byæ jednak ustalony inny dzieñ, wcze-
œniejszy, blisko Paschy, je¿eli w Wielki Czwartek s¹ trudnoœci zgromadzenia duchowieñstwa
i wiernych. W ramach Mszy œw. œwiêcenie oleju chorych odbywa siê przed zakoñczeniem
modlitwy eucharystycznej, œwiêcenie oleju katechumenów i konsekracja krzy¿ma po komunii.
Mo¿na jednak, z racji duszpasterskich dokonaæ ca³ego obrzêdu po liturgii s³owa.

F.[ranciszek] B.[lachnicki]

3. Litera bez ducha

 Odnowiona z polecenia II Soboru Watykañskiego liturgia od razu w swoich pocz¹tkach
wystawiona jest na pewne niebezpieczeñstwa, które zawsze w historii stanowi³y groŸbê jej
wypaczenia, powoduj¹c od czasu do czasu koniec-
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noœæ podejmowania zrywów dla jej odnowienia, a które maj¹ swoje Ÿród³o w pewnych
tendencjach natury ludzkiej. Pierwsze niebezpieczeñstwo, wyp³ywaj¹ce z lenistwa i powierz-
chownoœci ducha ludzkiego, polega na formalizmie, który zadowala siê mechanicznym
wykonywaniem pewnych obrzêdów bez wysi³ku zmierzaj¹cego do zrozumienia ich sensu oraz
odczytania ich jako znaków g³êbszej i duchowej rzeczywistoœci. Drugie, maj¹ce swe Ÿród³o w
tzw. „mentalnoœci technicznej”, wyra¿a siê w d¹¿eniu do upraszczania tych form, aby zu¿yæ na
ich wykonanie, je¿eli ju¿ jest ono konieczne, jak najmniej wysi³ku i czasu, z zapoznaniem
istotnego celu, jaki ma byæ przy ich pomocy osi¹gniêty.

Mo¿emy obserwowaæ dzia³anie tych tendencji i si³ na wielu przyk³adach u nas w Polsce, w
zwi¹zku z wprowadzeniem odnowionego porz¹dku Mszy œwiêtej od pierwszej niedzieli Adwentu
1970 roku. Niestety, trzeba stwierdziæ, ¿e przygotowanie do wprowadzenia w ¿ycie tej
najwiêkszej w dziejach Koœcio³a reformy liturgii mszalnej by³o w wiêkszoœci diecezji pospieszne
i niewystarczaj¹ce, a wskutek tego ogromna iloœæ ksiê¿y wykonuje nowe obrzêdy nie tylko
bezdusznie i formalistycznie, ale wprost b³êdnie. W tej chwili jesteœmy niejednokrotnie
œwiadkami smutnego zjawiska utrwalania siê pewnych b³êdów na samym pocz¹tku procesu
odnowy liturgii mszalnej. Mo¿na tu wskazaæ na niektóre, najczêœciej spotykane i najbardziej
typowe wyrazy ukazanych powy¿ej tendencji.

1.  Odnowiony porz¹dek Mszy œwiêtej wyodrêbnia wyraŸnie trzy miejsca sprawowania liturgii:
o³tarz, pulpit wzgl. ambona dla czytania s³owa Bo¿ego, podwy¿szone miejsce i krzes³o dla
celebransa – przewodnicz¹cego zgromadzenia. Na tym ostatnim miejscu koncentruje siê czêœæ
wstêpna Mszy œw. (obecnoœæ Chrystusa w osobie celebransa), na drugim liturgia s³owa (obecnoœæ
Chrystusa w s³owie), na pierwszym liturgia eucharystyczna (obecnoœæ Chrystusa w Jego
uobecnionej tajemnicy paschalnej, stó³ – miejsce uczty eucharystycznej). Propter signum przepisy
nie pozwalaj¹ na zamienne traktowanie tych miejsc. Faktycznie panuje tu czêsto zupe³ne
pomieszanie: obrzêdy wstêpne i czytania z tego samego pulpitu, czytania od o³tarza, przy czym
o³tarz spe³nia rolê „stojaka” pod ksiêgi potrzebne do czytania itp. WyraŸnie triumfuje tu myœlenie
pragmatyczne: po co robiæ te trzy kroki do pulpitu, kiedy wygodniej modliæ siê i czytaæ od
o³tarza? Po co trzymaæ ksiêgê z oracj¹ mszaln¹ przed celebransem, kiedy mo¿na od razu stan¹æ
przy ambonce?

2.  Rubryki zalecaj¹ uroczyst¹ procesjê wejœcia, z krzy¿em, œwiecami, ksiêg¹ Pisma œwiêtego,
przy œpiewie ca³ego zgromadzenia. Objawia siê w tym znaku tajemnica Koœcio³a jako
zgromadzenia ludu Bo¿ego, wytwarza siê w zgromadzeniu odpowiedni nastrój i skupienie.
Prawie zawsze rezygnuje siê z tej procesji na rzecz prostego wyjœcia do o³tarza z zakrystii
najkrótsz¹ drog¹. Czy¿ przynajmniej we wszystkie niedziele i œwiêta uroczysta procesja wejœcia
nie powinna staæ siê regu³¹?

3.  Czêsto pomija siê chwilê milczenia przed aktem pokutnym. Niestety sugeruj¹ to pominiêcie
nieszczêœliwie i wprost b³êdnie przet³umaczone s³owa wprowadzaj¹ce. £aciñskie s³owa
Agnoscamus nostra peccata zachêcaj¹ do chwili refleksji i zastanowienia siê, polski przek³ad
Przeproœmy za nasze grzechy wprost „podpowiada” natychmiastowe rozpoczêcie aktu pokutnego.

4.  Wielu ksiê¿y nie zrozumia³o jeszcze i nie odkry³o znaczenia i wartoœci duszpasterskiej
œpiewów miêdzylekcyjnych. Jak wspania³¹, zbiorow¹ medytacj¹ mo¿e siê staæ dobrze przez
solistê-psa³terzystê z ambony zaœpiewany psalm, do którego lud w³¹cza siê przez krótkie,
treœciwe, odpowiednio dobrane responsum po ka¿dym wierszu, ilu¿ rumieñców ¿ycia nabiera
przez to liturgia s³owa, która potrafi uœpiæ najgorliwszych, je¿eli jest od pocz¹tku do koñca
„przegadana” przez jednego lektora, którym jest sam celebrans. Równie¿ œpiewu Alleluja z wer-
setem przed Ewangeli¹ nie zrozumiano jeszcze w jego funkcjonalnoœci. Jest to œpiew
towarzysz¹cy wszystkim przygotowaniom do 
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proklamowania Ewangelii, w czasie którego wszyscy wstaj¹ na przywitanie Chrystusa
przychodz¹cego w swoim s³owie.

