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T r e ś ć :  W stęp. E ucharystia a parafia: 1. P arafia jako podm iot spra
w ow ania E ucharystii. — 2. E ucharystia  jako ośrodek życia  chrześcijań
skiego parafii. ■— II. Form acja parafii jako zgrom adzenia euchrystyczne- 
go: 1: Form acja kapłana. — 2. F orm acja grupy liturgicznej. — 3. Form a
cja w iernych.

Parafia jako zgromadzenie eucharystyczne może być badana 
z punktu widzenia historycznego, prawnego albo socjologicz
nego *. Dla praktyki pastoralnej decydujące znaczenie posiada 
jednak spojrzenie teologiczne, gdyż relacja parafia — Eucha
rystia posiada przede wszystkim wymiar teologiczny. W tym 
właśnie aspekcie - pragniemy zająć się parafią uwydatniając 
w pierwszej części artykułu problemy dogmatyczne związane 
z relacjami zachodzącymi między parafią a sprawowaniem 
Eucharystii. Problemy natury  praktycznej, dotyczące formacji 
parafii jako zgromadzenia eucharystycznego, omówimy w częś
ci drugiej. Wypada od razu zaznaczyć, że przez zgromadzenie 
eucharystyczne rozumiemy przede wszystkim zgromadzenie 
wiernych, które zebrało się, by sprawować ofiarę eucharystycz
ną. Poza ramami naszych rozważań pozostają przeto te zgro
madzenia eucharystyczne, które m ają na celu sprawowanie 
póza-mszalnego kultu eucharystycznego (np. wspólne adoracje, 
procesje eucharystyczne itp.).

I. Eucharystia a parafia
Relacje zachodzące pomiędzy Eucharystią a parafią naświe

tlim y przeprowadzając dowód na dwa wzajemnie się uzupeł
niające zdania: 1. Najbardziej właściwym podmiotem spra-

1 Por. np. F. H  o u t a r t, Socjologia parafii  jako  zgrom adzen ia  eucha
rys tyczn ego ,  w  : Ludzie, w iara K ościół, W arszaw a 1966, s. 389 — 407.
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wowania Eucharystii jest parafia. 2. Parafia żyje i rośnie 
przede wszystkim przez sprawowanie Eucharystii.

1. Parafia jako podmiot sprawowania Eucharystii
Jednym z najbardziej charakterystycznych rysów współ

czesnej teologii Mszy św. jest dostrzeżenie w niej i zaakcento
wanie momentu społecznego, a więc faktu, że Msza św. jest 
ofiarą całego Kościoła, całego Ciała mistycznego 2.

Możemy tutaj abstrahować od szerokiej argumentacji przy
taczanej przez teologów na tę p raw dę3, a ograniczyć się do 
zwięzłej syntezy, którą podaje najnowszy dokument Stolicy 
Apostolskiej oparty na nauce Vaticanum II, a mianowicie In 
strukcja o kulcie misterium Eucharystycznego z 25. 5. 1967 
(·— EM), w .numerze 3 с i d: „Sprawowanie Eucharystii, doko
nujące się we Mszy świętej, jest czynnnością nie tylko Chry
stusa, lecz także Kościoła. W niej bowiem Chrystus poprzez 
posługę kapłanów ofiaruje się Ojcu za zbawienie świata, utrw a
lając przez wieki w sposób bezkrwawy dokonaną na krzyżu 
ofiarę. Kościół zaś, oblubienica i służebnica Chrystusa, peł
niąc razem z Nim rolę kapłana i hostii, ofiaruje Go Ojcu, 
a równocześnie razem z Nim sam siebie cały ofiaruje” (c). 
„Dlatego żadna Msza święta, jak w ogóle żadna czynność litu r
giczna nie jest czynnością czysto prywatną, lecz obrzędem 
Kościoła, jako społeczności zorganizowanej wedle różnych sta
nów i żądań, w której poszczególne jednostki wedle własnego 
stanu pełnią swe właściwe zadania” , (d)

Kościół będący podmiotem Mszy św. konkretyzuje się w okre
ślonym zgromadzeniu eucharystycznym. Msza święta zawsze 
jest sprawowana nie przez jakiś abstrakcyjny Kościół, lecz 
przez zgromadzonych wokół biskupa lub kapłana wiernych w 
określonym miejscu i czasie. Konstytucja o liturgii stawia na

2 G. C. M i t c h e l l ,  Theologians and, the  offerer of the  Mass,  The 
Irish theological Q uarterly 25 (1958) 12. Z bogatej literatury na ten  te 
m at por. m. in. W. G r a n a t ,  M sza św ię ta  jako  ofiara Kościoła,  Ruch  
biblijny i liturgiczny 2 (1949) 411·—440; B. P y l a k ,  Msza św ię ta  ofiarą  
społeczną,  L ublin, 1959; J. A. J u n g m a n n ,  Vom Sinn der M esse als  
O pfer der  G emeinschaft,  E insiedeln  3 1954; F. M u n o z - В о x, L a misa,  
sacrifico de la Igłesia,  w: La participación de los fie les en la m isa, S a la
m anca 1959, s. 59 — 111.

3 Por. R. Z i e 1 a s к o, U czes tn ic tw o  w iern ych  w e  M szy  św ię te j  w edług  
teo logów  katolickich  po encyklice  „M ystic i Corporis”, Lublin, 1966, (ma
szynopis, rchiw um  KUL), s. 24 —  64.



pierwszym mejscu zgromadzenie eucharystyczne skupione wo
kół biskupa w kościele katedralnym. „Biskupa należy uważać za 
arcykapłana jego owczarni. Od niego bowiem w pewien sposób 
pochodzi i zależy chrześcijańskie życie jego wiernych. Dlatego 
wszyscy bardzo powinni cenić życie liturgiczne diecezji sku
pione wokół biskupa zwłaszcza w kościele katedralnym. Powin_ 
ni być przekonani, że Kościół ujawnia się przede wszystkim 
w pełnym i czynnym uczestnictwie całego świętego ludu Boże
go Eucharystii, w jednej modlitwie, przy jednym ołtarzu, pod 
przewodnictwem biskupa, otoczonego kapłanami i sługami 
ołtarza” (KI art. 41). Już jednak następny artykuł 42 podkreśla 
znaczenie wspólnoty parafialnej w sprawowaniu liturgii, zwła
szcza eucharystycznej: „Ponieważ biskup w swoim kościele 
nie może osobiście zawsze i wszędzie przewodniczyć całej ow
czarni, musi utworzyć grupy wiernych, wśród których najważ
niejsze są lokalnie zorganizowane parafie pod przewodnictwem 
pasterzy zastępujących biskupa. One bowiem w pewien sposób 
przedstawiają widzialny Kościół ustanowiony na ca3e> zipmi. 
Dlatego w umysłach i praktyce wiernych oraz duchowień
stwa należy pogłębiać życie liturgiczne parafii i jego związek 
z biskupem, należy również do rozkwitu doprowadzić ducha 
wspólnoty parafialnej, zwłaszcza w zbiorowym odprawianiu 
niedzielnych Mszy świętych”.

Na podstawie przytoczonego artykułu możemy powiedzieć, 
że najbliższym i jednocześnie uprzywilejowanym zgromadze
niem eucharystycznym jest lokalnie zorganizowana parafia. 
Dlatego też należy pogłębiać jej życie liturgiczne oraz pogłę
biać ducha wspólnoty parafialnej. Nasuwa się zasadnicze py
tanie: dlaczego właśnie lokalnie zorganizowana parafia jest 
najważniejszym i uprzywilejowanym zgromadzeniem euchary
stycznym, a więc podmiotem sprawowania Eucharystii i co 
ją w tym  względzie wyróżnia korzystnie w zestawieniu z in
nymi „grupami wiernych”, które również sprawują Eucha
rystię 4. I

Aby odpowiedzieć na to pytanie, trzeba najpierw  ustalić, 
kiedy, w jakich warunkach istnieją najlepsze dane do świa
domego, czynnego i pobożnego uczestnictwa w ofierze eucha
rystycznej; w jakich warunkach jest to uczestnictwo najbar
dziej owocne? Uczestnictwo w ofierze Mszy św. polega w swej
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4 Chodzi tu z pew nością o te  zgrom adzenia, które zbierają się np. 
w  kościołach  zakonnych, rektoralnych, w  kaplicach dom ow ych itp. 
Obok lokaln ie zorganizow anych parafii istn ieją  rów nież ponadterenow e, 
np. narodow e lub zaw odow e (w ojskow e, akadem ickie...).



istocie na staraniu o przyjęcie tej postawy, tego usposobienia, 
w jakim Jezus Chrystus składał ofiarę krzyża — i w  jakim 
uobecnia tę ofiarę w każdej Mszy św.: Hoc enim sentite in 
vobis, quod et in Christo Jesu  (Flp 2, 5). Chodzi o postawę 
całkowitego oddania się Bogu, o bezgraniczne posłuszeństwo 
wobec Niego (factus oboediens usque ad mortem, tamże, w. 8),
0 autentyczną miłość wobec Ojca. To ofiarowanie życia Ojcu 
dokonało się jednak i nieustannie dokonuje pro m undi vita 
(J 6, 53), dla nas i dla naszego zbawienia. Miłość wobec Ojca 
jest jednocześnie „największą miłością” wobec ludzi, wobec 
braci. Otóż prawdziwe uczestnictwo w Eucharystii, autentyczne 
sprawowanie ofiary eucharystycznej domaga się od kapłana
1 wiernych, by starali się wzorem Chrystusa i przez Niego
0 miłość wobec Boga, która ostatecznie weryfikuje się zawsze 
w miłości wobec bliźnich: „Jeśliby ktoś mówił: m iłuję Boga, 
a brata swego nienawidził, jest kłamcą, albowiem, kto nie 
miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, 
którego nie widzi” (J 4, 20). Możemy spokojnie powiedzieć, że 
najlepsze warunki sprawowania eucharystycznej ofiary, najpeł
niejsze i najbardziej autentyczne uczestnictwo w niej spełnia
ją się wówczas, gdy w danym zgromadzeniu panuje głębokie 
poczucie wspólnoty, gdy jego członkowie tworzą wspólnotę 
wzajemnej miłości, gdy choć w części realizują to, co o pier
wszej gminie chrześcijan orzekają Dzieje Apostolskie: „Jeden 
duch i jedno serce ożywiało wszystkich wierzących” (4, 32)s. 
Według F. Houtarta zgromadzenie eucharystyczne określa się 
jako zbiór, nie jako grupę. Grupa i zbiór „różnią się między 
sobą stopniem wzajemnego oddziaływania (interakcji) i natęże
nia wzajemnych stosunków między osobami, które tworzą zgru
powanie. W obu przypadkach chodzi o zespół ludzi, ale gdy 
grupa wymaga ciągłości w stanowiących je osobach i ról wza
jemnie obowiązanych, jak np. w rodzinie, gdzie rola ojca, matki
1 dzieci znajdują się w ciągłym stosunku powiązań, zbiór 
potrzebuje tylko fizycznej bliskości i pewnego minimum sto
sunków i kontaktów społecznych” 6. Otóż, posługując się tymi 
kategoriami socjologicznymi, trzeba by powiedzieć, że^jakkol
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5 W dyrektyw ach zaw artych w  pracy K om isji D uszpasterskiej E pis
kopatu P olsk i p. t. S a k ra m e n ty  św ię te  w  d u szp as te rs tw ie  ( Poznań 1963) 
znajdujem y n iezw yk le  trafne w skazanie: „W ychow anie w iernych  do 
św iadom ego i czynnego· u czestn ictw a w e M szy św iętej w inno zmierzać 
do obudzenia w  nich poczucia w spólnoty, zespolenia w  jedną rodzinę 
dzieci Bożych zgrom adzonych w ok ół osoby Zbaw icela...”, s. 74.

