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MISTERIUM PASCHALNE CHRYSTUSA

UOBECNIANE W LITURGII

WED£UG KATECHIZMU KO�CIO£A KATOLICKIEGO

Papie¿ Jan Pawe³ II przekaza³ ca³emu Ko�cio³owi w dniu 11 pa�dziernika
1992 roku, w trzydziest¹ rocznicê rozpoczêcia Soboru Powszechnego Waty-
kañskiego II, dzie³o nosz¹ce tytu³ Katechizm Ko�cio³a Katolickiego, które
okre�li³ �tekstem wzorcowym� dla katechezy odnowionej u ¿ywych �róde³ wiary
i wyrazi³ nadziejê, ¿e Katechizm przyczyni siê w znacznym stopniu do odnowy
ca³ego ¿ycia Ko�cio³a1. Katechizm Ko�cio³a Katolickiego jest owocem bardzo
szerokiej wspó³pracy ca³ego Episkopatu Ko�cio³a katolickiego, który wzi¹³
na siebie czê�æ odpowiedzialno�ci za to dzie³o dotycz¹ce bezpo�rednio ¿ycia
Ko�cio³a. Katechizm zosta³ przygotowany w ci¹gu sze�ciu lat wytê¿onej
pracy, która by³a wykonywana z wielkim zapa³em i w duchu uwa¿nego
ws³uchiwania siê w ró¿ne opinie2. Jan Pawe³ II stwierdzi³, i¿ podjêta metoda
opracowania Katechizmu ukazuje kolegialn¹ naturê Episkopatu i �wiadczy
o katolicko�ci Ko�cio³a; wyrazi³ przy tym g³êbok¹ rado�æ ze wspó³brzmienia
tak wielu g³osów, nazywaj¹c to �symfoni¹ wiary�3.

Nowy Katechizm Ko�cio³a Katolickiego spe³nia podwójne wymaganie
stawiane takiemu dokumentowi. Z jednej strony przedstawia wiernie i w spo-
sób uporz¹dkowany nauczanie Pisma �wiêtego, ¿ywej Tradycji w Ko�ciele
i autentycznego Urzêdu Nauczycielskiego oraz duchowego dziedzictwa
ojców, doktorów i �wiêtych Ko�cio³a � umo¿liwiaj¹c ca³emu Ludowi Bo¿emu
lepsze poznanie misterium chrze�cijañskiego i o¿ywienie jego wiary. Z drugiej
strony okaza³o siê konieczne rozja�nienie �wiat³em wiary nowych sytuacji

1 Jan Pawe³ II, Konstytucja Apostolska �Fidei depositum�, w: Katechizm Ko-
�cio³a Katolickiego (dalej KKK), Poznañ 1994, s. 6.

2 Zob. tam¿e, s. 7.
3 Tam¿e.
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i problemów, które w przesz³o�ci nie istnia³y. Dlatego te¿ nowy Katechizm
zawiera rzeczy nowe i stare (por. Mt 13,52), gdy¿ �wiara pozostaje zawsze ta
sama, a zarazem jest �ród³em wci¹¿ nowego �wiat³a�4. Spe³nienie tych dwóch
wymogów Katechizm Ko�cio³a Katolickiego realizuje w tradycyjnym uk³adzie
(zastosowanym ju¿ w Katechizmie Piusa V), przedstawiaj¹c tre�æ (czêsto
ujêt¹ w �nowy� sposób, odpowiadaj¹cy naszej epoce) w czterech czê�ciach,
które s¹ ze sob¹ wzajemnie powi¹zane. Czê�æ pierwsz¹ stanowi misterium
chrze�cijañskie, które jest przedmiotem wiary (wyznanie wiary Credo); jest
ono celebrowane i przekazywane w liturgii �wiêtej (czê�æ druga); jest obecne,
by o�wiecaæ i umacniaæ Lud Bo¿y w dzia³aniu (zasady ¿ycia chrze�cijañskie-
go), (czê�æ trzecia) oraz stanowi podstawê naszej modlitwy, jest przedmiotem
naszego b³agania, uwielbienia i wstawiennictwa (czê�æ czwarta)5.

W swym nauczaniu Katechizm Ko�cio³a Katolickiego podkre�la przedziwn¹
jedno�æ Bo¿ego misterium i Bo¿ego zamys³u zbawienia, ukazuj¹c jednocze�nie

centralne miejsce Jezusa Chrystusa, Jednorodzonego Syna Bo¿ego, który zosta³
pos³any przez Ojca i za spraw¹ Ducha �wiêtego sta³ siê cz³owiekiem w ³onie Naj-
�wiêtszej Dziewicy Maryi, by byæ naszym Zbawicielem. Chrystus, który umar³
i zmartwychwsta³, jest zawsze obecny w swoim Ko�ciele, zw³aszcza w sakramen-
tach; jest �ród³em wiary, wzorem chrze�cijañskiego postêpowania, Nauczycielem
naszej modlitwy6.

1. Celebracja misterium chrze�cijañskiego

Katechizm Ko�cio³a Katolickiego po�wiêca swoj¹ drug¹ czê�æ (nr 1066�
1690): celebracji misterium chrze�cijañskiego, wykorzystuj¹c w nauczaniu
na ten temat tre�ci teologiczne zawarte w Konstytucji o liturgii �wiêtej So-
boru Watykañskiego II, w dokumentach posoborowych Stolicy Apostolskiej,
w tekstach wprowadzenia teologicznego i pastoralnego do poszczególnych
ksi¹g liturgicznych oraz korzystaj¹c z formu³ euchologijnych (modlitw) i czytañ
biblijnych7. Katechizm zawiera w tej czê�ci 42 cytaty z �Msza³u Rzymskiego�
Paw³a VI (1970), 27 cytatów z rytua³ów i pontyfika³ów, 13 z ksiêgi �Liturgii
godzin� oraz 6 z innych ksi¹g8. W wyk³adzie teologii celebracji misterium

4 Tam¿e.
5 Por. tam¿e, s. 7n.
6 Tam¿e, s. 8.
7 Zob. S. Czerwik, Pojecie liturgii wed³ug dokumentów reformy soborowej

i nowego Katechizmu Ko�cio³a Katolickiego, w: Misterium liturgii w Katechizmie
Ko�cio³a Katolickiego, red. J. J. Kopeæ, H. Sobeczko, R. Pierska³a, Opole 1995, s. 18.

8 Zob. P. Jounel, La liturgie dans le Catéchisme de l�Église Catholique, �Noti-
tiae�, 29 (1993), nr 5 (322), s. 268.
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chrze�cijañskiego Katechizm zawiera ponadto 19 tekstów z liturgii bizantyj-
skiej, trzy z syryjskiej oraz wiele fragmentów z katechez wschodnich ojców
Ko�cio³a9.

Katechizm stawiaj¹c na pocz¹tku pytanie: �Dlaczego liturgia?�, odpowia-
da, i¿ jak to wyznajemy w Symbolu wiary, Bóg Ojciec wype³niaj¹c �tajemnicê
swojej woli�, da³ swojego umi³owanego Syna i Ducha �wiêtego �dla zbawienia
�wiata oraz dla chwa³y swojego Imienia� (KKK 1066). Tego zbawienia �wia-
ta, odkupienia ludzi i doskona³ego uwielbienia Boga, co zosta³o zapowiedziane
przez wielkie sprawy Bo¿e spe³nione w�ród ludu Starego Testamentu, �doko-
na³ Chrystus Pan g³ównie przez paschalne misterium swojej b³ogos³awionej
Mêki, Zmartwychwstania i chwalebnego Wniebowst¹pienia�10. Przez to mi-
sterium Chrystus zrealizowa³ odwieczny plan Bo¿y, który �w. Pawe³ nazywa
�tajemniczym planem� (por. Ef 3,9), a tradycja patrystyczna nazwa³a �ekono-
mi¹ S³owa Wcielonego� lub �ekonomi¹ zbawienia�: «umieraj¹c, zniweczy³ nasz¹
�mieræ, i zmartwychwstaj¹c, przywróci³ nam ¿ycie»11. Chrystus zleci³ konty-
nuacjê tego planu swemu Ko�cio³owi, który zrodzi³ siê �z boku umieraj¹cego
na krzy¿u Chrystusa�; dlatego w liturgii Ko�ció³ celebruje Misterium Paschal-
ne, �przez które Chrystus wype³ni³ dzie³o naszego zbawienia� (KKK 1067).
Ko�ció³ g³osi i sprawuje to misterium Chrystusa w swojej liturgii, �aby wierni
prze¿ywali je i �wiadczyli o nim w �wiecie: «Istotnie, liturgia, przez któr¹ �
szczególnie w Boskiej Ofierze eucharystycznej � �dokonuje siê dzie³o naszego
Odkupienia�, w najwy¿szym stopniu przyczynia siê do tego, by wierni ¿yciem
swoim wyra¿ali oraz ujawniali innym misterium Chrystusa i rzeczywist¹ na-
turê prawdziwego Ko�cio³a» (KL 2)�12.

Katechizm, po odpowiedzi na pytanie: �Dlaczego liturgia?� (KKK 1066�
1068), stawia pytanie: �Co znaczy pojêcie liturgia� i odwo³uje siê do etymolo-
gii tego terminu wystêpuj¹cego w kulturze greckiej, gdzie pojêcie �liturgia�
oznacza³o �dzie³o publiczne�, �czyn publiczny� �s³u¿bê pe³nion¹ przez lud�,
�us³ugê spe³nian¹ przez lud� lub �na rzecz ludu� (KKK 1069). W ksiêgach

9 Por. tam¿e, s. 269.
10 KKK 1067. Cytowany przez KKK tekst pochodzi w ca³o�ci z Konstytucji

o liturgii �wiêtej (dalej KL), nr 5, Soboru Watykañskiego II.
11 KKK 1066, 1067; por. A. M. Triacca, L�economia sacramentale, w: Catechismo

della Chiesa cattolica. Testo integrale e commento teologico, red. R. Fisichella,  Città
del Vaticano, Casale Monferrato 1992/1993, s. 846�850; J. J. Kopeæ, Wprowadzenie
do kerygmy o liturgii Katechizmu Ko�cio³a Katolickiego, w: Misterium liturgii
w Katechizmie..., dz. cyt., s. 7; M. Augé, Il �mistero pasquale� dopo �Sacrosanctum
concilium� nei documenti conciliari e postconciliari, �Rivista di Pastorale
Liturgica�, 51 (2013), nr 2 (297), s. 20; J. Geldhof, �Sacrosanctum Concilium�
heute (2). Paschamysterium � Das Geheimnis wird offenbar, �Gottesdienst�, 47 (2013),
nr 7, s. 62.

12 KKK 1068.
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Nowego Testamentu s³owo �liturgia� wystêpuje w sumie tylko piêtna�cie razy
(jako rzeczownik, czasownik oraz przymiotnik) i ma znaczenie �wieckie, zbli-
¿one do zastosowania tych terminów w staro¿ytnej Grecji; oznacza czynno�ci
kultu starotestamentalnego; wskazuje na duchowy kult chrze�cijañski i w jed-
nym miejscu (Dz 13,1) znaczy sprawowanie kultu w ujêciu chrze�cijañskim
(oznacza religijny obrzêd chrze�cijañski)13. Katechizm wnosi do refleksji nad
etymologi¹ s³owa �liturgia� pewne novum, przenosz¹c znaczenie greckiego
ergon ze staro¿ytnego terminu leitourgia na �dzie³o Boga� spe³nione przez
Chrystusa z woli Ojca: �Ja Ciebie otoczy³em chwa³¹ na ziemi przez to, ¿e
wype³niam dzie³o (to ergon), które Mi da³e� do wykonania� (J 17,4). �Litur-
gia� jest to zatem �dzie³o� (ergon) Odkupienia dokonane przez Chrystusa
Arcykap³ana (por. Hbr 8,2.6) i kontynuowane przez Niego w Ko�ciele14: �Przez
liturgiê Chrystus, nasz Odkupiciel i Arcykap³an, kontynuuje w swoim Ko�ciele,
z Ko�cio³em i przez Ko�ció³ dzie³o naszego odkupienia� (KKK 1069). Kate-
chizm, podsumowuj¹c znaczenie s³owa �liturgia�, stwierdza autorytatywnie, i¿
pojêcie �liturgia� w Nowym Testamencie jest rozumiane jako �wiêta s³u¿ba
Bogu i ludziom; jest u¿ywane na okre�lenie sprawowania kultu Bo¿ego15,
g³oszenie Ewangelii16 i pe³nienie czynów mi³o�ci17.

