
41�redniowieczne próby przek³adu tre�ci biblijnych na j. niemiecki

�Kieleckie Studia Teologiczne�
11 (2012), s. 41�62

Ks. Stanis³aw Czerwik � Kielce

LITURGIA WYZNANIEM WIARY

I �RODOWISKIEM JEJ FORMACJI

WED£UG VATICANUM II I DOKUMENTÓW POSOBOROWYCH

Wstêp

W pierwszej czê�ci niniejszego szkicu zostan¹ przedstawione g³ówne
terminy, wystêpuj¹ce w jego tytule: pojêcie wiary, koncepcja liturgii, zale¿no�æ
miêdzy wyznaniem i kszta³towaniem wiary a duchow¹ przestrzeni¹ ¿ycia
Ko�cio³a, jak¹ dla wiary stwarza liturgia. Pod³o¿em refleksji ujêtych w pocz¹t-
kowej czê�ci szkicu bêdzie nauka zawarta w niektórych wypowiedziach
Soboru Watykañskiego II, odczytana przez pryzmat jej sformu³owania w Ka-
techizmie Ko�cio³a Katolickiego (KKK), który zosta³ opublikowany jako norma
depozytu wiary, powierzonego pieczy Ko�cio³a1. W kolejnej czê�ci opraco-
wania ukazane zostanie szczególne miejsce s³owa Bo¿ego jako �ród³a wiary
Ko�cio³a, zw³aszcza w celebracji liturgii. Podstaw¹ tej refleksji bêdzie posyno-
dalna Adhortacja apostolska Benedykta XVI Verbum Domini (30 IX 2010).
W koñcowej czê�ci szkicu przedstawimy genezê i zastosowanie tradycyjnej
zasady hermeneutycznej, zgodnie z któr¹ ujmowana jest wzajemna zale¿no�æ
miêdzy liturgi¹ i modlitw¹ Ko�cio³a a jego wiar¹: Legem credendi lex sta-
tuat supplicandi (lub w bardziej zwiêz³ym sformu³owaniu: Lex orandi � lex
credendi).

1. Natura wiary i jej wiê� z liturgi¹

1.1. Co to jest wiara? Odpowied� na to pytanie daje nam Katechizm
Ko�cio³a Katolickiego:

1 Por. Jan Pawe³ II, Konstytucja apostolska Fidei depositum og³oszona z okazji
publikacji Katechizmu Ko�cio³a Katolickiego (11 X 1992).
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�Wiara jest najpierw osobowym przylgniêciem cz³owieka do Boga; rów-
nocze�nie i w sposób nierozdzielny jest ona dobrowolnym uznaniem ca³ej
prawdy, któr¹ Bóg objawi³� (KKK 150).

Poprzez te dwa akty: przylgniêcie do Boga i uznanie ca³ej objawionej
prawdy chrze�cijañska wiara ró¿ni siê od wiary w jak¹� ludzk¹ osobê.

Chrze�cijañska wiara ma wymiar trynitarny: jest przylgniêciem do Boga
Ojca oraz do Jego pos³anego na �wiat umi³owanego Syna (por. Mk 9,7). Syn
jako Wcielone S³owo (J 1,14), widzia³ Ojca (J 6,46), zna Go i mo¿e Go objawiæ
(por. Mt 11,27) i dlatego pouczy³ On ludzi o Ojcu, którego nikt nigdy nie wi-
dzia³ (J 1,18; por. KKK 151).

Wiara w Jezusa Chrystusa jest mo¿liwa dlatego, ¿e Duch �wiêty objawia
ludziom, kim jest Jezus. Nikt bez pomocy Ducha �wiêtego nie mo¿e powie-
dzieæ �Panem jest Jezus� (1 Kor 12,3; por. KKK 152). W czasie swego
¿ycia na ziemi Jezus objawia Ducha �wiêtego jako Ducha Ojca i Syna. Duch
�wiêty jest sprawc¹ poczêcia Jezusa w ³onie Maryi Dziewicy (por. £k 1,35),
Duch ukazuje siê w postaci go³êbicy nad Jezusem przyjmuj¹cym od Jana
chrzest w Jordanie (por. Mt 3,16). Jezus przed swoj¹ Pasch¹ zapowiada
innego Parakleta (Rzecznika), Ducha �wiêtego, który bêdzie z uczniami
i w nich, aby ich prowadziæ do ca³ej prawdy (por. J 14,17.26;16,13). Duch
�wiêty zostaje pos³any do aposto³ów i do Ko�cio³a � zarówno przez Ojca
w imieniu Syna, jak i osobi�cie przez Syna po Jego powrocie do Ojca (por.
J 14,26;15,26;16,14). Pos³anie Osoby Ducha po uwielbieniu Jezusa (por. J 7,39)
objawia w pe³ni tajemnicê Trójcy �wiêtej jako podstawowe misterium
chrze�cijañskiej wiary (por. KKK 243. 244).

1.2. Co to jest liturgia? Jest ona kontynuacj¹ zbawczego pos³ania na
�wiat Syna Bo¿ego, który za spraw¹ Ducha �wiêtego sta³ siê cz³owiekiem
oraz przez g³oszenie Królestwa Bo¿ego � przez s³owa i czyny, uwieñczone
w misterium Jego mêki i zmartwychwstania, przeniós³ ludzi do królestwa
swego Ojca i pos³a³ aposto³ów nape³nionych Duchem �wiêtym, aby to dzie³o
g³osili i sprawowali przez ofiarê i sakramenty, przez moc tego¿ Bo¿ego Ducha
(por. KL 6).

Sobór Watykañski II ujmuje naukê o istocie liturgii w tych oto s³owach:

S³usznie (...) uwa¿a siê liturgiê za wype³nianie kap³añskiej funkcji Jezusa Chry-
stusa. W niej przez znaki dostrzegalne wyra¿a siê i w sposób w³a�ciwy dla po-
szczególnych znaków dokonuje u�wiêcenie cz³owieka, a Mistyczne Cia³o Jezusa
Chrystusa, to jest G³owa ze swymi cz³onkami, sprawuje pe³ny kult publiczny
(KL 7).

To zwiêz³e okre�lenie podane przez sobór, zosta³o ujête w bardziej rozwi-
niêtej formie w KKK, w którym podstaw¹ opisu liturgii jest biblijna, trynitarna
koncepcja b³ogos³awieñstwa jako przejawu zbawczego dialogu Boga Ojca
z ludzko�ci¹:
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�B³ogos³awieñstwo jest czynno�ci¹ Bosk¹, która daje ¿ycie i której �ród³em
jest Ojciec. Jego b³ogos³awieñstwo jest równocze�nie s³owem i darem (bene-
-dictio, eu-logia). W odniesieniu do cz³owieka pojêcie to bêdzie oznaczaæ
adoracjê i oddanie siê Stwórcy w dziêkczynieniu� (KKK 1078).

Jest zatem zrozumia³y podwójny wymiar liturgii chrze�cijañskiej jako odpowiedzi
wiary i mi³o�ci na �b³ogos³awieñstwa duchowe�, którymi obdarza nas Ojciec
(por. Ef 1,3). Z jednej strony Ko�ció³ zjednoczony ze swoim Panem, �w Duchu
�wiêtym� (£k 10,21), b³ogos³awi Ojca �za Jego dar niewypowiedziany� (2 Kor
9,15) przez adoracjê, uwielbienie i dziêkczynienie.
Z drugiej strony, a¿ do spe³nienia siê zamys³u Bo¿ego, Ko�ció³ nie przestaje
sk³adaæ Ojcu �ofiary z otrzymanych od Niego darów� i prosiæ Go, by zes³a³
Ducha �wiêtego na te dary, na niego samego, na wiernych i na ca³y �wiat oraz
by przez komuniê w �mierci i zmartwychwstaniu Chrystusa Kap³ana i przez
moc Ducha Bo¿e b³ogos³awieñstwa przynosi³y owoce ¿ycia �ku chwale majestatu
Jego ³aski� (Ef 1,6)� (KKK 1083).

Liturgia wiêc � to odpowied� wiary i mi³o�ci wspólnoty Ko�cio³a na b³o-
gos³awieñstwa duchowe, jakimi Ojciec nape³nia nas w Chrystusie (por. KKK
1077; Ef 1,3-6).

1.3. Liturgia i wiara. Wy¿ej naszkicowany w¹tek obopólnych relacji
miêdzy liturgi¹ i wiar¹ pojawia siê w pracach Soboru Watykañskiego II na
zasadzie pewnego stopniowania, które dostrzegamy w kolejno uchwalanych
dokumentach. Pierwszy chronologicznie dokument, niemal jednog³o�nie przy-
jêty przez ojców � Konstytucja o liturgii �wiêtej Sacrosanctum Concilium
(4 XII 1963; dalej KL) � zawiera kilka wypowiedzi na powy¿szy temat, jakby
rozproszonych w ró¿nych miejscach, bez ich usystematyzowania. Konstytucja
o liturgii nie opisuje istoty wiary, ale � ju¿ w pocz¹tkowych artyku³ach pierw-
szego rozdzia³u � podkre�la chronologiczne pierwszeñstwo wiary w stosunku
do liturgii oraz nierozdzieln¹ wiê� g³oszenia s³owa i sprawowania liturgii: �Li-
turgia nie wyczerpuje ca³ej dzia³alno�ci Ko�cio³a. Zanim bowiem ludzie bêd¹
mogli zbli¿yæ siê do liturgii, musz¹ byæ wezwani do wiary i nawrócenia� (KL
9). Po tym stwierdzeniu nastêpuje cytat fragmentu Listu do Rzymian (Rz 10,14n),
w którym �w. Pawe³ wymienia jakby ogniwa ³añcucha przyczynowej zale¿no-
�ci miêdzy nastêpuj¹cymi dzia³aniami Ko�cio³a: pos³anie ludzi wybranych do
zwiastowania s³owa; ich przepowiadanie; ws³uchiwanie siê w s³owo przez
jego adresatów; przyjêcie przez nich wiary w Tego, którego us³yszeli; wzywa-
nie Boga. Aposto³ wymienia te dzia³ania w odwrotnym porz¹dku, poprzedza-
j¹c ka¿de z nich swoistym �pytaniem retorycznym�, zaczynaj¹cym siê s³owem
�jak¿e�: Jak¿e ludzie mieli wzywaæ (Boga)? Jak¿e mieli (w Niego) uwierzyæ?
Jak¿e mieli us³yszeæ (g³osicieli)? Jak¿e (wys³annicy) mogliby g³osiæ? Ca³y
ten szereg pytañ pozwala stwierdziæ, ¿e droga ludzi do �wzywania Boga�
w liturgii musi byæ utorowana przez wiarê i nawrócenie; to za� stanie siê
mo¿liwe dopiero wtedy, gdy dotrze do ludzi i zostanie przyjête zwiastowane
im Bo¿e s³owo.