5.  Tak¿e znak ksiêgi zawieraj¹cej S³owo Pana nie jest w praktyce uwydatniony. Rubryki
przewiduj¹ dwie ksiêgi: lekcjonarz, który przed msz¹ powinien byæ przygotowany na pulpicie
wzgl. ambonie i ewangeliarz, który z³o¿ony jest na pocz¹tku na o³tarzu, a potem przez
czytaj¹cego Ewangeliê, w czasie œpiewu Alleluja zaniesiony na ambonê (ewentualnie z
towarzyszeniem œwiec i kadzid³a). W wiêkszoœci wypadków czyta siê dziœ wszystko z
powielonych kartek czy drukowanych „Wiadomoœci diecezjalnych”. Przecie¿ mo¿na
przynajmniej Ewangeliê przeczytaæ z ksiêgi Pisma œwiêtego, odpowiednio zewnêtrznie uczczonej
w sposób przepisany przez rubryki.

6.  W liturgii przygotowania darów trudno przyzwyczaiæ siê do nowego podzia³u ról: to wierni
(wzgl. ich delegacja) przynosz¹ do o³tarza dary chleba i wina, a celebrans przy pomocy
ministrantów przyjmuje te dary przed o³tarzem. Przewa¿nie rezygnuje siê z tej procesji z darami
ze wzglêdów czysto oportunistycznych. Tak bardzo zalecane przez dokumenty soborowej
odnowy liturgii udzielanie Komunii œw. z hostii konsekrowanych w danej Mszy œwiêtej tak¿e jest
jeszcze u nas rzadkoœci¹. Ci¹gle trzeba tu staczaæ boje (tam, gdzie komuœ na tym zale¿y) z
koœcielnymi, których tak trudno przekonaæ do tej niepotrzebnej komplikacji dla jakichœ
abstrakcyjnych i niezrozumia³ych racji. Czy¿ nie lepiej i proœciej konsekrowaæ po dawnemu
ogromn¹ puszkê komunikantów na zapas, a potem mieæ na dwa tygodnie spokój?

7.  Gest pokoju wzgl. pojednania przed Komuni¹ œw. Po nieudanej próbie wprowadzenia
nieprzemyœlanego oraz niewypróbowanego pod kierunkiem doœwiadczonych liturgistów gestu
(uk³ony do s¹siadów z szeptanymi s³owami „pokój nam wszystkim”), na ogó³ wszêdzie
zrezygnowano z tego elementu odnowionej liturgii. W ten sposób nie wykorzystaliœmy kapitalnej
szansy duszpasterskiej wychowania wiernych do zrozumienia nierozerwalnej ³¹cznoœci pomiêdzy
komuni¹ eucharystyczn¹ a nowym przykazaniem Chrystusowej mi³oœci.

8.  Rubryki przewiduj¹ po odœpiewaniu Baranku Bo¿y chwilê cichej modlitwy przed Komuni¹
œw. W tym czasie dopiero kap³an odmawia po cichu jedn¹ z przepisanych w mszale modlitw.
Przewa¿nie kap³ani czyni¹ to ju¿ w czasie œpiewu Baranku Bo¿y, pozbawiaj¹c ludzi mo¿noœci
skupienia siê i przygotowania do wzbudzenia aktu wiary w chwili ukazania „Baranka Bo¿ego,
który g³adzi grzechy œwiata”.

Oto kilka przyk³adów pragn¹cych wykazaæ, ¿e liturgiczne formy nie mog¹ byæ stosowane bez
respektowania praw ducha czyli rozumnej i wolnej osoby, która poprzez znaki przemawiaj¹ce
do œwiadomoœci i poznania ma byæ w liturgii wezwan¹ do wolnego aktu wiary, bez której liturgia
nie stanie siê œrodkiem i Ÿród³em zbawienia.

Ks. Franciszek Blachnicki, Lublin

II. URZÊDY I S£U¯BY

„Pueri cantores” dawniej i dziœ
 

Specyficzne piêkno g³osu dzieciêcego, niewinnoœæ dziecka oraz d¹¿enie do wczesnego
zainteresowania m³odych kultem religijnym sprawiaj¹, ¿e we wszystkich czasach spotykamy
udzia³ dzieci i m³odzie¿y w œpiewie religijnym. Ksiêgi Sybiliñskie wspominaj¹ œpiew ch³opców
i dziewcz¹t w chórze. W IV w. przed Chrystusem w Lakonii podczas œwi¹t ch³opcy graj¹ na
cytrze i œpiewaj¹ przy akompaniamencie fletu. W roku 297 przed Chrystusem podczas œwiêta
„Soterie” odbywa³y siê zawody œpiewacze z udzia³em chórów ch³opiêcych. Kalimach w hymnie
do Apollina czêsto mówi o œpiewie ch³opców. W Rzymie 
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ch³opcy i dziewczêta œpiewaj¹ z okazji poœwiêcenia mauzoleum Augusta i innych uroczystoœci.
Pismo œwiête sk¹po wspomina o udziale dzieci w œpiewach liturgicznych. Lewici zaczynali

sw¹ s³u¿bê w 20 roku ¿ycia. Jeœli odliczymy 5 lat przygotowania muzycznego, mamy 15-letnich
œpiewaków. M³odsi ch³opcy mogli tak¿e œpiewaæ jako osobna grupa na dziedziñcu zewnêtrznym.
Psalmy zachêcaj¹ dzieci do œpiewania Panu. Dzieci hebrajskie wspomniane w Niedzielê Palmow¹
oczywiœcie nie s¹ zespo³em œpiewaczym. Przyk³ad zachêca jednak, by o³tarz boskiego Przyjaciela
dzieci otoczyæ gronem m³odych œpiewaków.

 Pierwsze wieki chrzeœcijañstwa znaj¹ ju¿ liturgiczn¹ funkcjê œpiewaka, który nosi niemal
równoznaczne okreœlenie kantor albo lektor. Najstarszy napis z Bitynii wymienia 18-letniego
ch³opca, który cieszy³ Lud Bo¿y psalmodi¹ i czytaniem ksi¹g œwiêtych. Nagrobki wczesnochrzeœ-
cijañskie wspominaj¹ lektorów-kantorów w wieku 13 do 25 lat. Lektor   V i t a l i s   umiera
maj¹c piêæ lat. Martyrologium Rzymskie wspomina wielu m³odych lektorów: plures lectores
infantuli.

Papie¿   G r z e g o r z   Wielki  to w³aœciwy za³o¿yciel   i n s t y t u c j i   ma³ych œpiewaków.
Przeznacza im w Rzymie dwa budynki: u œw. Piotra na Watykanie i u œw. Jana na Lateranie.
Owocem jego pracy nad kantorami s¹ duchowni, biskupi, a nawet papie¿e rekrutuj¹cy siê z
szeregów kantorskich.

Z czasem obserwuje siê wszêdzie udzia³ zespo³ów kantorskich w liturgii chrzeœcijañskiej.
W Peregrinatio Silviae czytamy, ¿e gdy diakon w Memento wspomina imiê, liczne dzieci tam
obecne odpowiadaj¹ Kyrie eleison.    H i p o l i t   Rzymski pisze, ¿e po agape dziewice i dzieci
œpiewaj¹ psalmy.   Œw.   G e r m a n   z Pary¿a s³yszy dzieci œpiewaj¹ce po hebrajsku, po grecku
i po ³acinie mszalne Kyrie.   F o r t u n a t   z Poitiers twierdzi, ¿e podczas s³u¿by Bo¿ej w Pary¿u
œpiewaj¹ wszyscy: duchowni, wierni i dzieci.   G u i d o   z Arezzo († 1050) pisze swój
Mikrologus, pierwszy podrêcznik œpiewu, dla grupy dzieci-œpiewaków. Obrz¹dek ambrozjañski
zna melizmatyczne responsorium cum infantibus przeznaczone dla zespo³u dzieciêcego. Znane
s¹ tak¿e liczne zespo³y kantorów przyklasztornych.