0 Dz. cyt. s. 393.



wiek zgromadzenie eucharystyczne nie musi być grupą i aktua
lizuje się już jako zbiór — winno jednak dążyć do tego, by 
stawać się grupą, gdyż właśnie wówczas zachodzą optymalne 
warunki do pełnej i autentycznej realizacji uczestnictwa w ofie
rze eucharystycznej. Parafia to według CIC, c. 216 paragr. 1 
i 3: „Oddzielna część terytorium  diecezji z własnym kościo
łem, własną ludnością (populus determinatus) i z własnym ka
płanem, k tóry z urzędu swego sprawuje tamże duszpaster
stwo” 7. Łatwo zauważyć, że w parafii występują pewne ele
menty, które zdają się spełniać warunek zaistnienia grupy, 
zwartej wspólnoty. Zachodzi bowiem w parafii pewna „cią
głość w stanowiących ją osobach” . Kapłan przewodzący pa
rafii — to zasadniczo proboszcz, k tóry według istniejących 
przepisów kościelnych stale przebywa w parafii i jest nawet 
zasadniczo nieusuwalny. Także wierni, zwłaszcza w parafiach 
wiejskich czy małomiejskich, mimo narastających ruchów mi
gracyjnych ludności, stanowią na ogół dość trw ałą formację 
społeczną. Fakt, że mieszkają dłużej na tym  samym terytorium  
pozwala na wykształcene szeregu wzajemnych powiązań (po
krewieństwo, sąsiedztwo, wspólna praca itp.), które wykraczają 
daleko poza ram y zwykłej bliskości fizycznej. Wydaje się, że 
przynajmniej w niektórych parafiach realizuje się także postu
lowane dla istnienia grupy zjawisko „ról wzajemnie powią
zanych”. Istnieją parafie, w których proboszcz rzeczywiście 
spełnia rolę ojca parafian, trw ając z nimi w ciągłym stosunku 
wzajemnych powiązań, tym bardziej, że parafia z założenia 
ma skupiać w sobie całokształt życia religijnego przynależnych 
do niej wiernych, a'w ięc życie wiary z warunkującym je prze
powiadaniem, życie sakramentalne i działania kultyczne, oraz 
szeroki wachlarz działań charytatywnych i apostolskich. O ile 
parafię należy uznać za najbardziej uprzywilejowane miejsce 
sprawowania Eucharystii, o tyle za najodpowiedniejszy czas 
jej odprawiania we wspólnocie parafialnej uważa się tra 
dycyjnie niedzielę. Wiąże się to z faktem, na który bardzo 
mocno zwaraca uwagę współczesna teologia, a z nią Vatica
num II, że mianowicie niedziela jest „cotygodniową Paschą”, 
dniem upamiętnienia i aktualizowania misterium paschalnego. 
„Ilekroć wspólnota gromadzi się na sprawowanie Eucharystii, 
obwieszcza mękę i zmartwychwstanie Pana w nadziei Jego 
chwalebnego przyjścia. Uwidacznia to najbardziej zgromadze-
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7 Por. F. В  ą с z к o w  i с z (J. B a r o n ) ,  P ra w o  kanoniczne,  K raków  
1932, I, n. 612.



nie niedzielne, czyli tego dnia tygodnia, w którym  Chrystus 
powstał z martwych i w którym wedle apostolskiej tradycji 
w szczególny sposób sprawuje się tajemnicę paschalną w obrzę
dzie Eucharystii” (Instrukcja EM, n. 25. Por. KL, art. 6 
i 106). Niedziela jako Pascha (rosyjska nazwa: woskressenije) 
to nazwa chrztu świętego i dzień Eucharystii i dlatego właśnie 
dzień Kościoła, dzień zgromadzenia się ludu Bożego 8. Na tym 
tle zrozumiałe staje się „przykazanie niedzielne” , a jednocześ
nie wymaganie, które przez długie wieki było mocno akcento
wane, „aby wierni uczestniczyli we Mszy niedzielnej w swojej 
własnej parafii, do tego stopnia, że uczestnictwo we Mszy świę
tej w innym kościele nie wystarczało do spełnienia obowiąz
ku. (...) Niekiedy prawa nakazywały wprost wypędzać z koś
cioła wszystkich, którzy chcieli uczestniczyć w niedzielnej Mszy 
nie należąc do wspólnoty parafialnej 9.

Parafia jako zgromadzenie sprawujące Eucharystię działa 
w sposób zorganizowany i społecznie zróżnicowany. Istnieje 
więc w tym  zgromadzeniu podział ról, czyli specyfikacja wy
konywanych funkcji. Moment ten jest mocno podkreślony 
w a. 28 KL: „W odprawianiu liturgicznym, każdy spełniający 
swą funkcję — czy to duchowny czy świecki — powinien czy
nić tylko to, co należy do niego z natury  rzeczy i z przepisów 
liturgicznych”. Wynika stąd, że nie można już odtąd uważać 
Mszy świętej za sprawę tylko celebransa, podczas gdy wierni 
skazani są na bierną obecność, czy w najlepszym razie na jej 
„wysłuchanie” .

Najważniejszą, główną funkcję pełni w zgromadzeniu eucha
rystycznym celebrans, k tóry  „w osobie Chrystusa” (in persona 
Christi)' dokonuje przeistoczenia chleba i wina a w ten spo
sób właściwego aktu ofiarniczego (sacrificium). Rolę czynnych 
uczestników, także w akcie ofiarowania „niepokalanej hostii” 
(oblatio) pełnią wierni (Por. KL, art. 48). Między celebarnsem. 
a wiernymi znajduje się szereg funkcji podporządkowanych 
polegających na posługiwaniu celebransowi albo wiernym. Są 
to przede wszystkim ministranci, lektorzy, komentatorowie, 
i członkowie chóru, pełniący według art. 29 KL, rzeczywistą 
funkcję liturgiczną 10.
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8 Por. J. S a l i j ,  Teologia niedzieli ,  R uch b ib lijny i liturgiczny 20 
(1967) 249 —  250.

9 Tamże, s. 250.
10 Por. G r e n i u k, Podzia ł  fu n k c j i  w  zgrom adzen iu  l i turgicznym ,  

w: W prow adzenie do liturg ii (F. B lachnicki, W. Schenk, R. Z ielasko  
wyd.) Poznań 1967, s. 135 —  142.



2. Eucharystia jako ośrodek życia chrześcijańskiego parafii
Parafia jest najbardziej typowym i najbardziej uprzywilejo

wanym zgromadzeniem sprawującym ofiarę eucharystyczną. 
Można więc powiedzieć, że przede wszystkim parafia sprawuje 
Eucharystię. Ale zdanie to można także odwrócić i powiedzieć, 
że przede wszystkim Eucharystia „sprawia” , urzeczywistnia 
parafię.

Jeśli chcemy takie zdanie uzasadnić, musimy najpierw  przy
jąć pewną koncepcję parafii, różną od przytoczonej wyżej ka
nonicznej, koncepcję teologiczną. Parafia stanowi swoiste mi
sterium, o ile uczestniczy w misterium Kościoła. Uczestniczy 
zaś w nim nie tylko dlatego, że jest „częścią” Kościoła w zna
czeniu geograficznym i administracyjnym, lecz ze względu na 
to, że ten Kościół konkretnie przedstawia i aktualizuje. Innymi 
słowy: Kościół Jezusa Chrystusa przejawia się konkretnie, ży
je i działa w konkretnej parafii. Wypowiadając takie zdanie 
możemy się powołać przede wszystkim na św. Pawła, który 
w swoich listach określenie ekklesia odnosi wprawdzie niekie
dy do Kościoła uniwersalnego, o wiele częściej jednak do lo
kalnych gmin chrześcijańskicth — w Koryncie, Tesalonikach, 
w Efezie itp.11. Jeśli chodzi o relację zachodzącą między Kościo
łem a miejscową gminą chrześcijańską, to według św. Pawła 
każda taka gmina reprezentuje cały Kościół i uczestniczy w je
go właściwościach 12. W czasach pokonstantyńskich, a jeszcze 
bardziej w średniowieczu zanika coraz bardziej pawłowa kon
cepcja Kościoła jako Ciała Chrystusa, a wraz z nią pogłębione 
teologicznie spojrzenie na diecezję i parafię. Wielkości te ujm u
ją się prawie wyłącznie na sposób prawno-administracyjny, 
bardziej jako beneficium  niż jako officium  w znaczeniu apostoL 
skim. Tego stanu rzeczy nie zmieniły nawet dekrety soboru try 
denckiego, który wprawdzie dostrzegł znaczenie diecezji i ipara- 
fii zwłaszcza zaś biskupa i proboszcza jako odpowiedzialnych za 
ich życie i rozwój ■— ale ponieważ jednocześnie w polemice 
kontrowersyjnej utrwalała się coraz mocniej bellarminowska 
koncepcja Kościoła akcentująca w jego obrazie przede wszyst
kim momenty hierarchiczne — zapanowało coraz bardziej jedno
stronne, kanoniczne ujęcie parafii. Dopiero po^wrót do pier
wotnej koncepcji Kościoła jako misterium, który zainicjowali
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11 Por. A. W i k e n h a u s e r ,  Die K irche  als der m ys t isch e  Leib  
Christi nach dem  A p os te l  Paulus,  M ünster 1937, s. 4 nn.

12 „Jede E inzelgem einde repräsentiert nach paulin ischer A nschauung  
die G esam tkirche und hat an ihren Q ualiten teil. Tamże, s. 128.
6 — S tu d ia  T heol. V ars. N r 2
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w połowie w. 19 teologowie tej m iary co Michał S a i l e r ,  Jan 
Adam M ö h l e r  czy F r a n z e l i n  spowodował odnowę i roz
wój eklezjologii. Doprowadziło to, w powiązaniu z ruchem 
odnowy liturgicznej do swoistego „odkrycia” nowostestamen- 
talnej idei parafii jako „misterium”, jako owej rzeczywistości 
nadprzyrodzonej, której nie można ująć w kategoriach wyłącz
nie kanonicznych czy socjologicznych, która ujawnia się do
piero w badaniach teologicznych, wychodzących z faktu, że 
Słowo stało się ciałem, a Kościół jest Ciałem Chrystusa 13. Mno
żą się prace, które uwypuklają nadprzyrodzony charakter para
fii ukazując ją jako obraz, odbicie Kościoła, jako żywą wspólno
tę wiary, ofiary i miłości w której Ekklesia staje się dla poszcze
gólnego chrześcijanina konkretnym  ogniskiem życia chrześci
jańskiego, miejscem, w którym  Kościół się przedstawia i urze
czywistnia 14. Najdojrzalsze owoce refleksji teologicznej na te
mat parafii znalazły swoje potwierdzenie w dokumentach Vati
canum II.

Za kapitalną syntezę przedsorowej myśli teologicznej o pa
rafii należy uznać pierwszą część artykułu 26 Konstytucji do 
gmatycznej o Kościele (— KK). Mówi on wprawdzie o „pra- 
wowitościach miejscowych zrzeszeniach wiernych” ale w myśl 
cytowanego wyżej art. 42 KL możemy za takie zrzeszenie uwa
żać przede wszystkim parafię. Wynika to zresztą z kontek
stu wypowiedzi. „Kościół Chrystusowy jest prawdziwie obec
ny (vere adest) we wszystkich prawowitych miejscowych zrze
szeniach wiernych, które trwając przy swoich pasterzach same 
również są nazywane kościołami w Nowym Testamencie. Są 
one bowiem na swoim miejscu nowym Ludem powołanym 
przez Boga w Duchu Świętym i w pełności wielkiej (por. 1 Tes 
1, 5). W nich głoszenie Ewangelii Chrystusowej zgromadza 
wiernych i w nich sprawowana jest tajemnica Wieczerzy 
Pańskiej „aby przez ciało i krew Pana zespalali się z sobą 
ściśle wszyscy bracia wspólnoty. (...) W tych wspólnotach, 
choć nieraz są one szczupłe i ubogie albo żyją w rozproszeniu,

13 Por. F. X  A r n o l d ,  Zur Theologie der Pfarrei,  w: G laubensver
kündigung und G laubensgem einschaft, D üsseldorf 1955, s. 97 ■— 99.

