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BIULETYN ODNOWY LITURGII
I. D okum enty odnowy. 1. In stru kcja o muzyce w liturgii świętej. 2. Druga
Instrukcja wykonawcza do K onstytucji o św iętej liturgii. II. Problem y
odnowy. 1. Nowe projekty kanonu mszy św. 2. Odnowa obrzędu chrztu do
rosłych. III. P rakty k a odnowy. 1. Intonow anie ,,Gloria” i „Credo”. 2. O w łaś
ciwe zrozumienie i zorganizowanie tzw. liturgii miłości. 3. Pierw sza ko
m unia św. w duchu odnowy liturgicznej. 4. Odnowa liturgii w parafii (Konarzewo). IV. K ronika odnowy. V III sesja plenarna „Consilium”. 2. Co
dzienna msza św. koncelebrow ana „cum populo” w kościele uniwersyteckim
KUL oraz w kościele ks. Jezuitów w Lublinie. 3. Zjazd profesorów muzyki
sakralnej w G nieźnie1.
I.

DOKUMENTY ODNOWY

1. Instrukcja o muzyce w liturgii świętej
W dniu 5 m arca br. została podpisana nowa Instrukcja o Muzyce w Li
turgii Świętej „Musicam sacram”. Tekst Instrukcji został opracowany na po
lecenie Ojca św. przez Radę W ykonawczą K onstytucji o L iturgii św. i opu
blikowany jako dokument Kongregacji Świętych Obrzędów (Por. „Notitiae”
n. 27, marzec 1967, s. 87—105).
Instrukcja „Musicam sacram” jest zbiorem norm szczegółowych. K onsty
tucja soborowa o L iturgii św. poświęciła muzyce kościelnej rozdział szósty
(artykuły 112—121), stanow ił on jednak tylko pewne zasady ogólne, wytyczał
kierunek i ustalał miejsce muzyki kościelnej w odnowionej liturgii. Instrukcja
„Inter oecumenici” z 26 w rześnia 1964 w spraw ach dotyczących muzyki
kościelnej również nie zaw ierała jeszcze postanowień szczegółowych. Nowy
dokum ent wszedł w życie w uroczystość Zesłania Ducha Sw., 14 m aja br.
Tym samym straciła moc praw ną Instrukcja o muzyce sakralnej i liturgii,
z r. 1958, która dotychczas obowiązywała w wielu szczegółach, w tych m ia
nowicie, których nie zdeaktualizow ała K onstytucja liturgiczna czy Instrukcja
„Inter oecumenici”.
Nowa Instrukcja o Muzyce w Liturgii Świętej składa się ze w stępu i 9
rozdziałów, które om aw iają następujące kwestie: niektóre norm y general
ne (I), uczestnicy celebracji liturgicznej (II), śpiew we Mszy św. (III), śpiew

1 Redaktorem niniejszego B iuletynu jest ks. Franciszek B l a c h n i c k i
(F. B.) przy współpracy ks. Zdzisława B e r n a t a (Z. B.), ks. A lfreda C h o 
l e w i ń s k i e g o SJ (A. Ch.), ks. Rudolfa Z i e 1 a s k o (R. Z.), ks. Franciszka
G r e n i u k a (F. G.), ks. Bogdana S n ę l i (B. S.), ks. Stanisław a H a r t 1 i e b a (S. H.), ks. M ariana M i k o ł a j c z y k a (M. M.) oraz ks. Józefa
S c i b o r a CSSR (J. S.).
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O fficium D ivinum (IV), śpiew przy spraw ow aniu sakram entów i sakram entaliów oraz w celebracji Słowa Bożego i innych nabożeństwach (V), język li
turgiczny w śpiewie Mszy św. oraz o zachowaniu skarbca muzyki sakral
nej (VI), melodie śpiewów w języku narodowym (VII), muzyka kościelna
instrum entalna (VIII), komisje muzyki sakralnej (IX).
L. A u g u s t a n i w krótkim kom entarzu do tekstu Instrukcji zwraca
uwagę, że nowy dokum ent kończy pewien etap dyskusji i powinien położyć
kres jałowym polemikom w kwestiaich, które zostały jasno określone (Por.
„Notitiae” n. 27, s. 105).
Pow tarzając za K onstytucją liturgiczną, że celem muzyki sakralnej jest
„chwała Boża i uświęcenie w iernych” (KL n. 112), nowa Instrukcja podaje
określenie: muzyką sakralną jest ta muzyka, która została napisana (creata)
dla kultu Bożego i która odznacza się świętością i poprawnością formy.
Pod nazwą „muzyki sak raln ej” praw odaw ca rozumie: śpiew gregoriański,
polifonię sakralną dawną i współczesną różnych gatunków, muzykę orga
nową i innych dopuszczonych do kultu instrum entów , śpiew ludowy litu r
giczny i dewocyjny — „sacer seu liturgicus et religiosus” (n. 4). Ostatnie
rozróżnienie jest nowością w kościelnym praw odaw stw ie liturgiczno-m uzycznym. Instrukcja z 1958 r. bowiem w ogóle nie przew idyw ała liturgicz
nego, nie-gregoriańskiego, monodycznego śpiewu ludowego (por. art. 4).
Śpiew ludowy w określeniu tejże Instrukcji był odróżniany i przeciwstawiany
śpiewowi liturgicznemu. Należy podkreślić, że w nowej Instrukcji, zgodnie
z zasadą postawioną przez soborową konstytucję liturgiczną, dominuje troska
0 udział całego ludu w liturgii śpiewanej (por. n. 15, 16, 18, 19, 21, 26, 33,
35, 42, 53).
Wszyscy w ierni z natury na mocy Chrztu świętego, m ają prawo i obo
wiązek świadomego i aktywnego udziału w liturgii (n. 15). Mają prawo,
nikomu więc nie wolno tego praw a ograniczać, jeśli istnieją w arunki w pro
w adzenia w iernych w czynne uczestnictwo w liturgii. Ważne jest odróżnienie
śpiew u odpowiednich części liturgii od samych tylko aklam acji i odpowie
dzi. W n. 16 c Instrukcja nie dopuszcza stanu, w którym by schola cantoTum, czy chór, wykonywał wszystkie części Proprium i Ordinarium „populo
a participatione in cantu penitus excluso”. Nie w ystarczy więc ludowi po
zostawić tylko odpowiedzi na pozdrowienia i wezwania celebransa.
W zgromadzeniu liturgicznym szczególne m iejsce zajm ują: celebrans,
diakon i subdiakon — „ob sacrum ordinem s u s c e p t u m oraz ministranci*^
lektorzy, kom entatorzy liturgiczni i członkowie scholi cantorum — „ob m inisterium ” (n. 13). Instrukcja określa podwójne zadanie, jakie ma do speł
nienia czy to chór kościelny, czy schola cantorum (n. 19): wykonanie partii
właściwych danemu zespołowi oraz w spieranie zgromadzonych w iernych
w śpiewie. Nowością jest również określenie Instrukcji tyczące składu scholi
(n. 22). Mogą do niej należeć albo mężczyźni i chłopcy, albo sami mężczyźni
lub sami chłopcy, albo mężczyźni i kobiety, a naw et tylko same kobiety.
W ostatnich dwóch przypadkach schola ma zajmować miejsce poza prez
biterium . Miejsce, jakie zajm uje schola, ma ukazywać jej naturę, m iano
wicie to, że jest częścią zgromadzonej wspólnoty w iernych a jednocześnie
spełnia specjalną rolę; ma być tak urządzone, by schola była dobrze sły
szalna i aby jej członkowie mogli z łatwością uczestniczyć w Liturgii w spo
sób pełny tj. sakram entalny (n. 23).
Instrukcja podtrzym uje w zasadzie podział na Msze uroczyste, śpiewane
1 czytane, w prowadza jednak pewną gradację w pojęciu „missa cantata”.
Wymienione są mianowicie trzy stopnie uczestnictwa w Liturgii ,,in cantu”.
Pierwszy stopień obejmuje (n. 29): Pozdrowienie celebransa i odpowiedź
ludu, orację, aklam acje przed Ewangelią, orację „super oblata”, prefację z po
przedzającym ją dialogiem i Sanctus, doksologię Kanonu, „Ojcze nasz” ze
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w stępem i embolizmem, „Pax Domini”, orację po Komunii i formułę roze
słania. Do drugiego stopnia należy (n. 30): Kyrie, Gloria i Agnus Dei, W yzna
nie w iary. M odlitwa powszechna. Trzeci stopień (n. 31): śpiew procesyjny na
W ejście i Komunię, śpiew po Lekcji, A lleluja przed Ewangelią, śpiew na
O ffertorium ; wreszcie śpiew Lekcji i Ewangelii, o ile ich czytanie nie jest
w konkretnym przypadku bardziej wskazane.
Drugi i trzeci stopień istnieć może tylko łącznie z pierwszym. Niemniej
jeśli w konkretnym przypadku celebrans lub członek asysty nie może
w sposób odpowiedni wykonać jakiejś części zwłaszcza trudniejszej, może
ją w yraźnie i głośno recytow ać (n. 8).
Na szczególną uwagę zasługuje n. 32 Instrukcji, który przew iduje mo
żliwość śpiewania odpowiednich pieśni (alios cantus) zamiast antyfon na
Wejście, Ofiarowanie i Komunię, o ile istnieje „usus legitime vigens” i o ile
pieśni te treściowo łączą się z odpowiednią częścią liturgii, ze świętem, lub
czasem liturgicznym. Zwyczaj taki po zatwierdzeniu tekstów pieśni może
zaaprobować odpowiednia władza terytorialna.
Pieśni takie mogą być także śpiewane na zakończenie mszy św. In strukcja
zw raca uwagę na specjalny ch arak ter śpiewów m iędzylekcyjnych, które są
głównym śpiewem L iturgii Słowa i winny zochować formę gradualną lub
form ę psalmodii responsorialnej.
Poszczególne części Ordinarium mogą być wykonywane w sposób na
przem ienny, przy czym w ersety można podzielić między scholę i lud, lub
między dwie części w iernych. Wyznanie w iary winno być wszakże śpiewane
przez wszystkich. Podobnie Sanctus jako aklam ację na zakończenie prefacji
powinno wykonać całe zgromadzenie razem z celebransem.
Instrukcja przew iduje możliwość śpiewania niektórych części Proprium
lub Ordinarium także we Mszach czytanych. Wg A u g u s t o n i’ego przede
wszystkim może to być śpiew „ Św ięty”.
Instrukcja zwraca uwagę na zachowanie skarbca muzyki kościelnej. Wie
le utworów w nim zaw artych komponowano do tekstu łacińskiego. Instrukcja
dopuszcza, aby w jednej i tej samej Liturgii, poszczególne partie były śpie
w ane w różnych językach (n. 51).
Muzyka instrum entalna w Liturgii wystąpić może jako towarzyszenie
do śpiewu, czy to jako m uzyka solowa (n. 62). Przede wszystkim cho
dzi o organy piszczałkowe, choć za zgodą kom petentnej władzy terytorialnej
mogą być dopuszczone do użytku w liturgii także inne instrum enty, o ile
odpowiadają świętej akcji liturgicznej, o ile przyczyniają się do ozdoby
kultu Bożego i zbudowania w iernych (n. 63). Organy przede wszystkim służą
do podtrzym ania śpiewu scholi i ludu, utwory solowe mogą wykonać na po
czątku Mszy św., podczas O ffertorium , podczas Komunii św. i na zakoń
czenie Mszy św. (n. 65). Te z pieśni kościelnych, utw orów chórowych jak
i organowych, które nie mogą nadal być wykonywane w ram ach Liturgii,
mogą być jak najbardziej wykorzystane podczas innych nabożeństw, a zwłasz
cza podczas celebracji Słowa Bożego (godziny biblijne).
Nową Instrukcję o Muzyce w Liturgii Świętej cechuje troska o popraw 
ność i możliwe najdalej idącą doskonałość muzyki sakralnej. Na podkreślenie
zasługuje to tym bardziej, że w naszych kościołach to leruje się ciągle jeszcze
mnóstwo pieśni i innych utworów mało lub wręcz bezwartościowych, że jest
tak dużo jeszcze dyletanctw a, tak mało zdrowego krytycyzm u pod tym
względem. Nówa Instrukcja na bardzo wielu miejscach poleca, aby obo
wiązkiem czuwania nad poprawnością i doskonałością muzyki kościelnej
obarczać przede wszystkim ludzi do tego odpowiednio przygotowanych (viri
periti, musici artifices), choć organizacja kultu Bożego należy do władzy
duchownej.
Z. B.
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2. Druga Instrukcja wykonawcza do Konstytucji o świętej liturgii
Odnowa liturgii posuwa się o nowy krok naprzód. Kongregacja Obrzę
dów bowiem wspólnie z Radą W ykonawczą K onstytucji o św. L iturgii opra
cowały i opublikowały drugą instrukcję wykonawczą. In stru k cja ta „Tres
abhinc annos”, z dnia 4 m aja 1967 r. zaaprobowana została przez papieża
Paw ła VI dnia 13. IV. br. Tekst jej zamieszcza „L’O sservatore Romano”
z dnia 7. V. br. nr 105 (32 482). Polski przekład tekstu instrukcji, trochę
skrócony, m iejscami błędnie tłumaczony, zamieszcza „Tygodnik Powszechny”
z dnia 21. V. br. nr 21 (956). Vacatio legis postanowień zaw artych w instrukcji
trw ać ma do dnia 29. VI. 1967 r.
Instrukcja zawiera przepisy, które mogą być zastosowane przy użyciu
dotychczasowych ksiąg liturgicznych. Są kontynuacją linii odnowy zapo
czątkowanej z dniem 7. III. 1965 r. na mocy instrukcji „Inter Oecumenici”.
Mogą zaś być wprowadzone przed ostateczną reform ą liturgii jako niesprzeciwające się przyszłemu i definityw nem u ustaleniu przepisów liturgicznych.
Instru k cja ma na celu dalsze jeszcze ożywienie uczestnictwa w iernych we
Mszy św. oraz osiągnięcie pełniejszej przejrzystości i większej zrozumiałości
obrzędów liturgicznych.
Większość postanowień instrukcji wchodzi w życie w całym obrządku
łacińskim z dniem uroczystości św. Piotra i Parwła bez konieczności pot
w ierdzenia przez K onferencje Episkopatów. Od tych ostatnich uzależnione są
jedynie następujące postanowienia:
1) wprowadzenie w liturgii za zm arłych koloru szat różnego od dotychczas
używanego, bardziej zgodnego z trad ycją odnośnego terenu i miejscowymi
zwyczajami. Przy czym kolor fioletowy został uznany za dopuszczalny
mocą postanow ienia samej instrukcji (23);
2) poszerzenie zakresu możliwości używania języka ojczystego w liturgii:
a) w kanonie Mszy św.,
b) w całym obrzędzie święceń kapłańskich wszystkich stopni,
c) w czytaniach brewiarzowych, naw et przy odmawianiu chórowym (28).
Omawiana instrukcja poza wstępem, przedstaw iającym cele, okolicz
ności i motywy w ydania tegoż aktu prawnego, zawiera 28 artykułów (punk
tów) zgrupowanych w następujących rozdziałach:
I. Wybór form ularzy mszalnych
II. Oracje we Mszy św.
III. Niektóre
zmiany w
sposobie odpraw iania Mszyśw.
IV. N iektóre
przypadki
szczególne
V. Niektóre
zmiany w
sposobie odmawiania modlitwy brew iarzowej
VI. Niektóre
zmiany w
liturgii za zmarłych
VII. Szaty liturgiczne
VIII. Używanie języka ojczystego.
W rozdziale pierwszym instrukcja przew iduje większą swobodę wyboru
form ularzy mszalnych w dni liturgiczne trzeciej klasy poza okresem W iel
kiego Postu (1), pozwalając na użycie form ularza zgodnego z komemoracją
dokonaną w Laudesach. We mszach odpraw ianych pryw atnie pozwala sto
sować się do porządku czytań ciągłych, z możliwością użycia przy tym języka
ojczystego (2). W ferie zaś per annum , gdy używa się form ularza ze mszy
niedzieli poprzedniej, można zastosować oracje dowolne, wzięte z orationes
diversae lub ze Mszy wotywnych, znajdujących się w mszale (3).
Rozdział drugi stanow i zasadę, że we Mszy św. odmawia się zawsze
tylko jedną orację.
Jednakże do oracji mszalnej można dodać pod jednym zakończeniem
inną jeszcze modlitwę, a mianowicie tzw. orację obrzędową (np. z racji
udzielanych święceń), przeszkodzonej Mszy wotywnej, z racji ślubów zakon
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nych, za nowożeńców i w rocznicę własnych święceń kapłańskich (4). W m iej
sce zaś im peraty Biskup może wprowadzić jedno lub dwa wezwania w mo
dlitwie w iernych (6).
. W rozdziale trzecim podane są szczegółowe normy rubrycystyczne w pro
wadzające zmiany w sposobie odpraw iania Mszy św. Przew idują one ograni
czenie ilości przyklęknięć we Mszy św, <7), redukcję do dwóch tylko ucałowań ołtarza (8) oraz przywrócenie właściwej funkcji pateny przez przepis
nakazujący pozostawienie chleba i hostii na niej w czasie całej Mszy św. (9).
W następnych postanow ieniach instrukcji uwidacznia się częściowa próba
uporządkow ania kanonu. Przew iduje ona zniesienie gestu rąk, polegającego
na wzniesieniu i łączeniu ich przy modlitwie Te igitur, i następującej po tym
inklinacji celebransa, przez co podkreśla się wyraźniej, że kanon jest dal
szym ciągiem modlitwy eucharystycznej zapoczątkowanej P refacją i Sanctus
(11). Znosi się w kanonie wszystkie znaki krzyża z w yjątkiem jednego podczas
odmawiania słów Haec dona, haec m unera w modlitwie Te igitur (11). Posta
nowienie o dopuszczalności głośnego odmawiania lub śpiew ania kanonu (10)
łącznie z możliwością w ykonyw ania go w języku ojczystym, po odpowiedniej
aprobacie K onferencji Episkopatu, przyw raca istotny charakter tej wielkiej
m odlitwy eucharystycznej celebransa, jako przewodniczącego całego zgro
m adzenia liturgicznego.
Zunifikowano całkowicie ry t Komunii św. Kapłana i w iernych w prow a
dzając jeden z dotychczas stosowanych w ariantów przy koncelebrze, prze
w idujący odmówienie wspólne przez celebransa i w iernych „Panie nie jestem
godzien” (13). Poza dniem Bożego Narodzenia i W ielkiej Niedzieli wierni
uczestniczący w Wielki Czw artek we Mszy św. z poświęceniem olejów i wie
czorem będą mogli przyjm ować dwa razy Komunię św. (14).
Postanow ienia następne (15 i 16) ustaw iają odpowiednio liturgię rozesła
nia dowartościowując spotykaną często praktykę prywatnego, a jednak wspól
nego dziękczynienia po Mszy św., prowadzonego niejednokrotnie przez ko
m entatora liturgicznego, a naw et samego celebransa, już po zakończeniu
Mszy w. Instrukcja przew iduje, że po rozdaniu Komunii św., przed postcomm unio jednak, można przez chwilę zachować święte milczenie, odmawiać
psalm y lub kantyki dziękczynne, przykładowo podane. Sądzić można, że
istnieje możliwość śpiew ania odpowiedniej pieśni kościelnej lub odmówienia
pewnych aktów — oczywiście zawsze w języku ojczystym. Dopiero po tym
dziękczynieniu odmawia się lub śpiewa postcommunio, udziela najpierw bło
gosławieństwa i rozsyła ze słowami Ite missa est. Przy czym błogosławień
stwo i form uła rozesłania Ite missa est przywrócona została także do Mszy
św. żałobnych, odpraw ianych zarówno w kolorze czarnym, jak i fioletowym.
Modlitwę zaś Placeat tibi można odmawiać w drodze do zakrystii, pryw atnie
i po cichu (16). Dotychczasowy przepis o zamianie w pewnych okolicznościach
form uły Ite missa est na Benedicamus Domino i opuszczaniu błogosławieństwa
pozostaje bez zmian.
Omawiana instrukcja przynosi w rozdziale piątym pewne zmiany w spo
sobie odmawiania modlitwy brew iarzow ej, dopuszczając możliwość odmówie
nia w święta pierwszej i drugiej klasy, z w yjątkiem Triduum sacrum, jednego
tylko z trzech nokturnów z Te Deum na końcu. N okturn ten będzie oczy
wiście zawierał tylko trzy psalmy. Przy odm awianiu pojedynczo należy
opuszczać absolucję, benedykcje i zwroty Tu autem Domine przy końcu
lekcji brewiarzowych, ponieważ form uły te nie odpowiadają sytuacji (19, 20).
Instrukcja przew iduje możliwość lepszego pod względem duszpasterskim
ukształtow ania Laudesów i Nieszporów odprawianych z udziałem wiernych.
Przew iduje bowiem możliwość czytania w miejsce capitulum dłuższych uryw 
ków Pisma św., wygłoszenia krótkiej homilii i śpiewania w takim przypadku
w Nieszporach tylko trzech z pięciu psalmów, w Laudesach zaś dwóch psal

