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Ks. prof. dr hab. Piotr Jaskóła

Dogmat – początek, rozwój czy koniec refleksji?

W teologii katolickiej używanie terminu „dogmat” najczęściej kojarzy się z normatyw-
nym wymiarem wiary. Powyższy tytuł mówiący o „refleksji” zdaje się ponadto sugerować 
ograniczenie znaczenia pojęcia „dogmat” do treści poznawczych. Historyczne i ściśle me-
rytoryczne spojrzenie na rozumienie dogmatu nie pozwala jednak na takie zacieśnienie, 
co stara się ukazać artykuł w czterech punktach. Powstawanie dogmatu pod względem 
pojęcia i treści ukazane zostało w oparciu o teksty biblijne, patrystyczne i dokumenty 
pierwszych soborów (1). Rozwój rozumienia dogmatu aż po czasy współczesna został 
przedstawiono na wybranych przykładach – począwszy od Wincentego z Lerynu aż po 
ujęcia W. Kaspera (2). Bardziej szczegółowo dotknięto problemu ewolucji dogmatu (3). 
Ostatnia część zawiera syntetyczną ocenę problematyki dogmatu w spojrzeniu W. Beiner-
ta i W. Hryniewicza (4).

Słowa kluczowe: dogmat, rozwój dogmatów, wiara, Kościół, sobory

W dobie ożywionych ekumenicznych kontaktów pytanie o depozyt 
wiary i rozumienie dogmatu wydaje się być ważne i aktualne. W teologii 
katolickiej używanie terminu „dogmat” najczęściej kojarzy się z norma-
tywnym wymiarem wiary. Powyższy tytuł mówiący o „refleksji” zdaje 
się ponadto sugerować ograniczenie znaczenia pojęcia „dogmat” do treści 
poznawczych. Historyczne i ściśle merytoryczne spojrzenie na rozumienie 
dogmatu nie pozwala jednak na takie zacieśnienie. 

1. Powstawanie dogmatu pod względem pojęcia i treści

Słowo dogma pochodzi od greckiego czasownika dokein, który ozna-
cza „sprawiać wrażenie”, „wyglądać”, „wydawać się”. Rzeczownikiem 
dogma wyrażano fachową, techniczną opinię (np. lekarza czy fizyka), albo 
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doktrynę (filozoficzną lub inną). Termin ewoluował także w kierunku słow-
nictwa jurydycznego, by oznaczać decyzję, dekret lub rozporządzenie1.

1.1. Teksty biblijne i patrystyczne

W Septuagincie i Nowym Testamencie termin dogma oznacza dekret 
lub nakaz prawny, np. zalecenia Prawa żydowskiego (Kol 2,14; Ef 2,15), 
„edykt” Cezara Augusta (Łk 2,1), rozkazy cesarskie (Dz 17,7), „decyzje” 
Soboru Jerozolimskiego – Paweł i Sylas mają za zadanie przekazywanie 
dogmata, jakie powzięli apostołowie i starsi „w Duchu Świętym” (Dz 16,4). 
To ostatnie użycie najpewniej antycypuje przyszły sens dogmatycznych 
decyzji Kościoła. 

U pierwszych Ojców Kościoła sam termin dogma wprawdzie nie wy-
stępuje często, niemniej dogmata są dla nich bardzo ważne, gdyż są fun-
damentalnymi punktami doktryny wiary i praktyki chrześcijańskiego życia 
oznaczającymi „postanowienie”, „polecenie” czy „naukę” Chrystusa, nie-
rzadko także Jego wskazania moralne. W szkołach filozoficznych epoki 
patrystycznej dogmata używano dla określenia kluczowych i normatywnych 
punktów doktryny danej szkoły. Ponieważ chrześcijaństwo uważało się także 
za „prawdziwą filozofię” – a filozofia była wówczas rozumiana nie tyle jako 
system abstrakcyjnych pojęć, ale jako sztuka dobrego życia – stąd dogmata 
tworzyły prawidła wiary i praktyki życia chrześcijańskiego.

W IV wieku termin ulega specjalizacji w dwóch kierunkach. U Euze-
biusza z Cezarei i innych wschodnich Ojców Kościoła oznacza on „decyzje 
synodalne” podejmowane w odniesieniu do błędnej nauki heretyków. Roz-
różniano więc pomiędzy „prawdziwymi dogmatami”, to znaczy chrześcijań-
skimi stanowiskami doktrynalnymi, a „fałszywymi dogmatami”, to znaczy 
doktrynami heretyckimi. Tak też postępowały sobory używające terminu 
„dogmat” nie dla oznaczenia swych definicji, ale zawsze w znaczeniu „dok-
tryn”, prawdziwych lub fałszywych. Prawdziwe dogmata przeciwstawiano 
błędnym. Z drugiej strony, termin dogmata zarezerwowany był dla samej 
doktryny wiary, odróżnionej od moralności2. 
1 Zob. B. Pylak, «Dogmat», w: Gryglewicz, Encyklopedia Katolicka, t. 4 (Lublin 1995) 
6-10.
2 Oryginalna w  tym względzie jest myśl Bazylego z Cezarei. W słynnym traktacie 
O Duchu Świętym ustanawia opozycję między głoszeniem prawowitej wiary (kerygmata) 
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U zachodnich Ojców Kościoła termin „dogmat” występuje tylko spora-
dycznie. Odgrywa jednak bardzo ważną rolę w Commonitorium Wincentego 
z Lerynu (zm. przed 450), który używa tego słowa, widząc w nim klucz po-
zwalający znaleźć kryterium rozróżnienia prawdy od błędu. To jego główne 
kryterium stało się słynne: „W Kościele katolickim trzeba czuwać z najwięk-
szym staraniem, aby za prawdziwe przyjmować to, w co wierzyli wszyscy, 
wszędzie i zawsze (quod ubique, quod semper, quod ab omnibus creditum 
est). Albowiem katolickie, we właściwym znaczeniu tego słowa, jest tyko to, 
co ujmuje powszechny charakter wszelkiej rzeczy”3. Dziś powiedzielibyśmy, 
że Wincenty utrzymuje i niejako absolutyzuje kryterium ekumeniczności 
w czasie i w przestrzeni. Przyznaje on walor normatywny dawności, tradycji, 
historii oraz obecnej powszechnej zgodzie. Jego wypowiedź inspirowana jest 
dokumentacją patrystyczną, jaką stanowi Sobór Efeski, który zgromadził 
świadectwa z różnych miejsc (ubique) i epok (semper), z których wiele było 
wyrazem pewnej jednomyślności. Wincenty przeciwstawia się jakiejkolwiek 
„nowości” w doktrynie wiary. „Dogmaty chrześcijańskie” są dla niego „dog-
matami filozofii niebieskiej”, co przynależy do wyznania wiary katolickiej, 
jest niezmiennym „boskim dogmatem”. Wincenty zbliża się tym samym do 
nowoczesnego znaczenia słowa „dogmat” wraz z właściwą sobie konotacją 
obowiązku. Jego dzieło nie odgrywało jednak większej roli przez wiele 
wieków. Na nowo zostało odkryte w XVI wieku, dopiero wtedy wywarło 
dominujący wpływ w kontrowersjach pomiędzy katolikami a protestantami 
na temat rozumienia roli i znaczenia Tradycji.

Poza orientacją Wincentego z Lerynu w okresie patrystycznym termin 
„dogmat” nie przynależy zatem naprawdę do słownictwa regulacji wiary4. 

i doktrynami prawowitej wiary (dogmata). Wyrażenia zostaną przejęte przez Sobór Try-
dencki i Sobór Watykański II. Bazyli umieszcza po stronie proklamacji to, co dziś chętniej 
nazwalibyśmy dogmatami, dogmatami zaś nazywa to, co jest przedmiotem kerygmy. Pod-
kreśla również solidarność, jaka łączy obydwie dziedziny. Por. B. Sesboue, J. Wolinski, 
Słowo zbawienia (Kraków 2003) 53-55.
3 Corpus Christianorum. Series latina (Namur 1959) 39. Cyt. za B. Sesboue, J. Wolin-
ski, Słowo zbawienia, 54.
4 Podobny do Wincentego z Lerynu typ myślenia reprezentował jeszcze Genadiusz 
(zm. ok. 492), który streszczeniu wielkich twierdzeń wiary nadał tytuł Księga dogmatów 
kościelnych. Wyraźna jest jego troska o podkreślanie normatywności twierdzeń czy tez, 
jakie wyraża, albowiem od czasu do czasu używa anatemy. Zob. B. Sesboue, J. Wolinski, 
Słowo zbawienia, 56.
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Posiada on znaczenie pewnej nauki, ale jeszcze nie nowoczesne znaczenie 
dogmatu. To, co dzisiaj nazywamy dogmatem, określane było jako wiara, 
wyznanie wiary, czy też kerygmat.

1.2. Rola pierwszych soborów 

Od IV wieku pierwszoplanową rolę w regulacjach wiary zaczyna od-
grywać nowa instytucja – sobór powszechny. Chociaż nie można zapomnieć 
o niemal dwustuletniej tradycji synodów lokalnych i prowincjalnych, to jed-
nak dopiero od soboru w Nicei (325 r.) uwarunkowania polityczne pozwalają 
na to, by problemy wiary, rozumiane jako poszukiwanie prawd i oceniane 
jako poważne, rozwiązywać na forum reprezentującym cały Kościół.

Zasadniczo trzy kluczowe pojęcia charakteryzują przedsięwzięcie so-
borowe. Sobory służyć miały odnowieniu wiary (1), określeniu właściwej 
nauki (2) i ogłoszeniu rozstrzygnięcia (3).

(1) Wiarę rozumiano w subiektywnym sensie aktu wiary oraz w obiek-
tywnym sensie treści wiary, przy czym obydwa sensy uważano za nieroz-
dzielne. Z jednej strony, pierwsze definicje wpisują się w Symbol wiary 
rozpoczynający się od czasownika „Wierzymy...”, a nie „Wierzę...”5. Owo 
„my” wyraża jednomyślność Kościoła w wyznawaniu wiary. Z drugiej stro-
ny, ta ostatnia jest nie tylko wiarą (pistis), ale również zgodnością w wy-
znawaniu (homologia). Sobór jest celebracją, w której Kościół formułuje 
teologalny akt wiary i przeżywa nową Pięćdziesiątnicę. Ów teologalny akt 
wiary posiada także dwie uzupełniające konotacje. Jego rolą jest, z jed-
nej strony, wyjaśnienie jakiegoś punktu będącego właśnie przedmiotem 
debaty – sobór opracowuje formułę czy dyskurs interpretacyjny, którego 
redakcja nazwana zostanie „wykładem wiary” (ekthesis pisteós), albo po 
prostu „wiarą” (pistis)6. Z drugiej strony, wyznanie wiary ma mocny akcent 
doksologiczny: jest aktem adoracji Boga i posłuszeństwa temu, do czego 
zawsze zobowiązywała wiara. Po Nicei Atanazy nie przywołuje autorytetu 
soboru jako takiego, ale niejako wyprowadza ów autorytet z faktu, iż Oj-
cowie wyrażali wiarę otrzymaną od apostołów i swych poprzedników, to 
5 Zob. A. Baron, H. Pietras, Dokumenty Soborów Powszechnych, t. 1 (Kraków 2001) 
25.
6 I tak mówić się będzie o pistis Nicei dla określenia Symbolu zredagowanego na tym 
soborze.
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znaczy przekazaną przez tradycję. „Ojcowie, w kwestii wiary, nie powie-
dzieli nigdy: – Tak zadekretowaliśmy, ale: – Tak wierzy Kościół katolicki; 
i zaraz wyznali to, w co wierzyli, aby wyraźnie pokazać, że myśl ich nie 
była nowa, ale apostolska”7.

(2) Sobór formułuje również i ogłasza naukę, rozwijając wyjściową 
treść wiary i aktualizując ją w zależności od aktualnego kryzysu i kulturo-
wej nowości, w ramach której pojawia się problem. Wprowadza pewne „to 
znaczy” pomiędzy słowo Pisma i przekaz tradycji a nowe sformułowanie 
dogmatyczne. Poprzez tę „eksplikację”, która jest także przekładem, sobór 
ucina debatę na temat tego, jaki sens należy nadać, tu i teraz, w greckim 
środowisku kulturowym, wielkim twierdzeniom biblijnym o Bogu, Chrystu-
sie i Duchu Świętym. Świadomość samego nauczania i czego sobór naucza 
jawi się w sposób szczególny w Chalcedonie. Doniosłość zastosowanej 
nowej formuły podkreśla W. Kasper, w ślad za E. Schlinkiem. Wyrażeniem 
wprowadzającym do definicji chalcedońskiej nie jest już: „Wierzymy...”, ale: 
„Wszyscy jednogłośnie uczymy (ekdidaskomen) wyznawać...”. Wyznanie 
(homologia) staje się nauczaniem (didaskalia). Z czasem aspekt ten stawać 
się będzie coraz bardziej dominujący.

(3) Trzeci ważny element wprowadzony w Chalcedonie to słowa: „[...] 
rozporządził i określił święty Sobór Powszechny”. Te słowa oddają uświa-
domienie sobie przez sobór własnego autorytetu w służbie regulacji wiary. 
Definiować to rozstrzygać, określać, podejmować decyzję. Decyzja soborowa 
nabiera z tego względu formę jurydyczną: to „dekret”, jak często się będzie 
mówić, który w tym przypadku jest aktem orzecznictwa interpretującym zało-
życielskie teksty Pisma i Symbolu, jest to akt autorytetu, wiążący dla wierzą-
cych, którego celem jest utrzymanie wiernych w wierze apostolskiej. Kościół 
niejako „tworzy” prawdę swej wiary w danym momencie swojej historii. 

2. Ku współczesnemu rozumieniu dogmatu

O ile u Wincentego z Lerynu w jego Commonitorium „dogmat” jest z re-
guły nauką katolicką, a opinia heretycka jest w najlepszym razie określana 

7 Atanazy, O synodach, 5 (PG 26) 688. Cyt. za: B. Sesboue, J. Wolinski, Słowo zbawie-
nia, 57.
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jako dogma novum, to znani teolodzy XI i XII wieku (np. Berengariusz, Piotr 
Damiani, Piotr Lombard) nazywają „dogmatami” również opinie heretyckie. 
W sumie jednak wielcy teolodzy średniowiecza posługują się tym pojęciem 
bardzo oszczędnie. Chrześcijańskich prawd wiary z reguły nie nazywają 
dogmatami, lecz articuli fidei.

Znamienne jest jednak, co wykazały współczesne badania, że jeszcze 
w średniowieczu znano wczesnochrześcijańską koncepcję dogmatu w jego 
wymiarze doksologicznym i otwartym. Wielcy teologowie tego okresu, np. 
Albert Wielki, Bonawentura i Tomasz z Akwinu, zgodnie definiowali „arty-
kuł wiary” jako „percepcję prawdy Bożej, dążącą do niej samej”8. Chodzi 
w nim o rzeczywiste ujęcie prawdy (perceptio), które jednak przekracza 
siebie i kieruje ludzki umysł w stronę misterium samego Boga. W takim 
ujęciu wyraża się również historyczny i eschatologiczny wymiar dogmatu, 
wynikający z niedoskonałości wszelkiego ludzkiego ujęcia prawdy. Dogmat 
posiada eschatologiczną orientację ku ostatecznemu celowi życia ludzkiego9. 

Kasper wskazuje na decydujące historyczne momenty zwrotne w ewo-
lucji znaczenia słowa dogmat10. Jednym z nich jest okres reformacji i kon-
trreformacji. Przez dogmat rozumiało się wtedy oficjalną naukę Kościoła, 
której należy bronić przed protestantyzmem i odgraniczać ją od niego. Zaś 
w celu odgraniczenia jej od racjonalizmu Sobór Watykański I określił dogmat 
mianem prawdy objawionej, która jest podana przez Kościół do wierzenia 
(czy to w sposób „zwyczajny”, tzn. w powszednim nauczaniu, kazaniach 
itd., albo w sposób „nadzwyczajny”, tzn. przez uroczyste orzeczenia sobo-
rów i/lub papieży).

Dzisiejsze teologiczne rozumienie tego, czym jest „dogmat”, jest w kato-
lickiej teologii czy katolickim Kościele stosunkowo młodej daty. Miarodajną 

8 „Articulus fidei est perceptio divinae veritatis tendens in ipsam”. II–II q.l a.6; Albert 
Wielki, III Sent. d.24, 4; Bonawentura, III Sent., d.24, a.3, q.2. Cyt. za W. Hryniewicz, 
Hermeneutyka w dialogu (Opole 1998) 80.
9 Na uwagę zasługuje fakt, że tego rodzaju dynamiczną koncepcję dogmatu podjął 
na nowo Sobór Watykański II: „Kościół z biegiem wieków dąży stale do pełni prawdy 
Bożej, aż wypełnią się w nim słowa Boże” (KO 8). Ujęcie takie jest zresztą konsekwencją 
eschatologicznej wizji Kościoła jako Ludu Bożego, zdążającego do swego ostatecznego 
przeznaczenia i wypełnienia. Por. W. Hryniewicz, Hermeneutyka w dialogu, 80.
10 Por. W. Kasper, Dogma unter dem Wort Gottes (Mainz 1965) 35-36. Warto dodać, 
iż w XVI w. wskutek polemiki przeciw reformacji katolickie pojęcie dogmatu nabrało 
wyraźnie charakteru konfesyjnego.
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jest wypowiedź Vaticanum I: „[...] wiarą boską i katolicką należy wierzyć 
w to wszystko, co zawiera się w słowie Bożym spisanym lub przekazanym, 
i jest do wierzenia przedkładane przez Kościół – albo uroczystym orze-
czeniem, albo zwyczajnym i powszechnym nauczaniem – jako objawione 
przez Boga” (DH 3011)11. Leksykony i podręczniki dogmatyczne, będące 
w użyciu po Soborze Watykańskim II, zasadniczo też trzymają się tej wy-
powiedzi Soboru Watykańskiego I, definiując dogmat za pomocą dwóch 
wspomnianych istotnych elementów. Dogmatem jest więc: (l) objawiona 
przez Boga prawda, która (2) albo drogą uroczystego kościelnego orzeczenia 
doktrynalnego, albo powszechnego nauczania Kościoła, jest podawana jako 
prawda objawiona i tym samym jako przedmiot wiary12.

Dla teologii szukającej nowych rozwiązań, która najpierw zaprezento-
wała się na Soborze Watykańskim II w formie ogólnokościelnego konsensu, 
ale która potem była dalej rozwijana i przybierała różne ukierunkowania, 
dogmat rozumiany w duchu Vaticanum I dotyczy tylko „dogmatu w ściślej-
szym znaczeniu”: stwierdzona w dogmacie prawda musi być poświadczona 
w Piśmie Świętym i Tradycji oraz musi zostać wyraźnie nazwana przez 
Kościół prawdą objawioną. To rozumienie dogmatu w ściślejszym sensie 
jest jednak niedostateczne, jeśli chciałoby się je uznać za absolutne. Szereg 
zasadniczych aspektów prawdy, które również składają się na istotę wiary 
katolickiej, nigdy nie zostało wyraźnie „zdogmatyzowanych”. Rozpozna-
nie wypowiedzi dogmatycznej w powszechnym (zwyczajnym) nauczaniu 
Kościoła nie jest zresztą rzeczą łatwą. Dlatego rozumienie dogmatu w ści-
ślejszym znaczeniu musi być osadzone w jego szerokim rozumieniu. 

Wybitny współczesny dogmatyk i ekumenista H. Wagner tę szeroką per-
spektywę zawiera w stwierdzeniu: „Dogmat jest symbolicznym językowym 
wyrazem przybycia Boga do człowieka”13. Jako taki pozostaje on w ścisłym 
związku z wyznaniem wiary, przepowiadaniem, doksologią, liturgią. Podob-
nie jak łaskawe zwrócenie się Boga ku człowiekowi dokonuje się w całości 
pro nobis, a więc dla zbawienia człowieka, tak też umożliwiona przez Boga 
odpowiedź człowieka w różnych językowych wyrazach wiary, w obrębie 
których centralne miejsce przypada dogmatowi, musi być odniesiona do 
11 Obowiązujący aktualnie kodeks prawa kanonicznego Kościoła katolickiego z 1983 r. 
przejmuje to określenie niemal dosłownie (kanon 750).
12 Zob. np. M. Schmaus, Dogmatik, t. 1 (München 1960) 69-70.
13 H. Wagner, Dogmatyka (Kraków 2007) 19.
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tegoż zbawienia i jemu winna służyć. Tylko tam, gdzie dogmat służy życiu 
człowieka, które rozgrywa się na tym świecie, ale zawsze pozostaje zwią-
zane życiem Boga, od którego pochodzi i gdzie ma się dopełnić, uzyskuje 
on swój właściwy i najgłębszy sens14.

Dokument Międzynarodowej Komisji Teologicznej, dotyczący interpre-
tacji dogmatów, opracowany m.in. przez W. Kaspera zawiera propozycje 
sformułowań, które w swojej otwartości mogą zapewne liczyć na powszech-
ny konsens katolickiej teologii15. Dokument ten wychodzi od stwierdzenia, 
że Bóg w swoim Logosie, Jezusie Chrystusie, w historycznie konkretnej, 
określonej postaci opowiedział się za człowiekiem. Faktowi temu winno 
odpowiadać konkretne wyznanie ze strony człowieka. „To konkretne, jed-
noznaczne opowiedzenie się i określoność powinny także determinować 
wyznanie wiary w Jezusa Chrystusa. Chrześcijaństwo jest więc, by tak rzec, 
strukturalnie dogmatyczne”16. W oparciu o to stwierdzenie dokument okre-
śla następnie dogmat w szerszym znaczeniu: „W ramach całości kościelnej 
paradosis rozumie się przez dogmat w szerszym znaczeniu wiążące doktry-
nalne świadectwo Kościoła o obiecanej w Starym Testamencie, a objawionej 
ostatecznie i w pełni przez Jezusa Chrystusa i w Duchu Świętym, obecnej 
trwale w Kościele zbawczej prawdzie Boga”17. To szersze pojęcie dogmatu 
zostaje jeszcze w nawiązaniu do tradycji scholastycznej sprecyzowane pod 
trojakim względem. Dogmat jest to: 

(l) verbum rememorativum – dogmat oznacza więc naukę przypomi-
nającą interpretację opisanych w świadectwach objawienia czynów Boga 
wobec Jego ludu;

(2) verbum demonstrativum – dogmat ukazuje zbawczą prawdę czło-
wiekowi danej epoki;

(3) verbum prognosticum – dogmaty są także wyrazami nadziei, mają 
charakter eschatologiczno-antycypujący, mówią bowiem o celu i spełnieniu 
człowieka.

Dokument mówi też o „dogmacie w węższym znaczeniu”. Jest to „nauka, 
w której Kościół głosi prawdę objawioną w formie ostatecznej i wiążącej 

14 H. Wagner, Dogmatyka (Kraków 2007) 19.
15 Die Interpretation der Dogmen. Dokument ten jest przedrukowany m.in. w „Ori-
gins” 20 (1990) 1-14; IkaZ 19 (1990) 246-266.
16 IkaZ 19 (1990) 255.
17 IkaZ 19 (1990) 256.
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w skali Kościoła powszechnego tak, że zaprzeczenie jej zostaje odrzucone 
jako herezja i obłożone anatemą”18.

3. Problem ewolucji dogmatów

Abstrahując od przełomowego i apologetycznego dzieła kard. 
J.H. Newmana O rozwoju doktryny chrześcijańskiej, którego argumentacja 
w dużej mierze należy już do minionej epoki, warto zwrócić uwagę na 
dokument Międzynarodowej Komisji Teologicznej na temat interpretacji 
dogmatów19. Stwierdza się w nim: „Trwale wiążącą treść dogmatów na-
leży niewątpliwie odróżnić od formy wypowiedzi. Tajemnica Chrystusa 
przekracza możliwości wyrazu każdej epoki historycznej i wymyka się 
przez to wszelkiej definitywnej systematyzacji. W spotkaniu z różnymi 
kulturami i zmieniającymi się znakami czasu Duch Święty uobecnia tę 
samą tajemnicę Chrystusa coraz to na nowo w jej nowości”20. Można by 
powiedzieć, że i w przeszłości często tak się działo, że właśnie w przypadku 
dogmatu należy rozróżniać treść i formę wypowiedzi. Treść pozostawała 
niezmieniona, szata słowna mogła się zmieniać. Cytowany dokument zdaje 
sobie jednak sprawę z tego, że treść i forma wypowiedzi nie dają się łatwo 
rozdzielić. „System języka jako symbolu jest nie tylko zewnętrzną szatą, 
lecz niejako wcieleniem prawdy”21. Tym samym uznany zostaje zasadniczo 
historyczny charakter dogmatu. Podobnie jak Objawienie musi „przycho-
dzić” do człowieka w każdej epoce i w różnych sytuacjach na nowo, czyli 
jak „słowo Boże” musi się coraz to na nowo wcielać, tak też dogmat – przy 
zasadniczym zachowaniu zamierzonego sensu – trzeba pogłębiać przez 
nowe wnioski badawcze, przenosić do nowych sytuacji, włączać w szeroki 
kontekst całości wiary. Nie jest to jednak zabieg polegający na logicznej 
dedukcji, lecz proces, który zawiera w sobie elementy sytuacyjne, defen-
sywne, doksologiczne i egzystencjalne. Jest to jakby nigdy niekończący 
się proces poznawania „istoty rzeczy” i odgraniczania jej od elementów 
językowych czy form wyrazu wybranych dla jej wyartykułowania. 
18 IkaZ 19 (1990) 256.
19 Die Interpretation der Dogmen, IkaZ 19 (1990) 246–266.
20 IkaZ 19 (1990) 264.
21 Die Interpretation der Dogmen, IkaZ 19 (1990) 264.
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Wielu przykładów z historii dogmatów unaocznia, że szereg wypowie-
dzi dogmatycznych ma charakter wyraźnie odgraniczający – znaczy to, że 
unikają one świadomie sformułowań stosowanych w grupie uważanej za 
heretycką albo też treść jest tak sformułowana, aby wyrażała tylko aspekty 
odróżniające. Przykładem mogą być orzeczenia Soboru Trydenckiego, które 
podkreślają właśnie te punkty, które reformatorzy odrzucali, np. charakter 
Mszy Świętej jako ofiary, a nie jej charakter uczty, widzialny charakter Ko-
ścioła, a nie jego postać duchową. Do tego dochodzi fakt, że dogmatyzacje 
podlegają też często historycznej przypadkowości, a mianowicie są zależne 
od tego, czy pojawił się konkretny powód ich dokonania, czy też nie22.

Katolickie spojrzenie na rozwój doktryny i dogmatów docenia z jednej 
strony znaczenie tożsamości wiary, zwłaszcza co do jej treści, z drugiej 
jednak wie również o tym, że „istoty rzeczy”, tzn. rzeczywistości, do której 
wiara zmierza, nie sposób wyczerpać. Precyzyjnie i trafnie mówi o tym 
Joseph Ratzinger: „Każda formuła dogmatyczna ma w sobie [...] dwojaką 
ułomność: z jednej strony, swój dystans wobec rzeczywistości, którą stara 
się wyrazić; z drugiej strony, swój udział w historycznie zdeterminowanym 
i historycznie względnym świecie ludzi, którzy w tej formule wyrazili swoje 
poznanie wiary. Zmniejsza to całkowitą ostateczność formuły, nie anulu-
jąc ostatecznego charakteru istoty rzeczy, o której ona mówi, oraz trwałej 
ważności formuły, jeśli rozumie się ją bez fałszywego werbalizmu jako 
drogowskaz wiodący do samej istoty rzeczy, której językowo nigdy nie da 
się wyczerpująco sformułować”23. Tym samym Ratzinger słusznie wskazuje 
na podwójną wewnętrzną zasadę interpretacji dogmatów: dogmat należy 
stale odnosić do Pisma Świętego, a zarazem należy go rozumieć w ramach 
jego własnej historii.

Problem ewolucji dogmatów był w minionym czasie często przed-
miotem dyskusji, np. w związku z dogmatyzacją wniebowzięcia Maryi 
(1950 r.), a także w kontekście Soboru Watykańskiego II24. Wszechstronnie 

22 W pewnych dziedzinach wiary sformułowano niewiele orzeczeń o intencji dogma-
tycznej, np. w nauce o Bogu, nauce o stworzeniu.
23 J. Ratzinger, Das Problem der Dogmengeschichte in der Sicht der kath. Theologie 
(Köln 1966) 25.
24 Sam sobór akceptuje zasadniczo fakt ewolucji dogmatów, o czym świadczą następu-
jące słowa: „Duch Święty udoskonala nieustannie wiarę swoimi darami, aby coraz głębsze 
stawało się rozumienie Objawienia”. Dei verbum (1,5).
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zadowalająca teologiczna teoria ewolucji dogmatów nie istnieje jednak 
i prawdopodobnie w ogóle nie jest możliwa. Beinert twierdzi: „Ponieważ 
ewolucja dogmatów trwa poprzez całą historię, a więc nie jest jeszcze za-
kończona, nie może istnieć jakaś uniwersalna aprioryczna teoria dogmatów, 
zawierająca w sobie wszystkie możliwości”25. Myśl Beinerta godna jest też 
wspomnienia w próbie syntetycznej oceny problematyki dogmatu. Jej twór-
czym dopełnieniem z polskiego środowiska naukowego może być natomiast 
spojrzenie W. Hryniewicza.

4. Próba syntetycznej oceny problematyki dogmatu – 
spojrzenie W. Beinerta i W. Hryniewicza

Wolfgang Beinert, słynny niemiecki teolog wykładający przez wiele lat 
w Ratyzbonie dogmatykę i historię dogmatów, wydawca leksykonu katolickiej 
dogmatyki26, powracał stale do problemu rozumienia dogmatu i wypracował 
szeroki zakres stanowisk i perspektyw, bardzo w tym względzie pomocnych. 
Wacław Hryniewicz w licznych artykułach jako dogmatyk i ekumenista uwraż-
liwiony na tradycję Kościoła Wschodniego również starał się wypracować 
otwartą wizję dogmatu, która byłaby zgodna z chrześcijańską tradycją.

4.1 Spojrzenie W. Beinerta 

Charakterystycznym dla Beinerta w jego interpretacji dogmatu jest 
odwoływanie się do świadectwa początku naszej wiary – wiary w zmar-
twychwstanie Chrystusa. Według niemieckiego teologa dogmaty są, po 
pierwsze, „wypowiedziami opartymi na doświadczeniu”, ponieważ opierają 
się one na doświadczeniach pierwszych świadków wiary27. Ich sens polega na 
przekazywaniu, uobecnianiu i interpretowaniu doświadczeń związanych ze 
zmartwychwstałym Chrystusem, aby przez to ludzi danej epoki, jak i każdej 
następnej, włączać w dynamikę wiary pierwszych świadków.

25 W. Beinert, Dogmenentwicklung, Lexikon der katholischen Dogmatik (Freiburg – Ba-
sel – Wien 1987) 97.
26 Lexikon der katholischen Dogmatik (Freiburg 1987).
27 W. Beinert, Dogmatik studieren. Einfuhrung in dogmatisches Denken und Arbeiten 
(Regensburg 1985) 25-38.
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Dogmaty jako wypowiedzi będące świadectwem są według niego – po dru-
gie – „prawdami merytorycznymi”28. Idzie w nich bowiem o całkiem konkretne 
fakty: w pierwszym rzędzie o poświadczenie zmartwychwstania ukrzyżowane-
go Jezusa, ale także inne fakty z Jego życia i życia Jego Ciała – Kościoła. Moc 
wiążąca i prawda dogmatów są orzekane przez Kościół, co nadaje im charakter 
eklezjalny. 

Po trzecie, dogmaty są „wypowiedziami powstałymi w określonym cza-
sie” i podlegają w związku z tym pewnym uwarunkowaniom, o których trzeba 
pamiętać, rozważając na przykład problem „ewolucji dogmatów”. Uwarunko-
wania te związane są z językiem, horyzontem spojrzenia, zaistniałą sytuacją, 
przyjętym modelem. Zwrócenie uwagi na uwarunkowania nie oznacza jakiejś 
relatywizacji, która pozwalałaby raz przyjęte dogmaty odrzucić. Dogmaty są 
bowiem wyrazem życia i prawdy głoszonej przez Kościół, który chce być i jest 
społecznością ponadczasową. Z tego, co jest w Kościele raz uznane za prawdę, 
nie można już rezygnować. W dogmatach jest utrwalona istniejąca od początku 
wiara Kościoła, której punktem wyjścia jest poświadczenie zmartwychwstania 
Jezusa i która poświadczenie to zachowuje jako swoją istotną treść29. 

4.2 Spojrzenie W. Hryniewicza 

Spojrzenie w dzieje teologii pozwala Hryniewiczowi dostrzec, jak wraz ze 
zmianą „wyznania wiary” na „sformułowanie doktrynalne” dokonało się również 
przesunięcie w samej funkcji dogmatu. Dogmat przestał być „kryterium pozwa-
lającym odróżnić wiarę od niewiary oraz znakiem rozpoznawczym w Kościele, 
umożliwiającym wspólne wyznanie wiary Kościoła w liturgii (homologia), po-
świadczającym wobec świata główne prawdy odkupienia. Stał się regułą wiary 
człowieka wierzącego (regula fidei), regułą prawdy (regula veritatis) – kryterium 
pozwalającym odróżnić ortodoksyjność wiary od nieortodoksyjności”30. Formuła 
doktrynalna miała odtąd zapewnić prawowierność nauki oraz jej teologiczną in-
terpretację. Hryniewicz przypomina jednak, że „pojęcie regula fidei nie oznaczało 
wówczas jeszcze reguły wiary ustalonej autorytatywnie przez magisterium Ko-
ścioła celem określenia samej treści wiary; oznaczało ono samą wiarę jako regułę 

28 W. Beinert, Dogmatik studieren, 25-38.
29 W. Beinert, Dogmatik studieren, 37.
30 W. Hryniewicz, Hermeneutyka w dialogu, 80.
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życia człowieka wierzącego. Reguła ta funkcjonowała nie w oparciu o formalny, 
jurydyczny autorytet Kościoła, lecz o autorytet tkwiący w samej treści wiary”31.

Według Hryniewicza, pojęcie dogmatu stało się terminem technicznym 
dopiero w epoce nowożytnej, zwłaszcza pod wpływem polemiki Kościoła z re-
formatorami, a w sensie dzisiejszym ukształtowało się ono dopiero w XVIII w. 
wskutek obrony Kościoła przed nowożytnymi tendencjami do zerwania z tradycją 
oraz podważenia wiary. „Miejsce dawnej, otwartej i dynamicznej koncepcji dog-
matu, która dawała pierwszeństwo autorytetowi samej treści prawdy wiary, zajęła 
nowożytna koncepcja dogmatu o charakterze autorytatywnym i hierarchicznym, 
w której dominującą rolę odgrywało magisterium. Dogmat utracił relację do 
wyznania i rozumiany był bardziej rzeczowo jako fides quae. Zatracił się w tym 
okresie dialogiczny i kerygmatyczny kształt pierwotnego ujęcia przedmiotu 
wiary. Doksologiczno-liturgiczne wypowiedzi dawnych symboli, niejednokrotnie 
o treści bardzo szerokiej (np. descendit ad inferos, ascendit ad coelum), stały się 
przedmiotem refleksji filozoficznej, skłaniającej do wyciągania tzw. konkluzji 
teologicznych”32. Lubelski teolog jest przekonany, iż dawna Tradycja chrześci-
jańska posługiwała się pojęciami, które ukazywały liczniejsze aspekty prawd 
wiary niż te, które uwydatniała nowożytna koncepcja dogmatu. Zaleca więc, 
by bardziej dziś dowartościować takie funkcje dogmatu, jak: wyznanie wiary, 
doksologia lub funkcja aksjomatyczna. Dogmat jest nie tylko historyczną formą 
interpretacji wiary w Kościele, ale równocześnie ustawiczną inspiracją do dalszej 
interpretacji. Hryniewicz proponuje otwartą i dynamiczną koncepcję dogmatu. 
Dostrzega ją też m.in. u W. Kaspera, cytując jego stwierdzenie: „Dogmat jest owo-
cem historycznego słuchania Pisma św.; przedstawia on zbieżny punkt różnych 
świadectw Pisma, tworzy horyzont, pod którym Pismo św. winno być czytane 
i zapytywane. Jest to jednak horyzont, który przesuwa się naprzód w procesie 
zrozumienia, jest otwarty, może poszerzać się, zachowując swoją tożsamość”33.

5. Podsumowanie

Problematyka orzeczeń dogmatycznych Kościoła oraz kwestia tzw. 
ewolucji dogmatów jest zagadnieniem złożonym i wymagającym wielu 
31 W. Hryniewicz, Hermeneutyka w dialogu, 80.
32 W. Hryniewicz, Hermeneutyka w dialogu, 81.
33 W. Hryniewicz, Hermeneutyka w dialogu, 82; W. Kasper, Dogma unter dem Wort, 
80.
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szczegółowych analiz. Pozostaje mieć nadzieję, że niniejsze studium, przed-
stawiające niektóre z potencjalnych problemów, przyczyni się do dalszych 
badań i zaowocuje nowymi opracowaniami.
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A dogma – beginning, evolution or the end of reflection?

In Catholic theology use of the term “dogma” is the most frequently associated with the 
normative dimension of faith. The above given title while speaking about “reflection” 
seems in addition to limit the meaning of the notion of “dogma” to the cognitive matters. 
Historical and substantive regard to the understanding of dogma doesn’t allow such a re-
striction. The article tries to explain it in four points. The origin of dogma as a notion and 
in its contents was shown on the basis of biblical and patristic texts as well as in the light 
of the first councils (1). The development of the understanding of dogma up to the present 
times was shown on the selected examples – to begin with Vincent of Lérins and ending 
with Walter Kasper. (2). In more detailed way was explained the problem of the “evolution 
of dogma” (3). The last part contains a synthetic evaluation of the problem of dogma in the 
opinions of Wolfgang Beinert and Vaclav Hryniewicz (4). 

Keywords: dogma, development of dogma, faith, Church, councils
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Powszechność Kościoła i jej konsekwencje. Czyli 
o współczesnych problemach wynikających 

z inkluzywizmu Kościoła katolickiego w Polsce1

Credo nicejsko-konstantynopolitańskie zawiera w końcowym artykule wiary wyznanie 
w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyraża ono świadomość jakości Ko-
ścioła w jego czterech podstawowych wymiarach. Uwarunkowania historycznie znaczą-
co wpłynęły na rozumienie wszystkich własności i poziom ich istnienia. Artykuł ma za 
zadanie przedstawić współczesne formy przewartościowania przymiotów Kościoła na 
gruncie polskim, przede wszystkim w związku z niekoniecznie dobrze pojętym pojęciem 
powszechności, które ma swoje jakościowe konsekwencje we wspólnocie wiernych Ko-
ścioła katolickiego.

Słowa kluczowe: Kościół katolicki, powszechność, inkluzywizm, sakramenty, Duch 
Święty

1. Wstęp

Zasięg działania Kościoła od ponad dwóch tysięcy lat wymuszał na 
nim niejako konieczność poszukiwania dróg dojścia do tych, którym chciał 
objawić Ewangelię Chrystusa oraz tłumaczyć ją tym, którzy przyjęli ją za 
prawdę objawioną. Powołanie Kościoła do zwiastowania Radosnej No-
winy o Chrystusie wyrasta przecież od Niego samego. Polecił On swoim 
uczniom głosić Ewangelię wszelkiemu stworzeniu oraz udzielać chrztu 
w Imię Trójcy Świętej na znak początku nowego życia i zmycia z siebie 
„starego człowieka” uwikłanego w grzech. Sakrament chrztu, który jest 
właśnie tym duchowym momentem opowiedzenia się po stronie Boga i Jego 

1 Pierwotna wersja artykułu ukazała się w Warszawskich Studiach Pastoralnych (2; 
2016) 87-105. Względem pierwszej wersji zmodyfikowany został w jednym słowie tytuł 
artykułu oraz dopisany został krótki cytat z encykliki Mit Brennender Sorge Piusa XI.
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przykazań, powinien stanowić żyzny grunt ziemi, na której wzrasta wiara 
i wszystkie elementy z nią związane. Optymistyczny rezultat oczekiwań po-
zostaje przez wzgląd na wiele czynników jedynie pobożnym życzeniem albo 
teoretycznym założeniem nie mającym pokrycia w rzeczywistości. Należy 
zatem skrupulatnie przyjrzeć się od strony przede wszystkim praktycznej 
na rzeczywistość eklezjologiczną z perspektywy przymiotów Kościoła, 
w głównej mierze skutków przewartościowania pojęcia „powszechności”.

2. Wierzę w Kościół

Credo nicejsko-konstantynopolitańskie oprócz fundamentalnego wyra-
zu wiary w Trójjedynego Boga zawiera artykuł wyznania w jeden święty, 
powszechny i apostolski Kościół, chrzest jako element włączenia w Niego, 
który to chrzest zarazem gładzi wszystkie grzechy, zmartwychwstanie ciała 
i żywot wieczny w przyszłym świecie (BF 9,10). Wspomniane credo usta-
nowione jeszcze na długo przed podziałem chrześcijan na tzw. denominacje 
pod wpływem niezgód doktrynalnych jest pomimo tego fundamentem i bazą 
dla konstrukcji sposobu i metody wyrazu późniejszych artykułów wiary, 
charakterystycznych dla danej denominacji chrześcijan. Ogólne i hasłowe 
stwierdzenia pierwszego powszechnego wyznania wiary, stawiającego za cel 
kodyfikację elementarnej nauki Kościoła, otwierają pewnego rodzaju myśl 
nad istotą artykułów tego wyznania odnoszącego się przede wszystkim do 
kwestii eklezjologicznych.

Rozumienie i akceptacja artykułu wiary w Kościół rodzi niemałe źródło 
sporów, tak w perspektywie ekumenicznej jak i już nawet wśród katolickiej. 
Dogmatyka katolicka wypracowała dotychczas bardzo bogate rozumienie pod-
stawowych przymiotów Kościoła. Starożytne wyznanie stało się bazowym 
źródłem do rozwoju (przynajmniej teoretycznego) rozumienia jakości Kościoła 
jako sakramentalnego pośrednika zbawienia, w którym znajdują się wszystkie 
niezbędne i pewne środki procesu zbawczego. Ten mandat, czy też niejako peł-
nomocnictwo zbawcze, Kościół posiada od samego Chrystusa, który przekazuje 
go swoim Apostołom – wybranym, którzy od tej pory stoją na straży świętości 
Kościoła i jakości zbawienia wszystkich ludzi (por. Mk 16,15-18; Mt 28,20).

Artykuły credo nicejsko-konstantynopolitańskiego wyrażają wiarę naj-
pierw w Boga, Ojca Wszechmogącego, Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego. 
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Następnie zaś wyrażona jest wiara w Kościół. Jego Boża geneza jest wyra-
zem wszystkich czterech podstawowych przymiotów, przede wszystkim zaś 
świętości, jako tego, co pochodzi bezpośrednio od Boga. Przyjęcie wiary 
chrześcijańskiej jest zatem nie tylko przyjęciem wiary w Boga i Kościół, 
ale przede wszystkim wiary Bogu i Kościołowi, przez który On sam prze-
mawia. Tym niemniej niemożliwe jest z perspektywy katolickiej odrzucenie 
Kościoła, przy zachowaniu prywatnego odniesienia do chrześcijańskiej 
oferty wiary. Tego rodzaju tendencje stały się już dzisiaj swego rodzaju 
modą społeczną, wykluczającą zwierzchnictwo i autorytet Kościoła wobec 
wiary i moralności. Jest to problem, na który składa się wiele czynników, 
tak zewnętrznych jak i wewnętrznych. Może mieć to jednak bezpośrednie 
powiązanie z niezrozumieniem tego, na jakiej zasadzie Kościół ma być 
powszechny i czy powszechność tę należy rozumieć jako propozycję zba-
wiania za wszelką cenę.

3. Kościół jest powszechny

Znamię powszechności jest zasadniczym elementem Kościoła. Jest to 
cecha, która już według protestanckiego socjologa Maxa Webera stanowi 
odróżnienie od wspólnot sekciarskich, które ze swej natury są organizacjami 
ekskluzywnymi, stawiającymi wysokie wymagania wobec nowych adeptów 
oraz członków, którzy weszli w szeregi danej organizacji2. Z tego rodzaju 
religiologiczną koncepcją powszechności wiązać będzie się omawiany tutaj 
problem. Niemniej jednak katolickość Kościoła to przede wszystkim Jego 
otwarcie się na pośrednictwo zbawienia wszystkich ludzi, którzy w rów-
nym stopniu są najdoskonalszym dziełem stwórczym Boga, na Jego obraz 
i podobieństwo (por. Rdz 1,26). Jest to poniekąd zadanie trudne, ponieważ 
misterium zbawienia jest rzeczywistością, którą uchwycić można jedy-
nie głęboką wiarą. Kościół stara się w każdy możliwy sposób zapewnić 
uniwersalne środki zbawcze, niezależnie od statusu człowieka. Podobnie 
jak w społeczności państwowej znajdują się ludzie różnych kategorii sta-
tusowych, tak w Kościele wszyscy mają możliwość zjednoczyć się we 

2 Por. A. Zieliński, W  okolice  schizmy.  Społeczności  ewangelikalne  wywodzące  się 
z katolickiego ruchu charyzmatycznego (Kraków 2009) 38-39.
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wspólnocie, której Ojczyzną nie jest żadna ziemia wyznaczona historycz-
ną granicą i zarządzana przez osoby sukcesywnie zmieniające się wraz 
z upływającą kadencją, ale jest nią rzeczywistość, której ze swej natury pra-
gnie każdy człowiek – rzeczywistość pokoju, zgody, miłości, doskonałości 
i wiecznej kontemplacji samego Boga.

W tej perspektywie Kościół winien jednoczyć ludzkość pod sztandarem 
wartości religijnych i moralnych przekraczających ziemskie granice. Musi 
to być oferta przedsmaku niebiańskiej autentyczności, której nie sposób 
osiągnąć zaspokajając się dobrami tego świata. Z tego względu Ewangelia 
wymaga przyjęcia wyrzeczeń, które bynajmniej nie są zaczątkiem śmierci, 
ale życia3. Kościół zatem musi uaktualniać w każdym czasie Ewangelię 
Chrystusa, nie czyniąc z niej jedynie spisu zakazów i uwag albo pozostając 
jedynie na elementarnym jej przekazie, czyniąc z niej tylko zabarwienie 
wobec najprostszych ekspresji religijnych ludzi, ale nieustannie rozwijać 
świadomość chrześcijańską wiernych wyrażającą się w zadeklarowanej 
tożsamości religijnej oraz prawidłowych formach kultycznych właściwych 
istocie chrześcijaństwa.

Powszechność w wymiarze głoszenia Słowa Bożego wiąże się nie-
odłącznie z apostolskością Kościoła oraz jego jednością, tzn. wspólnotą 
lokalnych Kościołów głoszących zawsze tę samą naukę katolicką. Nie da 
się odłączyć wiary od Kościoła, ponieważ to Kościół posłany jest do jej gło-
szenia na zasadzie najwyższego autorytetu, a nie jakiejś otwartej propozycji 
lub, co gorsza, prywatnych opinii ludzi wobec pewnych kwestii religijno-
-moralnych (por. 2P 1,19-21). Niemniej Kościół musi zawsze wsłuchiwać 
się w głos swoich wiernych, mając na uwadze inną rzeczywistość wymiaru 
ich życia w stosunku chociażby do życia kapłańskiego. Nie można robić 
przepaści między Kościołem a wiernymi, ponieważ w każdy sposób mija 
się to z celem Kościoła i jego apostolską misją głoszenia i duszpasterskiej 
troski. Powszechność zatem jest ogromnym wyzwaniem, który nie może być 
rozumiany jako usilne przyjmowanie za wszelką cenę ludzi i pozostawianiu 
ich właściwie samym sobie.

Świadomość powszechności to również świadomość jego świętości, 
czyli, krótko mówiąc, zachowania takiego standardu, który nie odbiega od 
zasady sakralnego wymiaru Kościoła. Świętość eklezjalna nie może być 

3 Por. Y. de Montcheuil, Wykłady o Kościele (Warszawa 1956) 78. 
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jedynie formułą teologiczną albo zasadą szeroko opisywaną w podręczni-
kach dogmatyki. Nie można oddzielić świętości od praktyki i wewnętrznego 
życia wspólnoty. Musi być ona zatem czymś, co przepełnia wszystkie stany 
Kościoła, duchowieństwo i świeckich. Nie należy jej jednak utożsamiać 
wyłącznie z osobistą świętością poszczególnych wiernych, ponieważ nie 
jest ona wypadkową jednostek, które należą do Kościoła4. Z tego wzglę-
du nie należy postrzegać świętości Kościoła na zasadzie historycznego 
bilansu cnót i grzechów wiernych katolickich. Już biblijne analogie poka-
zują, ze Kościół jest wspólnotą ludzi zmagających się z grzechem. Jezus 
Chrystus przedstawia to chociażby w swojej przypowieści o chwaście (por. 
Mt 13,24-30)5. Apostołowie Chrystusa również nie pozostali wierni swo-
jemu Panu – Judasz go sprzedał, Tomasz w Niego zwątpił, zaś Piotr się Go 
zaparł, a mimo to na nim Chrystus zapowiedział budowę swojego Kościoła 
(por. Mt 16,18-19). Świętość jest zatem zadaniem postawionym konkretne-
mu człowiekowi przez samego Boga, aby poprzez swoją wiarę i wspólnotę 
Kościoła, pomimo osobistych upadków i skłonności do grzechu, realizował 
nieustannie ten ideał i potrafił odczytywać go w konkretnej rzeczywistości 
swojego życia (por. KK 40).

Gwarantem tej drogi ma być dany w dniu Pięćdziesiątnicy Duch Święty, 
który prowadzi Kościół od początku jego istnienia. Koncentruje On w sobie 
wszystkie właściwości prawidłowego funkcjonowania Kościoła w każdym 
wymiarze, gdyż jest On Duchem Prawdy (J 16,13), właściwej pobożności 
(Rz 8,26) oraz żywotności Kościoła, który jako „Boski oddech” pozwala 
trwać przy życiu Mistycznemu Ciału Chrystusa oraz jego członkom. Kościół 
zatem jako „sakrament Ducha Świętego” musi nieustannie wsłuchiwać się 
w Jego głos (por. Ap 2,7), aby nieustannie udoskonalać się na wzór Jego 
Bożej świętości oraz z radością wyczekiwać zbawienia świata.

4. Powszechny czyli odarty z jakości?

Tak jak zostało wspomniane wcześniej, teologia wypracowała i nadal 
wypracowuje bogactwo pewnych modeli i teorii przymiotów Kościoła, 

4 Por. Y. de Montcheuil, Wykłady o Kościele, 90.
5 Por. także: W. Kalinowski, J. Rychlicki, Dogmatyka katolicka (Poznań 1954) 95-96.
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przede wszystkim w wymiarze jego świętości i powszechności. Założenia 
jednak pozostają w praktyce jedynie założeniami, ponieważ nie spełniają one 
swoich jakości i wizji, dając wrażenie dogmatycznych prawideł oderwanych 
od rzeczywistości eklezjalnej.

Wola powszechnego zbawienia rodzaju ludzkiego wyrażona już w kano-
nicznym Liście św. Pawła do Tymoteusza6 stawia przed Kościołem trudne 
zadanie prowadzenia wiernych w ramach dróg zbawienia. Nie wystarczy 
sakramentem chrztu włączyć kogoś w Kościół i oczekiwać w ramach zasa-
dy ex opere operato jakiegoś cudownego wzrostu wiary. Sakramenty jako 
znaki łaski Bożej stanowią pewną wolę otwarcia się człowieka na łaskę 
przynależną danemu sakramentowi. Znaczy to tyle, że są one początkiem 
w odkrywaniu tajemnicy łaski, którą dany sakrament obdarowuje. Konieczna 
jest tu zatem, oprócz osobistej chęci wzrostu duchowego, pomoc Kościoła 
jako elementarnego pośrednika zbawczego w wymiarze kultycznym oraz, 
co najważniejsze, wymiarze posługi Słowa.

Wydaje się zatem rzeczą zupełnie zbędną udzielanie sakramentów tym, 
którzy nie biorą na poważnie ich istoty w wymiarze zbawczym. Stały się one 
dzisiaj dla wielu jedynie jakimś elementarnym wydarzeniem społecznym 
wpisanym w kulturę. Przysięga składana przed Bogiem nie ma żadnego 
odniesienia praktycznego w kategoriach wiary. Chrzest rozumiany jest jako 
dobry obyczaj lub, co gorsza, magiczny rytuał7 nieniosący za sobą żadnego 
charakteru perspektywicznego. Podobnie bierzmowanie, w którym Duch 
Święty daje wierzącemu zdolność do pełnego odkrycia swojej wiary (KKK 
1303), rozumiane jest już jako swego rodzaju furtka do zostania rodzicem 
chrzestnym lub bezproblemowego wzięcia ślubu kościelnego8. Sakramen-
ty zatem nie są pojmowane jako wola otwarcia się na rozwój Bożej łaski, 
ale swego rodzaju zamknięcia pewnego etapu życia religijnego, w którym 

6 „Jest to bowiem rzecz dobra i miła w oczach Zbawiciela naszego, Boga, który pra-
gnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy” (1Tm 2,3-4).
7 Por. K. Matwiejuk, Nadbużańskie przemyślenia (Siedlce 2013) 77.
8 Tematyka relacji wiary do sakramentów podniesiona została po raz kolejny na po-
czątku grudnia 2015 roku podczas obrad Międzynarodowej Komisji Teologicznej w Waty-
kanie. Komisja, mając na uwadze współczesne tendencje do separowania wiary względem 
sakramentów, odniosła się do przeżywania wiary bez sakramentów oraz logiki udzielania 
sakramentów tym, którzy wiary nie mają. Trwają prace nad wydaniem stosownych do-
kumentów w tej sprawie, por. http://pl.radiovaticana.va/news/2015/12/05/międzynarodo-
wa_komisja_teologiczna_o_wierze_bez_sakramentów/1192357 [16.12.2015].
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sakrament jest kojarzony jako korona czy też uwieńczenie, niemające swoich 
skutków w istocie wiary9.