14 Por. A. W i n t e r s i g ,  Pfarre i  und  M ys ter iu m ,  Jahrbuch für 
L iturgiew issenschaft 5 (1925) 136— 143; C. N o p p e l ,  Die neue Pfarre,  
Freiburg 1939; M. S c h u r r ,  Die übernatürliche 'Wirklichen der Pfarrei, 
B enediktin ische M onatsschrift 19 (1937) 81 —  106; D. S c h m i e d e  r, 
Die Pfarre i als Zelle des Corpus Christi  m ys t icu m ,  Der Seelsorger 13 
(1936 — 7) 267 —  275; S p i a z z i, S pu n ti  per  una teologia della  paroc-  
chia,  La scuola cattolica 80 (1952) 26 — 42; K. R a h n e r ,  Zur Theologie  
der Pfarre,  w : D ie P farre (H. Rahner wyd.) Freiburg 1956, s. 27 — 39.



obecny jest Chrystus, którego mocą zgromadza się jeden, 
święty, katolicki i apostolski Kościół” . Przytoczony fragment 
KK zawiera najpierw  jednoznaczne stwierdzenie, że Kościół 
Chrystusowy jest naprawdę obecny we wspólnocie parafialnej. 
Jednocześnie jednak tłumaczy ten fakt przez wskazanie na 
obecność Jezusa Chrystusa w tych wspólnotach. Obecność ta 
nie jest tylko statyczna. Jezus Chrystus'obecny we wspólnocie 
parafialnej mocą swoją „zgromadza” (cuius virtute consociatur) 
w niej jelden święty, katolicki i apostolski Kościół. To zgroma
dzenie a więc urzeczywistnianie Kościoła odbywa się w zrze
szeniu parafialnym przez głoszenie Ewangelii i przez sprawo
wanie ofiary eucharystycznej „aby przez ciało i krew Pana 
zespalali się ze sobą ściśle wszyscy bracia wspólnoty” (modli
twa mozarabska: PL 96, 759B). Ostatnie zdanie wzmacnia do
dany cytat z listu Św. Ignacego męczennika do gminy w Smyr
nie: „Nie co innego sprawia uczestnictwo w ciele i krwi Chry
stusa, jak to właśnie, że się przemieniamy w to, co przyjm u
jem y” (8,1). Na tle tych wywodów w pełni zrozumiałe staje 
się zdanie umieszczone na czele art. 26 KK: „Biskup... jest 
szafarzem łaski Najświętszego Kapłaństwa szczególnie co do 
Eucharystii, którą sam ofiaruje albo, o której ofiarowanie się 
troszczy, a którą ustawicznie żyw i się i wzrasta Kościół” (podkr. 
autora artykułu). (Por. także Instr. EM, n. 7).

Dodajmy od razu: Eucharystią żywi się i wzrasta Kościół 
obecny przede wszystkim w parafii, która stanowi najbliższy 
i najbardziej uprzywilejowany podmiot sprawowania Eucha
rystii. Dzięki Eucharystii przeto parafia jest najbardziej sobą — 
to znaczy misterium, uobecnieniem Kościoła i dzięki ofierze 
eucharystycznej rośnie Kościół w parafii i rośnie parafia jako 
Kościół Chrystusowy. Centralne znaczenie Eucharystii dla ży
cia i wzrostu Kościoła a w konsekwencji i parafii zostało bo
daj najwyraźniej syntetycznie przedstawione w n. 6 Instrukcji 
EM. Podamy najpierw  dosłowne brzmienie tego ustępu In
strukcji, aby potem poddać go analizie: „Katecheza o tajemnicy 
eucharystycznej ma dążyć do tego, by wpoić wiernym przeko
nanie, iż sprawowanie Eucharystii jest naprawdę ośrodkiem 
całego życia chrześcijańskiego zarówno dla całego Kościoła jak 
i dla miejscowych wspólnot tegoż Kościoła. Wszak pozostałe 
sakramenty jak i wszystkie kościelne posługi i dzieła apostol
stwa wiążą się ściśle ze świętą Eucharystią i do niej zmierzają- 
W najświętszej bowiem Eucharystii zawiera się całe dobro 
duchowe Kościoła, mianowicie sam Chrystus, nasza Pascha 
i Chleb Żywy, k tóry przez Ciało swe ożywione Duchem Swię-
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tym  i ożywiające przynosi życie ludziom, którzy w ten sposób 
zostają zachęceni i doprowadizeni do ofiarowania z Nim samych 
siebie, swych prac i wszystkich rzeczy stworzonych.

Uczestnictwo w życiu Bożym i jedność ludu Bożego, które 
stanowią o Kościele, Eucharystia należycie wyraża i przedziw
nie sprawia. W niej mamy szczyt zarówno działalności, przez 
b tó rą  Bóg uświęca świat w Chrystusie, jak i kultu, który ludzie 
oddają Chrystusowi, a przez niego Ojcu w Duchu Świętym. 
Sprawowanie jej „w najwyższym stopniu przyczynia się do 
tego, aby wierni życiem swoim wyrażali oraz ujawniali innym 
misterium  Chrystusa i rzeczywistą naturę prawdziwego Koś
cioła” . Przytoczony fragment Instrukcji zawiera:

1. Wyraźne stwierdzenie, że Eucharystia stanowi ośrodek 
całego życia chrześcijańskiego zarówno dla całego Kościoła jak 
i  dla parafii.

2. Uzasadnienie tego faktu, przez wskazanie na obecność 
w  niej Chrystusa, który stanowi całe dobro duchowe Kościoła, 
to znaczy uczestnictwo w życiu Bożym i jedność ludu Bożego.

3. Konsekwencje tego faktu polegające na tym, że a) wierni 
przez uczestnictwo w Eucharystii objawiają swoim życiem 
światu misterium Chrystusa i Kościoła, b) Wszystkie inne dzia
łania Kościoła są zorientowane na Eucharystię jako na swoje 
źródło i cel jednocześnie. Każde z tych zdań objaśnimy nieco 
dokładniej .

Zdanie rozpoczynające n. 6 Instrukcji EM pojawia się w tym 
dokumencie wielokrotnie, choć za każdym razem w innym 
nieco kontekście. W n. 1-szym: „Tajemnica eucharystyczna 
jest prawdziwie ośrodkiem świętej Liturgii, a nawet całego 
życia chrześcijańskiego” . W n. 3e: „Ofiara eucharystyczna jest 
źródłem i szczytem całego kultu Kościoła i całego życia chrześ
cijańskiego”. (Z powołaniem się na: KK, a. 11; KL a. 41; 
DK a. 2, 5, 6; DE a. 15). Numer 7-my, który niemal w całości 
przytacza a. 26 KK jest zatytułowany: „Tajemnica Euchary
styczna ośrodkiem Kościoła miejscowego”. N. 8 ukazuje Eucha
rystię jako źródło jedności chrześcijan. N. 13 przytacza frag
ment z DK, art. 6: „Żadnej bowiem wspólnoty chrześcijań
skiej nie zbuduje się, jeżeli nie będzie miała korzenia i ośrodka 
w sprawowaniu najświętszej Eucharystii” . (Tekst ten przyto
czony jeszcze później w innym związku). W n. 58 jeszcze raz: 
„Ofiara eucharystyczna jest źródłem i punktem szczytowym 
całego życia chrześcijańskiego” . Ta częstotliwość, sprawiająca 
wrażenie uporczywości świadczy w każdym razie o wielkiej 
wadze prawdy zawartej w naszym zdaniu.

θ4 RUDOLF ZIELASKO [Ю]
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W uzasadnieniu naszego zdania stwierdza Instrukcja, że 
w Eucharystii „zawiera się całe dobro duchowe Kościoła, — 
mianowicie sam Chrystus, nasza Pascha i Chleb żywy”, który 
daje ludziom uczestnictwo w życiu Bożym i w ten sposób czyni 
ich zdolnymi do oddania Bogu godnej czci, a jednocześnie spra
wia jedność ludu Bożego.

Obecność Chrystusa w Eucharystii stwierdza bardzo wyraźnie 
n. 9 naszej Instrukcji opierając się na art. 7 KL. Zacytujemy 
tu jednak oparty na nich obu n. 55 Instrukcji: „Przy odprawia
niu Mszy św. stają się wyraziste kolejno te znamienne sposoby 
obecności Chrystusa w swoim Kościele, w miarę jak najpierw  
ukazuje On się obecny w samym zgromadzeniu wiernych, 
zebranym w Jego imię, następnie zaś w swoim słowie, gdy 
się czyta i wyjaśnia Pismo św., w osobie też szafarza, a wresz
cie w osobliwy sposób pod postaciami eucharystycznymi” . 
„Osobliwość” (modo singulari) obecności pod postaciami eucha_ 
rystycznymi, określana jest w n. 9 EM oraz w KL, a. 7 zwro
tem maxim e (sub speciebus eucharisticis), co jednak, stwierdza 
w n. 9 Instr. EM nie znaczy, by inne obecności nie były realne. 
Obecność Chrystusa Pana w Mszy świętej ma charakter dyna
miczny, gdyż dokonuje on w niej dzieła zbawienia, uobecnia 
swoje misterium paschalne (Por. modlitwa nad darami z 9 
niedzieli po Zesł. Ducha Św.; KL, a. 2; 6). Dzieło to polega na 
tym, że zarówno przez przepowiadane słowa, jak przez Ciało 
swoje „ożywione Duchem świętym i ożywiające” przynosi 
ludziom nowe życie, ofiaruje im uczestnictwo w życiu Bożym, 
które z kolei uzdalnia ich |i zachęca do złożenia Bogu ofiary 
z samych siebie, swych prac i wszystkich rzeczy stworzonych, 
to znaczy do oddania Mu w ten sposób, przez Chrystusa, w Nim 
i z Nim godnego uwielbienia. Jednocześnie Chrystus obecny 
i działający w Eucharystii zarówno swym słowem, jak przede 
wszystkim Ciałem ofiarowanym w Komunii świętej nie tylko 
wyraża ale i sprawia przedziwnie jedność ludu Bożego, czyli 
urzeczywistnia Kościół i powoduje jego wzrost. To, że Kościół 
żyje, gromadzi się i wzrasta dzięki słuchaniu słowa przepo
wiadanego przez Chrystusa za posługą biskupów i kapłanów,, 
jest wyraźnie potwierdzone przez szereg wypowiedzi w szcze
gólności DK. Najwyraźniejszy jest w tym  względzie art. 4: „Lud 
Boży grom adzi. się razem najpierw  za pośrednictwem słowa 
Boga żywego, którego istotnie godzi się domagać z ust kapłanów. 
A ponieważ nikt nie może być zbawiony, kto wpierw nie uwie
rzy, dlatego pierwszym obowiązkiem prezbiterów, jako po
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mocników biskupów, jest przepowiadanie wszystkim Ewangelii 
Boga, aby wykonując polecenie Pana: „Idźcie na cały świat 
i głoście Ewangelię wszystkiemu stworzeniu” (М/с 16, 15), two
rzyli i pomnażali Lud Boży. Na skutek bowiem zbawczego 
słowa w sercu niewierzących budzi się, a w sercu wierzących 
wzmacnia się wiara, dzięki której powstaje i rośnie społeczność 
wiernych według słów Apostoła: „Wiara powstaje z przepo
wiadania, a przepowiadanie dzieje się z rozkazu Chrystusa” 
(Rz 10, 17). (Por. także art. 2, który ukazuje jak przepowiadanie 
przygotowuje do uczestnictwa w ofierze eucharystycznej. Ta
kie znaczenie posiada także n. 10 Instr. EM). Jednocząca, koś- 
cielno-twórcza moc Ciała i Krwi Pańskiej jest znana już św. 
Pawłowi, który do Koryntias pisze: „Ponieważ jeden jest chleb, 
przeto my, liczni, tworzymy jedno ciało. Wszyscy bowiem bie
rzemy z tego samego chleba” (1 Kor 10, 17). Myśl ta  pojawia się 
w Didache (9, 4; 14, 2) u św. Cypriana (Ep. 69, 5), szczególnie 
zaś wyraźnie u św. Jana Chryzostoma: „Czymże jest bowiem 
chleb? Ciałem Chrystusa. Czymże stają się komunikujący? 
Ciałem Chrystusa; nie wieloma ciałami, lecz jednym ciałem... 
tak między sobą i z Chrystusem się łączymy. Nie z innego 
ciała ten, a z innego ów pożywa, lecz z tego samego ciała 
wszyscy”. (In epistolam I ad Cor. hom. 24, 2; por. także In  
Joannem hom. 46, 2—3). Niemal emfatycznie woła św. Augu
styn: „O Sakramencie pobożności! O znaku jedności! O więzi 
miłości! Kto chce żyć ma tu  życie, ma stąd życie. Niech przyj
dzie, niech uwierzy, niech zostanie wcielony, aby został oży
wiony. Niech nie stroni od złączenia się z członkami... Niech 
tkwi w ciele, nich żyje z Boga dla Boga” (In Joannem ev. 
tract. 26, 13). Poprzez Katechizm Rzymski (II, 4, 4) encyklikę 
Mystici Corporis (AAS 35/1943/202), encyklikę Mediator Dei 
(AAS 39/1947/565) i liczne prace teologów15 prawda ta prze
niknęła do dokumentów Vaticanum II. I tak np. KK stwierdza 
w a. 10 o wiernych: „Posileni... w świętej Komunii Ciałem 
Chrystusowym, w konkretny sposób przedstawiają jedność 
ludu Bożego, której stosownym znakiem i cudowną przyczyną 
jest ten naświętszy sakrament” .

