
Stanisław Czerwik

"Liturgia Godzin" w życiu Kościoła
Studia Theologica Varsaviensia 18/2, 225-239

1980



Studia Theol. Vars. 
1<8 (1980) nr 2

STANISŁAW C ZER WIK

LITURGIA GODZIN W ŻYCIU KOŚCIOŁA

Podobnie jak  w latach ubiegłych, nasz obecny kurs w zamie
rzeniu jego organizatorów jest pom yślany jako wyjście na 
przeciw kolejnem u etapowi odnowy liturgii po Soborze W atykań
skim II. Etap ten wiąże się z opublikowaniem przez Paw ła VI 
w dniu 1. XI. 1970 r. Konstytucji Apostolskiej Laudis canticum, 
która zapowiada wzorcowe wydanie księgi codziennej m odlitw y 
Kościoła. Dnia 2. II. 1971 r. Kongregacja K ultu  Bożego na spe
cjalne polecenie Paw ła VI opublikowała w formie broszury ob
szerny dokument, liczący 284 punkty, zatytułow any Institutio  
generalis de Liturgia Horarum. W uroczystość Wielkanocy,
11. IV. 1971 r. dekretem  tejże Kongregacji zostało ogłoszone czte
rotomowe dzieło Liturgia Horarum iuxta  R itum  Romanum. Editio 
typica.

Ten uderzający swą nowością ty tu ł księgi m odlitw y Kościo
ła — „Liturgia Godzin” — wymaga najp ierw  wyjaśnienia i jakby  
zarysowania tła, na którym  rozważymy zasadnicze orientacje teo
logiczne Ogólnego wprowadzenia  zamieszczonego w pierwszym to
mie księgi.

Od r. 1568, a więc od czasów Soboru Trydenckiego, księga mo
dlitw y liturgicznej nosiła ty tu ł Breviarium  Romanum. P rzyw y
kliśmy mówić, że ksiądz „odmawia B rew iarz” czy też — popraw 
niej — modli się na B rew iarzu w im ieniu Kościoła i za Kościół, 
może jednak nie uświadam ialiśm y sobie, że wyraz „Brew iarz” nic 
nie mówił o treści i funkcji samej modlitwy.

Term in breviarium  — dosłownie: skrót — m a swą genezę w tra 
dycji chóralnej m odlitw y liturgicznej. M odlitwa ta zanoszona do 
Boga we wspólnocie zakonników lub kanoników, zgromadzonych 
w chórze, opierała się na podziale funkcji i na zastosowaniu kil
ku ksiąg: Psałterza, Biblii, z której czerpano czytania, hom iliarzy 
patrystycznych, księgi antyfon, hymnów, kolekt. Od początku 
XI w. powstaje księga, w której umieszcza się początkowe słowa 
(Incipit) poiszczególnych części danego oficjium i układa się sche-
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m aty  oficjów zgodnie z porządkiem  roku liturgicznego. Księga ta 
bywa opatryw ana tytułem : Breviarium  sive ordo officiorum  per 
totam  anni decursionem  (Skrót czyli porządek oficjów w ciągu 
całego roku). Początkowo ten skrót służy do dyspozycji przewod
niczącego chóru, a to w tym· celu, aby mógł on swobodnie kie
rować przebiegiem  wspólnej m odlitw y i m iał pod ręką formuły, 
k tóre sam m iał wykonać. W następnych wiekach kształtuje się 
Breviarium  już nie tylko jako księga incipit ale jako prawdziwy 
podręcznik do m odlitwy, zaw ierający hymny, antyfony i psalmy, 
kolekty oraz fragm enty czytań biblijnych i patrystycznych, prze
znaczony do użytku tych, którzy nie mogli uczestniczyć w mo
dlitw ie chóralnej: duchownych studiujących i podróżujących, za
trudnionych w kuriach biskupich, misjonarzy. Księga ta jest 
skrótem, skupiającym  w jednym  lub dwóch tomach elem enty 
m odlitw y liturgicznej, które znajdow ały się dotąd w wielu du
żych i ciężkich księgach, spoczywających na pulpitach klasztorne
go czy katedralnego chóru. Brew iarz będący w użyciu duchow
nych kurii rzymskiej w XII i X III w., odpowiednio uzupełniony 
i rozpowszechniony przez franciszkanów, stał się podstawą struk
tu ry  liturgicznej m odlitw y w Kościele łacińskim od czasów Soboru 
Trydenckiego aż do naszych dni.

Księga codziennej m odlitw y Kościoła po Soborze W atykań
skim II będzie nosiła ty tu ł Liturgia godzin. Oba człony tego 
ty tu łu  mówią nie tyle o księdze, ile o sensie i funkcji modlitwy, 
k tóra będzie sprawowana przy użyciu tej księgi. M odlitwa ta jest 
l i t u r g i ą ,  jest jednym  ż integralnych elem entów litu rg ii Ko
ścioła. L iturgia zaś zgodnie z nauką ostatniego Soboru (Por. 
KL 7) to wykonywanie we wspólnocie Kościoła kapłańskiego po
słannictw a Jezusa Chrystusa, jedynego pośrednika między Bogiem 
i ludźmi. To święte działanie, poprzez które Chrystus w obecnym 
„kairos” dziejów zbawienia, pod osłoną uchw ytnych zmysłami 
i skutecznych znaków, w Duchu Świętym, uświęca ludzi i razem 
z nimi, On jako Głowa swego Mistycznego Ciała, oddaje Ojcu, 
w Duchu Świętym, całkowity kult publiczny.