Powszechność woli zbawczej Kościoła zamyka się zatem w obdarowy-
waniu sakramentami osób kompletnie do tego nieprzygotowanych. Liczy się 
zatem ilość, a nie jakość. Droga po linii najmniejszego oporu z zachowaniem 
jedynie elementarnych wymagań lub ich braku ma swoje jakościowe konse-
kwencje. Praktyka pokazuje, że założenia opracowywane w ramach teologii 
są skutecznie nierealizowane. Chodzi tu przede wszystkim o świadomość 
prawd wiary, która w społeczności wiernych jest znikoma. W przekazie 
kerygmatu wiary nie wystarczy już dzisiaj chociażby metoda św. Pawła 
z Areopagu, który w płomiennej mowie zdołał przyciągnąć nieznaczne grono 
pogan do Chrystusa (Dz 17,16-34), ponieważ kilkunastoletni cykl katechez 
szkolnych czy też niedzielne homilie nie spełniają zazwyczaj swojej na-
uczycielskiej funkcji10. Wiąże się to z podejściem katechetów i duszpasterzy 
do jakości przekazu Słowa. Jest ono zaniedbywane kosztem prostych form 
kultycznych, na rzecz których formułuje się modlitwy wyrażające często 
głębokie przesłanie teologiczne, mające natomiast jedynie funkcję zacho-
wania wiernych w ramach prawidłowego wyrazu modlitwy chrześcijańskiej, 
niemającej jednak wymiaru refleksyjnego nad kontemplowaną tajemnicą.

Szeroka dowolność kultyczna i pewne mechaniczne podejście do mo-
dlitwy rodzi niebezpieczeństwo otwarcia się na różne rodzaje fałszywej 
duchowości. Zawłaszczają one jedynie pewne symbole chrześcijańskie, 

9 Ludwik Wiśniewski w  swoim wywiadzie dla Tygodnika  Powszechnego wskazuje 
m.in. na problematykę przygotowania młodzieży do sakramentu bierzmowania, podczas 
którego księża zdają sobie sprawę, że może to być jedyna okazja do przynajmniej „wzro-
kowego” zapoznania młodzieży z niektórymi praktykami roku liturgicznego: „Kiedyś 
prowadziłem rekolekcje na północy Polski. Patrzę, a na roratach cały kościół młodych 
ludzi. Idę więc do proboszcza i pytam, jak to robi. Odpowiada, że to młodzież do bierzmo-
wania i mają specjalne indeksy potwierdzające obecność w kościele. Po co? «Bo zobaczą 
przynajmniej raz w życiu, czym są roraty». Z innego miasta słyszałem o młodzieży, która 
po bierzmowaniu miała taką tradycję, że w radości, dzień po otrzymaniu sakramentu, 
uroczyście te indeksy paliła. To jest wynik pychy i zarozumialstwa Kościoła. Pan pamięta 
jak z pogardą w Polskim Kościele mówiliśmy podczas ostatniego Synodu o Kościołach 
niemieckim czy francuskim? «U nas są jeszcze ludzie w Kościołach, nie to, co tam, na Za-
chodzie». Czy to nie pycha?”, w: Strzelczyk B., Wiśniewski L., «Naród między chrztem 
a bierzmowaniem», Tygodnik Powszechny (01-02; 2016) 48.
10 Por. L. Grula, «Homilia jako forma katechezy dorosłych», Warszawskie Studia Pasto-
ralne (4; 2015) 115.
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rodząc przeświadczenie jednej z kolejnych form kultycznych w ramach 
chrześcijaństwa. Chodzi tu przede wszystkim o duchowość ezoteryczną, 
szeroko rozpowszechnioną dzisiaj w mediach, oraz synkretyczną duchowość 
dalekowschodnią politeistycznie wplatającą chrześcijaństwo jako jedynie 
jedną z opcji oferty duchowej, z chrześcijaństwem niemającą jednak nic 
wspólnego11.

W ramach samego chrześcijaństwa fideistyczne podejście do kwestii 
wiary wykluczające czynniki racjonalności powoduje szukanie w pobożno-
ści coraz to nowych dróg swego rodzaju fantazji religijnych. Mowa jest tu 
szczególnie o duchowości mirakularnej stawiającej wydarzenia mistyczne 
i cudowne wyżej niż podstawowe objawienie Chrystusa12. Podobnie rzecz ma 
się z duchowością charyzmatyczną, która jako wynik pewnej dogmatycznej 
stagnacji, tak w Kościele protestanckim jak i później katolickim13, otworzyła 
drogę do religijnych schizm, między innymi ze względu na nieporozumienia 
doktrynalne14.

Kościół, wchodząc niejako w ogólnonarodową społeczność, staje się jej 
elementem w wymiarze przenikalnym. Powinno mieć ono widzialny charak-
ter przede wszystkim w osobach ludzi wierzących, którzy na co dzień żyją 
swoją wiarą. Po raz kolejny praktyka pokazuje pewną bezradność duszpaster-
skiej misji Kościoła. Propozycje współczesności godzące często w etyczne 
standardy bronione przez Kościół stają się osią niezgody między hierarchią 
a wiernymi świeckimi. Kościół zaczyna interweniować wówczas, kiedy 

11 Dla przykładu synkretyczny ruch Bhakti Marga (Ścieżka Miłości) założony w 2005 
roku przez Sri Swamiego Vishwanandę, ucznia Sathiego Sai Baby. Jest to ruch, w którym 
uczestniczy również wielu katolików (w tym z Polski), a którego celem jest rzekoma 
pomoc w osiągnięciu ostatecznej jedności z Bogiem: „Sri Swami Vishwananda uczy 
dostrzegać jednoczącą miłość, która wpisana jest w ścieżki wszystkich religii. Łatwość, 
z jaką łączy On elementy duchowości Wschodu z elementami zachodniej tradycji du-
chowej, umożliwia doświadczenie Boga na bardzo osobistym poziomie, niezależnie od 
kultury, płci czy wieku. Sri Swami Vishwananda nie dba o to, w jaki sposób postrzega-
my Boga, ani o to, jak Go nazywamy lub w jakiej formie widzimy, ale o to, czy robimy 
to ze szczerym oddaniem i miłością”, w: http://bhaktimarga.pl/sri-swami-vishwananda/ 
[05.01.2016].
12 Por. M. Żyła, A. Kobyliński, «Religia potrzebuje rozumu», Tygodnik Powszechny 
(49; 2015) 28-31.
13 Por. M. Banaszak, Historia Kościoła katolickiego, t. 4 (Warszawa 1992) 390.
14 Przede wszystkim w  kontekście subiektywnej interpretacji Biblii oraz trudności 
w praktykowaniu kultu maryjnego, por. A. Zieliński, W okolice schizmy, 210-212.
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wprowadzane jest złe prawo, jednak ten radykalizm jest dopiero wynikiem 
zagrożenia. Znamienne jest jednak to, że na gruncie polskim radykalizm 
hierarchii nie odzwierciedla postaw wiernych. Deklaracja przynależności do 
Kościoła katolickiego pozostaje jedynie kwestią płytkiej tożsamości nieiden-
tyfikującej się z głębszym rozeznaniem wartości. Z tego względu Kościół nie 
jest rozumiany jako sakrament zbawienia, ale wręcz przeciwnie jako prze-
szkoda w realizacji osobistego szczęścia. Skupienie się na nawoływaniu do 
opamiętania moralnego w przypadku tzw. „postawienia pod ścianą” będzie 
budzić jedynie w ostatecznym przypadku rozgoryczenie, gdyż moralność 
wiernych zaniedbana została w procesie katechetycznym, zaś ukształtowała 
się współczesnym trendem laickim oferowanym przez kulturę masową.

Radykalizm postulatów nie jest jednak obcy jedynie ludziom świec-
kim. W wielu przypadkach również Kościół nie jest jednomyślny co do 
niektórych kwestii. Dla przykładu postulat 5. przykazania „Nie zabijaj” 
i wołanie papieża Jana Pawła II: „Nigdy więcej wojny”15 przy jednocze-
snym istnieniu Ordynariatów Polowych jest zwyczajnym dysonansem po-
staw16. Jest to wprawdzie bardzo rzadko kontestowane zestawienie, jednak 
pokazuje pewną niekonsekwencję pojmowania radykalizmu społecznego 

15 „Niech mi wolno będzie na tym miejscu powtórzyć słowa, które wypowiedział Pa-
weł VI wobec Organizacji Narodów Zjednoczonych: «Wystarczy przypomnieć, że krew 
milionów ludzi, że niesłychane i niezliczone cierpienia, że daremne masakry i straszliwe 
ruiny sankcjonują ten układ, który łączy was taką przysięgą, jaka winna zmienić przyszłą 
historię świata: nigdy więcej wojny, nigdy więcej wojny! Pokój, tylko pokój winien kiero-
wać losami narodów i całej ludzkości!». http://mateusz.pl/jp99/pp/1979/pp19790607c.htm 
[05.01.2016].
16 Warto jeszcze w tym miejscu wspomnieć o przykładzie Japonii, która od 1946 roku 
twardo przestrzega zapisu 9. punktu swojej konstytucji, w którym naród japoński: „wy-
rzeka się na zawsze wojny jako suwerennego prawa narodu, jak również użycia lub groźby 
użycia siły jako środka rozwiązywania sporów międzynarodowych.” Ponadto: „Dla osią-
gnięcia celu określonego w poprzednim ustępie nie będą nigdy utrzymywane siły zbrojne 
lądowe, morskie i powietrzne ani inne środki mogące służyć wojnie. Nie uznaje się prawa 
państwa do prowadzenia wojny” http://www.pl.emb-japan.go.jp/relations/konstytucja.htm 
[01. 2015]. W związku z narastającymi konfliktami zbrojnymi na świecie, od kilku lat roz-
ważana jest ponowna militaryzacja kraju, dla poprawy jego bezpieczeństwa. Wobec tych 
prób wypowiadają się zdecydowanie japońscy biskupi katoliccy, dla których w odróżnie-
niu od innych państw: „konstytucyjne wyrzeczenie się działań zbrojnych jest drogą do 
pokoju oraz właściwą odpowiedzią udzielaną światu toczącemu wojny i akceptującemu 
przemoc”, w: http://pl.radiovaticana.va/storico/2007/08/08/japonia_kościół_przeciwny_
remilitaryzacji/pol-148793 [16.12. 2015].
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proponowanego przez Katolicką Naukę Społeczną. Akceptacja radykalizmu 
celów (np. szlachetna walka o sprawiedliwość społeczną) wiąże się, co 
jednak nie powinno mieć miejsca, z akceptacją radykalizmu środków wy-
nikających z samej idei militaryzmu (w tym przypadku „zbrodnię pokonaj 
zbrodnią”)17.

Wkraczanie sfery sakralnej tak głęboko w elementy struktur świeckich 
(i odwrotnie) jest poważnym zagrożeniem dla istoty świętości i powszechno-
ści Kościoła. Po pierwsze, poprzez wymieszanie sfer sakralnych i świeckich 
Kościół zatraca sferę sacrum. Jego świętość oraz właściwa misja ewan-
geliczna zostaje poniekąd sprofanowana. Pisma Świętego, w odróżnieniu 
od praktyki koranicznej, nie da się przełożyć na model funkcjonowania 
państwa, gdyż Ewangelia jest niejako konstytucją ojczyzny niebieskiej, wy-
wierającą dobry wpływ na poszczególnych ludzi i całą wspólnotę Kościoła. 
Tymczasem pokusa sakralizacji wielu elementów polityki czy też szeroko 
rozumianych sfer typowo świeckich zaciera granicę pojmowania Kościoła 
w kategoriach powszechności ludzi natchniętych jedną wiarą. Papież Pius 
XI w swojej encyklice Mit Brennender Sorge wymierzonej przeciwko nazi-
zmowi, słusznie w tym względzie wskazywał, że: „Kto ponad skalę wartości 
ziemskie: rasę albo naród, albo państwo, albo ustrój państwa, przedstawicieli 
władzy państwowej albo inne podstawowe wartości ludzkiej społeczności, 
które w porządku doczesnym zajmują istotne i czcigodne miejsce, i czyni 
z nich najwyższą normę wszelkich wartości, także religijnych, i oddaje się 
im bałwochwalczo, ten przewraca i fałszuje porządek rzeczy stworzony 
i ustanowiony przez Boga-Człowieka i daleki jest od prawdziwej wiary 
w Boga i od światopoglądu odpowiadającego takiej wierze”18.

Z tego względu dużym błędem jest postrzeganie swojej wiary zdeter-
minowanej przynależnością narodową (Polak–katolik). Wpisuje się ona 
jednocześnie w pewien system udziału wynikającego z tradycji, kultury 
lub dobrego obyczaju. Wiara staje się jedynie jednym z elementów jedności 
kultury narodu i sama w sobie warunkowana jest przez czynniki świeckie. 
Dochodzi zatem do przebiegunowania pewnych modeli jedności, w których 
dla ludzi wiary korzystniejszym zdaje się być najpierw człowiekiem naro-
du, a dopiero później, z kulturowego nadania, człowiekiem wiary. System 

17 Por. http://www.kns.gower.pl/slownik/radykalizm.htm [05.01. 2016].
18 Pius XI, Encyklika Mit Brennender Sorge, 12.
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powinien być jednak odwrotny – to najpierw wiara powinna być czynnikiem 
jedności i sama w sobie wpływać na jakość jedności narodowej czy cho-
ciażby stanowionego prawa. W społeczeństwie, w którym 93% obywateli 
deklaruje się jako katolicy19, czymś z założenia niedopuszczalnym zdaje 
się stanowienie prawa sprzecznego z normami moralności chrześcijańskiej. 
W przypadku wprowadzania i społecznej akceptacji sprzecznego z tymi 
normami prawa, na nic zdaje się utożsamianie z wiarą, ponieważ jest ona 
jedynie etykietą nieniosącą głębokiej przemiany życia. Tkwienie w takim 
rozumieniu wiary wpływa na swobodne wtłaczanie negatywnych treści 
w świadomość społeczną, które odbijają się później na jego funkcjonowaniu.

Jest to dzisiaj dobitnie zauważalne w krajach zachodniej Europy zdo-
minowanej przez dyktaturę tolerancji i wolności do wszystkiego bez zacho-
wania najmniejszych reguł zdrowego rozsądku. Choć niezaprzeczalne jest, 
że każdy człowiek jest w różnym stopniu determinowany przez wartości 
narodowo-patriotyczne, które we wzajemnym współistnieniu mogą budować 
doskonałe skutki w przestrzeni społecznej i eliminować to, co kojarzone 
jest w ogóle z szeroko pojętą deprawacją wartości ogólnoludzkich. Trzeba 
mieć na uwadze jednak to, aby nie zacierać różnicy pomiędzy wiarą kato-
licką a narodowością, ponieważ istota powszechności Kościoła wykracza 
poza wszystkie zdefiniowane przez ludzi granice, obdarowując ich jedną 
nadzieją zmartwychwstania i królowania w wieczności (por. 1Tm 4,10-11; 
1Kor 15,20-24).

5. Drogi żywotności Kościoła

Ponad dwutysiącletnia historia Kościoła i obchodzony w 2016 roku ju-
bileusz 1050-lecia chrztu Polski jest żywym świadectwem wielkiego dzieła 
Bożego pozostawionego przez Chrystusa w trakcie jego wcielenia. Rze-
czywistość ziemska wywiera na wszystkim, co jest z nią związane, zmiany 
jakościowe. Chodzi tu m iędzy innymi o prawa biologii oraz pewne skutki 
historyczne mające bezpośredni wpływ na obraz danej sprawy. Kościół 

19 Według badań Głównego Urzędu Statystycznego opublikowanego w grudniu 2015 r., 
w: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/inne-opracowania/wyznania-religijne/zycie-reli-
gijne-w-polsce,3,1.html [15.12.2015].
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wpisany w rzeczywistość ziemską i tworzony przez ludzi sam z siebie podle-
ga zmianom formalnym oraz historycznym. Długi, z perspektywy ludzkiej, 
okres istnienia Kościoła zarysował na nim wiele wydarzeń kształtujących 
jego samego od wewnątrz oraz wpływ, jaki Kościół miał na otaczającą 
rzeczywistość. Historyczne naleciałości przebiegunowały jednak pojęcie 
powszechności Kościoła, przez co stał się on na tyle upowszechniony, że 
stracił on niejako na wartości swojego sacrum.

Edward O’Connor, kapłan od początku związany z katolickim ruchem 
charyzmatycznym, stwierdza, że: „Kościół tak często okazuje się nieudol-
ny, nieaktualny, małego ducha. Wydaje się iż nieczęsto daje świadectwo 
w Chrystusie z ufnością, radością i przekonaniem; natomiast wywołuje 
wrażenie iż walczy o utrzymanie swej władzy nad masami, które od niego 
odchodzą”20. Ta bolesna perspektywa pokazuje stan współczesnego Ko-
ścioła coraz bardziej bezradnie podchodzącego do chociażby problematyki 
sekularyzmu społecznego, który aktywnie dominuje i pociąga ku sobie 
rzesze ludzi. O’Connor pisze dalej: „Rzadko zdarza się, aby konwertyci 
byli przyciągani przez Kościół jako źródło duchowej żywotności, wy-
różniającej jego członków od innych ludzi. Częściej natomiast musimy 
usprawiedliwiać się, dlaczego wywieramy wrażenie, iż jako społeczność 
nie wydajemy się żyć w sposób istotnie lepszy niż ludzie, którzy nie wy-
znają naszej wiary”21.

Nawarstwienia historyczne, przez które przechodził Kościół, upowsze-
dniły jego misję do takiego stopnia, że stał się on w oczach ludzi nieaktualny 
i niemający wobec nich oferty, która skutecznie pociągałaby do radosnej 
zmiany życia. Rytualizacja wielu elementów religii (przede wszystkim mo-
dlitwy), mechaniczny sposób działania struktur kościelnych oraz wyrazu 
wiary nie ma związku z szeroko pojętym życiem, ale stanowi o nudnej 
stagnacji, swego rodzaju depresyjnym marazmie z którego należy się wy-
rwać22. Oczywiście nie da się podać od razu gotowych rozwiązań, ponieważ 
problem jest głęboki i złożony. Pewna stałość Kościoła w tradycji społecznej 
doprowadziła do zaniechania działań właściwych Jego misji. Z tego względu 
pojmowany jest on już dzisiaj z perspektywy czysto zinstytucjonalizowanej, 

20 E. O’Connor, Ruch charyzmatyczny w Kościele (Warszawa 1984) 179.
21 Por. E. O’Connor, Ruch charyzmatyczny w Kościele, 179.
22 Por. E. O’Connor, Ruch charyzmatyczny w Kościele, 180.
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czyli z optyki jedynie kości, nie zaś jako żywotne Ciało, w którym nieustan-
nie uwidacznia się aktywna forma duchowej egzystencji.

Jej gwarantem jest niewątpliwie Duch Święty, którego rola została 
dzisiaj znacząco zmarginalizowana. Kościół potrzebuje dzisiaj odnowy 
w Duchu Świętym. Nie chodzi tu wprawdzie o wspólnotę charyzmatyczną, 
ale o samą ideę znaczenia i doniosłej roli Ducha Świętego w Kościele. To 
właśnie dzięki Jego sprawczej mocy apostołowie zgromadzeni w Wieczer-
niku, dostąpiwszy napełnienia Nim, wyszli odważnie głosić Ewangelię 
i zachęcać do nawrócenia (por. Dz 2,14-41). Stał się On dla nich energią, 
która pozwoliła im porzucić wcześniejsze obawy i zacząć tworzyć Kościół 
poza ścianami miejsca, w którym się gromadzili.

Biblijny obraz chrześcijańskiej wspólnoty pierwotnej jest nad wyraz 
aktualny w perspektywie ponadhistorycznej działalności Kościoła. Otwarcie 
się na działanie łaski Pięćdziesiątnicy wiąże się według kardynała Leo Su-
enensa z dwoma elementami. Po pierwsze, jest to wewnętrzne nawrócenie 
danego chrześcijanina, które uzdalnia go do odnalezienia swojego miejsca 
w Kościele. Związane jest to z uświadomieniem sobie wielkiej wartości 
Kościoła jako sakramentu zbawienia (por. KK 1), w którym Bóg działa naj-
pełniej i w którym rozwija się pełna zdolność wyrazu cnót chrześcijańskich. 
Po drugie, na wzór apostołów, którzy otrzymali Ducha Świętego w darze 
Pięćdziesiątnicy, jest wyjście z małej przestrzeni Wieczernika z własnym 
świadectwem życia chrześcijańskiego i przede wszystkim umiejętnością 
odczytania w konkretnej sytuacji jakości własnej wiary23.

Odkrycie własnego posłannictwa chrześcijańskiego jest zatem porzuce-
niem obaw i odważnym wyjściem do świata z konkretnym odniesieniem do 
rzeczywistości. Nie chodzi tu oczywiście o jakąś nadinterpretację postawy 
chrześcijanina, wedle której upatruje się w świecie w każdy możliwy sposób 
jakiegoś zagrożenia w postaci nihilizmu, wobec którego wychodzi się z za-
gorzałą formą chrześcijańskiego fundamentalizmu jako recepty na duchową 
pustkę świata. Posiadanie Ducha i Jego osobisty kult w świątyni własnego 
ciała (1Kor 6,19-20) to umiejętność wejścia w przestrzeń społeczną oraz 
właściwego umiejscowienia proporcji między tym, co świeckie, a stricte reli-
gijne. Nie jest to zatem rezygnacja z bezpiecznych form chociażby spędzania 

23 Por. B. Dembowski, «I Europejska Konwencja Liderów Katolickiej Odnowy Chary-
zmatycznej», w: M. Babraj, Otrzymacie Jego moc (Poznań 1985) 121-122.
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wolnego czasu ze względu na stereotypowe uprzedzenia. Posiadanie Ducha 
jest właśnie tą emanacją świętości, która pozwala wyrażać się w taki sposób 
w każdej sytuacji życia. Jest ona formą poszukiwania i odnajdywania Boga 
nie tylko w pobożnej modlitwie. Świętość powinna stać się elementem życia 
każdego członka Kościoła, a nie być jedynie jakąś zewnętrzną manifestacją 
do osiągania konkretnych celów (por. Mt 6,5-6). 

Aktywna kooperacja człowieka z Duchem Świętym jest w tym wzglę-
dzie gwarantem właściwego rodzaju modlitwy osobistej oraz wspólno-
towej, gdyż „każda autentyczna forma pobożności pochodzi od Ducha 
Świętego i w Nim się wyraża” (DPLiL 186). W tym względzie potrzeba 
jest uporządkowania wielu kwestii kultycznych, w których bardzo często 
dochodzi do zagarniania wielu funkcji trynitarnych przez postaci świętych 
(szczególnie przez osobę Matki Bożej)24. Jest to problem, który należy 
rozwiązać, aby żywa wiara opierała się najpierw na kulcie Osób Trójcy, 
dopiero później zaś przede wszystkim na naśladowaniu aspektów ży-
cia wyniesionych na ołtarze, którzy w doskonały sposób odzwierciedlali 
w sobie cnoty wiary. Jest to ważny aspekt, który pozwoli uniknąć swego 
rodzaju dowolności w poszukiwaniu własnej tożsamości duchowej, bardzo 
często, jak zostało wspomniane już wcześniej, zakrawającej o synkretyzm 
religijny i różne formy bałwochwalstwa.

Kościół powinien stać się zatem żywą katedrą Ducha Świętego, Jego 
wspólnotą kultyczną, w której nieustannie uobecniają i realizują się duchowe 
dary Pięćdziesiątnicy, która niejako wyrwała apostołów z zamkniętych drzwi 
Wieczernika. Duch Święty zamieszkuje Mistyczne Ciało Chrystusa i jest 
sprawcą eklezjalnego „my”25, czyli podstawowej zasady Kościoła, który jest 
wspólnotowy. Duch jest w tym względzie elementarną regułą wszystkich 
przymiotów Kościoła, nadając im niezbywalną wartość teandryczną.

24 O problemie zastąpienia postaci i  roli Ducha Świętego przez Maryję w pobożności 
katolickiej wypowiadali się zdecydowanie teologowie: H. Mühlen, Y. Congar, R. Laurentin, 
L.J. Suenens oraz S.C. Napiórkowski, por. G. Bartosik, Mediatrix in Spiritu Mediatore. Po-
średnictwo Najświętszej Maryi Panny jako uczestnictwo w pośredniczącej funkcji Ducha 
Świętego w świetle teologii współczesnej (Niepokalanów 2006) 304-312.
25 Por. F. Blachnicki, «Chrystus i Duch Święty u początków Kościoła. Pneumatologiczny 
wymiar Kościoła i jego konsekwencje pastoralne», w: M. Marczewski, Duch, który jedno-
czy. Zarys pneumatologii (Lublin 1998) 204.
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6. Zakończenie

Wielowiekowa tradycja Kościoła doprowadziła do znaczącego roz-
woju wspólnoty eklezjalnej oraz reguł w niej panujących na płaszczyźnie 
kultycznej, zwyczajowej oraz prawnej. Daje się jednak odnieść wrażenie, 
że żywotność historyczna jest diametralnie niewspółmierna z żywotnością 
wewnętrzną Kościoła, która ograniczona została do minimum przez wzgląd 
na to, że jego powszechność i świętość, poprzez różne czynniki, sprowadzone 
zostały do powszedniości.

O ile Kościół w swym założeniu był, jest i zawsze będzie święty, o tyle 
obraz świętości kształtowany jest świętością wiernych. Nie chodzi tu rzecz 
jasna o stworzenie wspólnoty wyłącznie ludzi świętych na wzór starożytnej 
wspólnoty montanistów lub donatystów, którzy chcieli odmawiać powrotu 
do Kościoła tym, którzy pod wieloma względami zgrzeszyli lub upadli 
w wierze. Prawdziwa wiara musi wiązać się z nieustannym wzrostem oraz 
budowaniem określonej tożsamości religijnej w ramach Kościoła. Z tego 
względu jego powszechność musi być koherentna ze świętością i nie roz-
warstwiać się wraz z oddalaniem się od założeń teologicznych.

Wiara, która rodzi się ze słuchania (Rz 10,17), powinna być rozbu-
dzana tą biblijną metodą z uwzględnieniem jakości i trafności przekazu, 
szczególnie w dzisiejszych czasach, w znaczący sposób wpływających na 
świadomość społeczną. Wzajemne przenikanie się przymiotów Kościoła 
w praktyce, które od samego początku dochodziły do głosu w świadomości 
wyrazu wiary, powinny być fundamentem całej eklezjologii katolickiej, aby 
zachować stabilność i jakość zasad wiary w samej świadomości wspólnoty 
wiernych, którzy są najpełniej twórcami Kościoła, aby nieustannie poprzez 
niego byli „doskonałymi, jak doskonały jest Ojciec nasz niebieski” (Mt 5,48).
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Powszechność Kościoła i jej konsekwencje

The universality of the Church and her consequences. That is about 
contemporary problems resulting from the inclusivism of the Roman 

Catholic Church in Poland

The Nicean-Constantinopol creed contains confessing into one, saint, universal and apo-
stolic Church in the final article of faith. It is expressing the awareness of the quality of 
the Church in four of him vital statistics. Conditioning historically considerably affected 
understanding all properties and the level of their being. The article has the task of descri-
bing contemporary forms of redefining attributes of the Church on Polish land, above all in 
relation to comprehending not necessarily well comprehended the universality which has 
its quality consequences in ties faithful of the Roman Catholic Church.

Keywords: Catholic Church, universality, inclusivism, sacraments, The Holy Spirit
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Analiza porównawcza posługi subdiakona 
w obrzędach Mszy Świętej według Mszałów 

Jana XXIII i Pawła VI

W Kościele katolickim obrządku łacińskiego subdiakoni byli integralną częścią ducho-
wieństwa do 1972 roku. Oznacza to, posługa subdiakonów była przewidziana nie tylko 
podczas obrzędów liturgicznych praktykowanych według ksiąg obowiązujących przed re-
formami, ale również i w obrzędach sprawowanych według Mszału Rzymskiego z 1970 
roku. Porównanie funkcji subdiakona w Mszale Jana XXIII i pierwszym wydaniu Mszału 
Pawła VI pozwala stwierdzić znaczące ograniczenie roli subdiakonów w odnowionym ry-
cie przy jednoczesnym zachowaniu rozumienia tej posługi w liturgicznym akcie Kościo-
ła. Na podstawie liturgii mszalnej można zauważyć, że subdiakonat był traktowany jako 
funkcja pomocnicza wobec kapłanów i diakonów, jednocześnie jednak rubryki ukazywały 
subdiakonów jako osoby posiadające wyróżnione miejsce w hierarchii kościelnej.

Słowa kluczowe: subdiakon, Ministeria quedam, Ritus servandus, ordo missae, posługi 
liturgiczne

1. Wprowadzenie

Osoby uczestniczące w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego nie są 
zapewne zaskoczone widokiem osoby pełniącej funkcję subdiakona w tzw. 
Mszy uroczystej. O ile wierni zdają sobie sprawę z roli subdiakona w tzw. 
vetus ordo, o tyle jednak zapewne niewielu z nich wie, że posługa subdiakona 
była również przewidziana po wprowadzeniu nowego Mszału za pontyfikatu 
Pawła VI w ramach celebracji tzw. novus ordo. Pierwsze wydanie Mszału 
Rzymskiego z 1970 roku bowiem przewidywało taki obrzęd Mszy, w którym 
swoją funkcję miał pełnić również subdiakon.

Taka sytuacja nie trwała jednak długo, ponieważ już w 1972 papież 
wydał dokument Ministeria quaedam, mocą którego święcenia subdia-
konatu zostały usunięte, a obowiązki wyznaczone dotąd subdiakonom 



39

Analiza porównawcza posługi subdiakona

miały zostać rozdzielone pomiędzy lektorów i akolitów1. Wskutek tego 
niewiele osób wie nawet, jak taka Msza z udziałem subdiakonów miała 
wyglądać i jakie funkcje zostały w ogóle dla subdiakona przewidziane 
podczas celebracji tzw. novus ordo. Z drugiej strony ze względu na spore 
zmiany w rycie mszalnym jest rzeczą interesującą, w jakim zakresie nowy 
obrządek wpłynął na samo rozumienie funkcji subdiakona i pełnionych 
przez niego obowiązków.

Celem niniejszego opracowania będzie ustalenie roli subdiakona i ro-
zumienie jego posługi mszalnej na tle dokonanych w rycie rzymskim 
zmian po II Soborze Watykańskim. Żeby osiągnąć postawiony cel badaw-
czy, autor zestawi ze sobą obowiązki nakładane na subdiakona w starym 
i nowym rycie Mszy Świętej. Ponieważ tzw. novus ordo przewidywało 
posługę subdiakona tylko w pierwszym wydaniu Mszału, w związku z tym 
właśnie to wydanie posłuży za tekst źródłowy2. W odniesieniu do tzw. 
vetus ordo za tekst źródłowy posłuży ostatnie wydanie Mszału sprzed 
wprowadzenia nowego rytu Mszy Świętej. Będzie to zatem Mszał wydany 
za pontyfikatu Jana XXIII3. Opracowanie składać się będzie z dwóch za-
sadniczych części. Najpierw nastąpi zestawienie obowiązków subdiakona 
w poszczególnych rytach Mszy Świętej. Następnie będzie miało miejsce 
przedstawienie implikacji wynikających z porównania roli subdiakona 
podczas liturgii w obu Mszałach. Na końcu nastąpi podsumowanie prze-
prowadzonych analiz.

1 Dokument ten faktycznie znosił wszystkie święcenia niższe, ponieważ odtąd włą-
czenie do stanu duchownego nie wiązało się z przyjęciem tonsury, ale diakonatu. Same 
zaś święcenia niższe uznane zostały jedynie za posługi, które dokument pozwalał udzielać 
również wiernym świeckim. Zob. Paweł VI, «Motu proprio Ministeria quaedam [1-4]», 
w: AAS 64 (1972) 531-532. Por. także Cz. Krakowiak, «Nowe dekrety o zniesieniu niż-
szych święceń i święceniach diakonatu», Collectanea Theologica 43 (3; 1973) 79. Por. 
M. Reinecke, «Święcenia i posługi», Christianitas 14 (2003/2003) 49.
2 Tekstem źródłowym dla analizy roli subdiakona w nowym rycie jest zatem: Missale 
Romanum ex Decreto Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II Instauratum Auctorita-
te Pauli PP. VI Promulgatum. Editio i Juxta Typicam (1970).
3 Tekstem źródłowym dla analizy roli subdiakona w starym rycie jest zatem: Missale 
Romanum ex Decreto SS. Concilii Tridentini Restitutum Summorum Pontificum Cura Re-
cognitum. Editio Typica (1962). Wybór tej wersji Mszału jest o tyle zasadny, że właśnie 
ona służy za podstawę celebrowanych obecnie Mszy w nadzwyczajnej formie rytu rzym-
skiego.
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2. Obowiązki subdiakona w poszczególnych rytach mszalnych

W celu porównania posługi mszalnej subdiakona według Mszału Jana 
XXIII i Pawła VI należy przywołać obowiązki, jakie miał mieć do spełnie-
nia subdiakon w poszczególnych rytach. Najpierw zostaną przeanalizowa-
ne wymagania stawiane subdiakonowi w Mszale Jana XXIII, a następnie 
w Mszale Pawła VI.

2.1 Obowiązki subdiakona według Mszału Jana XXIII

Szczegółowe przepisy dotyczące posługi subdiakona w rycie Mszy 
Świętym według Mszału Jana XXIII z 1962 znajdują się w tzw. Ritus 
servandus umieszczonym w Rubrykach generalnych Mszału. Zamiesz-
czone tam opisy wyraźnie rozróżniają pomiędzy Mszą recytowaną a uro-
czystą4, umieszczając opis posługi subdiakona oraz diakona w dalszych 
punktach rubryk. W rubrykach samego ordo missae zadania subdiakona 
zostały przedstawione bardzo pobieżnie, samych zaś wzmianek o nim 
jest zaledwie kilka.

Podczas procesji na wejście subdiakon miał wraz z diakonem towa-
rzyszyć celebransowi po jego lewej stronie. Wszyscy trzej ministrowie 
zobowiązani byli do kroczenia w procesji z nakrytymi głowami i złożonymi 
na klatce piersiowej dłońmi. Aż do momentu okadzania ołtarza rubryki nie 
specyfikowały sposobu zachowania się subdiakona5. Dopiero w związku 
z obrzędem okadzenia pojawia się informacja o tym, że subdiakon ma to-
warzyszyć kapłanowi i przyklękać podczas przechodzenia przed krzyżem. 
Na czas odczytywania introitu oraz wezwania Kyrie eleison subdiakon zo-
bowiązywany był do stawania po prawej stronie diakona6. Gdy natomiast 
miał być inicjowany hymn Gloria in excelsis Deo, rubryki wymagały od 
subdiakona zajęcia miejsca za plecami diakona pośrodku stopni ołtarza, 

4 Przez Mszę uroczystą należy rozumieć Mszę z  udziałem diakona i  subdiakona, 
przez Mszę recytowaną natomiast taką Mszę, w  której diakon i  subdiakon nie pełnią 
swojej funkcji.
5 To znaczy, że aż do okadzenia ołtarza rubryki mówiły ogólnie o posługujących cele-
bransowi.
6 Ponieważ introit oraz wezwanie Kyrie eleison odczytywane były po stronie epistoły, 
tam też znajdował się subdiakon.
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ale tylko na czas samej inicjacji7. Następnie subdiakon miał kontynuować 
przyciszonym głosem recytację hymnu po lewej stronie celebransa8. W od-
niesieniu do kolekty9 rubryki stwierdzają jedynie lapidarnie, że subdiakon 
wraz z diakonem znajdowali się w tym czasie za celebransem.

Jeżeli epistoła miała być czytana przez subdiakona, ten pod koniec 
odczytywania kolekty10 zobowiązany był do wzięcia epistolarza i prze-
niesienie go opartego na klatce piersiowej od ołtarza. Po udaniu się we 
właściwe miejsce przyklękał przed ołtarzem, odchodził nieco na stronę 
epistoły i tam śpiewał lekcję zwrócony w kierunku ołtarza. Po wykonaniu 
tej czynności i przyklęknięciu subdiakon wracał do celebransa, przed 
którym znowu przyklękał, całował jego dłoń i otrzymywał błogosławień-
stwo11. Następnie przenosił Mszał na stronę Ewangelii i udawał się po 
lewej stronie diakona w procesji na proklamację Ewangelii. To właśnie 
subdiakon był zobowiązany do podtrzymywania ewangeliarza na czas 
śpiewania Ewangelii oraz do przyniesienia celebransowi ewangeliarza 
do ucałowania. W pewnych sytuacjach subdiakonowi powierzone było 
przyniesienie bursy i kielicha na ołtarz12. Jeżeli to czynił, musiał zostać 
nakryty welonem naramiennym.

Podczas obrzędów ofertorium subdiakon wraz z diakonem udawali się 
na stronę epistoły, gdzie subdiakon podawał kielich diakonowi, by po chwili 
wytrzeć go puryfikaterzem13 i przekazać diakonowi ampułkę z winem. Am-
pułkę z wodą natomiast przedstawiał celebransowi i po odmówionym przez 
kapłana błogosławieństwie wlewał odrobinę wody do kielicha. Po ofiaro-
waniu kielicha subdiakon brał patenę w prawą dłoń, nakrywał ją końcami 

7 Hymn Gloria in excelsis Deo intonowany był przez celebransa pośrodku ołtarza.
8 Analogiczne zachowanie subdiakona przewidziane było podczas odmawiania wyzna-
nia wiary.
9 Taka nomenklatura nie funkcjonuje ani w rubrykach Mszału Jana XXIII, ani w Ritus 
servandus. Zamiast niej używa się terminu „oracja”.
10 Jeżeli odczytywanych było więcej niż jedna kolekta, subdiakon zobowiązany był do 
powyższej czynności podczas ostatniej z nich.
11 Błogosławieństwa nie otrzymywał w przypadku celebracji Mszy za zmarłych. Subdia-
kon nie całował wtedy również dłoni celebransa.
12 Dotyczyło to sytuacji, gdy nie było odmawiane Credo. W innym przypadku bursę 
przynosił diakon.
13 Subdiakon dawał kielich diakonowi po to, by ten przekazał celebransowi znajdującą 
się na nim patenę z chlebem.
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welonu naramiennego, udawał się za plecy celebransa, przyklękał i tam 
trzymał uniesioną patenę aż do końca modlitwy Pańskiej14.

Przed modlitwą Libera nos subdiakon przyklękał, szedł do ołtarza po 
stronie epistoły, wręczał patenę diakonowi, ponownie przyklękał i wracał 
na swoje miejsce za celebransem. Na czas odmawiania modlitwy Agnus Dei 
zobowiązany był do przejścia na lewą stronę celebransa. Podczas obrzędów 
przekazywania znaku pokoju subdiakon otrzymywał znak pokoju od diakona 
i przekazywał go akolicie15. Na czas komunii kapłana subdiakon razem z dia-
konem stali głęboko pochyleni w stronę ołtarza. Według rubryk subdiakon 
był w uprzywilejowanej pozycji, jeżeli chodzi o przyjęcie Komunii i czynił 
to wraz z diakonem przed innymi komunikującymi. W trakcie puryfikacji to 
subdiakon nalewał wina z ampułki, czyniąc to po prawej stronie celebransa. 
On również oczyszczał, przygotowywał oraz odnosił kielich na kredencję. 
Rubryki zobowiązywały subdiakona do zwrócenia się podczas ludu na czas 
rozesłania.

2.2 Obowiązki subdiakona według Mszału Pawła VI

W samych rubrykach ordo Mszału Pawła VI z 1970 roku ani razu nie mówi 
się o posłudze subdiakona. Jego funkcję podczas liturgii zostały zatem okre-
ślone tylko w Ogólnym wprowadzeniu do Mszału Rzymskiego. Ogólny opis 
posługi subdiakona został przedstawiony w nr. 65 Ogólnego wprowadzenia do 
Mszału Rzymskiego: „Subdiakonowi udziela się święceń po to, by usługiwał 
przy ołtarzu i pomagał kapłanowi i diakonowi. Przede wszystkim powierza 
mu się przygotowanie ołtarza i naczyń liturgicznych oraz czytanie Epistoły”16.

Szczegółowe czynności przewidziane dla subdiakona zostały opisane 
w nr. 142-152 Ogólnego wprowadzenia do Mszału Rzymskiego. Podczas 

14 Obrzęd trzymania pateny przez subdiakona był pomijany w  przypadku celebracji 
Mszy za zmarłych. Rubryki zaznaczały jeszcze, że subdiakon przystępował nieznacznie do 
ołtarza na krótko przed rozpoczęciem odmawiania hymnu Sanctus. Por. J. Ziółkowski, 
Mały ceremoniał dla kleryków i kapłanów (Poznań 1957) 43.
15 Rubryki wspominają również o możliwości przekazania przez subdiakona znaku po-
koju w chórze. W takim przypadku czynił to przed przekazaniem znaku pokoju akolicie.
16 Warto zwrócić uwagę na zastosowaną w tym punkcie terminologię. O ile tutaj czyta-
nie przed Ewangelią jest nazwane „epistołą”, o tyle w ordo missae funkcjonuje pod nazwą 
prima (secunda) lectio.
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przygotowania do Mszy Świętej subdiakon miał odziewać się w albę i tunikę. 
W odniesieniu do tej drugiej szaty przepisy pozwalały na jej niezakładanie 
w przypadku jej braku lub niższej rangi celebrowanej liturgii. Jako że korzy-
stanie z humerału i cingulum zostało uzależnione od kroju alby, zakładanie 
tych szat przez subdiakona nie było obligatoryjne.

Podczas obrzędów wstępnych Mszy Świętej przepisy przewidywały trzy 
potencjalne funkcje dla subdiakona. Po pierwsze, mógł on nieść ewangeliarz. 
W takim przypadku poprzedzał kapłana albo diakona. Po drugie mógł nieść 
krzyż procesyjny. Wtedy jego miejsce wyznaczone było pomiędzy dwoma 
lucyferariuszami. Po trzecie, mógł po prostu nie nosić żadnych przedmiotów. 
W takim razie kroczył on w procesji obok celebransa.

Po oddaniu ołtarzowi rewerencji subdiakon razem z kapłanem i diako-
nem miał podchodzić do ołtarza. Jeżeli w procesji na wejście niósł ewan-
geliarz, kładł go na ołtarzu i razem z kapłanem oraz diakonem miał poca-
łować ołtarz. Jeżeli w liturgii korzystało się z trybularza, subdiakon miał 
towarzyszyć kapłanowi przy jego boku podczas okadzeń. Następnie był 
zobowiązany do udania się do miejsca przewodniczenia, aby usługiwać 
celebransowi w miarę potrzeby.

Podczas liturgii słowa jemu zostało przypisanie odczytanie lekcji przed 
Ewangelią. Ogólne wprowadzenie do Mszału Rzymskiego zaznaczało, że 
kiedy subdiakon zakończył czytanie, miał powrócić do miejsca, gdzie znaj-
dował się kapłan. Jeżeli w liturgii korzystało się z trybularza, przed aktem 
proklamacji Ewangelii był zobowiązany do asystowania kapłanowi podczas 
nakładania kadzidła. Następnie miał udać się w towarzystwie diakona na 
ambonę i usługiwać mu podczas czytania Ewangelii. Po tej akcji liturgicznej 
miał powracać w towarzystwie diakona do miejsca przewodniczenia.

Podczas przygotowania darów to właśnie subdiakonowi została przy-
pisana rola przygotowania ołtarza. Według Ogólnego wprowadzenia do 
Mszału Rzymskiego czynił to jednak w towarzystwie innych członków 
asysty17. Gdyby w liturgii było przewidziane odebranie darów od ludu, 
subdiakon był zobowiązany do asystowania kapłanowi i diakonowi. Po 
tym akcie szedł do ołtarza i podczas obrzędu mieszania wina z wodą, to on 
właśnie miał wlewać wodę do kielicha. Jeżeli podczas Mszy korzystało się 

17 Diakon w tym czasie miał znajdować się razem z kapłanem na miejscu przewodnicze-
nia.
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z trybularza, był zobowiązany do asystowania kapłanowi podczas okadzeń 
darów oraz ołtarza.

Podczas odmawiania przez kapłana modlitwy eucharystycznej miej-
sce subdiakona zostało wyznaczone w pobliżu ołtarza, nieco za kapłanem. 
Ogólne wprowadzenie do Mszału Rzymskiego nakazywało mu usługiwać 
przy Mszale w przypadku, gdyby jego pomoc była wymagana. Podczas ob-
rzędu przekazania znaku pokoju subdiakon mógł otrzymać znak pokoju od 
diakona i przekazać go innym członkom asysty znajdującym się w pobliżu.

Gdy udzielana była Komunia, przepisy dawały mu pierwszeństwo do 
przyjęcia Komunii pod dwiema postaciami po diakonie. Pod koniec liturgii 
eucharystycznej był zobowiązany do pomocy diakonowi podczas obrzędów 
puryfikacji naczyń liturgicznych. Po wypełnieniu tego zadania miał powracać 
razem z diakonem do kapłana.

Na koniec liturgii, podczas obrzędów zakończenia, subdiakon razem 
z kapłanem i diakonem podchodził do ołtarza w celu ucałowania go na znak 
czci. Następnie oddawał należną ołtarzowi rewerencję i wracał do zakry-
stii w procesji na wyjście. Ogólne wprowadzenie do Mszału Rzymskiego 
zaznaczało, że miał odchodzić, zajmując takie samo miejsce, jak podczas 
procesji na wejście.

3. Implikacje wynikające z analizy porównawczej funkcji 
subdiakona w obu wersjach Mszału

Z dokonanego zestawienia można wskazać na trzy zasadnicze grupy 
konkluzji dotyczących funkcji subdiakona. Po pierwsze, należy podkreślić 
wspólne w obu wersjach Mszału rozumienie posługi subdiakona podczas 
Mszy Świętej. Po drugie, na podstawie jego funkcji można zauważyć miej-
sce zajmowane w hierarchii kościelnej przez subdiakona. Wreszcie, warto 
wyakcentować zauważalną redukcję wymagań stawianych subdiakonowi 
podczas liturgii.

3.1 Rozumienie funkcji subdiakona

Rola subdiakona według nr. 65 Ogólnego wprowadzenia do Mszału 
Rzymskiego Pawła VI została określona jako usługiwanie przy ołtarzu, 
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pomaganie celebransowi i diakonowi oraz przygotowanie ołtarza, naczyń 
liturgicznych, jak też czytanie epistoły18. Przy zestawieniu tych funkcji 
z opisami posługi subdiakona w Mszale Jana XXIII można zauważyć to 
samo rozumienie funkcji subdiakona podczas liturgii.

Według rubryk Mszału Jana XXIII to subdiakon odczytywał epistołę. 
Przepisy Mszału Pawła VI również nakładały na niego zobowiązanie od-
czytania lekcji przed samą Ewangelią. W obu rytach mszalnych subdiakon 
posługiwał przy ołtarzu i naczyniach liturgicznych. W liturgii celebrowanej 
według rytu z Mszału Jana XXIII to subdiakon przynosił kielich na ołtarz, 
podawał ampułkę z winem, nalewał wodę oraz troszczył się o patenę. Według 
przepisów zawartych w Mszale Pawła VI subdiakon miał przewodniczyć 
asyście przygotowującej ołtarz, asystować przy odbiorze darów od wiernych 
oraz wlewać wodę do kielicha.

Ważne jest również miejsce zajmowane przez subdiakona podczas litur-
gii, gdyż pokazywało ono ministra jako osobę towarzyszącą celebransowi. 
Według rubryk Mszału Jana XXIII naturalnym miejscem subdiakona miała 
być pozycja obok kapłana. Subdiakon towarzyszył celebransowi podczas 
procesji na wejście i okadzeń ołtarza, w obecności kapłana odmawiał hymn 
Gloria in exclesis Deo oraz wyznanie wiary. Podobnie funkcja subdiakona 
przestawiona jest w Mszale Pawła VI. Według Ogólnego wprowadzenia 
do Mszału Rzymskiego subdiakon miał towarzyszyć celebransowi podczas 
procesji na wejście19, zasypania kadzidła i okadzeń. Co więcej, zajmował 
on miejsce przy boku kapłana w miejscu przewodniczenia i w obecności 
celebransa opuszczał prezbiterium podczas procesji na wyjście.

W obu rytach można również wskazać na takie elementy, z których 
wynikała funkcja subdiakona jako osoby posługującej diakonowi. Według 
Ritus servandus Mszału Jana XXIII subdiakon posługiwał diakonowi pod-
czas proklamacji Ewangelii, przytrzymując mu ewangeliarz. Diakonowi 
również podczas ofertorium podawał kielich oraz ampułkę z winem. Jemu 
także przekazywał patenę zaraz po modlitwie Pańskiej. Warte podkreślenia 

18 Por. B. Nadolski, Leksykon liturgii (Poznań 2006) 1480; W. Boguniowski, «Osobli-
wości obrzędowe święceń kapłańskich w używanych w Polsce pontyfikałach średnio-
wiecznych», w: S. Koperek, Ante Deum stantes (Kraków 2002) 133; W. Głowa, «Posługi 
i funkcje w zgromadzeniu liturgicznym», w: B. Nadolski, Mszał księgą życia chrześcijań-
skiego (Poznań 1989) 329.
19 Pod warunkiem, że nie miał nieść krzyża albo ewangeliarza.
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jest również to, że podczas obrzędu przekazania znaku pokoju przepisy 
nakazywały diakonowi przekazanie znaku pokoju właśnie subdiakonowi, 
podkreślając tym samym bezpośrednią zależność subdiakona od diakona. 
Według Ogólnego wprowadzenia do Mszału Rzymskiego Pawła VI sub-
diakon w towarzystwie diakona miał udawać się do miejsca proklamacji 
Ewangelii (jak też z niego wracać) i towarzyszyć diakonowi podczas tego 
aktu. On również miał pomagać diakonowi podczas puryfikacji naczyń litur-
gicznych. Także i w tym rycie przepisy przewidywały, że to on otrzymywał 
znak pokoju od diakona.

3.2 Podkreślenie miejsca zajmowanego w hierarchii

Kiedy w Kościele katolickim funkcjonowała rozbudowana instytucja 
święceń, aspekt hierarchiczny kapłaństwa był wyraźniej zaznaczony niż po 
reformach w tej dziedzinie. Subdiakon zajmował ściśle określone miejsce 
w hierarchii kościelnej pomiędzy akolitą a diakonem. Z jednej strony stał 
ponad osobami posiadającymi tzw. święcenia niższe, z drugiej jego posługa 
była traktowana jako najniższy stopień z tzw. święceń wyższych20.

W obu rytach liturgicznych to miejsce subdiakona w hierarchii ko-
ścielnej było w mniejszym lub większym stopniu zaznaczone. Podpo-
rządkowanie subdiakona diakonowi według Mszału Jana XXIII było 
podkreślone przez zajmowanie miejsca za plecami diakona podczas 
inicjowania przez celebransa hymnu Gloria in excelsis Deo czy wyznania 
wiary. Subdiakon usługiwał również bezpośrednio diakonowi m.in. przez 

20 Dodatkowo warty podkreślenia jest fakt zakładania przez subdiakona manipularza 
podczas celebracji Mszy według Mszału Jana XXIII. Była to szata wskazująca na posia-
danie pierwszego stopnia wyższych święceń, stąd nosił ją również diakon, prezbiter oraz 
biskup. Stuła wskazująca na posiadanie drugiego wyższego stopnia święceń, tj. diakonatu, 
nie była przez subdiakona noszona, co jeszcze wyraźniej pokazywało jego miejsce w hie-
rarchii kościelnej. Trzeba jednak zaznaczyć, że subdiakoni nosili manipularz dopiero od XI 
wieku. Pomimo tego w tym czasie nie było jeszcze zwyczaju przekazywania mu go podczas 
święceń. Zob. A.J. Nowowiejski, Wykład liturgii Kościoła katolickiego,  t. 2: O środkach 
rozwinięcia kultu (Warszawa 1902) 183; E. Górski, Święcenia niższe  i wyższe. Studium 
liturgiczno-historyczne (Sandomierz 1954) 43. Obligatoryjne używanie manipularza 
zostało zniesione jeszcze przed wprowadzeniem novus ordo missae mocą Instrukcji Tres 
abhinc annos. Zob. Święta Kongregacja Obrzędów, «Instrukcja Tres abhinc annos [25]», 
w: AAS 59 (1967) 447. 
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przytrzymywanie mu ewangeliarza podczas aktu proklamacji Ewangelii. 
W niektórych sytuacjach rubryki podkreślały posługę subdiakona skła-
daną celebransowi przez pośrednictwo diakona. Tak było w przypadku 
podawania mu ampułki z winem podczas obrzędów ofertorium czy pateny 
po odmówieniu modlitwy Pańskiej. Mszał Pawła VI w widoczny sposób 
ograniczał już elementy podkreślające bezpośrednie podporządkowanie 
subdiakona diakonowi. Zostały one ograniczone do asystencji diakonowi 
podczas aktu proklamacji Ewangelii, uczestniczenia obok diakona w pro-
cesji do ambony oraz do pomocy przy puryfikacji naczyń liturgicznych 
po obrzędach komunii.

