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I.. MSZA ŚW. OFIARĄ SPOŁECZNĄ

Istnienie Boga jest przede wszystkim aktem i przedmiotem 
wiary; w jeszcze większym stopniu potrzebna jest wiara w przy
jęciu istnienia Boga osobowego, owszem osobowego Boga: jedne
go w trzech osobach, Trójcy Świętej. Najskrupulatniej popraw
nym rozumowaniem nie można by dojść do poznania z absolutną 
pewnością istnienia jednego Boga trój osobowego. Owszem ro
zum wiódł od dawien dawna do Boga. Był to jednak Bóg bliżej 
nie określony. Był to Bóg: wyobraźni, mitu, był to wreszcie 
u narodu wybranego jeden Bóg. O Trójcy Sw., o jedności bóstwa
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w troistości, rozum ludzki niczego nie powiedział, a po objawie
niu tej prawdy przez Jezusa Chrystusa rozum może usiłować 
i usiłuje poznać jej treść, a przede wszystkim to, że prawda ta 
nie zawiera w sobie sprzeczności, że może istnieć jedność w troi
stości. Prayjąwszy jednak aktem wiary istnienie jednego Boga 
w trzech osobach rozumem nie tylko można poznawać przebo
gatą treść tego dogmatu, ale snuć rozważania na cały, chyba 
niewyrażalny, szereg tematów i problemów bezpośrednio czy 
pośrednio z tego dogmatu wypływających, m. Ln. z pewnością 
rozum krytyczny musi natknąć się na zagadnienie kultu. Dla
czego? Z tej prostej przyczyny, że pojęcie Boga zakłada utożsa
mianie Go z lepiej czy-gorzej pojętą personifikacją doskonałości, 
a skoro Bóg jest' i musi być Istotą doskonałą, to z faktu tego 
płynie nie tylko Jego moc i mądrość, ale konieczność ustosun
kowania się do Niego tych, którzy tę prawdę przyjm ują i Ją 
wyznają. Bóg, niezależnie od sposobu pojmowania Go, jawił się 
i jawi w różnych religiach i wyznaniach jako istota doskonalsza 
od ludzi, mędrsza, potężniejsza, wszechmocni ej sza, istota, której 
trzeba okazywać uległość, owszem starać się jednać dla siebie 
Jej przychylność. Rozum domaga się uznania tej istoty dosko
nalszej, podporządkowania się jej i oddania jej czci, hołdu, 
kultu.

W starych i współczesnych religiach pogańskich oraz w religii 
starozakonnej spotykamy składanie Bogu ofiary jako wyrazu 
najwyższej czci, jako istoty kultu, przy czym składano Bogu 
w ofierze: niekiedy ludzi i dzieci, zwierzęta, płody rolne, wi
no itp. Składano w  ofierze, to znaczy wyzbywano się tych przed
miotów: niszczono je, palono, zabijano. Celem zaś składania Bo
gu tych ofiar było: przebłaganie bóstwa, złożenie podziękowa
nia i hołdu, uproszenie łaskawości, pomocy. W Liście do Hebraj
czyków Sw. Paweł jednak wyraźnie sprawę postawił: odgrodził 
religie pogańskie i starotestamentową od chrzęścijańskiej, oce
niając wartość dotąd składanych Bogu ofiar: „Nie podobna bo
wiem, aby krew wołów i kozłów mogła zgładzić grzechy11 (X, 2).

Jezus Chrystus przynosząc nowe spojrzenie na Boga, dając 
doskonalszą o Bogu naukę nie zniósł wszakże istoty kultu, nie
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zniósł instytucji ofiary. Składane jednak dotąd ofiary zwłaszcza 
w świetle grozy i skutków grzechu pierworodnego"'nie mogły 
dać Bogu ani pełnego zadośćuczynienia, jeśli idzie o przeszłość, 
ani zjednać przychylności i łaskawej pomocy Boga w teraźniej
szości i w przyszłości. Pogański bóg kaprysu, starotestamento- 
wy bóg zemsty i grozy: Jahwe, grecki bóg o ludzkich przywa
rach i słabościach — Zeus, został zdetronizowany. Chrystus gło
sił Boga, który jest Miłością! Chrystus głosił Boga, który jest 
Prawdą, Dobrem, Pięknem, Życiem: Wiecznością Doskonałą, Do
skonałością Wieczystą! Alfą i Omegą! — do którego należy mó
wić: „Ojcze nasz, któryś jest w niebie“...

Przepych prostoty Boga, głoszonego przez Syna Bożego, wiel
kość personifikacji Miłości — Boga i faktyczny stan oddalenia 
ludzkości od Boga i niemożności dojścia do Niego — wskazy
wały, że i istota kultu — ofiara — dotąd na różne sposoby 
praktykowana, nie docierała do Boga, ani Go nie przebłagała za 
grzechy, ani nie mogła też w konsekwencji jednać Jego dla 
ludzkości, przychylności rpomocy. Dlatego Chrystus udoskona
lając pojęcie Boga, udoskonalił też wpierw słownie pojęcie ofia
ry, którą trzeba Bogu składać, a potem sam stał się Ofiarnikiem 
i Ofiarą, i nakazał ludzkości taką właśnie ofiarę składać Bogu 
w Nowym Zakonie, w nowej religii, w religii chrześcijańskiej.

Pobyt Chrystusa na ziemi, wszystkie Jego nauki i czyny zmie
rzały do złożenia Bogu, Trójcy Świętej, nowej ofiary, ofiary 
doskonałej. Stajnia betlejemska, Nazaret, Kana Galilejska i inne 
liczne cuda, kazanie na Górze i inne liczne nauki, słowem całe 
życie i cała działalność Chrystusa zmierzała do złożenia Bogu 
doskonałej ofiary! I Chrystus ofiarę tę rzeczywiście złożył: 
wpierw w sposób.bezkrwawy w Wielki Czwartek w Wieczerni
ku, a nazajutrz w Wielki Piątek — w sposób krwawy — w spo
sób pełny! Nakazał też, aby odtąd Bogu tylko taką ofiarę skła
dać. „To czyńcie na moją pamiątkę" (Łuk. XXII, 19).

Chrystus zmienił, a raczej niebywale udoskonalił dwa istotne 
składniki ofiary: ofiarnika i przedmiot ofiary. Dotąd ofiarę Bo
gu składali upoważnieni przez społeczności ludzkie ofiarnicy —
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kapłani, przy czym ofiara, przedmiot składany, nigdy nie utoż
samiała się z ofiarnikiem. Tak, na przedmiot ofiary składano 
grzechy swoje, na przedmiot ofiary składano prośby swoje — 
i spodziewano się, iż ofiara ta  przez jej wyzbycie się — dotrze 
do Boga! Teraz Chrystus w jednej osobie stał się ofiamikiem- 
kapłanem i przedmiotem ofiary. Będąc sam Bogiem, chociaż 
czasowo w  postaci ludzkiej, i jako ofiarnik, i jako przedmiot 
ofiary — dotykał Boga, Trójcę Sw., niósł Jej przebłaganie za. 
grzechy ludzkie, przedkładał Jej błaganie o łaskawość, o pomoc.

„A gdy oni wieczerzali, wziął Jezus chleb, błogosławił i łamał, 
i dał uczniom swoim mówiąc: Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało 
moje. A wziąwszy kielich, dzięki czynił i dał im mówiąc: Pijcie 
z tego wszyscy. To jest bowiem Krew moja Nowego Testamen
tu, która za wielu wylana będzie na odpuszczenie grzechów1' 
(Mat. XXVI, 26—28). Chleb stał się Ciałem, wino Krwią Chry
stusa — oddzielone zaś od siebie symbolizowały śmierć Chry
stusa — Ofiary i Ofiarnika „na odpuszczenie grzechów11. Śmierć 
realna, fizyczna, krwawa nastąpiła nazajutrz w Wielki Piątek 
na krzyżu. Słowa jednak o ponawianiu tej nowo testamentowej 
ofiary wypowiedział Chrystus nie w piątek z krzyża, a w czwar
tek w Wieczerniku w czasie wieczerzy. Dowód to, że w Nowym 
Testamencie należy składać Trójcy Sw. ofiarę taką, jaką Chry
stus złożył w Wieczerniku, a więc bezkrwawą, ofiarę, którą skła
da Bogu Chrystus, a w której chleb staje się Ciałem, a wino 
Krwią Chrystusa. Tą ofiarą jest Msza Święta.

Kto pierwszy z apostołów, kiedy i gdzie, oraz w jaki sposób 
odprawił po Chrystusie pierwszą Mszę Sw., czyli złożył na spo
sób nowotestamentowy ofiarę Trójcy Sw. — pewnie do tej pory 
nikt nie wie. Na podstawie jednak najstarszych formularzy 
mszalnych, fragmentarycznych wzmianek u Ojców Kościoła oraz 
na podstawie planu nabożeństw starotestamentowych możemy 
drogą wnioskowania wysunąć hipotezy i dać wskazania prak
tyczne.

Z pewnością apostołowie gromadzili wiernych wyznawców 
Chrystusa w celu ponawiania ustanowionej przez Chrystusa ofia-
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;ry, którą nazywano również m. in. „łamaniem chleba“ — w do
mach prywatnych, w katakumbach, czyli w podziemnych cmen
tarzach. Sw. Paweł pisze do Koryntian (I): „Uciekajcie od bał
wochwalstwa. Przemawiam jako do mądrych, wy sami rozsądź
cie, co mówię. Kielich błogosławieństwa, któremu błogosławi
my, czyż nie jest uczestnictwem we Krwi Chrystusowej? A chleb, 
który łamiemy, czy nie jest uczestnictwem V/ ciele Pańskim? 
Bo wielu nas jest jednym chlebem i jednym ciałem, wszyscy, 
którzy jednego chleba uczestnikami jesteśmy'4 (X, 14—17). 
W części pierwszej odmawiano wspólnie lub śpiewano psalmy. 
Czytano wyjątki Pisma Sw. Starego Testamentu, ale przede 
wszystkim odtwarzano sobie nauki Chrystusa, a później teksty 
innych Ksiąg Pisma Sw. Nowego Testamentu. Apostoł, względ
nie później biskup, przytoczony tekst objaśniał, czyli mówił ka- 
zanie-homilię, które poprzedzało, a raczej kończyło wspólne wy
znanie wiary: wierzę w Boga, czyli skład apostolski. Po czym, 
być może po krótkiej przerwie, w czasie której wychodzili ka
techumeni, następowała właściwa ofiara, właściwa Msza Sw., 
której istotnymi momentami było wypowiedzenie przez apostoła 
lub biskupa, a później kapłana słów Chrystusa w czasie Ostatniej 
Wieczerzy, a więc słów konsekracyjnych i spożycie przez uczest
ników Ciała i Krwi Pańskiej, czyli Komunia. Czynnościom tym 
świętym z pewnością towarzyszyły modlitwy, może i śpiewy 
wspólnie wykonane, a zwłaszcza Ojcze nasz — Modlitwa Pańska, 
oczywiście wszystko to odbywało się w języku zrozumiałym dla 
wszystkich obecnych.

Możemy przyjąć, że pierwsze Msze Sw., albo Msze Sw. 
w pierwszych wiekach odprawiane były przez apostołów, potem 
biskupów i kapłanów na ogół w niedziele, potem w dni pamiętne 
z zdarzeń z życia Chrystusa, Maryi Panny, Świętych: apostołów, 
męczenników itp., pewnie w  godzinach wieczornych, albo 
wczesnorannych — „o brzasku dnia“. Mszy Sw. przewodniczył 
apostoł, biskup lub kapłan, którzy w zastępstwie Chrystusa byli 
ofiarnikami, a obecni wierni współuczestniczyli: śpiewem, 
uczestnictwem w „Ciele; Krwi Pańskiej1' i wspólnym recytowa
niem modlitw. Liturg i wierni stanowili społeczność, która Bo
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gu składała ofiarę. Tej ofiary nie składał Bogu tylko sam liturg. 
Nie, Msza św., czyli ofiara nowotestamentowa od samego po
czątku była ofiarą społeczną, która przez długi czas nie była na
wet porównywana z jakimkolwiek innym nabożeństwem. Poboż
ność późniejszych wieków stworzyła* a dopiero średniowiecze 
tak namnożyło różnych nabożeństw, że poczęły one przesłaniać 
właściwą ofiarę.

Kościół Polskokatolicki chcąc jak najbardziej być Kościołem 
apostolskim, Kościołem pierwszych wieków chrześcijaństwa, 
pragnie również Mszy św. przywrócić jej pierwotną rangę, prze
de wszystkim chce, aby Msza św. była ofiarą społeczną, a nie 
tylko czynnością biskupa lub kapłana.

II. PEŁNY UDZIAŁ WIERNYCH W MSZY SW.

Zanim omówimy bardzo konkretnie praktyczny udział wier
nych we Mszy Św. jako współ ofiar ników z kapłanem, jako głów
nie zastępującego Chrystusa-Ofiarnika, pragnę jeszcze omówić 
moim zdaniem kilka ważnych prawd.

A- Uwagi w stępne

1. Liturgiem, a więc przewodnikiem i głównym, koniecznym 
ofiarnikiem we Mszy Sw. jest biskup, a w jego imieniu i z jego 
mandatu również kapłan. Wynika z tego, że bez biskupa, 
względnie bez kapłana nie może być spełniona ofiara mszalna; 
wynika z tego też, że bez biskupa i kapłana nie mogą być speł
nione najistotniejsze elementy Mszy Sw., albo inaczej: pewne 
funkcje we Mszy Sw. może spełniać tylko biskup lub kapłan, 
inne mogą i powinny być spełniane przez wszystkich obecnych 
w kościele razem z ofiarnikiem (celebransem) lub też jego funk
cje, modlitwy powinny być przez wiernych potwierdzane. Tu 
już można stwierdzić, że np. Kanon może być realizowany tylko 
przez ofiarnika, a obecni w kościele, współofiarnicy modlą się 
razem z kapłanem, jednak po cichu, lub głosem przyciszonym.
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2. Mszy św. nie można porównywać z żadnym innym nabo
żeństwem. Ani nieszpory, ani Gorzkie Żale, ani Godzina Świę
ta, ani nabożeństwo majowe — chociażby nabożeństwa te były 
bardzo piękne, uroczyste, długie — nie zastąpią Mszy Sw., a nie 
zastąpią dlatego, że Msza Sw. jest ofiarą, te zaś i inne nabożeń
stwa są pobożnymi praktykami, wskazanymi, potrzebnymi, ale 
nie są ani powtórzeniem, ani przedstawieniem, ani uobecnie
niem ofiary: w Wieczerniku i na Krzyżu. Stąd Kościół zobo
wiązuje swoich wiernych do współuczestniczenia w ofierze 
mszalnej przynajmniej w niedzielę i święta, udział zaś w tam
tych nabożeństwach zaleca. Obowiązek współuczestniczenia we 
Mszy Sw. jako ofierze społecznej wypływa również z przyna
leżności do społeczności religijnej, jaką jest parafia: nie tylko 
jednostka ma czcić Boga, ale również społeczność. Biskupowi 
czy kapłanowi samemu nie wolno składać ofiary mszalnej, musi 
być przy tej świętej ofiarniczej czynności obecny przynajmniej 
jeden człowiek, ministrant, jako przedstawiciel społeczności 
ludzkiej, w danym wypadku społeczności kościelnej, parafii. 
Oczywiście, im więcej ludzi współofiaruje z kapłanem, tym  
lepiej.

3. Z publicznego .i społecznego charakteru Mszy Sw. wynika 
również to, że — tak jak było w pierwszych wiekach — Msza 
Sw. nie powinna być nigdy cicha, jest i powinna być zawsze 
albo śpiewana, albo recytowana. Rzecz jasna, iż — jak to i w ży
ciu bywa, niektóre części Mszy Sw. są śpiewane, czy głośno 
mówione, inne ze względu na swoje istotne, pełne powagi i dra
matyzmu znaczenie — są mówione głosem spokojniejszym, cich
szym. Skoro zaś Msza Sw. powinna być zawsze głośno mówiona 
(recytowana) lub śpiewana, muszą i mogą w niej brać ustalony 
udział wszyscy obecni w  kościele. Z tego znowu stwierdzenia 
płynie nowy wniosek: nie może kapłan mówić językiem nie
zrozumiałym dla obecnych, owszem językiem liturgicznym, ję
zykiem mszalnym jest i może być tylko język narodowy. 
Wreszcie — w czasie ofiary mszalnej wszyscy obecni w kościele 
mogą być zajęci tylko czynnościami i modlitwami bezpośrednio 
złączonymi z Mszą Św. W kościele nie może się w  czasie odpra
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wiania Mszy Sw. nic innego dziać: nie można śpiewać pieśni 
skądinąd pięknych i nabożnych w czasie trwania publicznej akcji 
mszalnej z wyjątkiem tych momentów, w których kapłan rów
nież we Mszy Sw. modli się w swojej intencji i w swoim imie
niu (o tym  poniżej); nie można w  czasie Mszy Sw. chrzcić, 
a właściwie nie wolno też spowiadać, ani odprawiać dwóch czy 
więcej Mszy Sw. równocześnie przy kilku ołtarzach. Kiedy 
biskup celebruje, obecni kapłani powinni być w prezbiterium 
i przyjąć z jego rąk Komunię Sw.

4. Przed każdą Mszą Sw. wierni powinni mieć okazje do od
bycia spowiedzi usznej lub zbiorowej przed ołtarzem, aby moż
liwie jak największa liczba obecnych na Mszy Sw. mogła przy
jąć Komunię Sw. i to w zasadzie pod dwiema postaciami. Obecni 
w  kościele na Mszy Sw. powinni być pojednani z Bogiem: bez 
grzechu, bez gniewu, bez nienawiści, owszem przepojeni mi
łością ku Bogu, ku bliźnim, z postanowieniem wyjścia z ofiary 
mszalnej lepszymi. Mówiona zaś w  czasie m inistrantury Spo
wiedź powszechna jeszcze raz wszystkich zgromadzonych razem 
z kapłanem ma ukorzyć przed Bogiem i utrwalić żal za grzechy 
i wzmocnić wolę poprawy swego życia zgodnie z wolą Bożą 
wyrażoną w sposób zasadniczy w Dziesięciu Przykazaniach, czyli 
w Dekalogu i w Dwóch Przykazaniach Miłości, danych nam 
przez najwyższego Ofiarnika Nowego Testamentu — Jezusa 
Chrystusa.

5. Na podstawie praktyki pierwszych i następnych wieków 
częścią składową ofiary mszalnej, wprawdzie części wprowa
dzającej — jest czytanie słowa Bożego i jego wykład — czyli 
kazanie. Powinno ono jednak być osnute na tle perykopy ewan
gelicznej, głoszone zaraz po jej odczytaniu czy odśpiewaniu 
i w zasadzie na każdej Mszy Sw. w ogóle, koniecznie zaś na 
każdej Mszy Sw. w niedziele i święta. Jeśli z racji uzasadnio
nych powinno być wygłoszone tzw. kazanie okolicznościowe, 
można je wygłosić po Mszy Sw. po wypowiedzeniu zapowiedzi, 
zaduszek i innych komunikatów parafialnych, albo przed Mszą 
Sw.; w czasie Mszy Sw. po ewangelii powinna być zawsze wy
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głoszona homilia (10—20 minut), komunikaty zaś zawsze przed 
albo po Mszy Sw.

6. W kościołach wielkich powinno się dążyć do założenia in
stalacji głośnikowej; mikrofon powinien być na ołtarzu i na 
ambonie.

7. Idąc do kościoła w celu współuczestniczenia w ofierze 
mszalnej zarówno kapłan — on przede wszystkim, ale i wierni 
powinni zdać sobie sprawę, że przychodzą tu do kościoła, by 
złożyć Trójcy Sw., naszemu najlepszemu Ojcu i Stwórcy, ofiarę: 
hołdu, czci, żalu, prośby, dziękczynienia. Bardzo często spoty
kany bezduszny mechanizm udawania się do kościoła trzeba 
zastąpić pełną świadomością, że idę do domu Bożego, by się 
modlić, by złożyć Bogu razem z swoim proboszczem ofiarę, 
którą nazywamy Mszą Świętą. Świętość tego wielkiego aktu 
społecznego i świadomość współuczestniczenia w nim wymaga 
odpowiedniego nastawienia ducha a również odświętności no
szonych szat. Kapłan jako ofiarnik przywdziewa odpowiednie 
szaty liturgiczne, wierni zaś powinni również poza odpowiednim 
duchowym nastawieniem ubrać się tak, jak tego wymaga świę
tość i powaga miejsca i mającego być złożonym aktu ofiami- 
czego.