15 Por. np. E. B o n i e c k i ,  E ucharystia  a jedność Kościoła, Lublin  
1958 (m aszynopis, archiw um  UL. H. d e  L u b a c, Corpus m ys ticu m .  
L ’Eucharisstie e t  L ’Eglise au m o yen  âge, Paris 2 1949; J. A  u e r, Einheit  
und Frieden als Frucht der eucharis tischen M ahlgem einschaft ,  w: A ktu
e lle  Fragen zur Eucharistie, M ünchen 1960, s. 110 - 155.



Gdy chodzi o konsekwencje faktu, że to właśnie przede 
wszystkim dzięki Eucharystii żyje i rośnie Kościół, zarówno 
w wymiarze uniwersalnym jak lokalnym jedne z nich dotyczą 
wiernych, inne zaś pozostałych działań Kościoła. Wierni uczest
niczący w ofierze eucharystycznej, zwłaszcza w ten doskonały 
sposób jaki stanowi przyjęcie Komunii świętej (Por. KL, art. 
55; Instr. EM, n. 3b, 31) — oczywiście pod warunkiem, że to 
uczestnictwo jest naprawdę świadome, czynne i pobożne (por. 
KL, art. 11; Instr. EM, n. 13) — objawiają innym ludziom 
przede wszystkim tym, którzy są z dala od Kościoła — mi
sterium Chrystusa i rzeczywistą naturę prawdziwego Kościoła 
(Por. KL, art. 2 i 41).

Sprawowanie Eucharystii odgrywa w życiu i działalności 
Kościoła rolę centralną, co nie oznacza, by  inne przejawy jego 
życia i formy działalności nie miały znaczenia, lub były zbędne.

Tym niemniej pewne jest, że pozostałe sakramenty, jak 
i wszystkie inne kościelne posługi i dzieła apostolstwa wiążą 
się ściśle z Eucharystią i dio niej zmierzają (Por. DK, art. 5), 
to znaczy zgodnie z formułą zawartą w art. 10 KL, posiadają 
w niej swój szczyt i swoje źródło (culmen et fons). Euchary
stia jest szczytem wszystkich innych działań Kościoła, ponie
waż zarówno wszelkie formy posługi słowa, jak działania apo
stolskie i charytatywne mają to na celu, by „wszyscy stawszy 
się dziećmi Bożymi przez wiarę i chrzest gromadzili się wspól
nie, wielbili Boga pośród Kościoła, uczestniczyli w Ofierze i po
żywali Wieczerzę Pańską” (10 art. KL).

Eucharystia jest jednocześnie źródłem, z którego wy
pływa życie i działalność parafii. Sprawowanie i uczestnictwo 
w niej jest źródłem gorliwości apostolskiej, pobudza co nie
dzielę na nowo do dawania świadectwa Chrystusowi słowem 
i życiem, przede wszystkim jednak pobudza i zobowiązuje do 
coraz gorętszej miłości Chrystusa ujawnianej przede wszystkim 
w miłości wobec sióstr i b ra c i16. W ten sposób rośnie w parafii 
Kościół Chrystusowy i w ten sposób staje się ona dla tych, któ
rzy są poza Kościołem znakiem zbawienia, znakiem zbawczej 
obecności Chrystusa w świecie, znakiem Jego miłości.

Zajmujący się teologią parafii F. X. A r n o l d  określa ją 
jako wspólnotę wiary (Glaubensgemeinschaft) ku ltu  (Kultge
meinschaft) i miłości (Liebesgemeinschaft). Jak najsłuszniej
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10 „By zaś spraw ow anie E ucharystii było  szczere i pełne, m usi pro
w adzić zarówno do różnych dzieł m iłości i w zajem nej pom ocy, jak i do 
akcji m isyjnej, a także do różnych form  św iadectw a chrześcijańskiego» 
D ekre t  o posłudze  i ż yc iu  kap ła ń sk im  (= D K ) art. 6.



podkreśla przytem że podstawową, fundamentalną funkcją pa
rafii jest posługa słowa, przepowiadanie, z którego rodzi się 
wiara (fides ex auditu, o.uditus autem per verbum Christi) i po
wstaje społeczność wierzących. To słowo przepowiadania zwo
łuje jecinak wierzących do sprawowania misterium ołtarza, 
dlatego drugą istotną funkcją parafii jest wspólnota kultycz- 
na — urzeczywistniająca się przede wszystkim w ofierze eu
charystycznej. Autentyzm wiary i kultu  parafii sprawdza się 
wszakże dopiero w miłości wzajemnej — stąd trzecia jej istotna 
funkcja ■— agape, caritas 17.

Przyjm ując w zasadzie słuszność wywodów autora należy 
jednak stwierdzić, że funkcję kultyczną, liturgiczną potrakto
wał na równi z dwoma pozostałymi nie uwypuklając dosta
tecznie jej centralnego znaczenia dla parafii jak to czynią do
kum enty Vaticanum II.

Dwoma równoległymi drogami — przez analizę a. 26 Konst. 
dogm. o Kościele a następnie n. 6 instrukcji o kulcie misterium 
eucharystycznego doszliśmy do wniosku o istotnym, bo central
nym znaczeniu, sprawowania Eucharystii dla życia i działal
ności parafii o ile jest konkretną aktualizacją tego Kościoła, 
który żyje i wzrasta przez Eucharystię.

Jeśli sprawowanie Eucharystii ma tak.wielkie znaczenie dla 
życia i wzrostu wspólnoty kościelnej, w szczególności para
fialnej, jako wniosek z takich stwierdzeń należy uznać zdanie, 
że posiada ono także centralne znaczenie dla pracy duszpaster
skiej kapłana. O cóż bowiem chodzi w tej pracy? Dekret o po
słudze i życiu kapłańskim raz po raz zwraca uwagę na to, że 
zasadniczym celem posługi kapłańskiej jest uczestnictwo w po
słudze Chrystusa, Nauczyciela, Kapłana i Króla „dzięki której 
Kościół tutaj na ziemi staje się ludem Bożym, ciałem Chry
stusa i świątynią Ducha Świętego” (art. 1 por. także art. 2-gi). 
To „budowanie” Kościoła, to „tworzenie” ludu Bożego, i gro
madzenie go dokonuje się co prawda i przez przepowiadanie 
(art. 4) i przez pełnienie posługi pasterskiej (art. 6), przede 
wszystkim jednak przez posługę kapłańską, liturgiczną i to 
głównie w zgromadzeniu eucharystycznym (art. 5).

Wielką wymowę posiada w tym  względzie fragment art, 6 
omawianego dekretu. Następuje on po zachęcie do tego, by tros
ką i miłością pasterską objąć każdego z wiernych, w szczegól
ności jednak biednych, młodzież, rodziny, osoby zakonne, cho
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rych i umierających. „Urząd zaś pasterza nie ogranicza się do 
troski o każdego z wiernych z osobna, lecz także rozciąga się na 
formowanie autentycznej wspólnoty chrześcijańskiej” . Należy 
przyznać rację J. A. J u n g m a n n o w i ,  który zauważa, że 
w niedalekiej przyszłości, a często i dzisiaj jeszcze duszpaster
stwo miało na celu przede wszystkim „ratowanie dusz” („ratuj 
duszę swoją”) i było zorientowane na zdobywanie i formowanie 
poszczególnych jednostek, najczęściej zresztą po to, by je 
szcześliwie przeprowadzić przez próg wieczności (ars bene mo- 
riendi) 18. Nie można zaprzeczyć, że tego rodzaju praca wyda
wała w swoim czasie wspaniałe owoce i że jest dzisiaj również 
potrzebna. Jednocześnie jednak należy się liczyć z pewnym 
faktem o niesłychanej doniosłości. Współczesny człowiek jest 
w stopniu wyższym niż kiedykolwiek powiązany, niejako zaplą
tany w środowisko społeczne, to, w którym żyje na co dzień, 
w którym pracuje, także to, z którym kontaktuje się poprzez 
środki masowego przekazu (radio, telewizja, prasa, film, lite
ratu ra  itp.). Nie zdając sobie z tego nawet sprawy staje się 
jakimś „produktem” swego środowiska, przejmuje jego kate
gorie myślenia i zachowania. Jeżeli praca duszpasterska nie 
uwzględni tego faktu, okaże się w znacznej mierze niesku
teczna. Troska o poszczególną jednostkę widzianą w oderwaniu 
od jej środowiska społecznego, rodzinnego, a zwłaszcza zawo
dowego, w oderwaniu od wspólnoty, nie da wyników trwałych. 
Nawet jeżeli uda się kapłanowi kogoś „zdobyć” dla wiary 
i życia z Kościołem, to należy liczyć się z tym, że takie na
wrócenie będzie nietrwałe, gdyż najczęściej środowisko, w któ
rym  ten człowiek tkwi, jest tak silne, tak przemożne w swoim 
wpływie, że wchłonie go na nowo i uformuje według swoich 
wymagań. Praca duszpasterska może być dzisiaj skuteczna 
tylko wówczas, gdy nie zaniedbując troski o osobę dąży do for
mowania wspólnot, do przeformowania klimatów panujących 
w środowisku społecznym. Sprawy te zostały już przez teore
tyków duszpasterstwa dostrzeżone i nowoczesne formy pracy 
apostolskiej są właśnie nastawione na tworzenie wspólnot 
i na urabianie atmosfery środowiskowej 19. Autentyczny chrześ_ 
cijanin musi mieć oparcie w dynamicznej wspólnocie chrześ
cijańskiej, i jedynie wówczas nie tylko nie podda się oddzia

18 Seelsorge und pfarrlicher G ottesdienst,  w: L iturgisches Erbe und 
pastorale G egenw art, Innsbruck 1960, s. 496 —  497.

10 Por. przede w szystkim , V. S c h u r r ,  Seelsorge in einer neuen  
W elt  Salzburg w yd. 2, 1957, w  szczeg. s. 55— 77; G. M i c h o n n e a u ,  
Paroisse, com m unauté  missionaire ,  Paris w yd . 3, 1947.



ływaniu zlaicyzowango otoczenia ale będzie się starał aktyw
nie je formować w duchu chrześcijańskim.

Te spostrzeżenia, bazujące na rozeznaniu raczej socjologicz
nym, są jak najbardziej zgodne z danymi teologicznymi na 
temat przebiegu procesu zbawienia. Według tych danych zba
wienie nie dokonuje się „w pojedynkę” lecz w Kościele i przez 
Kościół, ten, który się wciela, który jest obecny w konkretnej 
wspólnocie, przede wszystkim parafialnej. Na tym  tle w pełni 
zrozumiałym staje się zacytowane wyżej zdanie z Dekretu 
o posłudze i życiu kapłańskim o konieczności troski przede 
wszystkim o wspólnotę.