Specjalne œwiêta i zwyczaje wskazuj¹ na to, ¿e wielka godnoœæ liturgiczna nie pozbawi³a
m³odych œpiewaków pogodnego humoru. W œwiêto M³odzianków, Miko³aja lub Cecylii kantorzy
obchodzili uroczystoœæ zwan¹ episcopatus puerorum. Przez g³osowanie wybierano najlepszego
na „biskupa zespo³u”. W zespo³ach przyklasztornych zastêpowa³ on w tym dniu nawet opata.

Odsuwanie kantorów od o³tarza by³o nastêpstwem ubóstwiania nowoczesnej polifonii.
Przesadny kult g³osu dzieciêcego doprowadzi³ w XVII w. do nadu¿yæ w formie nieetycznych
okaleczeñ. Wystêpy wielog³osowych chórów, bogate utwory organowe, a równoczeœnie zepsuty
smak dla melodii gregoriañskich powodowa³y zlekcewa¿enie liturgicznych œpiewaków. PóŸniej
do³¹cza siê jeszcze zbyt wielkie podkreœlenie pieœni ludowej. Choæ w ksiêgach liturgicznych stale
wspomina siê scholê, praktycznie zespo³y œpiewacze przy o³tarzu zanikaj¹.

P i u s   X   rozpoczyna wielki ruch odnowy Koœcio³a, którego owocem jest II Sobór Watykañ-
ski. Jak   G r z e g o r z   Wielki odnowi³ wiele przez sw¹ schola cantorum, tak   P i u s   X   widzi
wielkie nadzieje w dzieciêcych zespo³ach œpiewaczych. Jako patriarcha Wenecji zabiera g³os
w sprawie muzyki koœcielnej. W liœcie pasterskim z 1. III. 1895 roku domaga siê przywrócenia
funkcji scholi. Jako papie¿ pisze w motu proprio z 22. XI. 1903: „Nale¿y przy³o¿yæ starañ, aby
przywróciæ przynajmniej przy g³ównych koœcio³ach, staro¿ytne scholae cantorum, jak siê to ju¿
z najlepszym skutkiem w wielu miejscowoœciach zaprowadzi³o. Nie ma ¿adnej trudnoœci dla
gorliwego kap³ana za³o¿yæ tak¹ szko³ê nawet przy koœcio³ach mniejszych i wiejskich i owszem
w nich znajdzie sposób bardzo ³atwy zgromadzenia woko³o siebie dzieci i m³odzieñców z wielk¹
dla nich korzyœci¹ i dla zbudowania wiernych”.

 „Mali œpiewacy od drewnianego krzy¿a”, pionierzy obecnego œwiatowego 
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ruchu kantorskiego, powstali w 1907 roku pod Pary¿em jako odpowiedŸ na has³o rzucone przez
P i u s a   X.   Kilku m³odych studentów natchnionych ide¹ papieskiego motu proprio przygoto-
wywa³o siê przez sumienne studium do wykonywania autentycznego œpiewu liturgicznego. Potem
zaczêli wêdrówkê od koœcio³a do koœcio³a, od miasta do miasta, prezentuj¹c wszêdzie czyst¹
duchowoœæ emanuj¹c¹ z muzyki œwiêtej, artystycznej, powszechnej, jakiej w³aœnie chcia³ papie¿
P i u s   X.

Przez naœladownictwo powsta³y podobne zespo³y we Francji i innych krajach. £¹czy³y siê one
wzajemnie pragn¹c zbratania siê w organizacjê miêdzynarodow¹, która by gromadzi³a m³odych
œpiewaków ca³ego œwiata.

Ruch wszczêty przez powstawaj¹ce zespo³y popiera papie¿   P i u s   XI   pisz¹c w konstytucji
apostolskiej Divini cultus w 1928 r.: „Zespo³y ch³opców nale¿y zak³adaæ nie tylko przy wiêkszych
lub katedralnych koœcio³ach, lecz równie¿ przy mniejszych i parafialnych œwi¹tyniach”.

Federacja „Ma³ych Œpiewaków” powstaje oficjalnie w listopadzie 1944 roku. Episkopat
francuski zatwierdza j¹ 6 marca 1947 r. W tym samym roku papie¿   P i u s   XII   w enc.
Mediator Dei nawo³uje: „Poprzednicy nasi, niezapomnianej pamiêci   P i u s   X   i   P i u s   XI
zarz¹dzili, a my chêtnie potwierdzamy to nasz¹ powag¹, aby... przynajmniej w g³ównych koœcio-
³ach przywrócono dawne kolegia œpiewaków (scholae). W wielu miejscach ju¿ to przeprowa-
dzono z pomyœlnymi wynikami”.

Pierwszy Miêdzynarodowy Kongres Kantorów odbywa siê w czerwcu 1948 r. w Pary¿u. W
1949 r. 3000 kantorów œpiewa na mszy papieskiej w bazylice œw. Piotra z okazji II
Miêdzynarodowego Kongresu Kantorów, który tym razem ma ju¿ miejsce w Rzymie. 20 maja
tego samego roku Sekretariat Stanu og³asza, ¿e papie¿   P i u s   XII   poleca Miêdzynarodow¹
Federacjê Ma³ych Œpiewaków. III kongres odbywa siê znowu w Rzymie w r. 1951.

Wkrótce potem papie¿ zatwierdza statut federacji na 5 lat. Przez przy³¹czenie siê do
stowarzyszenia „Pax Romana” federacja w³¹czy³a siê w g³êboko katolicki, to znaczy powszechny
nurt. Wobec lêku przed now¹ wojn¹ federacja staje z wo³aniem o pokój Bo¿y na œwiecie. „Jutro
wszystkie dzieci œwiata bêd¹ œpiewa³y pokój Bo¿y” g³osi has³o wypisane wielkimi literami na
planiglobie w Miêdzynarodowej Federacji Kantorów w Pary¿u. To has³o gromadzi kantorów
wszelkich narodowoœci i ras pod ich bia³y sztandar pokoju i mi³oœci.

Takim pomostem braterstwa miêdzy wojn¹ sk³óconymi narodami niemieckim i francuskim
by³ Miêdzynarodowy Kongres Kantorów w Kolonii w 1953 r. V kongres w r. 1956 gromadzi ju¿
6 400 kantorów w Pary¿u.

22. XI. 1959  r. Sekretariat Stanu aprobuje statut miêdzynarodowej federacji Ma³ych Œpie-
waków, a œw.   D o m i n i k a   Savio  og³asza patronem kantorów. W 1962 r. federacja liczy
200 000 kantorów z 97 krajów 5 kontynentów. W r. 1963 umiera za³o¿yciel „Ma³ych Œpiewa-
ków” i dotychczasowy prezes federacji  Mgr   M a i l l e t.