B. W skazania praktyczne

Jak wyglądał dokładnie formularz Mszy Sw., porządek jej 
odprawiania itp. w pierwszych latach po śmierci Chrystusa a na
wet w pierwszych wiekach dotąd nie wiemy. Od długich jednak 
wieków w Kościele Katolickim Wschodnim i Zachodnim 
i w pierwszym jeszcze tysiącleciu i w drugim — przyjęto 
wpierw Sakramentarz-e, a potem Mszały. Kościół Polskokatoli- 
cki, jako wywodzący się z Kościoła Zachodniego, używa do skła
dania ofiary mszalnej mszału zachodniego, oczywiście w  języku 
polskim. Czy taki jego układ jest najwłaściwszy czy nie, można 
by dyskutować. Z pewnością możliwe są zmiany, ulepszenia, 
poprawki. Obecnie kapłan polskokatolicki składając Bogu ofiarę
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mszalną posługuje się Mszałem, a pamiętając, że jest przedsta
wicielem Kościoła jako liturg stosuje się do przepisów liturgicz
nych. Swoje indywidualne właściwości zużywa j zużyć może 
w prywatnych swoich modlitwach. W odprawianiu Mszy Sw. 
stara się o to, aby ona wyglądała na zewnątrz zawsze i wszędzie 
tak samo. Pomagają mu w tym uwagi wydrukowane w części 
wstępnej Mszału oraz Przewodnik liturgiczny.

Każdy wyznawca świecki do pełnego uczestniczenia we Mszy 
Sw. potrzebuje koniecznie modlitewnika „Ojcze nasz“ (do na
bycia w Wydawnictwie Literatury Religijnej, W-wa, Wilcza 31, 
cena 35 zł) i ewentualnie naszego Śpiewnika, który ukaże się 
w  tym  roku. Z modlitewnika potrzebne są modlitwy stałe, nie
zmienne Mszy Św., wydrukowane na stronach 65—116, ewen
tualnie pieśni, wydrukowane na stronach 436—608. Części 
zmienne czyta głośno lub śpiewa celebrans.

Obecnie podam praktyczne uwagi o pełnym uczestniczeniu 
wiernych w Mszy Sw. niedzielnej, zwanej Sumą, które moim 
zdaniem uważam za słuszne. Po spowiedzi kapłan, organista lub 
'ktoś wyznaczony z wiernych intonuje — gdzie jest taki zwy
czaj — pieśń: „Do Ciebiem przyszli1* („Rytuał Kościoła Polsko- 
katolickiego“, str. 11), albo jakąś pieśń przygodną (Modlitewnik, 
śtr. 569—589), np. „Kto się w opiekę“ (3 zwrotki), albo ,.Boże! 
w dobroci“ (3 zwrotki), albo inną według wyboru. Kapłan 
w tym czasie ubiera się w zakrystii do Mszy Sw. Kiedy lud 
kończy wyznaczony śpiew, kapłan poprzedzany ministrantami 
wychodzi z zakrystii. Na odgłos dzwonka wszyscy w kościele 
wstają. Kapłan intonuje „Pokropisz mnie“, albo „Widziałem 
wodę“ (Rytuał, str. 7—11) — a lud podejmuje śpiew, kiedy ka
płan idzie środkiem kościoła i kropi wodą święconą, każdy wier
ny w odpowiedniej chwili żegna się wyraźnie, bez pośpiechu, 
znakiem krzyża świętego. Na śpiewane przez kapłana wersety 
lud odpowiada. Kapłan wraca do zakrystii, a lud siedząc śpiewa 
dalsze zwrotki pieśni rozpoczętej przed pokropieniem. Na od
głos dzwonka lud znowu powstaje, a kapłan przyszedłszy do 
ołtarza, i wykonawszy przepisane czynności, po chwili przyklęka
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na pierwszym stopniu ołtarza, ludzie również klękają, i rozpo
czyna ministranturą Mszę Sw. Ministranturę 'kapłan mówi głośno 
na przemian z ludem (modlitewnik, str. 65—70). Po ministran- 
turze kapłan po stopniach idzie przed środek ołtarza mówiąc 
głośno przepisane mo'dlitwy, a lud mówiąc również te modlitwy 
po cichu — siada. Kapłan mówi głośno Introit, czyli wstępną 
modlitwę, po czym mówi na przemian z ludem Kyrie eleison...; 
jeśli Msza jest śpiewana — tu  lud albo chór śpiewa Kyrie — 
według melodii, wydrukowanej w  Mszale. Kapłan w takim wy
padku czeka aż do ukończenia śpiewu, po czym albo głośno roz
poczyna, względnie intonuje „Chwała na wysokości Bogu“ (o ile 
w danej Mszy Sw. „Chwała** jest przepisana), a Jud powstawszy 
głośno odmawia razem z kapłanem lub śpiewa — ewent. chór — 
cały ten piękny hymn aniełski. Jeśli hymn śpiewa lud lub chór, 
wtedy kapłan po intonacji odmawia go półgłosem i czeka aż 
lud względnie chór ukończy śpiew. Kapłan mówi lub śpiewa 
„Pan z wami“ — lud odpowiada lub odśpiewuje: „I z duchem 
Twoim*'. Następuje modlitwa — oracja.— na której zakończenie 
lud odpowiada lub śpiewa: Amen! Niech tak będzie! Niech się 
tak stanie! Modlitw może być więcej. Po modlitwie lub po 
modlitwach kapłan, a jeśli to jest Msza z asystą, wtedy subdia- 
kon — zwrócony do ludu czyta głośno lub śpiewa. Kiedy kapłan 
jest sam, zwraca się również do ludu i czyta lub śpiewa Lekcję 
z Mszału, który podtrzymuje starszy ministrant lub członek Ra
dy Parafialnej. Na zakończenie lud odpowiada lub śpiewa ra
zem z chórem: Bogu niech będą dzięki.

Kapłan zwraca się do ołtarza i odmawia po cichu tzw. graduał, 
a lud siedząc śpiewa: dalsze zwrotki pieśni przygodnej śpiewanej 
przed Sumą, albo inną pieśń przygodną 2—3 zwrotki. Ministrant 
przenosi Mszał na stronę Ewangelii, a kapłan po odmówieniu 
przepisanych modlitw czeka aż lud ukończy wyznaczony śpiew, 
po czym zwrócony do ludu, jak przy Lekcji, mówi głośno lub 
śpiewa wyjątek Ewangelii św., przeznaczony na daną niedzielę; 
lud stoi. Po skończonej Ewangelii lud odpowiada lub odśpie
wuje razem z chórem: Chwała Tobie Chryste. Po czym orga
nista lub wyznaczony śpiewak intonuje: „Przybądź Duchu
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Swięty“ (modlitewnik, str. 509), lub inną pieśń do Ducha Sw. 
W tym czasie kapłan, o ile ma głosić kazanie-homilię z ambony 
składa manipularz i ornat, udaje się na ambonę i klęcząc tam 
czeka na, ukończenie śpiewu wiernych, po czym wygłasza ka
zanie — tylko kazanie — bez żadnych innych dodatków 
(10—20 minut); kazanie ma być wykładem treści odczytanej 
czy odśpiewanej ewangelii, bez napaści na kogokolwiek, bez 
ogólników, bez frazesów, bez osobistych ambicji; w kazaniu 
należy głosić Chrystusa i Jego naukę. Po kazaniu wraca kapłan 
przed ołtarz i śpiewa „Wierzę w jednego Boga“ — a lud stojąc 
głośno odmawia lub śpiewa sam albo z chórem całe Wyznanie 
wiary. Na słowa: „I przyjął ciało za sprawą Ducha Sw.“... 
kapłan i cały lud przyklęka, po czym znowu powstawszy lud 
śpiewa „Wyznanie“ do końca, a kapłan odmawia je. Na zakoń
czenie na słowa: ,,I życia wiecznego. Amen" — wszyscy się 
żegnają i stoją, kapłan zaś zwróciwszy się do ludu śpiewa: 
„Pan z wami“ — lud odśpiewuje — stojąc — „I z duchem 
twoim1'. Wszyscy siadają a kapłan zaś i wraz z nim lud modli 
się teraz w skupieniu z książeczki. Organy mogą cicho przy
grywać — w kościele zapanowuje powaga i modlitewna cisza. 
Lud razem z kapłanem ofiarowuje Trójcy Sw. chleb i wino, 
razem z kapłanem prosi Boga o przyjęcie tych darów. Jakich? 
Świątyni, w której się modlimy, którą dla chwały Bożej utrzy- 

, mujemy w czystości, w której ku czci Bożej palimy światło, 
utrzymujemy kapłana, by z nami i za nas składał Bogu 
ofiarę: chleb i wino, które dzięki wszechmocy Bożej stanie 
się za chwilę Ciałem i Krwią Pańską. Zewnętrznym wyrazem 
naszego udziału w ofierze Mszy Sw., w utrzymaniu kościoła 
i kapłana, w ofiarowaniu chleba i wina, które symbolizują naj
konieczniejsze czynniki pokarmu i napoju — potrzebne do ży
cia — jest składana ofiara pieniężna na tacę, z którą właśnie 
teraz drugi kapłan, kleryk, albo członkowie Rady Parafialnej 
idą przez kościół. Według swoich możliwości każdy z obecnych 
w kościele powinien raz w tygodniu złożyć odpowiednią ofiarę 
na kult, na Kościół, na to, by Bogu mogła być składana ofiara 
mszalna.
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Dalej razem z kapłanem cały lud w duchu obmywa ręce — 
serce swe — odmawiając psalm „Umywam w niewinności ręce 
swe“. Również razem z pochylonym kapłanem lud modli się 
po cichu z książeczki do Trójcy Sw. i prosi Ją: „Przyjmij Trój
co Święta, tę ofiarę, którą Tobie składamy“... Po skończeniu 
tej modlitwy, kiedy kapłan całuje ołtarz, lud klęka, kapłan zaś 
zwróciwszy się do ludu — organy milkną, w kościele jest 
cisza — mówi głośno, wyraźnie, powoli: „Módlcie się, bracia 
i siostry, żeby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszech- 
mogący“. Lud powoli, wyraźnie i głośno — klęcząc,' mówi: 
„Przyjmij, Panie, ofiarę z rąk jego na cześć i chwałę Twojego 
imienia oraz na pożytek nasz i całego Świętego Kościoła 
Twego “.

Kapłan odpowiada: Amen. Lud siada, kapłan mówi ciche 
modlitwy — sekrety, a lud śpiewa pieśń okolicznościową: 
adwentową, kolędę, wielkopostną iłp. — 2—3 zwrotki; tu  może 
ewentualnie śpiewać też chór. Kapłan zaś po skończeniu ci
chych modlitw czeka na ukończenie śpiewu, po czym rozpo
czyna śpiewać prefację: na wersety odpowiada lud; na słowa: 
„W górę serca“ — wszyscy wstają. Na zakończenie wszyscy 
razem z kapłanem mówią: Święty, Święty, Święty — lub śpie
wają: jeśli śpiewa się „Święty “ — kapłan może rozpocząć Ka
non dopiero po zakończeniu śpiewu. Następuje najistotniejsza 
część Mszy Sw. W kościele musi panować cisza, jedynie orga
ny mogą grać jednak niezbyt głośno, a wszyscy obecni odma
wiają razem z kapłanem modlitwy z modlitewnika (str. 90 i na
stępne). Początek Kanonu wskazuje też bardzo wyraźnie na to., 
że Msza Sw. jest ofiarą społeczną: modlimy się razem z kapła
nem za swoich biskupów, modlimy się za swoich bliskich, za 
wszystkich obecnych w  kościele. Łączmy się w duchu z Ma
ryją Panną, z Apostołami, Świętymi, a zwłaszcza z świętymi 
męczennikami narodu polskiego. Wreszcie razem z kapłanem 
przeżywamy w zupełnej ciszy Wieczernik i Golgotę. Po Prze
istoczeniu — w czasie którego wszyscy powinni klęczeć — 
jeszcze raz z kapłanem prosimy Boga, aby tę ofiarę mszalną, 
teraz już Jezusa Chrystusa — raczył przyjąć. Po czym wspo



78 (14) Bp M A K S Y M I L I A N  RODF.

minamy tych, którzy już od nas odeszli i polecamy ich dusze 
miłosierdziu Bożemu; znowu element społecznego charak
teru Mszy Sw. i więź żywych z umarłymi. Prosimy Boga
0 pamięć dla nas grzesznych. Wreszcie powstawszy mówimy 
półgłosem za śpiewającym głośno kapłanem najpiękniejszą 
modlitwę: „Ojcze nasz, któryś jest w niebie11... Po czym 
wszyscy klękają, a kapłan głośno mówi przepiękną modlitwę 
błagalną: „Wybaw nas prosimy Cię, Panie, od wszelkich niesz
część..., racz łaskawie udzielić nam pokoju za dni naszych, 
abyśmy wsparci pomocą miłosierdzia Twego od grzechu byli 
zawsze wolni i od wszelkiego niepokoju bezpieczni*1...

Wreszcie: „Pokój Pana — prosi kapłan Boga — niech bę
dzie zawsze z wami“.

A dalej razem z kapłanem wszyscy mówią, albo śpiewają 
(ew. chór):

„Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata1'... (3 razy;.
Za chwilę ma nastąpić Komunia św., wpierw kapłana, potem 

wiernych. Toteż kapłan teraz odmawia trzy modlitwy mające 
go bezpośrednio i osobiście przygotować do przyjęcia Ciała
1 Krwi Pańskiej. Lud w tym  czasie śpiewa (2—3 zwrotki) pieśni 
eucharystycznej, dalsze zwrotki tej samej pieśni można śpie
wać w czasie Komunii św. wiernych. Kapłan po skończeniu 
trzech wspomnianych modlitw, przyklęka, bierze patenę i Ho
stię św. i mówi: „Panie nie jestem godzien11 — lud śpiewa bez 
przerwy; po czym kapłan spożywa Ciało, a następnie Krew 
Pańską. Dopiero kiedy kapłan odwróci się do ludu z puszką 
i Hostią nad nią trzymaną, a powinien to uczynić, kiedy lud 
skończy śpiewać — w kościele zalega zupełna cisza, wszyscy 
klęczą, a kapłan mówi głośno: „Oto Baranek Boży, oto, który 
gładzi grzechy świata1', po czym już po pierwszym słowie 
w s z y s c y  w kościele mówią razem z kapłanem głośno: 
„Panie, nie jestem godzien...11.

Po Komunii św. kapłan wypełniwszy przepisane czynności 
odmawia głośno modlitwę, zwaną Komunią, oczywiście w tym 
czasie w kościele panuje znowu cisza, aby słowa kapłana były
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słyszane, podobnie w czasie śpiewu modlitw pokomunijnych. 
Na słowa kapłana: Oto ofiara spełniona — wszyscy odśpiewują: 
Bogu. niech będą dzięki. Po czym znowu cisza, wszyscy klęczą 
i razem z kapłanem, który mówi głośno, wierni po cichu, od
mawiają modlitwę do Trójcy Św.: „O Przenajświętsza Trójco 
niech Ci miłym będzie hołd służby mojej. Spraw, aby ta  ofia
ra, którą ja niegodny złożyłem przed obliczem Twego maje
statu, Tobie była przyjemna, mnie zaś i wszystkim, za których 
ją złożyłem, niech z miłosierdzia Twego wyjedna Twą łaskawą 
opiekę. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen“.

Kapłan błogosławi w imię Trójcy Sw. Wszyscy klęcząc 
żegnają się i mówią: Amen. Msza Sw. skończona: Wszyscy 
razem z kapłanem mówią początek ewangelii św. według św. 
Jana: „Na początku było słowo“... Na słowa: „Słowo to ciałem 
się stało“ — wszyscy przyklękają. Na koniec mówi się głośniej 
albo śpiewa się: „Bogu niech będą dzięki".

Kapłan wraca na środek przed stopnie ołtarza i na przemian 
z ludem modli się o pomyślność dla naszej ziemskiej ojczyzny 
(modlitewnik, str. 423—425).

Jeśli kapłan przed Mszą Sw. nie wygłosił zapowiedzi, wia
domości parafialnych itp., czyni to teraz od ołtarza albo z ambo
ny (jednak bez ornatu i manipularza) i głosi ewentualnie krót
kie kazanie okolicznościowe, o ile nie zrobił tego czy nie mógł 
zrobić łącznie z homilią, głoszoną zaraz po ewangelii.

W niektórych parafiach jest zwyczaj śpiewania „Godzinek". 
Można je śpiewać przed albo po Mszy św., nigdy w czasie 
Mszy św. To samo dotyczy ew. „Gorzkich Żali“, czy „Nieszpo
rów". Lepiej jednak te  ostatnie nabożeństwa odprawiać po po
łudniu czy wieczorem z a l e ż n i e  o d  z w y c z a j ó w  i wa
runków lokalnych.

To, co wyżej powiedziano, jest moim zdaniem wielkim już 
zbliżeniem ludu do Mszy Sw. Rzecz jasna, że tak rozumiane 
uczestnictwo wiernych we Mszy Sw. nie zaraz wszędzie będzie 
mogło być wprowadzone. Należy do tego chociaż po
woli jednak systematycznie dążyć. Msze św., w których kapłan
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modli się przy ołtarzu modlitwami mszalnymi, a lud w  koś
ciele w tym czasie śpiewa „Po górach, dolinach", lub odmawia 
Różaniec, albo śpiewa „Godzinki" powinny w kościołach na
szych stać się powoli bezpowrotną przeszłością. Że tak jest 
i pewnie jeszcze długo będzie w kościołach rzymskokatolickich, 
to dla nas żadne usprawiedliwienie: Tam panuje łacina, której 
wierni nie rozumieją, u nas panuje nasz język ojczysty, idzie 
jednak o to, by nie panował on w czasie Mszy Sw. tylko przy 
ołtarzu, ale w całym kościele. W ofierze mszalnej, która jest 
najwyższym wyrazem publicznego kultu katolickiego, wszyscy 
obecni w kościele powinni brać czynny udział: i kapłan jako 
zastępca głównego Ofiarnika, Jezusa Chrystusa, i wszyscy 
obecni w Kościele jako współofiamicy.

Biskup Maksymilian Rode



Ks. dr SZCZEPAN WŁODARSKI

O F 1 A R A
N O W E G O
T E S T A M E N T U

N ie ma religii bez ofiary, przynajmniej bez ofiary w zna
czeniu przenośnym jako aktu pobożnego serca. Różne bowiem 
były i są formy składania ofiar Bogu czy bóstwom. Mogły to 
być akty czysto wewnętrzne, prywatne dla zmysłów raczej mało 
widoczne, albo też akty zewnętrzne jako dary rzeczy zmysło
wych polegające na ich zniszczeniu w sposób ustanowiony przez 
legalną władzę religijną, a to w celu okazania czci i uznania 
najwyższego panowania Boga czy też bóstwa. Ofiarą więc jest 
tak rozlanie wina na cześć rzymskiego Jowisza, jak wrzucanie 
dzieci do świętego pieca na cześć asyryjskiego Molocha, czy po
bożna pielgrzymka muzułmanina do Mekki, względnie zabijanie 
zwierząt na cześć judzkiego Jahwe.