W celebracji liturgicznej Ko�ció³, na wzór swojego Pana, jedynego
�Liturga� (por. Hbr 8,2.6), uczestniczy �w Jego kap³añstwie (kult), które ma
charakter prorocki (g³oszenie s³owa) i królewski (s³u¿ba mi³o�ci)�18. Liturgia
w obecnym czasie dziejów zbawienia stanowi wykonywanie kap³añskiej
pos³ugi Chrystusa, jedynego Po�rednika miêdzy Bogiem a lud�mi, zgodnie
z tym czego uczy Sobór Watykañski II:

S³usznie przeto uwa¿a siê liturgiê za wykonywanie kap³añskiego urzêdu Jezusa
Chrystusa; w niej przez znaki widzialne wyra¿a siê i w sposób w³a�ciwy poszcze-
gólnym znakom urzeczywistnia u�wiêcenie cz³owieka, a Mistyczne Cia³o Jezusa
Chrystusa, to jest G³owa ze swymi cz³onkami, wykonuje ca³kowity kult publiczny.
Dlatego ka¿dy obchód liturgiczny, jako dzie³o Chrystusa � Kap³ana i Jego Cia³a,
czyli Ko�cio³a, jest czynno�ci¹ w najwy¿szym stopniu �wiêt¹, a ¿adna inna
czynno�æ Ko�cio³a nie dorównuje jej skuteczno�ci z tego samego tytu³u i w tym
samym stopniu (KL 7)19.

13 Por. m.in.: J. J. Janicki, Kultury antyczne w liturgii chrze�cijañskiej, Kraków
22007, s. 199�204.

14 Por. S. Czerwik, Pojêcie liturgii wed³ug dokumentów reformy soborowej
i nowego Katechizmu..., dz. cyt., s. 19.

15 Por. Dz 13,2; £k 1,23. Zob. KKK 1070.
16 Por. Rz 15,16; Flp 2,14-17.30.
17 Por. Rz 15,27; 2 Kor 9,12; Flp 2,25.
18 KKK 1070.
19 Tam¿e.
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Chrystus u�wiêca zatem ludzi we wspólnocie Ko�cio³a i razem z Ko�cio³em
oddaje jednocze�nie Bogu Ojcu ca³kowity kult publiczny. Katechizm uczy,
i¿ liturgia jako dzie³o Chrystusa i czynno�æ Jego Ko�cio³a, urzeczywistnia
i ukazuje Ko�ció³ jako widzialny znak komunii Boga i ludzi. Nie wyczerpuj¹c
ca³ej dzia³alno�ci Ko�cio³a, w³¹cza wiernych w nowe ¿ycie wspólnoty, a zak³a-
daj¹c �wiadome, czynne i owocne uczestnictwo wszystkich, mo¿e staæ siê
�ród³em nowego ¿ycia wed³ug Ducha oraz anga¿owaæ w pos³anie Ko�cio³a
i s³u¿bê na rzecz jego jedno�ci20. Takie ujêcie liturgii jest dalekie w swoim
teologicznym wyrazie od jurydyczno-rubrycystycznego traktowania liturgii,
które �w epoce potrydenckiej utrwali³o siê w praktyce duszpasterskiej Ko�cio-
³a i �wiadomo�ci wielu wiernych�21.

�Kompendium� Katechizmu Ko�cio³a Katolickiego, bêd¹ce jego �wiern¹
i pewn¹ syntez¹�, które papie¿ Benedykt XVI, �z wielk¹ rado�ci¹�,
zatwierdzi³ i og³osi³ w dniu 28 czerwca 2005 roku22, na postawione pytanie:
�Co to jest liturgia?�, w sposób zwiêz³y stwierdza:

Liturgia jest celebrowaniem misterium Chrystusa, w szczególno�ci Jego Mi-
sterium Paschalnego. Uwa¿a siê j¹ za wype³nianie kap³añskiej funkcji Jezusa
Chrystusa. W niej przez znaki dostrzegalne wyra¿a i dokonuje siê u�wiêcenie
cz³owieka, a Mistyczne Cia³o Jezusa Chrystusa, to jest G³owa ze swymi cz³onkami,
sprawuje pe³ny kult publiczny nale¿ny Bogu23.

Wskazuj¹c za� miejsce, jakie zajmuje liturgia w ¿yciu Ko�cio³a, Kompendium
poucza, i¿

Liturgia, która jest czynno�ci¹ �wiêt¹ w najwy¿szym stopniu, stanowi szczyt, do
którego zmierza dzia³alno�æ Ko�cio³a, i zarazem jest �ród³em, z którego wyp³ywa
ca³a jego moc. Przez liturgiê Chrystus kontynuuje w swoim Ko�ciele, z Ko�cio³em
i przez Ko�ció³ dzie³o naszego odkupienia24.

Sposób, w jaki Bóg Ojciec jest �ród³em i celem liturgii, Kompendium wyja�nia
w syntetycznym ujêciu:

W swoim Synu, który dla nas przyj¹³ cia³o, umar³ i zmartwychwsta³, Bóg nape³nia
nas swoimi b³ogos³awieñstwami i przez nie rozlewa w naszych sercach Ducha
�wiêtego. W tym samym czasie Ko�ció³ b³ogos³awi Ojca przez adoracjê, uwielbie-
nie i dziêkczynienie i prosi Go, by zes³a³ dar swojego Syna i Ducha �wiêtego25.

20 Por. KKK 1071�1072; KL 9.
21 J. J. Kopeæ, Wprowadzenie do kerygmy o liturgii..., dz. cyt., s. 8.
22 Por. �Kompendium� Katechizmu Ko�cio³a Katolickiego (dalej KKKK),

Kielce 2005, s. 5n.
23 KKKK 218.
24 Tam¿e, 219.
25 Tam¿e, 221.
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Katechizm przekazuje wszystkim wiernym bardzo wa¿ne nauczanie
Ko�cio³a, i¿

Liturgia chrze�cijañska nie tylko przypomina wydarzenia, które dokona³y naszego
zbawienia, ale aktualizuje je i uobecnia. Misterium Paschalne Chrystusa jest cele-
browane, a nie powtarzane. Powtarzane s¹ poszczególne celebracje; w ka¿dej
z nich nastêpuje wylanie Ducha �wiêtego, który aktualizuje jedyne Misterium
(KKK 1104).

Wielkie tajemnice zbawienia dokonuj¹ siê zatem w liturgii dziêki obecno�ci
Chrystusa i moc¹ dzia³aj¹cego w niej Ducha �wiêtego26.

Katechizm Ko�cio³a Katolickiego w swoim wyk³adzie o liturgii uczy
ponadto, i¿ jest ona tak¿e uczestniczeniem w modlitwie Jezusa Chrystusa,
Syna Bo¿ego, skierowanej do Boga Ojca w Duchu �wiêtym; dlatego ca³a
modlitwa chrze�cijañska ma w niej swoje �ród³o i swój kres. Liturgia sprawia,
¿e cz³owiek zostaje wewnêtrznie zakorzeniony i umocniony w wielkiej mi³o-
�ci, jak¹ Bóg nas umi³owa³ (Ef 2,4) w swoim umi³owanym Synu. �Jest to
przedziwne dzie³o Bo¿e, które prze¿ywamy i któremu nadajemy charakter
wewnêtrzny przez ka¿d¹ modlitwê, przy ka¿dej sposobno�ci... w Duchu�
(Ef 6,18)27.

Id¹c za nauczaniem soborowym, Katechizm potwierdza, ¿e dla wspólnoty
uczniów Pana, �liturgia jest szczytem, do którego zmierza dzia³alno�æ Ko�cio-
³a, i jednocze�nie jest �ród³em, z którego wyp³ywa ca³a jego moc� (KL 10).
Dlatego jest uprzywilejowanym miejscem dla katechezy Ludu Bo¿ego:
�Katecheza z natury swej jest zwi¹zana z ca³ym sprawowaniem liturgii i sa-
kramentów, gdy¿ w³a�nie w sakramentach, a zw³aszcza w Eucharystii, Jezus
Chrystus najpe³niej dzia³a w celu przemiany cz³owieka�28. Katecheza litur-
giczna wprowadzaj¹c w misterium Chrystusa (jest mistagogi¹), przechodzi
od tego, co widzialne, do tego, co niewidzialne, od znaku do tego, co on ozna-
cza, od sakramentów do misteriów. Taka katecheza jest zadaniem kate-
chizmów lokalnych i regionalnych. Nowy Katechizm Ko�cio³a Katolickiego
s³u¿¹cy ca³emu Ko�cio³owi w ró¿norodno�ci jego obrzêdów i kultur, w tym, co
dotyczy liturgii rozumianej jako misterium i jako celebracja oraz liturgii sakra-
mentów i sakramentaliów, przedstawia to, co jest podstawowe i wspólne dla
ca³ego Ko�cio³a29.

26 Zob. J. J. Kopeæ, Wprowadzenie do kerygmy o liturgii..., dz. cyt., s. 8.
27 KKK 1073; por. J. J. Kopeæ, tam¿e.
28 KKK 1074; Jan Pawe³ II, Adhortacja apostolska �Catechesi tradendae�, nr 23.
29 Zob. KKK 1075.
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2. Misterium Paschalne w czasie Ko�cio³a

2.1. Trynitarny charakter liturgii

Katechizm Ko�cio³a Katolickiego poprzedza rozdzia³ zatytu³owany Mi-
sterium Paschalne w czasie Ko�cio³a przypomnieniem wa¿nej prawdy
wiary, i¿ Ko�ció³ zosta³ ukazany �wiatu w dniu Piêædziesi¹tnicy przez �wylanie
Ducha �wiêtego�30. Dar Ducha zapocz¹tkowa³ nowy okres czasu w �udzie-
laniu Misterium�, czyli czas Ko�cio³a, w którym Chrystus Pan ukazuje, uobec-
nia i przekazuje swoje dzie³o zbawienia przez liturgiê swojego Ko�cio³a, �a¿
przyjdzie� (1 Kor 11,26). Czas Ko�cio³a oznacza nowy, w³a�ciwy dla tego
nowego czasu, sposób ¿ycia i dzia³ania Chrystusa we wspólnocie Ko�cio³a
i z Ko�cio³em. Tradycja Wschodu, jak i Zachodu nazywa to dzia³anie �eko-
nomi¹ sakramentaln¹�, która polega �na udzielaniu (czy «rozdzielaniu»)
owoców Misterium Paschalnego Chrystusa w celebracji liturgii sakramental-
nej Ko�cio³a� (KKK 1076).

Liturgia przedstawiana w tej czê�ci nauczania Katechizmu Ko�cio³a Ka-
tolickiego, jest ukazana jako dzie³o Trójcy �wiêtej, a zatem maj¹ce charakter
trynitarny. Temu tematowi s¹ po�wiêcone kolejne czê�ci Katechizmu nosz¹ce
tytu³: Ojciec jako �ród³o i Cel liturgii (KKK 1077�1083); Dzie³o Chrystu-
sa w liturgii (KKK 1084�1090) oraz Duch �wiêty i Ko�ció³ w liturgii (KKK
1091�1112).