Liturgia wyznaniem wiary i �rodowiskiem jej formacji
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W przytoczonym fragmencie listu �w. Paw³a jawi siê wiêc �cis³a zale¿-
no�æ miêdzy g³oszeniem s³owa, wiar¹ a modlitw¹ i liturgi¹ (�wzywaniem Boga�).
Zale¿no�æ ta domaga siê trzech ró¿nych form g³oszenia przez Ko�ció³ obja-
wionego s³owa w perspektywie �wiadomego i czynnego udzia³u w liturgii.

(1) Pierwsz¹ form¹ tego g³oszenia jest kerygmat, czyli wezwanie do wia-
ry i nawrócenia: �Ko�ció³ g³osi orêdzie zbawienia niewierz¹cym, aby wszyscy
ludzie poznali jedynego prawdziwego Boga i Tego, którego On pos³a³, Jezusa
Chrystusa, aby czyni¹c pokutê, porzucili swoje drogi� (KL 9). Trzeba zauwa-
¿yæ, ¿e to orêdzie skierowane do niewierz¹cych zmierza nie tylko do intele-
ktualnego przyjêcia przez nich prawdy o jedynym Bogu i Jego Synu, ale do
przemiany ich postêpowania (por. £k 24,47; Dz 2,38) i osi¹gniêcia ju¿ tu na
ziemi zacz¹tku ¿ycia wiecznego. Zawarta w soborowej wypowiedzi aluzja do
s³ów Jezusa z Jego modlitwy arcykap³añskiej wskazuje na egzystencjalny
i ¿yciodajny sens wiary, do jakiej prowadzi g³oszone orêdzie. Na pocz¹tku tej
modlitwy Jezus prosi Ojca, aby otoczy³ swego Syna chwa³¹ w odpowiedzi
na tê chwa³ê, jak¹ Syn otoczy³ Ojca, i aby Syn moc¹ udzielonej Mu przez
Ojca w³adzy da³ ¿ycie wieczne ludziom, których da³ Mu Ojciec. A to jest
¿ycie wieczne, aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga oraz
Tego, którego pos³a³e�, Jezusa Chrystusa (J 17,3; por. 1,10; 8,32.55;10,4;
16,3; 1 J 2,4).

(2) Druga forma przepowiadania s³owa, �ci�le zwi¹zana z udzia³em
w liturgii � to ustawiczne wzywanie wierz¹cych do wiary i pokuty: �Wierz¹-
cym (...) musi Ko�ció³ stale g³osiæ wiarê i pokutê� (KL 9). Chodzi tu o sta³¹
formacjê katechetyczn¹, o kszta³towanie wiary i trwa³ej postawy nawrócenia
u tych, którzy uwierzyli i przyjêli �chrzest na odpuszczenie grzechów� (por. Dz
2,38). Zarówno wiara, jak i metanoia � nawrócenie � to postawy dynamiczne,
podlegaj¹ce rozwojowi i ci¹g³emu doskonaleniu moc¹ ³aski (por. wyznanie
ojca ch³opca chorego na epilepsjê: Wierzê, zarad� memu niedowiarstwu!
� Mk 9,24).

(3) Trzeci¹ postaæ g³oszenia s³owa, o której mówi KL 9, mogliby�my
nazwaæ mistagogi¹. Jej tre�ci¹ jest przygotowanie do sakramentów oraz
kszta³towanie postaw ¿yciowych, jakich one siê domagaj¹:

[Ko�ció³] ma ich [wierz¹cych] ponadto przygotowywaæ do sakramentów, uczyæ
wype³niania wszystkiego, co nakaza³ Chrystus (por. Mt 28,20), zachêcaæ do
wszelkich dzie³ mi³o�ci, pobo¿no�ci i apostolstwa, aby one jasno �wiadczy³y,
¿e chrze�cijanie nie s¹ z tego �wiata, ale ¿e s¹ �wiat³em �wiata i wys³awiaj¹
Ojca wobec ludzi (por. Mt 5,14-16).

Tê formê g³oszenia s³owa w jej powi¹zaniu ze sprawowaniem sakramen-
tów zalicza sobór do g³ównych zadañ prezbiterów. Mówi¹c o ró¿nych sposo-
bach przepowiadania, nazywa on prezbiterów �d³u¿nikami wszystkich�
zobowi¹zanymi do dzielenia siê z lud�mi prawd¹ Ewangelii (por. Ga 2,5),
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zgodnie z nakazem misyjnym Jezusa danym aposto³om (por. Mk 16,15) i stwier-
dzeniem �w. Paw³a: Wiara rodzi siê z tego, co siê s³yszy, tym za�, co siê
s³yszy, jest s³owo Chrystusa (Rz 10,17). Prezbiterzy wiêc �zwiastuj¹ niewie-
rz¹cym misterium Chrystusa (...), przekazuj¹ katechezê chrze�cijañsk¹ lub
wyja�niaj¹ naukê Ko�cio³a (...). Zawsze maj¹ uczyæ nie swojej m¹dro�ci, lecz
s³owa Bo¿ego, i wszystkich usilnie zachêcaæ do nawrócenia i do �wiêto�ci� (De-
kret Presbyterorum ordinis; dalej DP 4). Przepowiadanie s³owa jest konieczne
nie tylko w krajach lub grupach niechrze�cijañskich, lecz tak¿e w spo³eczno�ci
chrze�cijan, której cz³onkowie �nie do�æ rozumiej¹ lub wierz¹ w to, co prakty-
kuj¹, pos³uga sakramentalna wymaga przepowiadania s³owa, poniewa¿ s¹ to
sakramenty wiary, która rodzi siê ze s³owa i nim siê karmi� (DP 4).

W tym punkcie sobór rozwija wcze�niej sformu³owane stwierdzenia na
temat relacji miêdzy wiar¹ i obrzêdami, zw³aszcza sakramentami. Ujmijmy
te stwierdzenia w nastêpuj¹cych punktach:

� Istnieje �wewnêtrzny zwi¹zek miêdzy obrzêdem i s³owem�. Polega on
na tym, ¿e obrzêd jest czynno�ci¹ symboliczn¹, w której znaki spostrzegane
przy pomocy zmys³ów (s³owa, gesty, czynno�ci wykonywane przy zastosowa-
niu elementów materialnych, jak np. obmycie wod¹, namaszczenie olejem,
spo¿ywanie konsekrowanych darów eucharystycznych), na³o¿enie r¹k, znak
krzy¿a, postawy cia³a, kieruj¹ uczestników ku rzeczywisto�ci ponadzmys³owej
i z tej racji domagaj¹ siê wyja�niaj¹cych s³ów, które precyzuj¹ sens spe³-
nianych czynno�ci oraz pozwalaj¹ przej�æ od tego, co dostrzegalne do tego, co
nie podlega spostrze¿eniom zmys³ów.

� S³owo nale¿¹ce do struktury czynno�ci symbolicznej mo¿e mieæ postaæ
odpowiednio dobranych fragmentów Pisma �wiêtego, formê przemówienia,
lub katechezy mistagogicznej, która poprzedza sprawowanie obrzêdu, towa-
rzyszy mu (w postaci krótkich pouczeñ � monitiones) lub po nim nastêpuje.
Bez tych s³ów wprowadzaj¹cych i wyja�niaj¹cych obrzêdy liturgiczne mog³y-
by byæ niew³a�ciwie rozumiane lub traktowane jako dzia³ania o charakterze
�magicznym� (por. KL 24, 35).

� S³owa i inne znaki uchwytne przy pomocy zmys³ów (signa sensibilia
� KL 7) pe³ni¹ wa¿n¹ rolê w dialogu i �wymianie� (sacrum commercium)
miêdzy Trójosobowym Bogiem dzia³aj¹cym w liturgii (w jej nurcie zstêpu-
j¹cym � katabasis) i wspólnot¹ Ko�cio³a czy te¿ poszczególnym chrze�ci-
janinem, który wznosi ku Bogu akty wiary, uwielbienia, przeb³agania
i wdziêczno�ci (w nurcie wstêpuj¹cym liturgii � anabasis). Elementem dialo-
gu � wymiany ze strony Boga � jest przede wszystkim Jego s³owo: �W liturgii
bowiem Bóg przemawia do swego ludu, Chrystus w dalszym ci¹gu g³osi Ewan-
geliê�; podczas czytania tego, co «zosta³o napisane dla naszego pouczenia»
(Rz 15,4), lecz tak¿e wtedy, gdy Ko�ció³ modli siê, �piewa lub dzia³a, wiara
uczestników wzrasta, a umys³y wznosz¹ siê ku Bogu, aby Mu oddaæ duchowy
ho³d i otrzymaæ obfitsz¹ ³askê (KL 33, 7).
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� Kazanie (homilia) to g³oszenie misterium Chrystusa, które jest obecne
i dzia³a, zw³aszcza w obrzêdach liturgicznych (KL 34). W odpowiedzi na Bo¿e
dzia³anie Ko�ció³ wznosi ku Bogu modlitwê w postaci �piewu lub proklamacji
(por. np. modlitwy przewodnicz¹cego wypowiadane w sakramentalnym
uto¿samieniu z Chrystusem G³ow¹ � in persona Christi Capitis).

� Znaki sakramentalne wp³ywaj¹ na kszta³towanie wiary Ko�cio³a. Pe³-
ni¹c funkcjê pouczaj¹c¹, �nie tylko zak³adaj¹ wiarê, lecz za pomoc¹ s³ów
i rzeczy (verbis et rebus) j¹ podtrzymuj¹, umacniaj¹ i wyra¿aj¹. Dlatego
nazywaj¹ siê sakramentami wiary (...). St¹d wa¿n¹ jest rzecz¹, aby wierni
z ³atwo�ci¹ mogli zrozumieæ znaki sakramentalne...� (KL 59).

Celem zagwarantowania tej pouczaj¹cej funkcji znaków2, Sobór Waty-
kañski II powzi¹³ nastêpuj¹ce postanowienia:

� Zapewniæ obrzêdom szlachetn¹ prostotê, zwiêz³o�æ i przejrzysto�æ;
uwolniæ je od zbytecznych powtórzeñ oraz dostosowaæ do pojêtno�ci wiernych
bez potrzeby stosowania wielu wyja�nieñ (por. KL 34);

� Przy zachowaniu w obrz¹dkach ³aciñskich u¿ycia jêzyka ³aciñskiego
przyznaæ wiêcej miejsca jêzykom ojczystym, zw³aszcza w czytaniach, pou-
czeniach, w niektórych modlitwach i �piewach (por. KL 36, § 1�2);

� Dopu�ciæ mo¿liwo�æ przystosowania (adaptacji) obrzêdów do charak-
teru i tradycji ró¿nych narodów, je�li nie wi¹¿e siê to z niebezpieczeñstwem
zabobonów lub b³êdów (por. KL 37�40, 65, 77, 79).