Ofiara jest symbolem. Zwykłe świeckie życie społeczne nie 
może się obejść bez symboliki. Uchylenie kapelusza z głowy, 
ukłon, podanie czy ucałowanie ręki to przecież symbole, to 
umowne znaki wyrażające wewnętrzne uczucia czci lub przy
jaźni. Czyż życie społeczne byłoby bez nich bogatsze lub pięk
niejsze? Wręcz odwrotnie. W życiu religijnym też są niezbędne 
pewne symbole, a jednym z nich jest ofiara wyrażająca we
wnętrzną cześć dla Stwórcy i Pana wszechświata. Przez znisz
czenie jakiejś rzeczy na cześć Boga uznajemy Go Panem życia 
i śmierci, względnie wyrażamy wdzięczność, a może i błaganie
o łaskę.
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Nie wszystko, co,pogańskie, było złe, podobnie jak nie wolno 
potępiać wszystkiego co ludzkie (w kategorii wyłącznie religij
nej). Byłoby przykrą zarozumiałością twierdzenie, że chrześci
jaństwo ma wyłączny monopol na szlachetne porywy serca i wy
rażanie dodatnich stron ludzkiej natury. Wiadomo, że poganie 
byli szczególnie wielkoduszni dla. przedmiotu swego kultu re
ligijnego, chociaż nader często tracili w swej ofiarności umiar 
i stosowali formy odrażające. Bardziej szlachetne i umiarkowane 
formy ofiar posiadali wyznawcy Mojżesza. Stosowali w jerozo
limskiej świątyni ofiary krwawe i bezkrwawe. Chrześcijaństwo 
przyjęło tylko jedną formę ofiary. Jest nią Msza św. — wznio- 
.sła i prosta ofiara bezkrwawa.

Ofiarę Mszy św. ustanowił Jezus Chrystus jako ofiarę No
wego Testamentu. Stało się to podczas Ostatniej Wieczerzy: 
,,A gdy oni wieczerzali, wziął Jezus chleb i błogosławiąc łamał 
i dał im i rzekł: Bierzcie, to jest Ciało moje. A wziąwszy kielich 
i dzięki czyniąc dał im i pili zeń wszyscy. I rzekł im: To jest 
Krew moja Nowego Testamentu, która za wielu będzie wylana“ 
(Mar. 14, 22—24). W Ewangelii wg Mateusza czytamy, że Krew 
Jezusa „wylana będzie na odpuszczenie grzechów11 (26, 28). 
Ewangelista Łukasz przekazał owe słowa w następującym 
brzmieniu: „To jest ciało moje, które za was jest wydane, to 
czyńcie na moją pamiątkę. Podobnie i kielich po wieczerzy, mó
wiąc: Ten jest kielich, Nowy Testament we krw i mojej, która 
za was przelana będzie1' (22, 19—20). Nie inaczef owo wydarze
nie opisał Ap. Paweł w 1 Liście do Koryntian: „Ja bowiem otrzy
małem od Pana, co też wam podałem, że Pan Jezus tej nocy, 
w której był wydany, wziął chleb i dzięki uczyniwszy łamał 
i rzekł: Bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje, które za was będzie 
wydane: to czyńcie na moją pamiątkę. Także i kielich po wie
czerzy mówiąc: Ten kielich jest nowym testamentem we krwi 
mojej. To czyńcie, ilekroć pić będziecie, na pamiątkę moją. Ile
kroć bowiem ten chleb pożywać a kielich pić będziecie, śmierć 
Pańską będziecie zwiastować, aż przybędzie. Tak więc ktokol
wiek by pożywał ten chleb albo pił kielich Pański niegodnie, 
winien będzie ciała i krwi Pańskiej. Niechajże tedy doświadcza
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człowiek samego siebie, a tak niechaj pożywa chleba tego i z kie
licha pije. Kto bowiem pożywa i pije niegodnie, potępienie dla 
siebie pożywa i pije, nie bacząc na ciało Pańskie" (11, 23—29).

Nie ulega wątpliwości, że Jezus Chrystus ustanowił wtedy 
prawdziwą chociaż bezkrwawą ofiarę. Przemawiają za tym m. in. 
względy następujące:

„Wydać za kogo ciało" lub „wylać krew“ znaczy to samo, co 
się za kogoś ofiarować. Podkreślenie, że zawartość kielicha jest 
„krwią Nowego Testamentu" niedwuznacznie nawiązuje do 
krwawych ofiar Starego Testamentu. . .

Przeciwstawienia ofiar starotestamentowych ofierze Nowego 
Testamentu dokonał wyraźniej Ap. Paweł, pisząc do Koryntian: 
„Kielich błogosławieństwa, któremu błogosławimy, czyż nie jest 
uczestnictwem we Krwi Chrystusowej? A chleb który łamiemy, 
czyż nie jest uczestnictwem w ciele Pańskim?... Patrzcie na 
Izraela według ciała, czy ci, którzy pożywają z ofiar, nie są 
uczestnikami ołtarza?" (1 Kor. 10, 16—18). Innymi słowy po
równanie wygląda następująco: Podobnie jak Izraelici pożywa
jący z ofiar złożonych w świątyni jerozolimskiej są uczestni
kami tych ofiar, tak samo chrześcijanie pożywający ciało 
i krew Pańską uczestniczą w ofierze chrześcijańskiej. Zrozu
miałą więc rzeczą jest unikanie jedzenia mięsa z ofiar pogań
skich. Dlatego Ap. Paweł ostrzega: „Uciekajcie od bałwochwal
stwa. Nie możecie pić kielicha Pańskiego i kielicha czartowskie- 
go, nie możecie być uczestnikami stołu Pańskiego i stołu czar- 
towskiego". (tamże, w 14 oraz 20—21).

Rozwinięcia nauki o chrześcijańskim ołtarzu ofiarnym względ
nie „stole Pańskim" dokonał Ap. Paweł w Liście do Hebrajczy
ków. Rzucając nakaz unikania przez chrześcijan kultu starote- 
stamentowego, pisał: „Nie dajcie się zwodzić przeróżnym i ob
cym naukom. Najlepszą bowiem rzeczą jest serce utwierdzać 
łaską, nie pokarmami, które nie pomogły tym, co się o nie ubie
gali. Mamy ołtarz, z którego nie mają prawa jeść ci, co przy
bytkowi służą". (Hebr. 13, 9—10). Apostoł więc poucza, że 
z „ołtarza" chrześcijańskiego czyli z chrześcijańskiej ofiary nie 
mogą korzystać słudzy ofiar Starego Testamentu.
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Samo zestawienie ofiar starozakonnych z ofiarą Nowego Te
stamentu, podsuwa nam myśl, że ofiara Chrystusowa na ołtarzu 
chrześcijańskim jest w taki sam sposób realna jak ofiary skła
dane w  świątyni jerozolimskiej.

Taki sam pogląd na to, co się stało w Wieczerniku mają naj
starsze pomniki literatury chrześcijańskiej, które przechowały 
na piśmie Tradycję Apostolską.

Pismo „Didache" (Nauka Dwunastu Apostołów) powstałe 
w ostatnim trzydziestoleciu pierwszego wieku, tak przedstawia 
chrześcijańskie „przypomnienie" Ostatniej Wieczerzy: „W dniu 
Pańskim schodząc się, łamcie chleb i dzięki czyńcie, wyznawszy 
wprzód wasze grzechy, aby wasza ofiara była czysta. Nikt zaś 
z tych, którzy w niezgodzie z bliźnim żyją,' nie powinien się 
z wami zgromadzić, zanim by się nie pojednał, by wasza ofiara 
nie była zbezczeszczona. Bo to jest owa ofiara, którą Pan prze
powiedział: „Na każdym miejscu i każdego czasu ofiarują mi 
ofiarę czystą". Ten ostatni cytat pochodzi z księgi proroka Ma- 
lachiasza 1, 16. Autor „Didache" aż trzykroć mówi o chrześci
jańskiej (waszej) ofierze podkreślając jej „czystość”. W rozdzia
łach 9 i 10 podaje ponadto modlitwy eucharystyczne, będące 
pierwszym chyba kanonem mszalnym.

Zmarły ok. 166 r. apologeta chrześcijański i męczennik, św. 
Justyn, otrzymał i dalej przekazał naukę głoszącą, że „ofiara 
z mąki pszennej była figurą chleba eucharystii, który Jezus na 
pamiątkę „swej męki nakazał ofiarować". Podobnie jak autor 
„Didache", Justyn przypomina, że ofiarę chrześcijańską przepo
wiedział prorok Malachiasz (Dialog z Tryfonem rozdz. 41). 
W Pierwszej Apologii Justyn zaświadczył nie tylko o wierze 
chrześcijan w rzeczywistą obecność Chrystusa w Eucharystii, ale 
przekazał w skróceniu przebieg składania chrześcijańskiej ofia
ry  w „dniu słońca" czyli w niedzielę. „Nie używamy tego po
karmu — pisze — jak zwykłego chleba albo zwykłego napoju. 
Ten pokarm jest — taką mamy naukę — Ciałem i Krwią tego 
właśnie Wcielonego Jezusa" (1 Apol. rozdz. 65—67). Przemiana 
chleba w Ciało a wina w Krew Chrystusa dokonuje się w mo
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mencie wypowiedzenia przez celebransa słów: „To czyńcie na 
moją pamiątkę. To jest ciało moje...“ (Tamże, rozdz. 66).

Biskup Kartaginy, św. Cyprian, zamączony przez pogańskie 
władze w 258 r. ostro występował przeciw tym, którzy zamiast 
wina ofiarowują w Eucharystii samą wodę, ponieważ jego zda
niem „nie czynią tego, co Jezus Chrystus, Twórca i Nauczyciel 
tej ofiary czynił i uczył“. Według Cypriana, nie wolno zmieniać 
tego co „pizez Boga zostało ustanowione. Bo jeżeli Jezus Chry
stus jest najwyższym kapłanem Boga i złożył z siebie ofiarę 
Ojcu i to nakazał czynić na swoją pamiątkę, oczywiście ten ka
płan prawdziwie w zastępstwie Chrystusa działa, który naśla
duje to, co Chrystus uczynił i prawdziwą i pełną ofiarę wtedy 
ofiaruje Bogu Ojcu, jeśli tak ofiaruje, jak widzi, że Chrystus 
ofiarował" (List 63, nr. 14n).

Tymi słowy św. Cyprian określił też, na czym polega ofiara 
Mszy św. Oto głównym ofiarnikiem jest Chrystus, a kapłan dzia
ła w Jego zastępstwie. Dalej — przedmiotem ofiary jest rów
nież Chrystus, ten sam Chrystus, który złożył z siebie krwawą 
ofiarę na krzyżu, a sposób ofiary w Wieczerniku i na chrześci
jańskim ołtarzu jest taki sam, mianowicie bezkrwawy i sakra
mentalny.

Wyjaśniając trzeba podkreślić, że Msza św. co do swej istoty 
jest tą  samą ofiarą, co Ofiara Krzyżowa — jest tej Ofiary nie 
tylko przedstawieniem, ale i prawdziwą ofiarą, chociaż nie jest 
nową ofiarą czyli nowym „zabijaniem" Chrystusa.

To ostatnie zastrzeżenie skierowujemy pod adresem tych, co 
albo naiwnie, albo demagogicznie głoszą: „żadna ludzka potęga 
nie jest w stanie ponowić śmierci Syna Bożego... Każdy szczery 
i wierzący chrześcijanin wzdryga się na myśl o ponownych cier
pieniach ukochanego Zbawiciela, o jego biczowaniu i męce... 
Wiadomo, że aktu egzekucji Jezusa z Nazaretu dokonali zło
czyńcy. Czyżby ta sama rola przypadła w udziale katolickim 
kapłanom?” W odpowiedzi na to podkreślamy z naciskiem, że 
bezkrwawa ofiara na ołtarzach chrześcijańskich nie jest nową 
ofiarą, nie jest ofiarą danego kapłana katolickiego. Jest ona
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tylko i wyłącznie powtórzeniem jednej jedynej ofiary krzy
żowej Chrystusa i gra tylko rolę przewodu rozprowadzającego 
do danych wyznawców Chrystusa obecnych w świątyni 
wszystkie skutki ofiary krzyżowej.

Powyższe stwierdzenie daje również odpowiedź na zarzut 
wzięty z Listu do Hebrajczyków: ...„Tak też Chrystus ofiarował 
siebie raz jeden, aby odjąć grzechy wielu“ (9, 29), czyli według 
Ap. Pawła nie jest potrzebna codzienna ofiara za grzechy ludz
kie na wzór ofiar Starego Zakonu. Chrystus „nie ma potrzeby, 
jak inni kapłani, składać codziennie najpierw ofiary za swe prze
winienia, a potem za przewinienia ludu. To bowiem uczynił 
raz jeden ofiarowawszy samego siebie” (7, 27). Wynikałoby z te
go, że Chrystus ofiarował się tylko jeden raz na Golgocie, zbędne 
byłoby ponawianie tej ofiary, co rzekomo potwierdza Ap. Paweł 
w innym zdaniu: ,A ni też by często miał ofiarować samego sie
bie jak arcykapłan, który raz w roku wchodzi do miejsca Świę
tego z krwią cudzą. Gdyby bowiem tak było, musiałby był czę
sto cierpieć od początku świata. A le  on teraz na końcu wieków 
raz się ukazał dla zgładzenia grzechów przez ofiarę samego sie- 
bie;‘ (9, 25—26). Potwierdzałby to czwarty cytat: „Bo podczas 
gdy każdy kapłan staje codziennie do służby ołtarza, składając 
często te same ofiary, które nie mogą nigdy zgładzić grzechu, 
ten, złożywszy jedną ofiarę za grzechy, zasiadł na wieki na pra
wicy Bożej oczekując aż nieprzyjaciele jego legną jako podnóżek 
stóp jego. Albowiem jedną ofiarę poświęconych doskonałymi 
uczynił na w ieki“ (10, 11—14).

Wszystkie powyższe cytaty bez wątpienia znajdują się w  Liś
cie do Hebrajczyków, lecz wcale nie można ich odwieść do bez
krwawej ofiary znanej autorowi Didache, św. Justynowi czy 
św. Cyprianowi. Ap. Paweł, pisząc o „jednorazowej“ ofierze 
Chrystusa miał na myśli Ofiarę Krzyża, a nie bezkrwawą ofiarę 
ustanowioną we Wieczerniku. Potwierdza to cytowane już jego 
zdanie z tego samego Listu do Hebrajczyków: „Mamy ołtarz, 
z którego nie mają prawa jeść ci, co przybytkowi służą“. Ap. 
Paweł stwierdza, że chrześcijanie mają „ołtarz“ — a gdzie
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ołtarz — tam ofiara. Tylko ta ofiara jest inna, niż Hebrajczy
ków, mianowicie „ofiara chwały" (13, 15), znana już od pierw
szych lat istnienia chrześcijaństwa Eucharystia, nie mająca nic 
wspólnego z „ofiarą wołów i cielców".

. Pcza tym kontekst wspomnianych cytatów mówi o grzeszno
ści kapłanów hebrajskich i bezgrzeszności Chrystusa, który je
dyną. ofiarę złożył nie z& 'swoje winy, lecz za grzechy całego 
świata. Ofiara eucharystyczna tej ofiary nie powtarza w iden
tyczny sposób, ale ją przypomina w  tym  celu, by rozlana na 
Golgocie krew Jezusa, „pośrednika Nowego Testamentu" po
przez wszystkie wieki i lądy „wołała głośniej niż krew Ablai<; 
(List do Hebr. 12, 24).

Nie znaczy to, że Ofiara Nowego Testamentu polega wyłącz-: 
nie na przypomnieniu lub dramatycznym przedstawieniu ofiary 
krzyżowej Chrystusa. Jest to również sama w sobie prawdziwa 
ofiara i pełna ofiara, chociaż nie „nowa11 ofiara. To niejako 
ściągnięcie na ołtarz skutków ofiary krzyżowej do konkretnych 
warunków życia religijnego wierzących chrześcijan, na iktórych 
spływa wszystko to co niesie z sobą śmierć Chrystusa na Gol
gocie.

Ks. dr Szczepan Włodarski
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W A L K A  
O JĘZYK  POLSKI 
W L I T U R G I I

W alkę o język polski w liturgii rozpoczęto w Polsce dopiero 
w  wieku XVI, w dobie reformacji. I nie można się temu 
dziwić, gdyż w okresie poprzedzającym wiek XVI, z wielkim 
trudem, w powolnej ewolucji kształtował się polski język lite
racki, zdobywał sobie należne mu miejsce w  kraju. O wcześniej
szym wprowadzeniu języka ojczystego do liturgii nie mogło być 
mowy, bo właściwie nie istniał jeszcze dobrze ukształtowany, 
obwarowany regułami gramatycznymi, język polski.

Poczynając od wieku X aż po wiek XVI, łacina była w Polsce 
językiem liturgicznym, językiem Kościoła, językiem dokumen
tów państwowych. Z biegiem czasu stała się łacina również ję
zykiem literatury. Pierwsze kroniki, historyczne dzieła, pisano 
wyłącznie w  języku łacińskim. Obok łaciny, język niemiecki, 
był językiem oficjalnym miast. Wprawdzie spora część miesz
czan mówiła po polsku, jednakże sądy i obrady cechów odby
wały się po niemiecku. Dopiero w  wieku XIII zaczyna powoli 
dochodzić do głosu polski dialekt kulturalny, który spełnia 
funkcję pomocniczego języka kościelnego. Duchowieństwo Koś
cioła Rzymskokatolickiego z konieczności, ze względu na pracę 
duszpasterską wśród prostego ludu nie znającego łaciny, mu
siało' posługiwać się językiem polskim.

Mając względy duszpasterskie na uwadze, synody Kościoła 
raz po raz zwracają uwagę na konieczność znajomości języka
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polskiego przez księży zatrudnionych w pracy duszpasterskiej. 
Już w uchwale synodu wrocławskiego z r. 1248 znajduje się 
postanowienie nakazujące księżom uczenia się pacierza po pol
sku. W r. 1257 na synodzie w Łęczycy, prymas Pełka zakazuje 
brania do zarządu szkół kościelnych Niemców, którzy nie znają 
języka polskiego. (T. Milewski, Kościół a język polski, „Znak“, 
46 (1958). W r. 1285 na synodzie w tejże Łęczycy prymas Jakub 
Świnka nakazuje księżom, aby wygłaszali po polsku: Ojcze nasz, 
Zdrowaś, Wierzę i wykład ewangelii. Prócz tego arcyb. Jakub 
Świnka kilkakrotnie ponawiał nakazy, by do poszczególnych 
szkół katedralnych i klasztornych przyjmowano tylko takich 
nauczycieli, którzy znają język polski; by do szkół tych nie 
przyjmowano Niemców nie mających pojęcia o polszczyźnie. 
(W. Taszycki, Obrońcy języka polskiego). Nawiązując do po
wyższych uchwał, biskup krakowski Nanker w  statutach z r. 1320 
nakazywał, aby każdy pleban co niedzielę ludowi Ojcze nasz, 
Zdrowaś, Wierzę, a jeżeli nadto zdoła i Ewangelię vulgariter 
(popularnie) wykładał. (A. Bruckner, Dzieje kultury polskiej
t. I-)-

W wieku XIV i XV język polski nie wychodził w dalszym cią
gu poza potrzeby Kościoła. W języku tym zaczęto tworzyć pieśni 
kościelne, z czasem zaczęto głosić kazania (Kazania Świętokrzy
skie, Kazania Gnieźnieńskie), próbowano tłumaczyć psalmy 
(Psałterz Floriański). Jednakże traktowano język polski w dal
szym ciągu jako język pomocniczy, którym trzeba było posłu
giwać się z konieczności.

W XV wieku wystąpił w obronie języka polskiego wojewoda 
poznański — Jan Ostroróg. Dał on współczesnym sobie i pozo
stawił potomnym dzieło będące zarówno wyrazem głębokiej 
myśli politycznej, jak też przepojone szczerym patriotyzmem. 
Dziełem tym  jest „Monumentum pro Reipublicae ordinatione" 
(Pomnik o naprawie Rzeczpospolitej, albo w nowszym tłumacz. 
„O urządzeniu państwa"). Jan Ostroróg zmierzał w swym dzie
le nie tylko do uporządkowania spraw państwowych, ale też 
do zreformowania Kościoła i należytego unormowania jego sto
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sunku do Państwa. Nie myślał wprawdzie słynny wojewoda 
poznański o zrywaniu więzów z Kościołem, ale dążył do stwo
rzenia podstaw większego usamodzielnienia Kościoła od papie
stwa oraz większej zależności Kościoła od Państwa. Poczucie 
narodowe, wzmagające się w XV wieku wśród Polaków, głów
nie pod wpływem niebezpieczeństwa krzyżackiego, jak też pod 
wpływem przykładu płynącego z Czech (husytyzm), podykto
wały Ostrorogowi w  jego „Memoriale" słowa następujące: „O, co 
za ujma i osława dla wszystkich Polaków! Po wielu miejscach 
w świątyniach naszych odbywają się kazania po niemiecku, 
i to w  miejscu wyniosłym i okazałym; słuchają ich jedna lub 
dwie baby, a tłumy Polaków duszą się tam gdzieś w kąciku 
ze swym kaznodzieją!... Napominam, aby w  tym  języku nie 
kazano. Niech się uczy mówić po polsku ten, kto chce w Polsce 
mieszkać! Chyba że takie z nas półgłówki, że zapominamy, 
iż Niemcy z naszym językiem podobnie obchodzą się u siebie. 
Jeżeli zaś potrzeba takich kazań dla przybyszów, niechże się one 
odbywają gdzieś na ustroniach, bez ujmy dla godności Pola
ków". (Rozdz. XXII „Memoriału11).