To wspólnota, jak to wykazaliśmy wyżej, żyje i rośnie prze
de wszystkim przez sprawowanie Eucharystii. W sposób bardzo 
dobitny i syntetyczny wyraża to dalszy fragment art. 6 DK: 
„Żadna jednak społeczność chrześcijańska nie mogłaby być 
zbudowana, gdyby nie miała korzeni i podstawy w sprawowaniu 
Najświętszej Eucharystii: od niej zatem trzeba zacząć wszelkie 
wychowanie do ducha wspólnoty” .

Rozważania o parafii jako właściwym i uprzywilejowanym 
podmiocie sprawowania Eucharystii, oraz o Eucharystii jako 
decydującym czynniku życia, wzrostu i działalności parafii, 
a w konsekwencji i centrum działalności kapłańskiej, stanowią 
punkt wyjścia dla drugiej części artykułu o charakterze prak
tycznym na tem at formacji parafii jako zgromadzenia eucha
rystycznego.

II. Formacja parafii jako zgromadzenia eucharystycznego
Formacja parafii jako zgromadzenia eucharystycznego obej

muje szereg zadań, które ciążą na całej parafii, to znaczy nie 
tylko na proboszczu i jego kapłańskich pomocnikach, ale i na 
wiernych świeckich. Tym niemniej rola księży będzie w peł
nieniu tych zadań decydująca, gdyż oni przewodniczą zgroma
dzeniu eucharystycznemu i na nich przede wszystkim ciąży 
odpowiedzialność za jego formację (por. KL a. 14). Nie ulega 
przeto wątpliwości, że punktem wyjścia wysiłków zmierzają
cych do formacji parafii będzie odpowiednia postawa samego 
kapłana.

1. Formacja kapłana

Odnowa liturgii zamierzona i realizowana stopniowo przez 
Kościół posoborowy bywa czasem rozumiana jako zmiana zew
nętrznych obrzędów i kierujących nimi przepisów rubrycy-
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stycznych. Gdyby tak było, formacja kapłana byłaby sprawą 
stosunkowo prostą. Wystarczyłoby w duchu posłuszeństwa, 
albo w poczuciu obowiązku wobec praw Kościoła przestudio
wać odpowiednie przepisy i wykonywać je samemu możliwie 
dokładnie i wdrażać do ich wykonywania także wiernych. Jak
kolwiek odnowa liturgii obejmuje także zmiany w odnośnych 
przepisach i obrządach, chodzi w niej wszakże o sprawy znacz
niejsze. Chodzi o zmianę mentalności, o jakąś nową świado
mość, nowe widzenie, nowe pojmowanie liturgii, zwłaszcza 
ofiary eucharystycznej. Chodzi w szczególności o przezwycię
żenie pewnych nawyków myślowych, które nawarstwiły się 
w przeszłości skutkiem niedość jasnego i pełnego widzenia 
niektórych prawd o Mszy św.

Może najbardziej chodzi o to, by zacząć Mszę św. uważać 
za sprawę całego Kościoła, k tóry aktualizuje się w konkret
nym zgromadzeniu eucharystycznym. Ciągle jeszcze można 
spotkać księży, którzy najchętniej odprawiają Mszę św. do 
tego stopnia indywidualnie i prywatnie, że nie życzą sobie 
i nie dążą wcale do jakiegoś bardziej aktywnego udziału 
wiernych, gdyż taki udział zdaje im się przeszkadzać w po
bożnym odprawianiu. Z tego samego zresztą powodu stronią 
od koncelebracji eucharystycznej, nawet kiedy jest ona jak 
najbardzej uzasadniona! Wydaje się, że w takim przypadku 
bardzo rzetelnego przemyślenia wymagałaby prawda przed
stawiona w 1-szej części naszego artykułu — o kościelnym 
i społecznym charakterze Mszy św. — o zgromadzeniu eucha
rystycznym jako właściwym podmiocie celebracji Eucharystii, 
o tym zgromadzeniu, w którym  nie może jeden wykonywać 
wszystkiego za wszystkich lecz każdy pełni należące do niego 
zadanie wynikające z odpowiednich święceń i przepisów litu r
gicznych.

Równie ważne jest inne „przestawienie” mentalności ka
płańskiej. Niekiedy nawet bardzo gorliwy kapłan oburza się, 
kiedy mu się powie, że sprawowanie liturgii, zwłaszcza eucha
rystycznej stanowi ośrodek życia i działanlości parafial
nej. Uzna tego rodzaju twierdzenie za przesadę, gdyż nigdy 
do tej pory nie uważał tego, co drugi sobór watykański nazwał 
„szczytem i źródłem” działalności Kościoła za coś tak bardzo 
ważnego, za poważnyp problem. „Odprawianie” Mszy świętej, 
udzielanie chrztu, zaopatrzenie chorych, nawet „słuchanie spo
wiedzi” , nie mówiąc już o brewiarzu, to były sprawy, które 
załatwiało się niemal „lewą ręką”, nie stanowiły większego 
„problemu” — co najmniej zajmowały mniej lub więcej czasu.
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Liczyły się natomiast inne zadania: katecheza (nieraz bardzo 
liczne godziny), kazania, spotkania z młodzieżą, „imprezy” 
mniej lub więcej religijne, zajęcia administracyjne, budowlane 
itp. Zmianę tego rodzaju mentalności uznaje Instrukcja 
z 26. 9. 1964 po prostu za istotny cel soborowej odnowy litur
gii: „Konstytucja II Soboru Watykańskiego nie zamierza zmie
niać jedynie form i tekstów liturgicznych, lecz raczej spowo
dować takie uświadomienie wiernych i taką działalność dusz
pasterską, dla których liturgia byłaby szczytem i źródłem 
(por. KL a. 10). Zmiany bowiem już do liturgii świętej wpro
wadzone i te, które jeszcze nastąpią do tego właśnie zmie
rzają celu” (N. 5). Szczyt i źródło — a więc centrum, ośrodek 
całej pracy duszpasterskiej. Widzieliśmy jak dobitnie jest to 
zaakcentowane w szczególności w odniesieniu do liturgii Mszy 
św., tej, która jest w tym  stopniu źródłem życia i wzrostu 
zarówno całego Kościoła, jak Kościoła lokalnego, że stanowi 
jednocześnie szczyt wszystkich innych działań duszpasterskich, 
tych działań, które przecież w istocie swej m ają na celu budo
wanie Ciała Chrystusa i jednego ludu Bożego. Wydaje się, że 
konieczna jest jeszcze jedna istotna przemiana w mentalności 
kapłana, dotycząca już nie tyle jego działalności duszpaster
skiej ile osobistego życia wewnętrznego. W tym  życiu istniała 
do tej pory dwutorowość. W istocie rzeczy liturgia nie miała 
na życie wewnętrzne kapłana zbyt wielkiego wpływu. L itur
gia nie wyłączając Mszy św. i brewiarza była „odprawiana”, 
to była sprawa obowiązku (officiuml). Życie wewnętrzne ka
płana żywiło się i wzrastało z innych źródeł: z rozmyślania, 
z nawiedzania Najśw. Sakramentu, z Różańca, z czytania du
chownego itp. To dopiero była „prawdziwa” modlitwa, to do
piero była pobożność kapłańska. Takie postawienie sprawy było 
oczywistym paradoksem. Soborowy dekret o posłudze i życiu 
kapłańskim przemawia zupełnie innym językiem. O ile za pod
stawowe źródła kapłańskiej pobożności i ośrodki dążenia do 
doskonałości uważa spełnianie posługi kapłańskiej (por. art. 12 
i 13) o tyle jako najważniejsze, najbardziej istotne źródła 
ich życia wewnętrznego i ich pobożności określa właśnie spra
wowanie Eucharystii świętej (por. art. 13 i 14). A więc znowu 
centrum i serce, tym  razem osobistego życia kapłańskiego.

Nie trzeba chyba dowodzić, że tego rodzaju przedstawienie 
mentalności nie dokona się automatycznie. Będzie ono owocem 
pilnego studium dokumentów soborowych (w szczególności 
Konstytucji o liturgii i bazujących na niej Instrukcji 
z 26. 9. 1964, a zwłaszcza z 25 5. 1967 oraz Dekretu o posłudze
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i życiu kapłańskim) jako też dostępnej dzisiaj literatury  teolo
gicznej na tem at liturgii, zwłaszcza Mszy św .20. Obok studium 
konieczna będzie medytacja na tem at Mszy świętej w ogóle, 
a konkretnego formularza mszalnego w szczególności. Owocem 
studium i medytacji będzie nie tylko pożądana zmiana men
talności, ale jednocześnie zupełnie inny sposób celebrowania 
Mszy świętej. Będzie to sprawowanie ofiary Mszy św. napraw
dę „budujące” lud Boży, to znaczy nie tylko zgodne z przepi
sami (valide et licite), ale także, włączające lud do uczestnic
twa i uczestnictwo to ułatwiające (Por. art. 11 KL) 21.

2. Formacja grupy liturgicznej

Stwierdziliśmy, że parafia jako zgromadzenie eucharystyczne 
to zespół zorganizowany, w którym  każdy pełni swoje zadanie, 
swoją rolę. Obok kapłana, który zgromadzeniu przewodniczy, 
winni zgodnie z tym  pojawić się w sprawowaniu ofiary eucha
rystycznej także laicy odpowiednio przygotowani do pełnie
nia swoich funkcji liturgicznych. Przygotowanie nie może się 
sprowadzać do czysto technicznego opanowania odnośnej „roli”. 
O wiele ważniejsze jest, by każdy ze współdziałających w litur
gii był przejęty możliwie głębokim zrozumieniem zarówno 
całości ofiary eucharystycznej jak wykonywanej przez siebie 
funkcji. To głębokie zrozumienie winno iść w parze z auten
tyczną postawą liturgiczną, która w istocie polega na szczerym 
staraniu o żywą miłość wobec Boga, weryfikującą się w miłości 
wobec bliźniego. Tego rodzaju postawa uchroni współdziałają
cych w liturgii mszalnej członków zgromadzenia przed niebez
pieczeństwem formalizmu w sprawowaniu liturgii i sprawi, 
że w życiu codziennym oni przede wszystkim objawiać będą 
innym misterium Chrystusa i Kościoła. W farmacji grupy 
liturgicznej okaże się przeto rzeczą konieczną planowa i syste
matyczna praca wychowawcza, a nawet ascetyczna. To wcale 
nie oznacza, by nie należało z największą starannością dążyć
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20 Por. przede w szystk im , Pascha n os tru m  (wyd. J. C h a r y t a ń -  
s k i ) ,  Poznań 1966; W prow a dzen ie  do li turgii,  cyt. w yżej. Ponadto coraz 
liczn iejsze artykuły w  polskich  czasopism ach ostatnich lat. We W p ro 
w adzen iu  do liturgii  zostały na s. 629—631 zestaw ione najw ażniejsze  
pozycje podręcznej b ib liotek i liturgicznej.

21 Cenne uw agi na tem at form acji liturgicznej kapłana, por. W. 
S c h e n k ,  M sza św ię ta  w  d u szp as te rs tw ie  paraf ia lnym ,  w: W prow adze
n ie  do liturgii, s. 355— 377 („Praca p r z y g o to w a w c z a  du szpasterza  nad  
sobą”).



także do jak najbardziej poprawnego i dokładnego wykonania 
przez poszczególnych członków grupy liturgicznej zleconych 
im zadań.

Gdy chodzi o szczegółowe dane, dotyczące poszczególnych 
posług w zgromadzeniu eucharystycznym, zostały one dość 
wyczerpująco omówione w wydanym ostatnio Wprowadzeniu 
do liturgii, w ramach rodziału pt. Zgromadzenie liturgiczne 
(s. 125-203). Ograniczamy się przeto do kilku uwag i propo
zycji uzupełniających.