� Ludzi odpowiedzialnych za wprowadzanie w ¿ycie postanowieñ od-
no�nie do odnowienia liturgii sobór zobowi¹zuje do uprzedniego przepro-
wadzenia dok³adnych studiów teologicznych, historycznych i pastoralnych,
maj¹cych na celu dokonanie zmian, które bêd¹ sprzyjaæ prawdziwemu dobru
Ko�cio³a, i to w taki sposób, aby nowe formy wyrasta³y organicznie z form
ju¿ istniej¹cych (por. KL 23); aby zachowana zosta³a zdrowa tradycja przy
równoczesnym otwarciu drogi do uprawnionego postêpu (KL 23)3.

2 KKK 1145 stwierdza, ¿e znaki i symbole nale¿¹ do samej struktury celebracji sakra-
mentalnej: Celebracja sakramentalna sk³ada siê (w tek�cie ³aciñskim jest powiedziane:
texitur � jest utkana ) ze znaków i symboli. Wed³ug Bo¿ej pedagogii zbawienia ich zna-
czenie ma swoje korzenie w dziele stworzenia i w kulturze ludzkiej, ukonkretnia siê
w wydarzeniach Starego Przymierza, a w pe³ni objawia siê w osobie i dziele Chrystusa.

3 W tym kontek�cie bardzo s³uszne jest wezwanie skierowane do liturgistów
zajmuj¹cych siê badaniem zale¿no�ci miêdzy liturgi¹ i teologi¹: �Dans toute cette oeu-
vre le liturgiste doit être animé par la fidélité que recomande le Christ pour la célébration
centrale du christianisme: «Faites ceci en mémoire de moi». Célébrer en se souvenant
de Jésus, c�est être êgalement soucieux de fidélité à l�égard des gestes originels de son
Église. Fidélité, c�est évidemment souplesse et ouverture aux besoins d�aujourd�hui,
mais souplesse dans l�identité de séns et dans une continuité symbolique�: A. Hous-
siau, La liturgie, lieu privilégié de la théologie sacramentaire, �Questions Liturgi-
ques�, 54 (1973), nr 1 (276), s. 12 (ca³o�æ: s. 7�12).
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2. S³owo Bo¿e � wiara � liturgia

W drugiej czê�ci niniejszego opracowania zostan¹ przedstawione relacje
miêdzy s³owem Bo¿ym, wiar¹ Ko�cio³a i celebracj¹ liturgii w na�wietleniu uka-
zanym przez papie¿a Benedykta XVI w posynodalnej Adhortacji apostolskiej
Verbum Domini � O s³owie Bo¿ym w ¿yciu i misji Ko�cio³a (30 IX 2010;
dalej VD). Dokument ten jest pewn¹ syntez¹ soborowego magisterium oraz
jego odniesieniem do obecnych potrzeb Ko�cio³a zgodnie z normami og³o-
szonymi przez papie¿y (Jana Paw³a II i Benedykta XVI) oraz przez Stolicê
Apostolsk¹, zw³aszcza przez Kongregacjê ds. Kultu Bo¿ego i Dyscypliny Sa-
kramentów. Okoliczno�æ ta sprawia, ¿e analizowane tu stwierdzenia drugiej
czê�ci Adhortacji Verbum Domini, zatytu³owanej Verbum in Ecclesia, bêd¹
podejmowaæ i rozwijaæ niektóre przytoczone ju¿ dotychczas wypowiedzi.

2.1. Druga cze�æ adhortacji rozpoczyna siê przypomnieniem prawdy
o S³owie (Logos), przez które wszystko siê sta³o i które Bóg Ojciec pos³a³ do
ludzi. Odniesienie siê ludzi do S³owa wprowadza miêdzy nich podzia³: z jednej
strony znajduje siê ��wiat�, który jest Bo¿¹ w³asno�ci¹, lecz S³owa nie przyj-
muje (J 1,10n). Po stronie przeciwnej znajduj¹ siê ci, którzy przyj¹wszy S³owo,
otrzymuj¹ od Niego moc uzdalniaj¹c¹ ich do tego, by siê stali dzieæmi Bo¿ymi
(J 1,12). Dziêki pos³uszeñstwu wierze rodz¹ siê oni z Boga jako nowe stwo-
rzenie, jako �synowie w jednorodzonym Synu�; poddaj¹ siê dzia³aniu Ducha
�wiêtego, który sprawia, ¿e s³owo Bo¿e kszta³tuje ich na wzór Chrystusa,
przychodz¹cego od Ojca (por. J 1,14; Ga 4,5n; Rz 8,14-17). S³uchanie S³owa,
pos³uszeñstwo wynikaj¹ce z wiary i kszta³towanie siê pod jej wp³ywem nowe-
go cz³owieka � to d³ugotrwa³y proces, który tak okre�la �w. Augustyn: �Sta³e�
siê przez S³owo, ale jest konieczne, aby� przez S³owo sta³ siê na nowo�4.
Jak siê wydaje, powiedzenie �w. Augustyna ma podwójny sens. Zostali�my
stworzeni przez S³owo, przez które wszystko siê sta³o (J 1,3). Nasze istnienie
�na nowo� rozpoczê³o siê w sakramencie chrztu przez narodzenie siê �po-
wtórnie� lub �z góry� � �z wody i z Ducha� (por. J 3,3-5); za� wzrost tego
nowego cz³owieka dokonuje siê dziêki trwaniu w pos³uszeñstwie wierze (por.
Rz 1,5; Hbr 1,1n).

2.2. Drugie wa¿ne stwierdzenie Benedykta XVI odnosi siê do misji
S³owa na ziemi. S³owo sta³o siê cia³em i zamieszka³o w�ród nas (J 1,14).
U¿yte przez Jana Ewangelistê s³owo skenoo (w aory�cie: eskenosen) znaczy
dos³ownie: �rozbi³o namiot�. Wyraz ten kojarzy siê d�wiêkowo z hebrajskim
terminem szekinah, który oznacza obecno�æ Boga pod os³on¹ ob³oku, jaki
ukazywa³ siê nad Namiotem Spotkania i w �wi¹tyni Jerozolimskiej � nad
przeb³agalni¹, czyli z³ot¹ p³yt¹ pokrywaj¹c¹ Arkê Przymierza w Miejscu

4 �w. Augustyn, In Iohannis Evangelium Tractatus, I,12: PL 35,1385 � tekst
cytowany w VD 50).
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Naj�wiêtszym (por. Wj 26,1; 29,42-45). Ko�ció³ trwa jako �miejsce� zamiesz-
kania Boga z lud�mi w Chrystusie � wcielonym S³owie, jako spe³nienie tej
�figury�, jak¹ w Starym Przymierzu by³a szekinah. Odwo³uj¹c siê do J 1,18,
papie¿ pisze, ¿e Jezus, który pouczy³ ludzi o niewidzialnym Bogu, jest �egzege-
t¹ Ojca�. Jest bowiem obrazem Boga niewidzialnego (Kol 1,15) oraz osta-
tecznym S³owem, które wysz³o od Ojca i do Niego powróci³o po doskona³ym
spe³nieniu na �wiecie Jego woli (por. Iz 55,10n; Hbr 1,1-3; VD 90).

2.3. Miêdzy Ko�cio³em i Chrystusem, S³owem Ojca, trwa ¿ywotna rela-
cja, która winna siê urzeczywistniaæ w ka¿dym z wierz¹cych, zgodnie z obietni-
c¹: Oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, a¿ do skoñczenia �wiata (Mt
28,20). Relacjê tê o¿ywia Duch �wiêty, który bêd¹c �ród³em nowego ¿ycia
w �wiecie (por. J 3,5-8; Rz 8,1-13), przypomina i wyja�nia nakazy Jezusa (por.
J 14,26). Benedykt XVI przedstawia wspomnian¹ relacjê Chrystusa z Ko�cio-
³em na tle biblijnego obrazu dialogu oblubieñców, którym pos³u¿y³ siê Sobór
Watykañski II w Konstytucji dogmatycznej o Objawieniu Bo¿ym (dalej KO):

Bóg, który niegdy� przemówi³, bezustannie rozmawia z Oblubienic¹ swego umi-
³owanego Syna, a Duch �wiêty, dziêki któremu ¿ywy g³os Ewangelii rozbrzmiewa
w Ko�ciele, a przez Ko�ció³ w �wiecie, doprowadza wierz¹cych do ca³ej prawdy
i sprawia, ¿e s³owo Chrystusa przebywa w nich obficie (KO 8; VD 51; Kol 3,16).

2.4. Ko�ció³ � Oblubienica Chrystusa � jest �nauczycielk¹ s³uchania�.
Swoj¹ gotowo�æ do przyjmowania s³owa wyra¿a Ko�ció³ na wzór m³odego
Samuela, oddanego przez matkê pod opiekê kap³ana Helego w Szilo. W nocy
Samuel s³yszy g³os Boga. który wzywa go po imieniu. Przekonany, ¿e wezwa-
nie to pochodzi od Helego, ch³opiec udaje siê do niego i zg³asza swoj¹ goto-
wo�æ do spe³nienia jego woli. Pouczony przez kap³ana, Samuel, gdy po raz
trzeci us³yszy wezwanie, ma odpowiedzieæ: Mów, bo s³uga twój s³ucha (por.
1 Sm 3,10). Papie¿, czerpi¹c inspiracjê z tego o�wiadczenia ch³opca, pisze,
i¿ w podobny sposób Ko�ció³ odpowiada na Bo¿e wezwanie: Mów, Panie,
Twój Ko�ció³ Ciê s³ucha. W wyznaniu tym tkwi �dynamiczna definicja ¿ycia
Ko�cio³a�, któr¹ znajdujemy na pocz¹tku soborowej Konstytucji Dei Verbum:
�Ko�ció³ jest wspólnot¹, która s³ucha s³owa Bo¿ego i je g³osi� (KO 1). Defini-
cja ta odnosi siê równie¿ do ka¿dego chrze�cijanina: �tylko ten, kto przede
wszystkim s³ucha s³owa Bo¿ego, mo¿e staæ siê pó�niej jego g³osicielem�5.