Te i tym podobne usiłowania zmierzały do wywalczenia języ
kowi polskiemu poczesnego miejsca — jeśli nie w literaturze 
jeszcze — to przynajmniej w duszpasterstwie kościelnym.

Dopiero reformacja stała się w Polsce, wg wyrażenia Bruckne
ra, „gromem wiosennym, co.ziemię rozkuwa; od niej rozlały sią 
potoki słowa polskiego". Reformacja wyrwała wierzących 
z uśpienia i zobojętnienia religijnego, pogłębiła w  znacznym 
stopniu kulturę umysłową. Zaczęły ukazywać się na rynku księ
garskim broszury, książki o tematyce polemicznej, apologetycz- 
nej, dogmatycznej, w języku narodowym. Wydawano katechizmy 
większe i mniejsze z abecadłem polskim, pieśniami, modlitwa
mi. Przez polemikę z katolikami, ośmieszanie ich wiary, oskar
żenia najróżniejsze, zdobyli polscy zwolennicy „nowinek reli
gijnych" należne miejsce pismu polskiemu i mowie polskiej, 
zmusili katolików rzymskich do chwycenia się tej samej broni. 
Bo na zarzuty po polsku formułowane i rozchodzące się wśród 
dołów plebejskich, trzeba było w  tej samej mowie odpowiedzieć.
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Nastąpił wyłom w uniwersalizmie łacińskim i kościelnym, zna
lazło się w  nim miejsce dla języka polskiego. Reformacja wzbu
dziła w  Mikołaju Reju żywsze zainteresowanie twórczością 
w języku ojczystym i podnieciła do napisania pierwszego, zupeł
nie oryginalnsgo dziełka polskiego pt. „Krótka rozprawa mię
dzy trzema osobami, panem, wójtem i plebanem...", po którym 
nastąpiły inne dzieła.

W XVI też wieku, wraz z wpływami reformacji w Polsce, roz
poczęła się „kampania" o wprowadzanie języka ojczystego do 
liturgii. Postulat ten, łącznie z trzema innymi postulatami: znie
sieniem celibatu duchownych, zniesieniem sądownictwa duchow
nych i wprowadzeniem Komunii Sw. pod dwoma postaciami — 
wys“unął się na pierwsze miejsce w  żądaniach, stawianych przez 
szlachtę reformacyjną Kościołowi katolickiemu.

Szlachta polska w XVI wieku wzrosła już w siłę, nabrała 
znaczenia i zaczęła mieć decydujący wpływ na losy Rzeczpospo
litej. Nic też dziwnego, że zaczęła śmiało zmierzać do naprawy 
ustroju Rzeczpospolitej, wysuwając swój program naprawy pod 
nazwą „egzekucji praw “. W programie tym zawarty był szeroki 
wachlarz zagadnień, obejmujący swym zasięgiem sprawy poli
tyczne, społeczne i religijne. Najważniejszą i zasadniczą rolę 
w programie egzekucyjnym zajmowała religijna reforma za
równo obyczajów jak i nauki. Zreformowania Kościoła postano
wiono dokonać, pod przewodnictwem króla (Zygmunta Augusta), 
na polskim soborze narodowym, o zwołanie którego walczono 
na sejmach od r. 1550 do roku 1565. Wśród postulatów, mają
cych byc przedmiotem obrad, na jedno z pierwszych miejsc 
wysuwał się postulat wprowadzenia języka polskiego do liturgii.

Do walki o zwołanie soboru narodowego, który zrealizowałby 
choćby te inicjalne żądania reformacyjne, stanęli w XVI wieku 
najznamienitsi przywódcy szlacheccy: Mikołaj Sienicki, Szafra- 
niec, Ossoliński, Filipowski, Leszczyński i inni. Już za panowa
nia Zygmunta Starego w r. 1534 szlachta wielkopolska • wystą
piła na sejmiku w Środzie z żądaniem zezwolenia na druk 
książek w  języku polskim: „Prosimy, aby nam księża nie bro
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nili imprymować po polsku historyj, kronik, praw naszych, i tfiż 
innych rzeczy, a zwłaszcza Biblię. Albowiem każą sobie bić rze
czy rozmaite, a czemu też nie mają bić naszym językiem. Tu też 
wielka nam krzywda się widzi od księży. Albowiem każdy na
ród ma swym językiem pisma, a nam księża każą głupimi być“.

Szlachta polska, zwłaszcza ta, która była duchem reformacji 
ogarnięta, na sejmie piotrkowskim w r. 1552 tak ostro zaatako
wała biskupów i króla, że król Zygmunt August zobowiązał się 
zwołać synod narodowy „własną mocą“, aby przyznać szlachcie 
pewne koncesje w wierze, a mianowicie zezwolić na: 1. sprawo
wanie służby Bożej w języku polskim, 2. udzielanie Komunii św. 
pod dwiema postaciami, 3. zniesienie celibatu duchownych. Jed
nakże Zygmunt August nie zwołał soboru narodowego „własną 
mocą“, lecz wysłał do Rzymu posła Maciejewskiego z instrukcją 
zawierającą prośbę o zezwolenie na zwołanie takiego soboru
i przyznanie w/w koncesji w wierze. Papież Paweł IV Caraffa 
nie chciał nawet słuchać tak „nieprzyzwoitych żądań1* i dziwił 
się, jak król mógł się tak dalece zapomnieć, by tego rodzaju 
żądania wysuwać.

Wielokrotnie jeszcze na sejmach żądała szlachta zwołania 
„concilium nationale“, by uzyskać formalną zgodę na wprowa
dzenie języka ojczystego do modlitw liturgicznych oraz wy
egzekwować inne przywileje, lecz czyniła to bezskutecznie.

Szlachta spodziewała się, że przez wywalczenie tych naj
skromniejszych postulatów reformacji doprowadzi do zgody 
w wierze, co przyczyni się do ugruntowania i podtrzymania jed
ności w wielonarodowej, a w  XVI wieku wielowyznaniowej 
Rzeczpospolitej.

Ponieważ nie udało się wprowadzić języka narodowego do 
liturgii w całej Rzeczpospolitej, zaczęto czynić to na własną 
rękę po zborach kalwińskich i ariańskich. Tu, bez pytania o ze
zwolenie, odprawiano nabożeństwa po polsku. Znani reformato
rzy, jak Mączyński, Seklucjan, Gliczner, Grzegorz z Brzezin, 
Piotr z Goniądza, Szymon Budny, Jan Niemojewski, Marcin 
Czechowicz i inni — prawie wyłącznie po polsku pisali. W dzie
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łach ich można znaleźć gorącą obronę nie tylko języka polskiego 
w ogóle, lecz także szereg argumentów przemawiających za po
trzebą wprowadzenia tego języka do modłów liturgicznych w ko
ściele. Wpływowi reformacji, a w  szczególności wpływowi 
kalwinów polskich, zawdzięcza Mikołaj Rej zaszczytne pierwsze 
miejsce w literaturze polskiej. Pod ich też wpływem pisał Rej
o konieczności zastąpienia niezrozumiałych łacińskich modłów, 
modlitwami polskimi: „...Albowiem co jest sprośniejszego jedno 
słuchać tego, czego kto nie rozumie, gdyż łacińskim_albo greckim 
językiem bywają ony święte sprawy sprawowane, albo jakim
kolwiek inem nieznajomem...“ (Z wieku M. Reja, W-wa, 1905, 
Księga Pamiątkowa).

Wielką chlubą reformacji polskiej było wydanie w r. 1563 
Biblii Brzeskiej, przełożonej na język polski przez Piotra Sta- 
toriusa (Stojeński), Grzegorza Orzacjusza, Andrzeja Trzeciskie- 
go, Jakuba Lubelczyka i Jana Łaskiego. Przekładowi temu przez 
długie lata nie dorównały rzymskokatolickie tłumaczenia Biblii. 
Przetłumaczenie Pisma św. na język polski przyczyniło się 
w znacznym stopniu do znajomości języka w zborach protestan
ckich i podniosło kulturę nabożeństw liturgicznych w tych 
zborach.

Najsumienniej i najbardziej szczegółowo zajął się sprawą 
wprowadzenia języka narodowego do publicznych modłów w Ko
ściele — Andrzej Frycz Modrzewski — jeden z najwybitniej
szych pisarzy i myślicieli polskich X-VI wieku. Pomnikowe swe 
dzieło pt. „De republica emendanda“ (O poprawie Rzeczpospo
litej) pisał przez całe życie nieomal, co pewien czas dołączając 
doń coraz to inne traktaty. Po raz pierwszy wydano je w dru
karni Łazarza w Krakowie w r. 1551, wydano okrojone przez 
cenzurę kościelną, niekompletne. W r. 1554 wydał je ponownie 
Oporyn — drukarz bazylejski. W r. 1559 doszło do skutku zbio
rowe wydanie pism Andrzeja Frycza również za granicą przez 
tego samego wydawcę. Resztę pism wybitnego pisarza wydano 
w r. 1590, w drukarni krakowskiej, już po śmierci autora.

Wśród różnych teologicznych traktatów, na jedno z ważnych
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miejsc wysuwa się traktat: „O używaniu języka ojczystego w pu
blicznych modłach kościelnych". Do napisania tego traktatu za
brał się Modrzewski dość późno, bo w  r. 1558, ale za to opraco
wał go szczegółowo i zebrał prawie wszystkie, najważniejsze 
argumenty, wysuwane przez reformację polską, wzorującą się 
zresztą na reformacji Lutra i Kalwina. Bezpośrednią przyczyną 
napisania powyższego traktatu była polemika z kard. Stanisła
wem Hozjuszem, zagorzałym przeciwnikiem reformacji, zacie
kłym obrońcą dogmatów Kościoła rzymskiego. Hozjusz napisał 
w r. 1558 (wydał w r. 1559) dzieło pt. „Dialogus de eo, num 
ćalicem laicis et uxores sacerdotibus permitti ac divina officia 
vulgari lingua peragi fas est“ — (Dialog o tym, czy można ze
zwolić na Komunię pod dwiema postaciami dla ludzi świeckich, 
na małżeństwo duchownych i na sprawowanie służby Bożej 
w  języku narodowym). W szczególny sposób zaatakował Hozjusz 
używanie języka polskiego w obrzędach kościelnych, jak rów
nież potrzebę przekładu Pisma św. na język ojczysty. Zdaniem 
Hozjusza, im mniej lud prosty rozumie to, co się dzieje w Koś
ciele, tym  większym szacunkiem otacza wiarę. Przetłumaczenie 
Biblii na język polski oddałoby głos w sprawaclt religijnych „ry
marzom, tragarzom, piekarzom, krawcom i szewcom". Język pol
ski, jako mało rozwinięty — dowodził Hozjusz — nie nadaje się 
do tego, aby nim wyrażać naukę Biblii. Frycz Modrzewski na
pisał w r. 1558 odpowiedź na polemiczny traktat Hozjusza, 
w łctórej potraktował pobieżnie dwa pierwsze zagadnienia, jako 
uprzednio szeroko opracowane, natomiast w szczególny sposób 
zajął się wykazaniem potrzeby języka narodowego w liturgii. 
Nagromadził w tej odpowiedzi cały szereg argumentów, prze
mawiających za słusznością usunięcia łaciny i zastąpienia jej ję
zykiem ojczystym.

Najpierw sięgnął Modrzewski do argumentu z Pisma św.: 
Apostoł Paweł w I Liście do Koryntian, rozdz. 14, najwyraźniej 
domaga się, aby wszystko co publicznie odbywa się w Kościele 
„służyło pożytkowi ogółu“, czyli zbudowaniu wiernych. Kto zaś 
nie zna języka wiernych wypełniających kościół, niech raczej 
milczy, gdyż w  przeciwnym razie barbarzyńcami byliby dla
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siebie i ten co mówi i ten co słucha. Polecenie św. Pawła nie 
odnosi się tylko do kazań, jak to wykrętnie usiłował tłumaczyć 
Hozjusz, lecz i do modlitw, bo i o nich pisał Apostoł: „Albowiem 
jeślibyśmy błogosławili w duchu, jakże człowiek nieuczony po
wie Amen na twoje dziękczynienie, skoro nie wie co mówi? 
Ty wprawdzie pięknie składasz podziękowanie, lecz nie służy 
ono zbudowaniu drugiego". Przeto słusznie konkluduje Paweł: 
„Wolę w  Kościele pięć słów tak powiedzieć, aby zrozumiano 
mowę moją i abym nią innych pouczał, niż tysiąc słów językiem 
niezrozumiałym'1.

Myśl św, Pawła nie była myślą oryginalną ani nową. Już Moj
żesz i Prorocy pisali swoje księgi w języku znanym ludowi. 
Również Chrystus, nasz Zbawca, przekazał swoją boską naukę 
w tym  języku, który wtedy,lud izraelski miał w użyciu, i w tym 
także byłby pisał, gdyby zamierzał coś pisać. Apostołom dał 
Chrystus moc mówienia wszystkimi językami, aby każdemu na
rodowi mogli głosić ewangelię zrozumiale i z  każdym narodem 
w jego języku się modlić. „O, co za zaślepienie umysłów! — 
wołał Andrzej Frycz Modrzewski. Co za ciemności, gorsze od 
kimmeryjskich! Chrystus chce, abyśmy nie zakrywali zapalonej 
świecy żadnym naczyniem, ani nie trzymali jej w ukryciu, lecz 
byśmy ją ustawili na świeczniku, żeby wchodzący widzieli 
światło. Wy nie chcecie wyłożyć światła modłów błagalnych
i dziękczynnych zrozumiałymi słowami, aby słuchający pojęli, 
lecz osłaniacie je  obcymi wyrazami, aby słuchający nie słyszeli, 
a patrzący nie widzieli*'.

Apostołowie zrozumieli dobrze intencję i myśl Chrystusa Pa
na, dlatego chociaż po hebrajsku ewangelię słyszeli, lecz w in
nym języku przekazali święte tajemnice, w  języku najwięcej 
wówczas na całym świecie używanym. Za ich przykładem inne 
narody, chcąc poznać wolę Boga, przełożyły Jego słowa na swoje 
własne języki.

„Jeśli więc — konkluduje Modrzewski — barbarzyństwem
i szaleństwem ma być publiczne posługiwanie się na zgromadze
niu niezrozumiałymi wyrazami i jeśli to nie jest niczym innym,
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jak rzucaniem słów na wiatr, dlaczego nie usuwa się z kościoła 
tego próżnego miotania słów, tego barbarzyństwa, tego szaleń
stwa?" '

Drugi argument oparł Modrzewski na istocie samej liturgii, 
która jest oficjalnym kultem Kościoła i ze swej istoty winna 
być zrozumiała. Liturgia jest publiczną modlitwą, w której 
wszyscy powinni wziąć żywy udział. W przeciwnym bowiem 
wypadku modlitwa zatraci swój społeczny charakter i stanie się 
prywatną modlitwą kapłana. Kapłan od ołtarza wzywa wszyst
kich do modlitwy: „Módlmy się“, „Składajmy dzięki Panu Bogu 
naszemu”, „Módlcie się bracia, aby moją i waszą ofiarę przyjął 
Bóg Ojciec Wszechmogący", „W górę serca", „Pan z wami". 
Na słowa kapłana powinni odpowiedzieć wierni: „Mamy wznie
sione do Boga", „I z duchem twoim", „Godną i sprawiedliwą 
jest rzeczą" itp. Czyż mogą wierni odpowiedzieć kapłanowi, sko
ro nie rozumieją, co on mówi? W ten sposób Msza św., jako 
wspólna ofiara i modlitwa kapłana i ludu, staje się zwyczajnym 
monologiem lub wielością monologów, gdyż każdy modli się po 
swojemu. Bardzo słuszne stanowisko zajmował tu Modrzewski, 
zwracając uwagę, że niezrozumiałe modły w Kościele podważają 
samą istotę liturgii, choć tymi słowami wprost się nie wyraził.

Trzeci argument uzasadniający niezaprzeczalną konieczność 
zrozumiałych modlitw liturgicznych zaczerpnął Modrzewski z ro
zumu. Słowa są po to, by myśli nasze dochodziły do słuchaczy. 
Sama natura mowy ludzkiej wskazuje na to, że jej istotnym 
zadaniem jest możność porozumiewania się ludzi ze sobą. Jeśli 
zaś nie rozumiemy słów, czyż nie są one „pustym dźwiękiem na 
próżno tnącym powietrze?"

Prócz powyższych argumentów powoływał się Modrzewski na 
dekrety soboru lateraneńskiego, który nakazywał biskupom, by 
dobierali odpowiednich ludzi —  takich, którzy mogliby spra
wować służbę Bożą uwzględniając różnorodność języków i obrzę
dów w danej okolicy. Ponadto przytoczył nawet konstytucję 
cesarza rzymskiego Justyniana (Kodeks Justyniana miał wielki 
wpływ na rozwój prawa w Europie — przyp; red.), nakazującą
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'biskupom, by wraz z kapłanami nie cicho, lecz pełnym głosem 
odprawiali świętą ofiarę i odmawiali modły przy Chrzcie Sw. 
tak, aby wierni słyszeli i aby ich serca zapłonęły większą po
bożnością w chwaleniu Pana Boga. (Por. A. F. Modrzewski,
O Kościele księga druga, P.I.W., 1957, s. 333—350).

Walka o polski język liturgiczny była tylko cząstką programu 
■działania i obszernej pracy pisarskiej Andrzeja Frycza Modrzew
skiego. Zamierzenia jego sięgały znacznie dalej. Wysuwał kon
cepcje zdemokratyzowania całego Kościoła Powszechnego są
dząc, że koncepcje te znajdą uznanie na Soborze Trydenckim. 
Gdy przekonał się, że Sobór ten podtrzymał, a nawet pogłębił 
konserwatyzm Kościoła rzymskiego, wówczas skierował cały 
swój wysiłek ku zorganizowaniu Kościoła Narodowego w Polsce. 
Zwracał się z gorącymi apelami do króla Zygmunta Augusta, 
przypominając mu, że do jego obowiązków należą starania przy- 
-wrócenia jedności Kościołowi. To król powinien zwołać „sobór 
narodowy4', aby na soborze tym przeprowadzić te reformy dla 
'Kościoła w Polsce, których nie wprowadził Sobór Trydencki.

Nie ulega wątpliwości, że wprowadzenie reform proponowa
nych przez Modrzewskiego zmieniłoby strukturę organizacyjną 
Kościoła w Polsce tak, że nie byłby już Kościołem rzymsko
katolickim, lecz stałby się Kościołem polskim.

Dążenia do zorganizowania w Polsce XVI wieku Kościoła Na
rodowego popierał przez pewien okres swej działalności biskup 
włocławski, później prymas Kościoła Rzymskokatolickiego — Ja
kub Uchański. Pozostając w przyjaźni z Modrzewskim, a w za
targu z Rzymem, wysuwał minimalny program reform, który 
pragnął przeprowadzić przy pomocy króla na soborze narodo
wym. Jednym z punktów tego programu było również wpro
wadzenie języka narodowego do liturgii. Jednakże po uzyskaniu 
aprobaty Rzymu na stanowisku prymasa, Uchański nie chciał 
już wracać do swych poprzednich zamierzeń i do końca życia 
pozostał wierny papiestwu.