Funkcja komentatora w zgromadzeniu liturgicznym wprowa
dzona oficjalnie przez Instrukcję z 3. 9. 1958, a omówiona wy
czerpująco przez F. B l a c h n i c k i e g o  i H. B o l i ń s k i e -  
g o 22, nie weszła jeszcze, jak się zdaje w powszechne stopowa
nie. Wymaga ona bardzo starannego przygotowania tekstu na 
piśmie i w zasadzie powinien ją pełnić specjalnie do tego wy
znaczony kapłan. Księża parafialni są w niedzielę bardzo zajęci 
a nawet przeciążeni pełnieniem innych posług bardziej istot
nych niż komentowanie Mszy św. (przede wszystkim sakrament 
pokuty). Trzeba by wobec tego do tej funkcji zaangażować 
świeckich mężczyzn „wzorowych obyczajów i dobrze przygoto
wanych” . Dopóki nie dysponujemy wydaniem dobrych tekstów 
komentarzy mszalnych 23, zajdzie najczęściej potrzeba, by dusz
pasterz podjął się przygotowania odnośnego komentarza, zleca
jąc świeckiemu jego odczytanie. Nie trzeba dodawać, że tacy 
świeccy komentatorzy muszą być do swojej funkcji przygoto
wani przez szersze i pogłębione uświadomienie o Mszy świętej.

Funkcja lektora świeckiego jest w liturgii mszalnej w zasa
dzie czymś nowym. Sprawa została jednakże postawiona jasno: 
kapłan może czytać lekcję tylko wówczas, gdy brak lektora 
(„Deficiente vero lectore seu ministrante idoneo, ipse celebrans 
legit vel cantat etiam Lectiones et Epistolam” (Ritus servandus 
z 27. 1. 1965). Ten brak, jak to z ducha przepisu wynika, nie 
może być regułą. Tymczasem na ogół jest nią jeszcze do dzisiaj. 
Przyczyną tego stanu rzeczy jest chyba to, że mało który 
z duszpasterzy zadał sobie trud  przeszkolenia grupy lektorów7 
wybranych pośród starszych ministrantów czy też odpowied
nich mężczyzn z parafii. Wydaje się, że ponieważ sprawa przy
gotowania lektorów jest bardzo poważna i zdaje się na ogół
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22 F. B l a c h n i c k i ,  K o m en ta to r ,  w: W prow adzenie do liturgii, 
s. 143— 160 (z podaniem  b ib liografii zagadnienia); H. B o l i ń s k i ,  T ek s t  
k om en tarza  li turgiczenego,  tam że, s. 278—287.

23 Z aw arte w  Pascha nostrum ,  s. 321—519 kom entarze liturgiczne  
to  raczej m ateriały do opracow ania kom entarzy.
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przekraczać możliwości kleru parafialnego, należałoby szkolenie 
lektorów przeprowadzać na szczeblu diecezjalnym 2i.

Przeprowadzenie odnowy liturgicznej w duchu Vaticanum 
II domaga się zwrócenia baczniejszej niż dotąd uwagi na pro
blem ministrantów. W pracach poświęconych temu zagadnie
niu25 mówi się niemal wyłącznie o chłopcach-ministrantach. 
Wydaje się jednak, że należałoby poważnie myśleć o tym, by 
funkcję posługi przy ołtarzu powierzać po odpowiednim przy
gotowaniu także młodzieńcom lub nawet dojrzałym mężczyz
nom, małżonkom i ojcom rodzin. Jako ochrzczeni i bierzmowani 
posiadają realny udział w kapłaństwie Chrystusa i dlatego pra
wo do spełniania właściwych sobie funkcji liturgicznych. Będąc 
dojrzałymi, mogli te funkcje spełniać z większą powagą i zaan
gażowaniem osobowym. Instrukcja liturgiczna z 3. 9. 1958 
mówi zresztą w n. 93 с. o ministrantach wyraźnie: „Laici... 
masculini sexus, sive pueri sint, sive iuvenes, sive viri...’” 
(A i'S f 071958/656).

Wiadomo, że niewiastom, nawet jeśli są zakonnicami, do mszy 
świętej usługiwać nie w olno26. Ta bardzo surowa praktyka 
powinna być na nowo przemyślana w świetle danych drugiego 
soboru watykańskiego zwłaszcza w świetle prawdy o pow
szechnym kapłaństwie wiernych. Dla postronnego obserwatora 
przedstawia się ona jako rodzaj dyskryminacji.

Ktokolwiek pełni służbę m inistranta, jest zagrożony przez 
niebezpieczeństwo źle pojętego „oswojenia się” i zatraty głębo
kiej czci dla tego co święte. Jest przeto rzeczą niesłychanej 
wagi, by ministranci byli stale pod opieką duszpasterską, by 
w troskliwym wychowaniu pogłębić ich wiarę i odsłaniać im, 
w tym stopniu, jak to jest możliwe — ukryte pod znakami świę
tymi misteria. Także do nich należy kierować, stale wezwanie: 
Agnoscite quid agitis, imitamini, quod tractatis (Z allokucji bi
skupa w ramach święcenia prezbiteriatu). Nie posiadamy nie
stety na naszym terenie jakiejś udanej pedagogiki ministran
ckiej

Konsekwentnej odnowy liturgicznej nie da się w parafii prze
prowadzić bez scholi śpiewaków lub chóru kościelnego. Z wielu

24 Por. T. P a w l i c k i ,  Lektor ,  w: W prow adzenie do liturgii,
s. 161— 166.

23 Por. F. B l a c h n i c k i ,  Ministranci,  w: W prow adzenie do liturgii,
s. 167— 181 (bibliografia).

28 W In s tru kc j i  S. Congr. de disciplina sacram entorum  ad locorum  
Ordinarios  z 1. 10. 1949 znajdujem y zdanie: "...omnes auctores unani- 
m iter docent esse sub m ortali prohibitum  m ulieribus, etiam  si m oniales 
sint, m inistrare ad a ltare” n. 4. (AAS 41/1949/507).



trafnych uwag na ten temat, zawartych w odnośnych arty 
kułach Wprowadzenia do liturgii27 godne podkreślenia jest 
przede wszystkim zdanie przytoczone przez M. Kwiecińskiego: 
„...parafia bez chóru jest bardzo uboga, bo brak jej całkowitego 
wystroju, ale o wiele bardziej biedna jest parafia posiadająca 
chór, który nie rozumie swego przeznaczenia. Chór katolicki 
nie jest katolickim związkiem śpiewaczym, dla którego służba 
Boża jest okazją do popisu, nie jest on również zespołem 
uświetniającym nabożeństwo, lecz podobnie jak schola jest 
ściśle związany z liturgiczną akcją” 28. Od członków istniejących 
chórów kościelnych wymaga się dzisiaj swoistego przestawienia 
mentalności, przyjęcia postawy bardziej służebnej i pobożnej. 
Tam gdzie się to nie udaje, winien proboszcz spokojnie z usług 
chóru zrezygnować i założyć choćby najskromniejszą scholę 
parafialną, dziecięcą lub młodzieżową.29

3. Formacja wiernych
Formacja liturgiczna kapłan i grupy pomocniczej stanowi 

punkt wyjścia do podjęcia wysiłków o charakterze decydu
jącym — do formacji parafian.

Na wstępie trzeba znowu przestrzec przed pewnym upro
szczeniem i nieporozumieniem. W formacji parafii jako 
zgromadzenia eucharystycznego nie chodzi w pierwszym rzę
dzie o to, by nauczyć wiernych możliwie dokładnie przysługu
jących im funkcji liturgicznych, a więc odpowiedzi mszalnych, 
wspólnych modlitw i śpiewów, czy nawet odpowiednich postaw 
zewnętrznych. Wszystko to ma niewątpliwie swoje znaczenie 
jako środek do osiągnięcia wewnętrznego i autentycznego 
uczestnictwa we Mszy świętej (por. a. 30 KL), jako wyraz tego 
uczestnictwa. Na czym polega istota tego wewnętrznego uczest.. 
nictwa? Ustaliliśmy to w  pierwszej części artykułu. Najpełniej
sze i najbardziej autentyczne jest uczestnictwo w ofierze eu
charystycznej wówczas, gdy w zgromadzeniu panuje głębokie 
poczucie wspólnoty, mówiąc po prostu — prawdziwa miłość 
chrześcijańska. Dlatego też istotnym celem, do którego zmierzać 
powinna formacja parafii jako zgromadzenia eucharystycznego, 
jest właśnie to możliwie głębokie poczucie wspólnoty. Temu

9 6  RUDOLF ZIELASKO [ 2 2 ]

27 J. Ś c i b o r ,  Schola,  w: W prow adzenie do liturgii, s. 182— 191; 
M. K w i e c i ń s k i ,  Chór koście lny ,  tam że, s. 192— 197; Z. B e r n a t ,  
Organista,  tam że, s. 198—203.

28 Dz. cyt. s. 193.
29 Por. J. Ś c i b o r ,  dz. cyt. 185— 186.



celowi powinny być podporządkowane wszystkie inne zabiegi 
wychowawcze stosowane w działalności duszpasterskiej wobec 
parafialnego zgromadzenia eucharystycznego. Warto zauważyć, 
że w pracy zbiorowej członków Komisji Duszpasterskiej Epi
skopatu Polski p.t. Sakramenty święte w duszpasterstwie (Poz
nań 1963, s. 74) dostrzeżono doniosłość wyrabiania poczucia 
wpólnoty: „wychowanie wiernych do świadomego i czynnego 
uczestnictwa we Mszy św. winno zmierzać do obudzenia w nich 
poczucia wspólnoty, zespolenia w jedną rodzinę dzieci Bożych 
zgromadzonych wokół osoby Zbawiciela” .

Takim samym językiem przemawia Instrukcja EM w n. 18, 
wychodząc jednak poza ram y wspólnoty kościoła lokalnego: 
„W sprawowaniu Eucharystii należy tak rozwijać poczucie 
wspólnoty, by każdy czuł się zespolonym z braćmi we wspól
nocie kościoła zarówno miejscowego jak i powszechnego, 
a w pewnej mierze nawet ze wszystkimi ludźmi” (por. tamże, 
n r 26). Nasuwa się pytanie: jak wyrabiać w parafii to poczucie 
wspólnoty? Gdyby na wstępie sformułować jakąś zasadę naj
bardziej ogólną, to możnaby ująć ją w zdaniu: Usuwać w szyst
ko, co dzieli i rozbija, a pielęgnować wszystko, co zespala, sku
pia, co wiąże zebranych między sobą i z ołtarzem. W dyrekty
wach szczegółowych wyjdziemy ze spraw wprawdzie -zewnętrz
nych, ale warunkujących w znacznym stopniu powstanie po
stulowanego poczucia wspólnoty.

Niewątpliwe znaczenie posiada w tym względzie to, co 
n. 24 Instrukcji EM nazywa „rozplanowaniem kościoła dla 
właściwego przebiegu obrzędów”. „Niech ... pasterze zdają sobie 
z tego sprawę, że samo odpowiednie rozplanowanie świętego 
miejsca wiele się przyczynia do należytego spełniania obrzę
dów i czynnego uczestnictwa wiernych” (Tamże). Należy więc 
w myśl wskazań zawartych w Instrukcji z 26. 9. 1964 (nn. 90— 
99) właściwie rozmieścić siedzenie dla celebransa i asysty, 
przygotować miejsca dla lektora, śpiewaków i wiernych, przede 
wszystkim jednak „tak... umieścić i zbudować wielki ołtarz, 
by zawsze okazywał się jako znak samego Chrystusa, miejsce 
spełniania się świętych tajemnic i jakby punkt środkowy zgro
madzenia wiernych, któremu należy się najwyższe poważanie” 
(Tamże). Wydaje się rzeczą pewną, że taką jednoczącą funkcję 
w stosunku do zgromadzenia spełnia najlepiej ołtarz, ustawiony 
możliwie blisko wiernych i to tak, by kapłan był zwrócony 
do nich twarzą. Przy budowie nowych kościołów należałoby 
unikać tworzenia wielkich i skomplikowanych architektonicz-
7 — S tu d ia  T heol. V ars. N r  2
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nie przestrzeni, gdyż tego rodzaju przestrzenie rozpraszają 
wiernych i utrudniają powstanie zwartej wspólnoty.