Z drugiej strony oba ryty podkreślały uprzywilejowane miejsce 
zajmowane przez subdiakona w odniesieniu do innych usługujących 
oraz wiernych świeckich. Mszał Jana XXIII czynił to przez uprzywile-
jowanie subdiakona podczas obrzędów przekazania znaku pokoju oraz 
przyjęcia Komunii. W pierwszym przypadku to subdiakon był tym, 
który przekazywał dalej otrzymany od diakona znak pokoju. W drugim 
– przysługiwało mu prawo do przyjęcia Komunii wraz z diakonem przed 
innymi uczestnikami liturgii. Te same elementy podkreślały również 
pierwszeństwo subdiakona przed innymi uczestnikami liturgii w Mszale 
Pawła VI.

3.3 Redukcja wymagań stawianych subdiakonowi podczas 
celebracji Mszy

Porównanie obu rytów Mszy Świętej pod kątem stawianych subdiako-
nowi wymagań i obowiązków pozwala zauważyć widoczną redukcję zadań 
przydzielonych przez rubryki Mszału Jana XXIII względem wymagań za-
pisanych w Mszale Pawła VI. Z jednej strony przejawia się to w likwidacji 
niektórych akcji liturgicznych, w których uczestniczył subdiakon, z drugiej 
zaś strony w ograniczeniu czynności przez niego wykonywanych w tych 
akcjach liturgicznych, które pozostały.

Mszał Pawła VI odciążył subdiakona z obowiązku całowania dłoni 
celebransa po odczytaniu epistoły, przenoszenia Mszału przed aktem pro-
klamacji Ewangelii, przynoszenia celebransowi ewangeliarza do ucałowania 
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oraz z trzymania owiniętej w welon pateny przez cały czas odmawiania 
prefacji i kanonu21.

W odniesieniu do pozostawionych aktów liturgicznych odciążono sub-
diakona z konieczności zajmowania ściśle określonych miejsc podczas 
odczytywania introitu, inwokacji Kyrie eleison, hymnu Gloria in excelsis 
Deo, wyznania wiary, modlitwy Agnus Dei oraz rozesłania. Subdiakon nie 
musiał również nieść lekcjonarza w ściśle określonej przepisami procesji, 
odśpiewywać epistoły w ściśle określony sposób ani podtrzymywać ewan-
geliarza podczas aktu proklamacji Ewangelii.

4. Konkluzje

Celem niniejszego opracowania było ustalenie roli subdiakona podczas 
sprawowania świętych obrzędów oraz rozumienia jego posługi mszalnej 
na tle dokonanych w liturgii zmian po II Soborze Watykańskim. Osiągnię-
cie postawionego celu badawczego stało się możliwe dzięki zestawieniu 
obowiązków subdiakonów według Mszałów Jana XXIII oraz Pawła VI, 
czemu poświęcona była pierwsza część opracowania, oraz wyciągnięciu 
implikacji wynikających z tego zestawienia, czemu poświęcona była druga 
część badań.

Na podstawie przeprowadzonych analiz można zaobserwować, że po-
sługa subdiakona w obu Mszałach była rozumiana podobnie. Subdiakon był 
odbierany jako bezpośredni pomocnik diakona odpowiedzialny za przygo-
towanie ołtarza oraz naczyń liturgicznych. Oba ryty dość wyraźnie podkre-
ślały jego ściśle określone miejsce w hierarchii kościelnej oraz idące za tym 
obowiązki i przywileje.

Warto wreszcie wyakcentować, że obowiązki subdiakona w Mszale 
Pawła VI zostały w znacznym stopniu zredukowane i uproszczone. Ten 
aspekt na tle całości zmian w obrębie liturgii po II Soborze Watykańskim 
nie wydaje się niczym nadzwyczajnym. Jeżeli jednak spojrzy się na niego 
pod kątem późniejszej likwidacji święceń niższych oraz subdiakonatu, to 

21 Już na mocy Instrukcji Inter oecumenici obrzęd trzymania pateny przez subdiakona 
został usunięty. Zob. Święta Kongregacja Obrzędów, «Instrukcja Inter oecumenici» [48], 
w: AAS 56 (1964) 888.
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można snuć przypuszczenia, że ograniczona, i tak naprawdę zbędna, posłu-
ga subdiakona w nowym rycie mogła się w jakimś stopniu przyczynić do 
decyzji Pawła VI z 1972 roku.
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Comparison review of subdeacon service in the Holy Mass according 
to John XXIII’s Missal and Paul VI’s Missal

In Catholic Church roman rite subdeacons were integral clergy part to 1972. That means 
subdeacons’ liturgical service was predicted not only during the Holy Mass celebrated 
according to liturgical books before reforms but also in roman rite celebrated according 
to Paul VI’s Missal published in 1970. The comparison of subdeacons service in John 
XXIII’s Missal and Paul VI’s Missal makes able to claim that in the new rite subdeacon’s 
liturgical service was reduced evidently but at the same time Paul VI’s Missal maintained 
the understanding this service in Mass rite. On the basis of the Holy Mass it can be noti-
ced that subdiaconate was treated as auxiliary function for presbyters and deacons. But in 
the same time missal rubrics show subdeacons as person who possess special position in 
hierarchy.

Keywords: Subdeacon, Ministeria quedam, Ritus servandus, ordo missae, liturgical servi-
ce
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Eklezjalny wymiar chrztu w teologii 
Josepha Ratzingera

W teologii Josepha Ratzingera Kościół i sakramenty zajmują istotne miejsce. W niniej-
szym artykule, w oparciu o jego teksty, ukazano eklezjalny wymiar chrztu, powiązanie 
tego sakramentu z Kościołem, jest on bowiem pierwszym i fundamentalnym sakramen-
tem, na którym opiera się całe życie chrześcijańskie. Udziela on nowego życia, którym jest 
sam Bóg jako communio osób oraz włącza w wierzącą wspólnotę Kościoła, jedną wielką 
rodzinę Jezusa Chrystusa. Eklezjalny wymiar chrztu zasadza się na eklezjalności wiary, 
jest ona zawsze w pierwszym rzędzie wiarą Kościoła, którą nowo ochrzczony przyjmu-
je. Kościół z wyznawaną przez niego wiarą jest tym, co uprzedza wiarę przyjmującego 
chrzest. Chrzest jest także powtórnym narodzeniem z wody i Ducha Świętego otwierają-
cym życie człowieka na Boga i włączającym go do Kościoła. Symbolika wody jest bogata 
i ważna. Oznacza ponowne narodzenie, wejście w śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. 
Ochrzczony jako nowy członek Kościoła jest przez niego podtrzymywany, umacniany, 
ale i sam musi brać odpowiedzialność za Kościół, budować go razem z innymi, stawać się 
żywą świątynią. Nauczanie Josepha Ratzingera obejmuje wszystkie te aspekty i stanowi 
cenny wkład w rozumienie sakramentu chrztu i jego wymiaru eklezjalnego. 

Słowa kluczowe: Joseph Ratzinger, sakrament, chrzest, Kościół, wiara, wspólnota.

1. Wstęp

Ewangelista Mateusz, podobnie jak Ewangelista Marek, kończy 
swoją Ewangelię opisem ostatniego nakazu, jaki przed Wniebowstąpie-
niem pozostawił apostołom Jezus. Mają oni iść na cały świat, udzielając 
chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, oraz nauczać zachowy-
wania wszystkiego, co On im przykazał (por. Mt 28,16-20). Chrzest jest 
pierwszym i fundamentalnym sakramentem, na którym opiera się całe 
życie chrześcijańskie. Niesie on dla człowieka wielorakie skutki, jak 
wyzwolenie z grzechu, odrodzenie się jako prawdziwego dziecka Boże-
go, otwiera bramę do innych sakramentów i darów Ducha Świętego oraz 
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sprawia, że stajemy się dzięki niemu członkami Chrystusa i zostajemy 
wszczepieni w Kościół (KKK 1213). W niniejszym artykule zostanie 
zwrócona uwaga na eklezjalne znaczenie chrztu, na to, jakie konse-
kwencje pociąga on za sobą w wymiarze wspólnotowym, społecznym 
i z czego to wynika. Analizy te oparte zostaną o dorobek J. Ratzingera, 
późniejszego papieża Benedykta XVI, który jest niewątpliwie jedną 
z najważniejszych postaci Kościoła XX i XXI wieku. Szeroko rozumiana 
eklezjologia, refleksja nad istotą i misją Kościoła jest ważnym, o ile 
nie podstawowym, tematem w nauczaniu J. Ratzingera, a jego analiza 
teologiczna pozwoli ukazać źródło i sens eklezjalności sakramentu 
chrztu. To on, jak przypomina Katechizm Kościoła Katolickiego, czyni 
nas członkami Ciała Chrystusowego, czyli Kościoła i z niego rodzi się 
jedyny Lud Boży Nowego Przymierza przekraczający granice narodów, 
kultur, ras i płci (KKK 1267), zaś Sobór Watykański II w Konstytucji 
o liturgii świętej Sacrosanctum Concilium przypomina, że celebracja 
liturgiczna, moment sprawowania sakramentów, jest szczególną mani-
festacją Kościoła, praecipuam manifestationem Ecclesiae1, miejscem 
jego urzeczywistnienia się.

2. Chrzest sakramentem wiary

Sobór Watykański II nazywa sakramenty sakramentami wiary 
służącymi uświęceniu człowieka, budowaniu Kościoła i oddawaniu 
kultu Bogu. Nie tylko zakładają one wiarę jako coś podstawowego, 
fundamentalnego, lecz ją także podtrzymują, umacniają i wyrażają2. 
W spojrzeniu na historię chrztu i sposobu jego udzielania bardzo ła-
two można odnaleźć powiązanie tego sakramentu z wiarą. Od same-
go początku były one ze sobą nierozdzielnie związane, o czym mówi 
sam Jezus w zakończeniu Ewangelii św. Marka: „kto uwierzy i przyj-
mie chrzest, będzie zbawiony” (Mk 16,16). W pierwszych wiekach 

1 Por. Sobór Watykański II, «Konstytucja o liturgii świętej Sacrosanctum Concilium 
[41]», , w: Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje. Tekst  łacińsko-polski 
(Poznań 2008) 71.
2 Por. Sobór Watykański II, «Konstytucja o  liturgii świętej Sacrosanctum Conci-
lium», 59.
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chrześcijaństwa chrzest był związany z trzyczęściowym dialogiem neofity 
z osobą udzielającą mu chrztu. Odwołując się do relacji pochodzącej 
z III wieku z Traditio apostolica Hipolita Rzymskiego, uważanej przez 
J. Ratzingera za przejaw jeszcze starszego i pierwotnego typu chrztu, 
kapłan pytał najpierw o wiarę w Boga Ojca Wszechmogącego, na co 
kandydat odpowiadał: „wierzę” i zanurzano go w wodzie, następnie 
zadawano mu analogiczne pytania o Osobę Syna i Ducha Świętego, po 
których następowało ponowne zanurzenie w wodzie3. Potrójny dialog 
kandydata do chrztu z osobą udzielającą go należy do najstarszej formy 
wyznania wiary, z której rozwinęło się Credo. Ta korelacja ukazuje zatem 
nierozdzielność wiary i sakramentu, są one ze sobą istotowo powiązane. 
„Formuła chrzcielna, w jej najstarszej postaci, była wyznaniem wiary. 
I na odwrót – wyznanie wiary w jego najstarszych postaciach stanowiło 
część sakramentu”4.

Udzielenie sakramentu wiązało się z wyznaniem wiary, a w jej wyznaniu 
mieściło się to, co Kościół uważał za najistotniejsze, czyli wiarę w Trójjedy-
nego Boga. To wyznanie zawierało w sobie wyznanie wiary w Boga w ogó-
le, to, że Bóg jest, istnieje, ale było ono wyznaniem pełni prawdy o Bogu, 
którą objawia nam Syn mówiący o Ojcu i posyłający nam Ducha Świętego. 
„Kościół czyni z człowieka chrześcijanina, wymieniając imię Boga w Trójcy 
Jedynego”5. Tym samym, sakrament wprowadza w wewnętrzne, dyna-
miczne życie samego Boga, który jest Ojcem, Synem i Duchem Świętym, 
wprowadza nas w communio Osób Bożych. Jest to jeden z fundamentów, 
na którym opiera się wymiar wspólnotowy sakramentu chrztu, i jest nim 
prawda o Bogu, który sam jest wspólnotą Ojca i Syna, i Ducha Świętego, 
a przez chrzest człowiek ma udział w tej wspólnocie, która jest zarazem 

3 Por. J. Ratzinger, Formalne zasady chrześcijaństwa. Szkice do teologii fundamental-
nej (Poznań 2009) 39. „W najstarszych znanych nam obrzędach chrztu (Tertulian, Hipolit, 
Ambroży) najbardziej zadziwiające jest to, że nie ma w nich formuły chrztu w jej dzi-
siejszym znaczeniu. Jej miejsce zastępują pytania chrzcielne; Symbol występuje w for-
mie trzech pytań i potrójnej odpowiedzi kandydata, z którymi połączone jest potrójne 
zanurzenie – i taka była właśnie forma udzielania chrztu”. J. Ratzinger, Formalne zasady 
chrześcijaństwa. Szkice do teologii fundamentalnej, 144.
4 J. Ratzinger, Formalne zasady chrześcijaństwa. Szkice do teologii fundamental-
nej, 39.
5 J. Ratzinger, Bóg  Jezusa Chrystusa. Medytacje  o  Bogu  Trójjedynym (Kraków 
2006) 23.
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jednością miłości. Najważniejszym darem chrztu jest więc udział w życiu 
Boga, darem, który otrzymujemy, jest sam Bóg jako communio. „Darem 
Boga jest sam Bóg. (…) On jest jedynym darem na miarę Boga: Bóg nie 
daje jako Bóg niczego innego, jak tylko Boga – siebie samego, a w sobie 
wszystko”6.

Należyte zrozumienie związku wiary z sakramentem chrztu i jego ekle-
zjalnym wymiarem domaga się w tym miejscu szerszego spojrzenia na 
to, czym jest wiara. Podobnie jak chrzest jest darem, którego udziela Bóg 
przez posługę innego, nikt bowiem nie może ochrzcić sam siebie, tak samo 
i wiara jest darem Pana. Kościół nieustannie żyje wiarą przez to, że sam 
ją otrzymał, nie jest ona jego wymysłem, nie on ustala tutaj prawdy i jako 
taki istnieje on jako dar Pana, to On jest jego wiecznie żyjącym źródłem, 
i Kościół musi pamiętać o tym, że przekazując wiarę jako dar, sam nim 
jest7. Wypowiadane podczas chrztu przez kandydata „wierzę”, jest aktem 
głęboko indywidualnym, osobistym, angażującym całe moje „ja”. Sięgając 
jednak do samej istoty wiary, J. Ratzinger podkreśla, że wyrażona wiara 
jest w pierwszym rzędzie wiarą Kościoła. „Kandydat zostaje, można by 
powiedzieć, wszczepiony w decyzję, którą wcześniej podjął Kościół. Wybór 
dokonany przez kandydata to przyjęcie wyboru wcześniej już dokonanego 
przez Kościół”8. Wiara, którą wyznaję, jest wiarą Kościoła, wypowiadane 
„ja wierzę” odsyła do „my wierzymy” wspólnoty Kościoła. Nie oznacza 
to jednak zatracenia osobistego wymiaru aktu wiary, lecz otrzymuje on 
właściwe przyporządkowanie i miejsce w fides Ecclesiae. W akcie wiary 

6 J. Ratzinger, Kościół. Pielgrzymująca wspólnota wiary (Kraków 2002) 43.
7 Por. J. Ratzinger, Formalne zasady chrześcijaństwa. Szkice do teologii fundamental-
nej, 43.
8 J. Ratzinger, Formalne zasady chrześcijaństwa. Szkice do teologii fundamentalnej, 
43. „Wybór ten oznacza wejście w już istniejącą formę życia – formę Kościoła Jezusa 
Chrystusa. Zatem nie jest to niezależna decyzja samego kandydata, lecz z samej swej 
istoty jest to otrzymanie, udział w decyzji podjętej wcześniej przez wierzącą wspólnotę”. 
J. Ratzinger, Formalne  zasady  chrześcijaństwa.  Szkice  do  teologii  fundamentalnej, 43. 
„Wiara chrześcijańska jest pierwszorzędnie, zarówno ontologicznie, jak i historycznie, 
wiarą całego Kościoła – Ciała Chrystusa – a dopiero potem jest wiarą poszczególnych 
wierzących. W tym znaczeniu Kościół zajmuje w ekonomii wiary chrześcijańskiej uprzy-
wilejowane miejsce. Chrześcijanin, wyznając wiarę i odpowiadając na nią swoim życiem, 
przede wszystkim uczestniczy w wierze Kościoła”. J. Królikowski, «Eklezjalne znaczenie 
chrztu», w: W. Gałda, J. Krolikowski, Cz. Noworolnik, Chrześcijańska droga zbawienia 
(Niepokalanów 2012) 76-77.
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pierwszeństwo ma więc głoszone słowo, kerygmat, wiara rodzi się ze słu-
chania i to poprzedza jakiekolwiek myślenie, jest ona zawsze jako dana, 
otrzymana z zewnątrz9.

Człowiek jest istotą społeczną, żyje w czasie konkretnej historycznej 
chwili, która jest historią relacji Boga z człowiekiem i człowieka z innymi. 
To, co posiada, otrzymał od innych, sam dar życia, język, kulturę, wszystko 
to jest darem, który go uprzedza. Podobnie jest z wiarą. Nie przychodzi ona 
do człowieka jako odizolowanego ja, lecz otrzymać ją można tylko od spo-
łeczności, wspólnoty tych, którzy sami uwierzyli już wcześniej, przyjmując 
ten dar oraz przynosząc Boga jako rzeczywistość swej własnej historii10. 
Sam Kościół jako dar Pana i wyznawana przez niego wiara jest uprzednio 
istniejącym podmiotem, bez którego nie można byłoby mieć możliwości 
uwierzenia11, a tym samym możliwości otrzymania daru nowego życia, 
jakim jest chrzest. Eklezjalność tego sakramentu wynika i zasadza się na 
eklezjalności wiary, przymiot ten należy do jej istoty i dlatego, podobnie 
jak wiara, tak i chrzest jest łaską, darem otrzymywanym i zapożyczonym 
od wierzącej wspólnoty Kościoła. 

3. Chrzest jako powtórne narodzenie

Analizując związek sakramentu chrztu z wiarą, zwracano uwagę 
bardziej na formułę chrztu, która początkowo miała formę dialogu, z cze-
go narodził się następnie Symbol Apostolski. Obecnie stosuje się zaś 
jedną formułę trynitarną bez tego dialogu: „Ja Ciebie chrzczę w imię 
Ojca i Syna, i Ducha Świętego”, co uwarunkowane jest tym, że obecnie 
chrzci się głównie dzieci. Należy zatem teraz zwrócić uwagę na materię 
chrztu i jej teologiczne znaczenie, gdyż odgrywa to istotną rolę w teologii 
J. Ratzingera. Po wyznaniu wiary w Trojjedynego Boga następowało 
zanurzenie w wodzie przybierające z czasem formę polania wodą. In-
terpretując bogatą symbolikę wody, J. Ratzinger podkreśla jej podwójny 

9 Por. J. Ratzinger, Wprowadzenie w chrześcijaństwo (Kraków 2006) 91.
10 Por. J. Ratzinger, Formalne zasady chrześcijaństwa. Szkice do teologii fundamental-
nej, 33.
11 Por. J. Ratzinger, Formalne zasady chrześcijaństwa. Szkice do teologii fundamental-
nej, 40.
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wymiar: symbolizuje ona zarówno śmierć, obumieranie, jak i nowe życie, 
ponowne narodzenie. 

W Liście do Rzymian św. Paweł naucza, że chrzest jest zanurzeniem 
w Chrystusa, a przez to jest zanurzeniem w Jego śmierć i pogrzebaniem 
razem z Nim (por. Rz 6,3-4). Odnosząc się do tej nauki św. Pawła, J. Ratzin-
ger sięga do Starego Testamentu, koncentrując się na wydarzeniu przejścia 
Izraelitów przez Morze Czerwone. W Biblii jest ono, podobnie jak słona 
woda morska, symbolem śmierci, niebezpieczeństwa i sił wrogich Bogu12. 
Jednak droga wiodąca przez Morze Czerwone jest drogą do ziemi obie-
canej, jest drogą wiodącą przez głębiny śmierci ku życiu. Tak rozumiana 
symbolika wody, Morza Martwego jest symboliką śmierci i przez to odsyła 
do tajemnicy Krzyża. Wydarzenia ze Starego Testamentu, zwłaszcza te 
związane z doświadczeniem śmierci i ocalenia, stają się antycypacją Krzyża 
Chrystusowego będącego centralnym punktem całej historii zbawienia13. 
Święty Paweł, interpretując chrzest jako udział w śmierci Chrystusa, nie 
zatrzymuje się tylko na Krzyżu, lecz przechodzi do poranka zmartwych-
wstania: „Otóż, jeżeli umarliśmy razem z Chrystusem, wierzymy, że z Nim 
również żyć będziemy, wiedząc, że Chrystus, powstawszy z martwych, 
już więcej nie umiera” (Rz 6, 8). „Nie należy zapominać, że chrzest jest 
sakramentem śmierci, że chrzest zanurza nas w śmierć Chrystusa, że być 
ochrzczonym znaczy przejść przez przemianę śmierci albo wejść w nią, 
żeby w ten sposób wyjść na spotkanie zmartwychwstałemu Chrystusowi”14. 
Chrzest jest zanurzeniem w wodzie, a więc musi nastąpić także wynurzenie. 
Będąc zanurzonym, nie można widzieć dokładnie, nie można żyć, oddychać, 
niebezpieczeństwo śmierci staje się realne, ale jak tylko w chrzcie zosta-
nie się wyciągniętym z wody, to zaczyna się widzieć dokładnie, zaczyna 
się naprawdę żyć, życie staje się naszym udziałem15. Ten, kto ma udział 

12 Por. J. Ratzinger, Teologia liturgii. Opera omnia, t. 11 (Lublin 2012) 174.
13 Por. J. Ratzinger, Formalne zasady chrześcijaństwa. Szkice do teologii fundamental-
nej, 44.
14 J. Ratzinger, Teologia liturgii. Opera omnia, t. 11, 431. „Chrzest jest uczestnictwem 
w Śmierci i Zmartwychwstaniu Chrystusa, współumieraniem z Chrystusem i w ten sposób 
nabywaniem udziału w zmartwychwstaniu jako koniecznym owocu śmierci”. J. Ratzin-
ger, Zmartwychwstanie i życie wieczne. Opera omnia, t. 10 (Lublin 2014) 284.
15 Por. J. Ratzinger, Głosiciele Słowa i słudzy Waszej radości. Opera omnia, t. 12 (Lu-
blin 2012) 471.
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w śmierci Chrystusa, ma także udział w Jego zmartwychwstaniu, nowym 
życiu, które stało się naszym udziałem przez Krzyż Chrystusa. Najlepiej 
obrazuje to Wigilia Paschalna, która, jak mówi J. Ratzinger, jest „wielkim 
świętem chrztu”16, w niej to dokonuje się przejście od śmierci do życia, na 
tym polega istota liturgii tego dnia, sprawując w tym dniu chrzest, Kościół 
doświadcza na nowo mocy Zmartwychwstania. 

Znak wody ma jeszcze jedno, może nawet bardziej oczywiste, znaczenie. 
Jest nim symbol życia, narodzin, symbol źródła jako czegoś życiodajnego. 
Tam, gdzie jest woda, tam jest życie, winna to być jednak w przeciwieństwie 
do tego, co już wcześniej zostało powiedziane, nie woda słona, lecz słodka, 
źródlana. Chrzest, obok tego wymiaru zanurzenia w śmierć Chrystusa, jest 
przede wszystkim nowym narodzeniem, jest przyjęciem daru nowego życia. 
Interpretując tę symbolikę wody, J. Ratzinger przypomina o istniejącym 
w Kościele starożytnym przepisie mówiącym, że chrztu należy udzielać 
„wodą żywą”, czyli płynącą, źródlaną, która ma oznaczać doświadczenie 
początku nowego życia, odsyłając w ten sposób do opisu męki Jezusa u św. 
Jana, który mówi o krwi i widzie wypływającej z otwartego boku Jezusa, to 
przebite serce Jezusa jest niewyczerpanym źródłem nowego życia17. 

Woda oznacza życie, w kontekście chrztu oznacza ona powtórne naro-
dzenie, które się w nim dokonuje. Nie wystarczy samo narodzenie, samo 
życie biologiczne, to, że człowiek istnieje. Chrzest nie jest tylko obrzędem, 
ale jak powiedziano już wcześniej, jest udziałem w śmierci i zmartwych-
wstaniu Chrystusa, stając się tym samym fundamentem nowego, wiecznego 
życia w Bogu. Jest uprzedzającym i podtrzymującym darem Bożej miłości, 
która jest silniejsza niż śmierć18. Stanie się chrześcijaninem możliwe jest 
tylko przez przemianę swego życia, jest aktem głęboko wewnętrznym, jest 
rozpoczęciem nowej egzystencji jako dziecka Bożego, a „chrzest stanowi 

16 J. Ratzinger, Teologia liturgii. Opera omnia, t. 11, 90
17 Por. J. Ratzinger, Teologia liturgii. Opera omnia, t. 11, 175.
18 Por. J. Ratzinger, Kościół – znak wśród narodów. Opera omnia, t. 8/2 (Lublin 2013) 
1233. „Chrzest jest takim właśnie uprzedzającym darem sensu, jest darem Bożego «Tak» 
i tym samym miłości, która jest mocniejsza niż śmierć. Miłości, która uzasadnia życia, 
niezależnie od tego, jaka okaże się przyszłość. […] Tak właśnie powinniśmy rozumieć 
chrzest w naszym życiu. Być ochrzczonym znaczy zanurzać się swym życiem w to «Tak» 
Boga, które mnie uprzedza i mnie podtrzymuje”. J. Ratzinger, Kościół – znak wśród naro-
dów. Opera omnia, t. 8/2, 1233 .
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sakramentalną pieczęć wydarzenia powtórnych narodzin, […] wydarzenia, 
które przenika całe życie chrześcijan”19. Powtórne narodzenie jest wejściem 
w relację z Bogiem dokonującym się przez śmierć mojego zamkniętego ja, 
jest wyzwoleniem z indywidualizmu ku wolności dawania i miłowania20. 
Nikt jednak nie może sam sobie ofiarować tego nowego życia, jest ono, tak 
samo jak wiara, darem otrzymywanym od innych, od wierzącej wspólnoty 
Kościoła.

Z nauki o chrzcie jako powtórnych narodzin rozwinęło się rozumienie Ko-
ścioła jako Matki. Ratzinger nie poświęca jednak w swoim dorobku zbyt wiele 
miejsca na rozwinięcie tego tematu, koncentrując się bardziej na rozumieniu 
Kościoła jako Ciała Chrystusa. Niemniej jednak rozumienie Kościoła jako 
Matki pojawia się u niego właśnie w rozważaniach dotyczących chrztu, gdzie 
powołuje się na Tradycję i nauczanie Ojców21. Odwołując się do nauki św. 
Augustyna o mater ecclesia, stwierdza, że sprawując chrzest, jako sakrament 
powtórnych narodzin, „Kościół po wszystkie czasy pozostaje płodną Matką 
wierzących”22. Dostęp do Boga i ofiarowanego nam przez Niego nowego życia 
otrzymać można zatem tylko w „jedności z Matką – świętym Kościołem Jezusa 
Chrystusa”23. Eklezjalny wymiar chrztu zasadza się więc także na rozumieniu 
Kościoła jako Matki, która ofiaruje nowe życie. Do jego otrzymania potrzeba 
tej Matki, wspólnoty wprowadzającej w wiarę i zwracającej ku Bogu24.

19 J. Ratzinger, Lud i Dom Boży w nauce św. Augustyna o Kościele. Opera omnia, t. 1 
(Lublin 2014) 592. 
20 Por. J. Ratzinger, Teologia liturgii. Opera omnia, t. 11, 90.
21 Choć J. Ratzinger odwołuje się w nauce o Kościele jako Matce do Tradycji i naucza-
nia Ojców, to należy pamiętać, że o takim rozumieniu Kościoła poucza także Sobór Waty-
kański II, w którego to pracach J. Ratzinger brał czynny udział. W konstytucji o Kościele 
w VIII rozdziale poświęconym Maryi sobór stwierdza: „I rzeczywiście Kościół, rozważa-
jąc Jej tajemniczą świętość, naśladując miłość oraz wypełniając wiernie wolę Ojca, dzięki 
przyjmowanemu z wiarą słowu Bożemu sam także staje się matką: przez przepowiadanie 
bowiem i chrzest rodzi do nowego i nieśmiertelnego życia dzieci poczęte z Ducha Świę-
tego i zrodzone z Boga”. Sobór Watykański II, «Konstytucja dogmatyczna o Kościele 
Lumen gentium [64]», w: Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje. Tekst 
łacińsko-polski (Poznań 2008) 249.
22 J. Ratzinger, Lud i Dom Boży w nauce św. Augustyna o Kościele. Opera omnia, 
t. 1, 475.
23 J. Ratzinger, Lud i Dom Boży w nauce św. Augustyna o Kościele. Opera omnia, 
t. 1, 476.
24 Por. J. Ratzinger, Bóg i świat. Wiara i życie w dzisiejszych czasach (Kraków 2005) 61. 
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Chrzest rozumiany jako powtórne narodzenie, wejście w śmierć i zmar-
twychwstanie Jezusa oznacza tak ścisłe z Nim zjednoczenie, że jest przy-
jęciem Jego egzystencji. „Przez przyjęcie egzystencji Jezusa Chrystusa za 
wzór i formę swej ludzkiej egzystencji, przez otrzymanie Pana jako cen-
trum formy swej własnej egzystencji, chrześcijanin zanurza się w Jezusie 
Chrystusie, w pewien sposób zespala się z Nim wewnętrznie i jest z Nim 
«jedno»”25. Przyjęcie egzystencji Jezusa, wejście w Jego los, choć jest 
wydarzeniem głęboko osobistym, to znajduje swoją konkretną realność 
w wymiarze wspólnotowym. Jest to dla J. Ratzingera bardzo ważny element 
trynitarny i eklezjalny teologii chrztu. Jak wiara jest wyznaniem Trójjedy-
nego, tak sakrament chrztu jest momentem wprowadzającym w wewnętrzne 
życie Trójjedynego, który nas usynawia, stajemy się synami w Synu. „My 
sami jesteśmy przeznaczeni do bycia synami i do wejścia w synowską re-
lację do Boga po to, byśmy zostali włączeni w jedność Ducha z Ojcem”26. 
Synostwo Jezusa polega z jednej strony na nieustannej relacji do Ojca, na 
nieustannym otrzymywaniu wszystkiego od Niego, wsłuchiwaniu się w Jego 
Słowo, pełnieniu Jego woli27. Z drugiej strony, wejście w życie Syna oznacza 
udział w Jego proegzystencji, Jego dla, stanowiące centrum człowieczeństwa 
Syna Bożego28. Życie chrześcijanina ma być na wzór Syna byciem dla i w, 
byciem dla innych i we wspólnocie z innymi, dlatego usynowienie zawiera 
moment wejścia w wielką wspólnotę tych, którzy przez wiarę i chrzest stali 
się już synami. „Narodzenie się z Boga oznacza włączenie w całego Chry-
stusa – Głowę i członki”29. 

4. Chrzest jako wejście we wspólnotę Kościoła

Sakrament chrztu rozumiany jako usynowienie, wejście w Chrystusa, 
zwraca naszą uwagę głównie na wymiar wertykalny, na naszą relację do 

25 J. Ratzinger, Lud i Dom Boży w nauce św. Augustyna o Kościele. Opera omnia, 
t. 1, 592.
26 J. Ratzinger, Formalne zasady teologii. Szkice do teologii fundamentalnej, 35-36.
27 Por. J. Ratzinger, Formalne zasady teologii. Szkice do teologii fundamentalnej, 36.
28 Por. J. Ratzinger, Chrystus i Jego Kościół (Kraków 2005) 154.
29 J. Ratzinger, Formalne zasady chrześcijaństwa. Szkice do teologii fundamental-
nej, 37.



Mgr lic. Aleksander Sosnowski

60

Boga, chociaż wejście w Chrystusa, jak zauważono to wcześniej, oznacza 
także udział w Jego proegzystencji, Jego dla, na nawiązaniu relacji z inny-
mi. Niemniej jednak wymiar horyzontalny chrztu widoczny jest najbardziej 
w przynależności do wierzącej wspólnoty Kościoła, jest on jej warunkiem. 
Chrzest jest nową, osobistą relacją z Bogiem, ale jest także nową relacją 
z innymi ludźmi, jest życiem i uczestnictwem we wspólnocie Kościoła 
powszechnego30. Nie należy go jednak redukować tylko do roli aktu so-
cjalizacji, jest on w swej najgłębszej istocie autentycznym aktem narodzin 
otwierającym nowy wymiar życia31. Takie rozumienie chrztu jest szcze-
gólnie potrzebne w sytuacji, gdy mamy do czynienia ze sprowadzaniem 
sakramentu wyłącznie do obrzędu, czynności formalnej, w której Kościół 
rozumie się jako zwykły związek, grupę ludzi, stowarzyszenie. Bez od-
niesienia do Boga traci się w ten sposób wymiar transcendentny ludzkiej 
egzystencji. „Dlatego też do Kościoła nie można zostać przyjętym w sposób 
biurokratyczny, przez dokument lub otrzymanie zaświadczenia; do przyję-
cia do Kościoła konieczny jest sakrament, w którym współdziałają ze sobą 
niebo i ziemia”32. 

Sakrament chrztu jest darem Boga realizowanym przez pośrednictwo 
Kościoła. Wierząca wspólnota, o czym już była mowa, wraz ze swoim wy-
miarem widzialnym, historycznym, jest tym, co uprzedza decyzję kandydata 
o przyjęciu chrztu. Podjęcie decyzji o przyjęciu wiary Kościoła i otrzymania 
chrztu oznacza włączenie w cały Kościół, w wielką wspólnotę wierzących, 
w Kościół triumfujący, a więc tych, którzy cieszą się już oglądaniem Boga, 
Kościół cierpiący, a więc oczekujący w czyśćcu na zjednoczenie z Bogiem, 
i Kościół pielgrzymujący, który karmiąc się na ziemi Słowem Bożym i sa-
kramentami, podąża ku Panu. Najbardziej widocznym skutkiem chrztu jest 
jednak przynależność do Kościoła pielgrzymującego, będącego tu, na ziemi, 
Kościołem widzialnym. Uwidacznia się to w obrzędzie, w którym kapłan 
wraz z asystą udaje się do wejścia kościoła, gdzie zgromadzeni są rodzice 
z dzieckiem i chrzestni, by następnie procesyjnie wejść do wnętrza kościoła. 

30 Por. J. Ratzinger, Kościół – znak wśród narodów. Opera omnia, t. 8/2, 1234.
31 Por. J. Ratzinger, Bóg i świat. Wiara i życie w dzisiejszych czasach, 369.
32 J. Ratzinger, Kościół – znak wśród narodów. Opera omnia, t. 8/2, 1232. „Jest on pro-
cesem trynitarnym, czyli w pełni teologicznym, czymś znacznie więcej niż włączeniem 
w społeczność Kościoła lokalnego, jak dzisiaj często, niestety, bywa błędnie rozumiany”. 
J. Ratzinger, Kościół – znak wśród narodów. Opera omnia, t. 8/1 (Lublin 2013) 539-540.
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Chrzest jest zatem „włączeniem w Ciało Chrystusa, prawnym przyłączeniem 
do widzialnej wspólnoty Bożej”33. Jest ona jako Kościół w swej widzial-
ności i historyczności niejako sakramentem, czyli znakiem i narzędziem 
zbawienia, poprzez które dokonuje się wewnętrzne zjednoczenie z Bogiem 
i jedność całego rodzaju ludzkiego34.

Jedynym ze znamion Kościoła jest powszechność i chociaż obrzęd 
chrztu dokonuje się w Kościele lokalnym, jakim jest diecezja skupiająca 
pod przewodnictwem biskupa wspólnoty parafialne, to oznacza on przyna-
leżność do Kościoła powszechnego. Kościół powszechny w sakramencie 
chrztu uprzedza zawsze Kościół lokalny i to on go tworzy35. Drugim ze 
znamion Kościoła jest jedność. Jest tylko jeden Kościół Chrystusa, wszyst-
kie wspólnoty kościelne tworzą jedno Ciało. Chrzest, który otrzymuje się 
w konkretnym Kościele lokalnym, jest sakramentem włączającym, wszcze-
piającym w jeden Kościół, gdyż istnieje tylko jedno Ciało. „W Kościele nie 
ma obcych. Każdy wszędzie jest u siebie, w domu, a nie tylko gościem. Jest 
to zawsze jeden Kościół, jeden i ten sam”36. Przynależność do Kościoła 
oznacza wejście w jedną wielką wspólnotę, w jedno wielką rodzinę Jezusa 
Chrystusa.

Wejście we wspólnotę Kościoła poprzez łaskę chrztu oznacza podjęcie 
odpowiedzialności za Kościół – trzeba być duchową świątynią zbudowa-
ną z żywych kamieni. Ratzinger nawiązuje do tekstu z 1 Listu św. Piotra 
(1P 2,1-10), który należy uważać za przejaw pierwotnej katechezy chrzciel-
nej i wprowadzenia w chrześcijaństwo37. „Według tego tekstu jeden z pod-
stawowych elementów procesu chrzcielnego stanowi fakt, że ochrzczeni są 
wcielani w nową, rosnącą budowlę, której fundamentem jest Chrystus”38. 

33 J. Ratzinger, Lud i Dom Boży w nauce św. Augustyna o Kościele. Opera omnia, 
t. 1, 596.
34 Por. Sobór Watykański II, «Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium 
[1]», 145.
35 Por. J. Ratzinger, Kościół – znak wśród narodów. Opera omnia, t. 8/1, 540.
36 J. Ratzinger, Kościół – znak wśród narodów. Opera omnia, t. 8/1, 540. „Kto został 
ochrzczony w Berlinie, ten także w Rzymie albo w Nowym Yorku, w Kinszasie, w Banga-
lurze, albo jeszcze gdzie indziej, jest dokładnie tak samo u siebie w domu, jak w Kościele 
swego chrztu. Nie potrzebuje się przemeldowywać, gdyż istnieje tylko jeden Kościół.” 
J. Ratzinger, Kościół – znak wśród narodów. Opera omnia, t. 8/1, 540.
37 Por. J. Ratzinger, Teologia liturgii. Opera omnia, t. 11, 416.
38 J. Ratzinger, Teologia liturgii. Opera omnia, t. 11, 416.
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Przyjęcie chrztu jest udziałem w budowaniu Ciała Chrystusa, chrześcijanin 
jest żywym kamieniem świątyni, która jest miejscem oddawania Bogu kultu. 
Symbolika budowli użyta przez św. Piotra i przypomniana przez J. Ratzin-
gera, przypomina, że Kościół składa się z wielu członków, wielu żywych 
kamieni połączonych wyznawaniem tej samej wiary. Kościołem nie jest się 
w pojedynkę, do jego istoty należy wspólnotowość. Bycie jednym z wielu 
kamieni w wielkiej budowli dobrze to obrazuje. Kościół jest communio 
osób, które razem go budują i nadają mu kształt. Przynależność do niego 
to przyzwolenie, by stać się budowniczym, by budować go razem z innymi 
i by samemu być przez niego kształtowanym. „Być ochrzczonym znaczy: 
wchodzić w życie Kościoła, podtrzymywać go razem z innymi i pozwalać, 
by nas podtrzymywał”39.

5. Podsumowanie

Refleksja nad istotą Kościoła należy do głównych teologicznych te-
matów obecnych w nauczaniu J. Ratzingera. Nie mogło zatem zabraknąć 
w nim podjęcia kwestii związanej z sakramentem chrztu. Jest on pierwszą 
i fundamentalną rzeczywistością udzielającą nowego życia i włączającą 
w Kościół. Eklezjalność tego sakramentu wynika w pierwszym rzędzie 
z jego silnego związku z wiarą, ale rozumianą nie jako indywidualną wiarę, 
myśl, że istnieje coś lub ktoś jeszcze, ale jest to wiara Kościoła i wyznanie 
Trójjedynego Boga objawionego w Jezusie Chrystusie. Tu leży źródło ekle-
zjalności chrztu, tak jak wiara jest darem Boga danym Kościołowi, tak wiara 
w Trójcę i otrzymanie chrztu jest zawsze darem Kościoła, dzieje się tylko 
przez jego pośrednictwo, „moja” wiara jest zawsze wiarą Kościoła, darem 
który uprzedza. Chrzest jest również powtórnym narodzeniem i udziałem 
w życiu Trójjedynego, który sam jest wspólnotą Ojca, Syna i Ducha Świę-
tego, jest aktem ściśle teologicznym, trynitarnym, a przez to także komu-
nijnym. Jest usynowieniem, wejściem w los Jezusa, który jest nieustanną 
relacją z Ojcem i Duchem Świętym. Chrzest oznacza wejście w widzial-
ną, konkretną wspólnotę Kościoła, jest przezwyciężeniem idealizmu i we-
zwaniem do bycia wraz z innymi żywym kamieniem duchowej świątyni. 

39 J. Ratzinger, Kościół – znak wśród narodów. Opera omnia, t. 8/2, 1234.
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Przeprowadzona teologiczna analiza źródeł pozwoliła ukazać najistotniejsze 
elementy eklezjalności chrztu w ujęciu J. Ratzingera. Widząc, jak ważny 
jest to temat dla całej teologii, należałoby w katechezie oraz przepowiada-
niu Słowa Bożego, zwłaszcza w homilii chrzcielnej i homiliach mistago-
gicznych, zwrócić baczniejszą uwagę i dowartościować eklezjalny wymiar 
sakramentu chrztu.
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Ecclesial dimension of baptism in the theology of Joseph Ratzinger

The Church and the sacraments have an important place in the theology of Joseph Ratzin-
ger. This article, based on his writings, shows the ecclesial dimension of baptism, the 
relation of this sacrament to the Church, as it is in fact the first and a fundamental sacra-
ment, which the entire Christian life is based on. It gives new life, which is God himself 
as the communio of persons and includes them in the community of believers within the 
Church, a large family of Jesus Christ. The ecclesial dimension of baptism is based on the 
ecclesial character of faith, as it is always, in the first place, the faith of the Church, which 
the newly baptised person accepts. The Church with its faith is the thing that precedes the 
faith of the person who is baptised. Baptism is also the second birth from the water and 
the Holy Spirit, which opens the life of man to God and integrates him into the Church. 
The symbolism of water is rich and important, because it signifies a new birth, entry in 
death and resurrection of Christ. The baptised person as a new member of the Church is 
sustained by it, strengthened by it, but he must also take responsibility for the Church him-
self, build it together with others to become a living temple. Joseph Ratzinger’s teachings 
cover all these aspects and provide a valuable contribution to the understanding of the 
sacrament of baptism and its ecclesial dimension.

Key words: Joseph Ratzinger, sacrament, baptism, Church, faith, community.
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Prawda i wolność jako fundamentalne wartości 
w „żoliborskim” nauczaniu społecznym 

bł. ks. Jerzego Popiełuszki

Żoliborskie kazania bł. ks. Jerzego Popiełuszki, jak i jego działalność, już na stałe 
wpisały się w historię ojczyzny i Kościoła. Męczennik komunizmu treść swoich kazań 
poświęcił przede wszystkim podstawowym wartościom, które są podstawą dla dobrze 
pojętego rozwoju osoby ludzkiej, a także w prawidłowo funkcjonującym społeczeń-
stwie. Warszawski kaznodzieja wiele miejsca w swoim nauczaniu poświęcił dla praw-
dy, wolności i godności człowieka, sprawiedliwości, solidarności, męstwa, miłości. 
Jego kazania są katechezą, która była skierowana do wiernych w szczególnym mo-
mencie dziejowym naszego kraju. Dlatego też można mówić o nauczaniu społecznym 
bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Fundamentalnymi wartościami dla niezłomnego kapłana 
w jego kazaniach była prawda i wolność. Popiełuszko zauważał, że dążenie do prawdy 
jest nie tylko wpisane w naturę człowieka, ale także w jego powołanie. Podstawą ładu 
społecznego i wewnętrznego spokoju człowieka jest prawda, która wyzwala człowieka 
od zniewoleń i zła. Ks. Popiełuszko w żoliborskich kazaniach akcentował to, co naj-
bardziej stanowi o człowieczeństwie, a więc godność i wolność. Wartości te stanowią 
nieskrępowaną możliwość rozwoju osobowości, społeczeństwa i dążenia do wspól-
nego dobra. Jerzy Popiełuszko bardzo mocno uwydatnił, iż warunkiem zachowania 
godności człowieka jest zachowanie wolności wewnętrznej, nawet gdy zagrożona jest 
wolność zewnętrzna. 

Słowa kluczowe: Jerzy Popiełuszko, nauczanie społeczne, prawda, wolność, godność 
człowieka, msze św. za Ojczyznę

1. Wprowadzenie

We współczesnej historii Polski i Kościoła na ziemi Ojczystej nie brak 
heroicznych świadków, którzy swoim życiem i działalnością w sposób 
szczególny zapisali się na kartach naszych dziejów. Okres zniewolenia ko-
munistycznego Polski po 1945 r. był ciężkim doświadczeniem dla Kościoła 
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katolickiego w kraju1, jednakże patriotyczne i prawdziwie chrześcijańskie 
postawy wielu niezłomnych kapłanów były dla ówczesnych wiernych opar-
ciem i wzorem. Niewątpliwie taką postacią lat osiemdziesiątych minionego 
wieku był ks. Jerzy Popiełuszko2. Kapłan, którego Boża Opatrzność złą-
czyła ze środowiskiem ludzi pracy, stał się osobą publicznie znaną w Polsce 
i w świecie od 1982 r. Wtedy też stały się popularne tzw. Msze Święte za 
Ojczyznę3, które ks. Popiełuszko odprawiał w kościele p.w. św. Stanisława 
Kostki na warszawskim Żoliborzu. Miejsce to stało się dla ludzi zniewolo-
nych systemem komunistycznym pewną „enklawą wolności”. 

Podstawową formą aktywności duszpasterskiej ks. Jerzego Popiełuszki, 
była posługa wynikająca z realizacji powołania kapłańskiego. Koncentrowała 

1 Zob. J. Żaryn, Dzieje Kościoła Katolickiego w Polsce (1944-1989) (Warszawa 2003) 
88-156.
2 Urodził się 14 września 1947 r. w Okopach niedaleko Suchowoli. Jest to teren dzi-
siejszej diecezji białostockiej. Od dzieciństwa odznaczał się wielką pobożnością i gorliwo-
ścią w miłości do Boga i bliźniego. Po ukończeniu szkoły średniej w Suchowoli w 1965 
r. wstąpił do warszawskiego Seminarium Duchownego. Podczas formacji ku kapłaństwu 
został na okres dwóch lat powołany do służby wojskowej. Odbył ją w Bartoszycach, gdzie 
pomimo szykan i szyderstw ze strony wojskowych odważnie odznaczał się przywiązaniem 
do Boga i Kościoła. Święcenia kapłańskie przyjął w 1972. Od roku 1979 był rezydentem 
przy parafii św. Stanisława Kostki w Warszawie na Żoliborzu. Po wprowadzeniu stanu wo-
jennego (1981-1983) zaczął odprawiać Msze Święte za Ojczyznę, które gromadziły tłu-
my wiernych. W spokojnych i rzeczowych kazaniach bronił godności człowieka i narodu, 
a przede wszystkim wzywał do dawania chrześcijańskiego świadectwa w trudnej i bole-
snej rzeczywistości. Organizował pomoc dla rodzin internowanych robotników, których 
otaczał duszpasterską opieką. Po wielu szykanach i prześladowaniach został 19 paździer-
nika 1984 r. uprowadzony i zamordowany przez przedstawicieli Urzędu Bezpieczeństwa. 
Beatyfikowany 6 czerwca 2010 r. Proces kanonizacyjny rozpoczął się 20 września 2014 r. 
w diecezji Crételi we Francji. Por. G.K. Szczecina, Aktualność przesłania moralnego bł. ks. 
Jerzego Popiełuszki w perspektywie przemian społecznych w Polsce po 1989 roku (Nowy 
Sącz 2015) 21-54.
3 Msze św. za Ojczyznę w kościele św. Stanisława Kostki zainicjował ks. prałat Teofil 
Bogucki w październiku 1980 r. Od lutego 1982 r. odprawiano je systematycznie w ostat-
nią niedzielę miesiąca. Wtedy także ks. Bogucki powierzył ks. Jerzemu Popiełuszce ich 
celebrowanie, wygłaszanie homilii oraz wszelkie przygotowania organizacyjne. Kazania 
z nabożeństw za Ojczyznę, począwszy od 17 stycznia 1982 r. do września 1984 r., zostały 
zarejestrowane oraz wydane. Stanowią pewną spójną całość w zakresie nauczania ks. Jerze-
go. Zarejestrowano także parę rozważań modlitewnych, różańcowych i homilie wygłoszo-
nych w kilku miastach Polski. Por. Z. Malacki, «Świadek trudnych czasów», w: Z. Malacki, 
Ksiądz Jerzy Popiełuszko. Kazania 1982-1984 (Warszawa 2004) 6-7; A. Mularska, Święty 
wśród nas. Błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko (Kraków 2015) 344-348.
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się ona wokół liturgii mszalnej i głoszenia Słowa Bożego, które w swojej istocie 
zawiera uniwersalne zasady życia społecznego. Przesłanie to w pełni odpo-
wiadało duchowym potrzebom zebranych wokół ołtarza słuchaczy4. W ciągu 
dwunastu lat życia kapłańskiego ten „męczennik komunizmu” wygłosił wiele 
kazań i przemówień, jednakże największy rozgłos i znaczenie zyskały jego 
kazania wygłoszone podczas wspomnianych już Mszy Świętych za Ojczyznę. 
Podczas tych nabożeństw, w latach 1982-19845, Popiełuszko wygłosił w sumie 
dwadzieścia sześć kazań, które zostały zarejestrowane i wydane6. Stanowią one 
spójną całość „żoliborskiego” nauczania społecznego ks. Jerzego Popiełuszki.

Analizując kazania warszawskiego kapłana pod kątem nauczania społeczne-
go, nie sposób nie odnieść się do ówczesnej sytuacji społeczno-politycznej i histo-
rycznej. Gdyż tylko ugruntowanie słów błogosławionego w specyficznym okresie 
czasowym, daje możliwość poprawnego odczytania jego kazań. Okres, w którym 
ks. Popiełuszce przyszło żyć i nauczać, był wyjątkowy w swoim rodzaju. Gdy 
po raz pierwszy celebrował Mszę Świętą za Ojczyznę w styczniu 1982 r., był to 
trzeci miesiąc obowiązywania stanu wojennego7. Solidarnościowa8 opozycja była 
wówczas w większości internowana, a ci, których władza nie uwięziła, ukrywali 
się. Manifestacje przeciwników ówczesnego systemu były krwawo tłumione, 
a ich uczestnicy aresztowani. Rygory stanu wojennego dławiły wszelką niezależ-
ną działalność. Ten kontekst ma zasadnicze znaczenie dla zrozumienia fenomenu 
ks. Jerzego Popiełuszki i jego kazań. Nauczanie ks. Jerzego stanowiło 

4 Por. G.K. Szczecina, Aktualność  przesłania moralnego  bł.  ks.  Jerzego  Popiełuszki 
w perspektywie przemian społecznych w Polsce po 1989 roku, 55.
5 Popiełuszko odprawił w tym czasie trzydzieści jeden Mszy Świętych za Ojczyznę.
6 Zob. G. Bartoszewski, Ofiara spełniona. Ks. Jerzy Popiełuszko. Msze święte za Oj-
czyznę odprawiane w kościele św. Stanisława Kostki w Warszawie w latach 1982-1984 
(Warszawa 2004) 29-368.
7 W Polsce wprowadzono stan wojenny, a władzę przejęła Wojskowa Rada Ocalenia 
Narodowego (12/13 grudnia 1981 r.-22 lipca 1983 r.). Ograniczono prawa obywatelskie, 
działalność związków i stowarzyszeń, wprowadzono godziny policyjne, zakazano orga-
nizacji strajków. Por. «Stan wojenny», w: B. Petrozolin-Skowrońska, Encyklopedia Popu-
larna PWN (Warszawa 1997) 804-805.
8 We wrześniu 1980 roku przedstawiciele komitetów nowych związków zawodowych 
z zakładów w całej Polsce postanowili utworzyć Niezależny Samorządny Związek Zawo-
dowy „Solidarność”, na czele którego stanął Lech Wałęsa jako przewodniczący. Na fali zwy-
cięstw zaczęły powstawać niezależne od władz stowarzyszenia twórcze i naukowe. Przed 
rejestracją „Solidarność” liczyła 3 mln członków, ruch ciągle się rozrastał. «Solidarność», 
w: B. Petrozolin-Skowrońska, Encyklopedia Popularna PWN (Warszawa 1997) 792-793.
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ewangeliczną odpowiedz na rzeczywistość stanu wojennego, na zło, którego 
doświadczali Polacy. Fenomen tłumów, jakie przychodziły na Mszę Świętą za 
Ojczyznę w żoliborskim kościele, pokazuje, jak bardzo jego słowa były wówczas 
potrzebne i wyjątkowe w swojej istocie9. 

Nauczanie społeczne ks. Jerzego Popiełuszki skupiało się wokół następują-
cych wartości: prawda, wolność i godność człowieka, solidarność, sprawiedli-
wość, męstwo oraz miłość. To tym podstawowym wartościom w życiu człowie-
ka i całego społeczeństwa „męczennik komunizmu” poświęcał wiele miejsca 
i uwagi. Jego kazania można uznać za katechezy na temat powyższych prawd. 
Popiełuszko konsekwentnie głosił potrzebę obecności powyższych wartości 
w życiu społecznym jako fundamentu także dla prawidłowego rozwoju każdej 
jednostki. Dlatego też celem artykułu jest przybliżenie nauczania Błogosławio-
nego, zwłaszcza w kwestii „prawdy” i „wolności”.