Tak więc dążenia do zmian organizacyjnych w Kościele, próby 
zorganizowania Kościoła Narodowego, a tym samym zmiany
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w liturgii, usunięcie z niej łaciny, zastąpienie języka łacińskiego 
językiem polskim, nie zostały w XVI wieku zrealizowane. Tylko 
w zborach protestanckich modlono się po polsku. Kościół rzym
ski nie dopuścił do jakichkolwiek zmian w tym względzie. Gdy 
w dodatku w drugiej połowie XVI wieku kontrreformacja roz
poczęła nie przebierającą w środkach działalność, zwalczającą 
wszelką nową, postępową myśl religijną, próby zorganizowania 
Kościoła Narodowego i wraz z nimi zamiana łaciny na język 
polski — ustały na długie lata. Do podjęcia tych prób na nowo 
trzeba było czekać aż do końca XIX wieku.

Myśl o wprowadzeniu języka polskiego do Mszy św. i modlitw 
kościelnych ożyła na nowo w r. 1897 w Stanach Zjednoczonych. 
Kapłan polski, ks. biskup Franciszek Hodur (1866— 1953), przy
pomniał Polakom pracującym na obczyźnie o idei Kościoła Na
rodowego, niezrealizowanej w wiekuXVI; przypomniał nie tylko 
słowem i pismem, lecz przede wszystkim czynem. On to stanął 
w r. 1897 na czele pokrzywdzonych polskich emigrantów 
w Scranton i wraz z nimi położył zręby organizacyjne pod wol
ny, narodowy katolicki Kościół.

Jedną z pierwszych akcji ks. bpa Franciszka Hodura, po for
malnym zerwaniu z Rzymem dnia 16 grudnia 1900 rpku, było 
postanowienie o wprowadzeniu języka polskiego do liturgii. 
Pierwsze nabożeństwo w języku polskim odprawił ks. bp Hodur 
dnia 25 grudnia 1900 roku.

W odezwie do Polaków w Stanach Zjednoczonych, ks. Fran
ciszek Hodur tak pisał o języku polskim:

„Wszakżeśmy dziś najbiedniejsi spomiędzy ludów i tylko ję
zyk zdobi nas przed światem i łączy wszystkich synów Polski 
w jeden żywy naród — niechże więc lud podżwignie ten skarb 
drogi i pozwoli, że my go wyniesiem na tron królewski i zabrzmi 
jego dźwiękami modlitwa Ofiary świętej, pieśń bólu i smutku, 
ale też i nadziei, i triumfu zarazem.

Nieprzyjaciele nasi chcą wydrzeć nam mowę ojczystą, więc 
my umiłowawszy ją bardziej, że wzgardzona i prześladowana —  
uczyńmy ją pośrednikiem pomiędzy narodem a Bogiem (podkr..
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red.). I niech płyną tony polskie słodkie i potężne, rzewne i głę
bokie, to znowu jak piorun straszne i mocne od ołtarza w dusze 
Wasze i serca, robotnicy polscy, i niech płyną po falach oceanu 
aż pod Karpaty i nad Wartę i Wisłę i mówią zdumionym bra
ciom naszym: Oto żyję, otom polska mowa nieśmiertelna. Wzgar
dzona przez cesarzy i królów, dławiona ukazami potężnych tego 
świata, pomiatana często przez własny naród, przychodzę wam 
powiedzieć, że już nie zginę nigdy, bo mnie lud ze swymi kapła
nami wprowadził przed ołtarz Boga“ (Por. ks. E. Narbutto- 
wicz — Ks. bp Franciszek Hodur jako Polak i reformator, „Po- 
słannictwo“, 5—6 (1963).

Ileż dumy narodowej, poczucia godności Polaka — patrioty,, 
przebija z tych słów ks. biskupa Hodura. Słowa te zabrzmiały 
wśród polskich emigrantów jak dzwon potężny, budzący radość- 
i nadzieję, sławiący polską mowę ojczystą. Argumenty rozumo- 
we Frycza Modrzewskiego z XVI wieku znalazły w tym „hym
nie" na cześć mowy polskiej złotą oprawę. Piękna idea sprzed 
stuleci przybrała realne kształty. Po parafiach narodowych- w 
Stanach Zjednoczonych A. P. zaczęli kapłani polscy nie tylko 
przemawiać po polsku, ale również śpiewać Mszę św. tak. że lud 
wierny uwolnił się od kilkuwiecznego „barbarzyńskiego14- 
uczestnictwa w świętych tajemnicach Wszechmocnego Boga.

Latem 1920 r. ks. bp Franciszek Hodur przybył z Ameryki 
do Polski w towarzystwie proboszcza (obecnie Pierwszego Bi
skupa) z Diekson City, ks. Leona Grochowskiego, aby tu,, 
w ojczyźnie; położyć zręby organizacyjne pod Kościół Narodo
wy. Po zorientowaniu się w możliwościach organizacyjnych po
wrócił ks. biskup do Stanów Zjednoczonych, by w sierpniu 
1922 roku przysłać do kraju zdolnego, rzutkiego i energicznego 
organizatora — ks. Franciszka Bończaka. Ks. Bończak przybył 
do Krakowa we wrześniu 1922 roku i już w święto Trzech 
Króli w r.'1923 odprawił w domu misyjnym w Krakowie pierw
sze publiczne nabożeństwo w języku polskim. Ks. Franciszek 
Bończak rozpoczął swą pracę propagandową od wydawania mie
sięcznika „Polska Odrodzona”. Od tej pory na łamach miesięcz
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nika, który potem, po wojnie, zmienił swą nazwę na „Posłan
nictwo", raz po raz ukazywały się artykuły o potrzebie, o ko
nieczności zastąpienia w Mszy św., w szafowaniu Sakramentów 
św., łaciny przez język polski.

Kościół Narodowy w Ameryce i Polsce od wielu lat prowa
dził walkę o język polski w liturgii. Jeśli więc dziś, w dobie
II Soboru Watykańskiego, dowiadujemy się o poważnych ustęp
stwach poczynionych dla języków narodowych w liturgii Koś
cioła Rzymskokatolickiego, jeśli czytamy, że Konstytucja o Li
turgii zezwala na udzielanie Sakramentów św. w języku ojczy
stym i na śpiewanie niektórych części Mszy św . w tymże 
języku — to któż nie przyzna, że i nasz Kościół wraz z Koś
ciołami Reformacji walnie się do tego przyczynił.

Bylibyśmy jednakże niesprawiedliwi, gdybyśmy chcieli zasłu
gę wywalczenia języka ojczystego w liturgii sobie wyłącznie 
przypisać. Wprawdzie Kościół nasz wcześniej o parę lat zaczął 
modlić się po polsku w  Stanach Zjednoczonych, to jednakże 
w ojczyźnie modlitwą polską, polską Mszą św., uprzedził nas 
Starokatolicki Kościół Mariawitów. Mariawici już w roku 1910, 
po zerwaniu z Rzymem, opracowali mszał polski i wprowadzili 
do swej liturgii język polski. Bratni ten Kościół, choć tak spo
niewierany i oplwany w okresie przedwojennym i powojennym 
przez rzymskokatolickich wyznawców, na skutek nieodpowie
dzialnych posunięć i reform jednego ze swych biskupów, wy- 
dźwignął się z dawnych, chwilowych zresztą błędów, i prowadzi 
obecnie rzetelną, solidną i uświęcającą pracę duszpasterską. Za
sługi Kościoła Mariawitów na polu krzewienia polskiego języka 
liturgicznego, jak zresztą i w innych dziedzinach, są nieza
przeczalne.

Walka o język polski w liturgii trwała — jak wykazano w arty
kule — przez długie wieki. W dobie współczesnej zaczynamy 
zbierać jej owoce. Kościół Rzymskokatolicki w Polsce udziela 
już Sakramenty św. po polsku. Spotkać się można z zachwyca
jącymi wypowiedziami wyznawców rzymskokatolickich na ten 
temat. Jakby im zasłonę zdjęto z oczu, słuchają i uszom włas
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nym nie wierzą, jak przebogate skarby ukryte były w liturgii 
chrześcijańskiej, skarby, które zakrywano przed nimi przez dłu
gie wieki wbrew nakazowi Chrystusa Pana, by nie chować 
światła pod korzec. Istnieje też uzasadniona nadzieja, że episko
pat rzymskokatolicki zajmie się w niedługim czasie liturgiczną 
reformą językową we Mszy św. Będzie to dla nas, katolików 
polskich, prawdziwą satysfakcją, bośmy o tyle lat wcześniej 
zrozumieli i w czyn wprowadzili to, nad czym hierarchia kato
licka tak długo myślała. Tak to bywa czasem, że wartości przed 
umysłami jednych zakryte, dla innych są oczywistymi.

Arystoteles, słynny filozof grecki z czasów przedchrześcijań
skich, w Księdze I Pen hermeneias (O wyrażaniu się) tak pisał
o języku narodowym: ...„Język jest dobrem powszechnym, do
brem ojczyzny. Ten więc, kto broni języka ojczystego, broni oj
czyzny na równi z żołnierzem ginącym u jej granic i obu równa 
należy się sława“ .

Sława więc i dla tych wszystkich reformator>w religijnych, 
którzy bronili i bronią języka polskiego w publicznych modłach 
Kościoła.

Ks. dr Edward Bałakier



%5. mgr EDMUND KRZYWAŃSKI

R O Z W Ó J  
H I S T O R Y C Z N Y  
M S Z Y  Ś W I Ę T E J

MSZA SW. W I WIEKU

Msza św. została ustanowiona w nocy, w której „Pan Jezus 
był wydany“ (I Kor. 11, 23). Chrystus Pan wiedząc o mających 
nastąpić cierpieniach fizycznych, poprzedzonych wpierw ago
nią duchową na Górze Oliwnej, na „pamiątkę*' (Łk. 22, 19) 
swego pobytu na ziemi i dla duchowego pożytku ludzi ustano
wił Najświętszy Sakrament.

Odtąd też Eucharystia czyli bezkrwawa Ofiara Wieczernika 
stała się największą świętością chrześcijaństwa.

W Piśmie św. jest poczwórny opis ustanowienia Eucharystii 
przez Chrystusa Pana, a mianowicie u św. Mateusza (26, 26), 
u św. Marka, (14, 22 nn), u św. Łukasza (22, 19n) i u św. Pawła 
(I Kor. 11, 23 nn).

W ciągu wieków wielokrotnie próbowano odtworzyć Ostat
nią Wieczerzę na podstawie znanych tekstów biblijnych. Próby 
te jednak niewiele wniosły materiału na temat formy i obrzę
dów dzisiejszej Mszy św., gdyż Ostatnia Wieczerza, na której 
Chrystus Pan ustanowił Najświętszy Sakrament, nie była ja
kimś nabożeństwem liturgicznym, ale tradycyjnym posiłkiem 
paschalnym Izraelitów (J. Brinktrine, „Die heilige Messe“ , Pa
derborn 1931).

Badania wykazały jedynie wiele punktów stycznych między 
Ofiarą Wieczernika a dzisiejszą Mszą św., a mianowicie:

1) chleb i wino przynoszone jest na stół ofiarniczy (ołtarz),
2) celebrans (ofiarujący) czyni dzięki (Ofiarowanie),
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3) trzymając chleb w rękach błogosławi go i wymawia nad 
nim słowa ustanowienia (konsekracja — Podniesienie),

4) podobnie czyni z winem,
5) konsekrowany chleb łamie i łącznie z konsekrowanym 

winem podaje go wiernym w Komunii św. („wziął Jezus chleb 
i błogosławiąc łamał, i dał im,... a wziąwszy kielich i dzięki 
czyniąc dał im“ (Mk. 14, 22, 23).

Na podstawie znanych tekstów biblijnych i różnych luźnych 
tekstów liturgicznych, których w Nowym Testamencie jest dość 
dużo nie zdołano jednak dotąd ustalić pełnego opisu, w jaki 
sposób Apostołowie spełniali liturgię eucharystyczną.

Z luźnych wzmianek liturgicznych, rozsypanych po księgach 
Nowego Testamentu, ustalono, że nowo nawróceni pierwsi 
chrześcijanie początkowo za przykładem Chrystusa, brali czyn
ny udział w modlitwach synagogalnych razem ze swymi nie- 
nawróconymi ziomkami. Prócz tego chrześcijanie przychodzili 
na swoje własne zgromadzenia, które przypadały w niedzielę 
{Dz. Ap. 20, 7; I Kor. 16, 2), gdzie wielbili Boga trójosobowego 
według nauki Jezusa Chrystusa. Nabożeństwo takie składało 
się (por. Mt. 4, Dz. Ap. 13; I Tym. 4, Tes. 5) z czytania ksiąg 
świętych; z przemowy czyli objaśnienia przeczytanych tekstów; 
z śpiewania psalmów i hymnów; z modlitw za wszystkich 
wiernych, za stany i warstwy ludności.

Dodać jeszcze należy, że na zebraniach tych zbierano rów
nież składki jako jałmużnę dla ubogich (Rzym. 15, 26; I Kor. 
16, 1 nn).

To wszystko — czytanie, kazanie, śpiew, składki — składało 
się na zwykłe nabożeństwo poranne chrześcijan, które różniło 
się od nabożeństwa eucharystycznego, odprawianego zazwyczaj 
wieczorem (Dz. Ap. 2, 42).

Sakramentu ołtarza czyli Eucharystii nie sprawowano na każ
dym zgromadzeniu. Ilekroć ją jednak sprawowano poprzedzał 
ją ryt synagogi schrystianizowanej, a według św. Pawła (I Kor. 
11, 17 nn) łączyła się z agapą.

Eucharystia (dzisiejsza Msza św.) jako osobne nabożeństwo 
chrześcijan w pierwszym wieku była dobrze znana i doskonale
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rozróżniana od nabożeństw nieeu chary stycznych i uczt miłości. 
Eucharystia była dla chrześcijan znakiem jedności, wiary 
w Chrystusa i 'łączności z kościołem. Sprawowano ją wyłącznie 
w niedzielę {I Kor. 10, 10; Dz. Ap. 2, 42; 20, 7). Jednak obrzęd 
eucharystyczny sprawowany w czasach apostolskich był ścisłym 
odzwierciedleniem Wieczerzy paschalnej, gdzie najistotniejszym 
momentem było Przeistoczenie. Ofiarujący powtarzał te same 
czynności i wymieniał te same słowa, co Chrystus Pan podczas 
Ostatniej Wieczerzy. Lud zaś odpowiadał „Amen“ . (I Tym. 2, 1;. 
I Kor. 14, 16). Wprawdzie obraz Eucharystii jaki można sobie 
odtworzyć na podstawie dokumentów z czasów apostolskich,, 
jasno wskazuje, że pierwsi chrześcijanie kładli nacisk na cha
rakter uczty, ale nie zapomniano jednak, że jest to ofiara Chry
stusa i Ofiara Kościoła.

Poza księgami Nowego Testamentu, mowa o nabożeństwie 
eucharystycznym jest w Didache czyli „Nauce dwunastu apo
stołów" oraz kilka przelotnych wzmianek w listach sw. Ignacego.

Wprawdzie opis nabożeństwa eucharystycznego w Didache 
(rozdz. I i II) nie jest pełny, niemniej jednak zawiera w sobie 
pierwiastki, które spotykamy w zwykłym, normalnym nabożeń
stwie liturgicznym, a więc: a) modlitwę dziękczynną za dobro
dziejstwa stworzenia, za Boże dary w przyrodzie oraz za łaskę- 
Bożą udzieloną nam przez Jezusa Chrystusa; b) dziękczynienie 
przed i po Komunii św.

Listy św. Ignacego (f 107), chociaż noszą charakter dogmatycz
ny, to jednak zawierają wiele materiału liturgicznego.

Sw. Ignacy w naukach jest gorącym naśladowcą św. Pawła, 
stąd dla niego, jak i św. Pawła Najświętszy Sakrament jest wy
razem jedności i węzłem łączności między chrześcijanami. Wska
zówki liturgiczne, jakie podaje, ściśle łączą się ze wskazówkami 
św. Pawła.

W I w. wzmianki liturgiczne znajdują się jeszcze w Pierw
szym liście św. Klemensa do Koryntian oraz w liście do Filipian 
św. Polikarpa. Sw. Klemens w 40 i 41 rozdz. wspomnianego listu 
stwierdza, że w jego czasach istniał już określony pewnymi pra
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widłami porządek w nabożeństwie eucharystycznym: „Musimy 
wszystko czynić, co Pan w pewnych czasach czynić nam polecił 
w porządku należytym. Bo nakazał aby ofiary i nabożeństwa 
dopełniały się i sprawiały nie w pośpiechu lub bez porządku, 
jeno w określonych czasach i godzinach (ks. Lisiecki, „Pismo 
Ojców Apostolskich", Poznań 1924).

Sw. Polikarp (rozdz. IV) wśród innych modlitw przytacza Mo
dlitwę Pańską jako modlitwę liturgiczną.

Tyle źródła I wieku na temat Ofiary Bezkrwawej, Mszy św.
MSZA SW. W II WIEKU

Wiek drugi nic nowego do ofiary Mszy św. nie wnosi. Nadal 
nie ustalony jest jeszcze żaden ryt, żaden porządek nabożeństwa 
eucharystycznego. Przeciwnie, przy zachowaniu pewnych zna
nych stałych ram nabożeństwa, celebrans (biskup) najczęściej 
improwizował modlitwy i to tak długo, jak tylko zdołał lub na 
to czas pozwalał. Świadczą o tym listy św. Justyna, szczególnie 
w „Apologia I pro Christianis" (rozd. 41—47) oraz św. Ireneusza 
(„Contra haereses“).

Eucharystia czyli Msza św. sprawowana jest w niedzielę. Po 
Przeistoczeniu diakoni dają eucharystyczny chleb każdemu obec
nemu i niosą go do tych, co są nieobecni. Eucharystia czyli 
konsekrowane dary otaczane są wielką czcią. „Eucharystii nie 
przyjmujemy jako zwykły chleb i zwykły napój*' (św. Justyn, 
Apologia, r. 45 i 46).

„A w dzień, który ma nazwę swą od słońca (dies solis — nie
dziela) — pisze św. Justyn w Apologii I, r. 47 — gromadzą się 
na jednym miejscu wszyscy, co żyją w miastach i na wsiach; 
czyta się wówczas pamiętniki apostołów, albo pisma proroków, 
jak długo czas pozwala. Kiedy czytający skończy, przełożony 
daje w nauce napomnienia i zachęty tych przekazanych nam, 
a tak przedziwnych spraw. Wówczas wszyscy razem powstaje
my i zasyłamy modły. A jak mówiłem po skończeniu modlitwy, 
przynoszą chleb, wino i wodę. Przełożony zasyła modły uwiel
bienia i chwały do Ojca wszystkich przez imię Syna i Ducha 
Świętego..."
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Sw. Ireneusz w „Contra haereses44 podobnie jak św. Justyn 
mówi, że ofiarami składanymi według nakazu Chrystusa są 
wino z winnej latorośli, chleb ze zboża, przez które wielbimy 
Boga, ich stworzyciela i dawcę. Dary te przyjmują „Słowo Bo
że i stają się Ciałem i Krwią Chrystusa14.

Na podstawie listów św. Justyna i św. Ireneusza oraz innych 
mniejszej wagi w tej materii źródeł można ustalić następujący 
porządek nabożeństwa eucharystycznego w II wieku:

1. Czytanie Pisma św. „jak długo czas pozwoli41.
2. Wyjaśnianie przeczytanego tekstu.
3. Odmawianie modlitw za wszystkie stany i warstwy.

, 4. Pocałunek pokoju.
5. Przynoszenie przez diakonów do ołtarza chleba i wina oraz 

ofiarowanie ich Bogu przez biskupa.
6. Odmawianie modlitw przez biskupa „tak długo jak zdoła“ 

z wezwaniem Trójcy św. i wspominaniem Męki Zbawiciela.
7. Konsekracja darów.
8. Anamneza i Komunia św. pod dwiema postaciami (kapłań

ska i wiernych).
9. Zbieranie składek.

LITURGIA EUCHARYSTYCZNA W III WIEKU

Autorzy I i II wieku na temat Eucharystii piszą bardzo jasno 
i otwarcie. Chrześcijan bowiem nie obowiązywał jeszcze w tym 
czasie „nakaz tajemnicy14 w stosunku do praw wiary.