Modlitwa liturgiczna podobnie jak  Eucharystia i inne sakram en
ty, przyczynia się do uświęcania członków Kościoła, ponieważ jej 
podstawowym  „tworzywem ” jest zbawoze, skuteczne słowo Boże, 
spisane i proklam owane pod natchnieniem  Ducha Świętego; sło
wo, przez które Bóg przem awia do swego ludu a C hrystus w dal
szym ciągu głosi Ewangelię (KL 33); słowo, które nie tylko jest 
śpiewane w psalm ach i odczytywane w krótszych lub dłuższych 
fragm entach, ale także jest źródłem inspiracji dla antyfon, hym 
nów i m odlitw  błagalnych (Por. KL 24). Modlitwa ta jednoczy
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Kościół — Oblubienicę z Chrystusem  Oblubieńcem w ciągłym dia
logu oraz jednoczy całe Ciało Mistyczne — Głowę i członki w 
dialogu z Bogiem Ojcem. M odlitwa ta jako liturgia ma ze swej 
n a tu ry  charakter świętej wym iany między Bogiem Ojcem a wspól
notą Kościoła i każdym z jej członków, wym iany dokonującej się 
przez C hrystusa w Duchu Świętym.

M odlitwa ta  jest liturgią g o d z i n .  Ten drugi człon ty tu łu  
księgi akcentuje powiązanie m odlitw y Kościoła z czasem historii 
zbawienia trw ającej od stworzenia świata i człowieka aż do P a- 
ruzji, z czasem odmierzanym naturalnym  rytm em  dnia i nocy, 
wschodu i zachodu słońca. Jest to czas związany z istnieniem , 
rozwojem i pielgrzymowaniem  każdego człowieka odkupionego 
w paschalnym  m isterium  Chrystusa. L iturgia godzin nie jest więc 
tylko określonym ilościowo „pensum m odlitw y”, które można by 
„odrobić” obojętnie w jakim  momencie dnia lub nocy — „na 
dziś i na ju tro ” tak  jak  nie spożywa się na raz wszystkiego po
żywienia przeznaczonego na cały dzień dzisiejszy lub jutrzejszy... 
L iturgia godzin jest ściśle złączona z następstw em  godzin każde
go dnia, jest składaniem  Bogu — Królowi wieków — ofiary z na
szego czasu, k tóry  jest Jego darem , udzielanym  stopniowo czło
wiekowi razem z jego egzystencją istoty przem ijającej, ograniczo
nej czasem (Por. piękną antyfonę z ju trzn i za zm arłych: „Lata 
nasze przem ijają jak  traw a, a Ty, Boże, trw asz na w ieki”). Taką 
bogatą treść k ry je  w sobie sam ty tu ł księgi, którą codziennie bie
rzem y do rąk.

Jak ą  funkcję tak  pojęta „Liturgia godzin” ma pełnić w życiu 
Kościoła i w życiu duszpasterza? Spróbujm y na to pytanie odpo
wiedzieć, sięgając do bogatej treści teologicznej „Ogólnego w pro
wadzenia”. Treść tę proponuję sprowadzić do trzech podstawo
wych orientacji: trynitarno-ehrystologi-cznej, eklezjologicznej i pa- 
storalno-ascetycznej.

I. TRYNITARNiO-CHRYSTOLOGICZNA ORIENTACJA 
LITURGII GODZIN

Liturgia godzin podobnie jak  cała chrześcijańska litu rg ia  ma 
s truk tu rę  tryn itarną . Bóg liturgii — to Ojciec, od którego pocho
dzi wszelka inicjatyw a zbawienia (Por. J  3, 16; 1 J  4, 10.19; 1 Tm 
2, 4); to C hrystus — Jedyny Pośrednik, przez którego otrzym u
jem y od Ojca wszelkie dary  i przez którego składam y Ojcu 
wszelką cześć i chwałę; to Duch Święty, którego mocą Ojciec nas 
uświęca i uzdalnia nas do odpowiedzi na dary  Ojca w aktach 
uwielbienia. Oddajemy cześć Ojcu w Duchu Świętym (Por. J  4, 23).
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W n u rt świętej wym iany dokonującej się w modlitw ie między 
Bogiem i ludźmi wprowadza nas swoją osobistą m odlitw ą Jezus 
Chrystus. W pierwszych artykułach „Ogólnego W prowadzenia do 
L iturgii godzin” ( =  IGLH) znajdujem y praw dziw y trak ta t o mo
dlitw ie Jezusa, k tóra z jednej strony jest jakim ś refleksem  hy
m nu chwały rozbrzmiewającego w niebie (Por. KL 83: „Najwyż
szy K apłan Nowego i wiecznego Testam entu, Jezus Chrystus, 
przyjm ując ludzką naturę, wniósł w to ziemskie wyznanie ów 
hymn, k tóry  w niebieskich przybytkach rozbrzmiewa po wszyst
kie w ieki”), z drugiej zaś jest zakorzeniona w religijnej tradycji 
narodu wybranego, którego Jezus był członkiem. Równocześnie 
osobista m odlitwa Jezusa przedłuża się po dzień dzisiejszy w Ko
ściele dzięki rzeczywistej obecności uwielbionego Pana w m odlą
cej się na ziemi wspólnocie Jego uczniów.

M odlitwy Kościoła nie można pojąć bez tajem nicy Wcielenia 
i Paschy Chrystusa. Syn Boży stając się człowiekiem przynosi na 
ziemię echo niebiańskiej liturgii uwielbienia. Joachim  Jerem ias 
w swej książce poświęconej m odlitw ie Jezusa („Afofoa. Jésus et 
son Père” (Parole de Dieu 8), Paris 1972, 75), stwierdza, że „Je
zus pochodził z narodu, k tóry  um iał się modlić”. Zarówno telksty 
biblijne jak  i źródła lite ra tu ry  judaizm u świadczą o tym, że 
w Izraelu istnieje zwyczaj modlenia się trzy  razy dziennie. 
W Księdze Daniela (6, 11) czytamy, że „...(Daniel) miał... w swoim 
górnym  pakoj.u okna skierowane ku Jerozolimie. Trzy razy dzien
nie padał na kolana modląc się i uw ielbiając Boga, tak  samo jak  
to czynił przedtem ”. Por. Ps 55, 18: „Wieczorem, rano i w połu
dnie narzekam  i jęczę, a głosu mego w ysłucha”.