2. Świadectwo o Jezusie Chrystusie 

Znamienną rzeczą dla ks. Jerzego Popiełuszki jest, iż swoją posługę 
kaznodziejską, podczas nabożeństw za Ojczyznę w żoliborskiej parafii, 
rozpoczął nie od głoszenia interpretacji nauki społecznej Kościoła, ale od 
wyraźnego wskazania na podstawę życia chrześcijańskiego, jaką jest wier-
ność prawu Bożemu. Wierność ta polega na postępowaniu według naka-
zów sumienna, które winno być prawidłowo uformowane, oraz na trwaniu 
w głoszonej przez pasterzy nauce Kościoła. Podczas pierwszej Mszy Świętej 
odprawianej na początku stanu wojennego zamiast kazania zaproponował 
swoim słuchaczom dłuższą chwilę skupienia w ciszy, zachęcając do wsłucha-
nia się „w głos własnego sumienia”10. Podczas kolejnej w ramach kazania 
cytował obszerne fragmenty oświadczeń biskupów polskich publikowanych 
w związku z wprowadzeniem stanu wojennego11. Było to świadectwo, iż 

9 Por. B. Łoziński, «Nie tylko „zło dobrem zwyciężaj», Gość Niedzielny (20; 2010) 
28-29.
10 J. Popiełuszko, «Homilia z 17 stycznia 1982 r.», w: A. Majewski, Ks. Jerzy Popie-
łuszko. Kazania patriotyczne (Paryż 1984) 15.
11 Cytowane były: «Komunikat Rady Głównej Episkopatu Polski z 15 grudnia 1981 r.», 
w: P. Raina,  Jan Paweł  II, Prymas  i Episkopat Polski  o  stanie wojennym. Kazania,  li-
sty, przemówienia i komunikaty (Londyn 1982) 55-56. Tekst komunikatu jest oparty na 
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„Kościół zawsze staje po stronie prawdy. Kościół zawsze staje po stronie 
ludzi pokrzywdzonych. […] po stronie tych, którym odebrano wolność, 
którym łamie się sumienie”12.

Dwa pierwsze kazania najdobitniej ukazują, na jakich podstawach 
ks. Jerzy opierał swoją posługę duszpasterską i posługę „słowa”. Oba ele-
menty: ludzkie sumienie i nauka Kościoła łączą się bardzo mocno ze sobą, 
są zespolone. Kościół bowiem zawsze stoi na straży ludzkiego sumienia 
i prawdy, dostrzegając w nich miejsce najbardziej intymnego kontaktu czło-
wieka z Bogiem (KKK 1713-1720)13. Dlatego też nie bez powodu to prawda 
była dla ks. Popiełuszki podstawą wszystkich wartości. To ona jest podstawą 
fundamentu, na którym człowiek może budować swoje jestestwo. Drugim 
elementem, gdy idzie o prawidłowe funkcjonowanie człowieka i społeczeń-
stwa, jest dobrze pojęta wolność. To te dwie wartości, prawda i wolność, były 
kluczowymi dla żoliborskiego kaznodziei i w jego nauczaniu społecznym.

Jerzy Popiełuszko w swoich kazaniach często nawoływał, iż obowiąz-
kiem chrześcijanina, który to obowiązek wynika z przyjęcia sakramentu 
chrztu, jest dawanie świadectwa o Prawdzie – Jezusie Chrystusie. Również 
obecność wartości, prawdy, w życiu każdego człowieka jest dla warszaw-
skiego kaznodziei podstawą w budowie osoby ludzkiej. Fundamentem ładu 
w społeczeństwie i w życiu jednostek jest prawda, która dla chrześcijanina 
ma znaczenie wyjątkowe, gdyż według Pisma Świętego oznacza moc, która 
wyzwala człowieka od zła i podstawę, na której chrześcijanin powinien bu-
dować swoje życie. Uosobieniem tej prawdy jest Syn Boży – Jezus Chrystus. 
W swoim życiu określił siebie jako Prawdę, dając tej prawdzie świadectwo 
w męce i zmartwychwstaniu. Wierność Chrystusowi, Jego posłannictwu, 
jest w codzienności chrześcijan świadectwem życia prawdą (por. J 14,6)14. 

tłumaczeniu Francuskiej Agencji Prasowej. Ze względu na zastrzeżenia gen. Wojciecha 
Jaruzelskiego oryginał nie został publicznie ogłoszony w Polsce. Por. «Homilia abp Józe-
fa Glempa, wygłoszona 16 stycznia 1982 r. w Bazylice Archikatedralnej w Warszawie», 
w: J. Glemp, Nauczanie pasterskie 1981-1982 (Poznań 1988) 197; «List pasterski Episko-
patu Polski z 19 stycznia 1982 r.», L’Osservatore Romano 1 (2; 1982) 37.
12 J. Popiełuszko. «Homilia z 28 lutego 1982 r.», w: A. Majewski, Ks. Jerzy Popiełusz-
ko. Kazania patriotyczne (Paryż 1984) 18-20.
13 Por. M. Pokrywka, «Prawda», w: J. Nagórny, K. Jeżyna, Jan Paweł II. Encyklopedia 
Nauczania Moralnego (Radom 2005) 417-419.
14 Por. Jan Paweł II, «Orędzie na Światowy Dzień Pokoju. Prawda siłą pokoju», Chrze-
ścijanin w świecie 1 (10; 1980) 109-115; Por. Potterie I., «Prawda», w: X. Leon-Dufour, 
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Popiełuszko w jednym z kazań mówił: „Piłat postawił pytanie, które było, jest 
i będzie ciągle aktualne: «Co to jest prawda?» (J 18,38). Dla chrześcijanina 
odpowiedź jest dość prosta. Dał nam ją sam Chrystus, kiedy powiedział o so-
bie: «Ja jestem drogą, prawdą i życiem» (J 14,6). Chrystus jest więc Prawdą. 
I wszystko, co On głosił, jest prawdą. Kłamstwo nie miało dostępu do Jego ust. 
Za prawdę, którą głosił, oddał swoje życie. […] Prawda i męstwo to wartości 
bardzo ważne w życiu każdego człowieka, a zwłaszcza w życiu chrześcijanina. 
[…] Prawda jest bardzo delikatną właściwością ludzkiego rozumu. Dążenie  
do prawdy wszczepił w człowieka sam Bóg. Stąd w każdym człowieku jest 
naturalne dążenie do prawdy i niechęć do kłamstwa. Prawda zawsze łączy 
się z miłością, a miłość kosztuje, miłość prawdziwa jest ofiarą, stąd i prawda 
musi kosztować. Prawda, która nic nie kosztuje jest kłamstwem”15. Świado-
me życie człowieka „w prawdzie” wynika przede wszystkim z obowiązku 
wierności Bogu oraz wierności wobec sumienia, „które jest miernikiem 
prawdy”16. Dlatego tak istotne i fundamentalne jest, by to właśnie owa 
prawda zajmowała kluczowe miejsce w życiu każdego człowieka, zwłasz-
cza chrześcijanina. Popiełuszko mówił: „Piszą kobiety więzione w For-
donie: „Chcemy wyjść na wolność, ale nie za wszelką cenę. Nie za cenę 
wyrzeczenia się własnych ideałów, nie za cenę zdrady samego siebie…»17. 
[…] Postawmy życie w prawdzie na pierwszym miejscu, jeżeli nie chce-
my, by nasze sumienie porosło pleśnią. Słowo prawdy, życie w prawdzie 
może kosztować, jest czasami ryzykowne. Ale jak mówił prymas kardynał 

Słownik Teologii Biblijnej (Poznań 1985) 763-768.
15 J. Popiełuszko, «Homilia z 27 maja 1984 r.», w: A. Majewski, Ks. Jerzy Popiełuszko. 
Kazania patriotyczne (Paryż 1984) 178. Por. J. Popiełuszko, «Homilia z 26 września 1982 
r.», w: A. Majewski, Ks. Jerzy Popiełuszko. Kazania patriotyczne (Paryż 1984) 65-67; 
J. Popiełuszko, «Homilia z 30 stycznie 1983 r.», w: A. Majewski, Ks. Jerzy Popiełuszko. 
Kazania patriotyczne (Paryż 1984) 97-101; J. Popiełuszko, «Homilia z 27 marca 1983r.», 
w: A. Majewski, Ks.  Jerzy  Popiełuszko.  Kazania  patriotyczne (Paryż 1984) 110-113; 
J. Popiełuszko, «Homilia z 24 kwietnia 1983 r.», w: A. Majewski, Ks. Jerzy Popiełuszko. 
Kazania patriotyczne (Paryż 1984) 118-123; J. Popiełuszko, «Homilia z 26 czerwca 1983 
r.», w: A. Majewski, Ks. Jerzy Popiełuszko. Kazania patriotyczne (Paryż 1984) 134-138.
16 J. Popiełuszko, «Homilia z 31 października 1982 r.», w: A. Majewski, Ks. Jerzy Po-
piełuszko. Kazania patriotyczne (Paryż 1984) 73.
17 Fordon to miasto o charakterze przemysłowo-handlowym w okolicach Bydgoszczy. 
W XIX wieku utworzono tam dom poprawczy dla kobiet. W okresie międzywojennym 
pełnił on funkcję więzienia dla kobiet skazanych w procesach politycznych, a w stanie wo-
jennym (1981-1982) – obozu dla internowanych działaczek „Solidarności”.
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Stefan Wyszyński: «Tylko za plewy się nie płaci. Za pszeniczne ziarno 
prawdy – trzeba zapłacić…»18. Nie sprzedawaj swoich ideałów za miskę 
ciepłej soczewicy. Nie sprzedawaj swoich ideałów, kupcząc twoim bratem”19. 
Przykładem i Światkiem Prawdy jest Jezus Chrystus, który całym życiem, 
śmiercią i zmartwychwstaniem dał świadectwo Prawdzie20.

Wytrwałe zabieganie o prawdę powinno przejawiać się w odróżnieniu 
jej od kłamstwa i w dawaniu świadectwa w życiu prywatnym i społecznym. 
Męczennik komunizmu mówił także, co przeciwstawia się prawdzie i nie 
służy jej rozwojowi: „Żyć w prawdzie to być w zgodzie ze swoim sumie-
niem. Prawda zawsze ludzi jednoczy i zespala. Wielkość prawdy przeraża 
i demaskuje kłamstwa ludzi małych, zalęknionych. Od wieków trwa nieprze-
rwana walka z prawdą. Prawda jest jednak nieśmiertelna, a kłamstwo ginie 
szybką śmiercią. Stąd też, jak powiedział […] kardynał Stefan Wyszyński: 
«Ludzi mówiących w prawdzie nie trzeba wielu. Chrystus wybrał niewielu 
do głoszenia prawdy. Tylko słów kłamstwa musi być dużo, bo kłamstwo 
jest detaliczne i sklepikarskie, zmienia się jak towar na półkach, musi być 
ciągle nowe, musi mieć wielu sług. […] By opanować całą technikę za-
programowania kłamstwa, trzeba wielu ludzi. Tak wielu ludzi nie trzeba, 
by głosić prawdę. Może być niewielka gromadka ludzi prawdy, będą nią 
promieniować. Ludzie ich sami odnajdą i przyjdą z daleka, by słów prawdy 
wysłuchać…»21. […] nie służy rozwojowi prawdy kłamstwo i półprawdy 
płynące szeroką rzeką w środkach masowego przekazu. […] cenzura, która 
swoje ostrze kieruje nie przeciwko złu, […] narzucanie światopoglądu, […] 
więzienie ludzi za ich przekonania, […] przemoc i demonstracja sił […]. 
Podstawowym warunkiem wyzwolenia człowieka ku zdobywaniu prawdy 

18 Z. Peszkowski, Kromka chleba. Wybór myśli z pism i przemówień J. Em. Ks. Prymasa 
Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Prymasa Polski, na każdy dzień roku (Londyn 1972) 12.
19 J. Popiełuszko, «Homilia z 27 lutego 1983 r.», w: A. Majewski, Ks. Jerzy Popiełuszko. 
Kazania patriotyczne (Paryż 1984) 108. Por. J. Popiełuszko, «Homilia z 27 czerwca 1982 
r.», w: A. Majewski, Ks. Jerzy Popiełuszko. Kazania patriotyczne (Paryż 1984) 41-43; 
J. Popiełuszko, «Homilia z 26 września 1982 r.», w: A. Majewski, Ks. Jerzy Popiełuszko. 
Kazania patriotyczne (Paryż 1984) 65-68; J. Popiełuszko, «Homilia z 26 lutego 1984 r.», 
w: A. Majewski, Ks. Jerzy Popiełuszko. Kazania patriotyczne (Paryż 1984) 170-174.
20 Por. G.K. Szczecina, Aktualność  przesłania moralnego  bł.  ks.  Jerzego  Popiełuszki 
w perspektywie przemian społecznych w Polsce po 1989 roku, 56-61.
21 S. Wyszyński, «„Nauczycielu prawdomówny!” – Do nauczycieli Warszawy», w: S. Wy-
szyński, Nauczanie społeczne 1949-1981 (Rzym 1981) 173. 
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i życia prawdą, jest zdobycie cnoty męstwa. Oznaką chrześcijaninowi nie 
może wystarczyć tylko potępienie zła, kłamstwa, tchórzostwa, zniewalania, 
nienawiści, przemocy. Ale chrześcijanin musi być prawdziwym świadkiem, 
rzecznikiem i obrońcą sprawiedliwości, dobra, prawdy, wolności i miłości”22. 

„Żoliborskie” nauczanie społeczne ks. Jerzego Popiełuszki opierało 
się przede wszystkim na katechezie o prawdzie, jej ważności i obecności 
w życiu człowieka, a także w społeczeństwie. Warszawski kaznodzie-
ja podkreślał, iż u podstaw budowania przyszłości musi leżeć głęboka 
świadomość tego, co dobre, i tego, co złe. Granicę pomiędzy dobrem 
a złem może wyznaczać tylko owa Prawda, której najgłębsze źródło tkwi 
w Bogu, a uosobieniem jest Zbawiciel (por. J 14,6)23. Nauczanie ks. Je-
rzego w temacie prawdy, jako podstawowej wartości, dowodzi, iż jest ona 
niezbywalnym elementem prawidłowej egzystencji ludzkiej. Jej odrzuce-
nie, zlekceważenie i obojętność wobec niej zawsze będzie prowadzić do 
cierpienia i krzywdy człowieka24. 

22 J. Popiełuszko, «Homilia z 27 maja 1984 r.», w: A. Majewski, Ks. Jerzy Popiełuszko. 
Kazania patriotyczne (Paryż 1984) 178-180. Por. J. Popiełuszko, «Homilia z 29 sierpnia 
1982 r.», w: A. Majewski, Ks. Jerzy Popiełuszko. Kazania patriotyczne (Paryż 1984) 57-
59; J. Popiełuszko, «Homilia z 26 września 1982 r.», w: A. Majewski, Ks. Jerzy Popiełusz-
ko. Kazania patriotyczne (Paryż 1984) 65-68; J. Popiełuszko, «Homilia z 31 października 
1982 r.», w: A. Majewski, Ks. Jerzy Popiełuszko. Kazania patriotyczne (Paryż 1984) 72-
75; J. Popiełuszko, «Homilia z 26 grudnia 1982 r.», w: A. Majewski, Ks. Jerzy Popiełusz-
ko. Kazania patriotyczne (Paryż 1984) 88-91; J. Popiełuszko, «Homilia z 27 marca 1983 
r.», w: A. Majewski, Ks. Jerzy Popiełuszko. Kazania patriotyczne (Paryż 1984) 110-113; 
J. Popiełuszko, «Homilia z 24 kwietnia 1983 r.», w: A. Majewski, Ks. Jerzy Popiełuszko. 
Kazania patriotyczne (Paryż 1984) 118-123; J. Popiełuszko, «Homilia z 25 września 1983 
r.», w: A. Majewski, Ks. Jerzy Popiełuszko. Kazania patriotyczne (Paryż 1984) 147-152; 
J. Popiełuszko, «Homilia z 27 listopada 1983 r.», w: A. Majewski, Ks. Jerzy Popiełuszko. 
Kazania patriotyczne (Paryż 1984) 158-161; J. Popiełuszko, «Homilia z 9 września 1984 
r.», w: A. Majewski, Ks. Jerzy Popiełuszko. Kazania patriotyczne (Paryż 1984) 196-198; 
J. Popiełuszko, «Homilia z 24 czerwca 1984 r.», w: Z. Malacki, Ksiądz Jerzy Popiełuszko. 
Kazania 1982-1984 (Warszawa 2004) 155-160.
23 „«Prawda» Chrystusa to wieczna prawda Boga, który objawił się nam nie tylko przez 
stworzenie świata, ale także poprzez Pismo Święte, a nade wszystko w swoim Synu Jezu-
sie Chrystusie”. Jan Paweł II, «Orędzie na XXXI Światowy Dzień Środków Społecznego 
Przekazu. Głosić Jezusa – Drogę, Prawdę, Życie», L’Osservatore Romano 1-2 (3; 1997) 
9-10.
24 Por. G.K. Szczecina, Aktualność  przesłania moralnego  bł.  ks.  Jerzego  Popiełuszki 
w perspektywie przemian społecznych w Polsce po 1989 roku, 62-67.
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3. Wyjątkowy atrybut człowieka

Kolejnym elementem w kwestii nauczania społecznego bł. ks. Jerzego 
Popiełuszki jest katecheza o jednym z podstawowych atrybutów człowieka 
– wolności. Człowiek jako najdoskonalsze dzieło stworzenia Bożego jest 
zdolny do poznania prawdy, mądrości oraz świadomego wyboru pomię-
dzy dobrem a złem25. Jest on obrazem Boga, przez co został wyniesiony 
do nadprzyrodzonej godności26. Dlatego też w swoim nauczaniu kapelan 
Solidarności wolność zawsze łączy z tematem godności człowieka. Owe 
wartości są ze sobą zespolone i nawzajem się przenikają. Urzeczywistnienie 
godności i wolności człowieka dokonuje się w momencie wyboru określone-
go systemu wartości27. Popiełuszko w jednym z kazań nauczał: „Zachować 
godność, to być sobą w każdej sytuacji życiowej. To stać przy prawdzie, 
choćby ona miała nas wiele kosztować. Bo prawda wypowiadana w słowie 
kosztuje. […] Każda rzecz, każda wielka sprawa musi kosztować i musi być 
trudna. Tylko rzeczy małe i liche są łatwe”28. „Tylko ten może zwyciężać 
zło, kto sam jest bogaty w dobro. Kto dba o rozwój i ubogacenie siebie tymi 
wartościami, które stanowią o ludzkiej godności dziecka bożego. Pomnażać 
dobro i zwyciężać zło to dbać o swoją ludzką godność. Życie trzeba godnie 
przeżyć, bo jest tylko jedno. Trzeba dzisiaj bardzo dużo mówić o godności 
człowieka, aby zrozumieć, że człowiek przerasta wszystko, wszystko, co 
może istnieć na świecie, prócz Boga. Przerasta mądrość całego świata. Za-
chować godność, by móc powiększać dobro i zwyciężać zło […]. Wolność 

25 Por. KDK 13-17; RH 1-10; EV 30-46; VS 31-37; CA 40-50; ChL 8-13; FC 4-5; KKK 
357, 380-381, 1701-1709, 1730-1739, 1890.
26 Popiełuszko w jednym z kazań przywoływał słowa prymasa Wyszyńskiego: „Trzeba 
dziś bardzo dużo mówić o wysokiej godności człowieka, aby zrozumieć, że człowiek prze-
rasta wszystko, co może istnieć na świecie, prócz Boga, przerasta mądrość całego świata”. 
S. Wyszyński, «Wołanie ludzkości o obecność Kościoła w świecie współczesnym – po 
zakończeniu Soboru Watykańskiego II do wiernych w Warszawie», w: S. Wyszyński, Na-
uczanie społeczne 1946-1981 (Rzym 1981) 267. Por. J. Popiełuszko, «Homilia z 27 stycz-
nia 1984 r.», w: A. Majewski, Ks. Jerzy Popiełuszko. Kazania patriotyczne (Paryż 1984) 
166.
27 Por. P. Nitecki, Znak  Zwycięstwa.  Ks.  Jerzy  Popiełuszko  (1947-1984) (Warszawa 
1998) 95-96; S. Nowosad, M. Wyrostkiewicz, «Wolność», w: J. Nagórny, K. Jeżyna, Jan 
Paweł II. Encyklopedia Nauczania Moralnego (Radom 2005) 582-584.
28 J. Popiełuszko, «Homilia z 27 stycznia 1984 r.», w: A. Majewski, Ks. Jerzy Popiełusz-
ko. Kazania patriotyczne (Paryż 1984) 167-168.
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jest dana człowiekowi jako wymiar jego wielkości. Prawdziwa wolność jest 
pierwszą cechą człowieczeństwa”29.

Żoliborski kaznodzieja w nauczaniu społecznym dokonywał rozróż-
nienia między wolnością zewnętrzną i wewnętrzną. Warunkiem zacho-
wania godności człowieka jest zachowanie wolności wewnętrznej, nawet 
wówczas, gdy siłą pozbawia się wolności zewnętrznej. Taki podział na 
wolność wewnętrzną i zewnętrzną był aktualny w warunkach stanu wojen-
nego i w ówczesnym życiu społecznym. Stan wojenny był zewnętrznym 
zniewoleniem Polaków, natomiast każdy obywatel mógł zachowywać we-
wnętrzną wolność poprzez wierność swojemu sumieniu i godności. Wolność 
wewnętrzna człowieka stanowi o jego naturze i powołaniu, jest nieskrępo-
waną możliwością rozwoju osobowości. Z kolei wolność zewnętrzna to 
nieskrępowana możliwość wszystkich ludzi, całej społeczności osiągnięcia 
dobra wspólnego30. Popiełuszko mówił: „Zachować godność człowieka, to 
pozostać wewnętrznie wolnym, nawet przy zewnętrznym zniewoleniu. […] 
«Prawdziwie wolnym staje się tylko ten człowiek, który zabiega o taką samą 
wolność dla innych […]. Być wolnym, to żyć zgodnie ze swym sumieniem. 
W tym wolność sumienia i religii jest pierwszym i niezbywalnym prawem 
osoby ludzkiej […]. Społeczeństwo wyrosłe na bazie czysto materialistycz-
nej odmawia człowiekowi wolności, […] gdy tłumi twórczość duchową 
człowieka w imię fałszywego ładu ideologicznego, gdy odmawia ludziom 
prawa do zrzeszania się, gdy w praktyce unicestwia prawo do uczestnictwa 
w życiu publicznym. […] Uwalnianie od niesprawiedliwości, od strachu, 
od przymusu, od cierpienia nie służyłoby niczemu, gdyby człowiek pozo-
stał niewolnikiem w głębi serca»31. Wtedy chrześcijanin znajduje siłę do 
walki o wolność i pokój, gdy w Bogu pokłada nadzieję”32. Popiełuszko 

29 J. Popiełuszko, «Homilia wygłoszona 8 października 1984 r., podczas Mszy Św. za 
Ojczyznę w Kościele p. w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Bytomiu», w: A. Sznajder, Tyś 
jest kapłanem na wzór… ks. Jerzy Popiełuszko w Bytomiu 8 października 1984 r. (Katowi-
ce 2010) 11-12. 
30 Por. DWR 6-9; KKK 1712-1730, 1739-1742; C. Strzeszewski, Katolicka Nauka Spo-
łeczna (Lublin 1994) 514.
31 Popiełuszko w kazaniu przywołuje wypowiedz ojca świętego. Por. Jan Paweł II, «Orę-
dzie na XIV Światowy Dzień Pokoju Chcesz  służyć  sprawie pokoju –  szanuj wolność», 
L’Osservatore Romano 11 (2; 1981) 21.
32 J. Popiełuszko, «Homilia z 25 grudnia 1983 r.», w: A. Majewski, Ks. Jerzy Popiełusz-
ko. Kazania patriotyczne (Paryż 1984) 164.
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traktował wolność jako dar od Boga, który to dar jest przede wszystkim 
zadany człowiekowi. Z jego wykorzystania będziemy odpowiadali osobiście 
przed Bogiem33.

Kaznodziejstwo ks. Popiełuszki to częste apelowanie o zachowanie wol-
ności i godności człowieka w życiu codziennym. Męczennik komunizmu, 
podobnie jak to miało miejsce w przypadku wartości prawdy, podkreślał 
wielokrotnie, iż przez odrzucenie Bożego porządek, doznaje sam wewnętrz-
nego rozdarcia34. Godność i wolność osoby ludzkiej, według chrześcijań-
skiej doktryny społecznej, powinna być zatem podstawą prymatu człowieka 
w życiu publicznym. Brak poszanowania podstawowych praw osoby ludz-
kiej, tj. godności i wolności człowieka, jest równy z naruszeniem prawa 
Bożego. Dlatego też staje się to źródłem wszelkich niepokojów człowieka 
i napięć społecznych35. Przywołując słowa Prymasa Tysiąclecia, „niezłomny 

33 Por. J. Popiełuszko, «Homilia z 30 stycznia 1983 r.», w: A. Majewski, Ks.  Jerzy 
Popiełuszko.  Kazania  patriotyczne (Paryż 1984) 97-101; J. Popiełuszko, «Homilia 
z 26 września 1982 r.», w: A. Majewski, Ks.  Jerzy Popiełuszko. Kazania  patriotyczne 
(Paryż 1984) 65-67; J. Popiełuszko, «Homilia z 26 grudnia 1982 r.», w: A. Majewski, 
Ks. Jerzy Popiełuszko. Kazania patriotyczne (Paryż 1984) 88-91; J. Popiełuszko, «Ho-
milia z 27 lutego 1983 r.», w: A. Majewski, Ks. Jerzy Popiełuszko. Kazania patriotyczne 
(Paryż 1984) 105-108; J. Popiełuszko, «Homilia z 27 listopada 1983 r.», w: A. Majewski, 
Ks. Jerzy Popiełuszko. Kazania patriotyczne (Paryż 1984) 158-161; J. Popiełuszko, «Ho-
milia z 26 lutego 1984 r.», w: A. Majewski, Ks. Jerzy Popiełuszko. Kazania patriotyczne 
(Paryż 1984) 170-174; J. Popiełuszko, «Droga krzyżowa podczas I Pielgrzymki Robot-
ników na Jasną Górę – 18 września 1983 r.», w: W. Ciak, Zło dobrem zwyciężał (Poznań 
2010) 54-70; G.K. Szczecina, Aktualność przesłania moralnego bł. ks. Jerzego Popiełusz-
ki w perspektywie przemian społecznych w Polsce po 1989 roku, 72-78.
34 Por. J. Popiełuszko, «Homilia z  29 stycznia 1984 r.», w: A. Majewski, Ks.  Jerzy 
Popiełuszko.  Kazania  patriotyczne  (Paryż 1984) 166-169; J. Popiełuszko, «Homilia 
z 30 maja 1982 r.», w: A. Majewski, Ks. Jerzy Popiełuszko. Kazania patriotyczne (Pa-
ryż 1984) 35-36; J. Popiełuszko, «Homilia z 27 sierpnia 1982 r.», w: A. Majewski, 
Ks. Jerzy Popiełuszko. Kazania patriotyczne (Paryż 1984) 57-59; J. Popiełuszko, «Homilia 
z 26 września 1982 r.», w: A. Majewski, Ks.  Jerzy Popiełuszko. Kazania  patriotyczne 
(Paryż 1984) 65-67; J. Popiełuszko, «Homilia z 28 sierpnia 1983 r.», w: A. Majewski, 
Ks.  Jerzy  Popiełuszko.  Kazania  patriotyczne (Paryż 1984) 142-146; J. Popiełusz-
ko, «Homilia z 29 stycznia 1984 r.», w: A. Majewski, Ks.  Jerzy  Popiełuszko.  Kaza-
nia patriotyczne (Paryż 1984) 166-169; J. Popiełuszko, «Homilia z 26 lutego 1984 r.», 
w: A. Majewski, Ks.  Jerzy  Popiełuszko.  Kazania  patriotyczne  (Paryż 1984) 170-174; 
J. Popiełuszko, «Homilia z 24 kwietnia 1983 r.», w: A. Majewski, Ks. Jerzy Popiełuszko. 
Kazania patriotyczne (Paryż 1984) 118-123. 
35 Por. Cz. Strzeszewski, Katolicka Nauka Społeczna, 373-377.
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kapłan” wołał: „«Początkiem wszelkiego ładu społecznego i warunkiem 
ładu na świecie, pokoju w sumieniach, rodzinach i narodach – jest usza-
nowanie podstawowych praw osoby ludzkiej»36. Gdzie praw ludzkich do 
prawdy, wolności i sprawiedliwości się nie szanuje, tam nie ma i nie będzie 
pokoju. Trzeba zapewnić najpierw podstawowe prawa ludziom, a potem 
zacząć wspólnymi siłami budować pokój”37. Głosząc tę prawdę, Popiełuszko 
podkreślał konieczność poszanowania praw osoby ludzkiej w różnych dzie-
dzinach życia i podporządkowania jej, w imię pełnej prawdy o człowieku, 
wszelkich działań społecznych. Istotnym elementem, w kwestii nauczania 
o wolności w kazaniach ks. Jerzego, jest fakt odwagi, jako podstawy, gdy 
człowiek chce w pełni zachować swoją godność. Jawi się ona jako środek 
do zachowania wolności, także tej narodowej. Dobitnie jest to widoczne 
w ostatnich, wypowiedzianych publicznie przez ks. Popiełuszkę, słowach 
do narodu. W trakcie rozważań różańcowych, 19 października 1984 roku, 
w kościele p.w. Pierwszych Polskich Męczenników w Bydgoszczy mówił38: 
„Aby zwyciężać zło dobrem, trzeba troszczyć się o cnotę męstwa. Cnota 
męstwa jest przezwyciężaniem ludzkiej słabości, zwłaszcza lęku i strachu. 
Chrześcijanin musi pamiętać, że bać się trzeba tylko zdrady Chrystusa za 
parę srebrników jałowego spokoju. Chrześcijaninowi nie może wystarczyć 
tylko samo potępienie zła, kłamstwa, tchórzostwa, zniewalania, nienawiści, 
przemocy, ale sam musi być prawdziwym świadkiem, rzecznikiem i obrońcą 
sprawiedliwości, dobra, prawdy, wolności i miłości”39.

Wartości, takie jak wolności i godności człowieka, które wynikają z Ob-
jawienia Bożego, dla ks. Popiełuszki są obok prawdy istotą stanowiącą 
o człowieku. Tylko ich prawidłowa realizacja może prowadzić człowieka 
do prawdziwego szczęścia. Jednocześnie podkreślał, iż to, co człowiek ma 

36 Por. S. Wyszyński, «Crux – spes nostra. Do pisarzy i literatów na zakończenie reko-
lekcji», w: S. Wyszyński, Kościół w służbie Narodu (Rzym 1981) 260-261. 
37 J. Popiełuszko, «Homilia z 26 września 1982 r.», w: A. Majewski, Ks. Jerzy Popiełusz-
ko. Kazania patriotyczne (Paryż 1984) 66.
38 Por. M. Szczęsny, «Aktualność społecznego nauczania ks. Jerzego Popiełuszki», 
w: T. Guz, A. Niedużak, R. Tłuczek, Nauczanie społeczne i męczeństwo ks. Jerzego Popie-
łuszki (Lublin 2008) 153-154.
39 J. Popiełuszko, «Różaniec – Tajemnice Bolesne. Ostatnie słowa do narodu wypo-
wiedziane w Bydgoszczy 19 października 1984 r.», w: W. Ciak, Zło dobrem zwyciężał 
(Poznań 2010) 77-78. Por. Por. G. K. Szczecina, Aktualność przesłania moralnego bł. ks. 
Jerzego Popiełuszki w perspektywie przemian społecznych w Polsce po 1989 roku, 68-72.
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najcenniejsze, co jest jego skarbem, którego trzeba bronić i strzec, jest wiara 
i właśnie godność. W jednym z kazań ks. Jerzy mówił: „Nie wolno nam 
zapomnieć prawdy, że dla zachowania wiary i godności można poświęcić 
nawet wolność, ale dla zachowania wolności nigdy nie wolno poświęcać 
wiary i godności dziecka Bożego”40.

4. Podsumowanie

Podsumowując analizę kazań bł. ks. Jerzego Popiełuszki, w kwestii 
prawdy i wolności, jako podstawowych w jego żoliborskim nauczaniu 
społecznym, należy z całą stanowczością zaznaczyć, iż męczennik komu-
nizmu głosił nie jakikolwiek program, lecz tylko prawo Boże obowiązują-
ce wszystkich chrześcijan. W prawdzie i wolności widział on fundament 
dla prawidłowo funkcjonującego społeczeństwa i właściwego rozwoju 
osoby ludzkiej. Odrzucenie i pogwałcenie owych wartości zawsze będzie 
prowadzić do grzechu, zubożenia, cierpienia człowieka i społeczności. 
Kaznodziejstwo ks. Popiełuszki było fragmentem nauczania społeczne-
go Kościoła, które jest skierowane ku rozwojowi człowieka w różnych 
warunkach. Przede wszystkim na fundamencie prawdy, wolności i prawa 
objawionego przez Boga. Dlatego tak istotne dla ks. Jerzego Popiełuszki 
było nauczanie o podstawowych wartościach, które zawsze będą aktu-
alne41.
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Truth and freedom as a fundamental value in the „Zoliborz” 
social teaching of Bl. Rev. Jerzy Popieluszko

Jerzy Popieluszko’s „Zoliborz” sermon, as well as his activities have permanently etched 
into the history of the Homeland and the Church. Martyr of communism the content of his 
sermons devoted primarily core values, that are the basis for a well-understood develop-
ment of the human person, and in a properly functioning society. Warsaw preacher a lot of 
space in teaching sacrificed for truth, freedom and human dignity, justice, solidarity, co-
urage, love. His sermons are catechesis, which was addressed to the faithful in a particular 
time in history of our country. Therefore we can talk about the social teaching of Bl. Rev. 
Jerzy Popieluszko. The fundamental values   for the indomitable priest and in his sermons 
was the truth and freedom. Popieluszko noticed that the pursuit of truth is not only inscri-
bed in human nature, but also his vocation. The basis of social order and internal peace of 
man is the truth that frees man from slavery and evil. Popieluszko in „zoliborz” sermons 
emphasized which is best in humanity and therefore dignity and freedom. These values   are 
an unfettered opportunity to develop personality, society and the pursuit of the common 
good. Jerzy Popieluszko strongly highlighted that the condition of human dignity is to 
preserve inner freedom even when freedom is threatened exterior.

Keywords: Jerzy Popieluszko, social teaching, truth, freedom, human dignity, Mass for 
the Homeland
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Zależności między relacjami rodzinnymi 
a obrazem Boga

Pierwotnym pragnieniem człowieka jest nawiązanie relacji. Rodzice są pierwszymi oso-
bami, z jakimi każdy człowiek nawiązuje wyjątkowe relacje. Kontakt dziecka z osobami 
najbliższymi warunkuje jego życie w istotnym stopniu na wielu płaszczyznach. Również 
relacje z ojcem i matką mają wpływ na proces kształtowania się obrazu Boga w życiu 
człowieka. Niejednokrotnie posiadane relacje mają bardzo ważny wpływ na postrzeganie 
i nawiązanie relacji z osobą Boga. Ważnym aspektem jest kształtowanie pozytywnych 
relacji rodzic-dziecko. 

Słowa kluczowe: relacja, obraz Boga, rodzice, dziecko, uwarunkowania

1. Wstęp 

Zjawiska relacyjności każdy człowiek doświadcza od samego początku 
swojego istnienia. Podstawową i empirycznie doświadczalną relacją jest kontakt 
z matką. Na tę relację dziecko nie ma bezpośredniego ani pośredniego wpływu. 
Również jakość tej relacji jest poza oddziaływaniem dziecka, jest ona poddana 
i uzależniona od kobiety, która jest jego matką. Podobnie również sama relacja, 
jak także jej jakość w stosunku do ojca, pozostaje poza samym dzieckiem. Nie 
ma ono wpływu na to, kto jest jego ojcem. Nauka i jej osiągnięcia nadal nie 
potrafią ustalić początku człowieka, pozostaje on nadal tajemnicą. Jednocześnie 
cała istota ludzka pozostaje tajemnicą, pomimo rozwoju nauk humanistycznych. 

Papież Franciszek w rozmowie z dziennikarzami w czasie powrotu 
z pielgrzymki do Sarajewa nakreślił bardzo mocno postrzeganie świata 
przez współczesnego człowieka: „konsumpcjonizm to rak społeczeństwa, 
relatywizm to rak społeczeństwa”1. Brak czasu dla siebie, dla drugiego 

1 http://www.tvp.info/20368782/konsumpcjonizm-to-rak-spoleczenstwa-franciszek
-krytykuje-stale-podlaczonych-do-sieci (11.11.2016).
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człowieka to główny powód narzekania, z jakim się dziś spotykamy. Re-
latywizowanie wszystkiego i wszystkich stało się powszechne w każdej 
dziedzinie życia, również w sferze wiary, a także w strukturze rodzinnej. 
Mimo toczącego rakiem konsumpcjonizmu i relatywizmu człowieka jest 
w nim pragnienie bycia zrozumianym. Człowiek ma mocno to pragnienie 
zakorzenione w sobie bez względu na światopogląd. „Bóg uczynił cię istotą 
pragnącą” napisał św. Bernard2. Każdy z ludzi ma pragnienia, które mobi-
lizują go do działania, do podejmowania powołania, a także do zadawania 
pytań o sens istnienia. Człowiek dorosły bombardowany zmasowanymi 
informacjami z zewnątrz ma coraz większą trudność, by wyrazić słowami 
własne pragnienia, obawy czy stosunek do danej sytuacji. Młodym ludziom, 
którzy dopiero kształtują własny sposób komunikowania się z otoczeniem, 
jeszcze trudniej jest to uczynić. Świat, który dąży do uproszczenia, ikono-
grafii wszystkiego, często dochodzi do spłycenia procesu komunikowania 
się, który jest tak ważny w życiu każdego człowieka. Zaburzenia w komuni-
kacji zauważyć można już w domu rodzinnym, gdzie rodzice nie poświęcają 
wystarczającej uwagi dzieciom. Gdzie rozmowy ograniczają się do podania 
krótkich komunikatów dotyczących prostych czynności życiowych czy 
organizacji czasu. Niejednokrotnie pragnienia dzieci i młodzieży są zaspa-
kajane na różne sposoby przez środowisko, ale na pewno nie gaszą one ich 
pragnienia. Cytowany święty kontynuuje zdanie: „a twoim pragnieniem 
jest właśnie On, Bóg”3. Relacje z rodzicami to pierwsza droga do prawdzi-
wego zaspokojenia pragnienia zapisanego w każdym człowieku, jakim jest 
Bóg. Na rodzinie w pierwszej kolejności spoczywa obowiązek ukazywania 
obrazu Boga. Jeżeli nie zostanie on spełniony u samego początku istnienia 
człowieka, ta prośba zostanie przywołana w późniejszym etapie życia.

Każdy zna i wypowiada słowa mające swoje źródło w Piśmie Świę-
tym i Tradycji Kościoła: „Wierzę w Boga Ojca”, „Bóg Ojciec Miłosier-
ny”, „Ojcze nasz”, „Kochający Bóg”, „Bóg jest Miłością”, ale także: 
„jest Sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe ka-
rze”. Jaki obraz Boga jawi się w człowieku wypowiadającym te słowa? 
Dlaczego takie, a nie inne postrzeganie na Osobę Boga posiada człowiek? 

2 Św. Bernard, «Traktat o Miłości Bożej», w: K. Wons, Tęsknota za Ojcem. Lectio divina 
do Ojcze nasz (Mt 6, 9-23) (Kraków 2011) 7.
3 Św. Bernard, «Traktat o Miłości Bożej», 7.
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Gdzie tkwi pierwotne źródło swoistego odczuwania Boga? Dlaczego 
jeden człowiek, patrząc na obraz Jezusa Miłosiernego, będzie widział 
rękę wzniesioną do błogosławieństwa, a drugi – rękę karzącą? Niniejszy 
artykuł przybliży podstawowe, jednak nie jedyne, źródło wpływu na 
postrzeganie obrazu Boga u człowieka, jakim są relacje do rodziców. 

2. Pojęcie Boga

Istotnym problemem staje się zdefiniowanie pojęcia obrazu Boga. 
Pojęcie w sensie psychologicznym, według J. Kozieleckiego, jest „my-
ślą, w której odzwierciedlone zostają cechy wspólne dla klasy przed-
miotów lub zdarzeń”4. W formie pojęć zostają zakodowane informacje 
o rzeczywistości otaczającej człowieka. Pojęcie „Bóg” zostaje zako-
dowane jako zespół myśli, sądów, skojarzeń łączących się z tą nazwą5. 
Pojęcie „Bóg” stosuje się bardzo często zamiennie z „obrazem Boga”. 
Używając tego pojęcia nie określa się natury Boga, ale jego „odpo-
wiednik” w umyśle człowieka. Jednocześnie w tej kategorii nie określa 
się Boga realnego, ale opisujemy tzw. psychiczną reprezentację Boga6. 
Symbol Boga oznacza „strukturę wyobrażenia o Bogu, to, w jaki spo-
sób człowiek sobie Boga przedstawia, jakimi według niego cechami 
się On charakteryzuje, jaki On jest, jakie są Jego przymioty, jakie Jego 
zachowania i jak Bóg kontaktuje się z człowiekiem”7. To z posiadanej 
przez człowieka koncepcji Boga wypływa jego zachowanie oraz war-
tości, jakimi się kieruje. Pojęcie Boga kształtuje się w wyniku empi-
rycznych doświadczeń, powstaje stopniowo w umyśle człowieka pod 
wpływem procesu socjalizacji jak również indywidualnych doświadczeń 
emocjonalnych związanych głównie z pierwotnym otoczeniem, jakim 

4 J. Kozielecki, «Czynności myślenia», w: T. Tomaszewski, Psychologia (Warszawa 
1975) 358.
5 Por. J. Król, «Wpływ posiadanego obrazu Ojca na pojęcie Boga u dzieci», 
w: Z. Chlewiński, Psychologia religii (Lublin 1982) 181.
6 Por. J. Gielas, S. Głaz, «Udział rodziców w kształtowaniu się obrazu Boga u dzieci», 
w: S. Głaz, Człowiek i jego życie religijne (Kraków 2009) 131.
7 Por. J. Gielas, S. Głaz, «Udział rodziców w kształtowaniu», 131.
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jest rodzina8. Obraz Boga nie jest tożsamy z postawami wobec Niego. 
Postawy są pewnymi wypadkowymi wypływającymi z ukształtowanej 
idei Boga. Stanisław Tokarski uważa, że „istnieje między nimi pewna 
łączność, ale nie są one tożsame”9. W pewnym stopniu, jak twierdzą 
niektórzy psychologowie religii, zachowanie człowieka jest uwarunko-
wane z koncepcji Boga, jaką posiada, jednak raczej stara się on odnosić 
do kultu, obrzędów religijnych, do innych ludzi, zwłaszcza rodziców10. 
Istnieją do tego sposobu postępowania jeszcze motywy konkurencyjne, 
które w równym stopniu wpływają na decyzje człowieka11. Samo pojęcie 
„obraz Boga” nie określa tego, jaki i kim jest Bóg w rzeczywistości, 
ale tylko Jego psychiczną reprezentację w ludzkim umyśle12. Vanier 
zauważa istotę idei Boga – rodzice dla dziecka powinni być obrazem 
Boga w drugim człowieku, natomiast, jeżeli dziecko postrzega ich, jako 
„źródło wszystkiego, widzi w nich samego Boga, czyni z nich swoistych 
idoli, zaczyna ich traktować jak bożyszcze”13. Autor wskazuje, że obraz 
Boga odbija się w relacjach międzyludzkich; „doświadczając Absolutu, 
jakim jest nawiązanie relacji z Bogiem, dziecko łatwiej pogodzi się ze 
względnością i uwarunkowaniami obowiązującymi w kontaktach mię-
dzyludzkich – w tym także w kontaktach z rodzicami”14. W nurcie tym 
J. Gielas i S. Głaz zwracają uwagę na prawidłowość zależności między 
relacjami rodzinnymi a tworzonym obrazem Boga: „jeżeli na kształto-
wanie obrazu Boga wpływają doświadczenia wyniesione z domu oraz 
relacje rodzinne, to najprawdopodobniej rodzina niepełna, czyli taka, 
w której niepełny jest podsystem małżeński i rodzicielski […], wpłynie 
na posiadany przez dzieci obraz Boga”15. Nieświadoma projekcja do-
świadczeń wyniesionych z relacji rodzinnych znalazła uznanie wśród 
licznych badaczy jako czynnik kształtujący ideę Boga. Grom wskazuje 

8 Por. J. Król, «Wpływ posiadanego obrazu», 181.
9 S. Tokarski, Obraz Boga a dojrzałość osobowościowa (Warszawa 2011) 55.
10 Por. B. Kostrubiec, Obrazy postmodernizmu. Badania empiryczne obrazu siebie i ob-
razu Boga u zwolenników postmodernizmu (Lublin 2004) 114.
11 Por. S. Tokarski, Obraz Boga a dojrzałość, 55.
12 Por. A. Jasnos, Uwarunkowania rodzinne obrazu Boga (Lublin 2016) 22. 
13 J. Vanier, Mężczyzną i kobietą stworzył ich (Poznań 2010) 33.
14 J. Vanier, Mężczyzną i kobietą stworzył, 36.
15 J. Gielas, S. Głaz, «Udział rodziców w kształtowaniu», 134.
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na projektowanie obrazu ojca na obraz Boga. Samo mówienie o Bogu 
jako Ojcu jest wynikiem projekcji, gdyż człowiek nie jest w stanie sobie 
inaczej wyobrazić Boga Ojca, jak tylko na podstawie doświadczenia ojca 
ziemskiego16. „Dziecko, zanim ukształtuje sobie pojęcie Boga – Ojca, 
ma już urobione pojęcie „mój ojciec”. Obraz ojca ziemskiego przeno-
si ono nieświadomie na obraz Ojca Niebieskiego”17. Można wysunąć 
wniosek, że jeżeli dziecko kontaktuje się z ojcem pijakiem, tyranem, 
awanturnikiem, to nie będzie się modliło z przekonaniem słowami „Oj-
cze nasz”. Równie trudno też będzie mogło sobie wyobrazić Boga jako 
kochającego miłosiernego Ojca w niebie. Negatywne doświadczenia ojca 
będą rzutować na relacje dziecka do Boga, mogą doprowadzić również 
do negacji Jego osoby18.

Obraz Boga, Jego idea, relacja religijna, przeżywanie Boga lub 
relacja do Boga jest procesem. Sama próba zdefiniowania zjawiska 
wykazuje, że jest to dość złożony proces. Jeżeli przyjmie się, że jest to 
relacyjność idei Boga, to trzeba mieć na względzie to, że można jedynie 
określić, jak ta relacja jest przeżywana przez człowieka w stosunku do 
Niego, nic zaś nie można powiedzieć, w jaki sposób Bóg ją przeżywa19. 
To przeżywanie, kształtowanie się tej relacji Boga posiada własny bieg, 
czas, natężenie i uwarunkowania, co charakterystyczne jest dla procesu, 
który zakłada progres lub regres. Dla każdego człowieka ten proces jest 
indywidualny i uwarunkowany głównie relacjami rodzinnymi, głównie 
z rodzicami.

3. Rodzice jako pierwszy obraz

Istnieje wiele czynników wpływających na kształtowanie się obrazu 
Boga u człowieka. Jak już zostało nakreślone, pierwszymi są relacje 
rodzinne, które odgrywają w tym procesie ogromne znaczenie. Obraz 

16 Por. B. Grom, Psychologia religii. Ujęcie systematyczne (Kraków 2009) 188.
17 J. Król, «Obraz ojca a pojęcie Boga u dzieci», w: Z. Chlewiński, Psychologia religii 
(Lublin 1982) 210.
18 Por. J. Gielas, S. Głaz, «Udział rodziców w kształtowaniu», 134.
19 Por. M. Jarosz, «Relacja do Boga w psychologii religii», w: S. Głaz, Podstawowe za-
gadnienia psychologii religii (Kraków 2006) 253-254.
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Boga stanowiący trwały wyznacznik religijności człowieka kształtuje 
się w znacznej mierze we wczesnym dzieciństwie i wywiera wpływ na 
całe późniejsze życie20. Dlatego, to rodzice w głównej mierze są odpo-
wiedzialni za to, jaki obraz Boga zostanie ukształtowany w dziecku21. 
Bóg objawił się jako kochający Ojciec. Często taki obraz pokrywa się 
z wyobrażeniami funkcjonującymi w świadomości człowieka. Jednak 
„proces poznawania Boga może napotkać na pewne przeszkody […] 
z różnych powodów ten najlepszy Ojciec może odbijać się w sercu 
i umyśle człowieka niczym w krzywym zwierciadle”22. Zdeformowany 
obraz Boga oddziałuje na relację człowieka z Nim, na sposób komuni-
kowania się, a także oddziałuje na wszystkie płaszczyzny jego życia.

Relacje interpersonalne wyniesione z domu rodzinnego są istotne dla 
budowania koncepcji Boga jak i osobowości człowieka. Stają się pod-
stawowym tworzywem obrazu Boga, ponieważ są one najwcześniejsze 
i najbardziej intensywne”23. W literaturze przedmiotu odnaleźć można 
trzy czynniki mające największy wpływ na posiadane przez człowieka 
pojęcie Boga, są nimi: rodzice, środowisko rówieśnicze, katechizacja24. 

Badania nad obrazem Boga wykazują, że wpływ środowiska rodzinnego,  
a zwłaszcza osoba dominująca w rodzinie, ma fundamentalne znaczenie 
w kształtowaniu się obrazu Boga u dzieci. To oddziaływanie kształtuje 
również formy ich późniejszej religijności. To właśnie ojciec, jeśli jest 
osobą dominującą w rodzinie, uosabia niejako ten świat, ponieważ od 
niego często dziecko słyszy nakazy i pewne normy postępowania. Jego 
postać jest empirycznie postrzegana przez dziecko jako najmądrzejsza, 
najsilniejsza, posiadająca ogromną wiedzę. Dziecko widzi w nim kogoś 
niezwykłego, kogoś, kto wszystko wie i może zrobić25. Tokarski wska-
zuje na zależność: jeśli ojciec „jest troskliwy, zaangażowany, obecny, 

20 Por. M. Studenski, Mój obraz Boga (Kraków 2008) 11.
21 Zob. Konferencja Episkopatu Polski, Podstawa Programowa Katechezy Kościoła Ka-
tolickiego w Polsce (Kraków 2010) 16.
22 M. Studenski, Mój obraz Boga, 11.
23 S. Tokarski, Obraz Boga a dojrzałość, 65.
24 Zob. Z. Chlewiński, «Psychologiczne uwarunkowanie idei Boga», w: M.  Jaworski, 
A. Kubiś, Teologia  nauką  o Bogu (Kraków 1977) 141-154, zob. również: Konferencja 
Episkopatu Polski, Podstawa Programowa Katechezy, 27.
25 Por. J. Król, «Wpływ posiadanego obrazu», 182.
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o pozytywnym nastawieniu do dziecka, to buduje w nim doświadczenie 
Boga o podobnych cechach”26. Podkreśla tę zależność również J. Puli-
kowski, zwracając uwagę, że „jeżeli dziecko ogląda nieprzyzwoitego 
ojca, to będzie miało nieprzyzwoity, karykaturalny obraz Boga w so-
bie”27. Najprawdopodobniej tradycja judeochrześcijańska posiadająca 
patriarchalny charakter obrazu Boga również sprzyja transmisji obrazu 
ojca na pojęcie Boga28. Nie tylko osoba ojca ma wypływ na obraz Boga. 
Również matka, a dokładniej jej osobowość, a szczególnie emocjonal-
ność, ma wpływ na postrzeganie idei Boga u dziecka. Sullivan wykazał 
w swoich badaniach, że stosunki interpersonalne matka–dziecko, mają 
wielkie znaczenie dla ukształtowania się osobowości, czyli „względnie 
trwałej struktury, złożonej z międzyludzkich relacji charakteryzujących 
życie ludzkie”29. Można wyróżnić trzy etapy kształtowania się osobowo-
ści, które związane są silnie z matką i oddziałują na postrzeganie przez 
dziecko wszelkich relacji. Przebiegają one na bazie relacji międzyoso-
bowej matka–dziecko. Pierwszym etapem jest empatia, czyli „pewien 
rodzaj komunikacji przedsłownej […], który istnieje już wtedy, gdy 
dziecko nie może jeszcze ujawnić swoich uczuć wobec drugich”30. To 
matka daje podstawy do relacji dziecka z inną osobą dla niego ważną. 
Kolejnym etapem kształtowania się osobowości jest prototaksis, na 
którym dziecko zdobywa ogólne doświadczenie co do osób, z którymi 
ma styczność. Jednak nadal najważniejszym doświadczeniem u dziec-
ka jest kontakt z matką. To, co ona daje, rzutuje na relację w stosunku 
do innych osób31. Trzecim etapem jest parataksis, które jest wynikiem 
poprzedniego, „polegające na tym, że istnieje już w nim zalążkowa 
zdolność odróżniania siebie i świata, jak również zaczątek języka auty-
stycznego”32. Bezsprzecznie rola matki jest bardzo ważna w pierwszych 

26 S. Tokarski, Obraz Boga a dojrzałość, 65.
27 J. Pulikowski, «Przygotowanie ojca do ewangelizacji rodziny», w: A. Pryba, Głosić 
Ewangelię rodziny (Otwock 2002) 86.
28 Zob.: S. Tokarski, Obraz Boga a dojrzałość, 65; M. Studenski, Mój obraz Boga, 34.
29 Por. J. Król, «Wpływ posiadanego obrazu», 185.
30 J. Król, «Wpływ posiadanego obrazu», 185.
31 Por. J. Król, «Wpływ posiadanego obrazu», 186.
32 J. Król, «Wpływ posiadanego obrazu», 186.
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etapach tworzenia się osobowości. Jak wykazują badania, dzieci matek 
charakteryzujących się postawą akceptacji, rozumienia, wrażliwości 
posiadają pozytywny obraz Boga33. Znaczenie matki w kształtowaniu 
się wewnętrznych zdolności dziecka podkreślił R.A. Spitz. Określił on 
relację matka–dziecko jako „autentyczną, intensywną wymianę afektyw-
ną, jako proces emocjonalny rozpoczynający się od momentu narodzin 
dziecka”34. Źródłem wszelkich wyobrażeń Boga jest poczucie wymiaru 
„wszechogarniania” i „zależności”. Ten wzorzec doświadczeń ma swoją 
podstawę w najwcześniejszej relacji dziecka do matki. Zaraz po akcie 
spłodzenia, w fazie prenatalnej dziecko po raz pierwszy odczuwa tę, 
która jest „wszechmocna” i „wszechogarniająca”. Dziecko odczuwa 
związek zależności od matki35. To matka ma swoistą władzę nad życiem 
i śmiercią dziecka. Przyjmuje je albo odrzuca, otacza opiekuńczą miło-
ścią lub z wrogością się go pozbywa. W takim ujęciu osoba matki – co 
warto podkreślić w ciągłej dyskusji nad aktem aborcji – jest pierwszym 
„symbolem Boga”. Frielingsdorf uważa, że „w zależności od konkret-
nych doświadczeń, matka jako jedyny punkt odniesienia dziecka od-
bierana jest w sposób ambiwalentny; istota kochająca lub odrzucająca, 
godna zaufania lub niepewna”36. To matka reprezentuje środowisko, 
z którym dziecko styka się wyłącznie dzięki osobistemu pośrednic-
twu. Przytaczany autor określa tę sytuację w ten sposób: „noworodek 
doświadcza świata wyłącznie poprzez kontakt osobisty – pradoświad-
czenie człowieka, jego pra-odniesienie nosi charakter postaci. Oznacza 
to implikację religijności zawierającej się w schemacie społecznym: 
pradoświadczenie pierwszego punktu odniesienia warunkuje osobisty 
charakter wyobrażeń religijnych. Postać matki, jako pierwszej osoby, 
z którą dziecko nawiązuje silny związek emocjonalny, zostanie później 
dopełniona i zastąpiona innymi postaciami, jednak struktura związków 
z matką ma w tym wypadku znaczenie podstawowe”37.