2.1.1. Ojciec jako �ród³o i Cel liturgii

Punktem wyj�cia rozwa¿añ Katechizmu jest tu fragment hymnu �w. Paw³a
z Listu do Efezjan (1,3-6), który pozwala widzieæ liturgiê jako �b³ogos³awieñ-
stwo�, bêd¹ce przede wszystkim �czynno�ci¹ Bosk¹�, dzia³aniem Boga Ojca;
Jego b³ogos³awieñstwo, które daje ¿ycie �jest równocze�nie s³owem i darem.
W odniesieniu do cz³owieka pojêcie to bêdzie oznaczaæ adoracjê i oddanie
siê Stwórcy w dziêkczynieniu� (KKK 1078)31. �Od pocz¹tku a¿ do wype³-
nienia siê czasów ca³e dzie³o Bo¿e jest b³ogos³awieñstwem. Od liturgicznego
poematu o pierwszym stworzeniu a¿ do pie�ni Jeruzalem niebieskiego autorzy
natchnieni g³osz¹ zamys³ zbawienia jako wielkie b³ogos³awieñstwo Bo¿e�
(KKK 1079). Bóg b³ogos³awi stworzone przez siebie istoty ¿ywe, a w sposób
szczególny mê¿czyznê i kobietê. Po potopie, zawieraj¹c przymierze z Noem
i wszystkimi istotami ¿ywymi, odnawia �b³ogos³awieñstwo p³odno�ci� mimo
grzechu cz³owieka, z powodu którego ziemia zosta³a �przeklêta�. Od momentu

30 Por. KL 6; KKK 1076.
31 Zob. S. Czerwik, Pojêcie liturgii wed³ug dokumentów reformy soborowej

i nowego Katechizmu..., dz. cyt., s. 19.
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powo³ania Abrahama Bo¿e b³ogos³awieñstwo przenika historiê ludzi i przez
wiarê �Ojca wierz¹cych�, który przyjmuje b³ogos³awieñstwo, zostaje zapo-
cz¹tkowana historia zbawienia32. B³ogos³awieñstwa Bo¿e ukaza³y siê ponadto
w takich wydarzeniach, jak: narodziny Izaaka, syna Abrahama, wyprowadze-
nie z Egiptu (Pascha i Wyj�cie), dar Ziemi Obiecanej, wybór Dawida, Obec-
no�æ Boga w �wi¹tyni, oczyszczaj¹ce wygnanie ludu i niewola babiloñska oraz
powrót z niej �ma³ej Reszty�. O tych Bo¿ych b³ogos³awieñstwach i odpowie-
dzi ludu na nie uwielbieniem i dziêkczynieniem, przypomina³y ksiêgi Prawa,
Prorocy i Psalmy, z których utkana by³a liturgia narodu wybranego33. B³ogo-
s³awieñstwo Bo¿e zostaje w pe³ni objawione i udzielone w liturgii Ko�cio³a,
w której Bóg Ojciec jest uznawany i adorowany jako �ród³o i Cel wszystkich
b³ogos³awieñstw stworzenia. Bóg Ojciec nape³nia nas swoimi b³ogos³awieñ-
stwami i przez nie �rozlewa� w naszych sercach Dar Ducha �wiêtego (zawie-
raj¹cy wszystkie dary) � �w swoim S³owie, które dla nas przyjê³o cia³o, umar³o
i zmartwychwsta³o�34. Katechizm wskazuje w tym kontek�cie na podwójny
wymiar liturgii chrze�cijañskiej bêd¹cej odpowiedzi¹ wiary i mi³o�ci na �b³ogo-
s³awieñstwa duchowe�, którymi obdarza nas Ojciec. Z jednej strony Ko�ció³
b³ogos³awi Ojca �za Jego dar niewypowiedziany� przez adoracjê, uwielbienie
i dziêkczynienie, a z drugiej nie przestaje sk³adaæ Ojcu �ofiary z otrzymanych
od Niego darów� i prosiæ Go o zes³anie Ducha �wiêtego na te dary oraz �by
przez komuniê w �mierci i zmartwychwstaniu Chrystusa Kap³ana i przez
moc Ducha, Bo¿e b³ogos³awieñstwa przynosi³y owoce ¿ycia ku chwale ma-
jestatu Jego ³aski (Ef 1,6)�35.

2.1.2. Dzie³o Chrystusa w liturgii

Katechizm Ko�cio³a Katolickiego odwo³uje siê, w kolejnym opisie liturgii,
do Chrystusa uwielbionego, który �siedzi po prawicy Ojca� i rozlewa Ducha
�wiêtego na Ko�ció³, a obecnie �dzia³a� przez sakramenty ustanowione przez
Niego, w celu przekazywania ³aski. �Sakramenty s¹ widzialnymi znakami (s³o-
wa i czynno�ci), zrozumia³ymi dla cz³owieka. Urzeczywistniaj¹ one skutecznie
³askê, któr¹ oznaczaj¹, za po�rednictwem dzia³ania Chrystusa i przez moc Ducha
�wiêtego� (KKK 1084)36.

Chrystus oznacza i urzeczywistnia w liturgii Ko�cio³a przede wszystkim swoje
Misterium Paschalne. W czasie ziemskiego ¿ycia Jezus zapowiada³ Misterium

32 Por. KKK 1080.
33 Por. KKK 1081.
34 KKK 1082.
35 KKK 1083.
36 Zob. S. Czerwik, Pojêcie liturgii wed³ug dokumentów reformy soborowej

i nowego Katechizmu..., dz. cyt., s. 20.
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Paschalne w swoim nauczaniu i uprzedza³ je przez swoje czyny. Gdy nadchodzi
Jego Godzina (por. J 13,1; 17,1), prze¿ywa jedyne wydarzenie w historii, które
nie przemija: Jezus umiera, zostaje pogrzebany, zmartwychwstaje i zasiada po
prawicy Ojca �raz na zawsze� (Rz 6,10; Hbr 7,27; 9,12). Jest to wydarzenie rzeczy-
wiste, które mia³o miejsce w naszej historii, ale jest ono wyj¹tkowe, poniewa¿
wszystkie inne wydarzenia historyczne wystêpuj¹ tylko raz i przemijaj¹, znikaj¹
w przesz³o�ci. Misterium Paschalne Chrystusa � przeciwnie � nie mo¿e pozosta-
waæ jedynie w przesz³o�ci, poniewa¿ przez swoj¹ �mieræ zniweczy³ On �mieræ,
a ponadto to, kim Chrystus jest, to, co uczyni³ i co wycierpia³ dla wszystkich ludzi,
uczestniczy w wieczno�ci Bo¿ej, przekracza wszelkie czasy i jest w nich stale
obecne. Wydarzenie Krzy¿a i Zmartwychwstania trwa i poci¹ga wszystko ku
¯yciu (KKK 1085).

Katechizm podkre�la z wielkim naciskiem soteriologiczne znaczenie Mi-
sterium Paschalnego jako kulminacyjny moment ca³ej historii zbawienia.
Chrystus Pan urzeczywistnia przez liturgiê ustanowionych przez siebie sakra-
mentów, jedyne i niepowtarzalne wydarzenie swojej �godziny� (por. J 13,1;
17,1), w której umar³, zosta³ pogrzebany, zmartwychwsta³ i zasiad³ po prawicy
Boga Ojca37.

Jak Ojciec pos³a³ Chrystusa, tak i On pos³a³ Aposto³ów, których nape³ni³ Duchem
�wiêtym nie tylko po to, aby g³osz¹c Ewangeliê wszystkiemu stworzeniu, zwiasto-
wali, ¿e Syn Bo¿y swoj¹ �mierci¹ i zmartwychwstaniem wyrwa³ nas z mocy szatana
i uwolni³ od �mierci oraz przeniós³ do Królestwa Ojca, lecz tak¿e po to, aby og³a-
szane dzie³o zbawienia sprawowali przez Ofiarê i sakramenty, stanowi¹ce o�rodek
ca³ego ¿ycia liturgicznego (KL 6)38.

Trwanie zatem dokonanego przez siebie dzie³a zapewni³ Zmartwychwsta³y
Chrystus przez �sukcesjê apostolsk¹�, udzielaj¹c Aposto³om Ducha �wiêtego
i powierzaj¹c im swoj¹ w³adzê u�wiêcania (por. 20,21-23), aby stawali siê
�sakramentalnymi znakami Chrystusa�39. Z kolei Aposto³owie, moc¹ tego
samego Ducha �wiêtego, powierzaj¹ tê w³adzê swoim nastêpcom. W ten
sposób �sukcesja apostolska� tworzy strukturê ca³ego ¿ycia liturgicznego
Ko�cio³a; ma ona charakter sakramentalny, który jest przekazywany przez
sakrament �wiêceñ40.

Katechizm uczy, i¿ wielkie dzie³o zbawcze dokonuj¹ce siê w liturgii,
staje siê rzeczywisto�ci¹, gdy¿ jest w niej obecny sam Chrystus, cytuj¹c,
bez specjalnego komentarza, nauczanie Vaticanum II z Konstytucji o liturgii
�wiêtej:

37 Por. Rz 6,10; Hbr 7,27; 9,12.
38 KKK 1086.
39 KKK 1087.
40 Zob. tam¿e.
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Dla urzeczywistnienia tak wielkiego dzie³a � udzielania czy przekazywania swoje-
go dzie³a zbawienia � Chrystus jest zawsze obecny w swoim Ko�ciele, szczególnie
w czynno�ciach liturgicznych. Jest obecny w ofierze Mszy �wiêtej, czy to w oso-
bie odprawiaj¹cego, gdy¿ �Ten sam, który kiedy� ofiarowa³ siê na krzy¿u, obecnie
ofiaruje siê przez pos³ugê kap³anów�, czy te¿ zw³aszcza pod postaciami euchary-
stycznymi. Obecny jest moc¹ swoj¹ w sakramentach, tak ¿e gdy kto� chrzci, sam
Chrystus chrzci. Jest obecny w swoim s³owie, albowiem gdy w Ko�ciele czyta siê
Pismo �wiête, wówczas On sam mówi. Jest obecny wreszcie, gdy Ko�ció³ modli
siê i �piewa psalmy, gdy¿ On sam obieca³: �Gdzie dwaj albo trzej s¹ zgromadzeni
w imiê moje, tam i Ja jestem po�ród nich� (Mt 18,20)41.

W tak wielkim dziele, uczy dalej Katechizm, przez które Bóg otrzymuje dosko-
na³¹ chwa³ê, a ludzie u�wiêcenie, Chrystus �zawsze przy³¹cza do siebie Ko-
�ció³, swoj¹ Oblubienicê umi³owan¹, która wzywa swego Pana i przez Niego
oddaje cze�æ Ojcu wiecznemu�42. Dope³nieniem dzie³a Chrystusa dokonywa-
nego w liturgii ziemskiej jest liturgia niebiañska, odprawiana

w mie�cie �wiêtym Jeruzalem, do którego pielgrzymujemy, gdzie Chrystus siedzi
po prawicy Bo¿ej jako s³uga �wi¹tyni i prawdziwego przybytku. W liturgii ziem-
skiej ze wszystkimi zastêpami duchów niebieskich wy�piewujemy Panu hymn
chwa³y; wspominaj¹c ze czci¹ �wiêtych mamy nadziejê uczestniczenia we wspól-
nocie z nimi; oczekujemy jako Zbawiciela Pana naszego, Jezusa Chrystusa, a¿
siê uka¿e jako Ten, który jest ¿yciem naszym, a my z Nim razem pojawimy siê
w chwale43.

2.1.3. Duch �wiêty i Ko�ció³ w liturgii

W nowym Katechizmie Ko�cio³a Katolickiego, maj¹cym ju¿ ponad 20 lat,
szczególnie obszernie zosta³o potraktowane pos³annictwo i miejsce Ducha
�wiêtego w liturgii (KKK 1091�1112). Jest to tym bardziej cenne, ¿e w sobo-
rowej Konstytucji o liturgii �wiêtej akcenty pneumatologiczne s¹ stosunko-
wo nieliczne, a Katechizm rozpoczyna to nauczanie piêknym tekstem:

W liturgii Duch �wiêty jest wychowawc¹ wiary Ludu Bo¿ego, sprawc¹ cudow-
nych dzie³ Bo¿ych, którymi s¹ sakramenty Nowego Przymierza. Jest pragnieniem
i dzie³em Ducha w sercu Ko�cio³a, aby�my ¿yli ¿yciem Chrystusa Zmartwych-
wsta³ego. Gdy spotyka On w nas odpowied� wiary, któr¹ wzbudzi³, urzeczywistnia
siê prawdziwe wspó³dzia³anie; przez nie liturgia staje siê wspólnym dzie³em Ducha
�wiêtego i Ko�cio³a (KKK 1091).