Najczęściej jest poświadczona w źródłach m odlitwa popołudnio
wa, wypowiadana w porze składania w św iątyni tzw. ofiary wie
czornej Nip. J d t  9, 1: „Judyta zaś upadła na twarz, posypała gło
wę popiołem i odsłoniła wór, k tóry  przedtem  przywdziała. W te
dy tego wieczoru składano w św iątyni w Jerozolim ie Bogu ofia
rę kadzielną. A Judy ta  donośnym głosem zaczęła wołać do Pana 
tym i słowami...” (Por. Ezd 9, 5; Dn 9, 21; Dz 3, ln). W tej godzi
nie m odlitw y ludność Jeruzalem  udaw ała się do świątyni, Izrae
lici zaś mieszkający poza m iastem świętym, z tw arzą skierow a
ną ku św iątyni odmawiali m odlitw ę „Osiemnastu błogosławieństw”, 
zw aną tefillah (modlitwa). Dwie pozostałe godziny m odlitwy — 
to modlitwa poranna, odmawiana tuż po przebudzeniu się, m ię
dzy świtem a wschodem słońca oraz przed udaniem  się na spo
czynek. W tych mom entach odmawiali Izraelici rodzaj wyznania 
w iary — Sema, Israel =  Słuchaj, Izraelu  — złożonego z Pw t 
6, 4—9; 11, 13—21 oraz Lb 15, 37—40 w oprawie specjalnych b hv
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gosławieństw  (bcrakot), „Te trzy  godziny m odlitwy były dla Izra
ela wielkim  skarbem; pozwalały one wychować i wyćwiczyć cały 
naród w m odlitw ie od dni młodości (J. Jerem ias, dz. cyt., 48).

Oprócz tych ustalonych zwyczajem trzech godzin modilitwy 
istniała, już raczej sporadycznie, p rak tyka m odlitwy nocnej po
łączonej z czuwaniem, przynajm niej w życiu osób szczególnie gor
liwych. Można o tym  wnioskować z takich tekstów jak  Ps. 119, 
55: „Nocą pam iętam  o Twoim imieniu, Jahwe, by zachować Twe 
Praw o”; Lm 2, 19: „Powstań, wołaj po nocy do straży porannej, 
wylewaj swe serce jak wodę przed Pańskim  obliczem, podnoś do 
Niego swe ręce o życie twoich niemowląt...”

Wierność Jezusa tradycjom  m odlitw y swego narodu jest ściśle 
związana z tajem nicą Wcielenia. Tak mówi na ten tem at IGLH 4: 
„Codzienne czynności Jezuisa ściśle łączyły się z modlitwą, owszem 
jakby z niej wypływały... Jaik słusznie wierzymy, Jezus uczestni
czył zarówno w m odlitwach odmawianych w synagogach, do któ
rych  udaw ał się swoim zwyczajem (Łk 4, 16) w dniu szabatu, jak  
i w świątyni, którą nazwał domem m odlitw y (Mt 21, 13), jak też 
w tych m odlitwach, jakie pobożni Izraelici odmawiali codziennie 
pryw atnie”. Mamy więc w Ewangeliach wzmianki o porannej 
modlitw ie Jezusa (Por. Mk 1, 35: „Nad ranem , gdy jeszcze było 
ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne i tam  się 
m odlił”.) M odlitwa ta, jak można sądzić, nie ogranicza się tylko 
do odmówienia tradycyjnych form uł m odlitw y żydowskiej. Musi 
ona trw ać bardzo długo, skoro Szymon z towarzyszami, zaniepo
kojeni nieobecnością Jezusa, udają się na Jego poszukiwanie (Por. 
Mk 1, 37: „A gdy Go znaleźli, powiedzieli Mu: wszyscy Cię szu
k ają”.).

Podobnie i wieczorna m odlitw a Jezusa przedłuża się do późnych 
godzin nocnych (Por. Mk 6, 46: — po rozmnożeniu chlebów — 
„Gdy rozstał się z nimi, odszedł na górę, aby się modlić”), a 
przed wyborem  D w unastu trw a aż do świtu: Łk 6, 12n: „W tym  
czasie Jezus wyszedł na górę, aby się modlić, i całą noc spę
dził na m odlitw ie do Boga. Z nastaniem  dnia przywołał swo
ich uczniów i w ybrał spośród nich dw unastu, których też nazwał 
apostołami...”

O tym, że Jezus zna praktykę modilitwy w porze ofiary wie
czornej, może świadczyć Jego rozmowa z uczonym w Piśmie, któ
ry pyta Jezusa, co ma czynić, aby osiągnąć życie wieczne. Je 
zus podejm ując dialog, zwraca się do uczonego z pytaniem : „Co 
jest napisane w Prawie? Jak  czytasz? (w tekście greckim: „pos 
anaginoakeis” =  jak odmawiasz, jak  recytujesz?). Uczony w P ra 
wie przytacza pierwsze słowa Sema (Łk 10, 25n. Por. Mk 12,
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28—30), gdzie na pytanie, -które ,jest pierwsze ze wszystkich przy
kazań, Jezus cytuje nie tylko samo przykazanie, ale wiersz po
przedzający czyli początek form uły Sema: „Pierwsze jest: Słu
chaj Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jest jedyny. Będziesz miłow ał P a
na, Boga swego, całym swoim sercem...”

Szczególnie św. Łukasz jest ewangelistą m odlitwy Jezusa. We
dług jego relacji Je-zus modli się w czasie chrztu w Jordanie 
(3, 21n), w czasie przem ienienia na górze (9, 28n), Jezus też 
u Łukasza (22, 32) oświadcza, że m odlił się za Piotra, aby nie 
ustała jego wiara. Coraz bardziej intensyw na staje się modlitwa 
Jezusa pod koniec Jego życia. W IGLH 4 czytamy: „Przy końcu 
życia, gdy zbliżała się Jego męka (J 12, 27n), podczas ostatniej 
wieczerzy (J 17, 1—26), w czasie agonii (Mt 26, 36—44) i na 
krzyżu (Mt 27, 46; Mk 15, 34; Łk 23, 34.46) Boski Nauczyciel oka
zał, że m odlitwa była czymś, co ożywiało Jego m esjańskie po
słannictwo i Jego odejście przez Paschę. On bowiem „Z głośnym 
wołaniem i płaczem za dni ciała swego zanosił gorące prośby 
i błagania do Tego, k tóry  mógł Go wybawić od śmierci, i został 
wysłuchany dzięki swej uległości” (Hbr 5, 7). Po złożeniu ofiary 
na ołtarzu krzyża „udoskonalił na wieki tych, którzy są uświę
cani” (Hbr 10, 14), wreszcie wskrzeszony z m artw ych zawsze żyje 
i modli się za nam i (Por. H br 7, 25)”.