Doświadczenie Boga dla dziecka jest tożsame z doświadczeniem 
otaczającej go rzeczywistości. Dlatego pierwszym bogiem dla dziec-

33 Zob. S. Tokarski, Obraz Boga a dojrzałość, 65.
34 Za: J. Król, «Wpływ posiadanego obrazu», 186.
35 Zob. K. Frielingsdorf, Demoniczne obrazy Boga (Kraków 1997) 29.
36 K. Frielingsdorf, Demoniczne obrazy Boga, 29.
37 K. Frielingsdorf, Demoniczne obrazy Boga, 30.
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ka są rodzice, a wiadomości o prawdziwym Bogu zdobywa dzięki 
kontaktom z nimi38. Mają więc zasadniczy wpływ na formowanie Jego 
obrazu. Wszystko, co rodzice robią dla swego dziecka, jak się do niego 
odnoszą, o czym mu opowiadają, ma znaczenie dla powstawania jego 
religijnych wyobrażeń. Wiara dziecka pozostaje we wzajemnym związku 
z tym, co słyszy i dostrzega39. Nie bez znaczenia jest sposób mówienia 
o rzeczywistości duchowej, jakiego słownictwa się używa a przede 
wszystkim jakie odzwierciedlenie mają słowa w działaniu rodziców. 
W relacjach rodzinnych największy negatywny związek z wyobrażeniem 
Boga u dzieci ma atmosfera braku wzajemnego zaufania, rywalizacji, 
odrzucenia i chłodu uczuciowego. Konflikty rozgrywające się wewnątrz 
systemu rodzinnego silnie wpływają na rozwój buntowniczości i awersji 
w kształtującej się relacji do Boga. Jednocześnie istniejąca w rodzinie 
atmosfera wspólnoty i wzajemnego zrozumienia będzie intensywnie 
korelować z jakością relacji do Boga. W zależności od rodzaju postaw 
prezentowanych przez ojca będzie się kształtował u dziecka obraz Boga 
troskliwego, czułego i miłego (emocje pozytywne) lub też obraz Boga 
siejącego grozę, surowego i karzącego (emocje negatywne)40. Jak pod-
kreśla M. Ryś „rodzina oddziałuje na człowieka w najwcześniejszym, 
szczególnie plastycznym i dającym się kształtować okresie życia, zosta-
wiając w psychice dziecka ślady, których zatarcie staje się niezmiernie 
trudne”41. Pozytywne ustosunkowanie dziecka do świata uwarunkowane 
jest akceptacją, poczuciem bycia kochanym. Także w domu, gdzie zacho-
wana będzie atmosfera miłości, akceptacji i życzliwości, będą budziły 
się pozytywne doświadczenia religijne42. Takie relacje rodzinne będą 
wpływały na świadomość swojej wartości, poczucie bycia kochanym. 
Doświadczenie sprzężone z wzajemnym zaufaniem może przenieść się 
łatwo na Boga. Przeżycia z uczuciową akceptacją przez rodziców tworzą 
pozytywny stosunek dziecka do własnej osoby, akceptacji siebie, poczu-

38 Por. S. Tokarski, Obraz Boga a dojrzałość, 65.
39 Zob. A. Biesinger, Jak rozmawiać z dzieckiem o Bogu? Poradnik dla rodziców (Kra-
ków 2007) 13-16.
40 Zob. Z. Chlewiński, «Psychologiczne uwarunkowanie idei», 141-154.
41 M. Ryś, «Psychologia rodziny», w: J. Stala, E. Osewska, Rodzina – bezcenny dar 
i zadanie (Radom 2006) 353.
42 Por. J. Gielas, S. Głaz, «Udział rodziców w kształtowaniu», 121.
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cia własnej wartości, a także stymulują kształtowanie się zdolności do 
nawiązywania trwałych więzi emocjonalnych43. W rodzinach, gdzie jest 
widoczna postawa odtrącenia, dziecko narażone jest na swoiste zanego-
wanie własnej osoby i rzeczywistości. Jak wynika z badań, „nadmierne 
ograniczanie, postawa rygorystyczna i tendencja do stosowania kar, przy 
równoczesnym braku akceptacji i okazywaniu uczuć wywierają na ogół 
negatywny wpływ na kształtowanie się u dziecka obrazu samego sie-
bie”44. Takie traktowanie dziecka ma również negatywny wpływ na jego 
zachowanie. U jednostki odrzuconej przejawia się nieposłuszeństwo, 
arogancja, wybuchowość, a także brak stabilności życiowej45. Dziecko, 
wzrastając w takich relacjach panujących w rodzinie, może posiadać 
obraz Boga nacechowany negatywnie. Akceptacja własnej osoby ma 
bardzo ważny wpływ na relację z drugim człowiekiem. Od postrzegania 
własnej osoby będzie uzależnione pozytywne lub negatywne budowanie 
relacji społecznych. Tym samym obraz Boga również będzie uzależnio-
ny od akceptacji siebie przez człowieka. Psychologia religii wykazuje, 
iż „dzieci przenoszą na Boga, a także na innych ludzi pozytywne lub 
negatywne doznania uczuciowe wypływające z kontaktu z rodzicami 
zgodnie z procesem generalizacji uczuć”.46 Poczucie pewności u dziec-
ka kształtuje postawa współdziałania nie tylko rodzica i dziecka, ale 
także rodziców między sobą. To utwierdza dziecko w przekonaniu, że 
Bóg nigdy go nie zawiedzie i nie opuści. Obraz Boga staje się przy-
jazny i dojrzały. W rodzinach charakteryzujący się postawą unikającą 
dziecko jest obdarowywane drogimi przedmiotami i zabawkami, które 
mają zastąpić mu obecność wiecznie zajętych i niemających na nic 
czasu rodziców. Rodzice stosują wobec dziecka tzw. kontakt przez 
„pośrednika”47. W takiej relacji pojawia się niejednokrotnie poczucie 
sieroctwa duchowego. Bóg jawi się dziecku jako „Ktoś”, nieznajomy, 
który zaspakaja potrzeby, ale nie darzy uczuciem zaufania i miłości. 
Rodzic charakteryzujący się postawą nadmiernie ochraniającą nie po-

43 M. Ryś, «Psychologia rodziny», 353.
44 J. Gielas, S. Głaz, «Udział rodziców w kształtowaniu», 122.
45 Por. M. Ryś, «Psychologia rodziny», 353.
46 M. Ryś, «Psychologia rodziny», 353.
47 Por. M. Ryś, «Psychologia rodziny», 354.
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trafi dojrzale wymagać od dziecka. Wyręcza go we wszystkim, co może 
spowodować swoiste upośledzenie społeczne dziecka. W takiej postawie 
rodzic ma zniekształcone patrzenie na własną rolę, jaką ma spełnić wo-
bec dziecka. Ta zaburzona relacja przyczynia się często do zdeformowa-
nego pojmowania postaci Boga i wytworzenia się wobec Niego postawy 
roszczeniowej48. Drugim biegunem w podejściu do dziecka jest postawa 
nadmiernie wymagająca. Również ona jest niewłaściwa wobec dziecka. 
Badania wskazują, że „nadmierne ograniczenia, postawa rygorystyczna 
rodziców oraz tendencja do stosowania kar na ogół wywierają ujemny 
wpływ na kształtowanie się u dziecka obrazu samego siebie. […] może 
stać się poważną przeszkodą na drodze do Boga”49.

Każde wyobrażenie, każda próba nazwania wizerunku Boga jest 
relatywną oraz niedoskonałą próbą opisania tego, kim i czym On jest. 
Każde z wyobrażeń jest jednocześnie prawdziwe, jak i fałszywe, ponie-
waż osoba Boga jest dostępna tylko w pewnym ograniczonym wymiarze. 
Zafałszowanie obrazu Boga może już nastąpić na etapie pierwszych 
relacji, jakimi są relacje dziecka z rodzicami. Frielingsdorf formułuje 
istotne dla przekazu wizerunku Boga następujące założenia: „[1] Bóg 
jest moim Bogiem, ważnym dla mnie i dla mojego życia, który kocha 
mnie jako mnie i towarzyszy mi wiernie także i w śmierci, aż do wiecznej 
ojczyzny we wspólnocie z Nim, [2] Bóg jest zarazem Bogiem uniwer-
salnym, przewyższa świat i jest od świata niezależny, nie jest związany 
z prawami natury i przebiegiem spraw ziemskich, istnieje tak samo dla 
wszystkich ludzi, [3] Bóg jest «Kimś całkowicie innym», niedostępną 
tajemnicą, której człowiek nigdy nie zmierzy i nie zbada”50. 

Wszystkie te założenia muszą łączyć się w równomiernym związ-
ku, inaczej dojdzie do zniekształcenia obrazu Boga. W trakcie rozwoju 
dziecka wyróżnia się trzy decydujące fazy, które mają wpływ na kształ-
towanie się obrazu Boga. Pierwsza faza związana jest ściśle z matką. 
Dziecko idealizuje jej osobę i nadaje jej cechy doskonałości. Dziecko 
stara się zachować stan całkowitej nierozdzielności związany ze specy-
ficznym i charakteryzującym tylko je i matkę. Obraz Boga związany jest 

48 Por. J. Gielas, S. Głaz, «Udział rodziców w kształtowaniu», 126.
49 J. Gielas, S. Głaz, «Udział rodziców w kształtowaniu», 126.
50 J. Gielas, S. Głaz, «Udział rodziców w kształtowaniu», 126.
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z wiarą, która jest niejako „zwróconą w przeszłość tęsknotą za rajską 
prajednością, przy czym Bóg wyposażony zostaje w cechy karmiącej 
i chroniącej matki. Ten Bóg-matka staje się jednak niebezpieczny dla 
dalszego rozwoju dziecka, uniemożliwiający mu wszelki kontakt z rze-
czywistością”51. Kolejno dziecko przypisuje sobie wszystkie wyobrażone 
cechy doskonałości matki. Razem z rozwojem umiejętności życiowych 
zostaje pogłębiona radość wynikająca z podporządkowywania sobie 
świata. Dziecko zaczyna identyfikować doświadczenia z tym, co bo-
skie, starając się zachować swoje wyobrażenia o wszechmocy i dosko-
nałości. Wyidealizowane wyobrażenie siebie nie rozwiązuje kryzysu 
narcystycznego. Dlatego w trzeciej fazie powstawania wizerunku Boga 
dziecko zwraca się do osoby ojca, który przełamuje symbiotyczny zwią-
zek matki z dzieckiem. Ojciec pojmowany jest przez dziecko jako ten, 
który nie zgadza się na jedyny istniejący do tej pory związek z matką. 
Wyobrażeniowy obraz ojca rodzi u dziecka wiarę we wszechmocnego 
i wszechwiedzącego Boga Ojca, który, będąc autorytetem i istotą od-
powiedzialną, ma wpływ na jego życie. 

Ciekawą tezę przedstawił K. Frielingsdorf, pisząc, iż „oddziaływanie 
rodziców na tworzenie się dziecięcych wyobrażeń Boga zależne jest 
również od «archetypów», reprezentowanych przez matkę i ojca w pod-
świadomości kolektywnej, niezależnie od tego, czy w rzeczywistości 
dziecko ma do czynienia z ojcem czy z matką, z obojgiem rodziców, czy 
też z żadnym z nich”52. Została ona potwierdzona w badaniach nad po-
pulacją powojenną, która przyjęła jasno określone, idealne wyobrażenie 
ojca, chociaż ludzie ci byli pozbawieni kontaktu z nim. Poszukiwali oni 
zaspokojenia tęsknoty za ojcem, idealizując innych ludzi, małżonków 
czy przyjaciół. Jednak nigdy to pragnienie osoby ojca nie zostało za-
spokojone. Osoby, które nigdy nie doświadczyły ojcostwa, są głęboko 
zranione jego brakiem, a nawet swoistym poczuciem odrzucenia. Czę-
sto samo słowo „ojciec” przywołuje lęk, żal, ból, złość, gdyż tęsknota 
za ojcem jest zbyt stłumiona. Dziś również można mówić o kryzysie 
ojcostwa, co prawda z innych powodów niż w okresie powojennym. 
Ratzinger wskazał na to zjawisko w słowach: „tam, gdzie tego ojco-

51 Za: K. Frielingsdorf, Demoniczne obrazy Boga, 30.
52 K. Frielingsdorf, Demoniczne obrazy Boga, 31.
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stwa już nie ma, gdzie rzeczywiste ojcostwo jako zjawisko nie tylko 
biologiczne, lecz zarazem ludzkie i duchowe nie jest już doświadczane, 
tam również mówienie o Bogu Ojcu jest czymś pustym. Gdzie zanika 
ojcostwo ludzkie, tam o Bogu nie sposób już mówić ani myśleć”53. Kry-
zys ojcostwa prowokuje kryzys człowieczeństwa, gdyż bez ojca życie 
człowieka staje się niepełne, zachwiane w swojej podstawowej struk-
turze. Równocześnie zatracenie człowieczeństwa będzie oddziaływało 
na obraz Boga jako Ojca – będzie on zdeformowany, wybrakowany. 

4. Postawy rodzinne

Można stwierdzić, że relacje rodzinne nie pozostają bez wpły-
wu na obraz Boga. Są one bardzo zróżnicowane i zależne od wie-
lu czynników wewnątrzrodzinnych, ale również czynników ze-
wnętrznych. Struktura stosunków panujących w rodzinie, jak  
i ich rodzaje, ulegają zmianom w zależności od równowagi oraz specyfi-
ki ich elementów składowych54. Najpełniejszy model postaw rodzinnych 
prezentuje M. Braun-Gałkowska. Zakłada on negatywną tendencję nad-
miaru, tzn. postawy pozytywne przy nadmiernym wzroście przechodzą 
w negatywne55. Wpływ sytuacji życiowej w określonym środowisku 
na kształtowanie się obrazu Boga, można przedstawić w formie sche-
matycznej. Poniższy schemat  (rys. 1) obrazuje uwarunkowania, jakie 
zachodzą między danymi środowiskami, jednostką a obrazem Boga56. 
Strzałki czerwone oznaczają uwarunkowania bezpośrednie, strzałki 
przerywane uwarunkowania prawdopodobne, strzałka zielona uwarun-
kowanie pośrednie. W rysunku zostały przedstawione uwarunkowania 
jakie zachodzą między danymi środowiskami, jak również między samą 
jednostką a obrazem Boga. 

53 J. Ratzinger, Bóg Jezusa Chrystusa. Medytacje o Bogu Trójjedynym (Kraków 1995) 
35.
54 Por. A. Szymanowska, «Rodzice jako wychowawcy», w: K. Ostrowska, M. Ryś Wycho-
wanie do życia w rodzinie (Warszawa 1999) ; M. Ryś, «Psychologia rodziny», 329.
55 Zob. więcej: M. Braun-Gałkowska, Psychologiczna  analiza  systemów  rodzinnych 
osób zadowolonych i niezadowolonych z małżeństwa (Lublin 1992) 33-36. 
56 A. Jasnos, Uwarunkowania rodzinne obrazu, 72.
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Rys. 1: Uwarunkowania na linii: środowisko-jednostka-Bóg

W przypadku rodziny ma się do czynienia z uwarunkowaniem bez-
pośrednim. Jak podkreśla to B. Grom, najistotniejszy jest związek dziec-
ko–rodzic, gdyż zostaje on przeniesiony praktycznie na związek dziecka 
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z Bogiem57. Związek dla autora to „relacja, stosunek między osobami”. 
Inne spojrzenie na pojęcie związku posiadają J. Król i S. Głaz. Badacze 
utożsamiają pojęcie z obrazem rodziców, komunikacją rodzic–dziecko, 
a także postrzeganie dziecko–rodzic58. Jak wskazują badania, poczucie 
własnej wartości u jednostki warunkowane jest głównie przez rodzinę59. 
Ale też przez kulturę religijną oraz rodzinne nauczanie religijne bądź poza-
rodzinne60. Król dodaje jeszcze, jako osobne oddziaływanie, katechizacje61. 
W poczuciu wartości wyszczególnić można istotny czynnik wpływający na 
postrzeganie obrazu Boga, jakim jest asymilowanie do rodzajów spostrze-
gania rodziców, czyli poznawcze schematy ujmowania rodziców, lub ako-
modowanie przez nauczanie i refleksję62. Większość badaczy zagadnienia 
(S. Tokarski, B. Grom, J. Król, S. Głaz) zgadzają się co do uwarunkowań 
prawdopodobnych, jakimi są środowisko, praktyki religijne, kultura religijna 
oraz nauczanie religijne. Jednak można wyróżnić jeszcze jedną zależność, 
jaką jest uwarunkowanie prawdopodobne między kulturą religijną oraz 
nauczaniem religijnym, a przyjmowaniem selektywnym zgodnym z indywi-
dualnymi potrzebami, wartościami i poczuciem pozytywnej lub negatywnej 
wartości własnej. Uwarunkowanie między kulturą religijną a obrazem Boga 
jest potwierdzona przez przytaczanych wcześniej autorów zagadnienia63. 
Jednak B. Grom zmienia, jak się wydaje słusznie, położenie uwarunkowania 
na poziomie zwrotnej z obrazu Boga. Wytworzony obraz Boga przez uwa-
runkowanie bezpośrednie, jakim jest rodzina, może wpływać na poczucie 
własnej wartości, na obraz jaki posiada dziecko o sobie64. Oddziaływanie 

57 Za: K. Frielingsdorf, Demoniczne obrazy Boga, 36.
58 Por. J. Król, «Pojęcie Boga u dzieci i młodzieży w świetle dotychczasowych badań», 
w: S. Głaz, Podstawowe zagadnienia psychologii  religii (Kraków 2006) 242; J. Gielas, 
S Głaz, «Udział rodziców w kształtowaniu», 131.
59 Zob. J. Lulek, S. Głaz, «Problematyka sensu ludzkiego życia», w: S. Głaz, Człowiek 
i jego życie religijne (Kraków 2009) 29-41, S. Tokarski, Obraz Boga a dojrzałość, 480-
486.
60 Zob. K. Frielingsdorf, Demoniczne obrazy Boga, 28-34; B. Grom, Psychologia religii 
(Kraków 2009) 185-186.
61 Por. J. Król, «Pojęcie Boga u dzieci», 242.
62 Por. B. Grom, Psychologia religii, 193.
63 Za: K. Frielingsdorf, Demoniczne obrazy Boga, 28-36.
64 Potwierdzają to wyniki badań: M. Studenski Mój obraz Boga, 13-14; J. Bagrowicz,  
B. Makowska, «Wpływ rodziców na proces kształtowania się obrazu Boga u dzieci do 
szóstego roku życia»,  Paedagogia  Christiana 2 (6; 2000) 147; M. Braun-Gałkowska, 
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środowiska wpływającego na obraz Boga czy samą jednostkę jest także 
czynnikiem warunkującym relacje w systemie rodzinnym, które wpływają 
na jednostkę, a szczególnie na poczucie własnej wartości. 

U źródła kształtowania się idei Boga można wyróżnić cztery podstawo-
we mechanizmy psychologiczne:

1. naśladownictwo, czyli powielanie zachowań innych osób (modlitw, 
gestów religijnych m.in. znaku krzyża, klękania i innych form pobożności);

2. identyfikacja, czyli utożsamianie się z rodzicami lub osobami zna-
czącymi (osoba przyjmuje także ich postawy wobec religii i obraz Boga); 

3. projekcja, czyli nieuświadomiony mechanizm polegający na przeno-
szeniu na Boga jakichś cech znaczących dla dziecka, osób lub jakiegoś śro-
dowiska (rodziców oraz innych osób znaczących m.in. księdza, nauczyciela);

4. generalizacja, czyli uogólnianie i rzutowanie na obraz Boga uczuć 
doświadczonych w kontakcie z jedną osobą lub cech z jakiegoś środowiska 
(np. grupy religijnej)65.

Obecnie w psychologii religii wskazuje się na rzutowanie emocjonalne-
go stosunku do rodziców na Jego obraz i powstawanie go jako wynik oddzia-
ływań sytuacji rodzinnej66. Tokarski podkreśla, że „dla dziecka pierwszym 
bogiem są rodzice, a pierwszą lekcją o Nim jest kontakt z nimi”67, dlatego, 
aby móc wskazać na posiadany obraz Boga u człowieka, trzeba zbadać 
relacje wewnątrzrodzinne. Ważną rolę we wczesnodziecięcym doświad-
czeniu odgrywa komunikacja wewnątrzrodzinna. Głównym mechanizmem 
w tworzeniu się obrazu Boga jest przeniesienie, tzn. emocjonalny stosunek 
do rodziców jest przenoszony przez dziecko na Boga. Człowiek przejawia 
wobec Boga odczucia i postawy, które przeżywał lub przeżywa względem 
któregoś z rodziców68.

Z wykazanych zależności pomiędzy obrazem Boga a obrazem rodziców 
wysuwa się podstawowy wniosek, iż historia doświadczeń człowieka wywie-
ra istotny wpływ na ukształtowanie się obrazu Boga. Kostrubiec wykazała 

Psychologia  domowa (Olsztyn 1990) 11-80; J. Gielas, S Głaz, «Udział rodziców 
w kształtowaniu», 153-156.
65 Por. J. Król, Postawy rodzicielskie, poziom samoakceptacji, pojęcie Boga. Studium 
psychologiczne (Lublin 1989) 82.
66 Por. S. Tokarski, Obraz Boga a dojrzałość, 65.
67 S. Tokarski, Obraz Boga a dojrzałość, 65.
68 Por. J. Król, «Pojęcie Boga u dzieci», 241. 
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w swoich badaniach, iż „dzieci mogą mieć swój dziecięcy, ale zarazem bar-
dzo dojrzały obraz Boga”69. Proces kształtowania się postrzegania obrazu 
Boga nie jest automatyczny i wymaga zaangażowania szczególnego rodzi-
ców jako pierwszych wychowawców. Obrazu Boga „nie można pojmować 
czysto spekulatywnie, ponieważ każda osoba postrzega Boga przez postacie 
rodziców i emocjonalne odniesienia do nich”70. Dla dojrzałego ukształto-
wania się obrazu Boga są potrzebne „bliskie i serdeczne relacje z dziećmi, 
nacechowane zaufaniem i troską, oraz odpowiadanie na potrzeby dziecka”71.

5. Zakończenie

Proces kształtowania się obrazu Boga u człowieka jest złożony i uwarun-
kowany przez wiele czynników. Pierwsze doświadczenia, a przede wszyst-
kim jakość relacji rodziców z dzieckiem, ma znaczący wpływ na przyszłe 
postrzeganie Boga. Samo życie religijne nie jest determinowane przez rodzi-
ców z racji wolnego wyboru każdego człowieka co do światopoglądu. Proces 
emocjonalny w rodzinie ma duże znaczenie w życiu dziecka, tym bardziej, 
że „rodzice wówczas reprezentują wobec niego Boga i Kościół”72. Potrzeba, 
by duszpasterze, jak i katecheci, wykazywali się znajomości prawidłowości 
psychologicznych i uwarunkowań rodzinnych. Kostrubiec zauważa w tym 
względzie problem, iż dzieciom podawane są przez katechetów „fałszywe 
lub tymczasowe przekonania w nadziei, że kiedy dojrzeją, przyjmą wła-
ściwe”73. Główną przyczyną takiego postępowania jest brak podstawowej 
wiedzy z zakresu psychologii i sposobów komunikowania się z dzieckiem74. 
Pomaga to nie tylko w przekazie wiedzy, ale i w zrozumieniu postawy wobec 
Boga, strach, obojętność, odrzucenie, nieufność czy wrogość.

Papież Franciszek w adhortacji Evangelii gaudium zwraca uwagę, że: 
„postmodernistyczny i zglobalizowany indywidualizm sprzyja stylowi życia 
osłabiającego wzrost i stabilność więzi między osobami i deformującego więzi 

69 B. Kostrubiec, Psychologiczne czynniki kształtowania, 136.
70 A. Jasnos, Uwarunkowania obrazu Boga, 88.
71 B. Kostrubiec, Psychologiczne czynniki kształtowania, 136
72 J. Gielas, S. Głaz, «Udział rodziców w kształtowaniu», 56.
73 B. Kostrubiec, Psychologiczne czynniki kształtowania, 137.
74 Por. B. Kostrubiec, Psychologiczne czynniki kształtowania, 137.
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rodzinne” (EG 67). Te czynniki mają również wpływ na obraz Boga, jaki for-
muje się w człowieku. Rodzice mają istotny wpływ na relacje, jakie dziecko 
zbuduje z osobą Boga. Jest ona bardzo ważna, gdyż „relacja z naszym Ojcem 
wymaga i zachęca do komunii, która uzdrawia, promuje i umacnia więzi mię-
dzyludzkie” (EG 67). Wpływ relacji rodzinnych i postaw rodzinnych w procesie 
kształtowania się obrazu Boga, a także więzi emocjonalne między badanym 
a rodzicami, współcześnie wydaje się jeszcze bardziej skomplikowany. Jaki 
obraz Boga kształtuje się w tzw. rodzinach jednopłciowych czy rodzinach pa-
tchworkowatych trudno stwierdzić. Obraz Boga, aby być pełnym, potrzebuje 
cech męskich i żeńskich wyrażanych przez osoby do tego stworzone i powołane. 
Dziś w kulturze zaprzeczenia istoty rodziny, wychowawcy, katecheci, ale także, 
a może przede wszystkim, rodziny chrześcijańskie mają do spełnienia ważną rolę 
w przywróceniu pozytywnych relacji rodzinnych. To one mają pierwszorzędny 
wpływ na relację osobistą „nie z harmonizującymi energiami, lecz z Bogiem, 
z Jezusem Chrystusem, z Maryją, z jakimś świętym. Mają ciało, mają twarze. 
Są zdolne do wzmacniania możliwości relacyjnych” (EG 90).
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Relationships between family relationships and the image of God

The original human desire is to establish relationships. Parents are first people who each 
person establishes unique relationships with. The contact of a child with the closest de-
termines his life in a significant extent in many areas. The relationships with father and 
mother also have an impact on the process of shaping the image of God in human life. 
Repeatedly the held relationships have a very important impact on the perception and the 
establishment of a relationship with the God. It is a very important aspect to develop a po-
sitive parent-child relationship.

Keywords: relationship, image of God, parents, child, conditions
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Erich Przywara i Martin Heidegger: 
Analogia Entis wobec filozofii ontologicznej różnicy

Myśl Ericha Przywary ciągle nie jest wystarczająco znana w teologii katolickiej. Struktura 
metafizyki z Analogia Entis Przywary ma soje źródło w strukturze muzyki, „ponieważ 
sztuka ta, trochę tak jak Bóg, jest jednocześnie najbliższa i najbardziej nieuchwytna, im-
manentna i transcendentna”. Tekst prezentuje relację między różnicą (pomiędzy Stwórcą 
a stworzeniem), która znajduje się w centrum myśli Przywary a różnicą ontologiczną (po-
między Bytem a byciem) w filozofii Martina Heideggera.

Słowa kluczowe: analogia entis, różnica ontologiczna, metafizyka teologiczna, muzyka, 
ontoteologia

Bóg wchodzi do filozofii przez wyróżnię, którą myślimy zrazu jako siedlisko 
istoty różnicy bycia i bytu. Różnica wydobywa podstawowy rys w budowie 

istoty metafizyki. Wyróżnia wyłania i wydaje bycie jako wy-do-bywający grunt, 
który sam potrzebuje od tego, co ugruntował, spowodowania przez rzecz naj-

bardziej źródłową. Jest to przyczyna w sensie causa sui. Tak brzmi odpowiednie 
do rzeczy imię Boga w filozofii. Do tego Boga człowiek nie może się modlić, 
ani mu się ofiarować. Przed causa sui człowiek nie może padać w trwodze na 

kolana, przed takim Bogiem nie może muzykować ani tańczyć1.

Martin Heidegger

Heidegger jest z pewnością jednym z najbardziej znanych, choć kon-
trowersyjnych, filozofów XX stulecia. O jego wpływie na kształt współcze-
snych dyskusji o relacji filozofii do teologii świadczy fakt, że ilość odwołań 
do Heideggera w pracach na ten temat można porównać jedynie z odwołania-
mi do Arystotelesa czy Tomasza z Akwinu2. Natomiast postać Ericha Przy-
wary, niemieckiego jezuity o nazwisku wskazującym na polskie korzenie, 

1 M. Heidegger, Identyczność i różnica (Warszawa 2010) 173.
2 R. Woźniak, Metafizyka i teologia (Kraków 2008) 353-358.
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kojarzona jest głównie ze sporem, jaki prowadził on z Karlem Barthem na te-
mat analogii bytu, a znajomość jego dzieła ze względu na jego ogromny zakres 
i wyjątkową złożoność ogranicza się ciągle do wąskiej grupy specjalistów. Obu 
wielkich myślicieli – Przywarę i Heideggera – łączy teren metafizyki, choć 
każdy z nich prezentował odmienny do niej stosunek: Heidegger z wyjątkową 
konsekwencją dążył do jej przezwyciężenia, a Przywara z równie głębokim prze-
konaniem bronił statusu metafizyki w teologii i filozofii. W wyjątkowo nośnym 
zarzucie „niemuzyczności” nowożytnej metafizyki skupiają się główne linie 
krytyki Heideggera: pieczołowicie i skrupulatnie sklasyfikowany, zamknięty 
w ciasnym i precyzyjnym systemie „Bóg filozofów” jest tak bardzo pozbawiony 
transcendencji, tajemnicy i wspaniałości, że w najmniejszym stopniu nie prowo-
kuje typowych dla człowieka reakcji wobec boskości, które najpełniej wyrażają 
się właśnie poprzez śpiew i muzykę. Erich Przywara, jako wnikliwy obserwator 
i znawca współczesnych sobie prądów myślowych, a przede wszystkim jako 
katolicki teolog i filozof, nie mógł pozostać obojętny wobec „myśliciela ostatniej 
godziny filozofii”3, który poprzez oddalenie od wszelkich rozwiązań systemo-
wych doprowadził ją do głębokiego impasu. Stanowisko Przywary wobec filozofii 
ontologicznej różnicy Heideggera można rozpatrywać od strony negatywnej, 
poddając analizie jego zdecydowaną polemikę z poglądami Heideggera, albo 
od strony pozytywnej poprzez przedstawienie jego wielkiego metafizycznego 
projektu w postaci dzieła życia, jakim jest Analogia Entis. Szczególna rola mu-
zyki zarówno w formie i strukturze, jak i w samej istocie koncepcji analogii bytu 
Przywary, nie jest z pewnością wynikiem wpływu zarzutów Heideggera i opiera 
się na dużo głębszych i bardziej wewnętrznych podstawach. Niemniej jednak nie 
bez znaczenia pozostaje fakt, że wobec heideggerowskiego postulatu przezwy-
ciężenia metafizyki Przywara proponuje własny, choć wyrastający z tradycji4, 

3 E. Przywara, Analogia entis. Metaphysics: Original Structure and Universal Rhythm 
(Michigan 2014) 622.
4 We wstępie do pierwszego wydania Analogia Entis z 1932 roku Przywara prezentuje 
szeroką panoramę tradycji oraz szkół teologicznych i filozoficznych, które miały większy 
lub mniejszy wpływ na kształtowanie się jego koncepcji. Oprócz studiów myśli Tomasza 
z Akwinu (Questiones disputatae i De ente et essentia), Augustyna, Dionizego Aeropagity 
oraz mistyków niemieckich, Przywara wymienia też Goethego i filozofów niemieckiego 
romantyzmu, „dynamiczny heroizm” Nietzschego, „aporetyczną myśl” Simmel’a, „dy-
namizm etyczny” Troeltsch’a. Podsumowaniem poszukiwań Przywary były studia nad 
„dynamizmem antytetycznym” obecnym w myśli Newmana. Do filozofów, którzy mieli 
decydujący wpływ na kształtowanie się koncepcji analogii bytu, Przywara zalicza Kanta, 
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metafizyczny projekt, który jest muzyczny w swojej istocie, a jego struktura 
jest odwzorowaniem formy jednego z największych arcydzieł wszechczasów 
– Kunst der Fuge Jana Sebastiana Bacha. Głównym celem niniejszej pracy jest 
prezentacja stanowiska Przywary wobec filozofii ontologicznej różnicy poprzez 
przedstawienie jego wielkiego metafizycznego projektu w postaci dzieła życia, 
jakim jest Analogia Entis. Prezentacja ta jest przeprowadzona w taki sposób, aby 
uwypuklić szczególną rolę muzyki zarówno w formie i strukturze, jak i w samej 
istocie koncepcji analogii bytu Przywary.

1. Przywara i muzyczna istota metafizyki

„Ekscelencja” Boga według Tomasza z Akwinu wyraża się właśnie w tym, 
że Bóg obdarzył swoje stworzenie jego własną rzeczywistością i jego własną 

przyczynowością (De Ver. q. 11, a.1), więc także wyrazem Jego transcendentnej 
wspaniałości jest to, że prawdziwy Logos i prawdziwy Duch objawiają siebie 

właśnie w dźwięku logiki ludzkiego racjonalnego intelektu jako ich instrumentu: 
także Chrystus, właśnie przez wcielenie, nie objawił się wyłącznie jako boski 

Logos, ale jako cielesny człowiek posiadający ludzki intelekt5.

Erich Przywara

Szczególną relację łączącą filozofię i muzykę zauważyli już starożytni myśli-
ciele, a Platon dokonał nawet pewnego utożsamienia uprawiania filozofii i służby 
Muzom6. Związek ten dostrzegają także współcześni myśliciele, tacy jak Hans 
Urs von Balthasar, uczeń Przywary, dla którego poprzez muzykę w sposób najbar-
dziej adekwatny wyraża się to, co człowiek może przeczuć z objawienia boskiego 
Logosu w świecie7. Balthasar porównuje muzykę do woalu, który jednocześnie 

Hegla i Kierkegaarda. Przywara podkreśla także ogromne znaczenie jego relacji ze współ-
czesnymi mu myślicielami, takimi jak: Max Scheler, Edyta Stein, Karl Barth, Edmund 
Husserl, Martin Heidegger, Johann Plenge. Przełomowe okazało się jednak, zdaniem 
Przywary, zestawienie problematyki współczesnej z intensywnymi studiami źródeł myśli 
filozoficznej od Platona i Arystotelesa do Tomasza z Akwinu.
5 E. Przywara, Analogia entis. Metaphysics, 372.
6 Por. „Sokratesie, powiada, muzykę rób i uprawiaj. [...] sen zachęcał do tego, com już 
robił, do muzyki, bo – filozofia to największa służba Muzom, a ja ją uprawiałem”. Platon, 
Fedon, 61a.
7 Por. „la musique est un témoignage éternel de ce que les hommes sont capables de 
pressentir de Dieu éternellement simple, s’écoulant de manières multiples et de façon dy-
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zakrywa i pozwala na pewien wgląd w nieuchwytną istotę rzeczywistości8. Na-
tomiast Gertrude Le Fort, którą łączyła z Przywarą wieloletnia przyjaźń, używa 
symboliki woalu dla wyrażenia tego, czym jest istota metafizyki9. W symbolice 
woalu wyraża się więc najpełniej to, co łączy istotę muzyki, metafizyki i Logosu 
– objawianie i zakrywanie tego, co człowiekowi najbliższe i jednocześnie niemoż-
liwe do całkowitego uchwycenia. Fenomen rzeczywistości, która jednocześnie 
objawia się i skrywa przed człowiekiem, nie był obcy także Heideggerowi, choć 
odnosił on go wyłącznie do zacieśnionego obszaru weryfikowalnych zjawisk10. 
W kontekście różnicy między byciem a bytem mówi on przecież o „jawnej skry-
tości bycia”, czy o „wyróżni, jako obszarze, w którym odbywa się odkrywające 
przechodzenie bycia-ku-bytowi i skrywające nadejście bytu”11.

Z „muzyczności” objawienia, w którym nieogarniony Bóg posługuje się 
ograniczonym, stworzonym ludzkim intelektem jako instrumentem12, Przywara 
wyprowadza uzasadnienie dla racjonalnej teologii spekulatywnej13. To, co jest 
właściwe wewnętrznemu życiu Trójjedynego Boga, pojawia się w porządku 
stworzonym w kategoriach bytu, intelektu i woli. Natomiast relacja pomiędzy 
Bogiem, jako Stwórcą, a człowiekiem i światem, jako stworzeniem, jest pod-
stawą dla ujmowania naturalnego porządku w kategoriach przyczynowości14, 
poprzez opisywanie nie tylko źródła i pochodzenia człowieka i świata, ale też 

namique, en lui-même et dans le monde comme Logos”. M. Saint-Pierre, Beauté, bonté, 
vérité chez Hans Urs von Balthasar (Paris 1998) 102. 
8 „La musique est cette forme qui nous rapproche au plus près de l’esprit; elle est le 
voile le plus ténu qui nous en sépare”. M. Saint-Pierre, Beauté, bonté, vérité, 107. 
9 „Car le voile est en ce monde le symbole de métaphysique”. Gertrude von Le Fort, 
Femme eternelle, cytat za: M. Saint-Pierre, Beauté, bonté, vérité, 106. 
10 Por. „Bycie ukazuje się jako odkrywające przechodzenie. Byt jako taki zjawia się na 
sposób doszłości skrywającej się w  nieskrytość”. M. Heidegger, Identyczność  i  różnica, 
151.
11 http://bacon.umcs.lublin.pl/~psikora/?page_id=59 [11.04.2016]. 
12 „Punktem istotnym analogii bytu jest poznanie tego, co stworzone, a co poznawczo 
jest czymś pierwszym, następnie zaś – jako stadium drugie – poznanie Boga ze stworzeń 
(«im Gleichnis des Geschoepflichen»). Analogia bytu jest więc myślą teologicznej po-
średniości w poznaniu Boga: stworzenie podobne do Boga, a zarazem niepodobne; Bóg 
w stworzeniu, a zarazem ponad stworzeniem, tym samym jednak oznacza ona zrozumie-
nie stworzenia (der Kreatur), gdy patrzymy na nie od strony Boga”. J. Majkowski, «Egzy-
stencjalizm Eryka Przywary», Collectanea Theologica 31(1-4; 1960) 93-94.
13 E. Przywara, Analogia entis. Metaphysics, 371. 
14 E. Przywara, Analogia entis. Metaphysics, 372.
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ich ostatecznego losu i przeznaczenia. Przyczynowość i naturalny porządek bytu 
stają się więc głównymi kategoriami do opisania relacji między Bogiem, który 
jako jedyny prawdziwie „jest”, a stworzeniem, które się „staje” poprzez nie-
ustanne napięcie między istotą a istnieniem. Ten jedyny porządek obejmuje całą 
rzeczywistość w swojej złożoności, od rzeczy czysto fizycznych i materialnych 
do nadprzyrodzonej duchowej rzeczywistości. Szczególną rolę w opisie relacji 
Stwórca–stworzenie Przywara nadaje przyczynie sprawczej (causa efficiens). 
Naturalny porządek rzeczy, który w swojej ograniczoności odzwierciedla jednak 
nieograniczoność Boga-Stwórcy, jest jednocześnie miejscem, w którym ujawnia 
się różnica między Stwórcą a stworzeniem15. Oznacza to, że racjonalność jest 
miejscem, w którym Stwórca jest „najbliższy” stworzeniu, lecz także miejscem, 
w którym najbardziej objawia się Jego transcendentna i nieskończona inność16. 
Ludzki intelekt jako instrument użyczający dźwięku dla wybrzmienia objawienia 
jest więc obrazem samoudzielania się Boga człowiekowi, który może rozpoznać 
to „działanie Boga ad extra” jedynie w sobie właściwy, stworzony sposób. Z tego 
powodu muzyka jest dla Przywary obrazem nieskończoności w stworzonym, 
ziemskim rytmie stawania się, ponieważ „najmocniej żyje augustyńską nicością 
stworzenia: nicość z «już nie» i «jeszcze nie»: nieskończoność pełni nocy, żyjąca 
jako nicość nocy”17.

2. Muzyczne podłoże analogii bytu Przywary

Może być zaskakującym, jak wielkie znaczenie dla formowania swoich 
filozoficzno-teologicznych koncepcji Przywara przypisuje swoim wczesnym 

15 J. Majkowski, «Egzystencjalizm Eryka Przywary», 98.
16 „For not only is the Logos of Nicea not generated with a view to creation, and not 
a lesser manifestation of a God who is simply beyond all manifestation; it is in fact the eter-
nal reality whereby God is the God he is. There is a perfectly proportionate convertibility 
of God with his own manifestation of himself to himself; and in fact, this convertibility is 
nothing less than God’s own act of self-knowledge and self-love in the mystery of his tran-
scendent life. His being, therefore, is an infinite intelligibility; his hiddenness – his transcen-
dence – is always already manifestation; and it is this movement of infinite disclosure that is 
his «essence» as God”. D.B. Hart, «The destiny of Christian Metaphysics», w : T.J.White, 
The Analogy of Being. Invention of the Antichrist or the Wisdom of God? (Michigan 2011) 
407.
17 E. Przywara, Christliche Existenz (Leipzig 1934) 54-55.
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doświadczeniom z muzyką. Interpretuje je on jako zasadniczą inspirację dla 
swoich zmagań, aby umieścić wewnątrz jednej całości wszystkie sprzeczne ze 

sobą dysonanse – ale w taki sposób, żeby w tej wielkiej całości dysonanse te 
nie zostały zatarte w jakiejś amorficznej i pozbawionej napięcia jednolitości. 

[...] „Muzyka jako forma jest miejscem narodzin (Geburst-Erde) tego, co póź-
niej stanie się centralnym punktem mojej myśli, czyli «biegunowością» (Pola-

rität), «jednością w napięciu» (Spannungseinheit) i wreszcie «analogią»”18.

Martha Zechmeister

Na muzyczne doświadczenia z czasów młodości, o których mówi Przy-
wara, składają się przede wszystkim wyniesione z domu tradycje amatorskie-
go muzykowania przekazane przez matkę i praktyka śpiewu w znakomitym 
chórze prowadzonym przez Oskara Meistersa. Śpiewanie w chórze było dla 
Przywary okazją do zapoznania się z klasyczną polifonią Palestriny, Orlan-
da di Lasso i Antonia Lotti, a także z dziełami Bacha i Liszta. Natomiast 
rodzinne muzykowanie zainspirowało Przywarę do solidnych studiów nad 
historią zachodniej muzyki19. Doświadczenia te wywarły tak ogromny 
wpływ na kształtowanie się jego późniejszej myśli, że badacze20 określają jej 
strukturę jako rytmiczną, sonatową, fugalną. Martha Zechmeister odnosi się 
także do istoty „muzyczności myślenia Przywary”, przytaczając jego własne 
słowa o sobie jako myślicielu coincidentia oppositorum, który identyfikując 
się z Mikołajem Kuzańczykiem w jego tytanicznych zmaganiach, próbuje 
napiąć na struny Bożej nieskończoności rozsadzające się przeciwieństwa 
i sprzeczności21. Właśnie w obszarze muzyki Przywara znajduje właściwe 
miejsce dla połączenia wszystkich sprzeczności targających egzystencją 
człowieka. Jedność, która jest poszukiwana przez Przywarę, nie jest jed-
nak czymś statycznym. Przywara porównuje swój filozoficzny język do 
napięć występujących w klasycznej polifonii, gdzie tematy i kontrapunk-
ty przecinają się wzajemnie, wybrzmiewając w dramacie różnorodnych 

18 M. Zechmeister, Gottes-Nacht.  Erich  Przywaras  Weg  negativer  Theologie  (Wien 
2000) 57.
19 M. Zechmeister, Gottes-Nacht. Erich Przywaras Weg, 57.
20 K.M. Wiesemann, Zerspringender Akkord: das Zusammenspiel von Theologie und 
Mystik  bei  Karl  Adam,  Romano  Guardini  und  Erich  Przywara  als  theologische  Fuge 
(Würzburg 1999) 274-404.
21 M. Zechmeister, Gottes-Nacht. Erich Przywaras Weg, 59.
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kontekstów, a bachowską polifonię z Kunst der Fuge nazywa „rozbrzmie-
wającą analogią”22.

3. Kreatürliche Metaphysik – dynamika między 
skończonością a nieskończonością

Muzyka jest dla Przywary medium, które w szczególny sposób wyraża istotę 
całej rzeczywistości i egzystencji. Jawi się ona zawsze tylko w ulotnej chwili 
teraźniejszości, rozpięta pomiędzy przeszłością, która już przeminęła, a przy-

szłością, która jeszcze pozostaje zawieszona w niepewności. Siła muzyki polega 
właśnie na zdolności pozbawiania człowieka mamiących go iluzji, że jest on 

w stanie na trwałe wziąć rzeczywistość w swoje posiadanie. W momencie, 
w którym zostanie odsłonięta istotowa przepaścistość rzeczywistości, zostają 

także zdemaskowane złudzenia statycznej pewności posiadania istnienia. Dopie-
ro wtedy kruchy cud bycia może rozbłysnąć jako niesłychany cud istnienia”23.

Martha Zechmeister

Rozważania Heideggera nad skończonością, ograniczonością i czaso-
wością bycia musiały wywrzeć na Przywarze ogromne wrażenie, skoro we 
wstępie do pierwszego wydania Analogia Entis podkreśla on rolę myśli 
Heideggera w kształtowaniu się jego własnej koncepcji stworzoności24. 
Swoją częściową aprobatę dla poglądów Heideggera potwierdza on także 
w toku późniejszych rozważań: „Metoda fundamentalnej skończonej filozofii 
Heideggera podziela mój nacisk na stworzoność jako formę myśli, z tym, że 
dla Heideggera oznacza to czystą skończoność”25. Przywara sprzeciwia się 
jednak próbom przenoszenia filozofii Heideggera na grunt chrześcijański, 

22 „Die echte Schwebe des deutschen «Schön» zwischen Ewigkeit und fragiler Ver-
gänglichkeit dürfte wohl im gotischen Dom vorliegen... – und im Wesen der klassischen 
Polyphonie von Palestrina zu Bach, in der «Ewigkeit an sich» ihr eigener Klang zu sein 
scheint, und dies doch in der äußersten Fragilität der sich unaufhörlich schneidenden Fu-
gengänge, – wie darum dann Bachs Kunst der Fuge geradezu «in sich selbst tönende 
Analogie ist»”. M. Zechmeister, Gottes-Nacht. Erich Przywaras, 61.
23 M. Zechmeister, Gottes-Nacht. Erich Przywaras Weg, 58.
24 E. Przywara, Analogia Entis. Metaphysics, XIX.
25 E. Przywara, Analogia Entis. Metaphysics, 349.
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precyzując jednocześnie różnice dzielące jego własną koncepcję od metod 
Heideggera: „Katolicka szkoła heideggerowska usiłuje połączyć Maréchala 
i Heideggera. Wszystkie wysiłki w tym kierunku przedstawiłem w moich 
pracach, od Religionsphilosophie katholischer Theologie do pierwszego 
tomu Analogia Entis: mianowicie, metafizykę Tomasza z Akwinu, rozumia-
ną jako metafizykę analogii, jako odróżniającą się zarówno od metafizyk 
nieskończoności, jak i od metafizyk skończoności. Lecz to właśnie ta ana-
logia eliminuje obie te metafizyki w celu umieszczenia w to miejsce bezpo-
średniej dynamiki między skończonością a nieskończonością: tymczasem 
zasada systematyczna Maréchala jest jedynie dynamiką nieskończoności, 
a systematyczna zasada fenomenologii Heideggera jest jedynie dynamiką 
skończoności”26. 

 Kreatürliche Metaphysik Przywary to przede wszystkim metafizyka 
świadoma swych własnych ograniczeń, a także ograniczeń swojego obiek-
tu27. Taka metafizyka będzie również akceptowała trudności związane z nie-
pokonalnymi sprzecznościami, z którymi się mierzy. Akceptacja własnej 
ograniczoności praktycznie wyraża się w ciągłej eliminacji ujęć absolutyzu-
jących i totalizujących, szczególnie poprzez odrzucanie każdego absolutnego 
punktu wyjścia: metanoetycznego, który nie może wyeliminować opisu 
w kategoriach bytu, oraz metaontycznego, który zawsze będzie jednak myślą 
jakiegoś konkretnego bytu. Metafizyka stworzenia będzie w konsekwencji 
zdawała sobie sprawę ze swojej niestabilnej sytuacji zawieszenia pomiędzy 
dwoma biegunami: bez absolutnego punktu wyjścia i bez absolutnego punktu 
dojścia. Wypływa to z uznania, że doskonała jedność bytu i świadomości 
istnieje tylko w Bogu. Metaontyka i metanoetyka mogą dokonać odkrycia 
prawdziwego i jedynego Boga wyłącznie poprzez odparcie pokusy, aby 
samemu być jak bogowie. 

3.1 Ontoteologika a metafizyka teologiczna Przywary28

Zdaniem Przywary metafizyka nie może uchylić się od postawienia 
pytania o Boga, ponieważ kwestia Boga jest wewnętrzną kwestią metafizy-
26 E. Przywara, Analogia Entis. Metaphysics, 350.
27 D. Biju-Duval, «La pensée d’Erich Przywara», Nouvelle Revue Théologique 121 (2; 
1999) 242-243. 
28 D. Biju-Duval, «La pensée d’Erich Przywara», 244-246.
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ki. Najogólniej mówiąc, problem Boga pojawia się w metafizyce z dwóch 
kierunków: od strony panteizmu, w którym Boga traktuje się jako efekt 
wysiłku stawania się całego świata, albo od strony teopanizmu, gdzie cała 
rzeczywistość traktowana jest jako wyraz emanacji Boga. Innymi słowy 
problem Boga pojawia się w obszarze metafizyki w wyniku relatywizacji 
absolutu albo w wyniku absolutyzowania relatywności. Z tych właśnie po-
wodów Przywara stawia tezę, że Bóg w metafizyce nie może być pomyślany 
jako nieistniejący. Natomiast Heidegger, zastanawiając się nad pytaniem, 
jak Bóg pojawia się w metafizyce, wskazuje na jej onto-teo-logiczną istotę29. 
Analizując dzieje ontologii, Heidegger stwierdza, że Bóg zawsze już tam 
jest. Postulat destrukcji dziejów ontologii jest więc próbą wykluczenia Boga 
z obszaru metafizyki poprzez „bez-bożne myślenie”. Zdaniem Heideggera, 
poprzez porzucenie Boga filozofii, „Boga jako causa sui, jest ono być może 
bliższe boskiemu Bogu. Znaczy to tylko tyle, że jest ono na niego bardziej 
otwarte, niż chciałaby to widzieć onto-teo-logika”30. Destrukcję dziejów 
ontologii31 Heidegger pojmuje jednak nie w sensie negatywnym jako „strzą-
śnięcie ontologicznej tradycji” albo „relatywizację ontologicznego punktu 
widzenia”32, lecz jako dotarcie do źródeł ontologii, nowe wyznaczenie jej 
możliwości i granic, co oznacza sprowadzenie ontologii na „teren wery-
fikowalnych rozróżnień”33. Konsekwencją postulatu „weryfikowalności” 
ontologii jest jej ograniczenie do czystej skończoności34.