41 KKK 1088; KL 7.
42 KKK 1089; KL 7.
43 KKK 1090; por. KL 8; Sobór Watykañski II, Konstytucja dogmatyczna o Ko-

�ciele �Lumen gentium� (dalej KK), 50.
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W tym �sakramentalnym udzielaniu� misterium Chrystusa, dzia³anie Ducha
�wiêtego przebiega w taki sam sposób, jak w innych czasach �ekonomii
zbawienia�. Duch �wiêty przygotowuje Ko�ció³ na spotkanie z Jego Panem
(przyjêcie Chrystusa) (KKK 1093�1098); przypomina i ukazuje Chrystusa
wierze zgromadzenia (przypomina misterium Chrystusa) (KKK 1099�1103);
uobecnia i aktualizuje misterium Chrystusa swoj¹ przekszta³caj¹c¹ moc¹
(KKK 1104�1107), i wreszcie jako Duch komunii jednoczy Ko�ció³ z ¿yciem
i pos³aniem Chrystusa (Komunia w Duchu �wiêtym) (KKK 1108�1109).

2.1.3.1. Duch �wiêty przygotowuje na przyjêcie Chrystusa

Katechizm, w swym nauczaniu, nawi¹zuj¹c do zasady harmonii i jedno�ci
Starego i Nowego Testamentu44, na której opiera siê katecheza paschalna
Chrystusa Pana (por. £k 24, 13-49), a nastêpnie katecheza Aposto³ów i ojców
Ko�cio³a, stwierdza, ¿e �Duch �wiêty wype³nia w ekonomii sakramentalnej
figury Starego Przymierza� (KKK 1093). Dziêki bowiem zes³aniu Ducha
�wiêtego, chrze�cijanie w wydarzeniach, s³owach i symbolach zwi¹zanych
z Ludem Bo¿ym pierwszego przymierza dostrzegali Chrystusa i Jego dzie³o45.
Ko�ció³ � Lud Bo¿y nowego i wiecznego przymierza, który zosta³ �cudownie
przygotowany w historii narodu izraelskiego i w Starym Przymierzu� (KK 2),
zachowuje w swojej liturgii jako integraln¹ i niezast¹pion¹ czê�æ niektóre ele-
menty kultu Starego Przymierza, jak czytanie Starego Testamentu, modlitwê
Psalmów oraz pamiêæ o zbawczych wydarzeniach, które wype³ni³y siê �w mi-
sterium Chrystusa: Obietnica i Przymierze, Wyj�cie i Pascha, Królestwo
i �wi¹tynia, Wygnanie i Powrót� (KKK 1093). �wiat³o Ducha �wiêtego spra-
wia, ¿e Ko�ció³, zw³aszcza w okresie Adwentu, Wielkiego Postu, a szczególnie
w Wigiliê Paschaln¹, �odczytuje i prze¿ywa te wielkie wydarzenia historii
zbawczej w �dzisiaj� (hodie) swojej liturgii� (KKK 1095). Konieczn¹ jednak-
¿e pomoc¹ dla wiernych w �duchowym� zrozumieniu tych zbawczych dzia³añ

44 Por. Sobór Watykañski II, Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bo¿ym
(dalej KO), 14�20.

45 Por. KKK 1094. Dziêki tej katechezie ods³ania siê �to, co pozostawa³o zakryte
pod liter¹ Starego Testamentu: misterium Chrystusa. Nazywa siê j¹ katechez¹ «typolo-
giczn¹», poniewa¿ objawia nowo�æ Chrystusa na podstawie «figur» (typów), które
zapowiada³y Go w wydarzeniach, s³owach i symbolach pierwszego Przymierza. Figury
zostaj¹ ods³oniête przez nowe odczytanie tekstów starotestamentalnych w Duchu
Prawdy, wychodz¹c od Chrystusa (por. 2 Kor 3,14-16). W ten sposób potop i arka
Noego s¹ figurami zbawienia przez chrzest (por. 1 P 3,21), podobnie ob³ok i przej�cie
przez Morze Czerwone, a woda wyprowadzona ze ska³y jest figur¹ duchowych darów
Chrystusa (por. 1 Kor 10,1-6); manna na pustyni stanowi zapowied� Eucharystii,
«prawdziwego Chleba z nieba» (J 6,32)� (KKK 1094).
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Bo¿ych, jak je ukazuje i pozwala nam nimi ¿yæ liturgia Ko�cio³a, jest kateche-
za46. Z tej racji, g³êbsza znajomo�æ wiary i ¿ycia religijnego narodu ¿ydow-
skiego, tak jak s¹ jeszcze dzisiaj wyznawane i prze¿ywane, mo¿e byæ pomoc¹
do lepszego zrozumienia niektórych aspektów liturgii chrze�cijañskiej (por. KKK
1096). Katechizm uczy, i¿ w liturgii Nowego Przymierza ka¿da spe³niana
w niej czynno�æ, szczególnie celebracja Eucharystii i sakramentów, jest spo-
tkaniem Chrystusa i Ko�cio³a. Ka¿de takie zgromadzenie liturgiczne czerpie
swoj¹ jedno�æ z Ducha �wiêtego, który gromadzi dzieci Bo¿e w jednym Ciele
Chrystusa i dlatego taka �jedno�æ przewy¿sza zwi¹zki ludzkie, rasowe, kultu-
rowe i spo³eczne� (KKK 1097). Jednak¿e, aby tak siê sta³o, zgromadzenie
liturgiczne powinno siê przygotowaæ na spotkanie ze swoim Panem, by byæ
�ludem dobrze usposobionym�. To przygotowanie serc jest wspólnym dzie³em
Ducha �wiêtego i zgromadzenia, a szczególnie pe³ni¹cych pos³ugi wynikaj¹ce
ze �wiêceñ i tych, którzy spe³niaj¹ w liturgii ró¿norakie funkcje.

£aska Ducha �wiêtego zmierza do wzbudzenia wiary, nawrócenia serca i przy-
lgniêcia do woli Ojca. Te dyspozycje s¹ podstaw¹ do przyjêcia innych ³ask
ofiarowanych w samej celebracji oraz owoców nowego ¿ycia, jakie ma ono
nastêpnie wydaæ47.

2.1.3.2. Duch �wiêty przypomina misterium Chrystusa

Ukazanie Chrystusa i Jego dzie³a zbawienia w liturgii dokonuje siê � uczy
Katechizm � dziêki wspó³dzia³aniu Ducha �wiêtego i Ko�cio³a. Liturgia Eu-
charystii i pozosta³ych sakramentów �jest Pami¹tk¹ misterium zbawienia. Duch
�wiêty jest ¿yw¹ pamiêci¹ Ko�cio³a�48, zgodnie z tym, co powiedzia³ Jezus
Aposto³om: Pocieszyciel, Duch �wiêty, którego Ojciec po�le w moim imie-
niu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam
powiedzia³em (J 14,26). Duch �wiêty przypomina zgromadzeniu liturgiczne-
mu znaczenie wydarzeñ zbawczych, czyni¹c �¿ywym� s³owo Bo¿e, aby wier-
ni mogli je przyj¹æ i prze¿yæ49. Duch �wiêty udziela lektorom i s³uchaczom
duchowego rozumienie s³owa Bo¿ego oraz poprzez s³owa, czynno�ci i znaki
doprowadza wiernych i szafarzy do �¿ywego zwi¹zku� z Chrystusem � �S³o-
wem i Obrazem Ojca, by mogli w³¹czyæ w swoje ¿ycie sens tego, co s³ysz¹,
co kontempluj¹ i wype³niaj¹ w celebracji� (KKK 1101). G³oszenie s³owa

46 Zob. KKK 1095. Por. H. Sobeczko, Jak siê u�wiêcamy? Droga wielkopostnej
metanoi i paschalnej przemiany wed³ug nowego Katechizmu, w: Depozyt wiary.
Opolska promocja Katechizmu Ko�cio³a Katolickiego, red. P. Morciniec, Opole 1995,
s. 92�94.102n; S. Czerwik, Pojêcie liturgii wed³ug dokumentów reformy soborowej
i nowego Katechizmu..., dz. cyt., s. 21.

47 KKK 1098.
48 KKK 1099.
49 Por. KKK 1100.
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Bo¿ego, przez które rodzi siê wiara w sercach, powstaje i wzrasta wspólnota
wierz¹cych50, nie ogranicza siê do nauczania, ale wzywa ono do odpowiedzi
wiary i potwierdzenia przymierza z Bogiem. Duch �wiêty jest Tym, który daje
³askê wiary, umacnia j¹ i sprawia jej wzrost we wspólnocie; dlatego zgroma-
dzenie liturgiczne jest przede wszystkim jedno�ci¹ w wierze51. W liturgii S³owa
Duch �wiêty przypomina wiernym to wszystko, co uczyni³ dla nas Chrystus.
W liturgii eucharystycznej Ko�ció³ w modlitwie po przeistoczeniu darów chle-
ba i wina, w anamnezie � �wspomina� wielkie dzie³a Bo¿e. Duch �wiêty,
który w ten sposób �o¿ywia pamiêæ Ko�cio³a�, pobudza zgromadzenie litur-
giczne wiernych do dziêkczynienia i uwielbienia (doksologia)52.

2.1.3.3. Duch �wiêty aktualizuje misterium Chrystusa

Duch �wiêty aktualizuje i uobecnia swoj¹ przekszta³caj¹c¹ moc¹ jedyne
misterium Chrystusa: �Misterium Paschalne Chrystusa jest celebrowane, a nie
powtarzane. Liturgia chrze�cijañska nie tylko przypomina wydarzenia, które
dokona³y naszego zbawienia, ale aktualizuje je i uobecnia�53. Katechizm uczy,
¿e centrum ka¿dej celebracji sakramentalnej, a szczególnie Eucharystii,
stanowi obok anamnezy epikleza (wzywanie � na), czyli modlitwa wstawien-
nicza, w której celebrans prosi Boga Ojca o zes³anie na dary chleba i wina
Ducha U�wiêciciela, by sta³y siê one Cia³em i Krwi¹ Chrystusa (epikleza
konsekracyjna), a wierni, którzy bêd¹ je przyjmowaæ, zostali zjednoczeni
w mi³o�ci, staj¹c siê �¿yw¹ ofiar¹ dla Boga� (epikleza komunijna)54. Ta
przemieniaj¹ca, przekszta³caj¹ca moc Ducha �wiêtego w liturgii powoduje
spe³nianie siê dzie³a zbawienia i nadej�cie Królestwa Bo¿ego. Duch �wiêty
nieustannie posy³any przez Ojca, �który wys³uchuje epiklezy Ko�cio³a�,
o¿ywia tych, którzy Go przyjmuj¹ i stanowi dla nich, ju¿ teraz, �zadatek�
dziedzictwa wieczno�ci55.

50 Por. Sobór Watykañski II, Dekret o pos³udze i ¿yciu prezbiterów, nr 4.
51 Zob. KKK 1102.
52 Por. Ogólne wprowadzenie do Msza³u Rzymskiego (2002), 78, 79a.c.e.h.
53 KKK 1104. Por. Modlitwa nad darami. Msza Wieczerzy Pañskiej: �Panie, nasz

Bo¿e, daj nam godnie uczestniczyæ w �wiêtych obrzêdach, ilekroæ bowiem sprawujemy
pami¹tkê Ofiary Chrystusa, spe³nia siê dzie³o naszego odkupienia�. Msza³ Rzymski
dla diecezji polskich, Poznañ 2010, s. 128.

54 Por. KKK 1105�1106.
55 Por. KKK 1107; Ef 1,14; 2 Kor 1,22. KKK ucz¹c nt. Modlitwy Pañskiej, przy

analizie drugiej pro�by: �Przyjd� Królestwo Twoje�, stwierdza m.in .: �Królestwo Bo¿e
jest ju¿ obecne. Przybli¿y³o siê w S³owie Wcielonym, jest g³oszone w ca³ej Ewangelii,
przysz³o w �mierci i Zmartwychwstaniu Chrystusa. Od Ostatniej Wieczerzy Królestwo
Bo¿e przychodzi w Eucharystii: jest po�ród nas. Królestwo przyjdzie w chwale, gdy
Chrystus przeka¿e je swojemu Ojcu� (KKK 2816).
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2.1.3.4. Komunia w Duchu �wiêtym

Pos³annictwem Ducha �wiêtego w liturgii jest doprowadzenie wierz¹cych
do zjednoczenia, komunii z Chrystusem, �by formowaæ Jego Cia³o�, Ko�ció³.
Duch �wiêty jest jak sok winnego krzewu Ojca, który przynosi swój owoc
w latoro�lach56. W liturgii najbardziej urzeczywistnia siê wewnêtrzne wspó³-
dzia³anie Ko�cio³a i Ducha �wiêtego, który jednoczy ochrzczonych z Ojcem
przez Chrystusa i zespala ich ze sob¹. Dlatego Ko�ció³ jest wielkim sakramen-
tem komunii rozproszonych dzieci Bo¿ych, gdy¿ �owocem dzia³ania Ducha
w liturgii jest nieroz³¹cznie komunia z Trójc¹ �wiêt¹ i komunia braterska�57.