Drugim �ród³em inspiracji nauki Benedykta XVI o oblubieñczym dialogu
miêdzy Chrystusem i Ko�cio³em jest Pie�ñ nad pie�niami. Papie¿ tak pisze:
�W s³owie Bo¿ym g³oszonym i s³uchanym oraz w sakramentach Jezus mówi
dzisiaj, tu i teraz, do ka¿dego z nas: «Ja jestem twój, dajê siê tobie», aby

5 To zdanie pochodzi z przemówienia Benedykta XVI do uczestników Miêdzy-
narodowego Kongresu na temat: Pismo �wiête w ¿yciu Ko�cio³a (16 wrze�nia 2005),
�L�Osservatore Romano�, nr 11�12 (2005), s. 25.
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cz³owiek móg³ Go przyj¹æ i odpowiedzieæ, mówi¹c: «Ja jestem Twój»� (VD
51; por. Pnp 2,16). Ko�ció³ jest �rodowiskiem, w którym do�wiadczamy tego,
o czym pisze Jan Ewangelista: ci, którzy przyjmuj¹ S³owo, otrzymuj¹ moc,
aby siê stali dzieæmi Bo¿ymi (J 1,12). Siêgnijmy w tym kontek�cie równie¿
do VD 916 . W punkcie tym Benedykt XVI stwierdza, ¿e wierz¹cy s¹ nie tylko
adresatami Bo¿ego Objawienia, ale i jego zwiastunami. Jezus pos³any na
�wiat, aby pe³ni³ wolê Ojca (por. J 5,36-38; 6,38-40; 7,16-18), przyci¹ga nas
do siebie oraz wprowadza w swoje ¿ycie i pos³annictwo. Duch zmartwych-
wsta³ego Pana uzdalnia wierz¹cych do skutecznego g³oszenia s³owa na ca³ym
�wiecie (por. Dz 6,7). Poniewa¿ Ko�ció³ w swojej istocie jest misyjny, s³ów
¿ycia wiecznego, otrzymanych od Chrystusa, nie mo¿emy zatrzymywaæ dla
siebie, gdy¿ s¹ one przeznaczone dla wszystkich ludzi. Ka¿dy cz³owiek
w naszych czasach, niezale¿nie od tego, czy o tym wie, czy nie wie, potrzebuje
zbawczego orêdzia i dziêki dzia³aniu ³aski odczuwa �g³ód s³uchania s³ów
Pañskich� (Am 8,11; por. VD 91).

3. Funkcja s³owa Bo¿ego w sprawowaniu liturgii

Zagadnieniu temu po�wiêca Benedykt XVI dwadzie�cia punktów swej
adhortacji (VD 52�71). Zawarte w nich tre�ci doktrynalne i pastoralno-litur-
giczne wskazania ujmiemy w kilku syntetycznych tezach, które bêd¹ stanowiæ
rodzaj komentarza do uchwa³ soborowej Konstytucji o liturgii �wiêtej.

3.1. Na mocy wcielenia Ko�cio³owi przys³uguje miano �Domu S³owa�.
S³owo Bo¿e zamieszka³o bowiem (dos³ownie: rozbi³o namiot) w�ród ludzi,
w tym �Domu�, którym jest ludzkie cia³o przyjête przez Logos (por. J 1,14).
Komentuj¹c soborowe wypowiedzi na temat zwi¹zku liturgii ze s³owem
Bo¿ym, Benedykt XVI stwierdza, ¿e liturgia to �uprzywilejowane �rodowisko,
w którym Bóg przemawia do nas w tera�niejszo�ci naszego ¿ycia; przemawia
dzi� do ludu, który s³ucha i odpowiada. Ka¿da czynno�æ liturgiczna jest ze swej
natury przesycona Pismem �wiêtym� (VD 52; por. KL 7.24).

3.2. Sprawowanie liturgii jest ci¹g³ym g³oszeniem s³owa Bo¿ego, ¿ywego
i skutecznego dziêki mocy Ducha �wiêtego (por. Hbr 4,12).To Duch sprawia,
¿e �s³owo Bo¿e staje siê fundamentem czynno�ci liturgicznej, norm¹ i wspar-
ciem dla ca³ego ¿ycia�. Duch Bo¿y objawia czynn¹ mi³o�æ Boga Ojca ku
ludziom, dzia³a w sercach wiernych, zaszczepiaj¹c w nich tre�ci s³owa Bo¿ego
zwiastowane ca³emu zgromadzeniu; umacnia jedno�æ wszystkich uczestników
i udziela im si³y do pe³nienia wielorakich zadañ we wspólnocie (VD 52)7.

6 Tekst ten nale¿y do trzeciej czê�ci Adhortacji Verbum Domini. Czê�æ ta nosi
tytu³: Verbum mundo � S³owo dla �wiata.

7 Stwierdzenia te opieraj¹ siê na Wprowadzeniu teologiczno-pastoralnym (dalej
WTP) do drugiego wydania Lekcjonarza mszalnego (1981), nr 9.
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3.3. Liturgia jest punktem odniesienia hermeneutyki wiary dotycz¹cej
Pisma �wiêtego. Oznacza to, ¿e w liturgii s³owo Bo¿e jest celebrowane jako
s³owo aktualne i ¿ywe. �Sprawowanie liturgii bowiem, które opiera siê na s³o-
wie Bo¿ym i jest nim przenikniête, staje siê nowym wydarzeniem ubogacaj¹-
cym to samo s³owo now¹ interpretacj¹ i skuteczno�ci¹. Tak Ko�ció³ w liturgii
trzyma siê wiernie tego sposobu odczytywania i t³umaczenia Pisma �wiêtego,
jaki stosowa³ sam Chrystus, kiedy wzywa³ do badania ca³ego Pisma �wiêtego
z punktu widzenia «dzisiaj» tego wydarzenia, jakim by³ On sam� (por. £k 4,
16-21; 24,25-35.44-49; WTP nr 3; VD 52). M¹dra pedagogia Ko�cio³a
wyra¿a siê zw³aszcza w g³oszeniu i s³uchaniu Pisma �wiêtego w rytmie roku
liturgicznego, w centrum którego znajduje siê misterium paschalne, obej-
muj¹ce wszystkie misteria ¿ycia Chrystusa i ca³e dzieje zbawienia (por.
DV 52; KL 102).

3.4. Benedykt XVI przypomina biskupom, prezbiterom i diakonom, aby
w celebracji sakramentów uwra¿liwiali wiernych na wewnêtrzn¹ jedno�æ
s³owa i gestu sakramentalnego. Polega ona na analogii skuteczno�ci obu ele-
mentów, która ma swe �ród³o w tajemnicy Wcielenia (por. J 1,14). S³owo Bo¿e
w liturgii ma charakter sprawczy: to, co Bóg mówi, spe³nia siê w tym, czego
dokonuje; Bo¿e s³owo (hebr. dabar) jest zarazem s³owem i wydarzeniem
(por. Hbr 4,12). W tym kontek�cie pisze Benedykt XVI o sakramentalno�ci
s³owa Bo¿ego:

Rzeczywisto�æ objawionej tajemnicy staje siê dla nas dostêpna w �ciele� Syna.
W ten sposób s³owo Bo¿e mo¿e byæ postrzegane przez wiarê za po�rednictwem
�znaku�, którym s¹ s³owa i ludzkie gesty. Wiara wiêc rozpoznaje s³owo Bo¿e,
przyjmuj¹c gesty i s³owa, w których On sam siê nam ukazuje (por. VD 53. 56).

3.5. Szczególnym wyrazem sakramentalno�ci Bo¿ego s³owa jest jego
zwi¹zek z obecno�ci¹ Cia³a i Krwi Chrystusa pod os³on¹ znaków chleba i wina
w celebracji Eucharystii. Jedno�æ s³owa i sakramentu w liturgii Eucharystii
przedstawia Benedykt XVI na pod³o¿u biblijnym. Bierze najpierw pod uwagê
wielk¹ mowê Jezusa o chlebie ¿ycia, wyg³oszon¹ w synagodze w Kafarnaum
(por. J 6,22-59). W tle tej mowy znajduje siê porównanie miêdzy Moj¿eszem,
który rozmawia³ z Bogiem twarz¹ w twarz (por. Wj 3,11) a Jezusem, który
objawi³ Boga (por. J 1,18). Moj¿esz otrzyma³ dla powierzonego mu ludu dar
manny (por. Wj 16,4; Pwt 8,3), którym jest w rzeczywisto�ci konieczna do
¿ycia Tora (por. Ps 119[118]; Prz 9,5). Jezus osobi�cie urzeczywistnia tê figu-
rê: Chlebem Bo¿ym jest Ten, który z nieba zstêpuje i ¿ycie daje �wiatu
(...). Ja jestem chlebem ¿ycia (J 6,33-35). Mowa z Kafarnaum pog³êbia sens
prologu Janowej Ewangelii. Logos � S³owo sta³o siê Cia³em (J 1,14). Boska
osoba przyjê³a Cia³o (= cz³owieczeñstwo). Cia³o sta³o siê Chlebem ¿ycia
(J 6,51). Syn Bo¿y wydaje swoje cz³owieczeñstwo (Cia³o i Krew) w rêce
ludzi na ofiarê za ¿ycie �wiata (por. J 6,51.53). W Eucharystii Logos, który
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sta³ siê Cia³em, jest prawdziw¹ mann¹, chlebem z nieba, danym ludziom
w paschalnym misterium �mierci i zmartwychwstania Chrystusa.

Drug¹ biblijn¹ podstawê jedno�ci s³owa i Eucharystii ods³ania opowia-
danie o uczniach id¹cych do Emaus (por. £k 24,13-35). Zmartwychwsta³y
Pan wyk³ada im najpierw Pisma Prawa i Proroków (por. £k 24,27). Przyznali
potem, ¿e serce pa³a³o w nich, kiedy rozmawia³ z nimi w drodze i Pisma
im wyja�nia³ (£k 24,32). Otworzy³y siê im jakby przes³oniête oczy, rozpo-
znali Go jednak dopiero wówczas, gdy przy stole odmówi³ b³ogos³awieñ-
stwo i dokona³ ³amania chleba; wówczas wszak¿e znikn¹³ im z oczu (por. £k
24,30n.35).

Z powy¿szych przekazów biblijnych p³ynie wniosek, ¿e miêdzy s³owem
a Eucharysti¹ istnieje nierozerwalny zwi¹zek (por. KL 56). Bo¿e s³owo g³o-
szone i wyja�niane w liturgii prowadzi do ofiary i uczty eucharystycznej.
�Eucharystia otwiera nas na zrozumienie Pisma �wiêtego, tak jak Pismo
�wiête o�wieca i wyja�nia tajemnicê eucharystyczn¹� (VD 55). �Sakramen-
talno�æ s³owa staje siê zatem zrozumia³a przez analogiê do rzeczywistej obec-
no�ci Chrystusa pod konsekrowanymi postaciami chleba i wina (...). G³oszenie
s³owa Bo¿ego podczas celebracji poci¹ga za sob¹ uznanie, ¿e sam Chrystus
jest obecny i mówi do nas (por. KL 7), aby�my Go przyjêli (...). Chrystus
rzeczywi�cie obecny pod postaciami chleba i wina, w analogiczny sposób
jest obecny w s³owie g³oszonym w liturgii� (VD 56).