29 „Istota metafizyki opiera się na jedności bytu jako takiego w ogólności i w tym, co 
najwyższe”. „Gdy metafizyka myśli byt ze względu na wspólny każdemu bytowi jako ta-
kiemu grunt, wówczas jest logiką jako onto-logiką. Gdy zaś metafizyka myśli byt jako taki 
w całości, to znaczy ze względu na najwyższy, wszystko ugruntowujący byt, wówczas jest 
logiką jako teo-logiką”. M. Heidegger, Identyczność i różnica, 139,170-171.
30 M. Heidegger, Identyczność i różnica, 175.
31 „Jeśli mamy uzyskać przejrzystość własnych dziejów samej kwestii bycia, to wymaga 
to spulchnienia stwardniałej tradycji i  likwidacji powstałych (gezeitigten) za jej sprawą 
zakryć. Zadanie to pojmujemy jako dokonującą się w horyzoncie kwestii bycia destrukcję 
przekazanej tradycją zawartości starożytnej ontologii z zamiarem dotarcia do źródłowych 
doświadczeń, które doprowadziły do pierwszych, odtąd dominujących określeń bycia”. 
M. Heidegger, Identyczność i różnica, 32.
32 M. Heidegger, Identyczność i różnica, 32.
33 M. Heidegger, Identyczność i różnica, 38.
34 Skończoność przestrzeni refleksji Heideggera jest przedmiotem ostrej krytyki Edy-
ty Stein: „Jest oczywiste, że całemu badaniu Heideggera przewodniczy określona, z góry 
powzięta idea na temat bycia. Nie jest nią jedynie owo przedontologiczne rozumienie 
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Z punktu widzenia Przywary pominięcie kwestii Boga w metafizyce 
jest jednak nie do pomyślenia – co więcej kwestia ta wymaga dopuszcze-
nia możliwości realnego istnienia Boga, Jego wolności w akcie stworzenia 
i w komunikowaniu się z człowiekiem, czyli możliwości objawienia. Dla 
Przywary jest oczywistą rzeczą, że taka metafizyka może zrealizować się 
w pełni, tylko będąc w relacji z teologią katolicką. Jest to spowodowane 
tym, że jedynie katolicyzm posiada strukturę pozwalającą na przyjęcie ob-
jawienia, którą jest Magisterium Kościoła Katolickiego.

Przywara podkreśla także, że teologia nie może być traktowana jako 
coś zewnętrznego w stosunku do metafizyki. Metafizyki, które odrzucają 
teologię, de facto zawsze opierają się na jakiejś strukturze teologicznej (na 
przykład metafizyka Hegla jest oparta na teologii Lutra, której podstawą 
jest teopanizm). Metafizyka w swej istocie wymaga teologii, a jedynie 
w katolicyzmie kwestia relacji między tymi dwoma dziedzinami jest wy-
starczająco dostrzeżona i przemyślana: „fides non destruit sed supponit et 
perficit rationem”35. Metafizyka filozoficzna nieuchronnie degraduje się, 
przechodząc w teopanizm lub panteizm, jeśli nie potrafi uciszyć się przed 
absolutem Boga i uznać autorytetu Jego słowa przychodzącego w ob-
jawieniu. Tak pojęta metafizyka filozoficzna ma bardzo szeroki zasięg, 
a właściwie zawiera w sobie wszystko: od kwestii czysto filozoficznych do 
tajemnicy Trójcy Świętej pod warunkiem, że potrafi uszanować transcen-
dencję Boga, co dla Przywary ma swój konkretny wyraz w posłuszeństwie 
Magisterium Kościoła. Uniżenie się przed Bogiem pozwala metafizyce 
na zbliżenie się do prawdy nieskończonej oraz na jej przyjęcie. Naturalną 

bycia, należące do samego bycia ludzkiego, bez którego nie jest możliwe pytanie o bycie; 
ani również owa prawdziwa ontologia, jak chce ją sam rozumieć, czyli badanie, które nie 
zawężonym i nie zacienionym spojrzeniem obejmuje bycie, by samo przemówiło. Wszyst-
ko z góry prowadzi do tego, aby wykazać czasowość bycia. Dlatego wszędzie, gdzie otwiera 
się widok na to, co wieczne, zasuwa się zasuwkę; dlatego też nie może być istoty różnej od 
jestestwa, która w jestestwie by się urzeczywistniała; dlatego również nie może istnieć sens 
różny od rozumienia, który byłby pojęty w rozumieniu; dlatego wreszcie nie ma żadnych 
prawd wiecznych, niezależnych od ludzkiego poznania. Przez to wszystko zostaje rozsa-
dzona czasowość bycia, a tak być nie powinno. Jestestwo, rozumienie i odkrycie wyma-
gają jeszcze bardzo – dla własnego wyjaśnienia – czegoś od nich samych niezależnego, 
bezczasowego, co przez nie i w nich wkracza w czasowość”. E. Stein, Twierdza duchowa 
(Poznań 2006) 182.
35 Łac. wiara nie niszczy, ale opiera się na rozumie i doskonali go.
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konsekwencją tej postawy jest także ustąpienie metafizyki przed visio 
beatifica.

Zdaniem Johna Betza, cała Analogia Entis Przywary powinna być od-
czytywana jako krytyka onto-teo-logii36. Przywara w swoich analizach myśli 
Heideggera posuwa się jednak jeszcze dalej – według niego Heidegger, który 
zarzuca metafizyce utożsamianie Boga z najwyższym bytem, sam nie potrafi 
uchronić się w swoim myśleniu od utożsamiania Boga z byciem: „Heideg-
ger tak bardzo zaszyfrowuje Boga w pojęciu «bycia», że jako Heidegger 
z «Bycia i czasu» może umieścić «bycie» na miejscu Boga, by potem rów-
nie dobrze, jako Heidegger z okresu po 1945 roku, próbować znowu nadać 
temu «byciu» wszelkie cechy Boga. Tak więc możliwe było postrzeganie 
Heideggera z czasu przed 1945 rokiem jako radykalnego ateistę, który wo-
bec pytania o Boga użył nie tylko fenomenologicznego epoché Husserla, to 
znaczy metodologicznego pominięcia tej kwestii, lecz także takiego epoché, 
w którym kwestia Boga jest samoczynnie eliminowana (podobnie jak nie 
da się takiego pytania postawić neo-pozytywizmowi Carnapa). Stało się 
więc możliwe postrzeganie Heideggera z okresu po 1945 roku prawie jako 
konwertytę, albo lepiej przedkonwertytę, który zastosował czystą, zamknię-
tą w sobie filozofię, ale taką filozofię, która mogła być potraktowana jako 
prawdziwa «philosophia praeambula» prowadząca nie tylko do myślenia 
o Bogu, ale bezpośrednio o Chrystusie”37.

3.2. Destrukcja czy odkupienie?

Problem „zapomnienia o byciu”, który jest zdaniem Heideggera inte-
gralną cechą całej filozoficznej tradycji Zachodu, ma decydujący wpływ 
na jego krytyczny stosunek do zachodniej myśli filozoficznej jako całości. 
Konieczność powtórzenia pytania o sens bycia, którą postuluje Heidegger, 
związana jest ściśle z kontekstem czasowości, ponieważ „w prawidłowo 
ujrzanym i trafnie wyeksplikowanym fenomenie czasu tkwi centralna pro-
blematyka wszelkiej ontologii”38. Dla odgraniczenia zarówno od potocznego 
rozumienia czasu jak i od jego pojmowania w tradycji Heidegger wprowadza 
36 Por. J. Betz, «Metaphysics and Theology», w: E. Przywara, Analogia entis. Meta-
physics: Original Structure and Universal Rhythm (Michigan 2014) 81.
37 E. Przywara, In und gegen (Nürnberg 1955) 59.
38 M. Heidegger, Bycie i czas (Warszawa 1994) 27.
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własne określenie „temporalność bycia”39. Przemyślenia związane właśnie 
z tym problemem doprowadziły Heideggera do postulatu destrukcji dziejów 
ontologii40. Z postulatem destrukcji dziejów ontologii związana jest także 
próba przezwyciężenia metafizyki. „Przez metafizykę późny Heidegger 
rozumie filozofię, która posługuje się przedstawieniem i poszukuje podsta-
wy. Taka filozofia stara się wszystko ująć w postaci przedmiotu (filozofia 
istnienia) i dla wszystkiego znaleźć rację dostateczną. Nowożytna metafizyka 
przybrała, zdaniem Heideggera, postać subiektywizmu: ostateczną podstawą 
jest podmiot, subiectum”41. W związku z tym, że w tradycyjnej metafizyce 
byt jest centralnym ośrodkiem zainteresowania, bycie, jego sens, różnica 
między bytem a byciem nie są dostatecznie dostrzegane. Chociaż „bycie 
jest zawsze byciem jakiegoś bytu”42, nie można go nigdy uznać za byt ani 
zdefiniować w granicach klasycznej logiki, dlatego też Heidegger postuluje 
powrót do przedontologicznego myślenia, aby na nowo przemyśleć problem 
bycia. „Różnica między byciem a bytem jest obszarem, w którym metafizyka, 
zachodnie myślenie w pełni swojej istoty, może być tym, czym jest. Krok 
wstecz kieruje się tedy od metafizyki w istotę metafizyki”43. Pomimo tego, 
że istota metafizyki może być różnie rozumiana, to jednak nie da się zlek-
ceważyć tego postulatu Heideggera. Jego doniosłość i aktualność podkreślał 
Hans Urs von Balthasar44. Pragnienie wniknięcia w istotę metafizyki było 
z pewnością także czymś podstawowym dla Przywary w jego zmaganiach, 
aby zestawić ze sobą „wszystkie dysonanse”. Owocem tych zmagań jest 

39 „Fundamentalne ontologiczne zadanie interpretacji bycia jako takiego obejmuje za-
tem opracowanie temporalności bycia. Dopiero ekspozycja problematyki temporalności 
zawiera konkretną odpowiedź na pytanie o sens bycia”. M. Heidegger, Bycie i czas, 27.
40 M. Heidegger, Bycie i czas, 28-38.
41 B. Baran, «Przedmowa», w: M. Heidegger, Bycie i czas (Warszawa 1994) XXIV.
42 M. Heidegger, Bycie i czas, 13.
43 M. Heidegger, Tożsamość i różnica, 103-105.
44 „Jeśli chrześcijaństwo nie chce samo-rezygnując z wszelkiej teologii chwały, popaść 
w nowy naturalizm – czego straszliwe objawy znajdujemy już w zwycięskim pochodzie 
Teilharda de Chardin – musi podjąć dziedzictwo Heideggera, a  tym samym dostrzec 
prawdziwe potrzeby całego okresu, który został zarysowany pod mianem «pośrednictwa 
starożytności», a który, jak to podkreślał z całą słusznością Heidegger, nie ze względu na 
wartość historyczną czyni teraźniejszym to, co minione, lecz ponieważ jest niezbędne dla 
myślenia stojącego wobec wyzwań współczesności”. H.U. von Balthasar, Chwała. Estetyka 
teologiczna, 3/1 (Kraków 2013) 410.
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unikalny (choć nigdy nie ukończony45) metafizyczny projekt, który zdaniem 
badaczy wymagał od jego autora wybitnych zdolności i umiejętności: „Me-
tafizyka z Analogia Entis Przywary jest prawdziwym programem filozoficz-
nym i teologicznym, który z jednej strony odnosi się do najistotniejszych 
problemów znanych z ogółu dziejów refleksji człowieka, a z drugiej strony 
chce dostarczyć narzędzi diagnostycznych dla kryzysu myśli modernistycz-
nej oraz sposobów jego przezwyciężenia. Tego rodzaju projekt wymagał 
ducha o bardzo rozległej kulturze, obdarzonego żywą wiarą i ogromnym 
intelektualnym rygorem, myśliciela zdolnego do bardzo głębokiego wnikania 
w przedsięwzięcia metafizyczne i duchowe innych myślicieli i jednocześnie 
zdolnego do zachowania względem nich pewnego dystansu umożliwiającego 
filozoficzne i teologiczne rozeznanie. Dzieło Przywary jest świadectwem – 
jakże rzadkiego – spotkania tych różnorodnych cech”46.

3.3 Przywara: metafizyczny klucz do interpretacji 
historii myśli47

Owocem zakrojonych na wyjątkowo szeroką skalę badań i analiz Przy-
wary nad historią myśli i duchową aktywnością człowieka na przestrzeni 
dziejów jest kilka ważnych wniosków ułatwiających ich interpretację. Pod-
stawową zasadą, jaką opracował Przywara, jest to, że metafizyka powinna 
świadomie uznawać w swojej zawartości to, czym rzeczywiście się kieruje 
w swoich aktach i sformułowaniach. Tak więc czysta meta-noetyka, która 
wyłącza byt, powinna umieć rozpoznać, że mimo wszystko nie może uniknąć 
operowania kategoriami bytu. Na takiej samej zasadzie czysta meta-ontyka, 
która stara się wykluczyć subiektywizm, musi przyznać, że w gruncie rzeczy 
nie może całkowicie wyłączyć ze swojego rozumowania elementów subiek-
tywnych. Dotyczy to również relacji teologii i filozofii, ponieważ, zdaniem 
Przywary, absolutna filozofia realizuje się w akcie teologicznym implicite, 
a absolutna teologia zawsze opiera się na dającej się określić filozofii. Za-
sada ta odnosi się również do samych założeń filozoficznych, ponieważ 
każda metafizyka, która w swoich założeniach coś wyklucza, z pewnością 

45 Planowana przez Przywarę druga część Analogia Entis nigdy się nie ukazała.
46 D. Biju-Duval, «La pensée d’Erich Przywara», 251.
47 D. Biju-Duval, «La pensée d’Erich Przywara», 256-248.
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ostatecznie dojdzie do absolutyzowania tego, co na początku wykluczyła. 
Jako przykład na potwierdzenie swojej tezy Przywara podaje antyintelektu-
alizm Lutra, który ostatecznie przerodził się w racjonalizm Kanta i Hegla. 
Podobnie Heidegger, który w swoim wczesnym okresie rozwija filozofię 
„skończoności Dasein”, w późniejszym czasie dochodzi do panteizmu. 
Zdaniem Przywary każde początkowe zanegowanie absolutu nieuchronnie 
prowadzi do jego niespodziewanego i zupełnie nieprzewidzianego powrotu 
u kresu rozwoju danej doktryny.

3.4 Przywara: skażona grzechem i potrzebująca odkupienia 
metafizyka48

Spojrzenie Przywary na historię doktryn jest spojrzeniem na dzieje ska-
żonego grzechem człowieka, który jest ich autorem. Odrzucając prawdziwy 
Absolut (w swojej pokusie bycia jak Bóg), człowiek sam skazuje się na 
błądzenie pośród różnego rodzaju idoli, co ma swój wyraz także w historii 
ludzkiej myśli. Skażona grzechem metafizyka miota się w swojej refleksji 
między pychą uzurpującą sobie absolutne możliwości, a beznadziejnością 
w momentach rozeznania swoich ograniczeń. Tak jak każda ludzka ak-
tywność, także metafizyka potrzebuje oczyszczenia i odkupienia. Zdaniem 
Przywary może ono się dokonać wyłącznie na drodze świadomego przyję-
cia suwerenności Boga nad stworzeniem. Nie jest to jednak łatwy proces, 
ponieważ wymaga wkroczenia w „metafizyczną noc”, która jest zjednocze-
niem z nocą Krzyża Chrystusa – nocą, która kończy się porankiem zmar-
twychwstania. „Metafizyczna noc” Przywary nie jest jednak tym samym, co 
przezwyciężenie metafizyki postulowane przez Heideggera. Choć spojrzenia 
obu myślicieli na dzieje metafizyki są bardzo krytyczne, to prowadzą do 
odmiennych wniosków. Proponowana przez Heideggera destrukcja dziejów 
ontologii czy przezwyciężenie tradycyjnego dla metafizyki sposobu myśle-
nia przybiera u Przywary formę dekonstrukcji wszelkich fałszywych zasad, 
podstaw, koncepcji, które pojawiły się jak idole w strukturze metafizyki49.

48 D. Biju-Duval, «La pensée d’Erich Przywara», 249-250.
49 J. Betz, «Metaphysics and Theology», 82.
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4. Ryzyko nieokreśloności (Nicht-Identität) i reductio in 
mysterium

Muzyka jest analogonem par exellance dla analogia entis, ponieważ sztuka ta, 
trochę tak jak Bóg, jest jednocześnie najbliższa i najbardziej nieuchwytna, im-

manentna i transcendentna. Jest ona nieprzerwanym ruchem, w którym jesteśmy 
zanurzeni i który nas przekracza (Dionizos) w bezpośredniej ekspresji form me-
lodycznych (Apollon). Tutaj dialektyka elementów apollińskich i dionizyjskich 
nie ogranicza się do dominacji elementu dionizyjskiego lub elementu tragiczne-
go na wyższym poziomie, lecz prowadzi do metafizyki bytu w jego nieuchwyt-

nej wieczności i do Stwórcy, który pozwala się rozpoznać poprzez wszystkie 
figury stworzone. Przez Jego Logos możemy doświadczyć tej wiecznej muzyki, 

to znaczy usłyszeć ją w tajemnicy miłości, przeżywać ją jako coś ponad tajemni-
cą i wyrażać ją we wdzięczności i uwielbieniu50.

Mario Saint-Pierre

Woal analogii bytu jednocześnie odsłania i zakrywa nieuchwytną tajem-
nicę Boga i stworzonej przez Niego rzeczywistości. Analogia Entis Ericha 
Przywary nie zawsze była prawidłowo rozumiana, dlatego bardzo ważne 
jest, aby nie postrzegać tego wielkiego teologa i filozofa jako wynalazcy 
jakiejś nowej zasady lub struktury, która zaciera różnicę między Stwórcą 
a stworzeniem51. Analogia Entis nie jest sprowadzeniem do systemu, lecz 
wprowadzeniem w misterium, które rozsadza granice metafizyki jako ta-
kiej52. Poprzez reductio in mysterium Przywara niezmordowanie uchyla się 
od wszelkich prób określenia, kim jest Bóg (Nicht-Identität), które można 
porównać tylko ze starotestamentową tradycją niewymawiania Imienia, 
a nie z heideggerowskim oczekiwaniem na „innego Boga”. „Bóg więc, jako 

50 M. Saint-Pierre, Beauté, bonté, vérité, 79.
51 „Stosunek między Bogiem a  stworzeniem jest dany przez Boga a  nie konstruowa-
ny przez człowieka. Analogia entis sprowadza wszystkie systemy myśli chrześcijańskiej – 
tomizm i skotyzm, scholastykę i augustynizm – do wspólnego mianownika, którym jest 
stwierdzenie, że Bóg jest wszystkim, wszelako nie w tym znaczeniu, jakoby On tylko jeden 
istniał i działał; dlatego stworzenie wszystkimi swymi korzeniami jest wszczepione w Nie-
go; ale nie należy jednak tego tak rozumieć, jakoby było ono jedynie samookazaniem się 
Boga”. J. Majkowski, «Egzystencjalizm Eryka Przywary», 92. 
52 J. Betz, «Metaphysics and Theology», 81.
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czysta «tajemnica wiecznego »Jest«, tożsamości istnienia i istoty», jest tak 
wewnętrznie bliski istnieniu człowieka, że wszelkie istnienie stworzenia 
pochodzi tylko z Niego i w Nim ma swe źródło, chociaż Boża egzystencja 
wyklucza stawanie się jako absolutnie jej obce: dlatego Bóg jest w nas i Bóg 
jest ponad nami”53. Poznawanie tajemnicy Boga, stawanie się „jak Bóg” 
nie może polegać na budowaniu sobie własnej egzystencji w oderwaniu od 
swojego źródła i przeznaczenia, bo będzie to jedynie powtórzeniem grzechu 
pierwszych ludzi albo przesyconą nicością heideggerowską egzystencją 
„zum Tode”. To, do czego zaprasza Przywara, to egzystencja „zum Sein”54, 
która nawet w bezsile i śmierci jest uczestnictwem w byciu Boga-Człowieka, 
który jednocześnie jest poddany niemocy czasowości i zarazem ją przekracza 
i uświęca55. Egzystencjalne poznawanie Boga według Przywary nie może 
także być pozbawione aktywnego uczestnictwa w Jego Ciele, którym jest 
Kościół56. Może właśnie na tym polega egzystencjalne wejście w istotę mu-
zyki: tworzenie pełnej napięcia harmonii między dysonującymi różnicami, 
które nas dzielą, zmaganie z przeciwnościami i sprzecznościami, które nas 
rozdzierają, dążenie do tego, żeby coraz bardziej być – być we wspólnocie 
stworzeń, które na swój ograniczony sposób pragną stać się tym kim są: 
odwzorowaniem piękna, prawdy i dobra swojego Trójjedynego Stwórcy.

5. Podsumowanie

Przedstawienie metafizyki Przywary przez pryzmat jej muzycznego 
podłoża i polifonicznej struktury wyraźnie pokazuje, że jego koncepcja 
analogii bytu nie jest wyszukanym systemem zamykającym Boga w gąszczu 
skomplikowanych reguł pozbawiających Go transcendencji. Wręcz przeciw-
nie: radykalnie inny, a jednocześnie niewyobrażalnie bliski Bóg Przywary 
prowokuje do oddawania Mu czci poprzez modlitwę i muzykę. Wynika stąd 
jasno, że analogia entis Przywary, choć posługuje się kategoriami przyczy-
nowości, to jednak wymyka się krytyce Heideggera. Najbardziej istotny 
wniosek dotyczy jednak samego pojmowania różnicy przez obu myślicieli. 
53 J. Majkowski, «Egzystencjalizm Eryka Przywary», 94-95.
54 J. Majkowski, «Egzystencjalizm Eryka Przywary», 104.
55 J. Majkowski, «Egzystencjalizm Eryka Przywary», 102.
56 E. Przywara, Analogia Entis. Metaphysics, XXI.
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Wbrew pozorom, ograniczona w porządku skończoności heideggerowska 
różnica ontologiczna między bytem a byciem wydaje się stopniowo zacie-
rać w toku rozwoju jego myśli. Natomiast analogiczny sposób myślenia 
Przywary nigdy nie pozwala na stawianie Boga i człowieka na tej samej 
płaszczyźnie. Analogia Entis staje się w paradoksalny sposób metafizyką 
różnicy i według Przywary najlepiej wyraża się w wypowiedzi IV Soboru 
Laterańskiego: „Pomiędzy Stwórcą a stworzeniem nie można dopatrzeć się 
tak wielkiego podobieństwa, żeby nie trzeba było widzieć większej pomię-
dzy nimi różnicy”.
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Erich Przywara and Martin Heidegger : 
Analogia Entis in the Face of Ontological Difference

La pensée d’Erich Przywara n’est pas encore suffisamment connue dans la théologie catho-
lique. La structure de la métaphysique przywarienne prend sa source dans la structure de 
la musique, «puisque cet art, un peu à la manière de Dieu, est tout à la fois le plus proche 
et le plus insaisissable, immanent et transcendant.» Le texte présente la relation entre la 
différence (entre le Créateur et la créature) qui est au coeur de la pensée d’Erich Przywara 
et la différence ontologique (de l’être et de l’étant) dans la pensée de Martin Heidegger.

Mots-clés: analogia entis, différence ontologique, métaphysique théologique, musique, 
onto-théologie
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Liturgia katechumenów Mszałów Piusa V 
i Jana XXIII. Czy to samo ordo missae?

W dzisiejszych czasach spotkać się można z opiniami, że od czasów Soboru Trydenc-
kiego i reformy dokonanej przez Piusa V Mszał Rzymski stał się już zamkniętą księgą, 
w której nie dokonywano korekt ani zmian w zakresie ordo missae. Jak pokazało niniej-
sze studium, taka opinia jest pozbawiona podstaw. Porównanie pierwszego i ostatniego 
wydania tzw. Mszału trydenckiego w odniesieniu do liturgii katechumenów pokazuje, 
że na przestrzeni niemal czterystu lat dokonywano mniejszych lub większych modyfi-
kacji w podstawowej księdze liturgicznej obrządku łacińskiego. W przypadku nigryk 
mszalnych nie są to jednak duże zmiany, bogatsze rubryki Mszału Jana XXIII nato-
miast w znacznej mierze są jedynie powtórzeniem instrukcji już obecnych w tzw. Ritus 
servandus Mszału Piusa V.

Słowa kluczowe: Mszał, liturgia, rubryki, nigryki, ordo missae, liturgia katechumenów

1. Wprowadzenie

Środowiska tradycyjne celebrujące tzw. Mszę trydencką sprawują 
sakralne obrzędy według Mszału wydanego za pontyfikatu Jana XXIII 
w roku 1962. Jest to ostatnie wydanie księgi będącej podstawą cele-
bracji Eucharystii w tradycyjnym rycie łacińskim. Po raz pierwszy 
Mszał zawierający ów tradycyjny ryt Mszy Świętej przeznaczony do 
celebracji w całym Kościele katolickim obrządku łacińskiego został 
skodyfikowany niemal czterysta lat wcześniej za pontyfikatu Piusa V 
w 1570 roku1. W przeciągu tych kilkuset lat Mszał Rzymski podlegał 
różnym modyfikacjom, aż osiągnął postać z 1962 roku2.

1 Mszał wydany przez Piusa V był częścią ogólniejszej reformy poprzedzonej m.in. 
wydaniem Brewiarza Rzymskiego dwa lata wcześniej. Zob. S. Koperek, «Rys historyczny 
rozwoju liturgii mszalnej», w: W. Świerzawski, Msza święta (Kraków 1993) 59; M. Sodi, 
«Mszał Piusa V. Dlaczego Msza św. po łacinie w trzecim tysiącleciu?», Studia Pastoralne 
5 (5; 2009) 337.
2 Już zaledwie nieco ponad trzydzieści lat później Klemens VIII widział potrzebę opu-
blikowania nowej wersji Mszału. Po upływie kolejnych trzydziestu lat uczynił to również 
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Celem niniejszego opracowania będzie ustalenie różnic pomiędzy 
ordo missae Mszału Piusa V, a więc pierwszego wydania Mszału Rzym-
skiego, oraz Mszału Jana XXIII, a zatem ostatniego wydania tej księgi. 
Pozwoli to na stwierdzenie, na ile obrzędy Mszy Świętej zmieniły się 
przez czterysta lat, na ile zaś pozostały stałe. Co więcej, te badania po-
zwolą na uchwycenie ewentualnych rodzajów zmian wprowadzonych do 
ordo missae. Materiałem źródłowym opracowania będą dwa wspomniane 
powyżej wydania typiczne Mszału Rzymskiego. W przypadku Mszału 
Piusa V będzie to Missale romanum. Editio Princeps (1570) (Monumenta 
Liturgica Concilii Tridentini; Citta del Vaticano 1998), w odniesieniu 
do Mszału Jana XXIII zaś – Missale romanum ex Decreto SS.Concilii 
Tridentini Restitutum Summorum Pontificum Cura Recognitum. Editio 
typica 1962 (Monumenta Liturgica Piana; Citta del Vaticano 2007). Ze 
względu na bogaty materiał badawczy analizy zostaną przeprowadzone 
tylko w odniesieniu do tzw. liturgii katechumenów.

Metodą, która pozwoli na realizację postawionego w niniejszym 
opracowaniu celu, będzie metoda porównawcza. Metoda ta będzie sto-
sowana na dwóch poziomach analiz. Po pierwsze, zostaną porównane 
tekst czytane obu Mszałów, czyli tzw. nigryki. Po drugie, metoda ta 
będzie aplikowana wobec tekstów zawierających pouczenia dla cele-
bransa dotyczące sposobu celebracji rytu, czyli tzw. rubryk mszalnych3. 
Analizy będą prowadzone sukcesywnie, zgodnie z kolejno następu-
jącymi po sobie w liturgii Mszy Świętej obrzędami z zastrzeżeniem 
dotyczącym przedstawionego powyżej podziału4. W celu łatwiejszego 
zlokalizowania poszczególnych modlitw za ich nazwę posłużą pierwsze 
słowa danej oracji.

Materiałem porównawczym będą obrzędy stałe Mszy świętej, czyli tzw. 
ordo missae obu Mszałów5. Opisy szczegółowych czynności kapłańskich 

Urban VIII. Ostatnie wydanie Mszału przed wersją z 1962 miało miejsce za pontyfikatu 
Piusa XII.
3 Nigryki i rubryki swoją nazwę w języku polskim przejęły od łacińskich określeń kolo-
rów: niger – czarny, ruber – czerwony.
4 Ze względu na specyfikę badań właściwym przedmiotem zainteresowań będą różnice 
pomiędzy obydwoma Mszałami.
5 Warto zwrócić uwagę na różnicę w nomenklaturze części stałych Mszy Świętej. W Msza-
le Piusa V określane są one jako ordinarium missae (od modlitw u stóp ołtarza do prefacji 
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zawarte w tzw. Ritus servandus in celebratione missae, nie będą poddawane 
analizie porównawczej w ramach tekstu głównego. Mimo to w przypadku 
ewentualnej niezgodności pomiędzy rubrykami ordo missae obu badanych 
Mszałów, nastąpi konfrontacja różnic przez sięgnięcie do zaleceń opisanych 
w Ritus servandus. W ten sposób będzie można określić, czy niezgodność 
w ordo missae poszczególnych Mszałów wynika z faktycznie obecnej róż-
nicy czy może jest ona spowodowana brakiem precyzji przy zapisie6.

2. Analiza porównawcza obu ordo missae

Badania w tej części opracowania zostaną przeprowadzone zgodnie 
z przyjętą we wstępie pracy metodą w dwóch etapach. Najpierw nastąpi 
analiza porównawcza nigryk mszalnych. Następnie badaniom zostaną pod-
dane rubryki ordo missae obu Mszałów.

2.1 Tekst nigryk

W liturgii katechumenów zmiany w obrębie nigryk mszalnych zachodzą po 
raz pierwszy w przypadku tekstu modlitwy Misereatur odmawianej przez asystę 
po spowiedzi powszechnej kapłana. W wersji Mszału Jana XXIII ministranci 
mówią: „misereatur tui omnipotens Deus, et dimissis peccatis tuis, perducat te 
ad vitam aeternam”. Tekst modlitwy zawarty w Mszale Piusa V zawiera dodat-
kowe słowo „omnibus” po frazie: „et dimissis”. Podobna sytuacja ma miejsce 
w modlitwie odmawianej przez celebransa po spowiedzi powszechnej asysty. 
W modlitwie Indulgentiam występuje kolejna drobna różnica w obu Msza-
łach. Tekst z Mszału Piusa V jest wzbogacony o dodatkowe słowo „omnium” 
umieszczone przed wyrażeniem: „peccatorum nostrorum”7.

wyłącznie) oraz canon missae (od kanonu mszalnego do ostatniej Ewangelii i modlitw dzięk-
czynnych po Mszy). W Mszale Jana XXIII natomiast są określane jako ordo missae.
6 Rubryki ordo missae posiadają jedynie skrócony opis czynności kapłańskich, stąd 
jest możliwe, że ordo missae obu Mszałów mogą się różnić, podczas gdy ich Ritus servan-
dus może przekazywać te same treści.
7 Kulbacki w  swoim artykule nie wspomina o  obecności w  modlitwie Indulgentiam 
w Mszale Piusa V słowa „omnium”. Zob. P. Kulbacki, «Akt pokuty we współczesnym 
mszale», Teologiczne Studia Siedleckie 12 (12; 2015) 182.
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Oracja Aufer a nobis odmawianej przez celebransa podczas wstępowania 
na stopnie ołtarza w Mszale Piusa V wzbogacona jest względem Mszału 
Jana XXIII o jedno dodatkowe słowo „cunctas” umieszczone przed wyra-
żeniem: „iniquitates nostras”. Podczas okadzania ołtarza Mszał Piusa V 
przepisuje kapłanowi odmówienie oracji Dirigatur Domine, która nie wy-
stępuje w Mszale Jana XXIII8. W modlitwie Dominus sit wariant z Mszału 
Jana XXIII wzbogacony jest o aklamację „amen” wypowiadaną na koniec 
modlitwy9.

Jeżeli liturgia jest celebrowana bez udziału diakona i subdiakona, to 
podczas modlitw przygotowujących do aktu proklamacji Ewangelii cele-
brans, według Mszału Piusa V, prosi Boga o błogosławieństwo formułą: 
„iube, domne, benedicere”, podczas gdy w Mszale Jana XXIII znajduje się 
formuła: „iube, Domine, benedicere”10.

2.2 Tekst rubryk

Rubryki wprowadzające do całego ordo missae są bogatsze w przypadku 
Mszału Jana XXIII. O ile przepisy zawarte w Mszale Piusa V wspominają 
jedynie o konieczności uczynienia znaku krzyża po przyjściu przed ołtarz 
oraz wypowiedzeniu formuły trynitarnej donośnym głosem, o tyle rubryki 
Mszału Jana XXIII dopowiadają jeszcze, że ten znak krzyża ma być wyko-
nany od czoła do piersi11. Co więcej, przepisy wymagają również od kapłana 
oddania ołtarzowi należnej rewerencji oraz informują o tym, że celebrans 
ma przyjść do ołtarza przygotowany12.

8 Oracja ta jest odmawiana podczas okadzania ołtarza już po obrzędach przygotowania 
darów ofiarnych.
9 Dotyczy to zarówno przypadku, gdy tę modlitwę odmawia diakon, jak też sytuacji, 
gdy robi to celebrans.
10 Według Mszału Jana XXIII formułę: „iube, domne, benedicere” wypowiada diakon, 
prosząc o błogosławieństwo kapłana, celebrans natomiast prosi Boga o błogosławieństwo 
frazą: „iube, Domine, benedicere”. Oba warianty (Domine, domne) są pochodnymi tego 
samego terminu. Wprowadzona nomenklatura ma rozróżniać pomiędzy zwracaniem się 
bezpośrednio do Boga (Domine), a zwracaniem się do człowieka działającego w imieniu 
Boga (domne).
11 To uzupełnienie jest obecne w Ritus servandus Mszału Piusa V.
12 W  znaczeniu nałożenia odpowiednich szat liturgicznych. Co do rewerencji Ritus 
servandus Mszału Piusa V wspomina tylko o rewerencji wobec ołtarzowego krucyfiksu. 
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W odniesieniu do modlitwy Iudica me Deus rubryki Mszału Piusa V 
stwierdzają ogólnie, że po wypowiedzeniu antyfony kapłan ma odmówić 
następujący psalm, przepisy zawarte w Mszale Jana XXIII precyzują już 
natomiast, że chodzi o Ps 42. O ile rubryki Mszału Piusa V nakazują po-
minięcie psalmu Iudica me Deus we Mszach żałobnych, o tyle przepisy 
Mszału Jana XXIII rozszerzają ten przypadek również na Msze celebrowane 
w okresie Męki Pańskiej13.

Według rubryk wprowadzających do aktu spowiedzi powszechnej 
w Mszale Piusa V kapłan odmawia Confiteor pochylony. Przepisy zawarte 
w Mszale Jana XXIII precyzują, że celebrans ma pochylić się głęboko14. Co 
więcej, rubryki Mszału Piusa V nie określają, ile razy celebrans ma uderzyć 
się w pierś podczas wypowiadania frazy: „mea cupla, mea culpa, mea maxima 
culpa”. Przepisy obecne w Mszale Jana XXIII precyzują, że ma to uczynić 
trzy razy15. W przeciwieństwie do Mszału Jana XXIII rubryki Mszału Piusa V 
nie informują również, że po recytacji spowiedzi powszechnej i odmówieniu 
przez asystę modlitwy Misereatur celebrans ma się wyprostować16.

Bezpośrednio przez odmówieniem oracji Aufer a nobis rubryki Mszału 
Piusa V informują jedynie o tym, że kapłan ma iść ku ołtarzowi, wypo-
wiadając tę modlitwę. Przepisy Mszału Jana XXIII natomiast uzupełniają 
te wymagania o gest rozłożenia i złączenia dłoni podczas wypowiadania 
inwokacji: „oremus”. Ma ona zostać powiedziana głośno, podczas gdy sama 
oracja Aufer a nobis – po cichu17. Co więcej, podczas odmawiania modlitwy 
Oramus te przepisy Mszału Jana XXIII precyzują, że kapłan ma pocałować 
środkową część ołtarza18.

Rubryki Mszału Piusa V zobowiązują kapłana do okadzenia, a wcze-
śniej pobłogosławienia kadzidła po przystąpieniu na suppedaneum a przed 

Ritus servandus Mszału Jana XXIII natomiast informuje o rewerencji wobec krzyża lub 
ołtarza.
13 Chodzi tu o okres od pierwszej niedzieli Męki Pańskiej do Wielkiego Czwartku.
14 To samo stwierdza Ritus servandus Mszału Piusa V.
15 O takiej liczbie wspomina również Ritus servandus Mszału Piusa V.
16 Ten wymóg jest jednak obecny w Ritus servandus Mszału Piusa V.
17 Ritus servandus Mszału Piusa V również w taki sposób różnicuje tonację kapłana 
podczas wypowiadania wspomnianych tekstów. Nie ma natomiast informacji o koniecz-
ności rozłożenia i złączenia dłoni.
18 Rubryki Mszału Piusa V informują ogólnie o konieczności pocałowania ołtarza. Ritus 
servandus już jednak wyraźnie zaznacza, że chodzi o środkową część ołtarza.
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odmówieniem introitu19 w sytuacji, gdy celebrowana jest Msza uroczy-
sta. Przepisy Mszału Jana XXIII zaznaczają dodatkowo, że w przypadku 
celebracji uroczystej Mszy Świętej za zmarłych również nie dokonuje się 
okadzenia20. Rubryki Mszału Jana XXIII nakazują kapłanowi okadzić ołtarz 
w ciszy, podczas gdy przepisy Mszału Piusa V wymagają od celebransa pod-
czas wykonywania tej czynności odmówienia modlitwy Dirigatur Domine21.

W odniesieniu do przepisów związanych z hymnem Gloria in excelsis 
Deo rubryki Mszału Jana XXIII wymagają od kapłana wykonania łącznie 
sześć pochyleń głowy podczas odmawiania tej modlitwy22. Rubryki Mszału 
Piusa V nie wspominają o pochyleniu głowy podczas wypowiadania frazy: 
„gratias agimus tibi”23. Co więcej, Mszał Piusa V podaje tylko cztery linie 
melodyczne, którymi celebrans może rozpocząć śpiew Gloria in excelsis 
Deo, podczas gdy Mszał Jana XXIII posiada ich siedem. Rubryki Mszału 
Piusa V zawierają również wzmiankę o tym, że hymn Gloria in excelsis 
Deo jest odmawiany także we Mszach poświęconych Maryi. Ta wzmianka 
w Mszale Jana XXIII została pominięta24.

Drobne różnice pojawiają się również w odniesieniu do czytań 
poprzedzających akt proklamacji Ewangelii. Rubryki Mszału Piusa V 
informują, że kapłan po odmówieniu kolekty ma odczytać epistołę, gra-
duał, aklamację alleluia albo traktus oraz sekwencję. Mszał Jana XXIII 
posiada nieco inną kolejność tych czytań: epistoła, graduał, traktus albo 
aklamacja alleluia oraz sekwencja25. Mszał Jana XXIII jest bogatszy 
o dwie informacje. Po pierwsze, rubryki informują o konieczności 

19 Poszczególne Mszały stosują różną nomenklaturę w odniesieniu do introitu. Mszał 
Piusa V nazywa tę zmienną część liturgii po prostu introitem, Mszał Jana XXIII natomiast 
korzysta z określenia „antyfona na wejście”.
20 Ritus servandus Mszału Piusa V wydaje się nie mieć tego zapisu. Posiada go jednak 
Ritus servandus Mszału Jana XXIII.
21 Ritus servandus Mszału Piusa V nie wspomina o konieczności odmówienia modli-
twy w tym miejscu.
22 Ma to miejsce podczas wypowiadania następujących zwrotów: „gloria  in  excelsis 
Deo”, „adoramus”, „gratias agimus tibi”, „Iesu Christe”, „Suscipe deprecationem nostram”.
23 Czyni to już jednak Ritus servandus Mszału Piusa V.
24 W Rubrykach generalnych Mszału Jana XXIII znajduje się zapis informujący o tym, 
że we Mszach o błogosławionej Maryi Dziewicy w soboty hymn Gloria in excelsis Deo jest 
odmawiany.
25 Ritus servandus obu Mszałów podaje następującą kolejność: epistoła, graduał, akla-
macja alleluia, traktus, sekwencja.
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odmówienia przez celebransa aklamacji alleluia wraz z towarzyszącym 
mu wersetem26. Po drugie, obecność sekwencji jest uzależniona nie 
tylko od okresu liturgicznego, jak w Mszale Piusa V, lecz również od 
rangi Mszy.

Przygotowując się do aktu proklamacji Ewangelii, według Mszału Jana 
XXIII diakon ma położyć ewangeliarz na środku ołtarza. Rubryki Mszału 
Piusa V natomiast nie precyzują, w której części ołtarza ma znaleźć się 
wspomniana księga27. Mszał Piusa V nie posiada również zastrzeżenia, że 
pobłogosławienie przez celebransa kadzidła nie ma miejsca w przypadku 
Mszy za zmarłych28. Według Mszału Jana XXIII diakon odmawia modli-
twę Munda cor meum, klęcząc przed ołtarzem. Mszał Piusa V precyzuje, 
że diakon ma to uczynić przed środkową częścią ołtarza29. Rubryki opi-
sujące dialog bezpośrednio poprzedzający odczytanie Ewangelii są nieco 
bardziej szczegółowe w Mszale Jana XXIII. Podczas gdy przepisy obecne 
w Mszale Piusa V wspominają ogólnie, że pierwszy z czterech małych 
znaków krzyża diakon ma skreślić na ewangeliarzu, o tyle rubryki Mszału 
Jana XXIII precyzują już, że diakon ma to uczynić przy początku tekstu 
czytanej Ewangelii30.

Pewne nieznaczne różnice dotyczą również sytuacji, gdy celebran-
sowi nie towarzyszą diakon oraz subdiakon. Według Mszału Jana XXIII 
kapłan ma odmówić modlitwę Munda cor meum na środku ołtarza pochy-
lony. Rubryki Mszału Piusa V precyzują jednak, że ma to być nieznaczne 

26 W Rubrykach generalnych Mszału Piusa V również znajduje się ta informacja.
27 Nie czyni tego również Ritus servandus Mszału Piusa V.
28 W odniesieniu do aktu pobłogosławienia kadzidła oba Mszały opisują go od różnych 
stron. Mszał Piusa V korzysta z konstrukcji abativus absolutus, nie podając wykonawcy 
czynności, podczas gdy Mszał Jana XXIII wyraźnie stwierdza, że pobłogosławienia ka-
dzidła dokonuje celebrans. Według Ritus servandus Mszału Piusa V w przypadku Mszy za 
zmarłych nie okadza się ewangeliarza, co powoduje, że nie ma potrzeby błogosławienia 
kadzidła.
29 Ani Ritus servandus Mszału Piusa V, ani Ritus servandus Mszału Jana XXIII nie 
precyzują, że modlitwę Munda cor meum diakon ma odmówić przed środkową częścią 
ołtarza.
30 Drobna różnica terminologiczna dotyczy również nomenklatury związanej z miej-
scem uczynienia trzeciego z czterech małych znaków krzyża przez diakona. Według 
Mszału Jana XXIII diakon kreśli trzeci mały znak krzyża na ustach (łac. os), podczas gdy 
Mszał Piusa V wspomina o wargach (łac. labia). Co do pierwszego znaku krzyża Ritus 
servandus Mszału Piusa V precyzuje, że ma on być uczyniony przy początku Ewangelii.
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pochylenie oraz dopowiadają, że celebrans ma stać podczas odmawiania 
tej modlitwy31. Przepisy zawierające opis wykonywania znaków krzyża 
bezpośrednio przed aktem proklamacji Ewangelii są uboższe w wersji 
Mszału Piusa V. To ordo missae wspomina jedynie o tym, że celebrans ma 
oznaczyć siebie znakiem krzyża. Mszał Jana XXIII natomiast posiada już 
szczegółowe wytyczne, analogiczne do tych, które pojawiły się wcześniej 
w przypadku celebracji Mszy uroczystej32. Rubryki tego Mszału informują 
zatem, że kapłan ma uczynić cztery znaki krzyża: na Mszale, czole, ustach 
oraz piersi. W przeciwieństwie do Mszału Jana XXIII wersja Mszału Piusa 
V nie zawiera wyraźnej informacji o tym, że kapłan ma wypowiedzieć 
modlitwę Per evangelica dicta33.

Wreszcie różnica pomiędzy obiema wersjami Mszału ma miejsce 
również w odniesieniu do symbolu nicejsko-konstantynopolitańskiego. 
Rubryki obu Mszałów zobowiązują celebransa do wykonania serii gestów 
podczas inicjacji wyznania wiary. Według Mszału Jana XXIII kapłan ma 
stać przed środkową częścią ołtarza, musi rozłożyć, podnieść a następnie 
złączyć dłonie. Wytyczne Mszału Piusa V nie wspominają jednak o geście 
podniesienia dłoni przed ich złączeniem34. W Mszale Piusa V kapłan ma 
podaną jedną linię melodyczną, którą może zainicjować credo. W Mszale 
Jana XXIII jest ich dwie.

Kolejne różnice dotyczą gestów wykonywanych podczas odma-
wiania wyznania wiary. Rubryki Mszału Jana XXIII zobowiązują cele-
bransa do trzykrotnego pochylenia głowy35 podczas recytacji nicejsko- 

31 Kolejna drobna różnica terminologiczna dotyczy określenia części ołtarza. Wspomi-
nając o konieczności przeniesienia Mszału, rubryki Mszału Piusa V korzystają z terminu 
„róg” (łac. cornu) na oznaczenie części ołtarza. Przepisy zawarte w Mszale Jana XXIII 
natomiast posługują się określeniem strona (łac. latus). Co do samego gestu pochylenia 
Ritus servandus obu Mszałów wspominają o głębokim pochyleniu.
32 Ritus servandus Mszału Piusa V również rozpisuje szczegółowo te wytyczne w przy-
padku celebracji Mszy bez udziału diakona i subdiakona.
33 Można się tego jednak domyślać na podstawie umieszczonej w Mszale Piusa V infor-
macji: „Jak powyżej”, która nawiązuje do sposobu zachowania się podczas odczytywania 
Ewangelii przez diakona. Z drugiej strony nawet w Ritus servandus Mszału Piusa V nie jest 
wprost powiedziane, że celebrans ma tę modlitwę odmówić.
34 Ritus servandus Mszału Piusa V z kolei pomija gest rozkładania rąk.
35 Rubryki Mszału Jana XXIII precyzują, że musi to uczynić w kierunku ołtarzowego 
krucyfiksu.
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konstantynopolitańskiego symbolu36. Pewna różnica dotyczy również okresu 
trwania przyklęknięcia. Według przepisów zawartych w Mszale Jana XXIII 
celebrans ma przyklęknąć, kiedy wypowiada frazę: „et incarnatus est”. Ten 
gest wykonuje aż do momentu, gdy recytuje słowa: „et homo factus est”. 
Również według rubryk Mszału Piusa V celebrans ma przyklęknąć pod-
czas wypowiadania frazy: „et incarnatus est”, z tym, że rubryki sugerują 
mu pozostać w tej pozycji aż do recytacji wyrażenia: „crucifixus etiam pro 
nobis”37. Co więcej, Mszał Jana XXIII wzbogacony jest względem Mszału 
Piusa V o rubrykę wewnątrz samego tekstu symbolu nicejsko-konstantyno-
politańskiego, która informuje o momencie przyklęknięcia.

3. Zakresy różnic ordo missae obu Mszałów

W odniesieniu do nigryk mszalnych ordo missae Mszału Piusa V 
jest bogatsze względem Mszału Jana XXIII. Po pierwsze, o całą mo-
dlitwę Dirigatur Domine a następnie o pojedyncze słowa w oracjach 
Misereatur, Indulgentiam oraz Aufer a nobis. Tylko modlitwa Dominus 
sit jest objętościowo większa w Mszale Jana XXIII o jedno słowo. 
Mszał Jana XXIII urozmaica dodatkowo prośbę o błogosławieństwo 
przed aktem proklamacji Ewangelii, modyfikując jedno słowo o zale-
dwie jedną literę.

W odniesieniu do rubryk mszalnych z kolei to ordo missae Mszału 
Jana XXIII jest bogatsze względem Mszału Piusa V. Przejawia się to na 
dwóch płaszczyznach. Po pierwsze rubryki ordo missae Mszału Jana XXIII 
posiadają dodatkowe informacje, nieobecne w rubrykach ordo missae 
Mszału Piusa V. Po drugie, rubryki Mszału Jana XXIII nierzadko precyzują 
ogólniej wyrażone polecenie zapisane w rubrykach ordo missae Mszału 

36 Celebrans zobowiązany jest do pochylenia głowy podczas wypowiadania następują-
cych wyrażeń: „Deum”, „Iesum Christus”, „simul adoratur”. Ritus servandus Mszału Piusa 
V nie wspomina jedynie o pochyleniu głowy w ostatnim z wymienionych przypadków.
37 Ritus servandus już jednoznacznie wskazuje, że celebrans ma powstać po wypowie-
dzeniu wyrażenia: „et homo factus est”. Wydaje się, że zaobserwowana różnica wynika 
z tego, że w rubrykach ordo missae Mszału Piusa V brakuje słowa, które jednoznacznie 
rozstrzygałoby, że frazę: „et homo factus est” należy traktować wyłącznie w odniesieniu 
do długości przyklęknięcia.
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Piusa V. Zdarzają się jednak nieliczne przypadki, kiedy to rubryki Mszału 
Piusa V są bogatsze38.

Nie wolno jednak na podstawie tych stosunkowo licznych różnic w od-
niesieniu do rubryk ordo missae obu Mszałów wyciągać pochopnego wnio-
sku o ich rozbieżności. Jak zostało wielokrotnie zauważone, zapis nieobecny 
w ordo missae funkcjonuje jednak w obrębie Rubryk generalnych bądź Ritus 
servandus Mszału Piusa V, czyli w częściach, których znajomość stanowi 
integralny element celebracji Mszy Świętej. Oznacza to, że większość rubryk 
w ordo missae Mszału Jana XXIII jest jedynie zduplikowaniem informacji 
już obecnych w prawie o czterysta lat starszym Mszale. W takiej sytuacji 
nie można mówić o różnicy pomiędzy tymi Mszałami co do zawartości 
wymogów, ale jedynie co do sposobu ich zapisania.

Warto wreszcie zauważyć, że nie zawsze zakres wymagań wynikający 
z rubryk ordo missae jest tożsamy z tym, który wynika z Ritus servandus. 
Zasadniczo Ritus servandus uszczegóławia ogólniejsze zapisy z rubryk 
ordo missae. Nie zawsze jednak tak jest. Czasami to Ritus servandus po-
siada ogólniej sformułowane wymogi. Zdarzają się nawet takie przypadki, 
gdy rubryki ordo missae zawierają wymogi sprzeczne z zaleceniami Ritus 
servandus tego samego Mszału39. Istnienie tych niekonsekwencji pokazuje, 
że nie należy widzieć w Mszale tradycyjnym księgi nieposiadającej błędów, 
ale należy dopuścić możliwość jej korekty i ujednoliceń.

4. Podsumowanie

Celem niniejszego opracowania było ustalenie różnic pomiędzy wersją 
Mszału Piusa V oraz Mszału Jana XXIII w odniesieniu do części stałych 
Mszy Świętej w zakresie liturgii katechumenów. Realizacja tego celu była 
możliwa dzięki doborowi odpowiedniej metody, którą w tym przypadku 
była metoda porównawcza. Włączenie do obrębu analiz Ritus servandus 

38 Tak się dzieje np. w odniesieniu do zapisu dotyczącego odmawiania hymnu Gloria in 
excelsis Deo we Mszach poświęconych Maryi.
39 Taka sytuacja ma miejsce choćby w przypadku odmawiania przez celebransa modli-
twy Munda cor meum. Według rubryk ordo missae Mszału Piusa V kapłan ma odmówić tę 
modlitwę nieznacznie (łac. aliquantulum) pochylony. Ritus servandus z kolei zobowiązu-
je celebransa do głębokiego (łac. profunde) pochylenia.
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obu Mszałów, a zwłaszcza Ritus servandus Mszału Piusa V, zdecydowanie 
ubogaciło badania i pozwoliło na wyciągnięcie wniosków, których zaob-
serwowanie nie byłoby możliwe w przypadku nieuwzględniania tej części 
Rubryk generalnych Mszału Rzymskiego.

W świetle przeprowadzonych analiz nie można zgodzić się z tezą, 
że zmiany dokonywane w obrębie Mszału Piusa nie dotyczyły ordo mis-
sae40. Chociaż zmiany, które dokonały się na przełomie niemal czterystu 
lat w odniesieniu do liturgii katechumenów, nie były znaczące i nierzad-
ko ograniczały się do dodania pojedynczych słów czy gestów, to jednak 
miały miejsce, w związku z czym ordo missae Mszału Piusa V nie jest 
tym samym co ordo missae Mszału Jana XXIII. Z drugiej strony należy 
podkreślić, że przy uwzględnieniu daleko idących zmian w obrębie Mszy 
Świętej, które dokonały się po II Soborze Watykańskim w ciągu niespełna 
dziesięciu lat, ordo missae Mszału Piusa V rzeczywiście może wydawać 
się trwałe i niezmienne.

Dalszą perspektywą badawczą, którą sugeruje w sposób wyraźny niniej-
sze opracowanie, jest kontynuowanie badań w zakresie porównania ordo 
missae Mszału Piusa V i ordo missae Mszału Jana XXIII w zakresie tzw. 
liturgii wiernych. Przyjęte w tym opracowaniu zasady metodologiczne, za-
stosowana metoda oraz wskazane materiały źródłowe mogą z powodzeniem 
zostać wykorzystane jako punkt wyjścia do dalszych analiz w tej materii.
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The liturgy of catechumens in Pius’ and John XXIII’s Missals. 
The same ordo missae?