Dla Kościoła wszystkich czasów praw em  m usiał się stać nie 
tylko przykład osobistej m odlitwy Jezusa tak  ściśle przenikającej 
całe Jego m esjańskie posłannictwo lecz także Jego nauka o isto t
nych przym iotach prawdziwej modlitwy. W przypowieści o wdo
wie, k tóra z uporczywością szüka pomocy u sędziego obojętnego 
n a  ludzką krzywdę, uczy Jezus, że zawsze należy się modlić i nie 
ustawać (Łk 18, 1—8). W przypowieści o faryzeuszu i celniku 
wskazuje na potrzebę m odlitw y pokornej i pełnej szacunku dla 
drugiego człowieka (Łk 18, 9—14). Opowiadając o natrę tnym  przy
jacielu, proszącym w nocy o pożyczenie chleba, uczy o modlitw ie 
pełnej ufności w dobroć Ojca (Łk 11, 5—13). Wzywa do m odlitw y 
połączonej z czuwaniem w oczekiwaniu na przyjście Syna Czło
wieczego (Łk 21, 36). Ja‘lc Jezus przeszedł przez tę ziemię dobrze 
czyniąc (Por. Dz 10, 38), tak  też przeszedł modląc się.

W ydarzenie paschalne — przejście z tego św iata do Ojca (J 
13, 1) — nie przerywa, ale w przedziwny sposób u trw ala m odli
tw ę Jezusa. Z jednej strony staje się On wiecznym orędownikiem 
za nami, wywyższonym n a  prawicę Ojca (Hibr 7, 25: „...izawisze ży
je, aby się wstawiać za nam i”. Tamże 9, 24: „Chrystus... wszedł... 
do samego nieba, aby teraz wstawiać się za nam i przed obliczem 
Boga”), z drugiej zaś osobista m odlitwa Chrystusa zespala się
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w jedno z m odlitw ą Jego Kościoła. Mocą Ducha Świętego ci, któ
rzy przez w iarę i chrzest należą do Jezusa i modlą się zebrani 
w Jego imię, cieiszą się Jego obecnością. Ten sam Duch Święty, 
w  którym  m odlił się Jezus (Por. Ł k 10, 21: „...Jezus rozradow ał 
się w Duchu Świętym i rzekł: „W ysławiam Cię, Ojcze, Panie 
nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed m ądrym i i roztropnym i, 
a objawiłeś je prostaczkom ”), jest obecny w całym Kościele i w 
każdym z ochrzczonych. On to jako Duch przybrania za synów 
uzdalnia nas do dziecięcej m odlitwy, wyrażającej się w okrzy
ku  „Abba, Ojcze!” (Rz 8, 15; Ga 4, 6), On przychodzi z pomocą 
naszej słabości i gdy nie umiemy się modlić tak  jak  potrzeba, 
przyczynia się za nam i w błaganiach, których nie można wyrazić 
słowami (Rz 8, 26). Dlatego au tor L istu Ju d y  (w. 20) mówi lapi
darnie:

„Wy zaś, umiłowani, budując samych siebie, na fundamencie 
waszej najświętszej w iary, w Duchu Świętym się módlcie”.

IGLH 8 po przytoczeniu tekstów biblijnych mówiących o dzia
łaniu Ducha Świętego w m odlitw ie chrześcijańskiej konkluduje: 
„Nie może więc być m odlitwy chrześcijańskiej bez działania Du
cha Świętego, k tóry  jednocząc cały Kościół, przez Syna prowadzi 
go do Ojca”.

II. EKLEZJOLOGICZNA ORIENTACJA MODLITWY

Chrześcijańska m odlitwa jest więc głosem wznoszonym do Ojca 
przez pośrednictw o Chrystusa, w  Duchu Świętym. T rynitarna 
s truk tu ra  m odlitw y jest zarazem podstawą jej charakteru  wspól
notowego, kościelnego. Przez tajem nicę Wcielenia bowiem Syn 
Boży stał się synem ludzkim i Głową mistycznego Ciała. W tej 
nowej ekonomii nie można od siebie oddzielać m odlitwy Głowy 
i członków.

IGLH 7 ilustru je tę praw dę wymownym cytatem z kom entarza 
św. A ugustyna do Ps. 85, 1 (CCL 39, 1176): „Żadnego większego 
daru  nie mógł Bóg udzielić ludziom ponad ten, że swoje słowo, 
przez które wszystko stworzył, uczynił dla nich Głową i złączył 
z nią ludzi jako członki, tak  że Syn Boży stał się Synem Czło
wieczym, jednym  Bogiem z Ojcem i jednym  czowiekiem z ludź
mi. Gdy więc w błaganiu przem awiam y do Boga, nie powinniśm y 
oddzielać Syna, a gdy modli się ciało Syna, nie może oddzielać 
od siebie swojej Głowy. Tak więc jeden jest Zbawiciel swego 
Ciała, nasz Pan Jezus Chrystus, Syn Boży, k tóry  modli się za 
nas i modli się w nas i m y m odlim y się do Niego. Modli się za 
nas jako nasz kapłan, m odli się w nas jako nasza Głowa, a my
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modlimy się do Niego jako do naszego Boga. Uznajmy więc i w 
Nim nasze głosy i Jego głos w nas”.