142

B IU L E T Y N Y

I

R E C E N Z JE

mów i kantyku. Jeżeli po Laudesach lub Nieszporach nie następuje bezpo
średnio Msza św., można odmówić przed oracją m odlitwę wiernych (21).
Zm iana koloru szat w liturgii za zmarłych przewidziana w rozdziale
szóstym instrukcji oraz możliwość śpiewania przy absolucji ad tum ulum inne
go responsorium niż Libera me Domine ma na celu lepsze podkreślenie ta 
jem nicy śmierci i nadziei chrześcijańskiej oświeconej blaskiem m ysterium
paschalnego Chrystusa (23, 24). Ponadto w rozdziale poświęconym szatom
liturgicznym są dwa postanowienia godne szczególnej uwagi. Pierwsze, prze
w idujące możliwość zrezygnowania na stałe z używania m anipularza, i to za
równo przez celebransa jak i przez diakona i subdiakona, drugie zaś, prze
widujące, że koncelebrujący Mszę św. dla ważnych przyczyn np. wielkiej
ilości i braku szat, mogą nie używać ornatów. Zawsze jednak powinni konce
lebrować w albie i stule. Celebrans główny powinien być oczywiście zawsze
ubrany w odpowiednie szaty mszalne (25, 27). Postanow enie to rozwiązuje
trudności napotykane przy organizowaniu koncelebracji z racji masowych
zjazdów kapłańskich np. podczas rekolekcji diecezjalnych dla duchowieństwa.
Postanow ienia omawianej instrukcji, jakkolwiek w przeważającej mierze
dotyczące jedynie spraw rubrycystycznych, są ważnym etapem posoborowej
odnowy liturgicznej, ze względu na tendencje i założenia tkw iące u ich pod
łoża.
F. G.
II. PROBLEMY ODNOWY