Duszpasterz, któremu zależy na wyrobieniu ducha wspólnoty 
postara się także o jak najlepszą „organizację” nabożeństw, 
zwłaszcza tych, które odprawia się w kościele parafialnym 
w niedziele i święta. Dotyczy to np. godzin i liczby Mszy św. 
odprawianych po parafiach. Należy wówczas., ,,wziąć pod uwagę 
dobro wspólnoty parafialnej i nie mnożyć liczby Mszy św. aż 
tak, by wychodziły na szkodę prawdziwie skutecznej działal
ności duszpasterskiej. Zdarzałoby się to np. wtedy, gdyby na 
skutek namnożonej ilości Mszy św. przychodziły na poszcze
gólne Msze św. tylko małe grupki do kościołów, które by 
mogły pomieścić ich o wiele więcej, albo gdyby z tej samej 
przyczyny kapłani byli tak obciążeni pracą, że tylko z wielkim 
trudem  mogliby spełniać swoją posługę” (Instr. EM, n. 26). 
Z tego samego powodu „należy uzgodnić celebry w innych 
kościołach i kaplicach z celebrami w kościele parafialnym...” 
(tamże), a „Msze św. dla oddzielnych zrzeszeń, w rodzaju grup 
związkowych” winny się odbywać „w miarę możności w dni 
powszednie” . Jeśli się nie da przenieść ich na dni w tygodniu, 
to trzeba się starać o zachowanie jedności wspólnoty parafial
nej poprzez włączenie oddzielnych grup w celebry parafialne” 
(tamże, n. 27). Duże znaczenie posiada na pewno wyrobienie 
wśród wiernych pewnej karności, gdy chodzi o uczestnictwo 
w zgromadzeniu eucharystycznym. Obok starań o to, by mo
żliwie wszyscy parafianie brali udział przede wszystkim w nie
dzielnym zgromadzeniu eucharystycznym, będzie duszpasterz 
usilnie zabiegał o to, by wierni przychodzili na Mszę św. pun
ktualnie 30, by zajmowali równomiernie miejsca w kościele

30 D okuczliw y problem  spóźniających się nie jest w cale now y. P o
chodzący z w . 5 „T estam ent P ań sk i” (T e s ta m en tu m  Domini)  zaw iera  
ciekaw e w skazania, jak z n im i postępować. D iakoni pow inni w  czasie, 
gdy składa się  ofiarę uw ażać na to, by drzw i kościoła b y ły  zam knięte. 
K iedy ktoś z w iernych  przychodzi spóźniony i puka do drzwi, n ie  na
leży  m u otw ierać, należy natom iast dołączyć do m odlitw y w iernych  
specjalną prośbę za op ieszałych  o w iększą m iłość i  gorliw ość: „Propter 
fratrem  qui sero venit, supplicem us, ut D om inus ei d iligentiam  et 
laborem  concédât, re laxet ab ipso om ne ligam en m undi huius tribuatque  
ei voluntatem  dilectionis, caritatem  et spem .” (T e s tam en tu m  Domini  I, 
36. Por J. A. J u n g m a n n ,  M issarum  so l lem nia  I, W ien, w yd. 5 1962, 
s. 307— 308).



i w ławkach kościelnych. Należy też wychować ich do tego, 
by nie opuszczali kościoła przed zakończeniem Mszy świętej.

Duże znaczenie posiada dla jedności wspólnoty troska, o to, 
by po myśli n. 17 Instr. EM, „unikać rozbicia wspólnoty wier
nych i rozproszenia jej uwagi na różne rzeczy. Dlatego trzeba 
się wystrzegać żeby w tym  samym kościele nie odbywały się 
równocześnie dwie czynności liturgiczne, które zwracają uwagę 
wiernych w rozbieżnych kierunkach”. Dotyczy to przede 
wszystkim niedzielnych Mszy św. z udziałem ludu. Nie można 
wówczas godzić się ani na równoczesne odprawianie Mszy św. 
przy innym ołtarzu, ani na odmawianie chórowe lub wspólne 
oficjum brewiarzowego, ani na udzielanie chrztu świętego czy 
błogosławienie małżeństw (n. 17). Nie może rozbijać wspólnoty 
eucharystycznej ani nadawanie Mszy św. przez radio i tele
wizję (n. 22) ani fotografowanie w czasie obrzędów eucharys
tycznych (n. 23). Jedno i drugie jest w zasadzie dopuszczalne, 
ale pod warunkiem, że odbywa się dyskretnie i bez zakłócenia 
wspólnego sprawowania ofiary świętej.

Zwróciliśmy już uwagę na to, jak duże znaczenie posiada 
dla uczestnictwa wiernych we Mszy św. troska o godny,, pe
łen przejęcia i przeżycia sposób odprawiania ofiary euchary
stycznej. Mszę św. należy odprawiać nie tylko poprawnie, we
dle przepisów liturgicznych, lecz w taki sposób, by samym za
chowaniem budzić w wiernych wrażliwość na rzeczy święte. 
Należy do tego przede wszystkim wielki szacunek dla słowa 
wypowiadanego lub śpiewanego w przebiegu liturgii. „Wobec 
tego kapłani winni nie tylko wygłosić homilię, ilekroć tak 
przepisano lub wypada, lecz również dołożyć starań, by to, co 
oni sami lub ministranci w ramach swego zadania wypowiadają, 
tak wyraźnie mówili lub śpiewali, żeby wierni jasno to pojmo
wali, a nawet samorzutnie skłaniali się do odpowiedzi i uczest
nictwa” (n. 20 EM). Ponieważ podmiotem sprawowania Eucha
rystii nie jest sam kapłan, lecz zgromadzenie eucharystyczne 
uporządkowane według podziału ról, należy oczywiście, prócz 
omówionej już grupy liturgicznej, przygotować do pełnienia 
właściwych im funkcji wiernych uczestniczących w zgromadze
niu. Według KL art. 30 należy „celem wzmożenia czynnego 
uczestnictwa... pobudzać wiernych do wykonywania aklamacji, 
odpowiedzi psalmów, antyfon, pieśni jak również czynności 
czy gestów, oraz przybierania właściwej postawy ciała. W od
powiednim czasie należy zachowywać pełne czci milczenie” . 
Wykonanie tego zadania będzie się domagało przeprowadzenia 
z wiernymi odpowiednich prób, zwłaszcza gdy chodzi o wyko-
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nanie śpiewów liturgicznych 81. Z form Mszy świętej najlepiej 
nadaje się do rozbudzenia ducha wspólnoty msza święta śpie
wana (missa cantata): „Byłoby ... lepiej, żeby w niedzielnych 
obrzędach mszalnych starannie podnoszono czynny udział ca
łego ludu, wyrażający się śpiewem, owszem ■— lepiej jest 
w miarę możności dawać pierwszeństwo Mszy św. śpiewanej” 
(Instrukcja EM n. 26).

Wszystkie omówione tutaj zabiegi zmierzające do urobienia 
w  zgromadzeniu parafialnym ducha wspólnoty m ają znaczenie 
i osiągną skutek tylko wówczas, kiedy towarzyszyć mu będzie 
cierpliwe i głębokie uświadomienie liturgiczne, w szczególności 
katecheza eucharystyczna. Byłoby niewybaczalnym błędem 
wprowadzać soborową odnowę liturgii w parafii niejako „na 
komendę” — podając jako jedyne uzasadnienie to, że Stolica 
Apostolska, względnie biskup tak nakazuje. Wierni pragną być 
potraktowani poważnie, jak dojrzali ludzie i dlatego mają 
prawo dowiedzieć się dlaczego, z jakich motywów wprowadza 
się taką czy inną zmianę — a także jakie znaczenie ma to, co 
im się każe wykonywać. Kiedy duszpasterz w sposób cierpliwy 
i teologicznie pogłębiony i pastoralnie roztropny wytłumaczy 
wiernym sens różnych „innowacji” , najczęściej przekonuje ich 
do niej i wówczas odpada trud moralnego pokonywania opo
rów. Nie możemy tu taj wchodzić w szczegóły. Chodzi raczej 
o wskazanie na najbardziej istotne prawdy, które należy wier
nym tłumaczyć. Pierwsza część Instrukcji EM jest zatytuło
wana: „Pewne ogólniejsze zasady, które zwłaszcza należy mieć 
na uwadze w podawanej ludowi katechezie o tajemnicy eucha
rystycznej” 32. Z tych zasad omówimy przynajmniej te, które 
dla formacji ducha wspólnoty w parafialnym zgromadzeniu 
eucharystycznym mają szczególne znaczenie. Wydaje się, że 
wśród wiernych na ogół pokutuje jeszcze głęboko zakorzenio
ny  indywidualizm religijny. Mszę św. trak tu ją  jako okazję do 
dłuższej modlitwy prywatnej i dlatego nie tylko nie włączają 
się do społecznego udziału lecz jakąkolwiek formę tego udziału 
odbierają jako przeszkodę w osobistej pobożności. W tym  stanie 
rzeczy należy usilnie tłumaczyć wiernym, że Msza święta nie 
jest sprawą pryw atną ani kapłana ani wiernych, że jest to
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31 W zw iązku z tym  w yłan ia  się  problem  tekstów  pieśni. W ielu dusz
pasterzy rozw iązuje go przy pom ocy specjalnych rzutników  z odpow ied
nim  ekranem , w idocznym  w  całym  kościele.

32 Por. także, F. B l a c h n i c k i ,  K atecheza  o M szy  św ię te j  w  św ie t le  
so b o ro w e j  od n ow y  liturgii , Kuch b ib lijny i liturgiczny 19 (1966) 243—254.
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ofiara społeczna, ofiara całego Kościoła, sprawowana przez kon
kretne zgromadzenie liturgiczne, w którym każdy winien wy
pełniać jemu właściwe zadanie, inne kapłan, inne lektor, czy 
komentator lub chór, inne wreszcie ogół wiernych (por. wyżej, 
s. 2; 6—7; Instrukcja EM, n. 3 c. d.). Prawda ta stanie się dla 
wiernych tym bardziej zrozumiała im więcej przeniknięci będą 
świadomością faktu, że przez chrzest i bierzmowanie stali się 
rzeczywistymi uczestnikami kapłaństwa Jezusa Chrystusa. Dla
tego zaniedbanie uczestnictwa w Najświętszej Ofierze albo 
świadome wyłączenie się z niego dla „uprawiania” osobistej 
pobożności wnosi w istnienie chrześcijanina wewnętrzną 
sprzeczność: jest on kapłanem w Chrystusie a nie pełni przy
należnych mu fun k cji33. Należy także wiernych przekonywać
0 tym, co stanowiło przedmiot wywodów pierwszej części ni
niejszego artykułu, że mianowicie sprawując we wspólnocie- 
parafialnej Eucharystię razem z kapłanem przyczyniają się de
cydująco do wzrostu Kościoła zarówno uniwersalnego jak swo
jego, parafialnego (Por. wyżej, s. 7—14).