W III wieku natomiast ze względu na prześladowania chrze
ścijan obowiązuje „nakaz tajemnicy", stąd wielu pisarzy na te
mat Eucharystii, która podlegała nakazowi, w ogóle nic nie mó
wi. Tylko nieliczni, do których należą: Klemens Aleksandryjski, 
Origenes, autor „Konstytucji apostolskich Hipolit, Nowocjan, 
Tertulian, św. Cyprian, piszą szerzej lub tylko wzmiankują o na
bożeństwie eucharystycznym.

Cechą charakterystyczną tego okresu jest jednak to, że nie 
ma żadnego podziału Kościoła. Istnieje tylko jeden Kościół Chry
stusowy w granicach którego swobodnie rozwijała się liturgia
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zrozumiała dla wszystkich gmin chrześcijańskich niezależnie 
od kontynentu czy stopnia szerokości geograficznej. Jednolitość 
ta odnosi się jednak do głównych, istotnych zarysów nabożeństw 
eucharystycznych, a nie do przypadłościowych ceremonii czy 
modlitw. Nabożeństwa eucharystyczne rozwijały się, ale rozwój 
ich nie wychodził poza główne formy .przewidziane dla Eucha
rystii, a to dlatego, że było powszechne przekonanie jakoby, ry
tuał i ceremonie liturgii eucharystycznej podane były Aposto
łom przez samego Chrystusa Pana. O tym przekonani są niemal 
wszyscy pisarze kościelni pierwszych trzech wieków. Euzebiusz 
powołując się na nieprzerwaną tradycję od Apostołów podaje 
nawet miejsce, gdzie Jezus miał dokonać pouczania o sposobie 
odprawiania nabożeństw. Euzebiusz mówi, że „Odkupiciel 
wszystkich Apostołów pouczył o niewymownych tajemnicach 
w grocie na Górze Oliwnej" („Vita Constanłini" P. G. XX. 1104).. 
Naturalnie Euzebiusz powołuje się tylko na tradycję, której nie 
popiera żadnym dowodem, więc też do jego wypowiedzi nie 
przywiązuje się wielkiej wagi.

Poza ogólnymi ramami ceremonii liturgii eucharystycznej 
istniała wielka swoboda w dobieraniu modlitw czy też dodatko
wych ceremonii, upiększanie nabożeństw, pobudzenie uczestni
czących w nich do większej pobożności i miłości do Chrystusa. 
Tak np. „Didache" mówi, że prorocy (celebransi) tak długo mo
gą czynić dzięki, jak długo pragną" (X, 7). Potwierdza to rów
nież św. Justyn, mówiąc, że „przełożony dzięki czyni tak długo 
jak może i zdoła" (I. Apologia", P. G. 45, 428), Biskup więc nie 
tylko z własnej pobożności miał prawo improwizować treść mo
dlitw, ale nieraz wyrażał swe wewnętrzne uczucie w różnych 
zewnętrznych gestach czy czynnościach.

Naturalnie ten sposób odprawiania nabożeństw powodował 
płynność ceremonii liturgii eucharystycznej i przyczyniał się do 
nieznacznych różnic w poszczególnych gminach.

Nabożeństwo eucharystyczne III wieku różni się od nabo
żeństw poprzednich wieków. Jest znacznie dłuższe i dzieli się 
na dwie części: na liturgię katechumenów i liturgie wiernych.
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Podział ten chociaż nieco skrócony przetrwał do dnia dzisiej
szego. Tak więc schemat nabożeństwa eucharystycznego przed
stawiał się następująco:

A . Liturgia katechumenów

1) Czytanie lekcji z ksiąg Prawa Mojżeszowego, Proroków, 
z  Ewangelii, z Listów lub Dziejów Apostolskich oraz z paster
skich listów biskupich. Było więc razem czytanych pięć lekcji.

2) Między lekcjami śpiew psalmów i hymnów przez „dwóch 
kantorów", lud powtarzał ostatnie słowa.

3) Do Ewangelii odczytanej przez kapłana lub diakona upo
ważniony przez biskupa kapłan wygłaszał naukę na temat prze
czytanego fragmentu.

4) Biskup pozdrawiał wiernych słowami św. Pawła „Łaska 
Pana naszego Jezusa Chrystusa i miłość Boża i uczestnictwo 
Ducha Świętego niech będzie z wami wszystkimi. Arńen“ .

5) Biskup wygłaszał naukę, po której diakon usuwał pogan 
ze zgromadzenia.

6) Po oddaleniu pogan diakon odmawiał w formie litanii 
modlitwę za katechumenów, a lud na każde wezwanie odpowia
dał: Kyrie elejson. Podczas tej modlitwy katechumeni klęczeli, 
inni zaś stali.

7) Biskup odmawiał modlitwę nad klęczącymi katechumenami 
i udzielał błogosławieństwa. Po błogosławieństwie katechumeni, 
a wraz z nimi pokutnicy, opuszczali zgromadzenie.

8) Ostiariusze i diakonisę ustawiali wiernych, uciszali roz
mawiających i sti'zegli wejść.

B. Liturgia wiernych

1) Odmawianie przez biskupa modlitw za wiernych, którzy 
stali zwróceni ku wschodowi.

2) Litania.
3) Pocałunek pokoju.
4) Diakoni przynosili na ołtarz chleb i wino, które biskup 

ofiarowywał Bogu.



ROZW OJ h i s t o r y c z n y  m s z y  SW. 109 (45)

5) Diakon w formie litanii odmawiał modlitwy za Kościół, 
za biskupa, cesarza, za lud, płody ziemi i za świat. Wierni odpo
wiadali „Wysłuchaj nas, Panie!“

6) Zbieranie jałmużny.
. 7) Modlitwy odmawiane przez biskupa głośno w formie pre- 
facji.

8) Modlitwy eucharystyczne, odmówione przez biskupa cicho. 
Biskup modlitwę eucharystyczną improwizował, wspominając 
ważniejsze chwile z życia Chrystusa łącznie z „Ostatnią Wie
czerzą".

9) Konsekracja darów słowami Pana Jezusa.
10) Anamneza czyli przypominanie przez celebransa Męki, 

Zmartwychwstania i Wniebowstąpienia Chrystusa Pana.
11) Epikleza czyli wzywanie Ducha Świętego jako „świadka 

męki Pana Jezusa", aby raczył przemienić chleb w Ciało, a wino 
w krew Pana Jezusa.

12) Modlitwa za wiernych.
13) Modlitwa diakona w formie litanii za Kościół, za lud i je

go potrzeby, za żywych i zmarłych chrześcijan.
14) Cicha modlitwa celebransa.
15) Podniesienie konsekrowanych postaci przy słowach' 

„Święte dla świętych1'.
16) „Ojcze nasz“ .
17) Komunia św. pod dwiema postaciami.
18) Dziękczynna modlitwa diakona.
19) Modlitwa biskupa za Komunię św., za kapłanów i lud.
20) Błogosławieństwo biskupie.
21) Rozesłanie przez diakona wiernych słowami: „Idźcie ro

zesłani w pokoju".
Powyższa forma naobżeństwa eucharystycznego przekazana 

nam przez autora Konstytucji apostolskiej, przez Tertuliana 
i św. Cypriana, nie była stałą dla całego Kościoła. W poszcze
gólnych gminach czy prowincjach kościelnych (Europa, Wschód, 
Afryka) znamienne były modlitwy dodawane nowe, przesta
wiana epikleza i anamneza przed konsekracją.
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Pewna stabilizacja zaczęła dopiero następować pod koniec
III wieku. Stabilizacja ta następowała z natury rzeczy. Albo
wiem diakoni, przysłuchujący i przypatrujący się modlitwom 
biskupa, zostawszy kapłanami, we wszystkim starali się naśla
dować swego nauczyciela. Tak więc porządek nabożeństwa 
eucharystycznego przybierał pewne trwale formy.

ROZWÓJ l i t u r g i i  e u c h a r y s t y c z n e j  i o b r z ą d k o w
OD IV DO VII WIEKU

Charakterystyczną cechą dla III wieku było to, że liturgia 
wówczas była jeszcze płynna i falująca, ulegająca zmianom 
w  swych szczegółach. Pomimo to wykazywała jednolitość 
w swych głównych zarysach i pewnych formułach. Jednolitości 
tej przestrzegał cały ówczesny Kościół chrześcijański.

Począwszy od IV wieku sytuacja w rozwoju liturgii eucha
rystycznej znacznie się zmienia. Od tego bowiem czasu pisarze 
poświęcają liturgii cale traktaty i omawiają w nich każdy 
szczegół ceremonii liturgii eucharystycznej, zwłaszcza w Koś
ciele Wschodnim. Tacy Ojcowie Kościoła jak Cyryl Jerozolim
ski (t 386), św. Atanazy (t 373), św. Bazyli (| 379 i św. Jan Chry
zostom (t 407) pozostawili dokładne opisy obrządków przez sie
bie używanych.

Oprócz opisów liturgii przez pisarzy kościelnych od IV w. po
siadamy również w tej materii liczne dekrety synodalne, Eucho- 
logia i sakramentarze.

Od tego też czasu tworzą się również odrębne obrządki litur
giczne, odmienne nieco w poszczególnych większych ośrodkach 
>ościalnych, czyli w patriarchatach — Antiochii, Aleksadrii 
i Rzymie. Wokół tych trzech miast patriarchalnych czy prowincji 
kościelnych koncentrowało się ówczesne życie liturgiczne. Koś
cioły (diecezje, parafie) podległe administracyjnie patriarsze 
we wszystkim starały się naśladować kościół macierzysty, a więc 
i w sposobie odprawiania nabożeństw. Stąd wytworzyły się trzy 
główne typy liturgiczne tzw. obrządki: antiocheński, aleksan
dryjski i izymski. Później jeszcze w obrębie patriarchatu rzym
skiego wyłonił się z niewiadomych powodów ryt gallikański,
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który posługując się ceremoniałem nierzymskim używał w li
turgii języka narodowego lub łacińskiego.

Kościoły patriarchalńe dla ujednolicenia liturgii na swoim te
renie wydają spisane szczegółowe opracowania nabożeństw. 
Stąd począwszy od IV wieku kapłan nie improwizuje modlitw, 
jak dawniej, ale je odczytuje. W zależności jednak od potrzeb 
natury praktycznej w obrębie poszczególnych obrządków drogą 
ewolucji dokonywał się w dalszym ciągu rozwój ceremonii li
turgicznych. I tak jedne modlitwy czy ceremonie były skracane, 
inne rozszerzane lub dodawane nowe. W ten sposób wyłaniają 
się nowe liturgie pochodne, ale zależne od macierzy.

ROZWÓJ LITURGII RZYMSKIEJ

Wskutek wojen, jakie przewalały się od początków chrześci
jaństwa przez patriarchat rzymski czy też jakimś innym nie
szczęsnym zbiegiem okoliczności, tak niekorzystnym dla dzie
jów liturgii mszy rzymskiej, mniej dobrze jest znany wczesny 
ryt rzymski, aniżeli dzieje innych obrządków. Stąd trudno jest 
ustalić całkowity rozwój mszy rzymskiej od samego jej po
czątku. Istnieją co prawda dokumenty spisane dotyczące liturgii 
rzymskiej, ale pochodzą one z późniejszych czasów. Dlatego ryt 
rzymski dla liturgistów, jest dotąd nierozwiązaną zagadką. Albo
wiem msza rzymska posiada wiele cech różniących ją od wszel
kich zwyczajów liturgicznych w chrześcijaństwie. Do najważ
niejszych z nich należą: a) brak wszelkich litanii wstawienni
czych, tak znamiennych dla obrządków innych patriarchatów 
i pochodnych liturgii, b) usunięcie funkcji diakona z wyjątkiem 
mszy pontyfikalnej lub uroczystej z asystą, c) przesunięcie po
całunku pokoju z początku mszy tuż przed komunią, d) brak 
wszelkich inwokacji Ducha św. przy konsekracji.

Każdy bowiem ryt posiada jako część modlitwy eucharystycz
nej długie prośby wstawiennicze, w których to celebrans wspo
mina świętych, modli się za wszystkie stany, warstwy ludu, za 
biskupa, wiernych, za ojczyznę i w różnych innych intencjach. 
Tak np. w obrządku aleksandryjskim te modły wstawiennicze 
-odprawiają się w logicznym porządku przed ,,Święty" i stanowią
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nawet częściowo skład prefacji. W obrządku antiocheńskim 
modlitwy wstawiennicze odmawiane są po konsekracji, ale rów
nież w należytym porządku. Natomiast w mszy rzymskiej mo
dlitwy owe są rozrzucone po całym kanonie. Część z nich znaj
duje się przed konsekracją, kiedy to celebrans modli się za bi
skupa, za wyznawców katolickiej i apostolskiej wiary. Potem 
następuje wspomnienie żywych, po którym wymienia się cały 
szereg świętych. Dalszy ciąg modlitw wstawienniczych znajduje 
się po konsekracji, po wspomnieniu zmarłych, gdzie-po raz dru
gi wymienia się świętych.

Według zdania wszystkich starszych i nowszych liturgistów 
niemożliwą jest rzeczą, aby modły wstawiennicze były tak roz
łożone również w pierwotnej mszy rzymskiej.

W ujęciu dzisiejszym modlitwy owe znajdują się już w pierw
szym zupełnym tekście, jaki dla liturgii rzymskiej posiadamy, 
tj. w sakramentarzu Galazjańskim, pochodzącym z V lub VI 
wieku. Od tego czasu dalsze dzieje rozwoju mszy według rytu 
rzymskiego są stosunkowo jasne i poparte pewnymi dokumenta
mi kościelnymi.

Od wieku VIII, poprzez średniowiecze, aż do czasów nowo
żytnych mamy już liczne dokumenty odnośnie liturgii i cere
monii mszalnych. Tak więc od czasów „Sakramentarza Galazjań- 
skiego“ aż do dziś dzieje mszy św. patriarchatu rzymskiego są 
jasne i nie budzące żadnych wątpliwości.

Z czasów VI lub VII wieku pochodzą także Sakramentarze 
Leoniński i Gregoriański. Oba Sakramentarze zawierają po 
kilkanaście całkowitych mszy św. na różne święta roku kościel
nego łącznie z kanonem w dzisiejszym ujęciu.

MSZA ŚW. RZYMSKA OD VII DO X X  WIEKU

Papież Grzegorz Wielki (590— 604) uważany jest powszechnie 
za pierwszego reformatora mszy rzymskiej. Od jego czasów li
turgia eucharystyczna według obrządku rzymskiego co do swej 
istoty jest w takim stanie, w jakim ją jeszcze dzisiaj posiadamy. 
Biograf jego, Jan Diakon, mówi, że Grzegorz „zebrał sakramen-
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tarz Gelazego w jedną księgę, wiele opuszczając, a mało zmie- 
niając.“

Tekst więc Mszy św. rzymskiej ustalony przez Grzegorza nie 
ulega większym przeróbkom czy reformom aż do czasów papieża 
Piusa V (1570). Stwierdza to. również pap. Benedykt XIV, mó
wiąc: „Nikt nie dokonał ani nie zmienił niczego w kanonie od 
czasów św. Grzegorza. Zatem układ mszy rzymskiej, treść i po
rządek modlitw zostały przez tradycję uświęcone. Nikt dotąd 
tradycji tej nie odważył się naruszyć, wyjąwszy drobniejsze 
szczegóły.

Edmund Bishop badając źródła i materiały tekstów mszalnych 
według obrządku rzymskiego, stwierdził, że mszał rzymski, któ
ry reformował papież Grzegorz W., oparty jest na dwóch kształ
tach tekstów liturgicznych, opisanych w Sakramentarzu Gela- 
zjańskim“, a scalone w jeden przez Grzegorza. (De tianaire 
d’archelogie chrestieune et de liturgie“ , pt. „Canon de la mes- 
se“), wyd. Gabral — Leclerą, Paryż 1907).

Dawne pierwiastki z czystego rytu rzymskiego w dzisiejszej 
mszy są następujące: Introit, Kolekty, Lekcja, Graduał, Ewan
gelia z benedykcją, „Módlcie się, bracia1', werset na Ofiarowanie 
Sekreta, Prefacja, Sanctus, Kanon zreformowany przez Grzego
rza, Ojcze nasz, pocałunek pokoju, Komunia — czynność i wer
set, Pokomunia, formuła do odprawiania ludu.

Inne czynności i modlitwy zaczerpnięte z rytu gallikańskiego 
lub ze wschodu wnikały w ryt rzymski powoli i niektóre z nich 
przyjęły się. Tak więc ,,Kyrie" dołączono w V wieku, ,,Chwała“ 
(Gloria) w VI wieku, „Wierzę“ w XI, psalm 26 na obmycie rąk 
w XIII w., o Przenajświętsza Trójco ,,Placeat“ , benedykcją 
i Ostatnia Ewangelia doszły w średniowieczu. Wiek nie ustalony. 
Ministranturę przepisał dla mszy rzymskiej pap. Pius V (1570).

Edmund Bishop mówi: „Niejedne dodatki do rytu rzymskiego 
weszły z rytu gallikańskiego lub ze wschodu. Dodatki te jednak 
miały przede wszystkim charakter ozdoby albo symboliki. Czy
sty ryt rzymski był nadzwyczaj prosty; surowy i mało ozdobny, 
a więc jednostajny. Nie znano tam żadnej ceremonii, jeżeli nie 
domagała się jej praktyczna pożyteczność. Modlitwy były krót
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kie, wzniosłe i poważne w treści, można by je co do formy 
nazwać ubogie w porównaniu do modlitw na wschodzie o reto
rycznym rozmachu. Inne modlitwy retoryczne pełne wyjaśnień 
i objaśnień, symboliczne ceremonie i inne liturgiczne szczegóły, 
to późniejsze dodatki, obce duchowi pierwotnego rytu rzymskie
go, (por. E. Bishop: „The Genius of the Roman Rite“ , London 
1904, str. 291 nn).

Po reformie Grzegorza, zwłaszcza po X wieku, Msza św. za
częła się znowu powoli rozwijać.

W średniowieczu poczęto na nowo dodawać do Mszy św. wie
le ceremonii i modlitw z 'okazji świąt czy uroczystości okolicz
nościowych. Kanon jednak pozostawał w dalszym ciągu nie
tknięty.

Ponownie poważnej reformy Mszy św. dokonał w XVI wieku 
papież Pius V, odrzucając średniowieczne wybujałe ceremonie 
i długie modlitwy.

Od czasów Piusa V msza rzymska uległa jeszcze kilkakrotnym 
poprawkom.

Klemens VIII (1592— 1605) przeprowadził korektę tekstów 
mszalnych zawartych w mszale Piusa V.

Urban VIII (1623— 1644) dokonał reformy rubryk i ceremonii 
mszalnych.

Leon XIII (1870— 1903) zniósł wiele nowych świąt partykular
nych i ich mszy, a przywrócił stare, tradycyjne święta Kościoła 
powszechnego i nakazując o nich odprawiać msze św.

Pius X (1903—1914) dokonał w mszale reformy śpiewu i mu
zyki liturgicznej.

Obecnie znowu specjalna Komisja Liturgiczna w Rzymie pra
cuje nad reformą mszału.

Mimo różnych reform, jakim mszał i ryt rzymski uległ w cią
gu wieków, to jednak trzeba stwierdzić, że nasza msza sięga 
epoki pierwszych wieków, w których cezar rzymski panował nad 
światem i zamyślał zgnębić i wyniszczyć wiarę Chrystusową, 
w których pierwsi chrześcijanie gromadzili się przed świtem, 
by śpiewać hymny Chrystusowi jako Bogu.

Ks. mgr Edmund Krzywańsld



R E C E N Z J E

Nakładem Wydawnictwa Literatury Religijnej 
w Warszawie, ul. Wilcza 31, ukazał się „MSZAŁ, 
KOŚCIOŁA POLSKOKATOLICKIEGO“, str. 458, 
druk dwubarwny.