1. Nowe projekty kanonu mszy św.
Reforma i odnowa liturgii, zapoczątkowana przez soborową Konstytucję*
liturgiczną, nie ominie zapewne najw ażniejszej części Mszy św. — modlitwy
eucharystycznej, czyli Kanonu. W ubiegłym roku ukazała się publikacja zna
nego teologa i liturgisty C. V a g a g g i n i OSB (II canone della Messa e la
riforma liturgica. Probierni e progetti, Torino 1966), poddająca krytyce obecną
form ę Kanonu rzymskiego oraz ustalająca wytyczne, według których nale
żałoby ułożyć nowe w ersje modlitwy eucharystycznej. Praca V a g a g g i n i’ego wywołała szerokie echa, zachęcaijąc między innym i wielu innych liturgistów do studium tego ważnego zagadnienia. Jednym z owoców i prze
jaw ów budzącego się powszechnie zainteresow ania spraw ą K anonu jest w y
dana w beżącym roku broszura C. M.. B e r t i OSM i I. M. C a 1 a b u i g
OSM, Due progetti di canone eucaristico per il rito romano nella luce ecum enicay Roma 1967. Zaw iera ona dwa projekty nowej anafory przeznaczonej dla
liturgii rzymskiej. Pierwszy przeznaczony jest na niedziele, drugi na okres
zielonoświąteczny. Ten ostatni zbudowany jest według tego samego schem atu
co pierwszy, zaw iera także tę samą zasadniczo treść, jest jednak zabarwiony
myślą przewodnią okresu Zesłania Ducha Świętego.
Projektow ana przez B e r t i’ego i C a l a b u i g a nowa modlitwa eucha
rystyczna posiada — zdaniem autorów — następujące walory: 1° przedstaw ia
historię zbawienia, 2° jest try n itarn a (uwypukla fakt, że zbawienie przy
chodzi od Ojca przez Syna w Duchu św.), 3° jest ekumeniczna (łączy tradycję
anaforyczną wschodnią i zachodnią), 4° jest bogata pod względem teologicz
nym, 5° zadośćczyni potrzebom pastoralnym , 6° jest otw arta na problemy
współczesnego świata, 7° zaw iera perspektyw ę kosmiczną.
Przedstaw ione w nowej publikacji projekty Kanonu są owocem p ryw at
nego studium autorów; ich w ydrukow anie ma na celu zachęcić i pobudzić
innych do podjęcia twórczego wysiłku nad stworzeniem dla liturgii rzym 
skiej możliwie najdoskonalszej formy modlitwy eucharystycznej.
Poniżej podajem y polski przekład niedzielnej w ersji nowego Kanonu:
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I. Prawdziwie św iętym jesteś, Panie, Boże i Ojcze nasz,
który przez Słowo Twoje w Duchu Św iętym
stw orzyłeś w zdum iewającej różnorodności
w szystkie rzeczy niewidzialne i widzialne.
U tworzyłeś także na Tw ój obraz i podobieństwo człowieka,
a um ieściwszy go w ziem skim raju
oddałeś jego władaniu w szystkie m aterialne stworzeniay
aby używ ając ich, Tobie oddawał chwałę,
a siebie samego doskonalił
i w ten sposób osiągnął w iekuiste dziedzictwo Królestwa niebieskiego.
II. Kiedy jednak zw iedziony zawiścią i podstępem szatana
nieszczęśliwie zgrzeszył,
lekceważąc z niebios dane zaproszenie do przyjaźni z Bogiem,
słusznie zasłużył na karę nie tylko dla siebie,
ale ponieważ był głową rodzaju ludzkiego,
także dla w szystkich członków rodziny człowieczej.
Skazany został na śmierć doczesną,
w ygnany z raju ziem skiegot
pozbawiony wiecznego dziedzictwa
oraz w stępu do Królestwa niebieskiego.
III. T y jednak Ojcze, który jesteś Przyjacielem ludzi,
nie odrzuciłeś od siebie lekkom yślnych synów,
lecz w sw ym m iłosierdziu obmyśliłeś sposób ich uzdrowienia
i przedziwnego odnowienia.
IV. Dlatego posłałeś Abrahama, ojca naszej wiary,
i innych Patriarchów,
Mojżesza, przywódcę Twojego ludut
Proroków oraz w ielu innych ludzi
sławnych mądrością i odznaczających się doskonałością postępowania/
pochodzących ze w szystkich narodów, —
aby przez nich naród w ybrany,
a nawet całą rodzinę ludzką
ze sobą związać,
przez czyny i słowa pouczyć, skłonić do pokuty
i w ten sposób przygotować drogę Zbawicielowi w szystkich.
V. Wreszcie, gdy nadeszła przepowiedziana i przygotowana pełnia czasu,,
dla przeogromnej miłości, którą nas ukochałeśf
samego Syna Twego na ziemię raczyłeś posłać.
On to za współdziałaniem Ducha Świętego, z M aryi Dziewicy
w niew ym ow ny sposób się narodził.
Będąc praw dziw ym Bogiem i praw dziw ym człowiekiem
całym swoim życiem , a zwłaszcza swoim i trudam i, przepowiadaniem*
cudami,
lecz przede w szystkim w Paschalnym M ysterium
jako now y Adam, przy współudziale nowej Ewy,
w szystko uczynił dla nas%
aby po zniszczeniu pradawnego grzechu
w Nim odnowione zostało nasze Boże synostwo,
byśm y się stali cząstkam i Ciała jego,
którym jest Kościół,
byśm y napełnieni zostali Duchem Św iętym
i w ten sposób już teraz osiągnąć mogli wieloraką pomoc Bożą,
a kiedyś stali się współdziedzicami Królestwa niebieskiego
nie tylko duszą ale i ciałem.
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VI. On to w przeddzień swojej m ęki,
poniesionej za zbawienie nasze i świata,
wziął chleb w swoje święte ręce,
a podniósłszy oczy ku niebu
do Ciebie, Boga Ojca wszechmogącego
dzięki Tobie czyniąc
pobłogosławił, poświęcił, połamał
i rozdał uczniom swoim mówiąc:
Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy.
TO JEST BOWIEM CIAŁO MOJE,
które za was będzie wydane na odpuszczenie grzechów i na życie
wieczne.
Podobnie i po w ieczerzy
wziąwszy ten wspaniały kielich
wina zmieszanego z wodą
i ponownie dzięki Tobie składając
pobłogosławił, poświęcił
i podał uczniom swoim mówiąc:
Bierzcie i pijcie z niego wszyscy:
TO JEST BOWIEM KREW M OJA,
KIELICH NOWEGO I WIECZNEGO P R ZYM IE RZA
WE K R W I MOJEJ,
która za was i za wielu będzie wylana
na dopuszczenie grzechów,
i na życie wieczne.
Nakazał im także mówiąc:
Ilekroć to czynić będziecie,
na moją pam iątkę czynić będziecie,
przyjścia mojego oczekiwać będziecie,
zm artw ychw stanie m oje obwieszczać będziecie,
aż znow u z nieba wrócę do was.
VII. Pamiętając przeto, Ojcze św iętyt
m y słudzy Twoi i lud Tobie poświęcony,
na błogosławioną Jego Mękę,
Zm artw ychwstanie,
Chwalebne W niebowstąpienie,
i w yw yższenie po Tw ojej prawicy,
oraz oczekując ostatecznego przyjścia Tegoż Jednorodzonego Syna
Twego,
składam y Tobie z otrzym anych darów
tę najświętszą i bezkrwawą ofiarę,
dziękując Tobie za w szystkich i za wszystko.
VIII. Ciebie więc, najłaskaw szy Ojcze,
przez Jezusa Chrystusa, Syna Twego, Pana naszego,
najwyższego i wiecznego Kapłana,
pokornie prosim y i błagamy,
abyś na tę ofiarę Kościoła świętego
zesłał z niebios Ducha Świętego Pocieszyciela,
jak niegdyś w sposób w idzialny spuściłeś ogień ofiarny na dary ojców.
P rzyjm ij przez posługiwanie aniołów wdzięczną woń tej ofiary,
jak przyjąć raczyłeć dary Abla i Noego,
Abrahama i Melchizedecha, Eliasza i tych w szystkich,
w których m iałeś upodobanie;
abyśm y w szyscy, któ rzy z tego stołu ,
przyjm ować będziem y najświętsze Ciało i K rew Twojego Syna,
napełnieni
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zostali tym że Duchem Św iętym .
Przez Jego działanie
niech w pełni staniem y się uczestnikam i
Jezusa C hrystusat Syna Twojego i Brata naszego;
niech będą zgładzone nasze i w szystkich ludzi grzechy;
a gdy nadejdzie ów groźny i chwalebny
dzień powszechnego sądu,
niech bez w iny staniem y z ufnością przed trybunałem Twego
Chrystusa;
wreszcie niech odnowieni całkowcie na ciele i duszy
w ejdziem y do nieba,
aby z Nim w niebieskim m ieszkaniu Twoim, Ojcze,
królować na wieki.
IX. Zjednoczeni w św iętym Obcowaniu najpierw
z błogosławioną i chwalebną zawsze Dziewicą, M aryją,
Matką Boga i Pana naszego Jezusa Chrystusa,
ze św iętym Józefem i Janem Chrzcicielem,
Piotrem i Pawłem i pozostałym i Apostołami,
z błogosław... (patron dnia), z błog... (patron kościoła),
oraz z całym niebieskim Jeruzalem ,
a także ze sługą Twoim papieżem naszym...
z biskupem naszym...
ze w szystkim i patriarchami i biskupam i
i z całym Tw oim ludem pielgrzym ującym na ziem i
błagamy Cię pokornie,
aby ci wszyscy, których pamięć nabożnie wspom inam y,
razem z nami złożyli Tobie tę ofiarę,
czyniąc ją milszą w Twoich oczach
oraz by w staw iennictw em swoim w yprosili
obfitszą łaskę Ducha Świętego,
spływającą jak rosa na w szystkie stworzenia.
(niektóre z nżej podanych intencji można opuścić, zwłaszcza gdy
m iała miejsce M odlitwa Powszechna)
a) Pom nij przeto, Panie, na Kościół Tw ój św ięty%
w yzw ól go od w szystkiego zła
i um ocnij w Tw ojej miłości
oraz zgromadź go* z całego świata
do Twego królestwa.
b) Pom nij także, Panie, na sługę Twego papieża naszego...
i biskupa naszego... i na innych biskupów Kościoła i spraw, aby
słowem i przykładem prowadzili do zbawienia lud Twój święty.
c) P om nij również, Panie, na w szystkich kapłanów i diakonów i tych
w szystkich, których w miłości Tw ojej powołałeś na służbę Twoją,
lub zaprosiłeś do realizowania rad ew angelicznycht
na tych także, którzy żyją w niewinności lub pokutują za grzechy,
na m ałżonków, w dow y i wdowców,
na pracowników um ysłow ych i fizycznych,
aby wierni Twoi, w jakim kolw iek są stanie lub zawodzie,
z gorliwością Tobie służyli.
d) Pom nij też, Panie, na sługi i służebnice Twoje...
na w szystkich , którzy otaczają teraz Tw ój św ięty ołtarz,
na nieobecnych i tych, którzy polecili się naszym m odlitwom ,
użycz im oraz w szystkim narodom
zdrowia duszy i ciała,
pomyślności i upragnionego pokoju.
10 — C ollectanea T heologica
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e) Pom nij, także, Panie, na sługi i służebnice Twoje...
którzy w zjednoczeniu z Chrystusem zasnęli na w ieki,
w yzw ól ich, prosim y, od wszelkiego grzechu
i dołącz do grona św iętych w niebieskiej ojczyźnie,
i) Pamiętaj rów nież, Panie, o nas, niegodnych sługach Twoich,
odnów w nas danego nam w dniu święceń Ducha łaski,
abyśm y wiernie w ykonując prorocką, kapłańską i pasterską m isję
zasłużyli na w ieku isty współudział ze św iętym i T w ym i w niebie.
g) W spom nij także, Panie, na w szystkich, którzy noszą imię chrześcijan
na lud ów, z którego wedle ciała pochodzi S y n Tw ój, na w szystkich,
którzy Ciebie szukają,
aby z w szystkich narodów powstała jedna owczarnia pod Tobą,
jednym naszym Pasterzem.
h) Pom nij wreszcie, Panie, na w szystkich cierpiących
na duszy i ciele
i na w szystkie Twoje stworzenia,
które z przedziwną hojnością utworzyłeś, by nam służyły.
Spraw, byśm y ich w brew Tw ojej woli nie używ ali ku złemu,
lecz zgodnie z Tw oim upodobaniem posługiwali się nim i w czynieniu dobra.
Niech one coraz bardziej stają się narzędziem
do rozszerzania mądrości i miłości, jedności i pokoju,
na pożytek całej rodziny narodów
i na chwałę Twoją
przez Jezusa Chrystusa, Syna Twojego.
X. Przez Niego, Panie, w szystkie te dobra ustawicznie stwarzasz,
ożyw iasz, błogosławisz, uświęcasz i nam udzielasz.
Przez Niego i z Nim i w Nim
składam y Ci, Boże Ojcze wszechmogący
w jedności Ducha Świętego
w szelką cześć i chwałę
przez w szystkie w ieki wieków. Amen.
tł. A. Ch.

2. Odnowa obrzędu chrztu dorosłych
Wśród obrzędów sakram entalnych, których reform y domaga się K onsty
tu cja lit. II V aticanum szczególne znaczenie posiada, zwłaszcza dla krajów
misyjnych, uroczysty obrzęd chrztu dorosłych (Por. a. 66). Z uwagi na to,
że przyjęcie chrztu poprzedza czas katechum enatu przeznaczany na odpo
wiednie urobienie katechum ena, „należy przywrócić różne stopnie katechu-«
m enatu dorosłych”, które mogą być uświęcone „przez obrzędy liturgiczne
spełniane w kolejnych odstępach czasu” (KL, a. 64).
Osobny zespół roboczy posoborowej Rady do w ykonania konstytucji
liturgicznej, opracował projekt obrzędu chrztu dorosłych i przekazał go do
stosowania niektórym ośrodkom, tytułem eksperym entu. P ro jek t ten oma
wia szczegółowo B. F i s c h e r w 26 num erze ,,Notitiae” (luty 1967, s. 55—70).
Relację tę podajemy tu w wielkiem skrócie.
Problem obrzędu chrztu dorosłych, znajdującego się w Rituale Romanum,
polega nie tyle na niedoskonałości tekstów i obrzędów (niekiedy bardzo sta
rożytnych i czcigodnych) ile raczej na tym, że to, co pierw otnie było rozło
żone na poszczególne etapy długotrw ałe katechum enatu, odpraw ia się obec
nie w jednym ciągu.
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Nowy projekt w prowadza więc podział obrzędu chrztu na etapy oraz
pew ne zmiany tekstów i rytów zgodnie z zasadami wytycznym i przez KL
oraz słusznymi wymogami duszpasterskim i, zgłaszanymi przez m isjonarzy
czy też księży, którzy, zwłaszcza w Francji, prowadzą katechum enat.
Obrzęd chrztu dorosłych został umieszczony w podwójnym kontekście
m isterium paschalnego i inicjacji chrześcijańskiej.
Związek z m isterium paschalnym zaznacza się w ten sposób, że etapy
przygotowawcze obrzędu odbywać się będą w czasie trw ania W. Postu, nato
m iast sam chrzest, winien być udzielany zasadniczo w ram ach liturgii w iel
kosobotniej. K ontekst inicjacji chrześcijańskiej oznacza, że chrzest dorosłych
powinien być udzielany w łączności z całością inicjacji, czyli po nim należy
od razu udzielić katechum enowi sakram entu bierzm owania i Eucharystii.
P rojekt obrzędu chrztu dorosłych uwzględnia szereg stopni (gradus) i dwa
okresy czasowe (tem pora): katechum enatu i mistagogii. Stopnie obrzędu są
cztery:
— Przyjęcie na katechum ena (ordo ad catechum enum faciendum)
— Wybór (electio)
— S krutinia i przekazania (scrutinia et traditiones)
— Obrzędy bezpośredniego przygotowania (ritus im m ediate praeparatorii).
Każdy z tych stopni obejm uje większą lub m niejszą ilość obrzędów, już
to przejętych bez zmian z dotychczasowego rytu, już też szczęśliwie odna
wianych przez dostosowanie do m entalności współczesnego człowieka. W ra 
mach tego rodzaju adaptacji opuszczono np. obrzęd podania soli, natom iast
w prowadzenie do Kościoła uzupełniono uczestnictwem w nabożeństwie słowa
Bożego. Tzw. skrutinia czy egzorcyzmy, nieco uproszczone w stylu i bardziej
zrozumiałe, poleca się przeprowadzić starym zwyczajem w ram ach uświęco
nych tradycją Mszy świętych: w piątek po 3 niedzieli Postu, w środę po nie
dzieli 4-tej i w piątek po tejże niedzieli. Nowy obrzęd wprow adza także
na powrót tzw. traditiones, czyli „przekazanie” symbolu (wyznania wiary)
i modlitwy Pańskiej.
Zmieniona form uła obrzędu „Epheta” brzmi: Epheta ąuod est adaperire,
u t profitearis fidem , ąuam audisti in laudem et gloriam Dei”.
W okresie katechum enatu chodzi przede wszystkim o zapoznanie kan
dydatów do chrztu świętego z podstawowymi praw dam i w iary i elemen
tam i życia chrześcijańskiego, co ma ich doprowadzić do naw iązania kon
tak tu z Chrystusem.
Okres mistagogiczny ma m iejsce już po przyjęciu sakram entów inicjacji
i ma na celu pogłębienie znajomości życia chrześcijańskiego, zwłaszcza sa
kram entalnego.
R. Z.