3. Celebracja sakramentalna Misterium Paschalnego

3.1. Eklezjalny charakter liturgii

Katechizm Ko�cio³a Katolickiego rozpoczyna nauczanie o celebracji litur-
gii Ko�cio³a od postawienia pytania: Kto celebruje liturgiê? i udzielenia na nie
odpowiedzi. Liturgia jest �czynno�ci¹� � dzia³aniem �ca³ego Chrystusa� (Chri-
stus totus), a ci, którzy j¹ obecnie celebruj¹ poprzez znaki, którymi siê pos³ugu-
j¹, s¹ ju¿ uczestnikami liturgii niebiañskiej, �gdzie celebracja w ca³ej pe³ni jest
komuni¹ i �wiêtem� (KKK 1136). To, ¿e liturgiê celebruje �Chrystus ca³y�,
czyli ca³a wspólnota Ko�cio³a, Cia³o Chrystusa zjednoczone ze swoj¹ G³ow¹
(por. KKK 1140), oznacza, i¿ w liturgii ³¹czy siê nierozdzielnie wymiar niebiañ-
ski (niebieski)58 i ziemski � sakramentalny. Dlatego Katechizm mówi w tym
kontek�cie o dwóch ró¿nych �celebransach�, najpierw o celebransach �liturgii
niebieskiej� (niebiañskiej) (KKK 1137�1139), a nastêpnie o celebransach
�liturgii sakramentalnej� (KKK 1140�1144).

Apokalipsa �w. Jana, któr¹ czytamy w liturgii Ko�cio³a, objawia nam, ¿e
grono �Celebransów� liturgii niebiañskiej konstytuuje najpierw sam Pan Bóg,
zasiadaj¹cy w niebie na tronie (Ap 4,2)59, a nastêpnie Baranek �stoj¹cy jakby
zabity� (Ap 5,6), czyli Chrystus ukrzy¿owany i zmartwychwsta³y, jedyny Naj-
wy¿szy Kap³an prawdziwego sanktuarium (przybytku)60, Ten, który �sk³ada

56 Por. KKK 1108; J 15,1-17; Ga 5,22.
57 KKK 1108. Por. J 11,52; 1 J 1,3-7; S. Czerwik, Pojêcie liturgii wed³ug dokumen-

tów reformy soborowej i nowego Katechizmu..., dz. cyt., s. 22.
58 Katechizm u¿ywa w jêzyku polskim s³owa �niebieski�, jednak¿e poprawniej

by³oby stosowaæ okre�lenie �niebiañski�, tak jak to w swoim artyku³ach czyni ks. prof.
dr hab. S. Czerwik (zob. S. Czerwik, Pojêcie liturgii wed³ug dokumentów reformy
soborowej i nowego Katechizmu..., dz. cyt., s. 23).

59 Por. Iz 6,1; Ez 1,26-28. Zob. KKK 1137.
60 Por. Hbr 4,14n; 10,19-21.
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ofiarê i jest ofiarowany, który daje i jest dawany�61. Wreszcie Trzecia Osoba
Boska, Duch �wiêty, jest przedstawiony przez �jeden z najpiêkniejszych sym-
boli Ducha �wiêtego�, jako �rzeka wody ¿ycia... wyp³ywaj¹ca z tronu Boga
i Baranka� (Ap 22,1)62.

W s³u¿bie uwielbienia Boga i w wype³nianiu Jego zamys³u, czyli �cele-
bransami liturgii niebiañskiej� s¹ ponadto, �zjednoczeni� w Chrystusie: Moce
niebieskie, ca³e stworzenie (�czterech ¿yj¹cych�), s³udzy starego i nowego
Przymierza (dwudziestu czterech Starców), nowy Lud Bo¿y (sto czterdzie�ci
cztery tysi¹ce), a zw³aszcza mêczennicy zabici �dla S³owa Bo¿ego� (Ap 6,9),
Naj�wiêtsza Matka Bo¿a (Niewiasta, Oblubienica Baranka) oraz �wielki t³um,
którego nie móg³ nikt policzyæ, z ka¿dego narodu i wszystkich pokoleñ, ludów
i jêzyków� (Ap 7,9)63. W tej wiecznej, niebiañskiej liturgii, moc¹ Ducha
�wiêtego, uczestniczymy tak¿e i my, kiedy w Ko�ciele celebrujemy w sakra-
mentach misterium zbawienia64.

Do celebransów liturgii sakramentalnej Katechizm zalicza ca³¹ wspólnotê
Ko�cio³a, podkre�laj¹c spo³eczno-hierarchiczny charakter liturgii, która nie
jest dzia³aniem prywatnym,

lecz kultem Ko�cio³a, bêd¹cego �sakramentem jedno�ci�, a Ko�ció³ to lud �wiêty,
zjednoczony i zorganizowany pod zwierzchnictwem biskupów. Dlatego czynno-
�ci liturgiczne nale¿¹ do ca³ego Cia³a Ko�cio³a, uwidaczniaj¹ je i na nie oddzia³uj¹.
Poszczególnych natomiast jego cz³onków dotycz¹ w ró¿ny sposób, zale¿nie od
stopnia �wiêceñ, urzêdów i czynnego udzia³u (KL 26)65.

Katechizm wyja�nia, ¿e zgromadzenie celebruj¹ce liturgiê jest wspólnot¹
ochrzczonych, którzy �po�wiêcani s¹ przez odrodzenie i namaszczenie Du-
chem �wiêtym jako dom duchowy i �wiête kap³añstwo, aby ... sk³adaæ ofiary
duchowe� (KK 10). To tzw. �kap³añstwo wspólne� jest kap³añstwem Chry-
stusa, jedynego Kap³ana, w którym uczestnicz¹ wszyscy cz³onkowie, gdy¿
�na mocy chrztu lud chrze�cijañski, «rodzaj wybrany, królewskie kap³añstwo,
naród �wiêty, lud nabyty» (1 P 2,9) jest uprawniony i zobowi¹zany do takiego
udzia³u� (KKK 1141).

Nauczanie Katechizmu nazywaj¹ce ca³¹ wspólnotê ochrzczonych �cele-
bransem� oraz stwierdzenie, ¿e ca³e zgromadzenie celebruje, nie oznacza zrów-
nania wszystkich jej uczestników. Niektórzy bowiem s¹ powo³ani przez Boga,
w Ko�ciele i przez Ko�ció³, do specjalnej s³u¿by na rzecz wspólnoty; s¹ wy-
bierani i konsekrowani przez sakrament �wiêceñ, uzdalniani przez Ducha

61 KKK 1137 cytuje tekst z Liturgii �w. Jana Chryzostoma (anafora).
62 Zob. tam¿e.
63 Zob. KKK 1138.
64 Por. KKK 1139.
65 Zob. KKK 1140.
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�wiêtego do dzia³ania w osobie Chrystusa, �aby s³u¿yæ wszystkim cz³onkom
Ko�cio³a�; staj¹ siê �jakby ikon¹ Chrystusa Kap³ana� (KKK 1142).

Istniej¹ ponadto w liturgii, uwzglêdniaj¹c funkcje wyp³ywaj¹ce z kap³añ-
stwa wspólnego wiernych, szczególne pos³ugi, nie udzielane jednak¿e przez
sakrament �wiêceñ, lecz okre�lane przez biskupów zgodnie z tradycjami
liturgicznymi i potrzebami duszpasterskimi. Tymi s¹: ministranci, lektorzy,
komentatorzy i cz³onkowie chóru, którzy równie¿ spe³niaj¹ prawdziw¹ funkcjê
liturgiczn¹66.

Problematykê nt. celebransów liturgii sakramentalnej, Katechizm przed-
stawia w zwiêz³ym stwierdzeniu, i¿ w celebracji sakramentów ca³e zgroma-
dzenie jest �liturgiem�, ka¿dy wed³ug swojej funkcji, ale �w jedno�ci Ducha�,
który dzia³a we wszystkich. Dlatego te¿, �w odprawianiu liturgii ka¿dy spe³nia-
j¹cy sw¹ funkcjê, czy to duchowny, czy �wiecki, powinien czyniæ tylko to
i wszystko to, co nale¿y do niego z natury rzeczy i na mocy przepisów litur-
gicznych� (KL 28)67.

3.2. Znaki i symbole w liturgii

Katechizm, w czê�ci nosz¹cej tytu³ Jak celebrowaæ liturgiê, przedstawia
naukê Ko�cio³a posoborowego o znakach i symbolach, z których sk³ada siê
celebracja sakramentalna, liturgia68. Donios³e znaczenie znaków i symboli,
�wed³ug Boskiej pedagogii zbawienia�, ma swoje korzenie w dziele stworzenia
i w kulturze ludzkiej, ukonkretni³o siê w wydarzeniach Ludu Bo¿ego Starego
Przymierza, a w pe³ni siê objawi³o w osobie i dziele Chrystusa69.

W wymiarze antropologiczno-kosmicznym, czyli jak nazywa Katechizm:
znaki ze �wiata cz³owieka, znaki i symbole zajmuj¹ wa¿ne miejsce w ¿yciu
ludzkim. Cz³owiek bowiem, jako istota cielesno-duchowa wyra¿a i rozumie
rzeczywisto�ci duchowe za po�rednictwem znaków i symboli materialnych.
Jako istota spo³eczna cz³owiek potrzebuje znaków i symboli (jêzyka, gestów,
czynno�ci), aby siê kontaktowaæ, porozumiewaæ z innymi lud�mi (por. KKK
1146). To samo odnosi siê do jego relacji z Bogiem, który przemawia do cz³o-
wieka za po�rednictwem widzialnego stworzenia. W kosmosie materialnym
cz³owiek winien odczytywaæ �lady swego Stwórcy (por. Mdr 13,1; Rz 1,19n;
Dz 14,17), o którym mówi¹: �wiat³o i ciemno�æ, wiatr i ogieñ, woda i ziemia,
drzewo i owoce, symbolizuj¹c Jego wielko�æ, a zarazem blisko�æ (por. KKK

66 Por. KL 29; KKK 1143.
67 Zob. KKK 1144. Por. J. Janicki, Sakramentalia i b³ogos³awieñstwa wed³ug

nowego Katechizmu Ko�cio³a Katolickiego, w: Misterium liturgii w Katechizmie...,
dz. cyt., s. 163�170.

68 Por. KKK 1145�1162.
69 Por. KKK 1145.
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1147). Te postrzegane zmys³ami rzeczywisto�ci jako stworzenie mog¹ wyra-
¿aæ zarówno u�wiêcaj¹ce ludzi dzia³anie Boga, jak i dzia³anie ludzi oddaj¹cych
cze�æ Bogu. Podobnie u�wiêcaj¹c¹ obecno�æ Boga i wdziêczno�æ cz³owieka
dla swego Stwórcy mog¹ spe³niaæ znaki i symbole zaczerpniête z ¿ycia spo-
³ecznego ludzi, jak obmycie i namaszczenie, ³amanie chleba i picie z tego
samego kielicha (por. KKK 1148). Wielkie religie ludzko�ci �wiadcz¹ � czêsto
w sposób zdumiewaj¹cy � o tym kosmicznym i symbolicznym znaczeniu
obrzêdów religijnych. �Liturgia Ko�cio³a przyjmuje, integruje i u�wiêca ele-
menty stworzenia i kultury ludzkiej, nadaj¹c im godno�æ znaków ³aski, nowego
stworzenia w Jezusie Chrystusie� (KKK 1149).