Społeczny charak ter m odlitw y jest konsekwencją W cielenia 
i obecności Chrystusa mocą Jego Ducha w każdej, najm niejszej 
naw et wspólnocie chrześcijan, zgromadzonych na modlitwę. Przy
toczmy tu  IGLH 9: „Przykład i nakaz Chrystusa Pana i Aposto
łów, dotyczący ciągłej i w ytrw ałej modilitwy nie powinien być 
rozum iany tylko jako zasada czysto praw na (non tam quam  regula 
m ere legalis), lecz należy do najgłębszej natu ry  Kościoła, który 
jest wspólnotą i k tóry  powinien okazywać w modlitwie swój 
społeczny charakter. Dlatego gdy po raz pierwszy jest mowa w 
Dziejach Apostolskich o wspólnocie wierzących, uikazuje się ona 
zgromadzona na m odlitw ie „razem z niewiastam i, M aryją, M atką 
Jezusa, i braćm i Jego” (1, 14). „Jeden duch i jedno serce oży
wiały wszystkich wierzących” (Dz 4, 32). Jednomyślność ta zaś 
opierała się na słuchaniu słowa Bożego, braterskiej wspólnocie, 
m odlitw ie i Eucharystii (Por. Dz 2, 42 gr). Chociaż m odlitwa za
noszona w izbie przy zam kniętych drzwiach (Mt 6, 6) zawsze jest 
konieczna i godna polecenia (Por. KL 12) i jako modlitwa człon
ków Kościoła zwraca się do Ojca przez Chrystusa w Duchu Świę
tym, modlitw ie wspólnotowej przysługuje szczególna godność, Sko
ro sam Chrystus powiedział: „...gdzie są dwaj albo trzej zebrani 
w imię moje, tam  jestem  pośród nich” (Mt 18, 20).

Nie możemy zagłębiać się w tym  wykładzie w złożoną histo
rię m odlitw y liturgicznej, w proces jej klerykalizacji i zaniku 
udziału w iernych świeckich. W spomnijmy jednak choćby o tym, 
że już pierw si pisarze chrześcijańscy mówią o m odlitw ie wspól
noty pod przewodnictwem  biskupa, prezbiterów  i diakonów, jako
0 stałym i obowiązującym zwyczaju. I tak  św. Hipolit Rzymski 
(t 235) zachęca wiernych, aby codziennie rano b rali udział w zgro
m adzeniu, w którym  odbywa się nauczanie i wspólna m odlitwa: 
„Bo jeśli ktoś m odlił się w zgromadzeniu, zdoła um knąć podstępu
1 złości za dnia” (Tradycja Apostolska, wyd. B. Botte, s. 87—89). 
Św. Cyprian (f 258) świadczy o praktyce porannej i wieczornej 
m odlitw y oraz podaje jej uzasadnienie: poranną m odlitw ą czcimy 
zm artw ychw stanie Chrystusa; wieczorem, o zachodzie słońca, bła
gamy o przyjście Chrystusa i o światło Jego łaski (De oratione 
dominica, 35—36). T ertu lian  (f ok. 220) w swym traktacie „De 
oratione” wspomina o uświęconych praw nym  zwyczajem modli
tw ach (legitimae orationes), które bez żadnej specjalnej zachęty 
w inny być zanoszone do Boga z nastaniem  światła i nocy (De 
oratione 25: PL 1, 1193). Bardzo pochlebne świadectwo o swej 
m atce św. Monice daje św. Augustyn w „W yznaniach” (V, 9):
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Monika codziennie przynosiła dar na Eucharystię a ponadto dwa 
razy dziennie: rano i wieczorem przychodziła do kościoła, aby 
słuchać kazań i modlić się (Święty Augustyn, W yznania, W arsza
wa 1978, 79).

Sobór Wat. II naw iązuje do tej starej tradycji chrześcijańskiej, 
gdy m odlitwę poranną — Ju trzn ię (Laudes) i wieczorną —· Nie
szpory — nazywa „głównymi częściami codziennego oficjum”, do
słownie: „podwójnymi zawiasam i” — „duplex cardo officii quo
tid ian i” (KL 89 a). Natomiast IGLH 40 form ułuje takie zalecenie 
pod adresem  wspólnot chrześcijańskich: „Należy bardzo cenić 
Ju trzn ię  i Nieszpory jako m odlitwę chrześcijańskiej wspólnoty 
oraz popierać ich wspólne i publiczne odprawianie, zwłaszcza 
przez tych, którzy prowadzą życie wspólne. Sprawow anie tych 
m odlitw  zaleca się także pojedynczym wiernym, którzy nie mogą 
uczestniczyć w odm awianiu wspólnym ”.

Z pewnością jeszcze wiele czasu upłynie, zanim  utrw ali się; 
w Kościele przekonanie, że L iturgia godzin jest m odlitw ą całej 
wspólnoty wierzących, a nie tyliko przywilejem  duchownyoh- 
Francuski dom inikanin, O. Rogiuet stw ierdza z humorem, że gdyby 
obecnie zobaczono wiernego świeckiego z brewiarzem  w ręku, bu
dziłoby to takie samo zdziwienie, jak  wtedy, gdyby ten człowiek, 
pokazał się w birecie na głowie...

Zauważmy jednak, że odnowa liturgii stw arza w arunki sprzyja
jące przywróceniu społecznego charakteru  L iturgii godzin także 
w życiu w iernych świeckich. Do wspólnot parafialnych k ieruje 
IGLH następującą zachętę:

„...wspólnoty w iernych, wśród których naczelne miejsce zaj
m ują parafie, będące jakby kom órkam i diecezji, zorganizowanymi 
pod przewodnictwem  pasterza zastępującego biskupa, „przedsta
w iają w pew ien sposób widzialny Kościół ustanowiony na całej 
ziemi” (KK 42). W m iarę możności powinny one odprawiać wspól
nie w kościele główne godziny” (n. 21).