III. PRAKTYKA ODNOWY

1. Intonowanie „Gloria” i „Credo”
Można często zaobserwować, że kapłani nie bardzo wiedzą, co robić
z intonacją Gloria i Credo we mszach śpiewanych na obecnym etapie odno
wy liturgicznej. Albo np. intonują po starem u po łacinie, podczas gdy lud
recytuje te teksty po polsku, albo intonują po polsku wg dawnej melodii
zaw artej w mszale, podczas gdy w ierni śpiewają w dalszym ciągu według
innej, nowoskomponowanej melodii.
Obie te praktyki w obecnej chwili nie m ają sensu. Intonacje Gloria
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i Credo w dawnych mszałach stanow iły zawsze początki pełnych melodii
gregoriańskich, które pow inny były być podchwycone i w dalszym ciągu
śpiewane przez scholę lub zgromadzenie. Praktycznie b. rzadko miało to
miejsce i te intonacje w liturgii mszalnej były pewnego rodzaju „orga
nam i szczątkowymi”. Obecnie, gdy odmawianie lub śpiewanie Gloria i Credo
w języku polskim stanowi funkcję liturgiczną całego zgromadzenia ludu, sens
może mieć tylko intonowanie po polsku według melodii, która będzie fak
tycznie w dalszym ciągu śpiewana przez wszystkich. Intonacja łacińska ma
sens tylko wtedy, gdy faktycznie śpiewa się po łacinie. Jeżeli ludzie nie
śpiewają, lecz tylko recytują, celebrans także zaczyna tylko recytując, a nie
śpiewając i to również we mszy śpiewanej. Intonow anie według dawnych
melodii gregoriańskich z podstawionym polskim tekstem jest równoznaczne
ze sztucznym tworzeniem i wprowadzaniem do odnowionej liturgii „organów
szczątkowych”, których usunięcie jest przecież jednym z celów reform y
rubryk mszalnych.
F. B.

2. O właściwe zrozumienie i zorganizowanie tzw. liturgii miłości
Pojęciem liturgii miłości obejmuje się coraz częściej tę część mszy św.,
którą dotąd określało się wieloznacznym i niejasnym term inem offertorium
czy ofiarowania. W jej skład wchodzą dwa zasadnicze elem enty: modlitwa
w iernych jako odpowiedź m odlitewna na w ysłuchane słowo Boże oraz skła
danie i przygotowanie darów dla potrzeb wspólnoty kościelnej i sprawowanej
liturgii.
I. Z a g a d n i e n i e m o d l i t w y w i e r n y c h czeka na swoje generalne
rozwiązanie w postaci przygotowanych tekstów i przyjęcia w polskiej w ersji
któregoś ze schematów rzym skich oraz przystosow ania go do polskich w a
runków . Pewne eksperym enty w tej dziedzinie zostały już podjęte na na
szym terenie, zwłaszcza po umieszczeniu tekstów m odlitwy wiernych na
w szystkie niedziele roku w „Mszaliku na niedziele i św ięta”, (wyd. Znak,
K raków 1965). Na tym tle rysuje się wyraźnie potrzeba nowego, bardziej
praktycznego i rodzimego opracow ania tekstów m odlitwy w iernych i pozo
staw ienia pewnego luzu dla spontanicznego form ułow ania aktualnych dla
danej wspólnoty próśb wiernych. Pozostaje do omówienia szereg zagadnień
praktycznych.
1. Modlitwa wiernych składa się z trzech zasadniczych części. Pierwsza to
wezwanie wprowadzające (invitatorium ), które nie powinno być odrębną
m odlitwą, lecz zachęceniem zebranych do wspólnego zanoszenia modłów.
Podaje ono motyw i uzasadnienie, zaczerpnięte z tajem nicy dnia dla w ska
zania sensu w ypowiadanych próśb. Drugi — istotny element modlitwy w ier
nych, to konkretne prośby obejmujące potrzeby całego Kościoła, w tym
również aktualne potrzeby wspólnoty parafialnej; liturgicznej. Po każdym
z wezwań wszyscy zebrani wypowiadają popierającą je aklam ację np. „Ciebie
prosimy w ysłuchaj nas P anie”. Trzeci element to m odlitw a konkludująca,
czyli zamykająca treść złożonych próśb.
2. W prowadzenie i modlitwę konkludującą wypowiada przewodniczący zgro
m adzenia liturgicznego (celebrans). Prośby zasadniczo winien wypowiadać
lub śpiewać diakon, lektor, ktoś z m inistrantów lub ktoś spośród innych
uczestników liturgii (mężczyzn) według uprzednio przygotowanego tekstu.
Najlepszym rozwiązaniem byłoby przygotowanie do tego celu specjalnego
kantora.
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II. S k ł a d a n i e i p r z y g o t o w a n i e d a r ó w pogłębia jeszcze bardziej
m om ent wspólnotowej miłości, wyrażonej już w prośbach m odlitwy wiernych.
Sform ułow ane i uświadomione potrzeby Kościoła domagają się konkretnego
czynu miłości w postaci m aterialnego zaangażowania. Zaangażowanie to idzie
w dwóch kierunkach: zaspokojenia całego zespołu potrzeb wspólnoty kościel
nej (potrzeby wiernych, utrzym anie służby ołtarza i tzw. fabrżca ecclesiae
czyli zaplecze lokalowe itp.) oraz m aterialnego włączenia się w spraw ow aną
liturgię. Pierw szem u służy składanie datków m aterialnych, drugiem u przygo
towanie chleba i w ina jako m aterii sprawowanej ofiary.
1. W organizowaniu i tłum aczeniu tych elementów liturgii miłości należy
wystrzegać się podkreślania m om entu ofiary, jakoby stanow iły one uprzedze
nie ofiary Chrystusa. Nie należy więc eksponować kapłańskich modlitw
ofertoryjnych, które m ają go przygotować do zbliżającej się akcji konsekracyjnej, a poprzestać tylko na śpiewie antyfony ofertoryjnej, odpowiednio
rozszerzonej przez dalsze strofy śpiewanego psalm u lub inną odpowiednią
pieśń, np. „Gdzie miłość w zajem na i dobroć”. Przygotowaniem do uczest
nictw a w jedynej ofierze Chrystusowej jest nie tyle ofiarowanie chleba
i wina, ile raczej w ejście w atm osferę miłości społecznej (por. J 15, 12),
z której ta ofiara C hrystusa pochodzi. W yrazem takiej miłości we wspól
nocie jest oddawanie środków m aterialnych na potrzeby członków tej wspól
noty oraz wspólne zorganizowanie uczty miłości przez przygotowanie chleba
i wina.
2. KL 55 zaleca usilnie ów doskonalszy sposób uczestnictwa we mszy św.,
który polega na tym, że po kom unii kapłana w ierni przyjm ują Ciało Pańskie
z tej samej ofiary. W prowadzenie tego postulatu w praktykę nastręcza nie
mało trudności tak co do sposobu, jak i czasu przygotowania odpowiedniej
ilości kom unikantów .
3. Ordo missae w a. 7 podaje pewne praktyczne sugestie: jeśli nie ma dużo
w iernych można hostie położyć na patenie (super patenam)%na korporale
(super corporale) albo w naczyniu obok kielicha (vel in pyxide). Przy w ięk
szej ilości wiernych kom unikujących zrozumiałe byłoby umieszczenie
kom unikantów w puszce, natom iast nie bardzo uzasadnione jest korzystanie
z puszki, gdy do kom unii przystępuje naw et ok. 100 uczestników liturgii.
W związku z tym okazały się bardzo korzystne eksperym enty z oogłębioną
pateną, tak by mieściły się w niej kom unikanty i duża hostia, której w myśl
najnowszej instrukcji nie zdejm uje się z pateny podczas całej akcji litu r
gicznej i nie kładzie na korporale. Takie nowe rozwiązanie kształtów i roz
m iarów pateny w skazuje na możliwość bardzo prostego i nieskomplikowanego
(jedno naczynie) rozwiązania postulatu KL 55.
4. A. 9 Ordo missae mówi o przygotowaniu stolika ofiarnego, na którym
według a. 10 przygotowuje się kielich i hostie dla celebransa i wiernych
a podczas śpiewu antyfony na offertorium przynosi się je na ołtarz (a. 55).
Wychodząc z tego należy sądzić, że w łaśnie ten stolik można wykorzystać do
składania kom unikantów.
5. Bliższe szczegóły dotyczące sposobu składania darów podaje najdalej
zreform owany ry t koncelebry (Ritus seruandus in concelebratione missae).
Według a. 29 we mszy św. pontyfikalnej przynosi dary do ołtarza asysta,
a jeśli w ierni składają dary, wówczas biskup przyjm uje je przy balustradzie
podczas śpiewu offertorium , a gdy zaistnieje potrzeba pomaga mu w tym
ktoś z koncelebransów. Podobnie dzieje się podczas mszy św. koncelebro
wanej święceń kapłańskich (a. 114), konsekracji biskupa (a. 128), oraz benedykcji opata (a. 137), gdy to podczas śpiewu antyfony składają dary neo-
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prezbiterzy, biskup, opat. We mszy św. solennej dary przynosi do ołtarza
asysta (a. 72), we mszy św. śpiewanej dwóch koncelebransów.
6. Mimo, że nie precyzuje się nigdzie, co oznaczają owe „dary”, należy przy
jąć z całego kontekstu, że chodzi tu o m aterię chleba i wina, choć nie jest
wykluczone podciągnięcie pod ten term in również ofiar pieniężnych. Skła
danie datków m aterialnych należałoby naświetlić i zorganizować inaczej, niż
to się dotychczas praktykuje, by wskazać w yraźniej na ich m iejsce w liturgii
miłości. Zbieranie składki nie powinno się w żadnym w ypadku przeciągać
na czas kanonu, gdyż składanie darów zam yka m odlitw a nad daram i (daw
niejsza sekreta). Należałoby albo zwiększyć liczbę zbierających (np. m ini
stranci) albo też zmienić sposób zbierania (np. składanie ofiar pieniężnych
na stolik ofiarny przy wchodzeniu do kościoła lub w procesji z daram i pod
czas śpiewu offertorium). Po odpowiednim etapie przygotowania wiernych
do zrozumienia teologicznego sensu składania datków pieniężnych jako wy
razu miłości wspólnotowej można by tę składkę potraktow ać jakoś łącznie
z przygotowaniem m aterii ofiary eucharystycznej, gdyż taki związek jest
historycznie jak najbardziej uzasadniony.