3.6. W �wietle nauki o sakramentalno�ci S³owa Bo¿ego oraz o wiêzi
³¹cz¹cej s³owo i znak sakramentalny trzeba zwracaæ baczn¹ uwagê na sposób
proklamacji (czytania i wyja�niania) s³owa w zgromadzeniu liturgicznym. Pro-
klamacja ta winna byæ przede wszystkim wyznaniem wiary tego, kto czyta
i przemawia; wiary w to, ¿e �gdy w Ko�ciele czyta siê Pismo �wiête, sam
Bóg przemawia do swego ludu, a Chrystus obecny w swoim s³owie, zwiastuje
Ewangeliê� (OWMR 29). �S³owo, które g³osimy i którego s³uchany, jest
S³owem, które sta³o siê cia³em (J 1,14). Ma ono wewnêtrzne odniesienie do
osoby Chrystusa oraz do Jego sakramentalnej obecno�ci. Chrystus nie prze-
mawia w przesz³o�ci, ale w naszej tera�niejszo�ci, jako Ten, który jest obecny
w czynno�ci liturgicznej�8. Benedykt XVI podkre�la potrzebê trojakiej forma-
cji, jak¹ winny otrzymaæ osoby pe³ni¹ce pos³ugê lektorów. Ma to byæ formacja
biblijna, która pozwala zrozumieæ czytanie w jego w³asnym kontek�cie oraz
przyj¹æ istotne tre�ci objawienia; formacja liturgiczna, która ma ukazaæ struk-
turê liturgii s³owa oraz jej zwi¹zek z liturgi¹ sakramentu (zw³aszcza Euchary-
stii); wreszcie formacja techniczna � winna przyswoiæ kandydatom sztukê
wymowy i interpretacji wykonywanych perykop, a tak¿e umiejêtno�æ korzy-
stania ze wspó³czesnych urz¹dzeñ nag³o�niaj¹cych (VD 58).

8 Benedykt XVI, Posynodalna Adhortacja apostolska Sacramentum caritatis
o Eucharystii �ródle i szczycie ¿ycia i misji Ko�cio³a (22 II 2007), nr 45.
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3.7. Du¿o uwagi po�wiêca Benedykt XVI g³oszeniu homilii. W numerze
59 Adhortacji Verbum Domini papie¿ przypomina naukê Soboru Watykañ-
skiego II, rozwiniêt¹ w Ogólnym wprowadzeniu do Msza³u Rzymskiego,
i¿ homilia jest czê�ci¹ czynno�ci liturgicznej (por. KL 52; OWMR 29, 65);
¿e ma ona dopomagaæ uczestnikom w zrozumieniu i przyjêciu s³owa Bo¿ego;
ma uaktualniaæ przes³anie Pisma �wiêtego przez odniesienie go do codzien-
nego ¿ycia chrze�cijan; ma przygotowaæ do wyznania wiary, do modlitwy
powszechnej oraz do udzia³u w liturgii eucharystycznej. Papie¿ przypomina,
¿e pierwsz¹ powinno�ci¹ g³osiciela homilii jest odniesienie do siebie przeka-
zywanego orêdzia. Benedykt XVI przytacza zawsze aktualne napomnienie
�w. Augustyna, i¿ �bezowocne jest dzia³anie tego, kto przepowiada na zewn¹trz
s³owo Bo¿e, a nie s³ucha go w swoim wnêtrzu�9.

Jako zwieñczenie powy¿szej syntezy przytoczmy dwa fragmenty z zakoñ-
czenia Adhortacji Verbum Domini:

Nigdy nie powinni�my zapominaæ, ¿e podstaw¹ wszelkiej autentycznej i ¿ywej
duchowo�ci chrze�cijañskiej jest s³owo Bo¿e, g³oszone, przyjête, celebrowane
i rozwa¿ane w Ko�ciele (...). Wszystko, co istnieje, jest pod znakiem S³owa.
S³owo wychodzi od Ojca, przychodzi zamieszkaæ miêdzy swoimi i powraca na
³ono Ojca, by zanie�æ z sob¹ ca³e stworzenie, które w Nim i przez Niego zosta³o
stworzone. Ko�ció³ ¿yje teraz swoj¹ misj¹ w niespokojnym oczekiwaniu na
eschatologiczne objawienie siê Oblubieñca (Ap 22,17). Uciszmy siê, by s³uchaæ
s³owa Pañskiego i nad nim medytowaæ, a¿eby dziêki skutecznemu dzia³aniu
Ducha �wiêtego nadal mieszka³o i ¿y³o w nas przez wszystkie dni naszego ¿ycia
i do nas mówi³o. Tak w³a�nie Ko�ció³ wci¹¿ siê odnawia i odm³adza dziêki s³owu
Pañskiemu, które trwa na wieki (por. 1 P 1,25; Iz 40,8). W ten sposób my równie¿
bêdziemy mogli uczestniczyæ w wielkim dialogu oblubieñczym, który koñczy
Pismo �wiête: A Duch i Oblubienica mówi¹: �Przyjd�!�. A kto s³yszy, niech
powie: �Przyjd�!� (...). Mówi Ten, który o tym za�wiadcza: �Zaiste, przyjdê nie-
bawem. Amen. Przyjd�, Panie Jezu!� (Ap 22,17; VD 121, 124).

4. Geneza i funkcja zasady: LEGEM CREDENDI
LEX STATUAT SUPPLICANDI � Niech normê
wiary ustala norma modlitwy

4.1. Zasada ta bywa stosowana w analizie liturgii jako jednej z form
wyznania wiary, albo lepiej: przy odwo³ywaniu siê do liturgii jako locus theolo-
gicus, czyli jako do jednego ze �róde³ pozwalaj¹cych dok³adniej sformu³owaæ
prawdê, która jest tre�ci¹ nauczania Ko�cio³a na jaki� okre�lony temat10.

9 �w. Augustyn, Mowa 179,1: PL 38,966; VD 59. Adhortacja Sacramentum
caritatis, nr 46.

10 Por. G. Lukken, La liturgie comme lieu théologique irremplaçable, �Questions
Liturgiques�, 56 (1975), nr 3 (286), s. 97�112.
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Zapytajmy na pocz¹tku, jaka jest geneza przytoczonej zasady, aby w dalszej
kolejno�ci przedstawiæ przemiany w jej sformu³owaniu i stosowaniu11.

�ród³em tej zasady jest teologiczny tekst powsta³y w okresie sporu
semipelagiañskiego, a zachowany w zbiorze kanonicznym Dionizego Ma³ego
(z ok. 500 r.), w �lad za listem, jaki papie¿ �w. Celestyn I (422�432) skiero-
wa³ do biskupów Galii na pro�bê frankoñskich mnichów � Hilarego z Poitiers
(zm. 367) i Prospera z Akwitanii (zm. V w.), którzy pragnêli stan¹æ w obronie
nauki �w. Augustyna. Ciesz¹cy siê powag¹ pisma papieskiego dokument
z³o¿ony z dziesiêciu rozdzia³ów, by³ na ogó³ okre�lany jako Capitula celestina
albo: Indiculus de gratia, lub: Praeteritorum Sedis Apostolicae episco-
porum auctoritates de gratia Dei et libero voluntatis arbitrio (Nauka
g³oszona powag¹ dawnych biskupów Stolicy Apostolskiej o ³asce Bo¿ej
i o wolnej woli). W wyniku badañ porównawczych przeprowadzonych
w 1927 r. przez benedyktyna M. Cappuynsa12 wspomniany wy¿ej zbiór
wypowiedzi, powsta³y w latach 435�442, nie jest uwa¿any za dzie³o papie¿a
Celestyna I, ale za kompilacjê zredagowan¹ przez pochodz¹cego z okolic
Marsylii benedyktyñskiego mnicha Prospera z Akwitanii. Oko³o 435 r. przyby³
on do Rzymu i zosta³ sekretarzem papie¿a Leona Wielkiego (440�461). By³
gor¹cym zwolennikiem �w. Augustyna w okresie sporu z semipelagiañsk¹
szko³¹ z Lerinum13. Wspomniana kolekcja Indiculus de gratia pozwala lepiej
poznaæ b³êdne pogl¹dy semipelagian i autentyczn¹ naukê Ko�cio³a na temat

11 Opieramy siê tu na opracowaniach: H. Schmidt, Lex orandi � lex credendi,
w: Introductio in liturgiam occidentalem, Roma 1960, s. 131�139; A. Stenzel, La litur-
gie, lieu théologique, w: Mysterium salutis. Dogmatique de l�histoire du salut, t. I,
vol. 3. L�Église et la transmission de la Révélation, Paris 1969, s. 161�181; P. De Clerck,
�Lex orandi � lex credendi�. Sens originel et avatars historiques d�un adage équi-
voque, �Questions Liturgiques�, 59 (1978), 299 (4), s. 193�212; ten¿e, Zrozumieæ
liturgiê (przek³ad z francuskiego: L�Intelligence de la liturgie), Kielce 1997, s. 61�82;
ten¿e: La liturgie comme lieu théologique, w: La liturgie lieu théologique (dir. P. De
Clerck), Paris 1999, s. 125�142; La prière universelle, expression de la foi, w: La litur-
gie expression de la foi. Conférences Saint-Serge XXV Semaine d�Études Liturgi-
ques, Paris 1978 (red. A. M. Triacca et A. Pistoia), Roma 1979, s. 129�146; A. M. Triacca,
�Liturgia� � �Locus theologicus� o �Theologia� � �Locus liturgicus?�. Da un di-
lemma verso una sintesi, w: Paschale mysterium. Studi in memoria dell�abate prof.
Salvatore Marsili (1910-1983) (a cura di G. Farnedi), Roma 1986, s. 193�233; ten¿e,
Le sens théologique de la liturgie et/ou le sens liturgique de la théologie. Esquisse
initiale pour une synthèse, w: La liturgie: son sens, son esprit, sa méthode (liturgie
et théologie), Conférences Saint-Serge. XXVIII Semaine d�Études Liturgiques, Paris
1981, Roma 1982, s. 321�337.

12 Wyniki tych badañ zosta³y opublikowane w artykule: L�Origine des Capitula
ps-Celéstiniens contre le semipélagianisme, �Revue Bénédictine�, 41 (1929), s. 156�170.