Te „główne godziny” — to oczywiście Ju trzn ia  i Nieszpory. 
Wiemy, że w ostatnich dziesiątkach la t niedzielne i świąteczne 
nieszpory w parafiach zostały niemalże wyrugow ane wskutek 
wprow adzenia Mszy popołudniowych. Jest to jednak zjawisko, 
k tóre musi budzić niepokój, ponieważ prowadzi do zubożenia 
religijnego życia wiernych. L iturgia to nie tylko Msza św. To 
także wspólna modlitwa całej społeczności parafialnej. Trzeba, 
.przy tym  podkreślić, że IGLH 12 zwraca uwagę na ścisłą łączność 
Eucharystii i L iturgi godzin: „Liturgia godzin rozszerza na po
szczególne godziny dnia uwielbienie i dziękczynienie, jak  rów
nież pamięć o m isteriach zbawienia, błaganie i zapoczątkowanie-



niebieskiej chwały, k tó re urzeczyw istniają się w eucharystycznym  
m isterium , będącym ośrodkiem i szczytem całego życia chrześci
jańskiej wspólnoty. Sprawow anie L iturgii godzin najlepiej też 
przygotowuje do Eucharystii, ponieważ budzi i podtrzym uje dy
spozycje konieczne do owocnego udziału w Eucharystii, jak 
wiara, nadzieja, miłość, pobożność i duch ofiary”.

Innym i słowy: Msza św. jest zarówno źródłem, z którego wy
pływ a L iturgia godzin, rozciągając na poszczególne pory dnia 
to, co stanowi treść litu rg ii mszalnej, a z drugiej jest szczytem, 
do którego prowadzi i przygotowuje dobrze przeżyta litu rg ia go
dzin. Celem umożliwienia przeżycia tego związku (Eucharystii 
i L iturgii godzin) IGLH przew iduje możność organicznego połą
czenia poszczególnych godzin z Mszą św. (najczęściej Ju trzn i i Nie
szporów).

Społeczno-eklezjalny charak ter L iturgii godzin opiera się na 
następujących zasadach:

1. Liturgia godzin, podobnie jak  inne czynności liturgiczne, 
nie jest czynnością pryw atną, lecz należy do całego ciała Kościoła, 
ujaw nia je i go dotyczy (Por. KL 26). Kościelny charakter tej 
litu rg ii w tedy najbardziej jaśnieje i w najwyższym stopniu jest 
ona wskazana wtedy, gdy jest sprawowana pod przewodnictwem 
biskupa, z udziałem prezbiterów  i usługujących, gdy więc czyni 
to Kościół partykularny , w którym  „prawdziwie jest obecny i dzia
ła jeden, święty, katolicki i apostolski Kościół Chrystusow y” (IGLH 
20; Por. DB 11).

2. Ponieważ Liturgia godzin  z natu ry  swojej m a charak ter spo
łeczny, pierwszeństwo należy przyznać spraw ow aniu jej w spo
sób wspólnotowy przed sprawowaniem  pryw atnym  (Por. KL 27):

„Sprawowanie wspólnotowe jaśniej ukazuje eklezjalną naturę 
L iturgii godzin, sprzyja czynnemu udziałowi wszystkich zgodnie1 
ze stanem  każdego uczestnika ·— przez aklamacje, dialogi, naprze
m ienny śpiew psalmów... bardziej uwzględnia różne form y w yra
zu... W ypada ponadto, aby oficjum zgodnie z na tu rą  i funkcją po
szczególnych jego części było śpiewane w chórze lub w modlącej 
się wspólnocie” (IGLH 33).

3. Z tej racji wspólnoty kanoników, zakonników i zakonnic, 
które na mocy swych reguł i konstytucji spraw ują w całości lub 
częściowo L iturgię godzin, w sposób specjalny uobecniają Kościół 
m odlący się oraz przyczyniają się ' swoją m odlitw ą do wzrostu 
całego Mistycznego Ciała C hrystusa i przym nażają dobra Kościo
łom partykularnym  (IGLH 24; Por. DB 33; DM 15; DZ 6.7.15).

4. Także członkowie zgromadzeń nie zobowiązanych do wspól
nego sprawowania L iturgii godzin, członkowie insty tu tów  'dążenia
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do doskonałości, są zachęcam do grom adzenia się na tę liturgię 
bądź sami bądź z innym i ludźmi (Por. IGLH 26). Podobna zachęta 
jest skierow ana do w iernych świeckich, którzy gromadzą się na 
modlitwę lub w jakichś celach apostolskich. W ypada wreszcie, 
aby chrześcijanie żyjący w rodzinach, które są jakby domowymi 
Kościołami, nie tylko modlili się wspólnie, lecz by w m iarę moż
ności sprawowali n iektóre części L iturgii godzin i aby w ten spo
sób jednoczyli się z całym Kościołem (IGLH 27. Por. KL 100; 
DA 11).

5. Ludźmi m odlitw y ze szczególnego ty tu łu  w inni być we 
wspólnocie Kościoła biskupi i prezbiterzy. Kościół upoważnia ich 
i zobowiązuje do L iturgii godzin, aby przynajm niej oni zapewniali 
wykonanie zadania całej wspólnoty i aby m odlitw a Chrystusa nie
ustannie trw ała  w Kościele (Por. DK 13).

Biskup w w yjątkow y sposób reprezentuje osobę Chrystusa. 
Jest on arcykapłanem  swej owczarni; tym, od którego w pew
nym  stopniu pochodzi i zależy chrześcijańskie życie jego w ier
nych (Por. KL 41; KK 21). Wśród członków swego Kościoła lo
kalnego Biskup w inien być pierwszym człowiekiem na m odli
tw ie (primus in  oratione). Jego m odlitwa w L iturgii godzin jest 
zawsze m odlitwą zanoszoną w im ieniu Kościoła i za powierzony 
m u Kościół.

Prezbiterzy złączeni ze swym  biskupem  i z całym  prezbiterium , 
także uobecniają osobę Jezusa Chrystusa Kapłana (Por. DK 13). 
M ają udział w tym  samym posłannictwie, m odląc się za powierzo
ny sobie lud i za cały św iat (Por. DK 5). Swoją m odlitw ą wypeł
niają  zadania dobrych pasterzy, naśladując Chrystusa, k tóry  modli 
się za uczniów, aby mieli życie i doszli do pełnej jedności (Por. 
J  10, 11; 17, 20. 23; IGLH 28).