III. W n i o s k i

praktyczne

1. By oddać w iernie znaczenie liturgii miłości w całokształcie mszy św. na
leżałoby zwyczajnie przygotować stolik ofiarny w pobliżu ołtarza lub ze
względów praktycznych bliżej wejścia do kościoła, na którym umieszcza się
kielich, wodę i wino, dużą hostię i tacę z kom unikantam i, a także naczynie
do składania kom unikantów przeznaczonych do konsekracji. Znając liczbę
kom unikujących można by przygotować z góry odliczoną ilość hostii i prze
nieść je później podczas offertorium na ołtarz. Jednak z rytu koncelebry
wynika, że faw oryzuje się osobiste złożenie chleba przez neoprezbiterów,
biskupa, opata, a także wiernych. W związku z tym tam , gdzie to jest
możliwe, należałoby stolik ofiarny tak ustawić, by w ierni mogli składać
kom unikanty do puszki czy pogłębionej pateny za pomocą płaskiej łyżeczki
lub estetycznych szczypiec przy wchodzeniu do kościoła lub podczas procesji
z darami.
2. Przy małej ilości wiernych, od czasu do czasu, przy specjalnych okazjach,
można by stosować zbieranie darów przez celebransa albo jednego z kon
celebransów przy stoliku ofiarnym w czasie śpiewu offertorium (np. I K om u
nia, prymicje, msza św. ślubna etc.) W tedy w inna uformować się procesja
z darami, co można by połączyć z ew entualnym składaniem datków pie
niężnych, które później w raz z m aterią ofiary (chleb, wino, woda) można by
przenieść na ołtarz czy obok ołtarza, by zaznaczyć w ten sposób wspólnotowy
charakter składki kościelnej i jej ścisły związek z liturgią.
3. Taki sposób ustaw ienia tzw. liturgii miłości pozwoliłby z jednej strony
zorganizować praktyczne wykonanie postulatu KL 55 o komunii św. z tej
samej ofiary i bardziej zaangażować wiernych do aktywnego udziału we
wszystkich częściach liturgii mszy św\; z drugiej strony nadanie składce
ch arakteru wspólnej troski o dobro wspólnoty kościelnej uczyniłoby realną
nazwę „liturgia m iłości”, zwłaszcza, gdy rozpocznie się ona dobrze przygoto
w aną i przeżytą modlitwą wiernych, która wskazała konkretne potrzeby m a
terialne członków liturgicznej i kościelnej wspólnoty.
B. S.
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3. Pierwsza komunia św. w duchu odnowy liturgicznej
Urzeczywistnienie odnowy liturgii w taki sposób, jak to widzi i pojm uje
K onstytucja liturgiczna Soboru, jest możliwe ostatecznie tylko na drodze
długofalowej i w głąb sięgającej pracy wychowawczej, która musi objąć
przede wszystkim dzieci i młodzież. Tutaj zaś szczególnie ważnym i decydu
jącym momentem będzie wychowanie eucharystyczne związane z pierwszą
Komunią świętą.
Trzeba stwierdzić, że na tym odcinku duszpasterstw a u nas prawie
wszystko jest jeszcze do zrobienia. T utaj w łaśnie szeroko rozpowszechniona
p raktyka bazuje jeszcze na tych jednostronnościach i wypaczeniach kultu
eucharystycznego, które zostały przezwyciężone w założeniach reform y li
turgii uchwalonych przez Sobór, które znalazły już swój w yraz w wielu
instrukcjach i zarządzeniach wykonawczych. Głównym brakiem , jaki zazna
cza się w istniejącej praktyce pierw szokum unijnej, jest wyizolowane tra k 
tow anie Komunii św., w oderwaniu od Mszy świętej. Główny akcent spo
czywa jeszcze często na „pierwszej Komunii św.” a nie na pierwszym, pełnym
uczestnictwie we Mszy św. i we wspólnocie zgromadzenia eucharystycznego.
Bardzo częstym zjawiskiem jest jeszcze urządzanie osobnego, starannie przy
gotowanego „nabożeństwa kom unijnego” w dniu I Komunii obok Mszy św.,
któ ra odpraw iana jest właściwie na m arginesie całej uroczystości, „modo prżvato”, sposobem całkowicie przedsoborowym, przy jakim ś zasadniczym igno
row aniu jej przez dzieci, których uwaga od początku koncentrow ana jest
tylko na momencie samego „przyjęcia Pana Jezusa”. W jednej parafii
w tym roku zapraszano dzieci, aby przychodziły po pierwszej Komunii przez
cały tydzień na nabożeństwa majowe, po których udzielano im Komunii
św iętej!
Poniżej zostanie przedstaw ione krótkie sprawozdanie z przeprowadzonego
w tym roku eksperym entu ukształtow ania przygotowania do pierwszej
Komunii św. w raz z samą uroczystością w duchu wymagań soborowej odnowy
liturgii. Eksperym ent ten przeprowadzono z grupą dzieci w Lublinie pod
kierunkiem Zakładu K atechetyki Sekcji Pastoralnej K.U.L.
Całe przygotowanie bazowało na właściwie ustawionej katechezie eucha
rystycznej, pojętej szeroko jako inicjacja chrześcijańska, jako wprowadzenie
w życie sakram entalne Kościoła. M isterium Eucharystii przedstawione było
na tle historii zbawienia, integralnie, bez rozłączania aspektu ofiary i po
karm u. Katecheza osnuta była wokół pojęcia centralnego uczty rodzinnej
dzieci Bożych. W ten sposób można było przedstawić całą naukę o Eucha
rystii w organicznej jedności obejm ującej elementy historii zbawienia (Pascha
w St. T., manna, rozmnożenie chleba, obietnica Eucharystii, O statnia Wie
czerza, Męka i Zm artw ychw anie jako Pascha Nowego Przymierza), elementy
liturgiczne (zasadnicza postać mszy św. — uczta rodzinna) oraz eschatolo
giczne (przypowieść o godach królewskich).
Sama pierwsza Kom unia św. była przedstaw iona przede wszystkim
w aspekcie pełnego uczestnictwa we Mszy św. oraz w prowadzenia w społecz
ność eucharystyczną.
Założeniem metodycznym przygotowania było pewne rozładowanie bo
gactwa przeżyć i elem entów skomasowanych na sam dzień I Komunii.
Dlatego w roku przygotowawczym urządzono kilka odrębnych uroczystości
wzgl. nabożeństw, których treścią były elementy wchodzące tradycyjnie
w sam program uroczystości pierwszokom unijnej.
Urządzono więc:
a) W dniu 8 grudnia nabożeństwo m aryjne połączone z oddaniem się pod
opiekę M aryi oraz poświęceniem i nałożeniem medalików.
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b) W Wielkim Poście nabożeństwo pokutne, będące zarazem przygotowa
niem do pierwszego przyjęcia sakram entu pokuty, co miało m iejsce jeszcze
przed Wielkanocą.
c) Przez pięć niedziel poprzedzających dzień pierwszej Komunii św. urzą
dzano, w godzinach popołudniowych, specjalnie dla grupy dzieci pierwszokom unijnych oraz ich rodziców, tzw. ,,msze św. inicjacyjne”, których zada
niem było wprowadzenie dzieci do zrozumienia i przeżywania uczestnictwa
we Mszy św. Przez kom entarz liturgiczny i homilię oraz odpowiednio ukształ
tow ane ceremonie wprowadzano dzieci kolejno w głębsze zrozumienie liturgii
wejścia, liturgii słowa, liturgii miłości (przygotowania darów), kanonu mszy
św. i komunii św. Przy liturgii wejścia np. uwydatniono szczególnie ołtarz
(przez nakryw anie obrusam i i zapalanie świec na oczach dzieci, okadzanie),
przy liturgii miłości dzieci składały żywność dla głodujących w Indiach,
przy kom unii szczególnie podkreślono obrzęd łam ania chleba itp.
d) W przeddzień uroczystości pierwszej Komunii urządzono (poza drugą
spowiedzią w godzinach przedpołudniowych) wczesnym wieczorem wigilię
w form ie godziny biblijnej. Po intronizacji księgi Pism a św. nastąpiło w pier
wszej części poświęcenie i rozdanie m odlitewników (zawierających teksty
z Ewangelią oraz różne modlitwy jako naszą odpowiedź na słowo Boże!).
W drugiej części były trzy czytania biblijne na tem at Eucharystii przeplatane
kom entarzem i odpowiednio dobraną pieśnią.
Sama uroczystość pierw szokom unijna ukształtow ana była następująco:
Dzieci wprowadzano procesjonalnie do kościoła dwójkami, obok dzieci szli
rodzice chrzestni (względnie w ich braku ojciec lub m atka albo ktokolwiek
z rodziny) niosący świece dzieci. W procesji niesiono na przedzie za
palony paschał i krzyż oraz wodę święconą. Po dojściu procesji do ołtarza
kom entator objaśnił najpierw dzieciom znaczenie symboli związanych
z chrztem (krzyż, paschał, woda święcona). Potem kapłan w yjaśnił krótko
symbolikę świecy chrzestnej. Przy śpiewie hym nu do Ducha Św. zapalono
teraz rodzicom chrzestnym świece od paschału, a rodzice zapalone świece
oddawali dzieciom. Z kolei nastąpiło odnowienie przym ierza chrztu świętego
zakończone pokropieniem wodą święconą. Następnie odbyła się msza święta
z pełnym uczestnictwem dzieci i starszych. Uczestnictwem dzieci kierow ał
odpowiednio przygotowany kom entarz. Schola w ykonywała części zmienne,
wszyscy, łącznie z dziećmi, części stałe. Homilia w części skierowranej do
dorosłych zaakcentow ała szczególnie ten moment uroczystości, że chodzi
w niej o wprowadzenie dzieci do wspólnoty zgromadzenia liturgicznego
i w związku z tym podkreślono moment odpowiedzialności rodziny i parafii
za w iarę młodego pokolenia.
Dostosowana do uroczystości m odlitwa w iernych stanow iła jeden z pun
któw kulm inacyjnych uroczystości.
Przed samą komunią św. nie było specjalnego przygotowania, które nie
stanowiłoby części liturgii mszalnej — (poza śpiewem „Zbliżam się w po
korze”). Celebrans kom unikował dzieci (mające od Sanctus zapalone świece),
równocześnie dwóch kapłanów komunikowało rodziców chrzestnych, rodziców
oraz innych dorosłych. M odlitwy po Komunii św., już zgodnie z nową in 
strukcją z 4 m aja br., włączono do mszy świętej. Uroczystość zakończyła
się odśpiewaniem hymnu Ciebie Boga wysławiamy. Po uroczystości pierwszokomunijnej dzieci przez cały tydzień przychodziły w uroczystych stro 
jach na mszę św. ranną, z kom entarzem i homilią, gdzie starano się po
głębić jeszcze i utrw alić uczestnictwo dzieci we mszy św., zwłaszcza jeżeli
chodzi o bezpośrednie przygotowanie się do Komunii św. i m odlitwę oso
bistą po niej.
W czasie całego tego przygotowania dzieci do pełnego uczestnictwa
w Eucharystii największą trudność stanowił brak należytej w spółpracy
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ze strony rodziców, oraz brak oparcia o liturgicznie już uform owaną spo
łeczność parafialną. Bez współdziałania tych dwóch czynników nie może być
mowy o należytym w ykonaniu zadania inicjacji eucharystycznej młodego po
kolenia. Przedstaw iony eksperym ent można uznać ogólnie za udany, jego
stosowanie w duszpasterstw ie parafialnym natom iast tylko w tedy będzie
miało sens, jeżeli równolegle będze prowadzona praca duszpasterska nad
odnową życia religijnego rodziny i nad form owaniem społeczności para
fialnej wokół ołtarza i Eucharystii.
F. B.