13 Mianem semipelagianizmu okre�la siê powsta³y w V wieku w �rodowisku
gallo-romañskim nurt teologiczny bêd¹cy reakcj¹ na naukê �w. Augustyna o ³asce.
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potrzeby ³aski do aktu wiary (initium fidei) i do przedsiêwziêcia ka¿dego do-
brego czynu, a tak¿e naukê o wolnej woli cz³owieka, która przez ów impuls
³aski nie zostaje przekre�lona ani os³abiona. Antologia opracowana przez
Prospera przedstawia najpierw (w rozdzia³ach 1�6 ) naukê papie¿y: Innocen-
tego I (401�417) i Zozyma (417�418). W rozdziale 7 przytacza uchwa³y
synodu w Kartaginie (418). Najwa¿niejszy dla naszego tematu rozdzia³ 8
opiera siê na argumentacji zaczerpniêtej z Pisma �w. i z modlitwy Ko�cio³a.
Przytoczymy w ca³o�ci przek³ad tego rozdzia³u:

Oprócz tych nienaruszonych pouczeñ �wiêtej Stolicy Apostolskiej, poprzez
które �wiêci Ojcowie, odrzuciwszy wynios³o�æ zgubnego nowinkarstwa, pouczyli
nas, ¿e z ³ask¹ Chrystusa trzeba wi¹zaæ pocz¹tki dobrej woli (bonae voluntatis
exordia) oraz postêp w d¹¿eniu do dobra i wytrwanie do koñca, przyjrzyjmy siê
tak¿e obrzêdom kap³añskich b³agañ (obsecrationum [...] sacerdotalium sacra-
menta respiciamus), które � przekazane przez Aposto³ów, s¹ sprawowane jedna-
kowo na ca³ym �wiecie i w ka¿dym Ko�ciele katolickim, aby norma b³agania
ustala³a normê wiary (ut legem credendi lex statuat supplicandi).
Kiedy bowiem prze³o¿eni �wiêtego ludu pe³ni¹ powierzon¹ im misjê, przedstawiaj¹
Bo¿ej ³askawo�ci potrzeby rodzaju ludzkiego i razem z ca³ym Ko�cio³em usilnie
b³agaj¹,
aby niewierz¹cy otrzymali dar wiary,
aby ba³wochwalcy zostali uwolnieni od b³êdów swej bezbo¿no�ci,
aby zosta³a zdjêta zas³ona z serc ̄ ydów i by zaja�nia³o im �wiat³o prawdy,
aby heretycy opamiêtali siê i przyjêli katolick¹ wiarê,
aby od¿y³ u schizmatyków duch mi³o�ci,
aby upadli doznali lecz¹cej mocy pokuty,
aby przed katechumenami doprowadzonymi do sakramentów odrodzenia otwar³y
siê podwoje niebiañskiego mi³osierdzia,
do�wiadczalny w rzeczywisto�ci skutek wykazuje, ¿e nie prosimy o te dobrodziej-
stwa powierzchownie i na darmo; czêsto bowiem Bóg w swej ³askawo�ci wyrywa
wielu ludzi z wszelkiego rodzaju b³êdów, wyzwala ich z mocy ciemno�ci i przenosi

Rzecznikami tego nurtu byli miêdzy innymi: Jan Kasjan (zm. ok. 435), Faustus z Riez
(zm. ok.  485) i Wincenty z Lerinum (zm. ok. 450). Do przeciwników semipelagianizmu
zalicza siê Prospera z Akwitanii (zm. ok. 455), Fulgencjusza z Ruspe (zm. ok. 532)
i Cezarego z Arles (zm. 542). Semipelagianie odrzucali konieczno�æ ³aski jako pierwsze-
go impulsu do spe³nienia dobrego czynu. Utrzymywali, ¿e wystarczy do tego wysi³ek
cz³owieka pochodz¹cy z jego wolnej woli. Naukê Ko�cio³a na ten temat og³osi³ synod
w Orange (529). G³ówn¹ jej tez¹ jest prawda, ¿e wola cz³owieka, os³abiona wskutek
grzechu Adama, nie wystarczy, by cz³owiek zdoby³ siê na akt mi³o�ci Boga i potrafi³
Mu s³u¿yæ bez specjalnej pomocy ³aski. W ka¿dym dobrym uczynku pierwszy impuls
pochodzi od Boga. To On sk³ania cz³owieka, aby poprosi³ o chrzest i dziêki ci¹g³ej Bo¿ej
pomocy pe³ni³ swe chrze�cijañskie obowi¹zki. Synod w Orange stanowczo odrzuci³
twierdzenie o �przeznaczeniu� cz³owieka do z³ego. Por. G. de Plinval, Semipelagiani-
smo, w: Enciclopedia Cattolica, t. XI, Città del Vaticano 1953, s. 286�288.
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do królestwa swego umi³owanego Syna (Kol 1,13); z naczyñ gniewu przekszta³ca
ich w naczynia mi³osierdzia (Rz 9,22n). Wszystko to odczuwamy jako dzia³anie
Bo¿e i dlatego do Boga wznosimy nieustaj¹ce dziêkczynienie i uwielbienie za to,
¿e tych ludzi o�wieci³ lub przemieni³14.

Nawi¹zuj¹c do badañ przeprowadzonych przez M. Cappuynsa, Paul
De Clerck zestawia ze sob¹ ósmy rozdzia³ dzie³a Indiculus de gratia z frag-
mentem pisma De vocatione omnium gentium (I,12)15, które w przesz³o�ci
przypisywano �w. Ambro¿emu lub Prosperowi z Akwitanii. Na podstawie do-
konanych analiz M. Cappuyns doszed³ do wniosku, ¿e De vocatione omnium
gentium jest równie¿ dzie³em Prospera i umiejscowi³ jego powstanie oko³o
roku 450. Otó¿ na pocz¹tku tego dzie³a Prosper przytacza zalecenie podane
przez �w. Paw³a w 1 Tm 2,1-6: Zalecam (...) przede wszystkim, by pro�by,
modlitwy, wspólne b³agania, dziêkczynienia odprawiane by³y za wszyst-
kich ludzi, za królów i za wszystkich sprawuj¹cych w³adzê, aby�my mogli
prowadziæ ¿ycie ciche i spokojne z ca³¹ pobo¿no�ci¹ i godno�ci¹. Jest to
bowiem rzecz dobra i mi³a w oczach Zbawiciela naszego, Boga, który
pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy.
Semipelagianie chêtnie powo³ywali siê na te s³owa jako na wyraz wiary
w powszechn¹ zbawcz¹ wolê Boga i na ich podstawie zarzucali zwolennikom
�w. Augustyna, ¿e g³osz¹ opiniê przeciwn¹ nauce �w. Paw³a. Argumentacja
oparta na ósmym rozdziale Indiculus de gratia oraz na traktacie De voca-
tione omnium gentium w ujêciu P. De Clercka przebiega w trzech etapach.

(1) Lex supplicandi � norma modlitwy, na któr¹ powo³uje siê Prosper,
oznacza najpierw zalecenie (w rozumieniu Prospera jest to nakaz, norma),
jakie aposto³ kieruje do wszystkich wiernych, aby zanosili do Boga modlitwy
w intencjach ró¿nych cz³onków Ko�cio³a, a tak¿e w potrzebach ludzi znaj-
duj¹cych siê poza jego wspólnot¹ (np. za królów).

(2) Drugie znaczenie zawarte w okre�leniu lex supplicandi � to odpo-
wied� Ko�cio³a na apostolski nakaz (zalecenie) wyra¿aj¹ca siê w zanoszeniu
wspomnianych modlitw: jest to zwyczaj pochodzenia apostolskiego (ab Apo-
stolis tradita), o charakterze powszechnym, praktykowany jednolicie w ka¿-
dym Ko�ciele i z udzia³em ca³ej wspólnoty (in toto mundo atque in omni

14 Enchiridion Symbolorum definitionum et declarationum de rebus fidei
et morum (H. Denzinger � A. Schönmetzer), Barcinonae 1965, nr 246.

15 Tekst ten znajduje siê w PL 51, 664 C.
W rozdziale 9 tego zbioru jest mowa o egzorcyzmach poprzedzaj¹cych udzielenie

chrztu. Znajdujemy tu równie¿ doktrynalne podsumowanie, w którym autor dowodzi,
¿e przytoczone normy dyscyplinarne i dokumenty oparte na Bo¿ym autorytecie s¹
dowodem prze�wiadczenia Ko�cio³a, ¿e od pocz¹tków wiary poprzez wszystkie nasze
dobre czyny objawia siê dobroæ Boga, który uznaje za nasze zas³ugi to, co jest w nas
darem Jego ³aski. Rozdzia³ 10 ma formê konkluzji: ci, którzy przed³o¿on¹ tu naukê
podwa¿aj¹ lub odrzucaj¹, nie mog¹ byæ uwa¿ani za katolików.
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ecclesia, uniformiter, tota secum ecclesia congemiscente). Taki powszech-
ny charakter owych modlitw stanowi gwarancjê dla postulatu sformu³owane-
go przez Wincentego z Lerinum, aby prawowierna nauka odpowiada³a trzem
kryteriom: quod ubique, quod semper, quod ab omnibus creditum est16.

(3) Wreszcie trzecie znaczenie, jakie kryje w sobie lex supplicandi, to
tre�æ modlitw Ko�cio³a. Najprawdopodobniej Prosper odwo³uje siê w Indicu-
lus do ró¿nych znanych w jego czasach sformu³owañ modlitwy powszechnej.
Ko�ció³ ma zwyczaj modliæ siê tak¿e za niewierz¹cych i za nieprzyjació³
Chrystusowego krzy¿a, aby uprosiæ dla nich ³askê nawrócenia. To dowód,
i¿ w wynikaj¹cym z wiary przekonaniu Ko�cio³a tylko Bóg mo¿e tych ludzi
obdarzyæ ³ask¹ odpowiedni¹ do ich stanu i potrzeb. Zawarty w Pi�mie
�wiêtym (por. 1 Tm 2,1nn) nakaz modlitwy (lex supplicandi) oraz jego pe³-
nienie w Ko�ciele jest przeto wyrazem jego wiary (lex credendi).

W ujêciu zasady Prospera widoczny jest wp³yw nauki �w. Augustyna:
Ipsa (...) oratio clarissima est gratiae testificatio (Sama modlitwa jest
najbardziej przejrzystym �wiadectwem ³aski)17.

Streszczaj¹c przeprowadzon¹ analizê, nale¿y stwierdziæ:
(1) W debacie teologicznej na temat ³aski (szczególnie ³aski wiary) i jej

powi¹zania z liturgi¹ trzeba najpierw odnie�æ siê do Biblii, zw³aszcza do zale-
cenia z 1 Tm 2,1-2, które w tej debacie staje siê prawem (lex). Zalecenie
to (prawo) domaga siê modlitwy za innych ludzi.

(2) Trzeba nastêpnie rozwa¿yæ, jak Ko�ció³ pojmuje to wymaganie, jaki jest
sensus Ecclesiae objawiaj¹cy siê w jego praktyce modlitwy. Powaga tej praktyki
p³ynie st¹d, ¿e jest to praktyka pochodzenia apostolskiego, ¿e jest powszechna,
znana i stosowana we wszystkich Ko�cio³ach rozproszonych po �wiecie.

(3) Celem okre�lenia normy wiary (lex credendi) trzeba wreszcie
siêgn¹æ do tre�ci owych modlitw Ko�cio³a. Formu³y liturgiczne maj¹ walor
teologiczny tylko dlatego, ¿e opieraj¹ siê na Pi�mie �wiêtym i s¹ poparte
�wiadectwem Tradycji. Liturgia jest locus theologicus, czyli �ród³em w argu-
mentacji teologicznej tylko w takiej mierze, w jakiej czerpie z Biblii i ¿ywej
Tradycji praktyki Ko�cio³a, która wyra¿a siê nie tylko w formu³ach euchologij-
nych, ale i w kompozycjach poetyckich oraz w czynno�ciach symbolicznych,
które przemawiaj¹ jêzykiem bardziej egzystencjalnym ni¿ intelektualnym. Trafnie
stwierdza G. Lukken: �Liturgia jest wyrazem (expression) wiary, którego
¿adne inne uzewnêtrznienie nie mo¿e zast¹piæ, podobnie jak proza nie mo¿e
zast¹piæ poezji, ani mowa nie mo¿e zast¹piæ muzyki�18.