Znaki i symbole maj¹ tak¿e swój wymiar biblijny, s¹ znakami Przymierza
(KKK 1150). Lud Bo¿y Starego Przymierza otrzymywa³ od Boga znaki i cha-
rakterystyczne symbole, które nie by³y zwi¹zane tylko z celebracjami cyklów
kosmicznych czy z ¿yciem spo³ecznym, ale by³y to znaki Przymierza, symbole
wielkich dzie³ dokonanych przez Boga dla dobra swojego ludu, które zosta³y
w³¹czone w jego ¿ycie liturgiczne. Do takich znaków liturgicznych Starego
Przymierza nale¿a³o obrzezanie, namaszczenie i konsekrowanie królów oraz
kap³anów, wk³adanie r¹k, ofiary, a przede wszystkich Pascha. Ko�ció³ dostrzega
w tych znakach zapowiedzi sakramentów Nowego Przymierza.

Katechizm wskazuje równie¿ na wymiar chrystologiczny znaków i sym-
boli, omawiaj¹c znaki przyjête przez Chrystusa (KKK 1151). Chrystus Pan
czêsto pos³ugiwa³ siê w swoim przepowiadaniu znakami zaczerpniêtymi ze
�wiata stworzonego, by przybli¿yæ ludziom tajemnice Królestwa Bo¿ego (por.
£k 8,10). Kiedy uzdrawia³ lub g³osi³ s³owo, potwierdza³ to znakami materialny-
mi b¹d� symbolicznymi gestami70. Nadawa³ nowe znaczenie wydarzeniom
i znakom Starego Przymierza, jak Wyj�cie z Egiptu i obchody Paschy, �ponie-
wa¿ On sam jest sensem tych wszystkich znaków� (KKK 1151).

Znaki i symbole maj¹ ponadto wymiar sakramentalny, s¹ to znaki sakra-
mentalne (KKK 1152). Duch �wiêty od dnia Piêædziesi¹tnicy dokonuje
w Ko�ciele dzie³a u�wiêcania poprzez znaki sakramentalne, które nie tylko nie
wykluczaj¹ ca³ego bogactwa znaków i symboli zaczerpniêtych z kosmosu
i ¿ycia spo³ecznego, ale je oczyszczaj¹ i przyjmuj¹ ich bogactwo. Wype³niaj¹
one zarazem typy i figury Starego Przymierza, �oznaczaj¹ i urzeczywistniaj¹
zbawienie dokonane przez Chrystusa�, zapowiadaj¹c i uprzedzaj¹c chwa³ê nieba.

W celebracji sakramentalnej, która jest spotkaniem dzieci Bo¿ych
z Ojcem w Chrystusie i Duchu �wiêtym, dokonuje siê dialog przez s³owa
i czynno�ci (KKK 1153). Chocia¿ ju¿ same czynno�ci symboliczne maj¹
swoj¹ wymowê, to jednak powinny im towarzyszyæ i o¿ywiaæ je s³owo
Bo¿e oraz odpowied� wiary, tak aby �ziarno Królestwa wyda³o owoc na do-
brej ziemi�. �Czynno�ci liturgiczne oznaczaj¹ to, co wyra¿a s³owo Bo¿e:

70 Por. J 9,6; Mk 7,33-35; 8,22-25; KKK 1151.
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bezinteresown¹ inicjatywê Boga, a zarazem odpowied� wiary Jego ludu�.
Z tej w³a�nie racji Liturgia s³owa (KKK 1154) stanowi integraln¹ czê�æ cele-
bracji sakramentalnej i dlatego dla umacniania wiary wiernych powinno siê
dowarto�ciowaæ znaki s³owa Bo¿ego, a mianowicie: ksiêgê s³owa (lekcjonarz
i ewangeliarz), okazywanie jej czci (wniesienie w procesji, okadzenie, noszenie
�wiat³a), miejsce g³oszenia s³owa (ambona), a przede wszystkim wyra�ne
i zrozumia³e czytanie, homilia, która przed³u¿a g³oszenie s³owa i odpowiedzi
zgromadzenia (aklamacje, psalmy medytacyjne, wyznanie wiary, modlitwa wier-
nych). S³owa i czynno�ci liturgiczne s¹ nieroz³¹czne jako znaki i nauczanie,
a tak¿e jako urzeczywistnienie tego, co oznaczaj¹. Jedno�æ s³owa Bo¿ego
i czynno�ci ma swe �ród³o w dzia³aniu Ducha �wiêtego, który daje nie tylko
zrozumienie s³owa Bo¿ego, wzbudzaj¹c wiarê, ale przez sakramenty urzeczy-
wistnia tak¿e �wielkie sprawy� Bo¿e zapowiadane przez s³owo. Duch �wiêty
uobecnia dzie³o Ojca dokonane przez Jego umi³owanego Syna i pozwala w nim
uczestniczyæ71.

Do �wiata znaków zwi¹zanych z czynno�ciami liturgicznymi Katechizm
zalicza tak¿e �piew i muzykê (KKK 1156�1158), które spe³niaj¹ swoj¹ zna-
mienn¹ funkcjê znaków tym wymowniej, im �ci�lej zwi¹¿¹ siê z liturgi¹. Zwi¹-
zek ten opiera siê na trzech kryteriach: �piew i muzyka pe³niej wyra¿aj¹ piêkno
modlitwy, sprzyjaj¹ jednomy�lno�ci uczestniczenia zgromadzenia w przewidzia-
nych momentach i nadaj¹ uroczysty charakter celebracji. W ten sposób �piew
i muzyka maj¹ wspólny ze s³owami i czynno�ciami liturgicznymi cel, którym
jest chwa³a Bo¿a i u�wiêcenie wiernych72. Katechizm potwierdza naukê So-
boru Watykañskiego II o zakorzenieniu muzyki i �piewu w bogactwie kultu-
rowym w³a�ciwym sprawuj¹cemu liturgiê Ludowi Bo¿emu (por. KL 119).
�Dlatego te¿ nale¿y troskliwie pielêgnowaæ religijny �piew ludowy, tak aby
g³osy wiernych mog³y rozbrzmiewaæ podczas nabo¿eñstw, a nawet w czasie
czynno�ci liturgicznych (por. KL 118), zgodnie z normami Ko�cio³a� (KKK
1158). Teksty �piewów ko�cielnych powinny siê jednak zgadzaæ z nauk¹ kato-
lick¹, a nale¿y je czerpaæ z Pisma �wiêtego i �róde³ liturgicznych.

Katechizm Ko�cio³a Katolickiego g³êboko uzasadnia rolê �wiêtych obra-
zów jako znaków w liturgii, podaj¹c argumentacjê (KKK 1159�1162), któr¹
mo¿na uj¹æ w nastêpuj¹cych stwierdzeniach. �wiêty obraz, ikona liturgiczna
nie mo¿e przedstawiaæ niewidzialnego i niepojêtego Boga, gdy¿ dopiero Wcie-
lenie Syna Bo¿ego zapocz¹tkowa³o czas obrazów; dlatego Ko�ció³ otacza
w liturgii czci¹ g³ównie obraz Chrystusa (por. KKK 1159). �Ikonografia
chrze�cijañska za po�rednictwem obrazu wyra¿a orêdzie ewangeliczne, które
Pismo �wiête opisuje za po�rednictwem s³ów� (KKK 1160). Wszystkie znaki

71 Por. KKK 1155; S. Czerwik, Pojêcie liturgii wed³ug dokumentów reformy
soborowej i nowego Katechizmu..., dz. cyt., s. 27.

72 Por. KKK 1157, KL 112.
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celebracji liturgicznej odnosz¹ siê do Chrystusa, i to dotyczy tak¿e �wiêtych
obrazów Matki Bo¿ej oraz �wiêtych, poniewa¿ oznaczaj¹ one Chrystusa, który
zosta³ w nich uwielbiony (zob. KKK 1161). Sobór Nicejski II (787 r.) w trosce
o wiarê, orzek³,

¿e przedmiotem kultu powinny byæ nie tylko wizerunki drogocennego i o¿ywiaj¹-
cego krzy¿a, ale tak samo czcigodne i �wiête obrazy malowane, u³o¿one w mozaikê
lub wykonane w inny sposób, które ze czci¹ umieszcza siê w ko�cio³ach, na sprzê-
cie liturgicznym czy na szatach, na �cianach czy na desce, w domach czy przy
drogach, z wyobra¿eniami Pana naszego Jezusa Chrystusa, Boga i Zbawiciela,
a tak¿e �wiêtej Bogarodzicy, godnych czci anio³ów oraz wszystkich �wiêtych
i sprawiedliwych (KKK 1161).

S³uszno�æ tej praktyki potwierdzi³ Sobór Watykañski II w Konstytucji o litur-
gii �wiêtej, nr 125. Katechizm tak¿e podaje uzasadnienie obecno�ci obrazów
w liturgii, gdy stwierdza:

�Piêkno i kolor obrazów pobudzaj¹ moj¹ modlitwê. Jest to �wiêto dla moich oczu,
podobnie jak widok natury pobudza me serce do oddawania chwa³y Bogu�
(�w. Jan Damasceñski). Kontemplacja �wiêtych obrazów, po³¹czona z medytacj¹
s³owa Bo¿ego i �piewem hymnów liturgicznych, nale¿y do harmonii znaków cele-
bracji, aby celebrowane misterium wycisnê³o siê w pamiêci serca, a nastêpnie
znalaz³o swój wyraz w nowym ¿yciu wiernych (KKK 1162).

3.3. Czas celebracji liturgicznej

Katechizm, w czê�ci nosz¹cej tytu³ Kiedy celebrowaæ liturgiê?, przed-
stawia naukê Ko�cio³a posoborowego dotycz¹c¹ czasu liturgicznego (KKK
1163�1178), rozpoczynaj¹c swój wyk³ad od zacytowania soborowego tekstu
Konstytucji o liturgii �wiêtej, nr 102:

�wiêta Matka Ko�ció³ uwa¿a za swój obowi¹zek uroczy�cie celebrowaæ zbawcze
dzie³o swego Boskiego Oblubieñca przez u�wiêcone wspominanie w okre�lone
dni ca³ego roku. Ka¿dego tygodnia Ko�ció³ obchodzi pami¹tkê zmartwychwsta-
nia Pañskiego w dniu, który nazwa³ Pañskim, a raz do roku zmartwychwstanie
razem z Jego b³ogos³awion¹ mêk¹ czci w najwiêksz¹ uroczysto�æ Paschy. Z bie-
giem roku Ko�ció³ ods³ania ca³e misterium Chrystusa... W ten sposób obchodz¹c
misteria odkupienia, Ko�ció³ otwiera bogactwo zbawczych czynów i zas³ug
swojego Pana, tak ¿e one uobecniaj¹ siê niejako w ka¿dym czasie, aby wierni
zetknêli siê z nimi i dost¹pili ³aski zbawienia73.

73 Tekst ten, ró¿ni¹cy siê od podanego w KKK 1163, zosta³ wziêty z nowego
t³umaczenia dokumentów Soboru Watykañskiego II: Sobór Watykañski II. Konstytu-
cje, Dekrety, Deklaracje, Poznañ 2002, s. 70n.
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Katechizm przedstawia tzw. linearn¹ koncepcjê historii zbawienia, w której
wydarzenia dziejów narodu Starego Przymierza zapowiada³y i przygotowywa-
³y ow¹ pe³niê czasu, jaka nasta³a wraz z Wcieleniem Syna Bo¿ego. W czasie
Ko�cio³a, który jest usytuowany pomiêdzy �wype³nion¹ ju¿ raz na zawsze Pa-
sch¹ Chrystusa a jej spe³nieniem w Królestwie Bo¿ym, liturgia sprawowana
w ustalone dni jest g³êboko przenikniêta nowo�ci¹ misterium Chrystusa� (KKK
1164). W modlitwie Ko�cio³a celebruj¹cego misterium Chrystusa, powraca
s³owo dzisiaj jakby echo modlitwy Pañskiej (por. Mt 6,11) oraz echo wezwa-
nia Ducha �wiêtego (por. Hbr 3,7�4,11; Ps 95,7). Owo dzisiaj oznacza czas,
w którym Bóg ¿ywy wzywa cz³owieka, aby �wchodzi³� w �Godzinê� Paschy
Jezusa, która przenika ca³¹ historiê i nadaje jej sens (por. KKK 1165). Ca³y
czas Ko�cio³a charakteryzuje siê dynamizmem Misterium Paschalnego, a czas
liturgiczny jest ustawicznie �organizowany� przez celebracjê tego misterium:
w dniu Pañskim, w codziennej Eucharystii, w Liturgii Godzin i podczas �wiê-
tego Triduum Paschalnego, które promieniuje na ca³y rok liturgiczny.