6. Zauważmy wreszcie, jak w przepisach IGLH sform ułowana 
jest zasada obowiązywalnośei L iturgii godzin w stosunku do tych, 
którzy otrzym ali upoważnienie od Kościoła; zwłaszcza biskupów 
i prezbiterów. Nasz dokum ent nie przem awia językiem kazuistyki 
daw nych podręczników teologii m oralnej. Nie mówi o sankcjach 
karnych proporcjonalnych do ilości opuszczonych psalmów. Co 
jednak nie oznacza wcale, aby obowiązek modlenia się nie był 
poważny, aby można było w nieodpowiedzialny sposób rezygno
wać z m odlitw y i w ysiłku jej doskonalenia. IGLH wyprowadza 
obowiązek sprawow ania L iturgii godzin z przykładu i nakazu 
C hrystusa oraz z istoty kapłańskiego powołania do uobecniania 
Chrystusa we wspólnocie wiernych. Podstawa obowiązku modli
tw y jest ontologiczna i sakram entalna a nie tylko czysto legalna. 
P rezbiter musi być mężem m odlitwy, ponieważ uczestniczy w po-
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słannłctwie Chrystusa, k tóry  nieustannie modli się za swój Ko
ściół i razem ze swoim Kościołem. Zakładając takie rozumienie 
całego teologicznego kontekstu, o którym  dotąd była mowa, IGLH 
29 ogranicza się do następującego stw ierdzenia:

„Biskupi więc i prezbiterzy oraz inni słudzy świętych tajem nic, 
którzy otrzym ali upoważnienie od Kościoła (Por. n. 17) do sprawo
wania L iturgii godzin, powinni codziennie wykonywać ją w ca
łości, zachowując o ile to możliwe, prawdziwość godzin (integrum  
eius cursum cotidie persolvant, H orarum  veritate, quantum  fieri 
potest, servata).

Niech przede . wszystkim przyw iązują właściwe znaczenie do 
Godzin, które są jakby podstawami tej L iturgii, to jest do Ju trzn i 
i Nieszporów oraz niech czuwają, aby ich nie opuszczali bez poważ
nej przyczyny. Niech też w iernie odpraw iają Godzinę Czytań 
(Officium Lectionis), k tóra jest nade wszystko liturgicznym  spra
wowaniem słowa Bożego. W ten sposób będą codziennie wypełniać 
właściwą sobie powinność, aby przyjm ować słowo Boże, stawać się 
coraz doskonalszymi uczniami Pana i coraz głębiej wnikać w nie
dościgłe bogactwa Chrystusowe (Por. KO 26; DK 13). Aby mogli 
lepiej uświęcić dzień, niech im ponadto leży na sercu recytacja 
„M odlitwy w ciągu dnia” (Hora media) i „M odlitwy na zakończe
nie dnia” (Completorium), którą zakończą całą „Służbę Bożą” 
i polecą się Bogu przed udaniem  się na spoczynek” .

III. ORIENTACJA PASTORALNO-ASCETYCZNA

Paistaralno-ascetyczne w skazania IGLH w ynikają z wszystkich 
poprzednio w ypunktow anych iz a s a id .

1. M odlitwa biskupa i prezbitera jest nieodłączna od całej ich 
pasterskiej posługi. W inni oni pam iętać o słowach Pana: „...beze 
Mnie nic nie możecie uczynić” (J 15, 5). Tylko On może zapewnić 
skuteczność naszych czynów (Por. KL 86). Pasterze w inni pamiętać 
o postępow aniu Apostołów, którzy w tym  celu ustanow ili do pomo
cy w pracy charytatyw nej Siedmiu mężów pełnych Ducha Święte
go, aby sami więcej czasu i sił mogli poświęcić m odlitwie i poisłu- 
dze słowa (Por. Dz 6, 4; KL 86). Nieporozumieniem byłoby więc 
tw ierdzenie, że mało się modlimy, ponieważ m am y dużo pracy. 
Bez w ytrw ałej m odlitw y czyn przeradza się w bezowocną, ze
w nętrzną tylko aktywność. Sama zaś praca nie stanie się m odli
twą, jeżeli zabraknie oddechu w ciszy kontemplacji. M odlitwa jest 
oazą ciszy i szukania Boga na pustyni współczesnego świata ubó
stw ienia techniki i sukcesu produkcji.

2. Nasz dokum ent bardzo mocno podkreśla obowiązek pasterzy
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wtajem niczania w iernych w codzienną m odlitwę Kościoła: „...niech 
podejm ą wysiłek, aby wszyscy powierzeni ich trosce byli jedno
m yślni n a  m odlitw ie” (DB 15). Niech się zatroszczą o to, aby w ier
ni byli zapraszani i przez odpowiednią katechezę formow ani do 
spraw ow ania we wspólnocie głównych części L iturgii godzin, 
zwłaszcza w niedziele i święta. Niech uczą ich szczerej m odlitwy 
przez uczestnictwo w tejże Liturgii, niech w drażają w chrześcijań
skie rozumienie psalmów, tak  aby stopniowo doszli do zasmako
wania i p rak tyk i m odlitw y Kościoła” (IGLH 23).

3. Ponieważ jednak zawsze aktualne jest przysłowie „Nemo dat 
quod non habet”, IGLH wzywa duszpasterzy do troski o doskona
lenie swej modlitwy, o autentyzm  L iturgii godzin przéde wszyst
kim w ich osobistym życiu.

Ponieważ L iturgia godzin jest m odlitw ą na wskroś biblijną, 
ułożoną z tekstów  Pisma św. i nim i natchnioną, pierwszym zada
niem  prezbiterów  jest stałe, serdeczne i żywe umiłowanie Pisma 
św. oraz poszukiwanie jego skarbów, aby mogli innym  rozdawać 
to, co sami otrzym ali i aby ich naulka była pokarmem  Ludu Bo
żego (Por. IGLH 55; KL 24). Szczególnie w inni się troszczyć o 
głębsze poznanie psalmów, aby sami mogli się nimi modlić w du
chu chrześcijańskim  i potrafili wprowadzać w iernych w bogac
two Psałterza (Por. IGLH 10—135; KL 90).