4. Odnowa liturgii w parafii (Konarzewo)
Odnowa liturgiczna w parafii, nie polega na wprowadzeniu pewnych
zmian rubrycystycznych oraz języka polskiego do niektórych części mszy
św. Jest to spraw a długofalowej, systematycznej i w ytrw ałej, dobrze przem y
ślanej pracy wychowawczo-duszpasterskiej. Dla przykładu, jak może i jak
pow inna wyglądać tak a praca, podajemy poniżej fragm enty sprawozdania
proboszcza parafii Konarzewo pod Poznaniem, ukazującego trudy, problemy,
powodzenia i niepowodzenia takiej pracy:
Konarzewo, parafia której teren sąsiaduje praw ie bezpośrednio z Poz
naniem, zmieniła zupełnie swój charakter w latach powojennych. Z parafii
wiejskiej, oddalonej od dworca kolejowego 4—5 km., dworca przez który
przebiegało kilka pociągów dziennie, stała się parafią o charakterze jak n aj
bardziej podmiejskim, połączona z poznaniem autobusem kom unikacji m iej
skiej, kursującym 30 razy dziennie. Praw ie cała młodzież kształci się w Poz
naniu, około połowa parafian tam pracuje. Skutek: parafianie nie m ają
„patriotyzm u” lokalnego, ich największą ambicją — przeprowadzić się do
„m iasta”, żyć po „m iejsku”. A w większości parafii poznańskich z liturgią
ciągle nie najlepiej. Nie można więc powiedzieć, że kontakt parafian z Poz
naniem ułatw ia pracę liturgiczną.
W moich refleksjach na ten tem at nie będę się trzym ał chronologii
wydarzeń, ujm ując spraw ę raczej od strony problemów. Ograniczę się za
sadniczo do Mszy św., która stoi w centrum dobrze pojętego życia litu r
gicznego.
Bardzo ważne miejsce w liturgii zajm uje znak widzialny, m ożność'
uczestniczenia w obrzędach przez spostrzeżenie i zrozumienie znaku. Tą myślą
kierow ana Rada Liturgiczna w swej Instrukcji z dnia. 25. IX. 1964 r. zaleca,
by miejsce liturgii słowa, czy liturgii eucharystii jak również sakram entu
chrztu św. było tak w ybrane, by wszyscy uczestnicy liturgii mogli je widzieć.
Stąd jedną z pierwszych czynności moich w kościele w Konarzewiebyło podwyższenie ołtarza głównego, usunięcie żyrandola i lam pki wiecz
nej ze środka nawy, usunięcie z prezbiterium ciemnych w itraży okiennych,
k tóre sprawiały, że w dni pochm urne nikt nie widział ani ołtarza, ani cele
bransa. Zamurowałem również okno nad ołtarzem: prom ienie wschodzącego
słońca, w padające tym oknem do kościoła, nie pomagały uczestnikom w spo
kojnym w patrzeniu się w ołtarz. Gdy tylko wioska została zelektryfikowana,
położyłem wielki nacisk na odpowiednie oświetlenie reflektoram i ołtarza.
Obecnie w kościele w Konarzewie najjaśniejszym punktem jest prezbiterium
z ołtarzem głównym, reszta kościoła jest w lekkim półmroku; zupełnie od
w rotnie niż było w r. 1945.
Zająłem się również chrzcielnicą: stała wtedy przy jednym z bocz
nych ołtarzy praw ie zlew ając się z jego kształtam i. W ykorzystałem teraz,
południową kruchtę kościoła. Zamurowawszy jej zewnętrzne drzwi, zamie
niłem w kaplicę-baptisterium . Zabytkowa chrzcielnica stanowi jej punkt'centralny. Wejście, ozdobione tzw. oślim garbem, elementem stylu gotyc-
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kiego, zwraca uwagę przychodzących do kościoła. T utaj również, w jednym
narożniku znajduje się woda święcona dla wiernych. W krótce znajdzie się
w murze odpowiednia szkatułka dla przechowywania świętych olejów.
W jednym z narożników baptisterium stoi — poza okresem wielkanocnym
— paschał,
od którego zapala sięświecę nowoochrzczonych. Świecę i su
kienkę od chrztu św.
niektórzy parafianie zabierają jako pam iątkę dla
dziecka...
K onstytucja o liturgii św. rozdział o M isterium Eucharystii, o Mszy św.
umieszcza przed wszystkimi „innymi sakram entam i”, stw arzając w ten
sposób, że Msza św. jest pierwszym wśród nich. C entralne zaś miejsce
Mszy św. w stosunku do innych sakram entów podkreśla przez fakt, że za
leca udzielanie praw ie wszystkich sakram entów w łączności z Mszą św. Zgod
nie z tym i zasadami głównym celem mojej pracy jest doprowadzić parafian
do jak najlepszego udziału we Mszy św.
W pewnym okresie przyjąłem jako wytyczną opinię, że Msza św. jest
ucztą weselną, a równocześnie zasadę, że jest ona m odlitwą a nie koncer
tem. Z tych założeń wypłynęły odpowiednie wnioski; pierwszy, zasadniczy
brzm iał: chór nie może zastąpić ludu, śpiewają wszyscy w ierni uczestni
czący w Mszy św. Pierwszym wspólnym śpiewem było Credo, następnie
Gloria i inne części Ordo; porządek, którego dzisiaj już bym nie w prow a
dzał. O statnim aktem tej pracy jest trw ające jeszcze ciągle, dobieranie od
powiednich pieśni religijnych ludowych dc^ poszczególnych części proprium...
W prowadzając zasadę, że w kościele śpiewają wszyscy obecni trzeba
znaleźć sposoby na uniknięcie monotonii. Jednym z takich sposobów jest
podział obecnych w kościele na chóry: męski i żeński. Mężczyźni, którzy
niezbyt chętnie śpiewają z kobietami, nie żałują swego głosu, gdy mogą
wystąpić sami. Ten oddzielny śpiew męski jest w spaniałą ozdobą nabożeństw.
W arunkiem praw ie koniecznym usłyszenia mężczyzn w kościele jest stw orze
nie pewnej zw artej grupy w jakim ś miejscu kościoła. Miejsce pod chórem
nie jest najlepsze; najszczęśliwsi są duszpasterze tych kościołów, gdzie
jeszcze mężczyźni stoją po jednej stronie kościoła, a niew iasty po drugiej.
Gdzie da się to osiągnąć, w arto się potrudzić; spokojne, w ytrw ałe tłum acze
nie sensu takiego ustaw ienia daje również wyniki. Czasem — jak u mnie —
pomaga zamknięcie jednych drzwi w kościele. Wchodząc drzwiami obok
prezbiterium , nie każdy ma chęć przepychać się aż pod chór.
Drugim sposobem urozmaicenia śpiewów w kościele jest śpiew na zmianę
z chórem. Chór może czasem śpiewać unisono, lecz o wiele lepiej będzie,
jeśli zaśpiewa na głosy. Stw ierdzając to wchodzimy w jeden z poważnych
problemów nowego wychowania chórzystów, a równocześnie wiernych. Nie
wiadomo czy jest to brak zrozumienia modlitwy, czy chęć „pokazania się”,
czy jedno i drugie razem wzięte: faktem jest, że chórzyści najpiękniejszych
melodii jednogłosowych nie uznają za „prawdziwy śpiew ”, że nie chcą
wejść na chór, jeśli nie umieści się w program ie choć jednej, drugiej pieśni
bodajby na dwa głosy. A i w ierni kiw ają z politowaniem głowami słysząc
same jednogłosowe śpiewy. Pokutujem y za lata koncertow ania podczas
Mszy św.
Obok problemu pieśni jednogłosowych stoi drugi: „my chcemy śpiewać
przez całą mszę św., bez przerwy, a nie tylko dwa, trzy motety. Ci na dole
mogą być cicho, gdy my przychodzimy. Po co się uczyliśmy?”. Przyjęcie
takiej zasady jest właściwie równoznaczne ze śmiercią udziału wiernych
w Mszy św. Jeśli chór — w swej zachłanności — zabierze dla siebie także
odpowiedzi mszalne, mamy w kościele zgromadzenie niemych. Stąd wniosek,
że nie można dopuścić do nieustannego śpiewu chóru, zwłaszcza podczas
Mszy św. o tej samej godzinie w każdą niedzielę. Chór ma być pomocni.kiem w modlitwie zgromadzonego ludu, a nie grupą koncertującą.
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Aby rozwiązać trudności, powstające w związku z próbam i w prow a
dzenia nowego podejścia do śpiewu podczas Mszy świętej, należy:
1. znaleźć, szczególnie dla ordo, śpiewy tzw. dwufrazowe, złożone z dwóch
melodii: jedna dla mężczyzn, druga dla niew iast lub jedna dla chóru,
druga dla pozostałych wiernych. Dostarczane nam ostatnio melodie, np.
ks. L e w k o w i c z a nie odpowiadają tym wymaganiom, są za trudne,
odpowiednie dla chórów, nie zaś dla ludu. Zniechęcimy w iernych zamiast
rozśpiewać. Nam potrzeba melodii takiej jak „Te D eum ” Ks. C h l o n d o w s k i e g o śpiewanej m om entalnie przez całev tłumy.
2. Aby nie rozpędzić naszych chórów, należy znaleźć dla nich możliwie
dużo okazji do śpiewu, zachowując jednak zasadę śpiewu wszystkich
obecnych. Można to osiągnąć dwoma drogami:
a. śpiew na zmianę z ludem: K yrie, Gloria, Agnus Dei, części proprium.
By oswoić z śpiewem unisono, jedne części mogą być na głosy, oczy
wiście w ybierając melodie, które nie zasłaniają treści, inne jednogło
sowe;
b. śpiew równoczesny z śpiewem ludu: chór i lud śpiewają różne „głosy”
tej samej pieśni. Zastosowane w Poznaniu, w farze, podczas obchodów
millenijnych z pozytywnym wynikiem;
c. w pewnych m omentach Mszy św. np. podczas długotrwałego rozdawa
n ia komunii św. chór może śpiewać samodzielnie.
Może wywołam zdziwienie stw ierdzając, że poważną trudnością w roz
śpiew aniu obecnych są nabożeństw a w dnie powszednie. W tym samym
kościele, ci sami w ierni, którzy w niedzielę śpiewają pełną piersią, w dzień
powszedni — będąc w małej grupce — milczą. Czy brak odwagi, czy zamiło
wanie do pryw atnej modlitwy? O wiele lepiej przedstaw ia się ta spraw a
w małej kapliczce, lepiej bez organisty niż z jego akom paniam entem . W arto
więc postarać się na dzień powszedni o kaplicę takiej wielkości, by uczest
nicy nabożeństwa nie byli rozproszeni po kątach, lecz stanow ili zw artą
grupę.
Z chwilą usunięcia z Mszy św. koncertów chóru i wprowadzenia śpiewu
czy recytacji wszystkich zebranych, problemem palącym staje, się zostawie
nie w iernym pewnych chwil dla nich samych. Inaczej moglibyśmy doprowa
dzić do zupełnej bezmyślności. Częściowym rozwiązaniem tego problem u jest
śpiew na zmianę i dlatego jak najbardziej zalecany. Obok tego Kościół po
m aga nam w rozwiązaniu tego problem u w prow adzając w pewnych momen
tach ciszę.
Momentem ciszy jest chwila po przeistoczeniu aż do „per Ipsum...”.
Można ją poszerzyć na okres przed przeistoczeniem, po Sanctus które ka
płan — jeśli jest krótkie w melodii powinien śpiewać razem z ludem. Mniej
znanym momentem ciszy, to chwila milczenia przed kolektą, m odlitwą nad
daram i i pokomunią. Kapłan, wypowiedziewszy\,o rem u s” przeryw a na chwilę
i dopiero później odmawia daną modlitwę.
I ciszę podczas kanonu i ciszę przed modlitwami trzeba „zabudować”
treścią. Może to zrobić kom entator, a przed modlitwami nawet sam celebrans.
Wiemy, że po przeistoczeniu mamy dążyć do pełnej ciszy z pominięciem
naw et kom entatora. Słyszymy w tym momencie coraz częściej celebransa od
mawiającego głośno modlitwy kanonu. Jednak było by niewłaściwe zacząć
gwałtownie od takiej ciszy. W iernych trzeba nauczyć co m ają w tym czasie
myśleć, robić....
Dla urozmaicenia i ubogacenia treści przekazywanych w momencie kanonu
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w iernym wielką pomocą będzie odczytanie przez kom entatora parafrazy
pierwszej m odlitwy po przeistoczeniu: „Unde et mem ores nos servi tu i, sed
et plebs tua sancta”. Ta bowiem m odlitw a najlepiej w yraża myśli, które po
w inny być własnością w spółofiarującego z Chrystusem i kapłanem Ludu Bo
żego w tym momencie.
Ciszę na zmianę ze śpiewem wprowadzam również w niektórych Mszach
świętych podczas rozdaw ania Komunii św. Jest to szczególnie wskazane przy
okazji bardzo licznej Komunii św.
Uczta w eselna to nie tylko wspólny śpiew, lecz równocześnie posiłek.
Aby to uświadomić w iernym często w ykorzystuję w kazaniach, ołtarz zbu
dowany w kształcie stołu z kam ienia, przy którym odpraw ia się mszę św.
tw arzą do ludu...
Różny jest stosunek duszpasterzy do wprowadzenia postaw liturgicznych.
Oczywistą jest rzeczą, że nie można wprowadzać wszystkich przepisów
chórowych: są zbyt drobiazgowe. W atykan nie wydał jeszcze żadnych obo
wiązujących wskazań w tej dziedzinie. Jednak OHSI w prow adza różne pos
taw y na Wielki Tydzień, a KL zapowiada to samo w nowych księgach litu r
gicznych. Tymczasem jedno jest pewne: postaw a też jest znakiem i trzeba
przyz-wyczaić do niej swoich wiernych.
Każda postawa czy gest w yrażają pewną treść i dlatego wprowadzone do
Mszy św. pomagają w odpowiednim zrozumieniu poszczególnych jej części.
Oczywiście, że każdą podstawę należy w iernym wytłumaczyć naw et w specjal
nym kazaniu i to nie raz. K rótkim i uwagami trzeba do tego tem atu w ra
cać przy nadarzającej się okazji.
Nasi wierni, ci pobożniejsi, na ogół klęGzą po przeistoczeniu. Nie dziwmy
się, że uważają ten m om ent za najwłaściwszy do adoracji Najśw. Sakram entu:
narzucam y im takie podejście, pozwalając, a naw et zalecając klęczenie. Tym 
czasem jest to moment złożenia ofiary, w której m ają oni uczestniczyć. O fiarnik nigdy nie klęczy (oczywiście również nie siedzi), lecz zawsze stoi. Jeśli
tłumacząc tę postawę przypom nim y wiernym , że Bóg w noc egipską wyjścia
z niewoii, polecił Żydom by spożywali baranka stojąc, przepasani, z laską
w ręce, ułatwim y im zrozumienie faktu, że Chrystus uobecnił swą Ofiarę nie
po to przede wszystkim, byśmy Go adorowali, lecz po to byśmy wzięli Jego
Ciało jako w iatyk na drogę do nieba, byśmy Jego mocą żyli dobrze na każdy
dzień.
Jeśli w ytłumaczymy w iernym sens prefacji, tego wspaniałego aktu dzięk
czynienia dla Ojca w niebie, człowiek myślący nie potrafi w tym momencie
siedzieć. Zawsze przecież dziękujemy ludziom w postawie stojącej; a tu taj
dziękujemy Bogu i za co dziękujemy?! Jak można siedzieć? Chociaż nie bę
dziemy wprowadzali postaw w sposób m usztry wojskowej (nigdy wszystko
od razu, tu szczególnie potrzebna jest etapowość) spotkam y się z pewnością
z oporami wiernych. Zachowajmy jednak jak największy spokój. Oczywistą
jest rzeczą, że staruszkowie i chorzy m ają prawo siedzieć; znajdą się i zdrowi
i młodzi, którzy nie przyjm ą tych ,,nowości”. Mam dwie parafianki, które po
mimo dwudziestu lat moich zabiegów nie zareagowały na moje prośby. Po
prostu, „nie widzę tego”, pozostałym parafianom to nie przeszkadza.
Chcąc wprowadzić nowe postawy do swego kościoła, trzeba znaleźć od
powiednich przewodników, którzy znajdując się w pierwszych ław kach swoją
postawą pociągną innych. Mogą to być siostry zakonne, mogą być i m inistran
ci, którzy powinni zmienić tradycyjne klęczenie przez całą Mszę w. na po
stawę odpowiednią do poszczególnych części i stanu parafii. Dość często widzi
się w parafiach wprowadzoną nową postawę podczas poszczególnych części
liturgii słowa. Osobiście, gdybym miał radzić, zalecałbym rozpocząć od w pro
w adzenia zmienionej postaw y podczas prefacji i po przeistoczeniu. Obyśmy
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ja k najwcześniej nauczyli w iernych dziękować Bogu ofiarując Jezusa Chrys
tu sa i siebie.
Do postaw w iernych należą również procesje podczas liturgii mszalnej.
W Wielkim Tygodniu Kościół przywrócił już procesję wejścia. Dość często
spotykam y się z staraniam i w prow adzenia procesji z daram i ofiarnym i. Za
pom ina się naogół o procesji kom unijnej. A to nie to samo: pożywać Ciało
Pańskie w tłoku, zostaw iając na posadzce kościoła poobrywane guziki, lub
pożywać to Ciało idąc w poważnej procesji ze śpiewem na ustach. Jak w spa
niale to wygląda, gdy czoło procesji stanowią ojcowie, jaka powaga i przykład
pociągający.
Nie jest to trud ne do osiągnięcia; trzeba jedynie ustalić trasę procesji
w kościele. Czasem trzeba przestaw ić w kościele ław ki i inne przedmioty.
To jeden z powodów, że w Konarzewie ławki w kościele stoją na środku,
a korzystający z uczty Pańskiej idą w kierunku wskazówek zegara. W arto
oswajać już małe dzieci z procesjam i podczas Mszy św. Im można rozkazać,
starszych można tylko prosić.
Ludzie powinni rozumieć możliwie dokładnie obrzędy i m odlitwy litu r
giczne. Ta potrzeba doprowadziła do ustanow ienia funkcji kom entatora. Ko
m entator w w ielu okazjach jest konieczny. Ale jego rolę można bardzo łatwo
wypaczyć, a jego działanie nieodpowiednio ujęte wypędza ludzi z kościoła.
Ludzie ogromnie nie lubią ,,kom enderow ania”, a kom entator, który czasem
upodabnia się do sprawozdawcy radiowego jest na pewno przeszkodą w mo
dlitwie. Tymczasem kom entator m a pomagać w m odlitwie zgromadzenia.
Im m niej słów kom entatora tym lepiej. Można to osiągnąć przez wygło
szenie dobrej homilii, która w swej istocie zawiera kom entarz danego fo r
m ularza i Mszy św. Odpowiednia homilia musi być jednak zharmonizowana