Postanowiono przenieœæ g³ówn¹ siedzibê federacji do Rzymu, a nastêpc¹   M a i l l e t a 
zostaje obecny prezes federacji Mgr  Fiorenzo   R o m i t a.   Oœrodkiem ruchu kantorskiego sta³
siê koœció³ œw. Rocha w Rzymie.

P a w e ³   VI   daje wiele dowodów uznania dla ruchu kantorskiego. W r. 1966 odznaczy³
sztandar federacji z³otym medalem w dowód uznania za zas³ugi w liturgicznej odnowie Koœcio³a.
Na ostatnim w Rzymie zgromadzonym kongresie powiedzia³ papie¿ wobec 66 000 zgromadzonych
kantorów: „¯yczymy sobie, aby w ca³ym Koœciele ka¿dy koœció³ mia³ w³asny zespó³ kantorów”.

7 marca 1968 r. w³¹czono do œwiatowej rodziny kantorów dwa polskie zespo³y: Kantorów
Królowej Aposto³ów z Rybnika i Kantorów Najœw. Trójcy zvPopielowa. Wspomina o tym
miêdzynarodowy biuletyn „Pueri Cantores”, który odt¹d regularnie przychodzi do Polski. Zespo³y
te otrzyma³y przy 
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okazji z Rzymu odznaki kantorów. 6 maja 1970 r. zg³asza siê w Rzymie trzeci zespó³ polski:
Kantorzy œw. Jana Chrzciciela z Ornety.

Patrz¹c na historiê ruchu kantorskiego dostrzegamy w kantorach rodzinê rozœpiewanych s³ug
o³tarza ca³ego œwiata zaprzyjaŸnionych z Bogiem, zbratanych miêdzy sob¹, pragn¹cych mi³oœci
i pokoju dla ca³ego œwiata.

„Przede wszystkim postarajcie siê – mówi   P i u s   XII  w enc. Musicae Sacrae Disciplina
– aby w samym koœciele katedralnym i o ile mo¿noœci, w innych znaczniejszych koœcio³ach
Waszych diecezji, by³ odpowiedni zespó³ œpiewaczy (schola cantorum)”.

Instrukcja o muzyce sakralnej z 1958 r. mówi: „Œciœlejszy zwi¹zek ze œpiewem sakralnym
i ludowym ma instytucja chórów ch³opiêcych (pueri cantores) wielokrotnie pochwalona przez Stolicê
Œwiêt¹. Nale¿y sobie ¿yczyæ i staraæ siê o to, by wszystkie koœcio³y mia³y w³asny chór ch³opiêcy
doskonale wyszkolony w liturgii, a przede wszystkim w sztuce dobrego i pobo¿nego œpiewania”.

Wyodrêbniony zespó³ œpiewaczy, tzw. tradycyjnie schola cantorum, zachowuje równie¿ w od-
nowionym przez II Sobór Watykañski zgromadzeniu liturgicznym swoj¹ rolê i znaczenie. Spe³nia
on swoj¹ s³u¿bê w poœrodku zgromadzenia jako jego integralna czêœæ, ale zarazem wyodrêbniona
przez specjalne zadanie. Zadaniem tym jest podtrzymywanie œpiewu ca³ego zgromadzenia,
przewodniczenie mu, œpiewanie naprzemienne z ca³ym zgromadzeniem i wykonywanie w pew-
nych momentach w³asnych œpiewów.

Szczegó³owo o roli scholi i sposobie jej wykonywania informuj¹ odpowiednie przepisy
liturgiczno-muzyczne. Z punktu widzenia duszpasterskiego wa¿ne jest zrozumienie potrzeby
takiego zespo³u œpiewaczego dla nale¿ytego ukszta³towania zgromadzenia eucharystycznego,
zw³aszcza niedzielnego. W³aœciwie ka¿da sta³a Msza œw. niedzielna powinna mieæ swoj¹ scholê
œpiewacz¹, w wiêkszej parafii powinno wiêc byæ kilka takich zespo³ów lub jeden zespó³
dostatecznie liczny, aby móg³ obs³u¿yæ kilka Mszy œwiêtych.

Powstaje pytanie, jakie to maj¹ byæ zespo³y, z kogo maj¹ siê sk³adaæ? Funkcjê scholi mog¹
i powinny spe³niaæ tradycyjne chóry koœcielne, które na swój sposób powinny w³¹czyæ siê w od-
nowion¹ liturgiê, odnajduj¹c w niej siebie i swoj¹ rolê. Nale¿y tworzyæ ¿eñskie, dzieciêce i m³o-
dzie¿owe schole œpiewacze. Obok tego jest miejsce na tradycyjne ch³opiêce schole, które nie
powinny zagin¹æ i zawsze pozostan¹ klasycznym modelem scholi liturgicznej.

Czy te schole ch³opiêce nale¿y tworzyæ osobno, obok zespo³ów ministranckich, czy te¿
organizowaæ je w ramach jednego zespo³u s³u¿by liturgicznej danej parafii? Oto zasadniczy
problem duszpasterski, który nale¿y rozstrzygn¹æ. W zasadzie mo¿liwe jest tworzenie odrêbnych
ugrupowañ – scholi ch³opiêcej i ministrantów. Je¿eli jednak maj¹ to byæ grupy elitarne wœród
ogó³u dzieci w parafii, otoczone specjaln¹ opiek¹ wychowawcz¹, trudno bêdzie w praktyce,
zw³aszcza w parafiach mniejszych lub o ma³ej liczbie duszpasterzy (a wiêc z regu³y u nas we
wszystkich parafiach wiêkszych) stworzyæ i prowadziæ dwie takie grupy. Lepiej bêdzie wiêc
widzieæ s³u¿bê scholi w ramach zespo³ów ministranckich, jako jeden ze stopni tej s³u¿by, przez
który przechodz¹ w zasadzie wszyscy.

Zarysowuje siê wiêc plan, aby ch³opców po pierwszej Komunii œw. (a wiêc z regu³y u nas na
pocz¹tku klasy III) werbowaæ ogólnie do s³u¿by liturgicznej i wprowadzaæ ich potem do
pierwszego stopnia tej s³u¿by, jakim bêdzie w³aœnie s³u¿ba scholi œpiewaczej. Ta s³u¿ba bêdzie
g³ównym zadaniem ch³opców (a wiêc i przedmiotem æwiczeñ oraz szkolenia) przez pierwsze trzy
lata, w klasie III, IV i V. Potem ch³opcy zostaliby wprowadzeni do s³u¿by akolity, któr¹
spe³nialiby zasadniczo znów przez 3 lata w klasie VI, VII i VIII. Przyjêcie powy¿szego,
zasadniczego schematu nie wyklucza oczywiœcie mo¿liwoœci, ¿e niektórzy ch³opcy, pozbawieni
warunków g³osowych i s³uchowych, byliby przyjmowani tylko do s³u¿by akolity, przygotowuj¹c
siê do niej 
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poprzez ró¿ne s³u¿by pomocnicze i przygotowawcze. Z drugiej strony niektórzy ch³opcy
pozostaliby tylko œpiewakami, nie wykazuj¹c specjalnego zami³owania do innych s³u¿b, chocia¿
byliby do nich wraz ze wszystkimi przygotowywani. Ci ch³opcy przechodziliby w starszych
latach do s³u¿by kantorów-solistów i psa³terzystów.