Ponieważ L iturgia godzin m a uświęcać cały dzień i całą dzia
łalność duszpasterza oraz m a wyrażać odpowiedź na wezwanie 
Chrystusa: „zawsze trzeba się modlić i nie ustaw ać” (Por. Lk 18, 1), 
należy podjąć wysiłek, aby w spraw ow aniu L iturgii zachować 
czas najbardziej zbliżony do pory właściwej poszczególnym go
dzinom kanonicznym  (IGLH 10—11; KL 94). Wymagać to  będzie 
aecezy w planow aniu dnia i gospodarowaniu czasem; ni>e odkła
dania m odlitw y na późniejsze czy ostatnie godziny dnia. Dotyczyć 
to będzie przede wszystkim Ju trzn i jako m odlitw y porannej (za
chowa ona swój sens, gdy zostanie odprawiona rankiem  łub przy
najm niej przed południem...) i Nieszporów jako m odlitwy wie
czornej. Godzina czytań nie jest związana z określoną porą dnia 
(w recytacji indyw idualnej — Por. KL 89 e i IGLH 5 5 —59). Na
tom iast „Modlitwa na .zakończenie dn ia” — Completorium — 
może być odmówiona naw et po północy, jeżeli faktycznie w tedy 
kończy się nasz dzień pracy (Por. IGLH 84).

Wreszcie wym aganie najważniejsze i zawsze aktualne wobec 
doświadczenia naszej słabości i rutyny: „Mens concordet voci”. 
Już KL 90 pow tarza w stosunku do wszystkich modlących się to 
wezwanie, z jakim  niegdyś zw racał się św. Benedykt do swych 
duchowych synów w „Reguła m onasteriorum ”, с. 19: „najusilniej
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zachęca się w Panu  kapłanów oraz innych uczestniczących w ofi- 
cjum, aby przy jego odm awianiu m yśli odpowiadały słowom”. 
Ryzykowne byłoby tw ierdzenie, że w ypełniam y nasze zobowiąza
nie w ynikające z udziału w kapłaństw ie Chrystusa i oddajem y 
chwałę Bogu przez samo m aterialne niejako wykonanie „pensum ” 
codziennej modlitwy. „Chwałą .Boga jest żywy człowiek” — mówił 
św. Ireneusz. (Adversus haereses IV, 20, 7.) Chwała Boga „prze
chodzi” przez uświęcenie człowieka. Tylko taka m odlitwa, która 
jest aktem  w .pełni ludzkim, świadomym, owocnym dla człowieka, 
przynosi chwałę Bogu. Jeśli tak nie jest, jeśli nie rozumiemy tego, 
co mówimy, jeśli nie myślimy o tym, co mówimy, i do nas odno
szą się słowa Izajasza powtórzone przez Jezusa pod adresem  uczo
nych w Piśmie (Iz 29, 13; Mt 7, 6 n.): „Ten lud czci mnie w arga
mi, lecz sercem swym jest daleko ode M nie”. Przy różnych oka
zjach pow tarzam  moim Słuchaczom treść napisu ułożonego w 
formie mozaiki nad wejściem do kościoła św. Anzelma w Rzymie 
na Awentynie (napis ten spotkałem w pierwszych dniach pobytu
1 studiów w Mieście): „Ante Deum stantes non simus corde va
gantes. Si cor non orat, in  vanum  lingua laborat”. Może wolno 
byłoby go oddać w takiej nieporadnej szacie „poetyckiej” : „Kiedy 
przed Bogiem stoimy, sercem niech nie błądzimy. Na próżnio ję
zyk pracuje, gdy serce Boga nie czuje”. To echo upom nienia z 
Reguły św. Benedykta! Mens concordet voci.

IGLH nadaje tem u upom nieniu następującą formę:
„Aby ta m odlitwa stała się własnością tych, którzy w niej 

uczestniczą, aby  była źródłem pobożności i w ielorakiej łaski Bo
żej oraz podtrzym aniem  osobistej m odlitw y i działalności apostol
skiej, trzeba, ażeby w jej godnym, uważnym i pobożnym odpra
w ianiu myśli odpowiadały słowom. Niech w-szysey starannie współ
pracują z łaską Bożą, aby jej nie otrzym ywali na próżno (Por.
2 Kor 6, 1; KL 11). Niech .szukają Chrystusa i coraz głębiej w ni
kają przez modlitwę w Jego m isterium  (Por. DK 14; DFK 8); niech 
chwalą Boga i zanoszą do Niego błagania w tym  duchu, w jakim  
m odlił się sam Odkupiciel”, (n. 19).

W tym  ostatnim  zdaniu znajdujem y najgłębszy sens L iturgii 
godzin w życiu Kościoła i w życiu każdego prezbitera, k tó ry  swą 
m odlitw ą uobecnia i przedłuża w społeczności Kościoła m odlitw ę 
Chrystusa. O tym, jak  bardzo m odlitw a — zarówno ta liturgiczna 
jak  i ta — zanoszona do Ojca w ukryciu przy zam kniętych 
drzw iach izby — jest związana z egzystencją prezbitera, jak  jest 
w arunkiem  prawdziwego postępu i zachowania kapłańskiej toż
samości — pisał Ojciec św. Jan  Paw eł II w swoim w ielkoczw art- 
kowym liście do kapłanów:
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„Nawracać się — to zna czy zawsze się modlić i nie ustawać 
(Por. Łk 18, 1). M odlitwa — to poniekąd pierwszy i ostatni w a
runek  nawrócenia, postępu, świętości... Modlitwa wyznacza isto t
n y  styl żyda  kapłańskiego... Modlitwa pozwala nam  stale odnaj
dywać to światło, które nas prowadziło od początku, powołania 
kapłańskiego i stale prowadzi, choć czasem zdaje się ginąć w 
m roku. M odlitwa pozwala nam  stale się naw racać, trw ać w sta
nie nieustannego dążenia do Boga, które jest nieodzowne, jeśli 
m am y innych do Niego prowadzić. Modlitwa pomaga nam  wie
rzyć, ufać i miłować naw et wówczas, gdy nasza ludzka słabość nam  
w tym  przeszkadza”.