Ksiądz Biskup Dr Maksy
milian Rode, Prymas Koś
cioła Polskokatolickiego w  
przedmowie tak pisze:

W każdej religii rzeczą 
istotną jest ofiara, którą upo
ważniony liturg składa Bogu 
w imieniu swojej społecz
ności i siebie samego. Na 
przestrzeni dziejów różne 
istniały religie i różne Bogu 
składano ofiary. W  religii 
monoteistycznej Starego Za
konu Jedynemu Bogu zano
szono w ofierze pi. in.: płody 
ziemi, które spalano, zwie
rzęta, które zabijano, a ka
płan Boga Najwyższego Mel- 
chizedech złożył w ofierze 
chleb i wino. „Mełchizedech, 
król Salem, wyniósłszy 
chleb i wino, bo był ka
płanem Boga najwyższego 
błogosławił mu i rzekł: „Bło
gosławiony Abram od Boga 
wysokiego, który stworzył 
niebo i ziemię, i błogosławio
ny Bóg wysoki, którego obro
ną nieprzyjaciele są w rękach 
twoich. I dał mu dziesięciny 
ze wszystkiego" . (Ks. Rodz. 
X IV , 18—20). Kapłani w Sta
rym  Testamencie codziennie

składali Bogu ofiarę w świą
tyni jerozolimskiej, a w spo
sób szczególnie uroczysty 
czynili to w soboty, oraz w  
wielkie święta, np. w święto 
Przaśników i Szałasów.

W  proroctwie Malachiasza 
czytamy: „Syn cześć oddaje 
ojcu, a sługa panu swemu; 
jeśli tedy ojcem ja jestem, 
gdzież jest cześć moja? A  jeś
lim ja Pan, gdzież jest bo- 
jażń moja? Mówi Pan zastę
pów do was, o kapłani, któ
rzy gardzicie imieniem mo
im. I rzekliście: „W  czym - 
żeśmy wzgardzili imieniem 
twoim?“ Ofiarujecie na ołta
rzu moim chleb zmazany, a 
mówicie: „Czym żeśm y cię 
zmazali?‘: Tym, że mówicie: 
„ Stół Pański wzgardzony 
jest“ . Jeśli ofiarujecie ślepe 
na ofiarę, azali nie złe jest? 
I jeśli ofiarujecie chrome i 
chore, azali nie jest złe? 
Ofiaruj to książęciu twemu, 
czy mu się spodoba, albo czy  
przyjmie oblicze twoje, mówi 
Pan zastępów... Kto jest mię
dzy wami, który by zamykał 
wrota i zapalał na ołtarzu 
moim darmo? Nie mam upo
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dobania w was, mówi Pan 
zastępów i daru nie przyjmę 
z ręki waszej“ (I, 6—10). I da
lej mówi prorok wprawdzie 
w czasie teraźniejszym, ais 
to sposób jego proroczego 
przekazywania przyszłości, o 
tym, że w przyszłości „na 
każdym miejscu“ będzie skła
dana Bogu „ofiara czysta“ , a 
imię Boga będzie wielkie 
między narodami „od wscho
du słońca aż do zachodu“ .

Sw. Paweł zwięźle i trafnie 
ujął niedoskonałości ofiar 
składanych Bogu w Starym 
Testamencie: „ Niepodobna 
bowiem , aby krew wołów i 
kozłów mogła zgładzić grze
chy” (Hebr. X , 4).

Ofiarę czystą, a równocześ
nie najdoskonalszą pod każ
dym  względem złożył Trójcy 
Świętej dopiero w Nowym  
Testamencie Mesjasz, Zbawi
ciel, Bóg wcielony, Jezus 
Chrystus.

W  Wielki Czwartek w 
miejsce starej ofiary ustano
wił Jezus Chrystus w W ie
czerniku Ofiarę Nową, dając 
Siebie samego na pożywienie 
i na pokarm, dał Siebie Sa
mego Bcgu tu ofierze w spo
sób krwawy w Wielki Pią
tek — na Krzyżu. Sw. Ma
teusz pisze: „A  gdy oni wie
czerzali, wziął Jezus chleb, 
błogosławił i łamał, i dal ucz
niom Swoim mówiąc: Bierz
cie i jedzcie, to jest Ciało 
moje. A  wziąwszy kielich, 
dzięki czynił i dał im mó

wiąc: Pijcie z tego wszyscy. 
To jest bowiem Krew moja 
Nowego Testamentu, która 
za wielu wylana będzie na 
odpuszczenie grzechów“
(X X V I, 26—27)... to czyńcie 
na moją pamiątkę“ (Łuk. 
X X II, 19. Tymi słowami Pan 
Jezus uczynił apostołów o- 
fiarnikami Nowego Testa
mentu, polecił też, by oni i ci 
których oni uzdołnią do tego 
składali odtąd Bogu w ofie
rze Ciało i Krew Jezusa 
Chrystusa, by oni i ich na
stępcy odprawiali Mszę Sw. 
Ofiara więc Nowego Testa
mentu to Msza Sw. w której 
upoważniony liturg, więc 
biskup mający sukcesję apo
stolską, albo przez takiego 
biskupa wyświęcony kapłan, 
składał Bogu Ciało i Krew  
Jezusa Chrystusa pod posta
ciami chleba i wina.

W pierwszych wiekach od 
strony zewnętrznej Msza Sw. 
nie miała stałego schematu. 
Około istotnych słów konse- 
kracyjnych biskup od siebie 
przed, względnie po konse
kracji dodawał wyjątki z Pis
ma Sw., które tłumaczył oraz 
odpowiednie psalmy i mo
dlitwy. Mniej więcej od 
III— IV w. poczyna ustalać 
się schemat Mszy Sw., i to 
początkowo ten sam na każ
dy dzień, później dopiero zo
stają wprowadzone różne 
formularze, a więc obok czę
ści stałych części zmienne na 
różne Święta Pańskie,. Ma
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ryjne i Świętych. W  miarą 
ustalania się schematu Mszy 
św. powstają też księgi w 
których spisane są używane 
teksty liturgiczne, przede 
wszystkim Mszy Sw., ale 
również Chrztu, procesji itd. 
Księgi te nazwano Sakramen- 
tarzami. Do najstarszych na
leżą: Leoniański z V  w. i Ge- 
lazjański z V1I/VI11 w. Mniej 
więcej w IX  w. powstała no
wa księga liturgiczna, której 
autor czy autorzy niewątpli
wie — z różnych sakramenta- 
rzy i innych ksiąg pomocni
czych wybrawszy teksty li
turgiczne dotyczące tylko 
Mszy Sw. — ułożyli pierwszy 
Mszał. Mszał jest więc księgą 
liturgiczną, która zawiera 
teksty, czyli pełne formula
rze Mszy Sw. na niedziele, 
święta i dni powszednie ca
łego Roku Kościelnego, litur
gicznego, oraz odpowiednie 
rubryki, czyli uwagi, jako 
też przepisy liturgiczne.

Przez wieki Mszały, który
mi posługują się biskupi i 
kapłani katoliccy, pisane czy

później drukowane były w  
języku łacińskim niezależnie 
od kraju, w którym były w y 
dawane. Pierwszy Mszał w  
Polsce ukazał się ok. 1477—83 
Missale cracoviense, oczy
wiście po łacinie.

Pierwszym Mszałem kato
lickim w języku polskim jest 
niniejszy Mszał do użytku 
kapłanów Kościoła Polskoka- 
tolickiego, ukazuje się więc 
on dopiero w Roku Pańskim 
1964.

Kościół Polskokatolicki nie 
miał dotąd swojego Mszału i 
korzystał głównie z Mszałów 
Polskich, wydanych w Am e
ryce przez Polski Narodowy 
Katolicki Kościół.

Przeto z radością i wielką 
wdzięcz?iością ku Bogu odda
ję do użytku kapłanom. Koś
cioła Polskokatolickiego ten 
Pierwszy Katolicki i Polski 
Mszał.

Nakładem Wydawnictwa Literatury Religijnej 
ukazał się modlitewnik pt. „Ojcze nasz“.

Na temat modlitewników, 
które dotąd ukazały się w  
Polsce, można byłoby napi
sać obszerną pracę. B yły i są 
różne: małe i duże, dla mło

dzieży, starszych i starców, 
z obrazkami i bez, z drob
nym  i grubym drukiem, tań
sze i droższe. Żaden jednak 
z nich nie dorównał modli
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tewnikowi pt. „ Ojcze nasz1', 
który przy zbyt niskiej ce
nie, bo liczy 600 stron, a 
kosztuje w pięknej, płócien
nej oprawie, zaledwie 35 zł, 
ma jeszcze wiele innych do
datnich zalet.

Modlitewnik „Ojcze nasz“ 
jest wydrukowany na pelu- 
rze, oraz jest przystosowany 
dla, szerokiej rzeszy wier
nych, starszych i młodzieży.

Autor modlitewnika tak pi
sze w Przedmowie: „Istota 
wiary polega na zgodności 
mojego życia, pracy, postę
powania z wolą Bożą. Wola 
Boża została ujawniona w 
przykazaniach oraz w Piśmie 
św. i Ustnym Podaniu, jak 
poucza katechizm. Kto żyje  
według przykazań i zgodnie 
z duchem Ewangelii, jest 
wierzącym i praktykującym 
chrześcijaninem.

Z Ewangelii wynika, że 
wierzący ma jak gdyby dwie 
ojczyzny: jedną w niebie, 
której obywatelem ma się 
stać kiedyś w przyszłości po 
śmierci i drugą tu na ziemi. 
Jak wypełnianie przykazań 
może wierzącego zaprowa
dzić kiedyś do nieba, tak do
póki żyje na ziemi zgodnie z 
wolą Bożą, chcąc cieszyć się 
opieką i troską ziemskiej oj
czyzny, musi również w ypeł
niać sumiennie prawa pań
stwowe „Bo nie ma zwierz
chności jeno od Boga. A  te co 
są, od Boga są ustanowione“ 
— mówi św. Paweł w liście

do Rzymian (XIII, 1). W ie
rzący chrześcijanin poprzez 
wierną służbę ziemskiej oj
czyźnie zgodnie z przykaza
niami — idzie ku ojczyźnie 
niebiańskiej. Słowem — słu
żąc Bogu — służy Ojczyźnie, 
a służąc Ojczyźnie — służy 
Bogu!

Modlitewnik niniejszy 
pragnie wskazać i pomóc, 
jak można być dobrym kato
likiem i dobrym Polakiem1*.

„Ojcze nasz“ zawiera bar
dzo bogaty wybór modlitio i 
pieśni na każdą okazję, jak: 
wskazania życiowe; podsta
wowe wiadomości katechiz
m owe; codzienny pacierz; 
modlitwy dodatkowe do pa
cierza; modlitwy poranne i 
wieczorne na każdy dzień 
tygodnia; cale Msze święte o 
Najświętszym Sakramencie,
0 Męce Pańskiej, dla mło
dzieży i dziatwy oraz za 
zmarłych.; nabożeństwo eu
charystyczne i modlitwy 
przed i po spowiedzi, w tym  
spowiedź przed ołtarzem; 
modlitwy przed i po Komunii 
św.; modlitwy dzieci przystę
pujących do I Komunii św.; 
nabożeństwo do Pana Jezusa, 
Drogę Krzyżową i Gorzkie 
Żale; nabożeństwo do Ducha 
Świętego, do Najświętszej 
Maryi Panny, do św. Józefa
1 świętych; nabożeństwo po
kutne; modlitwy dla chorych
i za chorych, za konających, 
za Kościół, kapłanów, za oj
czyznę, o pokój, rodziców za
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dzieci, dzieci za rodziców, za 
urodzaje, na zakończenie sta
rego roku i rozpoczęcie No
wego; duży wybór pieśni na 
adwent, na Boże Narodzenie, 
na Wielki Post, na Wielka
noc, na Wniebowstąpienie, do 
Ducha św., do Trójcy św., o 
Najświętszym Sakramencie, 
na dzień I Komunii św., do 
Serca Pana Jezusa, do Matki 
Bożej, do świętych, przygod
ne i żałobne.

Bez żadnej przesady moż
na powiedzieć, że modlitew
nik „Ojcze nasz“  spełnia 
swoje zadanie. Powinien więc 
znaleźć się w rękach każdego

wierzącego, katolika, chrześ
cijanina, dziecka, starszego i 
starców (duży, gruby druk), 
w każdej polskiej rodzinie.

Modlitezonik wysyłam y po 
uprzednim wpłaceniu 35 zł 
plus 3 zł za przesyłkę cze
kiem PKO na konto W ydaw 
nictwa Literatury Religijnej 
(Nr 1-14-147290) Warszawa, 
ul. Wilcza 31, przekazem 
pocztowym. W ysyłam y rów
nież za pobraniem poczto
wym.

Przy zamówieniu większej 
ilości egzemplarzy udzielamy 
rabatu. (K)
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HISTORYCZNE SPOTKANIE

Spotkanie się papieża Pawła VI z patriarchą ekumenicznym Athena- 
gorasem w Jerozolimie w dniu 5 stycznia 1964 roku zwróciło na siebie- 
uwagę całego świata. Papież Paweł VI w przemówieniu na ten temat 
wyraził głębokie wzruszenie i wielką radość z powodu tej historycznej 
chwili, w  'której — po wiekach milczenia — spotykają się ze sobą dwaj 
najwyżsi przedstawiciele Kościoła Rzymskokatolickiego i Prawosław
nego. Spotkania tego gorąco życzył sobie papież Jan X XIII, lecz śmierć 
nie pozwoliła mu spełnić pragnienia swego serca. Patriarcha Athenago- 
ras w  odpowiedzi papieżowi zaznaczył, iż on również uważa to spotka
nie za wydarzenie o wielkim znaczeniu w historii i w życiu Kościoła.. 
Świat chrześcijański —  mówił patriarcha — pozostawał wśród ciemnej 
nocy rozłąki, oczy chrześcijan zmęczyły się ustawicznym patrzeniem-, 
w ciemność. Oby to spotkanie stało się jasną jutrzenką i błogosławioną, 
z której przyszłe pokolenia czerpać będą światło miłości, pokoju i jed 
ności w jedynym naszym Panu i Zbawcy.

Na ogół wszystkie autokefaliczne Kościoły prawosławne przyjęły fakt 
spotkania papieża z patriarchą Konstantynopolitańskim z zadowoleniem. 
Jedynie grecki kościół prawosławny dał wyraz swemu niezadowoleniu. 
Rozpoczęto w Grecji modlitwy & ochronę prawosławia przed zgubnymi 
konsekwencjami spotkania.

Arcybiskup Aten — Chryzostomos — potępił patriarchę Athenagorasa 
i uznał jego politykę kościelną za niewłaściwą, za szkodliwą dla Koś
cioła Prawosławnego.

KONFERENCJA W MEKSYKU

Od 8 do 20 grudnia 1963 r. w Meksyku trwały obrady czterech sekcji 
Komisji Misyjnej i Ewangelizacyjnej Światowej Rady Kościołów. Po za
kończeniu obrad Komisja uchwaliła rezolucję skierowaną do chrześcijan 
świata całego. Treść rezolucji — w  skróceniu — jest następująca: 1) 
W świecie współczesnym zachodzą gwałtowne przemiany na skalę nigdy 
dotąd nie notowaną. Wśród tych rewolucyjnych przemian decydującą 
rolę odgrywają: nauka i technika. My, którzy wierzymy w Boga, 
stwierdzamy, że wzrastające z dniem każdym panowanie człowieka
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w przyrodzie, jest darem Bożym, jest depozytem, za który człowiek po
nosi odpowiedzialność przed Bogiem. Wydarzenia naszych czasów są 
w ręku Boga bez wzglądu na to, czy ktoś to uznaje czy nie, czy uznaje 
Boga czy nie. Zadanie chrześcijan polega na tym, aby podjąć wysiłek 
zmierzający do zrozumienia ludzi świeckich i rozróżnienia, co w  świe- 
cie współczesnym jest zgodne z wolą Bożą, a co się woli Bożej sprze
ciwia; 2) Stwierdzamy, że Bóg do którego ten świat należy objawił się 
w  Jezusie Chrystusie. Jezus Chrystus jest jedynym, najwyższym kie
rownikiem Kościoła. Jego imię jest sponad wszelkie imię. Jego miłość 
ogarnia ludzkość całą; On umarł i zmartwychwstał za wszystkich ludzi 
i dlatego powinniśmy wyjść na spotkanie wszystkim ludziom innych 
wyznań, niewierzącym w  duchu pokory i z ufnością. Świadectwo 
chrześcijan nie może być oparte na uczuciu wyższości nad innymi lecz 
na prawie miłości, pojętej w duchu Chrystusowym; 3) Stwierdzamy, że 
chrześcijanie winni wypełniać swe zadania misjonarzowania — wspól
nie, a to w konsekwencji wymaga jedności w Chrystusie. Zadania mi
sjonarskie są jednakowe, gdyż Ewangelia jest jedna. Są one jednakowe 
i dlatego, gdyż każda społeczność chrześcijańska w świecie jest powo
łana do głoszenia miłości Boga w  Jezusie Chrystusie, do dawania świa
dectwa .i do służby bliźnim. Praca misyjna wymaga jedności dlatego 
również, gdyż wszyscy mamy słuchać jednego Boga a nasze świadectwo
0  Bogu pozbawione byłoby siły 1 mocy, gdybyśmy pozostali w  roz
dzieleniu. Oto są racje, dla których ruch misyjny winien angażować
1 łączyć wszystkich chrześcijan z sześciu kontynentów świata. Ma to 
być świadectwem Kościoła Powszechnego, który głosi Ewangelię całemu 
światu.

KOMENTARZ PRAWOSŁAWNY O SPOTKANIU W JEROZOLIMIE

Mgr Emilianos, reprezentant patriarchatu Konstantynopolskiego przy 
Światowej Radzie Kościołów w Genewie oświadczył: „Aktualna sytuacja 
Kościoła zmusza kierowników Kościołów do zapomnienia o przeszłości, 
do obalenia przeszkód i do spotkań... Spotkanie w Jerozolimie nie dało 
okazji do dialogu teologicznego, lecz zburzyło mur przegradzający oba 
Kościoły od IX  wieku i stworzyło sprzyjający klimat do bliższych kon
taktów...

Bez przesady można powiedzieć, że zabłysła nam jutrzenka nowej ery, 
w  której duch polemiki i dyskusje czy oskarżenia pozbawione miłości 
nie będą już miały miejsca. Należy zaznaczyć, że Patriarcha nie chciał 
ograniczyć dialogu do Rzymu i Konstantynopola, lecz zaproponował od
bycie konferencji na której mogliby się spotkać kierownicy wszystkich 
Kościołów, aby stwierdzić, iż łączy ich wspólne dziedzictwo: Ewangelia 
i Kościół święty.
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ARCYBISKUP PRAWOSŁAWNY BŁOGOSŁAWI WODY TAMIZY

Dnia 19 stycznia br. w święto Objawienia Pańskiego (Trzech Króli) 
obchodzone w Kościele Prawosławnym wg. kalendarza Juliańskiego, 
arcyb. prawosławny Antoni pobłogosławił w Londynie — wody Tamizy. 
Ceremonia ta była też okazją do spotkania protestantów, prawosław
nych, anglikanów i katolików rzymskich. Uczestnicy spotkania udali się 
w  procesji do Kościoła św. Dunstana na nabożeństwo wieczorne, od
prawiane przez prawosławnych.

KONFERENCJA CHRZEŚCIJAŃSKA W AZJI WSCHODNIEJ

Drugie Zgromadzenie Chrześcijańskiej Konferencji Kościołów Azji 
Wschodniej obradowało w dniach od 25 lutego do 5 marca br. Zadaniem 
Konferencji było zbadanie jaka jest rola chrześcijan w Azji współczes
nej. Konferencję poprzedziły długotrwałe studia następujących proble
mów: o strukturze misyjnej parafii, o więzach między religią, pań
stwem i ośrodkami chrześcijańskimi w społeczności azjatyckiej, o od
nowie Kościoła, o apostolacie ludzi świeckich, wykształceniu teologicz
nym, ewangelizacji i misjach w Azji, o ruchu młodzieżowym zmierza
jącym do jedności Kościoła.

Konferencja Chrześcijańskich Kościołów Azji ukonstytuowała się 
w 1959 r. i zmierza do łącznego, zjednoczonego działania Kościołów na 
polu religijnym i społecznym. Prezydentem Konferencji jest biskup 
Sobrepena z Filipin, sekretarzem generalnym wybrano pastora D. T. Niles 
z Cejlonu.