3.3.1. Dzieñ Pañski

Katechizm odwo³uj¹c siê do nauczania Vaticanum II, przypomina, ¿e �zgod-
nie z tradycj¹ apostolsk¹, która wywodzi siê od samego dnia Zmartwychwsta-
nia Chrystusa, Misterium Paschalne Ko�ció³ obchodzi co osiem dni, w dniu,
który s³usznie nazywany jest dniem Pañskim albo niedziel¹� (KL 106). Dzieñ
Pañski to dzieñ Zmartwychwstania Chrystusa, to �pierwszy dzieñ tygodnia�,
przypominaj¹cy pierwszy dzieñ stworzenia i �ósmy dzieñ�, w którym Chrystus
po swoim �spoczynku� (�odpoczynku�) w dniu wielkiego Szabatu, zainauguro-
wa³ dzieñ, uczyniony przez Pana, dzieñ nie maj¹cy zachodu. Centrum tego
dnia stanowi �wieczerza Pañska�, poniewa¿ w³a�nie na niej ca³a wspólnota
wiernych spotyka zmartwychwsta³ego Pana, który zaprasza ich na swoj¹ ucztê
(por. J 21,12; £k 24,30)74. Niedziela jest bowiem, w pe³nym znaczeniu tego
s³owa, dniem zgromadzenia liturgicznego. Wierni zbieraj¹ siê w tym dniu, aby
s³uchaj¹c s³owa Bo¿ego i uczestnicz¹c w Eucharystii, wspominaæ Mêkê, Zmar-
twychwstanie i uwielbienie Pana Jezusa oraz sk³adaæ dziêkczynienie Bogu,
który �przez powstanie z martwych Jezusa Chrystusa na nowo zrodzi³ ich do
¿ywej nadziei� (1 P 1,3) (por. KKK 1167).

3.3.2. Rok liturgiczny

Ca³y rok liturgiczny jest nape³niony jasno�ci¹ nowego czasu Zmartwych-
wstania, wychodz¹cego od �wiêtego Triduum Paschalnego jakby od �ród³a
�wiat³a. �Zbli¿aj¹c siê stopniowo... do tego �ród³a, rok zostaje przemieniony

74 Por. KKK 1166.
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przez liturgiê� i staje siê rzeczywi�cie �rokiem ³aski Pana� (por. £k 4,19). Bo¿y
plan zbawienia dzia³a w ramach czasu, ale od chwili jego �wype³nienia w Mi-
sterium Paschalnym Jezusa i w wylaniu Ducha �wiêtego jest uprzedzany
koniec historii jako �przedsmak� � Królestwo Bo¿e wchodzi w nasz czas�
(KKK 1168). Dlatego Pascha � Wielkanoc jest ��wiêtem �wi¹t�, �Uroczysto-
�ci¹ uroczysto�ci�, �Wielk¹ Niedziel¹�, tak jak Eucharystia jest Sakramentem
sakramentów (Wielkim Sakramentem). Tajemnica (Misterium) Zmartwych-
wstania, w której Chrystus unicestwi³ �mieræ (w którym Jezus pokona³ �mieræ),
przenika (przemienia) swoj¹ potê¿n¹ moc¹ nasz stary czas, a¿ wszystko zosta-
nie Mu poddane75.

Misterium Paschalne Chrystusa, Jego mêka, �mieræ i zmartwychwstanie
oraz uwielbienie, dziêki któremu sta³ siê On �Kyrios� � Panem i dawc¹ ¿ycia
� stanowi centrum: szczytowy punkt i �ród³o dynamizmu ca³ej historii �wiêtej.
Ku temu wydarzeniu zmierza³y �wielkie sprawy Bo¿e spe³nione w�ród ludu
Starego Testamentu� (KL 5) i z niego bierze pocz¹tek nowa era: �po Chrystu-
sie�. Ca³y czas obecny, nazywany przez teologów �czasem Ko�cio³a�, jest
tylko przed³u¿eniem � kontynuacj¹ dzia³ania Misterium Paschalnego Chrystu-
sa na ca³¹ ludzko�æ ¿yj¹c¹ w kolejnych epokach historii i we wszystkich
miejscach �wiata. Dokonuje siê ono przede wszystkim poprzez liturgiê Ofiary
i Sakramentów, sprawowan¹ w ramach roku ko�cielnego76.

Jan Pawe³ II w Li�cie Apostolskim w dwudziest¹ pi¹t¹ rocznicê og³o-
szenia Konstytucji o �wiêtej liturgii, wskazuj¹c na zasadnicze dyrektywy
Konstytucji, które stanowi³y podstawê reformy liturgicznej, stwierdzi³, ¿e

pierwsz¹ zasad¹ jest uobecnianie Tajemnicy paschalnej Chrystusa w Liturgii
Ko�cio³a, poniewa¿ �z boku umieraj¹cego na Krzy¿u Chrystusa zrodzi³ siê prze-
dziwny sakrament ca³ego Ko�cio³a� (KL 5). (...) Poniewa¿ �mieræ Chrystusa na
krzy¿u i Jego zmartwychwstanie stanowi¹ tre�æ codziennego ¿ycia Ko�cio³a
i zapowied� wiecznej Paschy, pierwszym zadaniem liturgii jest niestrudzone
wprowadzanie nas na otwart¹ przez Chrystusa paschaln¹ drogê , na której cz³o-
wiek godzi siê umrzeæ, aby mieæ ¿ycie wieczne77.

75 Por. KKK 1169. W nawiasie zosta³o podane t³umaczenie (tego samego tekstu
³aciñskiego) dokonane przez ks. prof. dr hab. S. Czerwika, Pojêcie liturgii wed³ug
dokumentów reformy soborowej i nowego Katechizmu..., dz. cyt., s. 30.

76 Por. S. Czerwik, Pojêcie liturgii wed³ug dokumentów reformy soborowej
i nowego Katechizmu..., dz. cyt., s. 15�18; ten¿e, Odnowa liturgii roku ko�cielnego,
�Kielecki Przegl¹d Diecezjalny� (dalej KPD), 46 (1970), s. 6; J. J. Janicki, Pascha �
centrum roku liturgicznego Starego i Nowego Ludu Bo¿ego, �Ruch Biblijny i Litur-
giczny� (dalej RBL), 51 (1998), nr 2, s. 110�114.

77 Jan Pawe³ II, List Apostolski w dwudziest¹ pi¹t¹ rocznicê og³oszenia Konsty-
tucji soborowej �Sacrosanctum Concilium� o �wiêtej liturgii (04.12.1988), nr 6; zob.
J. J. Janicki, Eucharystia � paschaln¹ drog¹ chrze�cijanina, w: Liturgia Domus
Carissima, red. A. Durak, Warszawa 1998, s. 57�84.
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Natomiast w Bulli og³aszaj¹cej Wielki Jubileusz Roku 2000 �Incarnatio-
nis Mysterium� znajdujemy stwierdzenie, ¿e Jezus Chrystus

jest prawdziw¹ nowo�ci¹, przerastaj¹c¹ oczekiwania ludzi, i pozostanie ni¹ na
zawsze, przez wszystkie kolejne epoki dziejów. Wcielenie Syna Bo¿ego oraz
zbawienie, jakiego dokona³ przez swoj¹ �mieræ i zmartwychwstanie, s¹ zatem w³a-
�ciwym kryterium oceny rzeczywisto�ci doczesnej i wszelkich zamys³ów, które
maj¹ zapewniæ cz³owiekowi ¿ycie coraz bardziej ludzkie78.

�wiêta Matka Ko�ció³, poczynaj¹c od Soboru Watykañskiego II, wielo-
krotnie podkre�la³ w swym nauczaniu wielkie znaczenie Misterium Paschal-
nego Chrystusa które stanowi centralne wydarzenie ca³ej historii zbawienia,
a w konsekwencji centrum roku liturgicznego i ca³ego ¿ycia chrze�cijañskiego
nowego Ludu Bo¿ego, Ko�cio³a79.

Katechizm uczy, ¿e rok liturgiczny jest rozwiniêciem ró¿nych aspektów
jedynego Misterium Paschalnego, co w sposób szczególny odnosi siê do cyklu
�wi¹t skupionych wokó³ misterium Wcielenia (Zwiastowanie, Narodzenie Pañ-
skie, Objawienie Pañskie), upamiêtniaj¹cych pocz¹tek naszego zbawienia
i zapewniaj¹cych nam pocz¹tkowy udzia³ w Misterium Paschalnym (por.
KKK 1171). Ko�ció³ �wiêty, gdy celebruje ten roczny cykl misteriów Chry-
stusa, ze szczególn¹ mi³o�ci¹ oddaje cze�æ Naj�wiêtszej Matce Bo¿ej, Maryi,
�która nierozerwalnym wêz³em zwi¹zana jest ze zbawczym dzie³em swojego
Syna� i w której �Ko�ció³ podziwia i wys³awia wspania³y owoc Odkupienia�80.
Wspominaj¹c w ci¹gu roku liturgicznego mêczenników oraz innych �wiêtych,
Ko�ció³, w dniu ich narodzin dla nieba, g³osi misterium paschalne w tych, �któ-
rzy z Chrystusem wspó³cierpieli i zostali z Nim wspó³uwielbieni, przedstawia
ich wiernym jako przyk³ad, poci¹gaj¹cy wszystkich przez Chrystusa do Ojca,
a przez ich zas³ugi wyjednywa Bo¿e dobrodziejstwa� (KL 104)81.

78 Jan Pawe³ II, �Incarnationis mysterium�. Bulla og³aszaj¹ca Wielki Jubileusz
Roku 2000 (29.11.1998), nr 1.

79 Por. KL 5.6.61; Ogólne normy roku liturgicznego i kalendarza (dalej ONRLK)
1.18; Kongregacja Kultu Bo¿ego, List okólny o przygotowaniu i obchodzeniu �wi¹t
paschalnych (16.01.1988), nr 1.38.77; por. B. Neunheuser, Il mistero pasquale �culmen
et fons� dell�anno liturgico, �Rivista Liturgica� (dalej RiL), 62 (1975), s. 151�164;
J. Grze�kowiak, Liturgia dzi�, Katowice 1982, s. 19n; M. Augé, Teologia dell�anno
liturgico, w: Anámnesis. Introduzione storico-teologica alla Liturgia. 6. L�anno
liturgico, Genova 1989, s. 25n; R. De Zan, La Pasqua: annuale compimento rituale
dell� Alleanza, RiL 77 (1990), s. 9�17; J. Janicki, Eucharystia-centrum i wype³nienie
misterium paschalnego, RBL 46 (1993), s. 148�156; J. Janicki, Misterium paschalne
Chrystusa centralnym wydarzeniem ¿ycia Ko�cio³a, RBL, 49 (1996), s. 236�248.

80 Por. KKK 1172; KL 103.
81 Por. KKK 1173.
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3.3.3. Liturgia Godzin

Katechizm w swym nauczaniu przypomina, ¿e Misterium Paschalne
Chrystusa, które celebrujemy w Eucharystii szczególnie w dzieñ Pañski � nie-
dzielê, przenika i przemienia tak¿e czas ka¿dego dnia przez celebracjê Liturgii
Godzin, Officium divinum82, która jest wyrazem wierno�ci zaleceniom apo-
stolskim, aby �nieustannie siê modliæ� (1 Tes 5,17; Ef 6,18), �aby wszystkie
pory dnia i nocy u�wiêcaæ przez uwielbienie Boga�83. Liturgia Godzin jest
�codzienn¹ modlitw¹ Ludu Bo¿ego�, �w której wierni (duchowni, zakonnicy,
zakonnice i �wieccy) sprawuj¹ królewskie kap³añstwo ochrzczonych�; jest
�to prawdziwie g³os Oblubienicy przemawiaj¹cej do Oblubieñca. Jest to po-
nadto modlitwa, w której Chrystus wraz ze swoim Cia³em zwraca siê do Ojca�84.
Celebracja Liturgii Godzin wymaga nie tylko zharmonizowania g³osu z mo-
dlitw¹ serca, lecz tak¿e troski o g³êbsze poznanie liturgii i Pisma �wiêtego,
a zw³aszcza psalmów (KKK 1176). Liturgia Godzin � nazwana przez Kate-
chizm, �jakby przed³u¿eniem celebracji eucharystycznej� � domaga siê, na
zasadzie komplementarno�ci, ró¿nych form pobo¿no�ci Ludu Bo¿ego, jak
adoracji i kultu Naj�wiêtszego Sakramentu85.