16 Wincenty z Lerinum, Commonitorium I, 2: PL 50,640 (ma to byæ nauka, wyzna-
wana wszêdzie, zawsze i przez wszystkich).

17 �w. Augustyn, Ep. 217: PL 33,978n.
18 G. Lukken, La liturgie comme lieu théologique irremplaçable, �Questions

Liturgiques�, 56 (1975), nr 3 (286), s. 103.
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4.2. Przemiany w sformu³owaniu i stosowaniu zasady
lex  orandi  �  lex  credendi

W ci¹gu XIX i XX stulecia papie¿e stosowali zasadê Lex orandi � lex
credendi w wa¿nych dokumentach o charakterze dogmatycznym i dyscypli-
narnym. I tak Pius IX (1846�1878) powo³a³ siê na ni¹ w Bulli Ineffabilis
Deus (8 XII 1854), któr¹ og³osi³ dogmat Niepokalanego Poczêcia Naj�wiêt-
szej Maryi Panny19. Pius XI (1922�1939) � w Encyklice Quas primas (11 XII
1925) wprowadzaj¹cej �wiêto Chrystusa Króla20, a tak¿e w Konstytucji
apostolskiej Divini cultus (20 XII 1928) na temat �piewu gregoriañskiego21.
Pius XII (1939�1958) � w Encyklice Divino afflante Spiritu (30 IX 1943)
o studiowaniu Pisma �wiêtego22 i w Konstytucji apostolskiej Munificentis-
simus Deus (1 XI 1950) og³aszaj¹cej dogmat Wniebowziêcia Naj�wiêtszej
Maryi Panny23. Szczególnie interesuj¹ce jest wyja�nienie, jakie Pius XII
podaje na temat zwi¹zków miêdzy dogmatem i liturgi¹ w Encyklice o liturgii
Mediator Dei (20 XI 1947).

W pierwszej czê�ci tego dokumentu, w paragrafie zatytu³owanym �Litur-
gia podlega przepisom hierarchii ko�cielnej�, papie¿ stwierdza, ¿e z samej
natury liturgii wynika zasada, i¿ �jej organizowanie, uk³ad i formy musz¹ za-
le¿eæ od w³adzy Ko�cio³a�. Ponadto zale¿no�æ liturgii od hierarchii ko�cielnej
domaga siê powi¹zania liturgii �z tymi zasadami nauki, które Ko�ció³ podaje
jako artyku³y wiary, oraz potrzeba dostosowania liturgii do nakazów wiary
katolickiej, podawanych przez najwy¿szy autorytet nauczaj¹cy, dla zabez-
pieczenia nieskazitelno�ci religii przez Boga objawionej�24.

W liturgii �wiêtej wyznajemy otwarcie i wyra�nie wiarê katolick¹, nie tylko obcho-
dz¹c tajemnice �wiête, sprawuj¹c ofiarê i udzielaj¹c sakramentów, ale tak¿e odma-
wiaj¹c lub �piewaj¹c �Credo�, które jest znakiem i jakby zawo³aniem chrze�cijan,
a wreszcie odczytuj¹c ksiêgi �wiête powsta³e pod natchnieniem Ducha �wiê-
tego lub tak¿e inne pisma. Ca³a liturgia wiêc zawiera wiarê katolick¹, gdy¿ publicz-
nie �wiadczy o wierze Ko�cio³a. Z tej to przyczyny, ilekroæ chodzi³o o definicjê
jakiej� prawdy objawionej przez Boga, Papie¿e i Sobory, czerpi¹c z tak zwanych
��róde³ teologicznych�, nierzadko równie¿ i z liturgii przytaczali argumenty (...).
St¹d owo s³awne i czcigodne powiedzenie: �Legem credendi lex statuat sup-
plicandi�25.

19 Por. Maria. Études sur la Sainte Vierge, t. 3, Paris 1954, s. 753.
20 AAS 17 (1925) 598.
21 AAS 21 (1928) 33�34.
22 AAS 35 (1943) 311.
23 AAS 42 (1950) 758�760.
24 Pius XII, Encyklika Mediator Dei, Kielce 1948, s. 47.
25 Tam¿e, s. 48n.
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W przytoczonym fragmencie Encykliki Mediator Dei adagium sformu-
³owane przez Prospera z Akwitanii wystêpuje w jego pierwotnym zastoso-
waniu.

W innym natomiast miejscu encykliki Pius XII stosuje zasadê Prospera
z Akwitanii w odwrotnym porz¹dku:

Liturgia �wiêta nie okre�la wiary katolickiej ani jej nie ustala swoj¹ w³asn¹ moc¹
w sposób absolutny, lecz raczej, bêd¹c wyznaniem prawd nadziemskich, które
podlegaj¹ najwy¿szej w³adzy nauczaj¹cej Ko�cio³a, mo¿e podsuwaæ argumenty
i �wiadectwa niema³ej zaprawdê warto�ci dla okre�lenia szczególnych artyku³ów
nauki chrze�cijañskiej. Je�li wiêc chcemy w sposób absolutny i powszechny
rozpoznaæ i okre�liæ stosunek, jaki zachodzi miêdzy �wiêt¹ liturgi¹ a wiar¹, mo-
¿emy ca³kiem s³usznie powiedzieæ: �Lex credendi legem statuat supplicandi�26.

Z powy¿szych s³ów wynika, ¿e Pius XII stosuje zasadê Prospera z Akwi-
tanii w porz¹dku odwrotnym wzglêdem jej pierwotnego ujêcia: norma wiary
g³oszonej i strze¿onej przez hierarchiê Ko�cio³a winna kszta³towaæ normê
modlitwy.

Równie¿ Jan Pawe³ II w Li�cie apostolskim Vicesimus quintus annus
(4 XII 1988), og³oszonym z okazji dwudziestej pi¹tej rocznicy uchwalenia
soborowej Konstytucji o liturgii Sacrosanctum Concilium (4 XII 1963), przy-
pomina, ¿e czynno�ci liturgiczne nie s¹ czynno�ciami prywatnymi, lecz cele-
bracjami Ko�cio³a jako sakramentu jedno�ci (KL 26); ¿e kierowanie liturgi¹
podlega wy³¹cznie hierarchicznej w³adzy Ko�cio³a i ¿e nikomu � ani kap³ano-
wi, ani ¿adnej grupie wiernych nie wolno na w³asn¹ rêkê niczego w liturgii
dodawaæ lub zmieniaæ (por. KL 22.26), po czym stwierdza: �Wymaganie
wierno�ci obrzêdom i autentycznym tekstom liturgicznym jest wymaganiem
«lex orandi», które zawsze musi odpowiadaæ «lex credendi». Brak wierno�ci
w tym zakresie mo¿e tak¿e dotkn¹æ samej wa¿no�ci sakramentów� (nr 10).

4.3. Postulat przywrócenia harmonii miêdzy teologi¹, której zadaniem
jest badanie �normy wiary� (lex credendi) a liturgi¹, w której odzwierciedla
siê �norma modlitwy� bêd¹ca dla teologii jednym z najwa¿niejszych �róde³
badawczych (loci theologici), sformu³owa³ w roku 2002 kardyna³ J. Ratzin-
ger w prelekcji pod tytu³em Aktualno�æ doktrynalna Katechizmu Ko�cio³a
Katolickiego, wyg³oszonej na Miêdzynarodowym Kongresie Katechetycznym
zorganizowanym przez Kongregacjê Nauki Wiary i Kongregacjê ds. Ducho-
wieñstwa. Mówca wyrazi³ krytyczn¹ ocenê aktualnych relacji miêdzy liturgi¹,
liturgik¹ i teologi¹. W epoce �redniowiecza przedmiotem zainteresowania
teologów by³o jedynie ustanowienie sakramentów, ich skuteczno�æ oraz
wymogi, jakie winni spe³niaæ szafarze i przyjmuj¹cy. Znaki sakramentalne roz-
patrywano w filozoficznych kategoriach materii i formy, pozostawiaj¹c na uboczu

26 Tam¿e, s, 49.
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sam¹ celebracjê sakramentów we wspólnocie chrze�cijañskiej. Wskutek tego
zwiêksza³ siê rozziew miêdzy liturgi¹ pojmowan¹ jedynie jako zbiór ceremonii
a teologi¹ ograniczon¹ do badania abstrakcyjnych aspektów zwi¹zanych
z materi¹ i form¹ sakramentów. Liturgika sta³a siê nauk¹ o obowi¹zuj¹cych
normach prawno-obrzêdowych stanowi¹cych ceremonialn¹ i podlegaj¹c¹
zmianom oprawê istoty sakramentów.

Ruch liturgiczny �podj¹³ próbê przezwyciê¿enia tego niebezpiecznego roz-
dzia³u i stara³ siê wyja�niæ istotê sakramentu od strony jego formy liturgicznej
oraz przedstawiæ liturgiê nie jako przypadkowy zbiór obrzêdów, lecz wewnêtrz-
nie spójne i adekwatne wyra¿enie sakramentu w celebracji liturgicznej�27.

Je¿eli aktualna ma pozostaæ zasada legem credendi lex statuat suppli-
candi, czy te¿ � w odwrotnym porz¹dku terminów � lex credendi legem
statuat supplicandi, konieczne jest takie kszta³towanie i celebracja liturgii,
aby odzwierciedla³a siê w niej w sposób autentyczny zakorzeniona w Tradycji
wiara Ko�cio³a. J. Ratzinger jest zdania, ¿e mimo troski Soboru Watykañ-
skiego II o przywrócenie harmonii miêdzy liturgi¹ i teologi¹, miêdzy liturgik¹
i dogmatyk¹, zadanie postawione specjalistom tych dziedzin (por. KL 16) nie
zosta³o do tej pory wykonane:

Wspó³czesna liturgika znów zmierza do oddzielenia siê od dogmatyki i staje siê
czym� w rodzaju techniki odprawiania nabo¿eñstw. Podobnie dogmatyka ci¹gle
nie uwzglêdnia przekonuj¹co wymiaru liturgicznego. W chybionych zapêdach
reformatorskich nadal traktuje siê liturgiê jako zbiór obrzêdów, które mo¿na do-
wolnie zastêpowaæ pod wp³ywem nowych idei. W przeciwieñstwie do tego znaj-
dujemy w Katechizmie cenn¹ wskazówkê, wyp³ywaj¹c¹ z g³êbokiego rozumienia
liturgii: �¯aden obrzêd sakramentalny nie mo¿e byæ zmieniony ani poddany
manipulacji przez szafarza czy przez wspólnotê. Nawet najwy¿szy autorytet
w Ko�ciele nie mo¿e dowolnie zmieniaæ liturgii; mo¿e to czyniæ jedynie w pos³u-
szeñstwie wiary i religijnym szacunku dla misterium liturgii� (KKK 1125)28.