W takim ujêciu ca³y zespó³ s³u¿by liturgicznej w parafii stanowi³by jednoœæ, a program
wychowawczy móg³by w zasadzie byæ ten sam dla wszystkich, z uwydatnieniem na
poszczególnych etapach i stopniach wartoœci wychowawczych zwi¹zanych z wykonywan¹
aktualnie lub przygotowywan¹ s³u¿b¹. Z powy¿szym systemem ³¹cz¹ siê jeszcze dwie korzyœci
praktyczne. Po pierwsze, ch³opcy nie wykonuj¹cy okreœlonej s³u¿by liturgicznej w dan¹ niedzielê
lub uroczystoœæ zawsze mog¹ znaleŸæ swoje miejsce wœród scholi œpiewaczej. Nastêpnie ch³opcy
wchodz¹cy w okres mutacji g³osu nie musz¹ byæ wy³¹czani z zespo³u s³u¿by liturgicznej,
przechodz¹c w tym okresie do innych s³u¿b, do których s¹ przygotowani.

Ks. Hubert Lupa SVD, Orneta

III. LITURGICZNA WSPÓLNOTA

Chrzeœcijañska rodzina jako podstawowa wspólnota liturgiczna

Koœció³ objawia siê w zgromadzeniu eucharystycznym, ale objawia siê równie¿ w ka¿dej
rodzinie, która jest ecclesiol¹, „domowym sanktuarium Koœcio³a” (DA 11). Rodzina wiêc
powinna nie tylko uczestniczyæ w wieczerzy Pana, ale równie¿ w swoim ³onie ¿yæ liturgi¹, byæ
wspólnot¹ liturgiczn¹. Historia potwierdza, ¿e tak by³o od pocz¹tku jej istnienia. Ojciec rodziny
w ustroju pierwotnym by³ zarazem jej kap³anem. Stary Testament mówi nam, ¿e liturgia trwa³a
w rodzinie, choæ powsta³ kult oficjalny w œwi¹tyni. Dowodem szczególnym jest wieczerza
paschalna. Tote¿ Vaticanum II zachêca wyraŸnie rodziny, aby uczestniczy³y w liturgii, aby t¹
liturgi¹ ¿y³y; poucza, ¿e to uczestnictwo jest m.in. warunkiem spe³nienia jej apostolskich
obowi¹zków (DA 11).

Pomiêdzy budowaniem liturgicznej wspólnoty, co jest centralnym zadaniem duszpasterstwa
liturgicznego, a odbudow¹ wspólnoty rodzinnej przez liturgiê zachodz¹ œcis³e powi¹zania
i wspó³zale¿noœci. Tylko w rodzinie chrzeœcijañskiej m³ode pokolenia mog¹ zostaæ wychowane
do postaw warunkuj¹cych nale¿yte uczestnictwo w zgromadzeniu eucharystycznym. Dlatego
artyku³ ten zajmie siê zagadnieniem odnowy ¿ycia chrzeœcijañskiego rodziny przez odnowion¹
liturgiê.

1.   R o k   l i t u r g i c z n y   w   ¿ y c i u   r o d z i n y

Katechetyka s³usznie podkreœla dziœ wagê postaw religijnych. Jesteœmy w tej dziedzinie
œwiadkami ogromnych zmian i wielkich potrzeb. Skutecznym œrodkiem wychowania i
korygowania postaw, wytwarzania odpowiedniej atmosfery religijnej, mog¹ byæ rodzinne obrzêdy
i zwyczaje zwi¹zane z rokiem liturgicznym, odpowiednio skorygowane lub tworzone od nowa.
Dla przyk³adu:
a. Bo¿e Narodzenie: wieczerza wigilijna, op³atek. Przy tej okazji stereotypowe, nieraz oklepane

slogany ¿yczeñ. Niektórzy wprowadzaj¹ rzecz now¹: jeden op³atek kr¹¿y doko³a sto³u, w
ciszy. Ka¿dy z obecnych u³amuje z niego cz¹stkê i spo¿ywa. Wszyscy rozwa¿aj¹ przy tym
prawdê, ¿e Chrystus przyszed³ po to, aby nas zjednoczyæ. Dobrze, jeœli przewodnicz¹cy
wieczerzy, poprzedzi ten obrzêd krótkim komentarzem. Wolne krzes³o dla zmar³ych ma tutaj
pe³ne uzasadnienie.
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b. Okres Bo¿ego Narodzenia du¿o zyska, jeœli choinkê zast¹pi ¿³óbek, mo¿e nawet z napisem,
¿e Jezus jest najdrogocenniejszym darem Boga dla cz³owieka.

c. Wielki Post sugeruje umieszczenie na szczególnie honorowym miejscu krzy¿a, jakieœ jego
podkreœlenie. Pog³êbiamy w tym okresie tajemnicê chrztu, który jest udzia³em w œmierci Pana.

d. Œwiêcone: u niejednych posi³ek zupe³nie œwiecki i znów banalne, laickie ¿yczenia. Niektórzy
wprowadzaj¹ ju¿ pascha³ rodzinny, czytanie na pocz¹tku urywków Exsultet wzglêdnie
ewangelii œw. Jana. Jajko to symbol ¿ycia, który ma przypomnieæ, ¿e i postacie
eucharystyczne, pozornie bez znaczenia, maj¹ w sobie utajone ¿ycie Bo¿e.

e. W Wielki Czwartek spotyka siê te¿ agapy mi³oœci.
f. Okres paschalny w Polsce mo¿na podkreœliæ w domu ubraniem krzy¿a w piêkn¹ czerwon¹

stu³ê. Przypomina to, ¿e œmieræ mo¿e i powinna byæ zwyciêstwem.
g. Imieniny ³¹czy siê coraz czêœciej z prze¿ywaniem tajemnicy chrztu œw. Zasadniczym œpiewem

mo¿e byæ pieœñ o powo³aniu Bo¿ym ka¿dego chrzeœcijanina. Oczywiœcie uroczystoœci
rodzinne w rodzaju imienin i podobne s¹ dniami wspólnej Komunii œw.
Oto kilka przyk³adów odnowy zwyczajów religijnych w rodzinie zwi¹zanych z rokiem

liturgicznym. Mo¿na stopniowo wprowadzaæ ich coraz wiêcej. Wielk¹ pomoc¹ stanie siê tutaj
przygotowany nowy rytua³, który zgodnie z zaleceniem konstytucji liturgicznej bêdzie
przewidywa³ równie¿ sakramentalia udzielane przez œwieckich, wœród których z pewnoœci¹
uprzywilejowane miejsce bêdzie zajmowa³ ojciec chrzeœcijañskiej rodziny. Równie¿ odnowiona
liturgia horarum stanie siê, przynajmniej w pewnym zakresie, modlitw¹ rodzinnej wspólnoty
liturgicznej.