3.4. Miejsce celebracji

W drugim rozdziale Katechizmu, który jest po�wiêcony celebracji
sakramentalnej Misterium Paschalnego, w jego artykule pierwszym oma-
wiaj¹cym celebracjê liturgii Ko�cio³a � znajdujemy na pocz¹tku czwartego
paragrafu zatytu³owanego: Gdzie celebrowaæ liturgiê? �wyk³ad� o ducho-
wym sensie miejsc celebracji chrze�cijañskiej liturgii: �Kult Nowego Przymie-
rza �w Duchu i prawdzie� (J 4,24) nie jest zwi¹zany z jakim� okre�lonym
miejscem na zasadzie wy³¹czno�ci. Ca³a ziemia jest �wiêta i powierzona
ludziom. Gdy wierni gromadz¹ siê w jakim� miejscu, s¹ �¿ywymi kamieniami�,
zebranymi w celu �budowania duchowej �wi¹tyni� (1 P 2,4n). Cia³o Chrystusa
Zmartwychwsta³ego jest duchow¹ �wi¹tyni¹, w której tryska �ród³o wody ¿y-
wej. Wszczepieni w Chrystusa przez Ducha �wiêtego, �jeste�my �wi¹tyni¹
Boga ¿ywego� (2 Kor 6,16)86. A jednak, je�li tylko przys³uguj¹ca chrze�cija-
nom wolno�æ religijna nie jest naruszana, wznosz¹ oni budowle przeznaczone
do kultu Bo¿ego. �Te widzialne ko�cio³y nie s¹ zwyczajnymi miejscami zgro-
madzeñ, ale oznaczaj¹ i ukazuj¹ Ko�ció³ ¿yj¹cy w tym miejscu, mieszkanie

82 Por. KL 83�101.
83 KL 84; por. KKK 1174.
84 KL 84 (nowe t³umaczenie); por. KKK 1174.
85 Zob. KKK 1178.
86 KKK 1179.
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Boga z lud�mi pojednanymi i zjednoczonymi w Chrystusie� (KKK 1180).
W tym kontek�cie, Katechizm, podejmuj¹c ustalenia zawarte zarówno w Kon-
stytucji o liturgii �wiêtej (por. KL 122�128), jak i w Ogólnym wprowadze-
niu do Msza³u Rzymskiego (Rozdzia³ V: Urz¹dzenie i wystrój ko�cio³a do
sprawowania Eucharystii) � podaje krótkie pouczenia dotycz¹ce piêkna oraz
funkcjonalno�ci budowli sakralnych i poszczególnych elementów ich wyposa-
¿enia87. Wszystko ma zmierzaæ do tego, aby �w tym domu Bo¿ym prawda
i harmonia znaków, które go tworz¹, powinny ukazywaæ Chrystusa, który jest
obecny i dzia³a w tym miejscu� (KKK 1181). Katechizm obok wskazanego
wy¿ej okre�lenia budowli ko�cio³a, zwraca uwagê na znaczenie eschatolo-
giczne ka¿dej �wi¹tyni � ko�cio³a:

Aby wej�æ do domu Bo¿ego, trzeba przekroczyæ próg, symbol przej�cia ze �wiata
zranionego grzechem do �wiata nowego ¯ycia, do którego s¹ powo³ani wszyscy
ludzie. Widzialny ko�ció³ (�wi¹tynia) symbolizuje dom ojcowski, do którego zd¹¿a
Lud Bo¿y i w którym Ojciec �otrze z ich oczu wszelk¹ ³zê� (Ap 21, 4). Dlatego te¿
�wi¹tynia (ko�ció³) jest szeroko otwartym i go�cinnym domem wszystkich dzieci
Bo¿ych (KKK 1186).

Ró¿norodno�æ liturgiczna a jedno�æ misterium

Katechizm Ko�cio³a Katolickiego zamie�ci³ w rozdziale po�wiêconym
celebracji sakramentalnej Misterium Paschalnego dwa tzw. artyku³y,
z których jeden, bardzo obszerny, po�wiêcony celebracji liturgii Ko�cio³a
zosta³ w³a�nie przedstawiony (wy¿ej) w tym studium. Drugi artyku³, znacznie
krótszy (KKK 1200�1206), omawia ró¿norodno�æ tradycji liturgicznych
w aspekcie jedno�ci misterium i na tle powszechno�ci Ko�cio³a.

Ko�cio³y Bo¿e, które pozosta³y wierne wierze przekazanej przez Apo-
sto³ów, od czasów pierwszej wspólnoty jerozolimskiej (i tak bêdzie a¿ do Paru-
zji), gromadz¹c siê we wszystkich miejscach, �celebruj¹ to samo Misterium
Paschalne�, które choæ jest jedno, to �formy jego celebrowania s¹ zró¿nico-
wane� (KKK 1200). Misterium Chrystusa bowiem odznacza siê tak nie-
zg³êbionym bogactwem, ¿e ¿adna tradycja liturgiczna nie mo¿e go w pe³ni
wyraziæ i wyczerpaæ jego wymowy. Dzieje powstania i rozwoju ró¿nych ob-
rz¹dków �wiadcz¹ o przedziwnej komplementarno�ci, gdy Ko�cio³y, prze¿y-
waj¹c swoje tradycje liturgiczne w komunii wiary i sakramentów, ubogaca³y
siê wzajemnie i umacnia³y w wierno�ci wspólnej Tradycji i pos³annictwu
ca³ego Ko�cio³a88.

87 Por. KKK 1181�1185.
88 Por. KKK 1201; por. Pawe³ VI, Adhortacja apostolska Evangelii nuntiandi ,

nr 63�64.
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Katechizm wyja�nia historiê narodzin ró¿nych tradycji liturgicznych, które
powstawa³y ze wzglêdu na samo pos³annictwo Ko�cio³a, kiedy Ko�cio³y tego
samego obszaru geograficznego i kulturowego zaczê³y celebrowaæ misterium
Chrystusa, stosuj¹c szczególne formy wyrazu, typowe dla danej kultury. Dzia-
³o siê tak w przekazywaniu �depozytu wiary� (por. 2 Tm 1,14), w symbolice
liturgicznej, w organizowaniu wspólnoty braterskiej, w teologicznym rozumie-
niu misteriów i w ró¿nych formach �wiêto�ci. W taki te¿ sposób Chrystus,
�wiat³o i Zbawienie wszystkich narodów, ukazuje siê w ¿yciu liturgicznym
Ko�cio³a ludziom, do których ten Ko�ció³ zosta³ pos³any i w�ród których siê
zakorzeni³. Ko�ció³, z racji swej powszechno�ci (katolicko�ci), ogarnia w swojej
jedno�ci wszystkie prawdziwe bogactwa ró¿nych kultur89.

Obecnie w Ko�ciele u¿ywane s¹ nastêpuj¹ce tradycje liturgiczne, czyli
obrz¹dki: ³aciñski (g³ównie rzymski, ale tak¿e obrz¹dki niektórych Ko�cio³ów
lokalnych, jak obrz¹dek ambrozjañski, czy te¿ obrz¹dki pewnych zakonów),
bizantyjski, aleksandryjski (lub koptyjski), syryjski, ormiañski, maronicki i chal-
cedoñski. Sobór Watykañski II uzna³ równo�æ w prawach i godno�ci wszyst-
kich prawnie uznanych obrz¹dków, wyra¿aj¹c pragnienie zachowania ich
w przysz³o�ci i zapewnienia im wszelkiego rozwoju90.

Katechizm Ko�cio³a Katolickiego, w koñcowej czê�ci tej problematyki,
nawi¹zuj¹c do nauczania soborowej Konstytucji o liturgii �wiêtej o dostoso-
waniu liturgii do charakteru i kultury oraz tradycji ró¿nych narodów (KL 37�
40), stwierdza, ¿e misterium Chrystusa winno byæ obwieszczane wszystkim
narodom dla sk³onienia ich do pos³uszeñstwa wierze (Rz 16,26). W tym
celu

powinno byæ g³oszone, celebrowane i prze¿ywane we wszystkich kulturach tak,
by nie niszczy³o tych kultur, lecz s³u¿y³o ich odkupieniu i dope³nieniu. Wiele dzieci
Bo¿ych w³a�nie ze swoj¹ kultur¹ ludzk¹, przyjêt¹ i przemienion¹ przez Chrystusa,
i za jej po�rednictwem ma przystêp do Ojca, by Go uwielbiaæ w jednym Duchu
(KKK 1204).

Katechizm przypomina w tym kontek�cie, ¿e Ko�ció³ jest stró¿em
niezmiennej czê�ci w liturgii, która pochodzi z ustanowienia Bo¿ego, ma
natomiast prawo, a nawet niekiedy powinien dostosowywaæ czê�æ liturgii
podlegaj¹c¹ zmianom � do kultury narodów, które aktualnie przyjmuj¹
Ewangeliê (por. KKK 1205). Trzeba jednak zawsze d¹¿yæ do tego, aby ró¿-
norodno�æ liturgiczna by³a �ród³em ubogacenia, a nie przyczyn¹ napiêæ i nie-
porozumieñ; ró¿norodno�æ nie powinna szkodziæ jedno�ci, która wyra¿a siê
w wierno�ci wspólnej wierze, sakramentalnym znakom, które Ko�ció³

89 Por. KKK 1202.
90 Por. KKK 1203; KL 4.
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otrzyma³ od Chrystusa, oraz hierarchicznej wspólnocie. Dlatego adaptacja
kulturowa wymaga nawrócenia serc, a je�li to konieczne, tak¿e zerwania
ze zwyczajami niezgodnymi z katolick¹ wiar¹91.

Summary

PASCHAL MYSTERY OF CHRIST MADE PRESENT IN THE LITURGY

ACCORDING TO THE CATECHISM OF THE CATHOLIC CHURCH

  
The Catechism of the Catholic Church given to her by John Paul II on October 11,

1992 faithfully and orderly presents the teaching of the Scripture, lively Tradition
and the authentic Magisterium of the Church as well as the spiritual heritage
of the Church Fathers, Doctors, and Saints. The Catechism was developed so that
the whole people of God could gain better knowledge and understanding of the Chri-
stian mystery. The content of the Christian mystery is presented in the four inter-
related parts of the Catechism. The Christian mystery is: the subject of faith � the Creed
(part 1); celebrated and handed on in the sacred liturgy (part 2); the light for
the Christian life (part three) and the basis for the prayer (part four).

The article focuses on two chapters of the second part of the Catechism, entitled
The Celebration of the Christian Mystery, which show that the work of saving
the world was accomplished by Christ the Lord �principally by the Paschal mystery
of his blessed Passion, Resurrection from the dead, and glorious Ascension� (cf. CCC
1067; SC 5). By this mystery Christ realized the eternal divine plan and let its continu-
ation to his Church that celebrates the Paschal mystery in the liturgy. The Church
proclaims and celebrates the mystery of Christ so that the faithful may live from
it and bear witness to it in the world: �For it is in the liturgy, especially in the divine
sacrifice of the Eucharist, that �the work of our redemption is accomplished,�
and it is through the liturgy especially that the faithful are enabled to express in their
lives and manifest to others the mystery of Christ and the real nature of the true
Church� (CCC 1068; SC 2).

The author of the article attempted to show that the Catechism passes to all
the faithful the essential teaching of the Church that the Christian liturgy not only
recalls the events accomplished for our salvation, but also actualizes them and makes
them present here and now. The Paschal mystery of Christ is celebrated, yet not repe-
ated; it is particular celebrations that are repeated and in each of them takes place
the outpouring of the Holy Spirit that makes the unique Mystery present (cf. CCC
1104). Therefore, the great mysteries of salvation take place in the liturgy through
the presence of Christ and the power of the Holy Spirit.

91 Por. KKK 1206; Jan Pawe³ II, Jan Pawe³ II, List Apostolski w dwudziest¹ pi¹t¹
rocznicê, nr 16.
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