PROTESTANCI WE FRANCJI

Według najnowszej statystyki (SOEFI — 3/64) Francja liczy obecni? 
785.000 protestantów. W liczbie tej znajduje się 460.530 wyznawców Koś
cioła Reformowanego, 297.050 luteran, 20.000 baptystów. Sto lat temu w ? 
Francji było 8C0.000 protestantów. Okazuje się, iż od stu lat liczba ta. 
nie wzrosła, lecz się zmniejszyła choć ludność kraju wzrosła o  20%.

REFLEKSJE PASTORA 
Z KOŚCIOŁA REFORMOWANEGO SZWAJCARII 

O II SESJI SOBORU WATYKAŃSKIEGO

Pastor Łukasz Vischer, sekretarz departamentu Wiary i Ustroju przy 
Światowej Radzie Kościołów, obserwator z ramienia S. R. K. na Sobo
rze Watykańskim — dzielił się swymi spostrzeżeniami o Soborze na 
konferencjach w Lyonie, Fryburgu i Genewie. Przytoczymy poniżej nie
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które wyjątki z jego spostrzeżeń. Pastor Vischer spróbował przede 
wszystkim podać definicję Światowej Rady Kościołów, która wg. niego 
jest „prowizoryczną społecznością na drodze do jedności” albo „pewną 
swoistą formą wspólnoty w której Kościoły członkowskie mogą — bez: 
żadnych ograniczeń — podtrzymywać swą wierność prawdzie i dawać 
wspólnie świadectwo Jezusowi Chrystusowi” .

O problemie jedności dyskutowanym na Soborze powiedział: „Ojców- 
Soboru ożywiła niewątpliwie silna wola umożliwienia spotkania chrześ
cijan rzymskokatolickich z chrześcijanami nierzymskimi. Otwarcie p o -' 
dejmowano wysiłki, aby usunąć przeszkody, które nie dopuszczały do 
wzajemnego porozumienia... Niektórzy mówcy poszli nawet dalej 
w swych wypowiedziach stwierdzając, żc Kościół Rzymskokatolicki po
nosi swą część odpowiedzialności za podział chrześcijaństwa. To samo  ̂
wyraził również papież w swym inauguracyjnym przemówieniu... Po
stawa ta ma ogromne znaczenie dla ruchu ekumenicznego... Podkreślano 
również, że Kościół Rzymskokatolicki . stworzył sobie zbyt negatywny 
obraz Kościołów nierzymskich... Schemat o ekumenizmie wyraża się
o tych Kościołach w sposób pozytywny... uznaje, że w nich działa rów 
nież Duch Święty i one też posiadają i trzymają się tradycji apostol
skiej — tej samej, na której buduje Kościół rzymski” . Jakaż jest więc — 
pyta pastor y ischer — myśl teologiczna Kościoła Rzymskokatolickiego
o jego stosunku do innych Kościołów? Kościół rzymski natrafił przy 
tym na szczególną trudność i w dalszym ciągu powraca do dawnego- 
twierdzenia o sobie, iż jest jedynym Kościołem Jezusa Chrystusa... 
Każdy Kościół ma pretensje do uważania siebie za Kościół Jezusa Chry
stusa i wszyscy powinni postawić sobie pytanie w  jakim stopniu mogą one 
uznać w  innych Kościołach znamiona Kościoła w pełnym znaczeniu 
tego słowa... Oto jedna z podstawowych trudności ruchu ekumenicz
nego. Na Soborze nie rozstrzygnięto tej trudności. Ojcowie soboru po
deszli do problemu ze strony indywidualnej i uznali, że chrześcijanie 
nierzymscy przez Chrzest, który udzielił im Łaskę Bożą, weszli w sferę; 
działania jednego prawdziwego Kościoła. Mimo to jednak Kościołom 
nierzymskim nie przyznano nazwy „K ościoły” lecz nazwano je „spo
łecznościami kościelnymi” podciągając pod tę nazwę nawet Kościoły 
Prawosławne nie będące w  łączności z Rzymem.

Pastor yischer postawił wreszcie pytanie: Czy Kościół Rzymskoka
tolicki może zrozumieć całkowicie Kpścioły nierzymskie w tym, co jest 
ich specyfiką. Czy Kościół rzymski uważa siebie za centrum wysiłków
o jedność? Większa ilość biskupów nie mówi już o powrocie do Koś
cioła rzymskiego. Tylko mniejszość używa jeszcze tej terminologii. Bis
kupi są głęboko przekonani o potrzebie poważnej odnowy w Kościele 
rzymskim, zanim zacznie się mówić o powrocie. Lecz niemniej silnie



124 (60) WIADOMOŚCI Z  KOŚCIOŁA POWSZECHNEGO

są też przekonani o tym, iż jedność może być zrealizowana jedynie 
przez powrót na łono Kościoła Rzymskokatolickiego.

Pastor Vischer zaznaczył, że wszelkie pretensje do wzięcia pierwszego 
miejsca jv ruchu ekumenicznym mogą tylko przynieść szkodę temu 
ruchowi.

OBRADY KOMITETU WYKONAWCZEGO ŚWIATOWEJ RADY
KOŚCIOŁÓW

Komitet Wykonawczy Światowej Rady Kościołów obradował -w tym 
roku w  dniach 11—14 lutego w  Odessie, na specjalne zaproszenie 
Kościoła Prawosławnego Rosji. Prezydentem Komitetu, składającego się 
z  14 członków, jest pastor Franklin Clark Fry, kierownik Zjednoczonego 
Kościoła Laterańskiego Ameryki. Obradowano m. in. nad problematyką
II Soboru Watykańskiego, problemem rozbrojenia, sytuacji na Cyprze, 
w Panamie, Tanganice i Zanzibarze, potępiono zdecydowanie nieludzkie 
praktyki prześladowań stosowanych w Rwandzie i skierowano w tej 
sprawie pismo na ręce Sekretarza Generalnego ONZ — U Thanta. Po 
zakończeniu prac członkowie Komitetu zwiedzili Kościoły członkowskie 
Światowej Rady Kościołów: prawosławny rosyjski, armeński, ewangelicko^ 
luterski w Estonii, ewangelickoluterski Litwy oraz Kościół baptystów. 
Władze miejskie Odessy wydały przyjęcie na cześć uczestników sesji Ko
mitetu Wykonawczego. Dr Franklin Clark Fry podziękował Rosyjskiej 
Cerkwi Prawosławnej i władzom Odessy za gościnność.

TYDZIEŃ MODLITW O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN
W dnia-ch 18—25 stycznia chrześcijanie wszystkich wyznań modlili 

Się wspólnie o  jedność. Tematem centralnym Tygodnia Modlitw był: 
„Wielki Pasterz trzody". W całym święcie chrześcijańskim odbywały się 
liczne manifestacje, nabożeństwa, konferencje, spotkania i dyskusje. Ra
dio i telewizja nadały szereg audycji poświęconych tematyce jedności 
chrześcijan. Na konferencjach wygłaszano odczyty na następujące te
maty: „Prawdziwe oblicze Kościoła", „Bilans ekumeniczny II Sesji So
boru", „Kościół i Kościoły", „Aktualna sytuacja ekumeniczna" itp. 
W dyskusjach zwracano dość często uwagę na to, by ekumenizm nie 
kończył się jedynie na dobrych stosunkach przyjacielskich, rozmowach 
między kierownikami Kościołów; by nie odkładano stale na przyszłość 
problemów trudnych, by ekumenizm teologiczny wspierał się na wspól
nej modlitwie, by Kościół Rzymskokatolicki uwolnił się od przesady 
w jurysdycznym traktowaniu sprawy, by protestanci z szacunkiem obser
wowali zmiany, które dokonują się w  rzymskim i prawosławnym Koś
ciele, próbując poznać te Kościoły i zrozumieć je w  duchu prawdy; 
by uznano iż protestanci należą również do Kościoła i  więcej lub mniej 
do „wspólnoty chrześcijańskiej".
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DYSKUSJA WOKÓŁ SCHEMATU O EKUMENIZMIE

Bardzo ciekawe i znamienne były wypowiedzi biskupów rzymskokato
lickich ,przy dyskusji nad schematem o ekumenizmie.

Bd Klepacz z Łodzi — analizował etapy zbliżenia ekumenicznego: na
wrócenie serca, powrót do Pisma Sw. i do najstarszej 'tradycji Kościoła, 
wzajemne poznanie się, dialog, modlitwa o  jedność. Bp Klepacz zwracał 
szczególną uwagę na potrzebę pogłębiania znajomości Pisma Sw.. gdyż 
kto nie zna Pisma, ten nie zna Chrystusa.

Bp Himmer (Belgia.). Pierwszym  zadaniem ekumenizmu jest odnowa 
Kościoła, który jest instytucją o wartościach wewnętrznych., ale obja
wia się na zewnątrz. I właśnie z tych cech zewnętrznych osądza się 
Kościół: jego budowle, jego stosunki z władzami świeckimi, wypowiedzi 
w  sprawach ekonomicznych, społecznych, w  sprawie wojny i pokoju. 
W każdym wypadku Kościół winien błyszczeć nowym światłem tak, by ci, 
którzy są ze świata, mogli rozpoznać w  nim postać i twarz Chrystusa.

Kard, Leger, arcyb. Montrealu: Sięgnijmy do ducha pokory w  poszu
kiwaniu jedności. Jedna i ta sama prawda dogmatyczna może być w  róż
ny sposób wyrażona. Jeśli się chce pokonać niepokonalne sprzeczności, 
pokora jest nieodzowna. Jeśli się ryzykuje wypowiedź, że Kościół rzym
skokatolicki posiada całą prawdę, ryzykuje się, że zostanie to źle zrozu
miane. Przy tego rodzaju wypowiedzi zapominamy, że tajemnice Chry
stusowe, trudne do pojęcia, przerastają nasz umysł i umykają przed ich 
zrozumieniem.

Bp Dwyer z miasta Leeds (Anglia) nadmienił, że w  jego kraju odrzuca 
się dogmaty katolickie nie z powodu ich niezrozumienia lecz właśnie 
dlatego, że się je dobrze rozumie. Czyż więc dialog między katolikami
i anglikanami jest niemożliwy? Owszem, jest możliwy, lecz winniśmy 
brać drugiego człowieka takim, jakim on jest i starać się zrozumieć, dla
czego takie a nie inne są jego przekonania.

Bp Lebrun z Autun (Francja), mówił do O jców  Soboru o  społeczności 
protestanckiej braci w  Taize, znajdującej się w  jego diecezji i mającej 
poważne ekumeniczne znaczenie. Jej promieniowanie budzi wielkie na
dzieje. Biskupi, pastorzy, księża prawosławni, spotykają się tam od wielu 
lat za zgodą świętego Oficjum i zachętą papieży. Byłem początkowo 
nieufny — mówił bp Lebrun — ale doświadczenie wykazało owocność 
tych rozm ów prowadzonych w duchu szczerości i miłości. Uprzedzenia 
znikły, a na ich miejsce wkroczyto wzajemne zbudowanie.

Kardynał Frings, arcyb. Kolonii, proponował, aby Kościół rzymsko
katolicki uznał ważność małżeństw mieszanych, udzielanych przez pasto
rów albo innych księży nierzymskokatolickich. W ten sposób uczyni się 
krok naprzód, na 'drodze do zjednoczenia. Jeśli zaś współmałżonek nie 
rzymkat. uzna, iż wychowywanie dzieci w  religii rzymskokat. byłoby nie-
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■zgodne z jego sumieniem, nie należy czynić nań nacisku, a przeciwnie 
raczej zachęcić, by nie zrywał łączność ze swym Kościołem. Wypowiedź 
kardynała poparli również biskupi wschodni, atakując • treść dekretu 
z r. 1949 wg którego małżeństwa mieszane, zawierane ’ przed księdzem 
prawosławnym, są nieważne.

Omawiając problem ekumenizmu, patriarcha grecko-melechicki — 
Maximos IV zwrócił szczególną uwagę na ten rozdział schematu o eku
menizmie, który traktuje o  stosunkach między chrześcijaństwem a ju
daizmem. Problem żydowski, pisał patriarcha, w  prasie libańskiej — 
ma dwa oblicza: polityczne i duchowe. Jeśli Kościół katolicki zajmuje 
się tym problemem, czyni to na platformie duchowej i religijnej. Kraje 
arabskie przestrzegają na swym terytorium praw obywateli izraelskich
i doskonale rozróżniają syjonizm będący ruchem politycznym od ju
daizmu, który jest religią natchnioną. Arabowie występując przeciw 
Izraelowi czynią to z politycznego punktu widzenia, gdyż uważają Izraeli
tów za nieprawnych i niesprawiedliwych okupantów Palestyny. Poli
tyczny punkt widzenia nie przeszkadza jednakże w  zapewnieniu wszyst
kim obywatelom swobody wyznawania własnej religii.

„OSSER VATORE ROMANO" O WOLNOŚCI RELIGIJNEJ

„Osservatore Romano" — pismo będące oficjalnym organem Watyka
nu — opublikowało po raz pierwszy od wielu lat artykuł poświęcony 
wolności religijnej. Jeśli chodzi o  sprawę ograniczenia wolności religij
nej — to w g autora (Enrico Chiaracci) jedyną racją ograniczenia może 
być „dobro wspólne" społeczności, rozumiane w ścisłym tego słowa zna

czeniu, tzrc. wolność religijną można by wtedy ograniczyć, gdyby pewne 
czynności lub działalność religijna zakłócały spokój życia społęcznego, 
albo wprowadzały szkodę w  porządek prawny społeczeństwa.

PRZYGOTOWANIA DO KONFERENCJI KOŚCIOŁÓW 
EUROPEJSKICH W NYBORGU <DANIA)

Komitet kierowniczy Konferencji Kościołów Europejskich zebrał się 
w  Alzacji, aby omówić program konferencji, która odbędzie się w dniach 
5—9 października 1964 r. w  Nyborgu. Ustalono temat konferencji: „Vivre 
ensemble" (Żyjmy zgodnie). Sekretarz wykonawczy Konferencji — pastor 
■Glen Garfield Williams — zwrócił uwagę na tematykę przygotowywaną 
przez cztery Komisje: 1) odpowiedzialność Kościołów europejskich w o
bec innych kontynentów świaita; 2) stosunki między Kościołem a Pań
stwem w  Europie współczesnej; 3) Kościoły a zmiany socjalne w Euro
pie; 4) współpraca między narodami.
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PROJEKT UTWORZENIA CENTRUM EKUMENICZNEGO 
W JEROZOLIMIE

Komitet dla spraw Kościoła i narodu żydowskiego przy Światowej 
Radzie Kościołów, powołał komisję .specjalną i obarczył ją zadaniem zba
dania możliwości utworzenia w Jeruzalem ośrodka studiów ekumenicz
nych, który pracowałby nad poprawą stosunków między chrześcijanami
i 2ydami. Biskup Lesslie Newbigin, dyrektor Misji i Ewangelizacji przy 
Światowej Radzie Kościołów podkreślił, że taki ośrodek będzie szukał 
dialogu między judaizmem a chrześcijaństwem w  atmosferze otwartej
i obiektywnej. Myśl utworzenia w /w  ośrodka pojawiła się w najodpo
wiedniejszej chwili, gdyż w  ostatnich czasach wielu Izrealitów, ultra- 
ortodoksów, manifestowało swe niezadowolenie z misji chrześcijańskich. 
Organizowano nawet poważne manifestacje przeciw tym misjom i zgło
szono projekt prawa do parlamentu, który ma ograniczyć działalność 
misyjną.

S.O.E.P. I Geneve. ■No 43-46/1963 

PRZEĆIWKO CENZURZE KSIĄŻEK  RELIGIJNYCH

Profesor uniwersytetu w  Tiibinge (Niemcy) i konsultor soboru waty
kańskiego — O. Hans Kiing — przemawiając na konferencji w  kolegium 
jezuitów w Bostonie' wyraził życzenie, aby Kościół Rzymskokatolicki 
zniósł indeks książek zakazanych. Prof. Kling wykazał, że wolność jest 
zasadniczym elementem życia kościelnego, a katolicy rzymscy powinni 
doczekać się nareszcie tejże wolności w dziedzinie czytelnictwa. Kościół 
jest sanktuarium a nie fortecą, dlatego cechy totalitaryzmu i władzy 
absolutnej nad wiernymi winny zniknąć z życia Kościoła.

NOWA KONSTYTUCJA KRÓLESTWA BURUNDI

Burundi, obok Tanganiki i Konga, uzyskało niepodległość w lipcu 
1962 r. Nowa Konstytucja Królestwa Burundi zapewnia w art. 13 „w ol
ność wyznania i publicznego kultu... Państwo nie ma prawa ingerencji 
co do nominacji i instalacji duchownych jakiegokolwiek wyznania, ani 
nie może bronić im korespondowania z przełożonymi i publikowania 
kościelnych zarządzeń” . Inne artykuły gwarantują wolność nauczania, 
stowarzyszeń, zgromadzeń, wolności prasy o tyle, o ile wolność ta nie 
zagraża bezpieczeństwu państwa i nie szkodzi moralności. Wreszcie kon
stytucja przyznaje jednakową ważność tak małżeństwom cywilnym jak 
też ślubom kościelnym i znosi prawo do poligamii.
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PRZECIWKO TELEWIZJI

Rada Wielkiego Rabinatu w  Izraelu sprzeciwiła się zdecydowanie prze
ciwko wprowadzaniu telewizji w  tym kraju twierdząc, że telewizja wno
si poważne niebezpieczeństwo dla religii i moralności.

PIERWSZY CZARNY BISKUP KOŚCIOŁA EPISKOPALNEGO

Dnia 8 grudnia 1962 r. odbyła się w  Bostonie w  Kościele Episfeopalnym 
konsekracja pierwszego czarnego (biskupa. Został nim. John M. Burgess.

POLACY W  KANADZIE 1 AUSTRALII

Z wyników ubiegłorocznego spisu powszechnego w Kanadzie wiado
mo, że w czerwcu 1961 r. mieszkało w  Kanadzie ogółem 323.517 osób po
chodzenia polskiego, a więc znacznie więcej rniż przypuszczano. Stanowi 
to dwa procent ludności Kanady. Są to osoby, które wobec komisarzy 
spisowych zadeklarowały, że ich przodek przybyły do Kanady był Po
lakiem.

Najwięcej osób pochodzenia polskiego mieszka fwi przemysłowej pro
wincji Ontario (149.524), następnie 44.371 osób w rolniczej prowincji Ma- 
nitoba, która była terenem wczesnego osadnictwa masowego. Tylko 32 
osoby mieszkają w małej wyspiarskiej prowincji Prince Edward Island 
Wzrosła do' 408 osób ilość Polaków na dalekiej Północy.

Według urzędowych danych australijskich, w  latach 1945—62 osiedliło 
się tam 76.168 Polaków. Uwzględniając przyrost naturalny polskiej grupy 
etnicznej, szacowany przez urząd statystyczny na wysokość 15 promille. 
ogólna liczebność Polonii australijskiej sięga 100 tysięcy osób.

„ Polonia“  Nr 43/4411962
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„The Message“ of March and April, deals only with the litur- 
gical problems. In this issue we present the main article by 
Rev. Prome Bishop Maksymilian Rode on the „Holy Mass Sacri- 
fice as the Deepest Expression of the Common Catholic Devo- 
tion“. The social' valnes of the Holy Mass are emphazized by 
the Head of our Denomination. In the first Christian centuries, 
the Holy Mass was marked generally for it. The second part 
of the article shows us how in modern world, the believers 
participation to the Holy Mass should be exeercised.

Holy Mass as the New Testament Sacrifice is presented us by 
Rev. Dr Szczepan Włodarski (from the point of view of dog- 
mata). Rev. Dr E. Balakier in his article enfitled „Compaign for 
the Polish language in liturgy“ , based on historical facts and 
events, begining sińce 15 th. oentury until our times, gives us 
a vivid picture of such a great compaign. „Historical Develop- 
ments of the Holy Mass“ is presented by Rev. E. Krzywański 
who also showed us Western Mass Liturgy’s developments. Two 
commentaries on the newest important publications of the De- 
nominational Publishing House in Warsaw are aLso contained 
in this issue. These are: „THE POLISH CATHOLIC CHURCH 
HOLY MASS BOOK“ (1964) and „THE LORD PRAEYER 
BOOKLET“ (1963).

As usually we also present some detailed news on the Uni- 
versal Church current affairs.
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