2.   R o d z i n a   a   M s z a   œ w i ê t a

Szczytem liturgii jest Msza œwiêta, zgromadzenie rodziny Bo¿ej. Jej istota i jej obrzêdy maj¹
ogromn¹ moc wychowawcz¹. Odnoœnie istoty czytamy ju¿ u  œw.   T o m a s z a   z  Akwinu: „Jak
chrzest nazywany jest sakramentem wiary, tak eucharystia nazwana jest sakramentem mi³oœci,
która jest zawi¹zk¹ doskona³oœci”. Tote¿ jak chrzest, znak i wyraz wiary, nie móg³by byæ
udzielony doros³emu cz³owiekowi niewierz¹cemu, podobnie Eucharystia, znak i wyraz mi³oœci,
zak³ada uprzednie istnienie wspólnoty ¿yj¹cej praktycznie w braterskiej jednoœci, która jest
konkretnym wyrazem tej mi³oœci. T¹ wspólnot¹ powinna byæ ka¿da wspólnota rodzinna.

Jest oczywiste, ¿e zachodzi tak¿e stosunek odwrotny. Eucharystia, która zak³ada uprzedni¹
mi³oœæ, tê mi³oœæ równie¿ karmi i to w sposób szczególny. Wspominaj¹ to dokumenty soborowe
na wielu miejscach. Obszerne, konkretne wskazania znajdujemy w Eucharisticum Misterium. Tê
instrukcjê dopiero wtedy zrozumiemy, gdy uprzytomnimy sobie, ¿e jej za³o¿eniem jest prawda
o Bo¿ej rodzinie Koœcio³a, rodzinie, której zasad¹ ¿ycia jest mi³oœæ, która tê mi³oœæ chce jak
najbardziej utwierdziæ i uszlachetniæ. Stosuj¹c siê w sprawowaniu Eucharystii do zasad tej
instrukcji, mo¿na systematycznie i bardzo skutecznie rozwijaæ cnoty rodzinne, jak np. jednoœæ,
¿yczliwoœæ, wiernoœæ, wzajemne oddanie siê.

3.   S a k r a m e n t   m a ³ ¿ e ñ s t w a

Kolebk¹ rodziny jest sakrament ma³¿eñstwa. Liczne kursy narzeczeñskie, indywidualne
rozmowy w oœrodkach duszpasterstwa rodzin s¹ pozytywnymi osi¹gniêciami. Uwzglêdniaj¹c
jednak psychikê cz³owieka, który nie jest samym intelektem, pamiêtaj¹c o w³aœciwoœci
oddzia³ywania za pomoc¹ obrazów, prze¿yæ, nale¿y do przygotowania narzeczonych wprowadziæ
elementy liturgii. 
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Niektóre tematy wprost domagaj¹ siê liturgii, dopiero w niej znajd¹ pe³ne rozwiniêcie. Nale¿y
tutaj szczególnie kwestia bezinteresownego oddania siê, wiernoœci a¿ do œmierci, pojêcie œwiêtej,
Chrystusowej mi³oœci. Inne, choæ mo¿na je przekazaæ w suchej konferencji, skuteczniej anga¿uj¹
odbiorców w ramach liturgii s³owa czy nawet Mszy œw. Bogaty zbiór tych tematów podaje Ordo
Lectionum Missae w wybranych perykopach skrypturystycznych. Obok perykop odpowiednio
dobrany œpiew, chwila modlitewnej ciszy i podobne œrodki, s¹ du¿¹ pomoc¹, zw³aszcza
pamiêtaj¹c o rzeczywistej obecnoœci Chrystusa w liturgii. Nasuwa siê tutaj uwaga, ¿e podczas
przygotowania narzeczonych dobrze by³oby nauczyæ ich równie¿ pewnych œpiewów, które
utkwi³yby w pamiêci, pomagaj¹c póŸniej w tworzeniu religijnej atmosfery rodzinnej. Tutaj na
pierwsze miejsce wysuwaj¹ siê œpiewy potrzebne podczas obrzêdu b³ogos³awieñstwa ma³¿eñstwa.

Sakramentalne spotkanie z Chrystusem nastêpuje w momencie zawierania œwiêtego zwi¹zku.
Œwiadkowie tego obrzêdu stawiaj¹ sobie czasem pytanie, czym on siê ró¿ni od tego, co
prze¿ywali nupturienci w Urzêdzie Stanu Cywilnego. Zewnêtrznym splendorem? Tutaj nasi
bracia niewierz¹cy z pewnoœci¹ mog¹ nas przewy¿szyæ, maj¹ na to œrodki i nieraz ju¿ tak siê
dzieje. Istotna ró¿nica polega na tym, ¿e sakrament ma³¿eñstwa, jak ka¿dy inny, jest spotkaniem
z Chrystusem. Powinno to byæ spotkanie jak najbardziej osobowe, uzewnêtrznione w znaku.

Wydaje siê to niemo¿liwe bez powa¿nego potraktowania liturgii s³owa; której nie wolno
redukowaæ do szybkiego odczytania krótkiej perykopy. Tutaj musz¹ spotkaæ siê trzy istotne
elementy procesu zbawczego: s³owo – wiara – sakrament. W niektórych krajach opublikowano
ju¿ w³asn¹ adaptacjê odnowionego Ordo celebrandi matrimonium. Warto je przestudiowaæ
przygotowuj¹c wydanie polskie. W niektórych wprowadzono chwilê ciszy po z³o¿eniu przysiêgi,
kantyk dziêkczynny przypominaj¹cy np. ¿e mi³oœæ ma³¿eñska jest obrazem mi³oœci Chrystusa do
Koœcio³a, modlitwê osobist¹ odmawian¹ przez nowo¿eñców po zawarciu przez nich œwiêtego
zwi¹zku itp.

W œwietle tego wszystkiego jest oczywiste, ¿e dziesiêciominutowe œluby powinny staæ siê
zabytkiem przesz³oœci. To wysuwa problem ³¹cznego b³ogos³awieñstwa wiêkszej iloœci par. Jest
to w duchu odnowy, która tak podkreœla, ¿e wszyscy jesteœmy jedn¹ rodzin¹. Najdoskonalsze jest
zawieranie œlubów w czasie Mszy œw, w której uobecnia siê ta mi³oœæ, która powinna ogarn¹æ
ma³¿onków, która mówi o szczêœciu w dawaniu siebie i niejednej innej rodzinnej cnocie.

4.   C h r z e s t   œ w.

Zrozumienie chrztu u wiernych jest na ogó³ bardzo ma³e. Rodzice dotychczas nie brali udzia³u
w chrzcie swoich dzieci: powsta³y nawet zabobony, wypêdzaj¹ce wtedy z œwi¹tyni ojca dziecka.
Dzisiaj zmiana jest radykalna. Powinien przyjœæ nawet rodzic niewierz¹cy, aby publicznie
oœwiadczyæ, ¿e zgadza siê na chrzest swego dziecka. Wszyscy inni maj¹ przyjœæ, aby wzi¹æ
czynny udzia³ w liturgii s³owa i ca³ym obrzêdzie, gdy¿ podczas liturgii przeznaczonej przede
wszystkim dla rodziców, a obok nich dla ca³ej wspólnoty, chrzczone s¹ ich dzieci. Dlatego do
historii przechodzi zasada, by chrzciæ quam primum; odnosi siê teraz ju¿ tylko do dzieci bêd¹cych
in periculo mortis.