Nowadays some people claim that from Council of Trent and Pius V’s reform Roman 
Missal became closed book in which no corrects were allowed in ordo missae. Accoding 
to this very paper the opinion above is groundless. The comparison of the first and the 
last edition of so-called Trident Missal in reference to liturgy of catechumens shows that 
during 400 years there were some corrects and modifications in Roman Missal. In referen-
ce to text these corrects are not significant. In reference to rubric John XXIII’s ordo missae 
has more rubrics but very often these commands have already been in Pius V’s Missal in 
Ritus servandus.

Key words: Missal, liturgy, rubric, missal text, ordo missae, liturgy of catechumens
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W którym kierunku zostały przeprowadzone zmiany 
ordo missae w trzecim wydaniu typicznym 

Mszału Rzymskiego?

Celem niniejszego opracowania jest ustalenie zakresu zmian, które wprowadzono 
w ordo missae trzeciego wydania typicznego odnowionego Mszału Rzymskiego 
względem pierwszego wydania Mszału Pawła VI z 1970 roku. Metodą, która została 
zaaplikowana do osiągnięcia postawionego celu, jest metoda porównawcza ordo mis-
sae Mszy z udziałem ludu oraz ordo missae Mszy bez udziału ludu. Właściwe analizy 
zostały poprzedzone paragrafem przybliżającym okoliczności oraz cel wydania obu 
Mszałów. W świetle przeprowadzonych badań należy stwierdzić, że zmiany w ordo 
missae Mszału z 2002 roku zostały przeprowadzone w trzech głównych kierunkach. 
Po pierwsze, zwiększono różnorodność formuł oraz gestów liturgicznych uczestni-
ków liturgii. Po drugie, sprecyzowano niektóre zachowania celebransa. Wreszcie 
zreformowano obrzęd Mszy bez udziału ludu w taki sposób, że został on zharmoni-
zowany z rytem Mszy z udziałem ludu.

Słowa kluczowe: Msza Święta, ordo missae, rubryki, celebracja, Mszał

1. Wprowadzenie

Okazało się, że wydany w 1970 roku odnowiony Mszał Rzym-
ski nie zamykał reformy liturgicznej w odniesieniu do obrzędu Mszy 
Świętej. Już zaledwie pięć lat później, jeszcze za pontyfikatu Paw-
ła VI, opublikowano kolejne wydanie typiczne Mszału. Po upływie 
kolejnych dwudziestu kilku lat doszło do publikacji trzeciej wersji 
tej księgi. Okresowi, który upłynął pomiędzy kolejnymi wydaniami 
Mszału, towarzyszyły z jednej strony dalej przeprowadzane reformy, 
z drugiej zaś różne wystąpienia ze strony wiernych przywiązanych do 
tradycyjnej formy celebracji Mszy Świętej. Niektórzy z przedstawicieli 
tradycyjnych środowisk domagali się od najwyższych władz Kościoła 
odrzucenia liturgii sprawowanej według nowego ordo missae i powrót 
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do celebracji Eucharystii według porządku Mszy skodyfikowanego 
przez Piusa V.

Celem niniejszego opracowania jest ustalenie głównych kierunków 
zmian, które wprowadzono w ordo missae trzeciego wydania typicznego 
Mszału Rzymskiego względem wariantu Mszału z 1970 roku1. Pozwoli 
to odpowiedzieć na pytanie, czy przez uwzględnione zmiany w jakikol-
wiek sposób próbowano wyjść naprzeciw postulatom zgłaszanym przez 
środowiska tradycyjne i nieco „dostosować” obrzęd Mszy Świętej do 
tego, który jest praktykowany w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego. 
Metodą, która pomoże w osiągnięciu postawionego celu, będzie meto-
da porównawcza ordo missae obu Mszałów zarówno w odniesieniu do 
Mszy z udziałem ludu, jak również do Mszy bez udziału ludu2. Plan 
opracowania jest następujący. W pierwszej kolejności nastąpi krótkie 
przybliżenie okoliczności powstania obu analizowanych wydań Mszału 
Rzymskiego. Następnie będzie miało miejsce porównanie ordo missae 
obu Mszałów we Mszy z udziałem ludu, po czym nastąpi analogiczne 
badanie w odniesieniu do Mszy bez udziału ludu3. Wreszcie w opar-
ciu o przeprowadzone analizy zostaną ustalone główne kierunki zmian 
w ordo missae trzeciego wydania typicznego Mszału Rzymskiego wzglę-
dem Mszału z 1970 roku.

1 Tekstami źródłowymi niniejszego opracowania będą łacińskie wydania typiczne obu 
Mszałów: Missale Romanum ex Decreto Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II In-
stauratum Auctoritate  Pauli  PP.  VI  Promulgatum.  Editio  i  Juxta  Typicam (1970) oraz 
Missale Romanum ex Decreto Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II Instauratum 
Auctoritate Pauli PP. Promulgatum Ioannis Pauli PP. Cura Recognitum. Editio Typica 
Tertia (2002).
2 Z analiz zostaną wyłączone prefacje oraz modlitwy eucharystyczne. Opracowanie nie 
będzie również uwzględniać różnic w zakresie wariantów melodycznych, które są prak-
tycznie nieobecne w Mszale z 1970, a liczne w trzecim wydaniu typicznym odnowionego 
Mszału Rzymskiego. Ze względu na specyfikę niniejszego opracowania właściwym przed-
miotem zainteresowań będą różnice pomiędzy obydwoma wydaniami Mszału.
3 Warto zwrócić uwagę na różnicę w nomenklaturze obu rodzaju liturgii. Mszał z 1970 
roku pierwszy wariant celebracji nazywał Mszą z ludem (łac. missa cum populo), a drugi 
Mszą bez ludu (łac. missa sine populo), trzecie wydanie typiczne Mszału Rzymskiego tym-
czasem pierwszej formy nie dookreśla, a drugą nazywa Mszą, w której uczestniczy tylko 
jeden ministrant (łac. missa, cuius unus tantum minister participat).
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2. Okoliczności powstania obu wydań typicznych Mszałów

Okoliczności i powody, które doprowadziły do powstania odnowio-
nego Mszału Rzymskiego wydanego w 1970 roku, są bardzo złożone. 
Istotne jest jednak to, że przejście od Mszału Jana XXIII (1962 rok) do 
Mszału Pawła VI (1970) nie dokonało się bezpośrednio, ale stopniowo 
poprzez dokonywanie kolejnych reform w ramach Rubryk generalnych 
Mszy Świętej oraz samego ordo missae. Pierwszym bardziej znaczą-
cym dokumentem Świętej Kongregacji Obrzędów wprowadzającym już 
istotne zmiany do obrzędu Mszy Świętej była tzw. pierwsza instruk-
cja o należytym wykonaniu konstytucji o liturgii świętej, czyli doku-
ment Inter oecumenici podpisany 26 IX 1964 roku4. Trzy lata później, 
29 VI 1967 roku, ukazała się druga instrukcja podpisana przez prefekta 
wspomnianej Kongregacji. Dokument Tres abhinc annos5 wprowadzał 
dalsze istotne zmiany w rycie Mszy Świętej, które ostatecznie dopro-
wadziły wpierw do wydania pierwszej wersji Ogólnego wprowadzenia 
do Mszału Rzymskiego w 1969 roku, a następnie, 3 IV 1969 roku, do 
zatwierdzenia przez Pawła VI nowego Mszału Konstytucją Apostolską 
Missale Romanum. Pierwszy egzemplarz Mszału przedstawiono papie-
żowi 11 V 1970 roku6.

Liczne i zróżnicowane były powody generalnej reformy Mszału 
i ordo missae. Z jednej strony przeprowadzone zmiany w jakimś stopniu 
wpisywały się w niektóre postulaty wysuwane przez zwolenników istnie-
jącego już od XIX wieku ruchu liturgicznego, z drugiej zaś były odpo-
wiedzią na aktualną postawę Kościoła katolickiego wyrażoną zwłaszcza 
w nauczaniu II Soboru Watykańskiego. Z tego powodu z jednej strony 
odnowione ordo missae miało bardziej angażować wiernych świeckich 
w celebracje eucharystyczne, z drugiej strony przeprowadzone refor-
my zmierzały do lepszego wyrażenia rzeczywistości sakralnych przez 

4 Zob. Święta Kongregacja Obrzędów, «Instrukcja Inter oecumenici», w: AAS 56 (1964) 
877-900.
5 Zob. Święta Kongregacja Obrzędów, «Instrukcja Tres abhinc annos», w: AAS 59 
(1967) 442-448.
6 Zob. J. Sroka, «Księga Ołtarza Soboru Watykańskiego II. Missale Romanum Pawła 
VI», Collectanea theologica 41 (2; 1971) 78.
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uproszczenie rytu i przywrócenie niektórych zatraconych w ciągu wie-
ków obrzędów, które wydawały się jednak wartościowe7.

Opublikowanie trzeciego wydania typicznego Mszału Rzymskiego po-
przedziło ukazanie się w 1975 roku drugiego wydania Mszału, jeszcze za 
pontyfikatu Pawła VI. Głównym powodem ukazania się tej wersji typicznej 
była chęć uzupełnienia formularzy mszalnych, ujednolicenie terminologii 
oraz drobna zmiana w rubrykach zwłaszcza w odniesieniu do zapisów do-
tyczących posługi subdiakona8.

Myśl o rozpoczęciu prac nad trzecim wydaniem Mszału Rzymskie-
go pojawiła się na przełomie 1987/1988 roku9. Prace nad nowym wyda-
niem typicznym trwały przez lata dziewięćdziesiąte, a ich zakończenie 
było planowane na 2000 rok, tak żeby trzecie wydanie Mszału ukazało się 
na trzydziestolecie wydania pierwszej wersji Mszału Pawła VI. 11 I 2000 
papież zatwierdził trzecie wydanie Mszału, a Kongregacja Kultu Bożego 
i Dyscypliny Sakramentów ogłosiła to wydanie w Wielki Czwartek, 20 IV 
2000 roku10. Ostatecznie nie udało się opublikować Mszału w planowanym 
terminie. Księga ukazała się dopiero 22 II 2002 roku11.

Potrzeba edycji Mszału i opracowania nowego wydania wynikała z kilku 
kwestii. Po pierwsze należało uwzględnić zmiany w księgach liturgicznych 
po roku 1975, doprecyzować normy dotyczące sprawowania Eucharystii 
oraz wprowadzić obchody ku czci nowych świętych, kanonizowanych przez 
Jana Pawła II12. Innym powodem rozpoczęcia prac nad trzecim wydaniem 

7 Por. B. Nadolski, «Liturgia Mszy Świętej po Drugim Soborze Watykańskim», 
w: Cz. Krakowiak, B. Migut, Jedna wiara,  jedna Msza. Od Mszału Piusa V do Mszału 
Pawła VI  (Lublin 2009) 76; B. Nadolski, «Teologiczne i pastoralne założenia Mszału 
Pawła VI», w: B. Nadolski, Mszał  Księgą  życia  chrześcijańskiego (Poznań 1989) 12; 
Cz. Krakowiak, «Reforma i odnowa liturgii w świetle wybranych przemówień papieża 
Pawła VI z lat 1966-1969», Roczniki teologiczne 62 (8; 2015) 45-46.
8 Zob. J. Miazek, «Odnowiony Mszał Rzymski – Mszał Pawła VI», Warszawskie Studia 
Teologiczne 1 (1983) 315. Subdiakonat oraz tak zwane święcenia niższe zostały w Koście-
le katolickim obrządku łacińskiego zniesione na mocy dokumentu Ministeria quaedam. 
Zob. Paweł VI, Motu proprio Ministeria quaedam, w: AAS 64 (1972) 529-534.
9 Zob. J. Miazek, «Trzecie wydanie Mszału Rzymskiego Pawła VI», Warszawskie Studia 
Teologiczne 16 (2003) 181.
10 Zob. J. Miazek, «Trzecie wydanie Mszału», 183.
11 Zob. J. Miazek, «Trzecie wydanie Mszału», 183.
12 Por. A. Grzelak, «„To czyńcie na moją pamiątkę”. Z dziejów liturgii Mszy świętej spra-
wowanej w Kościele zachodnim», Teologia praktyczna 7 (2006) 162.
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była kwestia estetyczna Mszału. Księgi przetłumaczone na języki narodo-
we nierzadko wyglądały lepiej od skromnego Mszału wykorzystywanego 
podczas liturgii papieskiej, która przecież powinna być wzorem pozostałych 
celebracji liturgicznych13.

3. Analiza porównawcza ordo missae Mszy z udziałem ludu

Badania w tej części opracowania zostaną podzielone na cztery części, 
zgodnie z ogólną strukturą Mszy Świętej14, na obrzędy wstępne, liturgię 
słowa, liturgię eucharystyczną oraz obrzędy zakończenia. 

3.1 Obrzędy wstępne

Według rubryk ordo missae pierwszego wydania odnowionego Mszału po 
dojściu do ołtarza kapłan wraz z usługującymi jest zobowiązany do oddania 
ołtarzowi należnej rewerencji. Przepisy nie precyzują jednak, w jaki sposób 
celebrans ma tego dokonać15. Czynią to już jednak rubryki ordo missae Mszału 
z 2002 roku. Według zawartych tam informacji kapłan oddaje cześć ołtarzowi 
przez głęboki pokłon16. W przypadku, gdy we Mszy korzysta się z kadzidła, 
zapisy zawarte w Mszale z 1970 roku wspominają o konieczności okadzenia 
ołtarza na początku liturgii. Przepisy trzeciego wydania odnowionego Mszału 
Rzymskiego zobowiązują dodatkowo celebransa do okadzenia krucyfiksu17. 
Wytyczne Mszału z 2002 roku precyzują również, że obecni na liturgii mają 
naznaczyć się po zakończeniu pieśni na wejście znakiem krzyża18.

13 Zob. J. Miazek, «Trzecie wydanie Mszału», 181.
14 Por. OWMR z 1970 roku (p.24-57) oraz OWMR z 2002 roku (p.46-90).
15 W obu wersjach Mszału pojawia się co prawda zapis informujący o obowiązku poca-
łowania ołtarza, niemniej to polecenie wymienione jest jako niezależne od samego przepi-
su nakazującego oddania ołtarzowi czci.
16 Por. P. Kandefer, «Znaki objawiające obecność Chrystusa w Eucharystii według Ogól-
nego wprowadzenia do Mszału Rzymskiego 2002», w: D. Dziadosz, Eucharystia drogą do 
wieczności (Przemyśl 2005) 274-275.
17 Ten sam dodatkowy zapis pojawi się w kontekście okadzeń podczas obrzędu przygo-
towania darów.
18 Rubryki pierwszego wydania Mszału Rzymskiego informowały jedynie, że kapłan 
i wierni mieli „znaczyć się” (łac. signant se) na początku liturgii.
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Kolejna nieznaczna różnica pojawia się w części dotyczącej sposobu 
pozdrowienia wiernych przez kapłana. Pierwsze wydanie odnowionego 
Mszału rzymskiego przewidywało trzy formuły pozdrowienia19. Wydanie 
z 2002 roku wzbogacone zostało o jeden dodatkowy wariant: „Gratia vobis et 
pax a Deo Patre nostro et Domino Iesu Christo”. Intrygująca różnica zaszła 
również w rubrykach informujących o możliwości wprowadzenia wiernych 
w tajemnicę dnia. Według Mszału z 1970 roku introdukcji mógł dokonać 
kapłan, diakon bądź inny odpowiedni usługujący (łac. minister idoneus). 
Rubryki trzeciego typicznego wydania Mszału Rzymskiego pomijają jednak 
określenie „odpowiedni”20.

W odniesieniu do aktu pokuty wydanie z 2002 roku precyzuje, że ma on 
zostać dokonany według formuły spowiedzi powszechnej, o czym rubryki 
pierwszego wydania Mszału Rzymskiego nie wspominały21. Co więcej, 
ordo missae Mszału z 1970 roku posiadało jedynie jedną formułę aktu po-
kuty. Rubryki przewidywały co prawda możliwość skorzystania z dwóch 
innych wariantów, niemniej te znajdowały się w apendyksie księgi, do 
których odsyłały rubryki ordo. W trzecim wydaniu odnowionego Mszału 
dwie alternatywne formuły aktu pokuty, czyli dialog pomiędzy celebransem 
i ludem oraz tzw. tropowane Kyrie eleison, zostały włączone w obręb ordo 
missae22. Dodatkowo w wydaniu Mszału z 2002 roku przewidziana jest 
czwarta forma aktu pokuty przypominająca aspersję stosowaną podczas ce-
lebracji Mszy Świętej według rytu skodyfikowanego przez Piusa V. Według 
rubryk umieszczonych w ordo missae w formie przypisu czwarta forma aktu 
pokuty jest zalecana w niedziele, a zwłaszcza w okresie wielkanocnym.

Ostatnią różnicą23 w obrębie obrzędów wstępnych liturgii jest spo-
sób określenia modlitwy odmawianej bezpośrednio przez liturgią słowa. 

19 Dwie dla prezbiterów i jedną dla biskupów.
20 W trzecim wydaniu zrezygnowano również z zaimka „tego” pojawiającego się przy 
słowie „dzień” w kontekście informacji o wprowadzeniu wiernych do tajemnicy przeżywa-
nej w danym dniu liturgicznym.
21 Rubryki Mszału z 1970 informowały po prostu, że wszyscy równocześnie mieli uczy-
nić wyznanie (łac. confessio).
22 Każda z formuł aktu pokuty jest graficznie oddzielona.
23 Warto również odnotować, że rubryki trzeciego wydania odnowionego Mszału 
Rzymskiego posługują się innym określeniem w odniesieniu do informacji o zakończe-
niu odmawiania hymnu Gloria in excelsis Deo oraz modlitwy na zakończenie obrzędów 
wstępnych. W wydaniu z 1970 posługiwano się terminem finire, w wydaniu z 2002 roku 
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Rubryki pierwszego wydania Mszału Pawła VI nie nazywają ją w żaden 
sposób, podczas gdy wytyczne zawarte w Mszale z 2002 roku posługują 
się nomenklaturą „kolekta”24.

3.2 Liturgia słowa

Rubryki ordo missae pierwszego wydania odnowionego Mszału Rzym-
skiego wspominały jedynie o konieczności odczytania25 psalmu po pierwszej 
lekcji. Przepisy zawarte w Mszale z 2002 roku uzupełniają tę informację 
o możliwość odśpiewania psalmu przez kantora26. Wytyczne zawarte w trze-
cim wydaniu Mszału rozszerzają również informacje dotyczące śpiewu 
bezpośrednio poprzedzającego akt proklamacji Ewangelii. Według rubryk 
Mszału z 1970 roku śpiew Alleluja mógł być zastąpiony przez „inną pieśń” 
(łac. alter cantus). Przepisy znajdujące się w ordo missae trzeciego wydania 
Mszału Rzymskiego uzupełniają przypadki stosowania zamiennika śpiewu 
Alleluja – uzależniony jest on od okresu liturgicznego oraz szczegółowych 
rozporządzeń.

Podczas przygotowań do aktu proklamacji Ewangelii rubryki ordo 
missae Mszału z 2002 roku doprecyzowują, że diakon, prosząc celebran-
sa o błogosławieństwo, ma obowiązek pochylić się głęboko i naznaczyć 
znakiem krzyża po otrzymaniu benedykcji27. W odniesieniu do homilii 
przepisy zawarte w ordo trzeciego wydania Mszału dopowiadają, czego 
rubryki Mszału z 1970 roku nie czyniły, że homilia ma zostać wygłoszona 
przez kapłana lub diakona.

Co do aktu wyznania wiary są dwie zasadnicze różnice pomiędzy obie-
ma wersjami ordo missae. Przepisy zawarte w pierwszym wydaniu Mszału 

– explere. Ta sama sytuacja ma miejsce w rubrykach dotyczących aktu proklamacji Ewan-
gelii.
24 W wydaniu Mszału z 1970 ta oracja jest nazwana po prostu modlitwą.
25 Rubryki stwierdzały dosłownie, że kantor „mówi” (łac. dicit) psalm.
26 Rubryki Mszału z 2002 roku zmieniają również przyimek stojący przy słowie „am-
bona”. W pierwszym wydaniu odnowionego Mszału przepisy stwierdzały, że lektor czy-
tał drugą lekcję na ambonie (łac. in ambone), w  trzecim wydaniu zaś – z ambony (łac. 
ex ambone).
27 Wytyczne pierwszego wydania odnowionego Mszału Rzymskiego informowały jedy-
nie ogólnie o pochyleniu diakona i nie wspominały o konieczności uczynienia przez niego 
znaku krzyża.
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Rzymskiego ogólnie stwierdzały o tym, że złożenie wyznania wiary ma być 
obecne (łac. fit), jeżeli szczegółowe wytyczne to przewidują. Rubryki Mszału 
z 2002 roku tymczasem stwierdzają, że Credo może być zaśpiewane bądź 
zarecytowane (łac. cantatur vel dicitur)28. Co więcej, wytyczne trzeciego 
wydania Mszału przewidują możliwość odmówienia, w miejscu symbolu 
nicejsko-konstantynopolitańskiego, tzw. Symbolu apostolskiego, który jest 
zalecany szczególnie w czasie Wielkiego Postu i w okresie wielkanocnym29.

3.3 Liturgia eucharystyczna

Wśród paramentów, które mają zostać przyniesione na ołtarz30 na samym 
początku liturgii eucharystycznej, a więc korporału, puryfikaterza, kielicha 
i Mszału, rubryki ordo missae z 2002 uzupełniają ten spis o jeden dodat-
kowy element – palkę. W odniesieniu do obrzędu przygotowania chleba 
i wina został zmieniony sposób odmawiania modlitwy Benedictus es. Według 
pierwszego wydania Mszału Rzymskiego kapłan miał odmawiać te oracje 
po cichu (łac. secreto). Zalecenia obecne w Mszale wydanym za pontyfikatu 
Jana Pawła II nakazują celebransowi odmówić te modlitwy przyciszonym 
głosem (łac. submissa voce). Co więcej, przepisy Mszału z 2002 roku do-
powiadają, że kapłan ma chwycić patenę z chlebem oraz kielich obiema 
rękami podczas odmawiania przypisanych modlitw31.

O ile rubryki Mszału wydanego za pontyfikatu Pawła VI ogólnie zo-
bowiązują kapłana do pochylenia się podczas odmawiania oracji In spiritu 
humilitatis, o tyle zalecenia obecne w trzecim wydaniu odnowionego Mszału 
Rzymskiego precyzują, że ma to być głębokie pochylenie. W kontekście 

28 Rubryki trzeciego wydania Mszału dodatkowo stosują dodatkowe nazewnictwo wo-
bec Credo. Obecne w Mszale z 1970 roku określenie „wyznanie wiary” (łac. professio fidei) 
zostaje wzbogacone o określenie „symbol” (łac. symbolum).
29 Por. S. Cichy, «Krótka prezentacja Missale Romanum 2002», Anamnesis 8 (30; 2002) 
92. Również i w przypadku tego symbolu rubryki przewidują konieczność pochylenia 
głów podczas wypowiadania słów wspominających wcielenie i narodziny Chrystusa.
30 Co więcej, rubryki pierwszego wydania odnowionego Mszału Rzymskiego stwierdza-
ją, że wymienione paramenty mają zostać przyniesione do ołtarza (łac. in altari). Przepisy 
obecne w Mszale z 2002 roku mówią o przyniesieniu tych paramentów na ołtarz (łac. super 
altare).
31 Rubryki Mszału z 1970 roku ogólnie stwierdzały o konieczności wzięcia pateny i kie-
licha.
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modlitwy Suscipiat Dominus przepisy zawarte w Mszale z 2002 roku do-
powiadają, że wierni, odmawiając tę orację, mają obowiązek wstać.

Kolejna różnica pojawia się dopiero w kontekście obrzędu przekazywa-
nia znaku pokoju. Według rubryk pierwszego wydania odnowionego Mszału 
Rzymskiego uczestnicy liturgii, po wezwaniu kapłana lub diakona, mieli 
sobie przekazać znak pokoju i miłości. Wytyczne obecne w ordo missae 
Mszału wydanego za pontyfikatu Jana Pawła II natomiast oprócz dwóch 
wymienionych elementów wspominają jeszcze o znaku jedności32.

Podczas obrzędu przygotowania do przyjęcia Komunii, zaraz przed 
wypowiedzeniem wezwania: „Ecce Agnus Dei”, przepisy zawarte w Mszale 
z 1970 roku zobowiązywały celebransa do trzymania Hostii uniesionej nieco 
nad pateną. Rubryki trzeciego wydania Mszału dają kapłanowi możliwość 
trzymania konsekrowanego chleba albo nad pateną, albo nad kielichem33. 
Również w kontekście puryfikacji naczyń liturgicznych wytyczne Mszału 
z 2002 roku są nieco bogatsze. Przepisy w ordo missae pierwszego wydania 
odnowionego Mszału Rzymskiego pozwalały na puryfikację pateny i kie-
licha tylko kapłanowi lub diakonowi. Według rubryk Mszału wydanego za 
pontyfikatu Jana Pawła II puryfikacji może również dokonać akolita.

W kontekście dziękczynienia po przyjęciu Komunii wytyczne Mszału wy-
danego za pontyfikatu Pawła VI przewidywały możliwość zachowania świętej 
ciszy, odśpiewania psalmu albo pieśni. Przepisy obecne w Mszale z 2002 roku 
dają jeszcze dodatkowo możliwość odśpiewania hymnu. Co więcej, rubryki 
trzeciego wydania odnowionego Mszału Rzymskiego zobowiązują celebransa 
do złożenia rąk podczas wypowiadania wezwania: „Oremus” przed modlitwą 
po komunii. W ordo missae Mszału z 1970 roku takiego zapisu nie było.

3.4 Obrzędy zakończenia

Rubryki obu Mszałów nieco inaczej rozkładają akcenty w kwestii 
tzw. ogłoszeń parafialnych. Wytyczne ordo missae Mszału wydanego za 

32 W rubrykach Mszału z 2002 roku ten element został wymieniony pomiędzy znakiem 
pokoju i miłości.
33 S. Cichy, «Krótka prezentacja Missale», 92. Warto jeszcze zaznaczyć, że oba Msza-
ły korzystają z różnych czasowników podczas opisywania rozpoczęcia śpiewu na komu-
nię. Rubryki Mszału z 1970 roku wykorzystywały czasownik incipere, wytyczne Mszału 
z 2002 roku zaś – inchoare.
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pontyfikatu Pawła VI podchodziły do nich bardziej neutralnie i po prostu 
stwierdzały, że ogłoszenia podaje się w tym przypadku, gdy mają się po-
jawić (łac. habendae sint). Przepisy zawarte w trzecim wydaniu Mszału 
Rzymskiego dopuszczają możliwość podania ogłoszeń parafialnych tylko 
wtedy, gdy są one konieczne (łac. necessariae sint)34.

W odniesieniu do obrzędu pozdrowienia ołtarza na zakończenie liturgii 
rubryki obu Mszałów podejmują ten akt w ten sam sposób, jak to miało miej-
sce na początku Mszy Świętej. Wytyczne Mszału z 1970 roku stwierdzają 
jedynie, że celebrans wraz z ministrantami jest zobowiązany do oddania 
ołtarzowi należnej mu rewerencji. Przepisy zawarte w trzecim wydaniu 
odnowionego Mszału Rzymskiego zobowiązują kapłana i służbę liturgiczną 
do głębokiego pokłonu przed ołtarzem35.

4. Analiza porównawcza ordo missae Mszy bez udziału ludu

Badania w tej części opracowania będą dokonane według tego samego 
schematu, który został wykorzystany podczas analizy ordo missae we Mszy 
z udziałem ludu.

4.1 Obrzędy wstępne

Rubryki wprowadzające w celebrację Eucharystii są znacznie bogatsze 
w przypadku trzeciego wydania odnowionego Mszału Rzymskiego. Wytycz-
ne Mszału z 1970 roku stwierdzały jedynie, że celebrans miał wraz z mi-
nistrantem oddać ołtarzowi należną mu rewerencję i oznaczyć się znakiem 
krzyża. Przepisy obecne w Mszale wydanym za pontyfikatu Jana Pawła II 
zobowiązują kapłana i ministranta do przystąpienia do ołtarza, oddania przed 
nim głębokiego pokłonu, pocałowania go36, zajęcia miejsc oraz odczytania 
antyfony na wejście37, po której dopiero następuje uczynienie znaku krzyża.

34 Mogłoby z tego wynikać z tego, że redaktorzy trzeciego wydania odnowionego Msza-
łu Rzymskiego próbowali ograniczyć praktykę wygłaszania ogłoszeń duszpasterskich pod-
czas liturgii.
35 W  ramach ordo missae Mszału z 2002 roku rozpisany jest dodatkowo przypadek 
udzielania błogosławieństwa podczas Mszy pontyfikalnej.
36 Tę czynność wykonuje tylko kapłan.
37 Według rubryk antyfonę może odczytać kapłan lub ministrant.
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Według przepisów zawartych w Mszale wydanym za pontyfikatu 
Pawła VI celebrans po odmówieniu aktu pokuty zobowiązany jest do 
przystąpienia do ołtarza, ucałowania go i odczytania antyfony na wej-
ście z Mszału umieszczonego po lewej stronie ołtarza. Inaczej wygląda 
to w trzecim wydaniu odnowionego Mszału Rzymskiego. Ponieważ 
akt rewerencji wobec ołtarza został oddany już na początku liturgii, 
a antyfona na wejście odczytana, wytyczne Mszału z 2002 roku po 
odmówieniu aktu pokuty38 prowadzą od razu do wygłoszenia intonacji 
Kyrie eleison.

4.2 Liturgia słowa

W odniesieniu do obrzędów przygotowujących do aktu proklamacji 
Ewangelii rubryki pierwszego wydania Mszału Rzymskiego zobowiązy-
wały kapłana do pochylenia się podczas odmawiania modlitwy Munda cor 
meum. Wytyczne zawarte w Mszale wydanym za pontyfikatu Jana Pawła II 
precyzują, że ma to głębokie pochylenie.

Różnicę co do nigryk mszalnych można zaobserwować w przypad-
ku formuły bezpośrednio wprowadzającej do odczytania Ewangelii. 
Według zapisu z pierwszego wydania odnowionego Mszału Rzym-
skiego formuła wprowadzająca brzmiała: „Initium (Sequentia)  sancti 
Evangelii”. Nigryki Mszału z 2002 roku podają natomiast następującą 
wersję: „Lectio sancti Evangelii”39. Co do aklamacji po odczytaniu 
Ewangelii według zaleceń rubryk Mszału wydanego za pontyfikatu 
Pawła VI ministrant miał wypowiadać formułę: „Laus  tibi, Christe”, 
gdy kapłan całował Ewangeliarz. Według wytycznych trzeciego wydania 
odnowionego Mszału Rzymskiego celebrans po odczytaniu Ewangelii 
wygłasza proklamację: „Verbum Domini”, na którą to ministrant odpo-
wiada przytoczonymi powyżej słowami40.

Nieznaczna różnica dotyczy również modlitwy wiernych. Według prze-
pisów zawartych w Mszale z 1970 roku to kapłan odczytywał intencje, 

38 Rubryki Mszału z 2002 roku pozwalają kapłanowi na wybór pomiędzy różnymi for-
mułami aktu pokuty.
39 Wariant formuły z trzeciego wydania odnowionego Mszału Rzymskiego jest zgodny 
z wersją wypowiadaną podczas celebracji Mszy z ludem.
40 Tej proklamacji w ordo missae mszału z 1970 roku nie było.
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a rola ministranta ograniczała się jedynie do odpowiadania. Rubryki Mszału 
wydanego za pontyfikatu Jana Pawła II przypisują kapłanowi jedynie wygło-
szenie wprowadzenia i zakończenia modlitwy wiernych. Według zawartych 
tam wytycznych intencje mogą być zanoszone nawet przez ministranta41.

4.3 Liturgia eucharystyczna

Rubryki opisujące czynności celebransa podczas przygotowania materii 
chleba i wina są nieco bardziej szczegółowe w trzecim wydaniu odnowio-
nego Mszału Rzymskiego. Podczas odmawiania modlitwy Benedictus es 
kapłan zobowiązany był do podniesienia wpierw pateny, a następnie kieli-
cha. Przepisy obecne w Mszale z 2002 roku za każdym razem podkreślają, 
że celebrans ma to uczynić obydwoma dłońmi42. Wytyczne te są również 
bogatsze pod tym względem, że pozwalają ministrantowi na wygłoszenie 
przypisanej aklamacji po każdorazowej modlitwie kapłana nad chlebem i wi-
nem, czego wydany ponad trzydzieści lat wcześniej Mszał nie czynił. O ile 
rubryki Mszału z 1970 roku wspominały jedynie o konieczności pochylenia 
się przez celebransa podczas odmawiania modlitwy In spiritu humilitatis, 
o tyle wytyczne Mszału wydanego za pontyfikatu Jana Pawła II wyraźnie 
podkreślają, że ma to być głęboki pokłon.

Wytyczne pierwszego wydania odnowionego Mszału Rzymskiego zo-
bowiązywały kapłana po odmówieniu modlitwy eucharystycznej do wypro-
stowania się i złączenia dłoni. Przepisy ordo missae z Mszału wydanego 
ponad trzydzieści lat później nie wspominają o konieczności wyprostowania 
się, ale posiadają zapis informujący o obowiązku odłożenia kielicha i pateny 
po odmówieniu anafory.

Pewną różnicę można również zaobserwować w odniesieniu do modli-
twy Agnus Dei. Według rubryk Mszału z 1970 roku kapłan po przełamaniu 
Hostii był zobowiązany do odmówienia tej oracji razem z ministrantem 

41 Rubryki pierwszego wydania odnowionego Mszału Rzymskiego nie zawierały bez-
pośredniego zapisu dotyczącego tego, kto wygłasza wprowadzenie i zakończenie modli-
twy wiernych. Obecność partykuły „etiam” pośrednio jedynie wskazywała na kapłana. 
Z kolei przepisy zawarte w Mszale z 2002 roku nie precyzują, kto odpowiada na wygło-
szone intencje.
42 Przepisy zawarte w  Mszale z  1970 roku informowały jedynie o  konieczności nie-
znacznego uniesienia pateny i kielicha.
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(łac. interim cum ministro dicens). Tymczasem według wytycznych Mszału 
wydanego za pontyfikatu Jana Pawła II odmówienie modlitwy Agnus Dei 
przez celebransa jest dowolne (łac. ministro interdum dicente). W kontekście 
wezwania: „Ecce Agnus Dei” przepisy obecne w trzecim wydaniu typicznym 
odnowionego Mszału Rzymskiego pozwalają kapłanowi trzymać uniesioną 
Hostię nad pateną lub kielichem, podczas gdy według rubryk Mszału z 1970 
celebrans mógł to robić tylko nad pateną43. Inaczej jest również rozwiązywa-
na kwestia odczytania antyfony na komunię. Według Mszału wydanego za 
pontyfikatu Jana Pawła II tę modlitwę wygłaszał kapłan po przyjęciu Krwi 
Pańskiej. Według wytycznych ordo missae trzeciego wydania typicznego 
odnowionego Mszału Rzymskiego antyfonę na komunię może odczytać 
ministrant podczas komunii celebransa.

4.4 Obrzędy zakończenia

Jedyną różnicą możliwą do zaobserwowania w tej części Mszy Świętej 
jest sposób zachowania się wobec ołtarza. Według przepisów zawartych 
w pierwszym wydaniu odnowionego Mszału Rzymskiego celebrans po 
ucałowaniu ołtarza był zobowiązany wraz z ministrantem do oddania mu 
należnej rewerencji. Rubryki Mszału z 2002 roku precyzują, że rewerencję 
oddaje się przez głęboki pokłon, tak jak to miało miejsce na początku liturgii.

5. Główne kierunki zmian rubryk w ordo missae

W świetle dokonanych zestawień zapisów zawartych w ordo missae 
zarówno w odniesieniu do Mszy z udziałem ludu, jak również w odniesie-
niu do Mszy bez ludu wskazać można na trzy główne kierunki dokonanych 
modyfikacji. Pierwszą z nich jest rozszerzenie dowolności w wyborze nie-
których formuł modlitewnych, sposobie wykonania danej akcji liturgicznej 

43 Pewna drobna różnica ma miejsce również w przypadku, gdy ministrant nie przyj-
muje Komunii. Rubryki Mszału z 1970 zaznaczają, że w takim przypadku kapłan odmawia 
modlitwę Domine non sum dignus zwrócony do ołtarza. Przepisy wydanego ponad trzy-
dzieści lat później Mszału nie wspominają w tym miejscu o konieczności zwrócenia się 
w kierunku ołtarza.
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itd. Drugą jest sprecyzowanie pewnych zachowań celebransa44. Wreszcie 
w odniesieniu do Mszy bez udziału ludu można zauważyć wyraźną tenden-
cję do harmonizacji sposobu celebracji tej formy Eucharystii z tą, która jest 
sprawowana z udziałem ludu. Pomniejszymi zmianami jest wprowadzenie 
(przywrócenie) konieczności korzystania z palki zmiana sposobu odmawia-
nia modlitwy Benedictus es oraz wprowadzenie nowego gestu dla diakona 
po otrzymaniu benedykcji od celebransa45.

5.1 Większa dowolność wyboru

W kontekście zauważalnie zwiększonej dowolności wyboru pomię-
dzy alternatywnymi formami w trzecim wydaniu typicznym odnowionego 
Mszału Rzymskiego można wyróżnić dowolność odnoszącą się do wyko-
nywanych gestów oraz wypowiadanych słów. Do pierwszej kategorii zali-
cza się danie celebransowi możliwości trzymania konsekrowanego chleba 
podczas ukazywania go ludowi nad pateną lub kielichem46 oraz pozwolenie 
na puryfikację naczyń liturgicznych akolicie47. W pewnym sensie aspersję 
zaliczyć można do obydwu kategorii, ponieważ oprócz innej formuły słow-
nej, kapłan posługuje się jednocześnie zupełnie innymi czynnościami niż 
podczas odmawiania alternatywnych formuł aktu pokuty48.

W zakresie większej dowolności wyboru pomiędzy alternatywnymi 
formułami słownymi można wyróżnić obecność dodatkowego wariantu 
pozdrowienia wiernych na początku liturgii49 oraz możliwość odmówienia 

44 Na tzw. pierwszy rzut oka wydaje się, że drugi wymieniony kierunek zmian stoi 
w sprzeczności z pierwszym. Tak jednak nie jest, ponieważ wspomniana precyzacja do-
tyczy jedynie dokładniejszego określenia jakiejś konkretnej akcji bez zmiany jej samej, 
podczas gdy rozszerzenie dowolności wprowadza nowy, alternatywny gest znoszący jakiś 
sposób wykonania danej akcji liturgicznej.
45 Z palki korzysta się również podczas celebracji tzw. Mszy trydenckiej (zob. np. Ritus 
servandus 7,2 typicznego wydania Mszału Jana XXIII).
46 Rubryki OWMR z 1970 roku także nie dawały takiej możliwości (p.56g).
47 Rubryki OWMR z 2002 roku nie wymieniają osób, które mogą dokonywać puryfika-
cji (p.88).
48 Warto podkreślić, że według rubryk OWMR z 2002 roku aspersja odbywa się „za-
miast zwykłego aktu pokuty” (p.51), co sugeruje, że jest ona formą „nadzwyczajną”.
49 Obecność dwóch dodatkowych formuł aktu pokuty jest nową rzeczą w ordo missae 
Mszału z 2002 roku, niemniej nie jest obce pierwszemu typicznemu wydaniu odnowione-
go Mszału Rzymskiego.
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symbolu apostolskiego zamiast tzw. nicejsko-konstantynopolitańskiego wy-
znania wiary50. W odniesieniu do Mszy bez udziału ludu większe urozma-
icenie przejawia się w możliwości odczytania antyfon na wejście i komunię 
przez ministranta51.

5.2 Większe sprecyzowanie zachowań

Bardziej sprecyzowane sformułowania, które pojawiły się w ordo mis-
sae Mszału z 2002 roku, można generalnie podzielić na dwie kategorie. 
Do pierwszej z nich należą te zapisy, które dotyczą w sposób bezpośredni 
zewnętrznego aspektu celebracji eucharystycznej, oraz takie, które zwią-
zane są bardziej ze sferą wewnętrzną rytu. Do tej drugiej kategorii zalicza 
się zapisy precyzujące informację o wykonaniu znaku krzyża52, nazwanie 
pierwszej modlitwy prezydialnej kolektą53, rozpisanie przypadków sto-
sowania zamiennika śpiewu Alleluja, uzupełnienie informacji związanej 
z obrzędem przekazywania znaku pokoju54 oraz większe sprecyzowanie 
zapisu związanego z ogłoszeniami parafialnymi55.

Do sformułowań związanych w sposób bezpośredni z zewnętrznym 
aspektem celebracji eucharystycznej będą należeć zapisy informujące o ko-
nieczności głębokiego pochylenia się podczas różnych akcji liturgicznych: 
przed ołtarzem na początku i zakończeniu liturgii56, podczas odbierania 
przez diakona błogosławieństwa przed odczytaniem Ewangelii57, podczas 
recytacji modlitwy Munda cor meum58 oraz podczas odmawiania oracji In 

50 Co ciekawe, OWMR z 2002 roku nie wspomina o takiej możliwości (p.67-68).
51 OWMR z 2002 roku również wspomina o takiej możliwości (p.256, 269).
52 Trudno to sprecyzowanie uznać za zewnętrzny aspekt celebracji, skoro nawet z jego 
braku wiadomo tak naprawdę, że chodzi o znak krzyża. Zresztą OWMR z 1970 zawierało 
całościowy zapis tego gestu (p.28).
53 Nazwa znana już w OWMR z 1970 roku (p.32).
54 Szczegół nieobecny w OWMR z 1970 (p.56b), a obecny w OWMR z 2002 roku (p.82).
55 OWMR nie rozróżnia tego zapisu. Zob. p.123 OWMR z 1970 roku i p.166 OWMR 
z 2002 roku.
56 W OWMR z 1970 roku (p.27) znajdowała się jedynie informacja o konieczności po-
zdrowienia ołtarza na początku liturgii. Co ciekawe, owo Wprowadzenie nie posiadało 
nawet informacji o konieczności analogicznego pożegnania ołtarza na zakończenie Mszy 
Świętej (p.57).
57 Rubryki OWMR z 1970 nie precyzowały, że ma to być głęboki pokłon (p.131).
58 Rubryki OWMR z 1970 nie precyzowały, że ma to być głęboki pokłon (p.93).
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spiritu humilitatis59. Do tej grupy zaliczyć należy również zapis mówiący 
o konieczności okadzenia krucyfiksu60, precyzujący osoby, którym wolno 
głosić homilię61, nakazujący chwycić kapłanowi patenę a następnie kielich 
obydwoma dłońmi podczas modlitw na przygotowanie darów oraz infor-
mujący o obowiązku złożenia dłoni podczas wezwania „oremus” przed 
modlitwą po komunii62.

5.3 Harmonizacja sposobu celebracji Mszy Świętej z udziałem 
ludu i bez udziału ludu

Bliższa analiza obrzędu Mszy Świętej bez udziału ludu zawarta w ordo 
missae pierwszego wydania odnowionego Mszału Rzymskiego i porów-
nanie jej z obrzędem Mszy Świętej z udziałem ludu umieszczonym w tym 
samym Mszale pozwala na zaobserwowanie pewnych rozbieżności w spo-
sobie celebracji obu form liturgii. Owe różnice wynikały w znacznej mie-
rze stąd, że obrzęd Mszy Świętej bez udziału ludu, chociaż był oparty 
na ogólnych planach odnowy liturgicznej po II Soborze Watykańskim, 
to jednak zachował pewne elementy, które ewidentnie nawiązywały do 
sposobu celebracji liturgicznej w tzw. Mszy trydenckiej (przystąpienie do 
ołtarza i pocałowanie go po akcie pokuty, odczytanie antyfony na wejście 
przed inwokacją Kyrie eleison czy niewygłaszanie żadnej aklamacji po 
odczytaniu Ewangelii).

W wariancie ordo missae Mszy bez udziału ludu zawartym w Mszale 
z 2002 roku wspomniane „pozostałości” dawnej liturgii zostały zharmo-
nizowane ze sposobem celebracji Mszy z udziałem ludu. Wskutek tego 
wprowadzono odczytywanie antyfony na wejście i pocałowanie ołtarza 

59 Rubryki OWMR z 1970 nie precyzowały, że ma to być głęboki pokłon (p.104). Co 
ciekawe, w tym i poprzednim przypadku tłumaczenie polskie OWMR z 2002 roku również 
nie precyzuje, że chodzi o głęboki pokłon, mimo że tekst łaciński wyraźnie to podkreśla.
60 Rubryki OWMR z 1970 nie wspominały o konieczności okadzenia krucyfiksu (p.27).
61 Według rubryk OWMR z 1970 homilię „z zasady” powinien głosić celebrans (p.42). 
Taki zapis nie wykluczał innych osób (nawet świeckich). Rubryki OWMR z 2002 już zde-
cydowanie zabraniają głosić homilię osobom świeckim (p.66).
62 Wiele z  tych elementów znano w celebracji tzw. Mszy trydenckiej (głęboki pokłon 
na początku i końcu liturgii, podczas odmawiania modlitwy Munda cor meum, okadzanie 
krucyfiksu, chwytanie naczyń liturgicznych obydwoma dłońmi podczas przygotowania 
darów).
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jeszcze przed aktem pokuty. Co więcej, przewidziano również wygłaszanie 
aklamacji po odczytaniu Ewangelii przez osobę proklamującą Słowo Boże63.

6. Podsumowanie

Celem niniejszego opracowania było ustalenie zakresu zmian wpro-
wadzonych w ramach ordo missae trzeciego typicznego wydania Mszału 
Rzymskiego względem Mszału z 1970 roku. Miało to umożliwić znalezienie 
odpowiedzi na pytanie, czy poczynione zmiany w jakikolwiek sposób spra-
wiły, że obrzęd Mszy Świętej przyjął niektóre elementy liturgii celebrowanej 
w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego. Metodą, która została wybrana 
do realizacji postawionego celu, była metoda porównawcza zaadoptowana 
w odniesieniu do ordo missae obu wspomnianych Mszałów.

W świetle przeprowadzonych analiz należy stwierdzić, że zmiany w trze-
cim wydaniu typicznym Mszału Rzymskiego dotyczyły trzech głównych 
dziedzin. Z jednej strony zwiększono możliwość wyboru różnych formuł 
i akcji liturgicznych, z drugiej zaś sprecyzowano niektóre wymogi. Cho-
ciaż część tych elementów przypomina analogiczne zachowania celebransa 
w tzw. Mszy trydenckiej, to jednak zakres przeprowadzenia tych poprawek 
jest tak wybiórczy, że trudno jest na ich podstawie dopatrywać się chęci 
odzyskania czegokolwiek z tradycyjnej liturgii rzymskiej. Wreszcie, trzeci 
kierunek zmian, tj. harmonizacja sposobu celebracji Mszy Świętej bez ludu 
i Mszy Świętej z ludem, każe przypuszczać, że przywrócenie choć niektó-
rych zwyczajów znanych w tradycyjnym rycie rzymskim nie było celem 
osób opracowujących ordo missae trzeciego wydania typicznego Mszału 
Rzymskiego.
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W którym kierunku zostały przeprowadzone zmiany ordo missae

In which direction were done reforms of ordo missae 
in third typical edition of Roman Missal?

The purpose of this paper is arrangement of changes, which were introduced to ordo mis-
sae Roman Missal the third typical edition in comparison to Roman Missal the first typical 
edition from 1970. The method which was applied to finding the solution is comparison 
method of Holy Mass with many people and Holy Mass with the participation of a single 
minister. The main analysis were preceded by chapter which showed circumstances and 
purpose of publication both Missals. On the basis of analysis it can be claimed that chan-
ges in ordo missae Roman Missal the third typical edition were introduced in three main 
areas. First there are more forms and gestures to choice during the Mass. Secondly some 
rubrics are more precise. Finally the rite of Holy Mass with the participation of a single 
minister was reformed in way that now this rite is harmonized with the rite of Holy Mass 
with many people.

Keywords: Mass, ordo missae, rubrics, celebration, Missal
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Kanon Rzymski i jego staropolskie glosy 
w świetle ówczesnych tłumaczeń Mszy Świętej 

na języki narodowe

Msza Święta jest przestrzenią, w której misteria Chrystusa są stale obecne. Zwłaszcza 
w prawdziwym Ciele i prawdziwej Krwi Jezus jest substancjalnie obecny pośród ludu. 
Dlatego też Eucharystia jest miejscem spotkania z prawdziwym Bogiem. To misterium 
jest stale odkrywane przez teologów i wielu uczonych, aby jeszcze wyraźniej ujrzeć sens 
tego rytuału. Centralne miejsce w celebracji Mszy zajmuje Modlitwa Eucharystyczna. 
Czasami nazywana jest Kanonem, ponieważ przez wiele lat (do zmian po II Soborze Wa-
tykańskim) była tylko jedna Modlitwa Eucharystyczna w rzymskim rycie Mszy. Między 
IV a VIII wiekiem modlitwa ta zaczęła być odmawiana po cichu przez księży. Dlatego 
też słowa tej modlitwy były znane wyłącznie przez kapłanów. Wierni byli zachęcani do 
kontemplowania Męki Chrystusa. Liturgia używała języka łacińskiego i wielu księży mia-
ło problemy ze zrozumieniem celebracji. Dlatego też pojawiały się tłumaczenia Kanonu 
na języki narodowe. Z reguły bez zgody Rzymu. Niektóre z nich były przez krótki czas 
używane w czasie celebracji, inne natomiast stanowiły glosy do łacińskiego tekstu Ka-
nonu, lecz nie były używane w czasie sprawowania Mszy. Były one najprawdopodobniej 
wynikiem starań księży i młodych mężczyzn przygotowujących się do kapłaństwa, by 
zdać egzamin ze znajomości Mszy oraz głębiej poznać celebrowane misterium. Bardzo 
interesującym okresem jest Średniowiecze, ponieważ z tego okresu pochodzi wiele pol-
skich glos do Kanonu. Znanych jest siedemnaście przekazów takich tłumaczeń. Niektóre 
z nich zawierają tylko kilka przetłumaczonych łacińskich słów, inne są kompletnym tłu-
maczeniem Modlitwy Eucharystycznej. Co najistotniejsze, zostało w nich użytych wiele 
różnych polskich słów na przetłumaczenie tych samych łacińskich wyrazów. Ta różnorod-
ność pokazuje, jak ważnym było zrozumienie teologii Mszy i rozwój średniowiecznego 
języka polskiego.

Słowa kluczowe: Kanon Mszy, Średniowieczne glosy, tłumaczenia Mszy, warianty leksy-
kalne, języki narodowe

Msza Święta jest nieodłącznie związana z chrześcijaństwem. Nie może 
ono istnieć bez niej, gdyż byłoby wprost nieposłuszeństwem nakazowi 
Chrystusa „to czyńcie na moją pamiątkę” (1Kor 11, 24). Niemniej jednak 
wykonywanie tego polecenia Boskiego Mistrza w ciągu wieków przybierało 
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określoną formę i język, nie zatracając wierności wobec słów Zbawiciela. 
Szczególną modlitwą podczas celebracji Mszy zawierającą słowa wypowie-
dziane przez Jezusa nad chlebem i winem jest tzw. „Kanon”1. W tym histo-
rycznym i kulturowym procesie i w tym właśnie miejscu najświętszej Ofiary 
znalazł także swoje miejsce język staropolski. Ukazanie jego znaczenia i roli 
zostanie poprzedzone zaprezentowaniem kształtowania się Mszy świętej 
i samego „Kanonu”, a następnie jego pojawiania się w liturgii w językach 
narodowych. Dzięki takiemu ujęciu będzie możliwe spojrzenie w szerszym 
kontekście na omawiane zagadnienie, a tym samym ukazanie jego wagi. 

1. Początki Mszy i jej rozwój

Msza Święta swoimi początkami sięga Wieczerzy Pańskiej, kiedy to 
Chrystus ustanowił sakrament Eucharystii i kapłaństwa2, o czym poświad-
czają Mateusz (26,26-28), Marek (14,22-24), Łukasz (22,19-20) oraz Paweł 
(1Kor 11,23-25). Jezus w trakcie spożywania Paschy3, w już istniejącym 
rycie celebrowania tego święta, wprowadził pewne nowe elementy. Zmienił 
modlitwę odmawianą w trakcie błogosławieństwa wypowiadanego nad 
chlebem, a także w trakcie błogosławieństwa nad trzecim kielichem. Te 
jego słowa stały się później centrum całej Mszy Świętej, sprawiając realną 
i trwałą obecność Ciała i Krwi Chrystusa pod postaciami chleba i wina. 
Następnie Apostołowie powtarzali te gesty i słowa Jezusa, przekazując je 
następcom. Wydaje się wątpliwym, że powtarzali oni całość Wigilii Pas-
chalnej, gdyż był to ryt zarezerwowany dla tego konkretnego święta, zaś 
najprawdopodobniej zasadniczym wzorcem pierwszych celebracji była 
wieczerza szabatowa. Ta bowiem dostosowana do cotygodniowej pamiątki 

1 Nazwą „kanon”, od czasów średniowiecza do zmian dokonanych po II Soborze Wa-
tykańskim, określano część Mszy rozpoczynającą się od słów „Te igitur” do końcowego 
„Amen” po modlitwie „Per ipsum et cum ipso”. Obecnie w zwyczajnej formie rytu rzym-
skiego przyjmuje się nazwę „Modlitwa Eucharystyczna”, zaś określenie „kanon” odnosi się 
do całości stałych części celebracji.
2 Por. Mszalik  z czytaniami na cały  rok (Poznań 2014) 112; Mszał  rzymski (Poznań 
1963) 335.
3 Święto obchodzone przez wyznawców judaizmu na pamiątkę wyjścia z niewoli egip-
skiej (Wj 11–15).
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na cześć Pana dużo bardziej nadawała się do wykorzystania w kształtu-
jącym się rycie Mszy Świętej. Co więcej same redakcje wspomnianych 
Ewangelistów i Pawła wskazują już na pewne odmienne tradycje litur-
giczne, zawierając pewne różnice w sposobie celebracji. Nie przeczy to 
poleceniu Jezusa, lecz wskazuje, że same słowa ustanowienia i związane 
z nimi gesty były centrum, wokół którego pojawiała się rozbudowana 
forma kolejnych słów i gestów4. Z tą kwestią wiąże się sprawa powsta-
wania poszczególnych obrządków (sposobu sprawowania tego samego 
Misterium) skupionych wokół takich ośrodków jak: Antiochia, Rzym, 
Aleksandria i Konstantynopol. 