z uwagami kom entatora. Stąd najw łaściw szą rzeczą jest, by kapłan głoszący
homilę napisał również tekst dla komentatora. A by stworzyć całość dosko
nałą, powinien również ten sam kapłan akomodować do homilii i potrzeb
lokalnych m odlitwę powszechną. Najgorzej jeśli hom ilia „do Sasa”, a kom en
tarz „do łasa”. Stąd ważne stwierdzenie: teksty zaw arte w niektórych mszalikach, czy też rozsyłane nam przez pewne ośrodki, to tylko pomoc, a nie dog.m at. Bóg przem aw ia w sposób niepow tarzalny; te sam e słowa w sąsiednim
kościele nie muszą być tak samo przyjęte — bogactwo ich treści jest ogromne.
Ważną jest rzeczą wprowadzić ludzi w zrozumienie istotnego sensu posz
czególnych zasadniczych części Mszy św., przypom inając im to dość często.
T rudno powtarzać ciągle te same słowa jako kom entarz czytany. Ale wydaje
się być dość szczęśliwym, włożenie tego kom entarza w usta całego zgroma
dzenia w formie odpowiedniego śpiewu.
W tym celu można zaśpiewać z ludem po I czytaniu refren psalmu 129
(Gelineau) „Pokładam w Panu ufność mą, zawsze ufam Jego słowu” ; Podczas
procesji z daram i ofiarnym i utw ór ks. P i a s e c k i e g o : „Gdzie miłość wza
jem na i dobroć, tam znajdziesz Boga Żywego” ; przed prefacją refren psalmu
102a (Gel.): ,,Pieśń wdzięczności śpiewaj P anu duszo moja i nie zapomnij
żadnego dobrodziejstwa Jego” ; podczas rozdawania komunii św.: „Jam jest
Chlebem żywym, który zstąpił z nieba” ks. P i a s e c k i e g o . Kazania, w yjaś
niające sens tych śpiewów w tym miejscu, będą jak najbardziej wskazanym
ich uzupełnieniem. W arto by utworzyć teksty i melodie paralelne, by uniknąć
m onotonii w tej dziedzinie.
Ważnym elem entem w form ow aniu odpowiedniej świadomości naszych
w iernych jest głębokie przeżycie przez nich tajem nicy Paschy. Stąd konieczna
jest troska, by przeżyli oni jak najw łaściwiej Triduum Sacrum , a przede
wszystkim Wigilię Paschalną. Aby to osiągnąć najwłaściwszym jest odprawiać
ją tak, by Msza św. w igilijna, właściwa Msza św. rezurekcyjna, zaczęła się
o północy. Ale tutaj spostrzegam y dziwną rzecz.
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Podtrzym ując piękną tradycję pasterki, nie widząc żadnych nieprzezw y
ciężonych trudności w dodatkowym sprowadzeniu w iernych o tej porze do
kościoła w noc sylwestrową, czy z okazji nabożeństw m illenijnych, staram y
się o dyspensy, by liturgię wigilii paschalnej czyli liturgię rezurekcyjną odpra
wiać nie około ppółnocy, lecz wieczorem w sobotę. Skutek takiego postępowa
nia niezbyt pożądany.
Liturgia Wigilii Paschalnej nie jest wtedy nabożeństwem całej parafii.
Wierni przyzwyczajeni do tzw. polskiej rezurekcji biorą udział raczej
w niej, nie przychodząc na rezurekcję liturgii Kościoła Rzymskiego.. Niektórzy
duszpasterze pomagają w tym wiernym , odpraw iając polską rezurekcję
z splendorem o wiele większym. W ten sposób pozbawiamy wielu naszych
w iernych okazji głębokiego przeżycia faktu naszego zm artw ychw stania przez
chrzest. Pomocą do takiego przeżycia jest właśnie odpowiednio odprawiona
Wigilia Paschalna.
Jest rzeczą nierealną spodziewać się dzisiaj, że większość naszych p a ra 
fian przyjdzie na Wigilię Paschalną odpraw ianą wieczorem i na polską rezu
rekcję odpraw ianą wczesnym rankiem dnia następnego. Jest to szczególnie
nierealne w odniesieniu do młodzieży. Jeśli Wigilię Paschalną odprawim y
w nocy, nazywając ją w ogłoszeniach rezurekcją, uczestnikami jej będą przede
wszystkim młodzi podobnie jak podczas pasterki. Jeśli przynajm niej podczas
pierwszej Mszy św. w niedzielę W ielkanocną, na którą w takim w ypadku
przychodzi większość starszych, przeprowadzimy również odnowienie przy
rzeczeń chrztu św., dotrzemy z tą myślą do wszystkich praw ie parafian. A to
bardzo ważne, prawdopodobnie ważniejsze, niż nastrojow e przeżycie procesji
eucharystycznej o wschodzie słońca.
Oczywiście każdy z nas ucieszy się bardzo, gdy W atykan da nam liturgię
Wigilii jeszcze więcej skróconą, a przez to bliższą dzisiejszemu człowiekowi
zwłaszcza młodemu. O to powinniśmy zabiegać. Zanim to nastąpi, odpraw iaj
my i obecną Wigilię Paschalną jak najpiękniej i starajm y się, by uczestniczy
ło w niej jak najw ięcej parafian. Nie zasłaniajm y jej polską rezurekcją. Taki
jest sens jak najbardziej słusznych zarządzeń Kościoła w ydanych z okazji
przyw rócenia Wigilii Paschalnej. Życie naszych w iernych odniesie z tego
praw dziw e korzyści.
Od czego^ rozpocząć naukę właściwego, liturgicznego uczestnictw a
w Mszy św.?
Pierwsza, podstawowa rzecz w tej dziedzinie: poważne studium Mszy św.
przez kapłanów. Nie w ystarczy przeglądnąć tylko tytuły rozdziałów; przy
takim postępowaniu może nas zmylić naw et Jungm ann. Jeszcze w ostatnim
w ydaniu „Missarum solemnia” nazywa liturgię słowa w stępem do Mszy św^
(avant-messe). Określenie trudne do przyjęcia po II W atykańskim Soborze*
przypom inającym naukę T rydentu o dwóch stołach zastaw ionych w iernym
podczas Mszy św.: stole Słowa Bożego i stole Chleba Bożego.
Pomocą w studium Mszy św. będą nam dokum enty soborowe z tej dzie
dziny, niektóre artykuły w naszych periodykach i — m iejm y nadzieję — m a
jące ukazać się w krótce podręczniki (prace oryginalne i tłumaczenia).
W prowadzając ludzi, nie zorientowanych jeszcze w odnowie liturgicznej
do właściwego uczestnictw a w Mszy św., rozpocząłbym pracę od podkreślenia
zasadniczych części liturgii mszalnej. W ykorzystałbym w tym celu w/w ko
m entarze w formie krótkich śpiewów. Dla nauczenia tych czterech łatw ych
melodii w ystarczą cztery niedziele. Z nauką odpowiedniego śpiewu najlepiej
połączyć homilię, która w yjaśni dlaczego w tym momencie Mszy św. w pro
wadzamy te słowa...
Pow tarzając przez pewien okres — naw et w każdą niedzielę — wyuczone
śpiewy, pogłębiając przy okazji choćby ubocznie ich zrozumienie, można sku
tecznie pomóc w zrozumieniu przez w iernych Mszy św. Równocześnie można
zachęcać i przyzwyczajać ludzi do odpowiedzi mszalnych. Oswoiwszy w iernych
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z odpowiedziami, dobrze będzie nauczyć śpiewów Ordo; zaczniemy od Sanctusv
najstarszego wspólnego śpiewu kapłana z ludem podczas liturgii eucharystii.
Bardzo wskazanym będzie nie zadawalać się jedną melodią. Varietas delectat.
Od samego początku naszej pracy staram y się dobierać pieśni ludowe w ten
sposób, by podawały w iernym zasadniczą myśl danej liturgii.
Po upływie pewnego czasu, możemy przystąpić do pogłębienia zrozumie
nia poszczególnych części Mszy św. przez powolne, podzielone na etapy, w pro
wadzanie postawy liturgicznej. Nową postawę trzeba koniecznie wytłumaczyć
w iernym ; ponieważ znaczenie danej postawy wiąże się ściśle z sensem danej
części Mszy św. i jej obrzędów, zyskujemy w ten sposób lepsze zrozumienie
naszej pracy u wiernych.
Przy okazji licznej komunii św. naszych w iernych wprowadzim y (znów
tłum acząc sens) procesję kom unijną. Wybierzemy taki dzień, bo tylko wtedy
w ierni dostrzegą całe piękno i korzyść płynącą z tego obrzędu. Jeszcze nieraz
będziemy o tym przypominali, ale powoli przyjm ie się. Oczywiście w arun
kiem koniecznym jest, że kapłan wprow adzający nowy zwyczaj wie czego
chce, że wynikiem tej inicjatyw y jest rzeczywiście piękna procesja, a nie
większy bałagan.
Również z okazji jakiejś uroczystości wprowadzać będziemy procesję z da
ram i ofiarnymi. Nie musi, a naw et nie powinna ona powtarzać się codzien
nie. Taką okazją może być Wielki Czwartek, Wielkanoc, I Komunia dzieci,,
odpust, Boże Narodzenie, dożynki w parafii. Częściej, naw et każdego dnia,
można stosować składanie kom unikantów przed przygotowaniem darów ofiar
nych. Są tacy, którzy to krytykują, stw ierdzając słusznie, że nie jest to
to samo, co przynoszenie darów w naturze z domu. Niemniej kom unikanty
te przez nas przygotowane, zakupione są z ofiar pieniężnych, złożonych przez
naszych w iernych i nie można całkowicie pozbawiać ich znaczenia symbolu.
N iejedną korzyść w pracy liturgicznej można osiągnąć przez odpowiednią
form ację m inistrantów . Niech w ybrani z nich, czy naw et z poważanych ojców
przynoszą i odnoszą podczas liturgii naczynia święte. Oddajmy im z zasady
czytanie lekcji i proroctw ; obecny podczas Mszy św. diakon koniecznie niech
czyta ewangelię. Włączmy jak najwięcej obecnych do liturgii. W ierni łatwiej
i szybciej poznają i zrozumieją, że Msza św. to nie monolog celebransa, lecz
w spólna akcja całego ludu Bożego. W ten również sposób dowiemy się, że
celebrans to przewodniczący zgromadzenia ludu, który nigdy nie pełni
funkcji portatora, a ołtarz to nie miejsce składania wszystkich potrzebnych
i niepotrzebnych rzeczy.
Z prawdziwym pożytkiem dla wierzących będzie odpraw ianie liturgii
słowa nie przy mensie ołtarzowej, lecz przy osobnym, do tego przeznaczonym
miejscu. Odpowiednio w ytłum aczony znak zawsze więcej mówi niż nasze sło
wa, choćby i często pow tarzane.
L iturgia odpraw iana zgodnie z duchem odnowy soborowej, w której
uczestniczą czynnie w ierni, będzie trw ała przynajm niej na początku, dłużej.
Nie lękajm y się tego przedłużenia. Gdy człowiek działa z zainteresowaniem,
nie wie naw et jak czas mija. Nudzi i zniechęca bezczynność i brak zrozu
mienia. Po dość długim nabożeństwie z okazji wizytacji biskupiej, młodzież
męska rozchodziła się z kościoła mówiąc: „aleśmy śpiewali”, „ładnie było”.
Niektórzy z duszpasterzy odpraw iali już całkowicie po polsku liturgię Wiel
kiego P iątku i Wigilii Paschalnej. Dowiedzieli się potem: „ale krótko trw ało
dzisiaj!”. Porównawszy zapiski z lat poprzednich, kapłani ci stwierdzili, że
w tedy celebra po łacinie trw ała naw et krócej, a ci sami w ierni narzekali:
„jak też to długie!”...
S. H.
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IV. KRONIKA ODNOWY
1. V III sesja plenarna „Consilium”
W dniach od 10 do 19 kw ietnia tego roku obradowało w Mieście W aty
kańskim Consilium do wprowadzenia w życie K onstytucji o Liturgii. Rada ta
przedyskutow ała i zaaprobowała przedstawione schematy nowego Brewiarza,
niektórych elementów Mszy św. oraz sakram entu chrztu, m ałżeństwa i pokuty.
A. B r e w i a r z
Laudesy i Nieszpory, które według K onstytucji o Liturgii są głównymi
częściami Bożego Oficjum, będą tak ułożone, by mogły być z pożytkiem
odmawiane zarówno przez pojedyncze osoby, jak i przez zgromadzoną na
m odlitwę społeczność wiernych. Każda z tych Godzin złożona będzie z trzech
psalmów. Miejsce dzisiejszego Capitulum będzie mogło zająć dłuższe czytanie
świętych tekstów. Zakończeniem Laudesów będą modlitwy ofiarujące Panu
zaczynany dzień i wszystkie jego prace, a Nieszporów — m odlitw a wiernych.
M atutinum złożone z trzech psalmów będzie miało czytania dłuższe niż
obecnie. Porządek czytań ma się przedstawiać następująco:
a. W czasie A dwentu czytanie Izajasza Proroka.
b. W okresie Bożego Narodzenia list św. Paw ła do Kolosan.
c. W cztery tygodnie Wielkiego Postu czytanie w ybranych fragm entów Księgi
Wyjścia, K apłańskiej, Liczb i Powtórzonego Praw a (teksty te m ają przy
pomnieć historię zbawienia), zaś w czasie dwóch tygodni Męki Pańskiej
Jerem iasza Proroka i Lam entacji.
d. W Oktawie W ielkanocnej — I list św. Piotra, a w następne tygodnie
okresu Wielkanocnego — Dzieje Apostolskie.
e. Na okres per annum Consilium przew iduje dw uletni cykl czytań, jednak
w każdym roku będą czytane księgi Starego i Nowego Testam entu, by
przedstawić historię zbawienia w podwójnym aspekcie: w latach parzy
stych zaczynając od Księgi Rodzaju i fragm entów ksiąg sapiencjalnych,
zaś w nieparzystych — od Sam uela i Ksiąg Królew skich poprzez frag
m enty w yjęte z pism proroków.
Lekcje patrystyczne w yjęte będą nie tylko z pism autorów starożytności
-chrześcijańskiej, ale także późniejszych. Przew iduje się także lekcje ad libitu m o pełniejszych niż w obecnym Brew iarzu tekstach, a także cały szereg"
innych czytań, które można będzie sobie dobrać.
Lekcje hagiograficzne zostaną zw eryfikawane historycznie i tak uło
żone, aby czytelnik naszych czasów mógł odnieść z nich pożytek duchowy.
W dni poświęcone świętym pierwszych wieków chrześcijaństw a czytać się
będzie autentyczne akta męczeństwa, jeśli takie istnieją, względnie pisma
lub mowy jakiegoś Ojca na tem at owych świętych. Lekcje o świętych now 
szych czasów będą także od nowa zredagowane.
Przy zachowaniu pełnego Psałterza o 150 psalm ach rozdzielonego na
cztery tygodnie pozostawiona zostanie pewna swoboda w doborze psalmów
w poszczególnych częściach Oficjum, zwłaszcza w Horkach mniejszych
i Komplecie tak, że niektóre psalmy, które bardziej komuś odpowiadają
(qui magis amantur) można będzie odmawiać częściej. Psalm y historyczne
pozostawione będą w M atutinum , jednak odmawiając je szczególnie z lu 
dem, można będzie opuścić niektóre wersety złorzęczące i im podobne.
Hymny w poszczególnych godzinach Świętego Oficjum zostaną zachowane
po dokonaniu odpowiedniej selekcji i ew entualnym doborze nowych ze
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skarbca tradycji. K onferencje biskupów otrzym ają władzę dostosowania ła 
cińskich hymnów do właściwości języka narodowego, a także tworzenia
nowych.
Antyfony i responsoria także ulegną rewizji ‘i w razie potrzeby utwo
rzone A lta n ą nowe tak, by te części Brew iarza także spełniały swoje zadanie.
B. M s z a św.
Nowe Ordo Missae jeszcze w jakichś generalnych liniach zostało zaapro
bowane przez Radę w październiku 1965 r. Wtedy to' przedyskutow any zo
stał schem at Mszy św. celebrowanej z udziałem ludu, śpiewanej, -a lektorem
i jednym przynajm niej m inistrantem , ze scholą lub jednym tylko kantorem
i wreszcie ze śpiewem samego ludu. Na sesji natom iast przez nas refe
row anej Rada zaaprobowała schem at Mszy odprawianej pryw atnie bez
udziału ludu. .
Duża część czasu i wysiłku poświęcona była dyskusji nad nowym ka
nonem (preces eucharisticae).
Na VIII sesji zaaprobowane zostały także prefacje na Adwent, na nie
dziele Wielkiego Postu, na niedziele i święta per annum i dla Mszy o Najśw.
Eucharystii.
C. C h r z e s t
Na kwietniowej sesji członkowie Rady otrzymali już całkowity tekst
nowego ry tu Chrztu dzieci.
Zasadniczą norm ą przy opracowywaniu rytu było dostosowanie go do
„rzeczywistej sytuacji niem ow ląt’' (KL 67). Stąd ceremonie będą raczej b ar
dziej zwracać się do rodziców i rodziców chrzestnych niż do dziecka. Prze
w iduje się krótką liturgię słowa zakończoną wspólną m odlitwą, w której
będzie się prosić za w staw iennictw em Świętych o łaskę Bożą dla dziecka,
jego rodziców i chrzestnych. Zadania tak rodziców, jak i chrzestnych będą
bardziej podkreślone w napom nieniach i zawierać się będą w całym rycie.
Błogosławieństwo m atki zostanie włączone do samego rytu i będzie roz
szerzone na oboje rodziców. Należy dążyć do tego, by chrztu udzielać w nie
dzielę, gdyż przez to zaznaczy się bardziej związek chrztu z tajem nicą pas
chalną jak również i ze społecznością, a także, o ile to być może, by chrztu
udzielono kilku dzieciom równocześnie.
Przedyskutow ane na V III sesji Rady ceremonie chrztu nie są tylko pro
stym skróceniem rytu chrztu dorosłych, jak to w dotychczas używanym
rytuale ma miejsce, ale nowym obrzędem biorącym pod uwagę rzeczywistą
sytuację dziecka które przecież ani nie rozumie, ani nie może mówić oraz
uw ydatnia rolę i obowiązki rodziców chrzestnych i rodziców dziecka (KL 67).
Nowy ryt wypełnia także wskazania Konstytucji odnośnie zwięzłości, jas
ności i natury społecznej ceremonii.
Przewidziane jest praw o władzy terytorialnej do przystosowania ceremo
nii do ducha i tradycji poszczególnych narodów (KL 65).
W przygotowaniu jest krótszy obrzęd chrztu, którym mogliby się posłu
giwać przede wszystkim katechiści w krajach m isyjnych oraz inni wierni,
udzielający tego sakram entu pod nieobecność kapłana czy diakona (KL 68).
Ryt chrztu dorosłych już opracowany został wprowadzony w życie w nie
których krajach tytułem eksperym entu.
D. R y t