Odnowê samego obrzêdu chrztu dzieci mo¿na nazwaæ zwrotem kopernikañskim. Nie zosta-
wiono tu nawet œladu jakiegoœ formalizmu czy urzêdowoœci. Obrzêd w obecnej formie wymaga
œwiadomego, osobowego zaanga¿owania rodziców dziecka. Podobnie jak by³o to w pierwszych
wiekach Koœcio³a, rodzice naturalni przynosz¹ dziecko do chrzestnej k¹pieli. Z rodzicami
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 prowadzony jest dialog podczas obrzêdów. Oni wyrzekaj¹ siê szatana, wyznaj¹ publicznie swoj¹
wiarê. Zanim sami poprosz¹ publicznie o chrzest swojego dziecka, przypomina siê im, jaki bior¹
na siebie obowi¹zek. Matka trzyma w swych ramionach dziecko w momencie jego odrodzenia z
wody i z Ducha Œwiêtego, ojciec sam zapala œwiecê dziecka od pascha³u, oboje kreœl¹ znak krzy¿a
na jego czole, podobnie jak kap³an, bo nie s³udzy Koœcio³a, ale oni przede wszystkim maj¹ karmiæ
i rozwijaæ ¿ycie Bo¿e swego dziecka, zrodzone w tym sakramentalnym spotkaniu z Chrystusem.

Chrzciæ nale¿y dopiero wtedy, gdy wyzdrowieje matka dziecka, aby mog³a uczestniczyæ w
liturgii. Jeœli konieczne jest d³u¿sze przygotowanie rodziców chrzest mo¿na, a czasem trzeba
od³o¿yæ na jeszcze póŸniej. W perspektywie staj¹ przed nami dni chrztu, podobnie jak obecnie
mamy dni I Komunii œw.

Przygotowanie rodziców, zgodnie z Ordo baptismi parvulorum, mo¿e mieæ miejsce w ramach
specjalnej liturgii. Nabo¿eñstwo s³owa bêdzie tu w³aœciwe. Takie spotkania „katechumenalne”
s¹ konieczne. Jest fizyczn¹ niemo¿liwoœci¹ zmieœciæ wszystko w ramach samego obrzêdu. Obok
specjalnie wybranych perykop skrypturystycznych, mo¿na oprzeæ to przygotowanie na
wymownych, zrozumia³ych znakach odnowionego obrzêdu. Zapalenie przez ojca œwiecy dziecka
od pascha³u, prze¿ywanie wszystkich wa¿nych momentów ¿ycia z t¹ œwiec¹, dopalenie siê jej
przy trumnie obok pascha³u, to znak wiary, który mo¿e du¿o zrobiæ. Podobnych znaków
znajdujemy wiêcej w odnowionej liturgii.

5.   P i e r w s z a   K o m u n i a   œ w.   w   r o d z i n i e

Okazj¹ ponownego prze¿ycia zasadniczej tajemnicy chrztu mo¿e byæ przygotowanie dziecka
do w³¹czenia go we wspólnotê eucharystyczn¹. Wydaje siê, ¿e sam dzieñ I Komunii œw. i jej
przygotowanie powinny ulec pewnym zmianom, których celem by³oby „uliturgicznienie”
przygotowania, roz³adowanie samego dnia I Komunii œw., w³¹czenie rodziców z wyraŸnym
celem, by ich katechizowaæ.

Zdarzaj¹ siê wypadki, ¿e ca³e dwa lata przygotowania up³ywaj¹ bez wspólnej modlitwy, bez
liturgii. Równoczeœnie dziecko prowadzi siê do sto³u Pañskiego, zanim prze¿y³o ono tajemnicê
w³asnego chrztu (trudno nazwaæ prze¿yciem tego sakramentu odnowienie przyrzeczeñ, wt³oczone
w ramy dnia I Komunii œw.).

Zreszt¹ ten dzieñ jest tak prze³adowany, ¿e jest niestrawny nawet dla doros³ych: chrzest,
specjalne b³ogos³awieñstwo, Eucharystia, Maryja, szkaplerz, przyrzeczenie trzeŸwoœci. Dziecko
chodzi na katechizacjê 7-8 lat, ale wszystko to ma prze¿yæ w jednym dniu i to w klasie drugiej.
Siedem lat ogo³ocone z liturgii! Wydaje siê, ¿e w czasach, które tak forsowa³y problematyczn¹
sprawê specjalnych Mszy œw. dla dzieci, nale¿a³oby bardzo mocno postawiæ sprawê liturgii
inicjacyjnej dla nich.

Pierwsze, co dziecko powinno prze¿yæ i na swój sposób zrozumieæ, to fakt odrodzenia z wody
i Ducha Œwiêtego, fakt dzieciêctwa Bo¿ego. Chrzest daje prawo i zobowi¹zuje do Eucharystii.
Odnowione obrzêdy chrztu koñcz¹ siê zaniesieniem dziecka do o³tarza, przy którym bêdzie ono
kiedyœ pog³êbia³o ¿ycie poczête w tym sakramencie. Prze¿ycie sakramentu chrztu powinno byæ
od³¹czone od dnia I Komunii œw. Nie potrzeba udowadniaæ, ¿e domaga siê tego znaczenie chrztu,
a zarazem mo¿liwoœci percepcyjne dziecka.

Nie ma zasadniczych trudnoœci, aby uczyniæ to w pierwszym roku inicjacji eucharystycznej.
Dziecko w tym okresie zna ju¿ tajemnicê macierzyñstwa. Przygotowanie katechetyczne mo¿na
uwieñczyæ jednym nabo¿eñstwem, mog¹ te¿ byæ dwa. Oœrodkiem pierwszego mo¿e byæ pascha³
i œwiece otrzymane przy chrzcie. Tematem nabo¿eñstwa synostwo Bo¿e: otrzyma³em je od
Chrystusa, z Nim mam „spaliæ” je dla Ojca. W drugim nabo¿eñstwie znakiem mo¿e byæ 
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bia³a szata, a tematem prawda, ¿e wszyscy jesteœmy braæmi w Chrystusie. Potrzebne do tego bia³e
alby mo¿e zakupiæ parafia.

Sam dzieñ I Komunii œw., uroczystego w³¹czenia we wspólnotê eucharystyczn¹, mo¿na
skoncentrowaæ na samej Eucharystii, podkreœlaj¹c potrzebê pokarmu i szlachetny obowi¹zek
dziêkczynienia Bogu. Mszalny akt pokuty dobrze bêdzie zast¹piæ w tym dniu aspersj¹; gdy¿
odnowiona jej forma jest przypomnieniem chrztu. Komentarz móg³by wtedy specjalnie podkreœliæ
obowi¹zek wdziêcznoœci za dar ¿ycia nadprzyrodzonego – ca³a liturgia tego dnia mia³aby jedn¹
myœl przewodni¹. Œpiew tutaj odpowiedni: 1 P 1, 3-5 (homilia paschalna).