Dobre uświadomienie eucharystyczne parafii mające na celu 
świadome, czynne i pobożne uczestnictwo na pewno zajmie 
się mniej lub więcej dokładnym objaśnieniem Mszy świętej
1 to zarówno od strony dogmatycznej (czym jest Msza św.?) 
jak i liturgicznej (jej budowa, znaczenie poszczególnych części). 
Duszpasterz „przeniknięty duchem i mocą liturgii” (KL, art. 14) 
będzie objaśniał Mszę świętą w cyklu kazań, czy katechez, ale 
■wykorzysta także formę komentarza zwłaszcza we mszach św. 
niedzielnych, by powoli ale systematycznie wprowadzać wier
nych w misterium ofiary eucharystycznej. W tego rodzaju 
objaśnieniach należy mieć stale na oku fakt, na k tóry zwraca 
uwagę W. S c h e n k .  „Msza św. jest spotkaniem z Chrystu
sem. Znakiem Chrystusa jest krzyż: kierunek ku Bogu i kieru
nek ku człowiekowi” 34. Nie trudno jest odnaleźć w liturgii 
Mszy św. kierunek do Boga — belkę pionową krzyża — ku Nie
mu idą przecież wszystkie prawie modlitwy mszalne, do Niego 
niesiemy ofiarę „hostii niepokalanej” . Trzeba by jednak uka
zywać wiernym i drugą belkę, poziomą, tę, która wskazuje 
kierunek ku człowiekowi, kierunek społeczny, który domaga 
się ducha wspólnoty, postawy miłości. Odnajdujemy go bez 
trudu w liturgii słowa. Jej pierwsza część — od modlitwy 
u stopni ołtarza do kolekty — zawiera z pewnością i przebła-

33 Por. S a k ra m en ty  w  d u szpasters tw ie ,  s. 71; Instrukcja EM, n. 11.
34 Z anim  z ło ży sz  Bogu ofiarę..  Znak 18 (1966) 338.



ganię Boga i Jego uwielbienie i prośbę do niego skierowaną 
(Kyrie, Gloria, Kolekta) ale jako całość ma na celu zgroma
dzić, zjednoczyć lud Boży przez wspólny śpiew i modlitwę. 
Już w czasie tej części Mszy św. ma dojść do wzajemnego 
■spotkania wiernych między sobą, wiernych z kapłanem 
a wszystkich razem z tym  Chrystusem, o którym  mówi KL 
w art. 7: „Jest obecny wreszcie, gdy Kościół modli się i śpiewa 
psalmy, gdyż On sam obiecał: Gdzie dwaj albo trzej są zgro
madzeni w imię moje, tam i ja jestem pośród nich (Mat 18,20)”. 
Linię poziomą, kierunek ku braciom wspólnoty, a nawet całej 
rodziny ludzkiej odnajdziemy jakże często w czytaniach, Właś
ciwej liturgii słowa i odnajdujemy ją w odpowiedzi jaką lud 
daje na usłyszane słowo Pana. Jest to odpowiedź wiary (Credo), 
ale powinna także być odpowiedź miłości w modlitwie wier
nych. Bardzo wyraźnie zaznacza się moment ducha wspólnoty 
w ofertoryjnej części liturgii eucharystycznej. „Zanim czło
wiek pójdzie z darami do Boga, z Jezusem Chrystusem w ręku, 
z ciałem krwią Jego, z męką Jego, to jest z Jego miłością 
i wiernością do końca, zanim człowiek stanie przed Bogiem 
twierdząc, że go kocha, Bóg domaga się jakby próby, dowodu 
szczerości i skierowuje go do bliźniego. Nie można bowiem 
pójść bezpośrednio do Boga z pominięciem bliźniego” 35. Dar, 
który wierni powinni Złożyć (w pochodzie ofiarnym, czy w koś
ciele na tacy) nie jest zasadniczo ofiarą składaną Bogu, lecz 
wspólnocie, na potrzeby społeczne, kościelne lub charytatywne. 
Dar ten, niezależnie od tego, czy wielki czy mały, jest prawdzi
wy tylko wówczas, gdy wyraża gotowość przebaczenia, zgody 
i miłości, gdy jest wyrazem gotowości ofiarowania siebie Bogu, 
przez wyjście naprzeciw drugiego człowieka.

O społecznym aspekcie decydującego aktu uczestnictwa, 
współofiaro wania z kapłanem Bogu Ojcu Ciała i Krwi Chryst- 
tusa — już mówiliśmy wyżej. Współofiarowanie jest autentycz
ne w tej mierze, jak staram y się obudzić w sobie usposobienie 
Chrystusa, w którym składa siebie w ofierze Ojcu — ale za 
ludzi i dla ludzi. Chodzi więc istotnie o miłość do Boga ■— ale 
taką, która ostatecznie trafia do ludzi i sprawdza się w codzien
nym życiu, w życiu z drugimi i dla drugich. Linia pionowa 
•przecięta poziomą — Krzyż Chrystusa. .

Wreszcie Komunia święta. P i e r w s z e  z a d a n i e  będzie 
polegało na tym, by tłumaczyć wiernym jak najusilniej, że „we 
Mszy św. ofiara i święta uczta tak należą do tej samej tajem -

1 0 2  RUDOLF ZIELASKO [ 2 8 ]

-35 W. S c h e n k ,  tamże.
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nicy, że jedna łączy się ścisłym węzłem z drugą” (Instrukcja 
EM, n. 3 b). Dlatego pełne i doskonałe uczestnictwo we Mszy 
świętej polega na przyjęciu Pana nie tylko duchowym ale i sa
kramentalnym zgodnie z testamentem Pana: „bierzcie i jedz
cie...” Instrukcja EM poświęca sprawie komunii świętej wier
nych sporo uwagi (nn. 31—41). Wyczuwa się gorącą troskę Koś
cioła, by przełamać ciągle jeszcze trwające w tej dziedzinie 
lęki, czy nawyki.

D r u g i e  z a d a n i e  jest jednak niemniej ważne. W Komu
nii świętej łączymy się z Jezusem Chrystusem — communio 
cum Christo. Przez Niego zaś łączymy się z Ojcem: oto belka 
pionowa krzyża. Jednocześnie jednak — przez Chrystusa 
i w Nim — łączymy się z braćmi: communio cum fratribus, 
inter nos. Sprawa jest jasna: przyjm ujem y jedno ciało — 
i w tym  jednym Ciele Pana, spotykamy się, stajemy się jednym 
Ciałem, to jest Kościołem. Oto belka pozioma. Wydaje się, że 
ta linia pozioma, społeczna jest u ogółu wiernych, prawie nieu
świadomiona i dlatego niektórzy z nich potrafią przystosować 
do Komuni świętej mimo ciężkich nieraz grzechów przeciw m i
łości bliźniego, mimo obojętności, niezgody, czy nawet niena
wiści do drugiego człowieka. Trzeba by chyba stawiać sprawę 
jasno: bez komunii z bliźnim nie ma godnej, prawdziwej ko
munii z Chrystusem! Krzyż bez belki poziomej nie istnieje. 
To jest po prostu drąg.

Konsekwentne tłumaczenie Mszy świętej i uczestnictwa 
w niej w obu kierunkach — do Boga i do człowieka — ujawni 
za każdym razem to, co tak mocno akcentuje n. 19 Instrukcji 
EM, a mianowicie że sprawowanie Eucharystii posiada poważne 
następstwa w codziennym życiu wiernych, że Msza św. Koś
cioła domaga się Mszy życia 36, życia kształtowanego w duchu 
posłuszeństwa wobec Ojca i szczerego starania o miłość wobec 
drugiego człowieka. W ten sposób uczestnictwo we Mszy św. 
wydaje swój najważniejszy owoc: lud Boży z każdym dniem 
bardziej doskonali się w zjednoczeniu z Bogiem i wzajemnie 
ze sobą i tak coraz pełniej żyje i wzrasta Kościół Chrystusowy. 
(Por. KL, art. 48, Instr. EM, n.· 12).

Formacja ducha wspólnoty mająca swoje główne korzenie 
w sprawowaniu Eucharystii musi oczywiście dokonywać się 
także poza Mszą św. Temu celowi będą służyły różne spotkania 
poszczególnych grup rodziny parafialnej (młodzież, dzieci, ro

36 K. R a h n e r ,  Msza św. m łodych ,  w: O m ożliw ości w iary dzisiaj, 
K raków  1965, s. 138.
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dzice, osoby żyjące samotnie itp.), spotkania także towarzyskie, 
o charakterze rozrywkowym. Duch wspólnoty parafialnej prze
jawi się, a jednocześnie wzmocni i pogłębi w rozmaitych ak
cjach natury  społecznej i charytatywnej np. wobec chorych, 
starszych wiekiem, rodzin wielodzietnych itp. Wszystko to 
jednak będzie posiadać źródło w parafialnym sprawowaniu 
Eucharystii i do niej z kolei będzie prowadzić.

Z u s a m m e n f a s s u n g

Der A ufsatz behandelt die P farrgem einde als eucharistische Ver
sam m lung und zwar in theologischer Sicht. I m  e r s t e n  T e i l  w erden  
die zw ischen der E ucharistie und der Pfarrgem einde bestehenden  
B eziehungen herausgestellt. D ie Pfarrgem einde is t der nächste und  
bevorzugte Träger der eucharistischen F eier vor allem  aus dem Grunde, 
w eil gerade in der Pfarrgem einde d ie besten V oraussetzungen vorhan
den sind, das eucharistiche Opfer seiner inneren Natur entsprechend  
zu feiern  und daran teilzunehm en. Das hl. M essopfer ist von Natur 
aus ein G em einschaftsopfer und erfordert w ahren G em einschaftssinn  
als B edingung w ürdiger und fruchtbringender T eilnahm e. D ie Pfarrge
m einde, so  w ie  sie rechtlich  und soziologisch gestaltet ist, b ietet dafür 
gute V oraussetzungen. D ie Feier der E ucharistie ist für das Leben und 
W achstum  der Parre von entscheidender Bedeutung, Gerade durch  
die Feier der E ucharistie w ird  die Pfarrgem einde zu dem, w as sie, 
theololgisch  gesehen, w esen tlich  sein soll: V ergegenw ärtigung der
K irche  am  bes t im m ten  Ort.  D urch die G egenw art der Person und des 
H elsd ienstes Jesu Christi, die der Pfarrgem einde in  der F eier der 
Eucharistie geschenkt w ird, w äch st und erstarkt in  ihr die Kirche. 
D ieses W achstum  erfolgt sow ohl durch d ie in  der E ucharistifeier  
geschehende V erkündigung des W ortes, als vor a llem  durch die Spen
dung der. hl. K om m union, die einhqits-und darum kirchenbildend  
w irkt. So bildet die E ucharistiefeier das Zentrum  des religiösen  Lebens 
und W irkens der Pfarrgem einde. D iese F eststellu n g  hat für die 
Seelsorgsarbeit entscheidende Bedeutung. W enn d ie H auptafgabe  
der Seelsorge darin besteht, k irchliche G em einschaft zu bauen und zu 
festigen , dann m uss gerade die E ucharistiefeier sow ohl Z iel als Q uelle  
aller Seelsorgsm ühe sein. D e r  z w e i t e  T e i l  des A ufsatzes befasst sich  
m it praktischen Fragen der H eranbildung einer Pfarrgem einde zur 
eucharistichen Versam m lung. D en A usgangspunkt dazu b ildet eine  
konsequente Form ung des Seelsorgers selbst. D as entscheidende darin  
ist eine U m stellung der bisherigen D enkw eise für die die L iturgie, 
auch die eucharistiche, im m erhin e in e  etw as periphäre Bedeutung  
hatte. Es g ilt daher, darin den G ipfel und Q uelle (culm en et ions, vgl. 
L iturgie-K onstitu tion  art. 10) a ller Seelsorgsarbeit zu erblicken. Von 
grosser B edeutung ist die H eranbildung einer verantw ortungsvollen  
liturgischen  Pfarrgruppe. D azu gehören, gem äss der L it.-K onst. art. 29: 
die M inistrantem , Lektoren, K om m entatoren und die M itglieder eines 
K irchenchores. D ie liturgische bzw . eucharistiche B ildung der G läubi
gen beginnt v ie lle ich t bei m ehr äusseren D ingen: G estaltung des K ir-
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chenraum es, eine gute „O rganisation” der G ottesd ientsie vor allem  am  
Sonntag, Erziehung zur P ünktlichkeit, U ebung von Liedern und gem ein
sam en G ebeten. E ntscheindend für d iese Form ung ist jedoch eine  
geduldige und system atische B elehrung über das hl. M essopfer. S ie soll 
vor allem  darum bem üht sein , den G em einschaftscharakter dieses 
Opfers, sei es im  Ganzen, sei es in den einzelnen T eilen, herauszustel
len. Auf. d iese W eise w ird das w esen tlich e  Z iel der liturgischen Bildung  
der Pfarrgem einde erreicht: G em einschaftssin , die H altung christlicher  
Liebe. D iese L iebe b ildet das sicherste W ahrzeichen echten O pfersin
nes, der das W esen echter T eilnahm e am eucharistichen Opfer ausm acht.

Rudolf Zielasko