sakramentu

małżeństwa.

Na kwietniowej sesji Rady został także przedyskutow any ry t sakram entu
m ałżeństw a udzielanego w czasie Mszy św. Całość ujęta jest w trzech rozdzia
łach.
U — C ollectanea T h eologica
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I rozdział podaje wiadomości doktrynalne o godności Małżeństwa w L u
dzie Bożym, o naturze samego M ałżeństwa, o zadaniach i obowiązkach m ał
żonków oraz podaje niektóre normy o charakterze pastoralnym .
Drugi rozdział mówi o dostósowaniu ceremonii towarzyszących zaw iera
niu małżeństwa podanych przez Rytuał Rzymski do tradycji i ducha posz
czególnych narodów oraz o zasadach opracowania nowego ry tu zgodnie z za
sadam i podanymi przez art. 63b i 77 K onstytucji o Liturgii.
Rozdział trzeci podaje sam ryt w raz z form ułam i pytań, w yrażania konsensu, poświęcenia i nakładania obrączek. Modlitwa nad małżonką w yraża
obowiązki w zajem nej w ierności obojga małżonków (KL 78).
Przew iduje się także ry t Sakram entu M ałżeństwa udzielanego poza Mszą
św. oraz wprowadzenie odpowiednich przystosowań tekstu, gdy małżeństwo
zaw ierane jest między stroną katolicką a niekatolicką.
E. S a k r a m e t P o k u t y .
Kwestie tego sakram entu po raz pierwszy były dyskutow ane w grupie ro 
boczej dopiero w lutym tego roku. Stąd też na kwietniowej sesji Rady można
było przedstaw ić tylko niektóre elementy. Przew iduje się rozpatrzenie samego
ry tu 1 jego formuły. Można także sądzić, że przedłożone zostaną pewne nor
my ogólne dotyczące uw ydatnienia społecznego charakteru pokuty. (Wg Notitiae 3/1967/138—146).
M. M.

2. Codzienna msza św. koncelebrowana „cum populo” w kościele
uniw ersyteckim KUL oraz w kościele ks. Jezuitów w Lublinie
Codzienna koncelebra jest zjawiskiem już coraz częstszym w Polsce
w różnych domach zakonnych i sem inariach duchownych, chociaż z drugiej
strony w wielu środowiskch jeszcze utrzym uje się przedsoborowa form a rów 
noczesnego odpraw iania wielu mszy św. „privato m odo” przy bocznych ołta
rzykach, w skutek nieznajomości teologicznego sensu i w artości koncelebry,
albo też po prostu w skutek jakiegoś nieuzasadnionego konserwatyzm u.
W niewielu ośrodkach natom iast są w arunki do tego, aby mogła odby
wać się koncelebra codzienna jako „missa cum populo” z aktyw nym udziałem
wiernych. Dlatego w arto tu ta j przedstaw ić pewne doświadczenia w tym za
kresie z terenu lubelskiego.
Kościół uniw ersytecki KUL skupiał codziennie rano na mszy świętej zes
pół ludzi, pragnących uczestniczyć należycie we Mszy św. oraz codziennie
przystępujących do Komunii św. Sytuacja ich była jednak bardzo trudna,
gdyż praw ie bez przerw y odprawiało się kilka mszy św. przy bocznych ołta
rzach i to położonych blisko siebie i widzialnych równocześnie z nawy,
W takich w arunkach oczywiście trudno było mówić o czynnym i pełnym
uczestnictwie we Mszy św. w myśl w skazań soborowej K onstytucji o św iętej
liturgii oraz zgodnie z sensem i duchem liturgii.
Dzięki dobrodziejstwu koncelebry codziennej sytuacja na przestrzeni
ostatnich miesięcy zmieniła się radykalnie.
Codzienna msza św. koncelebrow ana przez kilkunastu księży o godz. 7
rano odbywa się obecnie w porządku następującym : kom entator (jeden
z koncelebransów lub m inistrant-student) daje codziennie krótkie w prow a
dzenie do mszy św. oraz czyta tzw. yyinvitatoria” — zachęty do m odlitwy
przy kolekcie, m odlitwie nad daram i oraz pokomunii. W ierni w raz z koncelebransam i śpiewają lub recytują po polsku części stałe Mszy św. W po
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dobny sposób recytuje się części zmienne, z mszalików lub tekstów rozpi
sywanych codziennie na maszynie. Tekst taki może sobie na początku Mszy
św. każdy zabrać ze stolika, gdzie również są przygotowane kom unikanty
do przekładania na patenę, którą m inistrant przynosi do ołtarza na offertorium . Lekcję czyta świecki lektor, jeden z koncelebransów czyta Ew an
gelię i wygłasza krótką homilię, trw ającą od 3 do 5 minut. P rzyj
mowanie Komunii św. odbywa się w sposób następujący: celebrans główny
po słowach „Panem coelestem accipiam” podaje połamane Hostie leżące na
dwóch patenach najbliższym koncelebransom, patena przechodzi z rąk do
rąk, ostatni bierze partykułę a potem każdy z koncelebransów, gdy patena
w raca do głównego celebransa, celebrans podnosi Hostię ze słowami „Oto
B aranek Boży...”, potem wszyscy wspólnie, koncelebransi i w ierni, mówią
trzykrotnie: „Panie, nie jestem godzien...”. Koncelebransi spożywają Hostię,
następnie celebrans główny przyjm uje Komunię św. pod drugą postacią oraz
idzie rozdawać kom unię św. wiernym. W tym czasie koncelebransi kolejno
podchodzą do kielicha. Ostatni, po spożyciu K rw i Najświętszej, robi ablucję
przy kredensie. Celebrans, po rozdzieleniu Komunii świętej od razu odma
wia pokomunię.
Cała koncelebra w ten sposób ukształtow ana trw a przeciętnie 35 m inut,
czasem, gdy są dłuższe lub dodatkowe teksty, do 40. Około 40 w iernych —
przeciętnie przystępuje codziennie do Komunii św. w czasie tej Mszy św.
Warto jeszcze zaznaczyć, że od kilku tygodni, na mocy specjalnego zezwo
lenia udzielonego ,,ad experim entum ” przez Biskupa O rdynariusza lubel
skiego, korzysta się w pełnym zakresie z języka polskiego w tej mszy św.
Po polsku odmawia się więc wszystkie oracje, dialogi, prefację, oraz mo
dlitwę Ojcze nasz ze wstępem i embolizmem. W podobny sposób, odbywa
się codzienna msza św. koncelebrow ana w kościele ks. Jezuitów w Lublinie,
przy ul. Królewskiej.
W ten sposób udało się w dużej m ierze urzeczywistnić w wymienio
nych dwóch kościołach na codzień ideał soborowej odnowy liturgii: Mszę
św. jako zgromadzenie liturgiczne ludu Bożego, z podziałem funkcji oraz
świadomym i aktyw nym uczestnictwem całej społeczności wiernych.
F. B.

3. Zjazd profesorów muzyki sakralnej w Gnieźnie
Organizatorem dorocznych zjazdów profesorów śpiewu muzyki kościel
nej z polskich sem inariów duchownych jest In stytut Muzykologii Kościel
nej na KUL, działający z ram ienia Komisji Episkopatu do Spraw Studiów,
w łączności z Podkomisją Episkopatu do Spraw Muzyki Kościelnej.
W ubiegłym roku m ilenijnym odbył się pierwszy zjazd w Lublinie.
Drugi zjazd odbył się w dniach 21 i 22 kw ietnia 1967 r. w Gnieźnie, w dniach
poprzedzających uroczystości wojciechowe. Tem atyka tegorocznych obrad
związana była z zagadnieniam i śpiewów w odnowionej liturgii Mszy św.,
zwłaszcza w języku polskim. W szczególności w kolejnych referatach częścio
wo ilustrow anych nagraniam i i następujących po nich dyskusjach rozpatry
wano następujące tem aty:
Liturgiczne śpiewy kapłańskie
Śpiewy Ordinarium Missae
Schola cantorum
Śpiewy Proprium Missae
Chór Kościelny
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Pieśń kościelna
— Ks. Dr K arol M r o w i e ć CM — KUL
— Ks. Mgr Ireneusz P a w l a k — Gniezno
— O. Mgr Józef S c i b o r CSSR — KUL
— Ks. Mgr Zdzisław B e r n a t — KUL
— Ks. Mgr M arian K w i e c i ń s k i — KUL
— Ks. P rof. M arian J a s i o n o w s k i, Łomża
Udział uczestników zjazdu w uroczystej liturgii odprawionej w Semi
narium gnieźnieńskim, oraz w uroczystościach odpustowych 23. IV. w ka
tedrze gnieźnieńskiej był praktyczną ilu stracją omawianych zagadnień. Go
spodarz zjazd u ' Ks. Mgr Irenusz P a w l a k mógł zaprezentować pełny w y
strój muzyczny uroczystej liturgii z udziałem kantora, scholi chłopięcej,
chóru oraz licznie zgromadzonego ludu.
Uczestnicy zjazdu mieli rórw nież okazję obejrzeć bezcenne skarby m u
zycznej kultu ry kościelnej przechowywane w tutejszym archiw um przykatedralnym . Podobnie duże zainteresowanie wzbudziły elektronowe organy
w katedrze gnieźnieńskiej. Jest to instrum ent o w yjątkow o dobrej dyspo
zycji o barw ie głosów.
Zamknięciem zjazdu było spotkanie z Em inencją Ks. K ardynałem W ys z y ń s k i m w jego pałacu.
Następny zjazd ma się odbyć w Sem inarium poznańskim z racji m ają
cych odbywać się tam w przyszłym roku uroczystości związanych z m ille
nium archidiecezji poznańskiej.
J. S.