Nie wydaje siê, aby nabo¿eñstwo maryjne w obecnej formie musia³o zajmowaæ popo³udnie
tego dnia. Zreszt¹ warunki, nastrój tego popo³udnia nie pozwalaj¹ na uzyskanie tego, do czego
zmierzamy. Dzieci myœl¹ jedynie o podarunkach i przyby³ych goœciach. Wszystko co ³¹czymy
z tym nabo¿eñstwem maryjnym (szkaplerz, przyrzeczenia trzeŸwoœci oraz abstynencji od
papierosów) mo¿na spokojnie przesun¹æ np. o rok póŸniej. Rok ten w katechizacji jest na ogó³
pog³êbianiem zrozumienia eucharystii jako ofiary. Maryja, stoj¹ca pod krzy¿em
Wspó³odkupicielka, to piêkny akcent nabo¿eñstwa zamykaj¹cego rok takiej katechezy. TrzeŸwoœæ
i szkaplerz mo¿na tu logicznie w³¹czyæ.

6.   P o k u t a

Prasa pisze o ró¿nych projektach odnowy sakramentu pokuty, dokonuj¹ siê praktycznie
obrzêdy eksperymentacyjne. Stolica Œw. nie wypowiedzia³a siê jeszcze oficjalnie w tej sprawie
i dlatego pomijam szczegó³owe omówienie tego sakramentu. Jeden tylko problem chcia³bym
podkreœliæ. Przesuwamy I Komuniê œw. na coraz wczeœniejszy okres ¿ycia. Warto siê zastanowiæ,
czy automatycznie nale¿y równie¿ przyspieszyæ termin pierwszej spowiedzi? Im wczeœniej
dziecko bêdzie ¿y³o duchem Eucharystii, dziêkczynnego uwielbienia Boga, tym lepiej dla niego.
Czy to samo mo¿na powiedzieæ o pokucie?

7.   B i e r z m o w a n i e

Bierzmowanie jest trzecim sakramentem inicjacyjnym. Czasem jest piêknie w³¹czony w dusz-
pasterstwo, jest mocnym akcentem inicjacji. Wiadomo z góry, kiedy bêdzie udzielany (coraz
czêœciej udziela siê go m³odzie¿y w kl. VII lub IX); m³odzie¿ mo¿na powa¿nie przygotowaæ,
zaanga¿owaæ rodzinê. M³odzie¿ pragnie tego sakramentu, rozumiej¹c jego sens. Niekiedy jednak
bierzmowanie jest jeszcze kopciuszkiem, podobnie jak chrzest.

Odnowa obrzêdów tego sakramentu przygotowuje nam bardzo pozytywny podarunek:
koncelebracjê w namaszczaniu krzy¿em przez obecnych kap³anów. Z jednej strony skraca to
ogromnie ca³y obrzêd (liczne rzesze bierzmowanych) i tak umo¿liwia równoczesne bierzmowanie
wielkich liczebnie grup. Z drugiej strony nie ma przeszkód w pog³êbieniu prze¿ycia przez
rozwiniêcie piêknej liturgii s³owa. Zjawia siê wspania³a okazja prze¿ycia powszechnoœci
Koœcio³a. Jest mo¿liwy obrzêd obejmuj¹cy licznych wiernych w koœciele biskupim, wzglêdnie
w innym, centralnym dla jakiejœ okolicy, co mo¿e staæ siê wymownym znakiem Ludu Bo¿ego,
któremu przewodniczy biskup w otoczeniu swego prezbiterium. Odnowienie obietnic chrztu,
które ma zawsze poprzedzaæ bierzmowanie, mo¿e przybraæ w³aœciwy charakter. W tematy
katechizacji przygotowawczej mo¿na w³¹czyæ ekumenizm, misyjnoœæ Koœcio³a: wi¹¿e to z
postaw¹ „œwiadka Chrystusa”, z pojêciem rodziny Bo¿ej. Odpowiednia liturgia bêdzie i tu
przynosi³a dobre owoce.
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Nasuwaj¹ siê tu równie¿ refleksje na temat pami¹tek – dokumentów. Przyjêta jest powszechnie
pami¹tka I Komunii œw. Zasadniczym jej brakiem jest przemilczenie chrztu i bierzmowania.
Chrzeœcijanin powinien mieæ dokument pe³nej inicjacji. Równoczeœnie obrazki I Komunii œw.
coraz czêœciej znikaj¹ z œcian domów ludzi wierz¹cych. W treœci s¹ dziecinne, w wygl¹dzie
niezgodne z wspó³czesnymi wymogami estetyki, która nie zaleca wieszaæ na œcianie dyplomów.

Jednak¿e dobra pami¹tka pe³nej inicjacji mog³aby byæ wa¿nym „znakiem” wiary, tak jak
krzy¿, œwieca chrzcielna. Móg³by to byæ powa¿ny, nie dziecinny obrazek, a na jego odwrocie
dokument z ewentualnym podpisem biskupa, W razie oprawienia obrazka i z tylnej strony
powinna byæ szyba. Obok dokumentu do ewentualnego powieszenia na œcianie, mo¿e byæ drugi,
mniejszy do noszenia przy sobie i okazywania w potrzebie; a wiêc przed œlubem czy te¿ chc¹c
byæ chrzestnym, gdy¿ nowe Ordo baptismi dopuszcza do tej godnoœci tylko bierzmowanych.
W duchu odnowy trzeba takie same wymogi stawiaæ w odniesieniu do nupturientów.

8.   N a m a s z c z e n i e   c h o r y c h

Pomoc¹ rzadk¹, ale bardzo wymown¹, mo¿e byæ namaszczenie chorych, najlepiej z Msz¹ œw.
przy ³o¿u chorego i udzia³em ca³ej rodziny. Podobn¹ rolê spe³ni odnowiona liturgia pogrzebowa.

Reasumuj¹c te pobie¿ne spostrze¿enia, mo¿na jako wnioski duszpasterskie podaæ nastêpuj¹ce
kierunki pracy:
1. Systematyczna odnowa rodziny przez jak najpowa¿niejsze potraktowanie odnowy liturgii

mszalnej w duchu Eucharisticum Misterium oraz Institutio Generalis Missalis Romani.
2. Wprowadzenie do ¿ycia rodzinnego prostych, wymownych „znaków” wiary w rodzaju

odnowionego ducha wieczerzy wigilijnej, œwiecy chrzcielnej czy pami¹tki inicjacji
chrzeœcijañskiej.

3. Rozbudowa liturgii sakramentu ma³¿eñstwa oraz liturgii inicjacyjnej, zgodna z duchem
dokumentów Stolicy Œw.

4. Organizowanie katechezy m³odych ma³¿eñstw w oparciu o sakrament ma³¿eñstwa oraz
sakramenty inicjacyjne przyjmowane przez ich dzieci. Mo¿na prowadziæ do tego, aby w ka¿-
dym roku m³odzi rodzice spotykali siê jeden raz na specjalnej konferencji przygotowawczej
i uczestniczyli jeden raz w specjalnej liturgii inicjacyjnej.

5. Œrodki nadzwyczajne: liturgia namaszczenia chorych, pogrzebu i inne.
Ks. Stanis³aw Hartlieb, Konarzewo k. Poznania

Zapis elektroniczny Biuletynu Odnowy Liturgii przygotowali Jerzy Paczkowski, Irena Kucharska
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