Ta krytyczna ocena wspó³czesnego stanu nauki o liturgii jako �techniki
odprawiania nabo¿eñstw�, a tak¿e napiêtnowanie �chybionych zapêdów
reformatorskich� nosi znamiê g³êbokiego pesymizmu i jest � jak siê wydaje �
pewnym uogólnieniem p³yn¹cym z oceny nadu¿yæ, które niew¹tpliwie zdarza³y
siê tu i ówdzie w pocz¹tkowym etapie reformy po Soborze Watykañskim II.
Zjawiska te jednak nie mog¹ stanowiæ powodu do negatywnej oceny uzasad-
nionych zmian w liturgii, jak¹ odziedziczyli�my po Soborze Trydenckim. Owo
uogólnienie mo¿e groziæ odrzuceniem reformy, za któr¹ niemal jednog³o�nie
opowiedzieli siê ojcowie Vaticanum II. Postawa cz³onków Bractwa �w. Piusa
X jest bolesnym dowodem na to, ¿e krytyka postanowieñ soboru odno�nie do

27 J. Ratzinger, Aktualno�æ doktrynalna Katechizmu Ko�cio³a Katolickiego,
�L�Osservatore Romano�, 24 (2003), nr 3 (251), s. 51 (ca³y tekst prelekcji: s. 48�54).

28 Tam¿e, s. 52.
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odnowy liturgii kryje w sobie odrzucenie nauki Ko�cio³a, jak¹ Sobór Watykañ-
ski II g³osi³ na temat Bosko-ludzkiej natury celebracji i jej centralnej roli jako
�ród³a i szczytu ¿ycia chrze�cijañskiego29.

Zakoñczenie

Celem tego eseju by³o ukazanie zale¿no�ci miêdzy wiar¹ jako odpowie-
dzi¹ na Bo¿e s³owo a celebracj¹ tego s³owa w liturgii, która z wiary czerpie
natchnienie oraz przyczynia siê do jej formacji. Bóg Ojciec wielokrotnie i na
ró¿ne sposoby przemawia³ do ludzi przez proroków, a¿ w pe³ni czasu przemó-
wi³ przez Syna, swe ostateczne S³owo � Logos (Hbr 1,1nn). S³owo sta³o siê
Cia³em i rozbi³o namiot w�ród ludzi (J 1,14). W ludzkiej naturze przyjêtej za
spraw¹ Ducha �wiêtego, Cia³o S³owa sta³o siê Chlebem zes³anym z nieba
jako pokarm na pielgrzymi¹ drogê wierz¹cych do domu Ojca. Wiara w S³owo
stanowi kryterium podzia³u ludzi na tych, którzy stali siê dzieæmi Bo¿ymi �
Synami w Synu oraz na tych, którzy bêd¹c w³asno�ci¹ S³owa, jednak Go nie
przyjêli. Wcielone S³owo przez czyny i s³owa sta³o siê �egzeget¹ Boga�, które-
go nikt nigdy nie widzia³ (J 1,18). Kto widzi wcielone S³owo, widzi i Ojca
(J 14,6); Syn � Logos jest bowiem obrazem niewidzialnego Boga i pierworod-
nym wobec ka¿dego stworzenia (Kol 1,15).

Wiara � osobowe przylgniêcie do Boga i dobrowolne uznanie objawionej
przez Niego prawdy (KKK 150) � stanowi inspiracjê Bosko-ludzkiej wymiany
(sacrosanctum commercium) dokonuj¹cej siê w liturgii miêdzy lud�mi i Oj-
cem, przez Syna, w Duchu �wiêtym. Wymiana ta zakorzeniona w misterium
wcielenia i paschy Chrystusa (mêce, �mierci i uwielbieniu), obejmuje trzy
zasadnicze fazy: katabasis (zst¹pienie Boga ku ludziom przez pos³anie Syna
na �wiat), diabasis (przemianê ludzi moc¹ uwielbionego cz³owieczeñstwa
Chrystusa), anabasis (uwielbienie � adoracjê Boga w odpowiedzi na udzie-
lane przez Niego b³ogos³awieñstwa duchowe oraz ostateczne wyniesienie
cz³owieka do udzia³u w chwale zmartwychwsta³ego Pana � Kyrios � o¿ywia-
j¹cego Duchem �wiêtym � por. 1 Kor 15,45). Wiara jest wyznaniem i uze-
wnêtrznieniem odpowiedzi poszczególnych osób i wspólnoty wierz¹cych na
Bo¿e s³owo (por. Rz 10,17). Wyrazem tego uzewnêtrznienia wiary s¹ natchnione
s³owa Biblii, modlitwy wypowiadane in persona Christi przez kap³ana repre-
zentuj¹cego (uobecniaj¹cego) Chrystusa � G³owê Ko�cio³a; wspólne modli-
twy zgromadzenia wiernych; symboliczne gesty i postawy wyra¿aj¹ce wiê�
ludzi z Bogiem i wiernych miêdzy nimi (syn � ballo = ³¹czê czê�ci nale¿¹ce

29 Por. krytyczn¹ ocenê ksi¹¿ki J. Ratzingera, Duch liturgii, Poznañ 2002:
P.-M. Gy, L�esprit de la liturgie du card. J. Ratzinger est-il fidèle au Concile ou en
rèaction contre?, �La Maison-Dieu�, 229 (2002) 1, s. 171�178.
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do pierwotnej ca³o�ci; na tej funkcji symbolu opiera siê te¿ jednoczenie siê
osób uczestnicz¹cych w tym samym dzia³aniu)30. Wzajemn¹ zale¿no�æ miêdzy
wiar¹ a liturgi¹ wyra¿a dwoiste ujêcie zasady lex orandi � lex credendi:
legem credendi lex statuat supplicandi (sformu³owanie przypisywane
Prosperowi z Akwitanii) oraz: lex credendi legem statuat supplicandi. Sfor-
mu³owanie to stosowane jest w argumentacji teologicznej opartej na liturgii
jako locus theologicus: doktrynalne wypowiedzi Urzêdu Nauczycielskiego,
inspirowane przez Bibliê i zakorzenione w wielowiekowej Tradycji, wywieraj¹
wp³yw na sformu³owanie modlitwy w liturgii, a tym samym na formacjê wiary
wspólnoty i poszczególnych osób.

Zapowiedziany przez papie¿a Benedykta XVI Rok Wiary (11 X 2012 � 24
XI 2013) ma prowadziæ do o¿ywienia wiary poprzez owocne s³uchanie s³owa
Bo¿ego i przez udzia³ w celebracjach liturgii, dziêki którym wiarê wyznajemy
i do�wiadczamy jej wzrostu. Swoje oczekiwania i nadzieje zwi¹zane z prze-
¿ywaniem Roku Wiary wyra¿a papie¿ m.in. w nastêpuj¹cych stwierdzeniach
Listu apostolskiego Porta Fidei (Podwoje wiary; dalej PF):

Wiara (...) ro�nie, gdy jest prze¿ywana jako do�wiadczenie doznawanej mi³o�ci
i kiedy jest przekazywana jako do�wiadczenie ³aski i rado�ci (...). Tak wiêc tylko
gdy siê wierzy, wiara ro�nie i siê umacnia; nie ma innej mo¿liwo�ci, by zyskaæ
pewno�æ co do w³asnego ¿ycia, jak tylko coraz bardziej powierzaj¹c siebie
w rêce tej mi³o�ci, która zdaje siê coraz wiêksza, poniewa¿ swoje �ród³o ma
w Bogu (PF 7)31.

Pragniemy, aby ten Rok rozbudzi³ w ka¿dym wierz¹cym aspiracjê do wyznawania
wiary w pe³ni i z odnowionym przekonaniem, z ufno�ci¹ i nadziej¹. Bêdzie to te¿
dobra okazja, by z wiêkszym zaanga¿owaniem celebrowaæ wiarê w liturgii, a zw³asz-
cza w Eucharystii bêd¹cej �szczytem, do którego zmierza dzia³alno�æ Ko�cio³a
i zarazem �ród³em, z którego wyp³ywa ca³a jego moc� (KL 10). Jednocze�nie
pragniemy, ¿eby �wiadectwo ¿ycia ludzi wierz¹cych by³o coraz bardziej wiary-
godne (PF 9).

Bez liturgii i sakramentów wyznanie wiary nie by³oby skuteczne, gdy¿ brako-
wa³oby mu ³aski, która wspiera �wiadectwo chrze�cijan. Podobnie nauczanie
Katechizmu na temat ¿ycia moralnego nabiera swojego pe³nego znaczenia, je¿eli
powi¹zane jest z wiar¹, liturgi¹ i modlitw¹ (PF 11).

30 Por. S. Czerwik, Symbole wspólnototwórcze w celebracji Eucharystii, �Studia
Theologica Varsaviensia�, 38 (2000), nr 2, s. 67�105.

31 Benedykt XVI, List apostolski w formie �motu proprio� Porta fidei, og³asza-
j¹cy Rok Wiary (11 X 2011).
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Résumé

LA LITURGIE, PROFESSION DE FOI ET MILIEU DE SA FORMATION SELON

LE CONCILE VATICAN II ET LES DOCUMENTS POSTCONCILIAIRES

L’article tire son inspiration des liens qui unissent trois réalités: parole de Dieu,
foi et  liturgie, source et sommet de la vie chrétienne et de la réflexion théologique.

Dans une brève introduction l’auteur présente la structure tripartite de l’article:
le concept de la foi selon le Catéchisme de l’Église Catholique; la notion de la liturgie;
les liens réciproques entre la liturgie et la foi de l’Église.

La nature de la foi consiste dans une relation entre Dieu – Trinité et l’homme
et dans l’acceptation par l’homme de la parole révélée. Sur le fondement de la parole
naît la liturgie: l’action sanctifiante du Père, par l’intermédiaire du Fils incarné,
dans la vertu du Saint-Esprit. Cette action salvifique  (le mouvement descendant
nommé katabasis ou la bénédiction dans le sens descendant)  suscite la réponse
du culte d’adoration et d’action de grâce (le mouvement ascendant, nommé anabasis
ou la bénédiction dans le sens ascendant).

Dans la deuxième partie de l’article on refléchit sur le lien entre la Parole incarné
(Logos) et la parole humaine – expression et „sacrement” de la parole divine. La sacra-
mentalité de la parole proclamée dans les actions liturgiques, et tout spécialement
dans la célébration de l’Eucharistie, c’est une clé qui ouvre l’ accès à une vraie notion
de la liturgie et à une participation voulue par le Vatican II et l’enseignement des papes
(Pie X, Pie XII, Paul VI, Jean-Paul II, Benoît XVI).

La troisième partie de l’article est consacrée à l’adage attribué à Prosper d’ Aqu-
itaine (V s.): Legem credendi lex statuat supplicandi. Cet adage a été et reste toujours
un principe hermeneutique important dans la réflexion sur les liens entre la prière,
surtout liturgique, et la théologie enracinée dans la tradition de la foi de l’Eglise
universelle.

En guise de conclusion on cite des extraits de la lettre apostolique en forme
de motu proprio du pape Benoît XVI, Porta Fidei, par laquelle il annonce une „Année
de la Foi” (11 X 2012 – 24 XI 2013).
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