Do najstarszych źródeł dotyczących wspomnianych tradycji należą 
Didache, czyli Nauka Dwunastu Apostołów (II w.), Apologia pierwsza św. 
Justyna (ok. 155 r.), Didaskalia Syryjska (III w.), Tradycja Apostolska przy-
pisywana Hipolitowi z Rzymu (III w.), Konstytucje Apostolskie (ok. IV w.), 
Katechezy mistagogiczne przypisywane św. Cyrylowi (IV w.), Euchologion 
Serapiona (IV w.), De Sacramentis św. Ambrożego (IV w.), Peregrinatio 
Aetheriae (ok. 400 r.), Katechezy Teodora z Mopsuestii (V w.), Testamentum 
Domini Nostri Jesu Christi (V w.)5. Na ich podstawie daje się zauważyć, 
że powoli powtarzany schemat ostatniej wieczerzy (wzięcie chleba, odmó-
wienie dziękczynienia, połamanie chleba, rozdawanie chleba, podniesienie 
kielicha z winem, składanie dziękczynienia, podawanie wina uczniom) 
zyskał prostszą formę. Jest nią: ofiarowanie, dziękczynienie nad chlebem 
i winem, łamanie chleba, komunia6. Liturgia rzymska, jej centrum, do której 
odnosi się niniejszy artykuł, ostatecznie zostało ukształtowane w okresie od 
IV do VI w. Mówi się czasem, że okres ten poprzedzała tzw. improwizacja 
liturgiczna polegająca na tym, że każdy celebrans tworzył własne teksty. 
O ile pewna twórczość była na początku dozwolona, o czym świadczą także 
wspomniane dzieła, to da się już tutaj zaobserwować pewien schemat7. Jako 
przykład można wskazać Tradycję Apostolską przypisywaną Hipolitowi 

4 Por. J. A. Jungmann, Liturgia pierwotnego Kościoła do czasów Grzegorza Wielkiego 
(Tyniec 2013) 55-68.
5 Por. Jungmann, Liturgia pierwotnego Kościoła, 20-24.
6 Por. Jungmann, Liturgia pierwotnego Kościoła, 61.
7 Por. J. Miazek, «Msza św. pierwszych chrześcijan», w: M. Starowieyski Eucharystia 
pierwszych chrześcijan (Kraków 1987) 40-45.
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będącą takim właśnie wzorcem8. Wspomniany schemat oraz dbałość o jego 
przestrzeganie został potwierdzony przez synody, m.in. synod w Hipponie 
(393) oraz w Kartaginie (397) czy w Milewe (416), gdzie nakazano używanie 
jedynie zatwierdzonych tekstów9. Tak więc, jak już wspomniano, do VI w. 
do „Kanonu” dochodziły kolejne modlitwy, zaś końcowy okres, w którym 
przyjął mniej więcej obecny kształt, przypada na czas pontyfikatu Grzegorza 
Wielkiego (590-604). W takiej formie ryt rzymski rozprzestrzeniał się wraz 
z działalnością misjonarską (Anglia – VII w., Hiszpania – XI w., kraje cel-
tyckie – XI/XII). Do tego rytu wchodziły też poszczególne tradycje lokalne, 
mając niejednokrotnie legitymizację Rzymu10. Jak pisał J. Ratzinger: „mimo 
iż obrządki włączyły w swą treść elementy różnych kultur, nie są one tylko 
wynikiem inkulturacji. Są postaciami przekazu apostolskiego i jego rozwoju 
na wielkich obszarach tradycji”11. Jednakże ich istnienie przyczyniało się 
czasem do wypaczeń, co wzbudzało tendencje unifikacyjne. 

Swoistym wyrazem dążenia do jednolitości, a przede wszystkim do 
zachowania ortodoksji12, było zapisywanie tekstów modlitw liturgicznych, 

8 Wciąż można jeszcze usłyszeć głosy, że jest to najstarsza modlitwa eucharystyczna 
i znajduje się ona obecnie w Mszale jako II Modlitwa Eucharystyczna. Jednak nigdy nie 
potwierdzono jej użycia, a także zawiera ona szereg zwyczajów niezwiązanych z miastem 
Rzym. Ponadto obecna tzw. „dwójka” jest jedynie oparta na motywach tej modlitwy, nie 
jest natomiast jej tłumaczeniem czy wiernym odwzorowaniem. Por. http://www.liturgia.
pl/blogi/Maciej-Zachara-MIC/O-tym-ze-II-Modlitwa-eucharystyczna-NIE-JEST-najstar-
sza-modlitwa-jaka-mamy.html [31.12.2016]; D. Mielnik, «Anafora Hipolita Rzymskiego 
– źródło inspiracji czy tekst wyjściowy dla drugiej modlitwy eucharystycznej?», w: K. Kro-
piwiec, M. Szala, Nauka, filozofia, kultura – rozważania interdyscyplinarne (Lublin 2016) 
190-198. Zestawienie obecnie używanej II Modlitwy Eucharystycznej a tekstu Tradycji 
Apostolskiej, można znaleźć w: P. Milcarek, Historia Mszy. Przewodnik po dziejach litur-
gii rzymskiej (Dębogóra 2009) 245-247. 
9 Por. J. Miazek, «Msza św. pierwszych chrześcijan», 43-45.
10 Por. T. Kwiecień, Modlitwa w stylu retro (Poznań 2008) 8; A. Brou, Święty Augustyn 
z Canterbury i jego towarzysze (Warszawa 1899) 131-132.
11 J. Ratzinger, «Duch liturgii», w: K. Góźdź, M. Górecka, Opera omnia, t. 9: Teologia 
liturgii. Sakramentalne podstawy życia chrześcijańskiego (Lublin 2012) 132.
12 J. Ratzinger tłumaczy, że „«ortodoksja» w swym pierwotnym sensie nie oznacza, jak 
się dzisiaj niemal powszechnie uważa, «prawdziwej nauki». Słowo doxa znaczy w języku 
greckim «opinia», «przypuszczenie», a w języku chrześcijańskim jest później używane 
w sensie «prawdziwy blask», czyli: chwała Boża. Zgodnie z tym ortodoksję trzeba ro-
zumieć jako właściwy sposób oddawania chwały Bogu, należytą formę adoracji. W tym 
znaczeniu ortodoksja jest ze swej natury ortopraksją i współczesny kontrast tych dwóch 
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poczynając od libelli missarum (karty modlitw), które następnie łączone 
były w kodeksy, a później sakramentarze z osobnymi epistolarzami, ewan-
geliarzami, czy ewangelistarzami13, a także ordinaria zawierające opis ca-
łości obrzędów. Z czasem doszło do powstania ksiąg łączących w sobie już 
wspomniane w jedną całość zwanych Mszałami14. Już wspomniane karty, 
a przede wszystkim sakramentarze, szczególnie wpływały na ujednolicenie 
liturgii oraz jej „Kanonu”. Znamiennym jest fakt prośby Pepina Małego 
(716-768), a później jego syna Karola Wielkiego (748-814), o przesłanie 
sakramentarza z Rzymu, by wszędzie zaprowadzić jednolity sposób ce-
lebracji. Sakramentarz ten był podstawą Sakramentarza Gregoriańskiego 
Hadriańskiego, uzupełnionego później przez Benedykta z Aniane. Dlatego 
właśnie od 2. poł. VIII w. można mówić o prawie jednolitym tekście kanonu 
Mszy świętej. Jego zasadniczy tekst bez większych zmian przetrwał, jak już 
wspomniano, do czasów reform dokonanych po II Soborze Watykańskim. 
Wtedy to do słów konsekracji wypowiadanych nad chlebem dodano: „quo 
pro vobis tradetur”, a przy słowach konsekracji wina wykreślono zwrot 
„mysterium fidei”, przenosząc go jako aklamację po słowach konsekracji, 
i wprowadzono cztery różne odpowiedzi ludu. Ponadto do słów konsekracji 
dodano: „hoc facite in meam commemorationem”, wykreślając: „haec qu-
otiesqumque faceritis in mei memoriam facietis” (które to słowa nie należały 
jednak do samej konsekracji w sensie ścisłym)15. Co więcej wprowadzo-
no dodatkowe Modlitwy Eucharystyczne, pozostawiając dowolność w ich 

terminów sam znika. Nie mamy tu do czynienia z teoriami o Bogu, lecz z należytą drogą 
do spotkania z Nim”. Ratzinger, «Duch liturgii», 128.
13 Ewangeliarz zawierał całość Ewangelii, zaś na marginesach zaznaczone było, jakie pe-
rykopy odczytywać w poszczególne dni; ewangelistarz zawierał wybrane teksty z Pisma 
Świętego. przeznaczone na poszczególne dni.
14 Ogólne omówienie całokształtu tego procesu prezentuje: M. Zachara, Krótka historia 
Mszału Rzymskiego (Warszawa 2014).
15 O  szczegółach dotyczących problematyczności kanonu podnoszonej po II Sobo-
rze Watykańskim traktuje m.in.: D. Ostrowski, «Kanon Rzymski – piękny i kłopotliwy... 
– czyli problemy z modlitwami wstawienniczymi w Modlitwie Eucharystycznej podczas 
reformy liturgicznej Vaticanum II», Świdnickie  Studia  Teologiczne  5 (2008) 283-306; 
D. Ostrowski, «Communio ecclesialis w modlitwach wstawienniczych Kanonu 
Rzymskiego w kierunku eklezjologii liturgicznej», Świdnickie  Studia  Teologiczne 6 
(2009) 203-230; D. Ostrowski, «Listy imion w Kanonie rzymskim: dyptyki», Świdnickie 
Studia Teologiczne 7 (2010) 237-245.
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wyborze16. Ogólnie można określić, że w obecnym Mszale Rzymskim ist-
nieje 10 Modlitw Eucharystycznych17, przy czym niektóre z nich mogą być 
użyte wyłącznie w ściśle określonych okolicznościach. Językiem Kościoła 
rzymskiego jest język łaciński, lecz II Sobór Watykański uznał także, że 
może okazać się pożyteczne przetłumaczenie pewnych części Mszy na języki 
narodowe. Kwestię tę oddał w ręce konferencji episkopatów poszczególnych 
krajów i regionów18. Zarządzenie to nie jest jednak jakąś zupełną nowością 
w stosunku do podobnych dążeń w ciągu minionych dziejów.

2. Języki narodowe w celebracji Eucharystycznej

Pierwsza Msza Święta w wieczerniku z pewnością łączyła w sobie 
zarówno hebrajski język kultyczny, jak też język aramejski, którym posługi-
wano się na co dzień. Nic więc dziwnego, że musiał on być używany także 
później w dziele apostolskim uczniów Chrystusa. Szybko jednak ze względu 
na krąg ówczesnej kultury helleńskiej do oficjalnego języka Kościoła i do 
jego liturgii dostał się język grecki, a następnie łacina, która zdominowała 
późniejszy kult i język Kościoła zachodniego. Języki hebrajski, łaciński 
i grecki były uważane za języki liturgiczne. Z czasem jednak ze względu na 
działalność misyjną pojawiały się tłumaczenia na użytek w liturgii języków 
innych od już wspomnianych19.

Do najbardziej znaczących należy z pewnością misja Cyryla i Metodego, 
którzy przetłumaczyli liturgię na język słowiański, używając pisma zwane-
go głagolicą. Spotkało się to najpierw z zakazem papieża Jana VIII, który 
później zezwolił na jego używanie. Chociaż wokół tej sprawy miało miejsce 
mieszanie się interesów wielu stron i różnych zawirowań związanych także 
z samymi dokumentami przechowywanymi w Rzymie, faktem jest nie tylko 

16 Ogólne normy ich używania zostały podane w nr. 365 Ogólnego wprowadzenia do 
Mszału Rzymskiego (Poznań 2006), a także przy niektórych ze wspomnianych modlitw 
w Mszale Rzymskim.
17 Modlitwy Eucharystyczne I–IV, Modlitwa Eucharystyczna na tzw. Msze w różnych 
potrzebach (określana jako V ME), dwie Modlitwy Eucharystyczne o Tajemnicy Pojedna-
nia, trzy Modlitwy Eucharystyczne we Mszach z udziałem dzieci.
18 Por. Konstytucja o liturgii świętej Sacrosanctum Concilium, 35.
19 Por. A. King, Liturgy of the Roman Church (New York 1957) 52-58.



mgr lic. Ireneusz Słoma 

156

zaistnienie tego języka w liturgii, ale też jego uznanie i trwanie20. Przykład 
ten odnosi się jednak do kręgu związanego z Konstantynopolem i rytów 
wschodnich bazujących na j. greckim, nie mniej jednak jest on na tyle ważny, 
że nie sposób przejść wobec niego obojętnie. Jeden z listów wspomnianego 
Jana VIII zawiera znamienne zdanie: „Nie ma nic przeciwnego wierze lub 
głosowi doktryny w śpiewaniu Mszy w języku Słowiańskim, albo w czyta-
niu świętej Ewangelii i uświęconych lekcji z Nowego i Starego Testamentu, 
właściwie przetłumaczonych i oddanych, albo też w śpiewie Oficjum w tym 
samym języku”21.

Kolejnym ciekawym faktem jest pozwolenie papieża Klemensa VI 
z 1346 r. dla zakonu benedyktynów z Emaus, przebywających u bram Pragi, 
na celebrowanie w języku słowiańskim. Zakon został zniszczony podczas 
powstania Jana Husa. Ponadto Jan z Montenegro (zm. 1328 r.), przetłumaczył 
Mszę na język mongolski, jednak nie zyskało to aprobaty Rzymu. Innym 
przykładem jest brat Maximus (przebywający na terenie Konstantynopola), 
który uzyskał pozwolenie papieża Benedykta IX na sprawowanie obrządku 
rzymskiego w języku Greckim22. Ponadto znaczącym jest wydanie Msza-
łu w języku niemieckim w roku 1400, a także w roku 152623. Od IX w. 
pojawiają się wspomniane już tłumaczenia mszału rzymskiego na język 
starosłowiański: opublikowany po raz pierwszy w 1483 r. Misal po zakonu 
rimskoga dvora24. Pojawiają się też inne tłumaczenia. Proces ten zostaje 

20 Opis owych problemów i wydarzeń można znaleźć w: C. Korolevsky, Living  lan-
guages in catholic worship. An Historical Inquiry (London 1957) 73-90.
21 Korolevsky, Living languages, 84-85 (tłum. własne – I.S.). Tekst w j. łacińskim:„Nec 
sanae fidei vel doctrinae aliquid obstat sive missas  in eadem sclavinica  lingua canere, 
sive sacrum Evangelium vel lectiones divinas Novi et Veteris Testamenti bene translatas 
et interpretas legere, aut alia horarum officia psallere”. Tłumaczenie C. Korolevskyego: 
„There is nothing contrary of the faith or to sound of doctrine in singing Mass in the said 
Slavonic language, or in reading the holy Gospel and the sacred lessons from the New 
and Old Testaments, properly translated and expressed, or in chanting other offices of the 
Hours in the same tongue”.
22 Można także wspomnieć o pojawiających się niezatwierdzonych przekładach na język 
armeński czy albański w  wieku XVIII czy kontrowersjach związanych z  językiem chiń-
skim. Korolevsky, Living languages, 91-104.
23 Por. E. Sitarz, «Polskie przekłady Mszału Rzymskiego», Ruch Biblijny i Liturgiczny 8 
(1955) 205-206.
24 Por. W. Pałęcki, «Ruch liturgiczny przygotowaniem do odnowy liturgii Mszy Świętej», 
w: Cz. Krakowiak, B. Migut, Jedna wiara jedna Msza (Lublin 2009) 68.
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przyhamowany przez Sobór Trydencki, który orzeka: „Chociaż msza zawiera 
w sobie wielką naukę dla wiernych, to jednak ojcowie nie uznali za rzecz 
pożyteczną, aby wszędzie sprawować ją w języku rodzimym. Dlatego za-
chowując wszędzie w każdym Kościele starożytny i przez Kościół rzymski, 
matkę i nauczycielkę wszystkich kościołów, zatwierdzony obrzęd – aby owce 
Chrystusa nie czuły głodu, ani dzieci nie prosiły o chleb, i nie było nikogo, 
kto by im go połamał – święty sobór nakazuje pasterzom i wszystkim spra-
wującym opiekę nad duszami, aby często w czasie odprawiania mszy – sami 
lub przez kogoś innego – wyjaśniali niektóre teksty czytane podczas Mszy 
i zwłaszcza w niedziele i święta wyjaśniali między innymi jakąś tajemnicę 
Najświętszej Ofiary”25. 

 Mimo wspomnianego postanowienia Soboru Trydenckiego, w 1615 r. 
pozwolono na przekład Mszału na język chiński. W 1631 r. przetłumaczono 
mszał na język węgierski, którego używała armeńska wspólnota związana 
z dominikanami (choć zatwierdzony został dopiero w 1713 r.), w 1634 r. 
mszał przetłumaczono na język arabski. We Francji powstało samowolne 
tłumaczenie mszału: Le missel Romain, selon le reglement du concile de 
Trente (wydane w 1660 i 1668 r.). Episkopat francuski zakazał używania 
tego mszału pod karą ekskomuniki. Papież Aleksander VII w breve Ad au-
res nostras (12 stycznia 1661) zakazał używania tego i innych tłumaczeń 
mszału na języki narodowe w całym Kościele. To na wiele lat przystopowało 
wprowadzenie języków narodowych do Mszału Rzymskiego26. Należy także 
zauważyć, że wspomniane tłumaczenia nie sprowadzały się do prostej trans-
lacji na języki używane przez większość wspomnianych społeczności na co 
dzień (tzw. wulgarne). Szukano raczej i używano języka bardziej sakralnego, 
wyższego, zdatnego do wyrażania w nim tego, co najświętsze. Toteż bardzo 
często język użyty w przekładzie mógł nie do końca być zrozumiany przez 
człowieka posługującego się jedynie określeniami wulgarnymi. Przykładem 
takiego tłumaczenia może być język chiński, gdzie przy tłumaczeniu posłu-
żono się tzw. językiem mandaryńskim, który znało niewielu chińczyków, 

25 «Sobór Trydencki [22,1,8]» w: A. Baron, H. Pietras, Dokumenty Soborów Powszech-
nych. Tekst  łaciński  i polski,  t. 4  (1511–1870). Lateran V. Trydent. Watykan  I (Kraków 
2004) 645.
26 Por. Pałęcki, «Ruch liturgiczny», 68-69. Kolejne usilne próby i działania podjęli przed-
stawiciele tzw. Ruchu liturgicznego, np. Lambert Boduin OSB, Odo Casel OSB, Joseph An-
dreas Jungman SI. Por. Pałęcki, «Ruch liturgiczny», 37-73.
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a odznaczał się on pewną wzniosłością właściwą dla kultu. Zabiegi te miały 
na celu podkreślenie misteryjności Mszy Świętej, by nigdy nie została ona 
sprowadzona do banału przez wykorzystanie pojęć czy słów mogących 
mieć różnorodne odniesienie zwłaszcza do bardziej związanych ze sferą 
profanum niż z sacrum27. Ten wymóg po II Soborze Watykańskim został 
potwierdzony przez Kongregację Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów 
28 marca 2001 r. Instrukcją Liturgiam authenticam.

3. Język staropolski28 w Kanonie

Spoglądając na wspomniane wyżej wydarzenia, nie jest niczym dziwnym, 
że i na terenie polskiego państwa zaczynały pojawiać się podobne tendencje 
– chęć wyrażenia wiary słowami języka bliskiego sercu, rodzimego. Szcze-
gólnym tego przejawem już w początkach istnienia państwa polskiego jest 
kazanie, głoszone po Credo, w którym oprócz rachunku sumienia i kayam se, 
pouczeń o prawdach wiary i liturgii, miały miejsce modlitwy wstawiennicze 
za żywych i za zmarłych, powtarzano Modlitwę Pańską i Pozdrowienie Aniel-
skie. Przed kazaniem pojawiała się też pieśń29. Oprócz tego łatwo zauwa-
żalnego zjawiska język staropolski pojawił się też w Kanonie Mszy Świętej. 
Nie dotyczyło to ksiąg używanych w samej celebracji, niemniej jednak tekst 
łaciński Kanonu był świadkiem i przedmiotem wysiłku wielu tłumaczy, by 
oddać jego znaczenie. Owymi tłumaczami musieli być księża, gdyż od ok. 
XI w. recytacja kanonu odbywa się w ciszy. Zatem jego święty tekst dostępny 
był jedynie tym, którzy celebrowali lub kształcili się na przyszłych księży. 

Na specyfikę tej grupy wpływała sytuacja: nie było jeszcze seminariów 
duchownych w znaczeniu nadanym im po Soborze Trydenckim. Przyszli 

27 Ciekawym przykładem tłumaczenia liturgii na języki narodowe są misje wśród Indian 
(zob. http://www.newliturgicalmovement.org/2007/09/roman-liturgy-in-native-american.
html [5.01.2017]), gdzie, pojawiały się także przekłady chorału gregoriańskiego z dostoso-
waniem melodii do języka Indian (zob. http://www.newliturgicalmovement.org/2011/11/
american-indian-requiem-masses-from.html [5.01.2017]).
28 Pod tym terminem rozumiany jest okres od 1136 r. do XV/XVI w. Por. M. Leńczuk, 
Staropolskie przekazy kanonu Mszy Świętej. Wariantywność leksykalna (Warszawa 2013) 
35.
29 Ogólnie o staropolskich odrębnościach pisze m. in. P. Szczaniecki, Msza po staremu 
się odprawia (Kraków 2009).
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księża uczyli się przy innych księżach, niektórzy tylko byli członkami Aka-
demii Krakowskiej. Stąd też rodziła się potrzeba dopilnowania ich znajomo-
ści Mszy i teologii. Dlatego też powstawały księgi, które miały wyjaśniać 
poszczególne części Mszy. Wyjaśnienia te zwane są expositiones Missae. 
Część z nich była bardzo szerokim wykładem całości świętych obrzędów. 
Inne natomiast charakteryzowały się prostotą. Wśród rodzimych autorów 
należy wymienić: Bartłomieja z Jasła, Jana z Kluczborka, Mikołaja Störa ze 
Świdnicy, Andrzeja z Kokorzyna, Jana Isnera, Mikołaja z Błonia30. 

Większość z nich bazowała na alegorycznym tłumaczeniu Wilhelma 
Duranda Rationale divinorum officiorum z 1286 r., wydanym drukiem 
w 1459. Ponadto ze względu na troskę o sprawowany kult powstawały 
instytucje egzaminatorów, którzy sprawdzali wiedzę nie tylko przyszłych 
księży, ale i tych pracujących w parafiach. Troska ta była szczegól-
nie ważna, gdyż dotyczyła centrum misji i posługi kapłańskiej. Miały 
bowiem miejsce przypadki, kiedy można było poddać w wątpliwość 
ważność lub godziwość celebrowanej przez kapłana Mszy. Przykład 
takiej sytuacji przytacza A. Brückner: „stanęło w Płocku przed kapitułą 
trzech braci księży; język był łaciński, więc pierwszy zeznawał valde 
titubando (bardzo chwiejnie); dwóch drugich egzaminowano, okazało 
się, że nawet słów konsekracji nie znali”31. Podkreślał to także jeden 
z krakowskich wizytatorów-egzaminatorów, Andrzej z Kokorzyna, za-
znaczając, że podczas swoich wizytacji znalazł w diecezji krakow-
skiej wielu księży, odznaczających się brakiem podstawowej wiedzy32. 
Prawdopodobnie dlatego właśnie wspomniane expositiones ubogacone 
zostały staropolskimi tłumaczeniami (glosami do) tekstu Kanonu Mszy 
Świętej, by nie tylko dobrze go znać, ale też rozumieć, co mogło się 
przyczynić do pierwszego celu. Dlatego też zachowane teksty mogły być 
przedmiotem studiów teologicznych, a także pomocą dla duchowieństwa 

30 Opis ich dorobku i prezentację rozumienia Mszy Świętej przedstawia M.T. Zahajkie-
wicz, Msza święta w Polsce przed Soborem Trydenckim w świetle rodzimych komentarzy 
(Expositiones Missce). Studium historyczno-liturgiczne (Warszawa 1972).
31 A. Brückner, Dzieje kultury polskiej, t. 1 (Kraków 1930) 456-457.
32 Por. M. Leńczuk, Staropolskie przekazy kanonu Mszy Świętej. Wariantywność  lek-
sykalna (Warszawa 2013) 59. Należy zaznaczyć że opracowanie to jest, jak dotychczas, 
jedynym pełnym zebraniem i zestawieniem glos polskich z XVII Mszy oraz ich opraco-
waniem pod względem występujących wariantów leksykalnych.
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parafialnego33. Tak podsumował to Paweł Szczaniecki: „U schyłku 
średniowiecza sporą rolę grały egzaminy, które skłaniały księży do 
studiów liturgicznych. Z tego powodu powstawały tłumaczenia kanonu 
mszalnego na język polski. Zachowały się one w liczbie kilkunastu”34. 
Większość tekstów zawierających polskie glosy zachowała się, niektóre 
zaś znane są tylko w odpisach. Poszczególne teksty, przyjmując nazew-
nictwo Słownika staropolskiego, to35:

(1) Msza I (ok. 1413-1414) – zapisana na papierowym kodeksie prawdo-
podobnie przez brata Maura lub Mateusza z Iłży. Kodeks zawierał m.in, Dia-
logi pap. Grzegorza Wielkiego, traktaty Izydora (prawdopodobnie z Sewilli) 
oraz Tomasza z Akwinu, kilka kazań, Dialog mistrza Polikarpa ze śmiercią 
i, co tutaj najistotniejsze, Canon missae. Oryginał nie zachował się. Znany 
jest dzięki wydaniu Brücknera (1987)36. Zawiera kilkaset polskich glos.

(2) Msza II (ok. 1420) – autor nieznany. Rękopis zawierał: Summa de 
processu iudicario, Explicit Stella Clericorum per manus Dominici Anno 
d. 1399, traktat Seneki o 4 cnotach kardynalnych, hymn o św. Wojciechu, 
kazania i legendy, pośród których znajdował się wiersz Jezus Krystus Bog 
człowiek oraz traktat Ordo sacerdotis preparantis Se ad missam, w nim nad 
łacińskim tekstem Kanonu zapisano polskie glosy. Oryginał nie zachował 
się. Znany dzięki przekazom Brücknera. Zawierał 47 polskich glos.

(3) Msza III (1424 r.) – znajduje się w Zakładzie Narodowym im. Osso-
lińskich we Wrocławiu (sygn. 10080/II). Rękopis zawiera wstęp polski do 
kazania, wypominki łacińskie, De sacrificio missce zawierające polskie glosy 
do Kanonu. Wydawcami byli: W.A. Maciejowski, W. Wydra i W.R. Rzepka, 
M. Iżykowska37. Znajduje się tutaj prawie kompletne tłumaczenie Kanonu.

(4) Msza IV (1426-1436 r.) – znajduje się w Bibliotece Jagiellońskiej, 
sygn. Akc. 150/54. Kodeks zawiera m. in. łacińskie hymny kościelne 

33 Por. Leńczuk, Staropolskie przekazy kanonu, 58.
34 Szczaniecki, Msza po staremu, 77.
35 Por. Leńczuk, Staropolskie przekazy kanonu, 14-34.
36 Zob. A Brückner, «Drobne zabytki języka polskiego XV w. Pieśni. Modlitwy. Glo-
sy», Rozprawy Akademii Umiejętności. Wydział Filologiczny 25 (1987) 260-263.
37 Zob. A.M. Maciejowski, Piśmiennictwo  polskie  od  czasów  najdawniejszych  aż  do 
roku 1830. Dodatki do piśmiennictwa polskiego, t. 4 (Warszawa 1853) 50-57; W. Wydra, 
W.R. Rzepka, Chrestomatia staropolska. Teksty do roku 1543 (Wrocław 2004) 122-131; 
M. Iżykowska, «Teksty polskie w zakresie ZNiO nr2080», Rozprawy Komisji Językowej 
16 (1989) 122-131.
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i komentarze do nich, Auctoritates de hystorys Romanorum, traktat dotyczący 
potrzeby poprawy kalendarza. Kanon i polskie glosy są na k. 244v-249r. 
(Glosy zapisane różnymi rękami – mogły powstawać w okresie od XV 
do XVI w.) Niewielkie różnice w stosunku do Mszy III. Wydawcami byli 
K. Czajkowski i J. Łoś38. Prawie kompletne tłumaczenie kanonu. 

(5) Msza V (poł. XV w.) – zawierał wykład Honoriusza z Augustodunum 
Cantica canticorum, traktat Martinusa Dumiensis, Musices kompendium 
spisane ręką Stanisława z Krakowa, podobnie Palestra, a także Prosper 
epigramatum oraz traktat o sakramentach, gdzie znajdują się polskie glosy 
do Kanonu. Oryginał nie zachował się. Polskie glosy zostały wydane przez 
Brücknera. Prawie dwieście glos.

(6) Msza VI (1456 r.) – zawierał traktaty ascetyczne i teologiczne Bernar-
da, Innocentego III, De contemptu mundi i inne. Pisarzem był Jan Skotnicki. 
Oryginał nie zachował się. Wydawcą polskich glos jest Brückner (przyjmuje 
on tekst jako podstawowy pełny będący podstawą porównawczą do innych 
zapisów). Glosy obejmują całość Kanonu i modlitwy po nim.

(7) Msza VII (2 poł. XV w.) – manuskrypt zawierał m.in. Explicatio 
canonis missae, Complexionum varietes secundum varietatem suarum cau-
sarum, reguły Boecjusza, traktat o cnotach, traktat o interdykcie i sakramen-
tach. Oryginał nie zachował się. Wydawcą jest W.A. Maciejowski. Glosy 
polskie do Kanonu występują tutaj w liczbie około pięciuset.

(8) Msza VIII (2 poł. XV w.) – poza samym faktem istnienia kodeksu 
w jednej z bibliotek nie wiadomo nic więcej. Zostały jedynie wynotowane 
warianty różniące to tłumaczenie od tłumaczenia z Mszy VII. Dokonał tego 
Ł. Gołębiowski. Opublikowane przez W.A. Maciejowskiego. Zawiera prawie 
pełne tłumaczenie Kanonu. 

(9) Msza IX (poł. XV w.) – zawierał kazania i traktaty teologiczne, 
wiersze o suchych dniach, statuty Mikołaja, arcybiskupa gnieźnieńskiego. 
Oryginał nie zachował się. Glosy polskie przekazał Brückner (tylko ich 
wybór). Znajduje się tutaj około stu glos.

(10) Msza X (poł. XV w.) – znajduje się w Bibliotece Naukowej PAU 
i Pan (sygn. 1710), zawiera traktaty o treści moralnej, dogmatycznej i asce-
tycznej oraz traktat o Mszy św. Po tym traktacie znajduje także krótkie 

38 Zob. K. Czajkowski, J. Łoś, «Zabytki augustiańskie», Materiały Prace Komisji Języko-
wej Akademii Umiejętności w Krakowie 2 (1907) 313-316. 
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objaśnienie Kanonu w rubrica brevis collecta de divinis libris missalium, 
a także dzieło Augustyna De vita Christiana oraz Sacramentale Mikołaja 
z Błonia, nadto traktat o małżeństwie. Wydawcą polskich glos był Rafał 
Lubicz (Hieronim Łopaciński)39. Rękopis zawiera 30 glos polskich.

(11) Msza XI (1496 r.) – znajduje się w Bibliotece Naukowej PAU 
i Pan (sygn. 1706). Rękopis zawiera m.in. nuty do Officium missce, Passio, 
opis zajęcia Konstantynopola przez Turków (1453), a także traktat Officium 
missce (lub De mysterio missae) Hildeberta z Lavardin, w którym znajdują 
się polskie glosy do kanonu. Glosy opublikował Rafał Lubicz. Zawiera 8 
polskich glos.

(12) Msza XII (ok. 1431 r.) – znajduje się w Archiwum Archidiecezjal-
nym w Gnieźnie, (sygn. MS 60). Zawiera m.in. traktat Jana Isnera Liber 
penitentiarius canonicalis, Summę św. Tomasza z Akwinu, Pasję i kazania 
pasyjne. W komentarzu liturgicznym na podstawie Wilhelma Duranda znaj-
dują się polskie glosy. Jednym z pisarzy był Piotr ze Słupczy. Wydawcami 
byli B. Bolz i W. Żórawska-Górecka40. Zawiera niemal kompletne tłuma-
czenie Kanonu i modlitw po nim do modlitwy Placeat.

(13) Msza XIII (1476 r.) – znajduje się Bibliotece Wyższego Seminarium 
Duchownego im. Księży Chodyńskich we Włocławku (sygn. XV.Q.371-
372). Znajduje się on w klocku pomiędzy inkunabułami. Pierwszy inkunabuł 
to Sermones Santi Bernhardini ordinis minorum. De festivitatibus virginis 
gloriosae per Annom cum singularissimis laudibus eiusdem z 1493, a drugi – 
Lauacrum consciencie omnibus sacerdotibus perutile Jacobusa de Grytrode 
z 1495. W środku między inkunabułami znajduje się traktat rozpoczynający 
się słowami: Secuntur nobila bona super Canonem et eius expositionem. 
Wydał go z polskimi glosami J. Wojtkowski41. Zawiera około pięćdziesięciu 
glos polskich.

(14) Msza XIV (1446-1447 r.) – znajduje się w Bibliotece Kórnickiej 
Polskiej Akademii Nauk (sygn. BK 116). Zawiera on m.in. Secreta se-
cretorum Pseudo-Arystotelesa, słownik terminów liturgicznych, De Vita 

39 Zob. R. Lubicz, Kilka zabytków języka staropolskiego, Prace Filologiczne, t. 5 (War-
szawa 1895) 51-89.
40 Zob. B. Bolz, W. Żórawska-Górecka, «Glosy z  kanonu z  lat 1428-1431 (z  rękopisu 
gnieźnieńskiego nr 60)», Slavia Occidentalis 25 (1965) 203-231.
41 J. Wojtkowski, Glosy i drobne teksty polskie do 1550 roku z inkunabułów Kalosza, 
Kazimierza Biskupiego, Koła, Sieradza, i Warty (Poznań 1965) 64-66.
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Christiana Augustyna, traktaty teologiczne i pastoralne. Wydawcą polskie-
go tekstu był M. Muszyński42. Zawiera pełne tłumaczenie Kanonu wraz 
z następującymi po nim modlitwami.

(15) Msza XV (1429 r.) – znajduje się w Bibliotece Jagiellońskiej (sygn. 
2236). Zawiera m.in. traktat Franiszka z Brzegu Quastio de eucaristia, 
traktat De modo praedicandi; Liber rationalis divinorum officiorum libri 
I-VII oraz inne drobniejsze wypisy. Polskie glosy wydali M. Kowalczyk, 
E. Belcarzowa, F. Wysocka43. Znajduje się tutaj trzydzieści polskich glos.

(16) Msza XVI (1433 r.) – znajduje się w Bibliotece Narodowej w War-
szawie (sygn. Akc. 9889). Zawiera m.in. żywot Maryi, czytania z Ewangelii, 
Benedykcie, litanie i Kanon z obszernym komentarzem. Pisarzem był Marcin 
z Gołocina. Tekst polski kanonu opublikowali R. Rzepka i W. Wydra (1988: 
99-112). Zawiera on niemal kompletne tłumaczenie Kanonu.

(17) Msza XVII (XV w.) – znajduje się w Rosyjskiej Bibliotece Naro-
dowej w Petersburgu (sygn. Lat I Q 157). W rękopisie znajduje się Expositio 
sive glosa super Canonem; Descriptio sive interpretatio Misse ab Introit inci-
piendo usque ad finem, wypisy I notatki dotyczące spowiedzi. Glosy polskie 
wydała E. Belcarzowa44. W rękopisie występuje jedenaście polskich glos.

Jak widać powyżej, zachowało się jedynie dziesięć z siedemnastu od-
nalezionych przekazów. Są to: Msza III, IV, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, 
XVI – w Polsce, a w Rosji Msza XVII. Prawie pełne tłumaczenie kanonu 
zawierają: Msza III, IV, XII, XIII, XIV, XVI

M. Leńczuk wskazuje, że o numeracji podawanej przez Slownik staro-
polski decydowała kolejność dodawania do słownika, zaś przyjmując układ 
chronologiczny, należałoby raczej przyjąć następujący porządek45: Msza 
I (1413-1414), Msza II (ca 1420), Msza III (1424), Msza XV (1429), Msza 
XII (ca 1431), Msza XVI (1433), Msza IV (ca 1436), Msza IV (1446-1447), 

42 Zob. M. Muszyński, «Glosy, zapiski i niektóre teksty polskie w starych drukach i rę-
kopisach Biblioteki Kórnickiej do roku 1550», Pamiętniki Biblioteki Kórnickiej 39 (9-10; 
1968) 180-188.
43 Zob. M. Kowalczyk, E. Belcarzowa, F. Wysocka, «Glosy polskie Jakuba z Piotrkowa 
i innych autorów w rękopisach Biblioteki Jagiellońskiej», Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej 
22 (1973) 79-115.
44 Zob. E. Belcarzowa, «XV-wieczne polonica w  zbiorach Państwowej Biblioteki Pu-
blicznej im. Sałtykowa-Szczedrina w Leningradzie», Studia z Filologii Polskiej Słowiań-
skiej 29 (1991) 5-33.
45 Por. Leńczuk, Staropolskie przekazy kanonu, 133.
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Msza IX (XV p. pr.), Msza V (XV med.), Msza X (XV med.), Msza VI 
(1456), Msza XIII (1476), Msza XI (1496), Msza VII (XV p. post.), Msza 
VIII (XV p. post.), Msza XVII (XV p. post.).

Bogactwo i wyjątkowość tych tekstów polega na bardzo dużym zaso-
bie leksemów wykorzystanych do oddania łacińskich słów Kanonu. Wśród 
wykorzystanych przez glosatorów staropolskich odpowiedników istnieje 
niespotykana na taką skalę i właściwa jedynie w tym kontekście warian-
tywność leksykalna. Pojęcie to tłumaczy M. Leńczuk jako „takie jednost-
ki leksykalne, które różnią się formalnie, ale są zbliżone pod względem 
semantycznym i funkcjonalnym”46, są nimi „zarówno dwa równoległe 
wyrazy, wyraz oraz wyrażenie, ewentualnie wyraz i zwrot, których zakresy 
znaczeń i użyć w jakimś stopniu się pokrywają”47. Słowami posiadającymi 
najwięcej odpowiedników (11) są (ut) disponas oraz (ut) placatus (accipias). 
(Ut) disponas przekładane jest jako: rozłóż, rozgodź, rozpraw(i), sędzi, racz 
zdrzędzić, (aby...) rozgodził, godzić, rozgodzić, rozłożyć, rozszykować, 
zrzędzić. Natomiast (ut) placatus (accipias), jako: lubieżnie, lutościwie, slu-
tościwie, miłościwie, (aby...) się smiłował, smiłowaw się, ukoiw się, ukojony, 
upokojony albo miłościwy, uśmierzon. Mniej, bo jedynie 7 odpowiedników, 
posiadają ortodoxis i praeclarum (calicem), ortodoxis jest oddawane przez: 
wiernymi (wiernemi), prawymi, proście wierzącymi, wiernej wiery w wierze 
stwierdzonymi za dobrze, w krześcijańskiej wierze żywące, wliczającymi 
się w wiarę krześcijeńską, zaś praeclarum (calicem) tłumaczone jest jako: 
czysty, jasny, światły, przeświatły, prześwietlejszy święty, prześwięty. 6 
odpowiedników posiadają: accepta (...dona), adunare, Amen (Amen, stan(i) 
się, daj, zaprawdę, tako się stań (stań się tako), tako daj), (uti...) benedicas, 
(oblationem...) benedictam, (fides) cognita (est), communicantes, in primis, 
maiestati, regere, sacrificium, venerantes, vota. 5 odpowiedników mają: 
aestimator, benedictione, cultoribus, Ecclesia, genitricis, gloriosae (...vir-
ginis), (sacrificia) illibata, memento, multis, numerami, obtulit, pacificare, 
reddunt, sacrosanctum, summus, unde. 4 odpowiedniki posiadają: accipite, 
(oblationem...) adscriptam, benedicis, (omnium) circumstantium, (de...) da-
tis, devotio, effundetur, enim, (ut...) eripi, gloriosae (ascensionis), (hostiam) 
immaculatam, iube, maiestatis, manducate, meriti, moniti, munera, (ut...) 

46 Leńczuk, Staropolskie przekazy kanonu, 96.
47 Leńczuk, Staropolskie przekazy kanonu, 97.
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muniamur, offerimus, offerunt, perpetua, postquam, praeclarae (maiestati), 
praesta, quotiescumque, sacrificia, sereno (vultu), (in) sublime (altare), toto 
orbe terrarum, veniae. 3 odpowiedniki: ab inferis resurrectionis, admitte, 
aeterna (damnatione), agens, beatae (passionis), clementissime (Pater), 
custodire, dedit, dies, discipulis, divina (institutione), divinae (maiestatis), 
Domine, dormiunt, (in) electorum, elevatis (oculis), fregit, (in...) grege, (ut) 
indulgeas, largitor, (locum...) lucis, (quam) pateretur, patriarchae, perferri, 
praeceptis, praestas, (quam oblationem...) ratam, (quam oblationem...) ratio-
nabilem, (pro) redemptione, (per...) saecula saeculorum, semper, societatem, 
sperantibus, (ut...) sumpserimus, una, (Deo...) vero, vivificas. 2 odpowied-
niki: aeterni (testamenti), altaris (participatione), apostolis, benedixit, (in) 
caelos, concedas, (in) conspectu, creas, dicere, Dona, donis, famularum, 
feceritis, formati, gratia, gratias, (uti...) habeas, habere, hostiam, igitur, in 
somno, iubeas, memores, meritis, (de) multitudine (miserationum), miste-
rium, nota (devotio), oblationem, omnipotens, partem, (ex...) participatione, 
praecesserunt, precibus, pridie, pueri, (in) remissłonem, sanctas (...manus), 
sanctificas, simili modo, supplices, virginis48.

4. Zakończenie

Kult chrześcijański, a zwłaszcza jego najświętsza tajemnica, jaką jest 
Eucharystia, zawsze związany jest z celebrowaniem żywego Misterium. 
Choć Najświętsza Ofiara jest owocna bez względu na znajomość używa-
nego w niej języka wśród uczestniczącego ludu (celebrans musi znać ten 
język), to od początku swego istnienia aż po czasy współczesne ma miejsce 
tłumaczenie jej na języki narodowe. W początkowym okresie dominował 
j. grecki i łacina poprzez różne pojawiające się tłumaczenia za zgodą lub 
bez zgody Stolicy Apostolskiej, by w XX wieku, najpierw w mszalikach dla 
wiernych, a później w samym Mszale, użyte zostały j. narodowe. Znaczą-
cym zjawiskiem, które miało miejsce w Polsce, są omówione w niniejszym 
artykule glosy. Ich istnienie oraz bogactwo językowe wpisują się w ów-
czesny kontekst historyczny, który w wielu miejscach wyrażał się próbą 
oddania tajemnic wiary, tego co najświętsze, własnym językiem, by lepiej 

48 Por. Leńczuk, Staropolskie przekazy kanonu, 125-130.
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wejść w sens tych misteriów. Ogromny zasób wariantów występujących 
we wspomnianych tekstach świadczy o rozwoju języka polskiego, a także 
jest wyrazem poszukiwania nowych dróg wyrażania słowem poznawanej 
rzeczywistości. Co więcej świadczą one o potrzebie zrozumienia, wejścia 
w głębie modlitwy liturgicznej, by przez znajomość słów wnikać w jej sens. 
Ponadto można także zauważyć, że ukazują one rozwój języka religijnego, 
teologii w języku ojczystym. Są wyrazem przełożenia pojęć już rozwiniętego 
języka łacińskiego na rozwijający się język polski.
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The Roman Canon of the Mass and its medieval polish glosses 
in the light of contemporaneous translations of the Mass 

into vernacular languages

Holly Eucharist is a place where the mysteries of Christ are celebrated. Especially in true 
Body and true Blood Jesus is substantially present among people. That is why Eucharist 
is a place of meeting with true God. This mystery is still discovered by theologians and 
many other people to see more clearly what is the sense of this ritual. Central place in the 
Mass has an Eucharistic Prayer. Sometimes it’s called the Canon because for many years 
(to changes after II Vatican Council) there was only one Eucharistic Prayer in the liturgy 
of the Roman Rite of the Mass. Between IV and VIII century this prayer started to be 
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quietly spoken by priests. That is why words of this prayer were known only by priests. 
Worshippers were encouraged to contemplate the Passion of Christ. The liturgy used Latin 
language and many priests had some problems with understanding of celebration. That is 
why the Canon was translated into many languages (usually without permission of Rome). 
Some of them had been using for short time. Another of them were glosses in the Latin 
text of the Canon, not to use in celebration. It is likely that it was a result of tries of priests 
and young men preparing themselves for priesthood to pass Mass knowledge exam and 
they wanted deeper understand mystery of the Mass. Middle Ages are really interesting 
and import times because from that period a lot of Polish glosses to the Canon was found. 
There are known seventeen Polish translations. Some of them have only few translated 
Latin words, others have complete translation of Eucharistic Prayer. What is the most im-
portant there are many different medieval Polish words using to translate the same term in 
Latin. This variety shows how much important was understanding of theology of the Mass 
and evolution of medieval Polish language.

Key words: Canon of the Mass, medieval Polish glosses, Mass translations, the lexical 
variants, vernacular languages
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The folded chasuble – lost vestment of Roman rite

In these studies there were two main purposes. Firstly the presentation of nowadays unu-
sed folded chasuble appearance, time of using and symbolism. The second purpose was to 
find the answer to question whether in the context of present legislation there is any chance 
to restore this garment for liturgical practice. The paper was divided into five parts while 
folded chasuble was presented in the first four parts and the second purpose was taken up 
in the fifth part. On the basis of these studies it should be claimed that in the context of 
present legislation there is no possibility for using folded chasuble during the Holy Mass. 
Restore of the vestment would be possible only in connection with traditional Roman 
Missal using rules reform.

Keywords: folded chasuble, broad stole, penitential period, symbolism, Missal, deacon, 
subdeacon

1. Introduction

Nowadays people can experience many changes in surrounding reality. 
Some things, which were being used recently, today have gone out of date 
and are not useful. This spirit of changes can be observed also in Church 
liturgy. Older people can remember some specific liturgical things which 
were lost as a result of reforms took by popes Pius XII, John XXIII and 
Paul VI. Nowadays the pope does not wear for example papal tiara, fanon 
or subcinctorium. He does not use also flabellum or gestatorial chair.

Actually there are more liturgical things lost as a result of reforms which 
are not linked only to the pope. For example the bishops do not wear litur-
gical stockings, sandals, gloves or tunicle and do not use a gremial. What is 
more priests do not put in maniple and during the Easter Vigil it is not used 
the triple-branched candlestick (so-called arundo). Among the things which 
were lost are also folded chasubles and broad stoles. Folded chasubles seem 
to be important element of liturgical vestment because of its usage frequency. 
That is why studies on this garment are valuable.
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There are two main purposes in this paper. Firstly it will be presented 
a folded chasuble. The second purpose of this paper is to find the answer 
to question whether nowadays there are some legal opportunity for we-
aring folded chasuble and, if not, whether there are chances to restore this 
vestment. These studies will be divided into five parts. First four parts will 
present folded chasuble (its appearance, etymology of word, time of using, 
symbolism and missal references1). In the fifth part the answer to question 
about using this garment nowadays will be given.

2. Appearance and etymology

The folded chasuble is better known under its Latin nomenclature plane-
ta plicata. With this term there was called deacon’s and subdeacon’s liturgical 
vestment. This robe resembles priest’s chasuble which was used in Roman 
Catholic Church rite immediately before liturgical reforms after Second 
Vatican Council (so-called Roman chasuble). The main difference between 
priest’s and deacon’s robe was the front part of these vestments. Deacon’s 
chasuble was folded in the way that to alb and stole remain uncovered. The 
length of robe’s front part is not more than to cincture that means the cincture 
should be seen while chasuble is being worn by deacon.

There are two kinds of folded chasuble. The first one is a normal priest’s 
chasuble which is rolled up and fastened in the way that front part does not 
fall down. The second one is a vestment resembles priest’s chasuble but there 
is visible difference. Deacon’s robe has front part shorter then back part in the 
way to uncover alb, stole and cincture2. It was so-called cut form. Another 
important difference between priest’s and deacon’s chasuble is ornamen-
tation. Deacon’s robe is made of inferior material and is not so decorated3.

There were two wearing manners of chasuble for deacon formerly. The 
first one was putting vestment in the shoulders and letting it fall. The second 
one was folding chasuble again and putting in like sash form which remained 

1 The studies will be connected to Benedict’s XV Roman Missal in 1920.
2 See J. England, Ceremonial for the Use of the Catholic Churches in the United States 
of America (Baltimore 1852) 312.
3 See W.H.R. Jones, Vetus Registrum Sarisberiense Alias Dictum Registrum S. Osmun-
di Episcopi, v.2 (Cambridge 2012) 194.
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putting in a stole4. The way of wearing the garment was depended on liturgy 
moment. The relic of this one is so-called broad stole which was used by 
deacon during the liturgical service before Gospel proclamation to time after 
celebrant’s communion5. It can be claimed this broad stole was not a stole 
but chasuble which was worn in the second way. Broad stole emergence 
was dependent on chasuble style. When the vestment had become inflexible 
then folding started be impractical. To make easier the liturgical service the 
broad stole was introduced.

In context of above remark it can be asked a question why deacon had 
to remove chasuble. From historical point of view the servant removed or 
replaced chasuble in order to facilitate liturgical service. After replacing 
garment this robe did not make service so difficult for deacon. If the servant 
wanted to remove vestments he had to wear special stole which substituted 
folded chasuble to show that deacon still wore robe but in the stole form.

On the basis of above remarks there is easier to understand the folded 
chasuble Latin nomenclature. First of all folded chasuble is the main priest’s 
vestment so it is just a chasuble. Latin word planeta is one of the first terms 
which were used to call this robe6. Word plicata is perfect passive participle 
feminine from verb plicare which means “fold, roll up”. Therefore expression 
planeta plicata determines the folded, rolled up chasuble.

3. Time of using

The folded chasuble was wearing by deacon and subdeacon during 
their liturgical service in solemn Mass7. There was appointed time when 
this robe could be used. Generally folded chasuble was designated to wear 
during the penitential season so in Advent and Lent8. There were two 

4 See F.G. Lee, The Manuale Clericorum: A Guide for the Reverent and Decent Cele-
bration of Divine Service, the Holy Sacraments and Other Offices (London 1871) 215.
5 See J. England, Ceremonial for the Use of the Catholic Churches, 312.
6 There were also other Latin words like casula (little house) or paenula (cloak).
7 Folded chasubles were worn also by assistant deacons at Solemn Pontifical Masses.
8 See C.M. Malone, Façade  as  Spectacle:  Ritual  and  Ideology  at Wells  Cathedral 
(Leiden 2004) 148; E.A. Livingstone, M.W.D. Sparks, R.W. Peacocke, The Concise Ox-
ford Dictionary of the Christian Church (Oxford 2013) 213.
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important exceptions: in third Advent Sunday, so-called Gaudete Sunday, 
and in fourth Lent Sunday, so-called Laetare Sunday9. In these two days 
deacon wore rose dalmatic and subdeacon wore rose tunicle10. Folded cha-
suble was using also in Purification of the Virgin, Ash Wednesday, Palm 
Sunday, Good Friday and Holy Saturday11. However on Holy Saturday 
the situation was more complicated. First of all folded chasubles were 
not used by deacon and subdeacon during the Holy Mass. What is more 
deacon did not wear this robe during the Service of Light while subdeacon 
did it. Deacon started liturgy in dalmatic and wore folded chasuble for the 
Liturgy of the Word.

However, that does not mean the folded chasuble should be worn when 
rubrics demand to use violet liturgical vestments. There are two reason why 
this claim is wrong. Firstly there is also black folded chasuble destined to 
wear during the Good Friday service. Secondly the range of using violet 
liturgical vestment before Second Vatican Council reforms was much exten-
sive than nowadays. Violet paraments appear for example also in Shrovetide 
(Pre-Lenten Season) and Ember days.

Sometimes some parishes did not have folded chasubles. It did not 
mean dalmatic and tunicle could be using instead of chasubles because of 
completely another meaning of these vestments12. In such case deacon and 
subdeacon fulfilled their service without dalmatic or tunicle in albs13. For-
mer there was even the ban of folded chasubles using in ordinary parishes 
churches but this restriction was abolished. Generally the folded chasubles 
were used in greater churches as cathedrals and collegiate churches.

Folded chasubles were gradually removed from Roman rite liturgical 
service. The first important reduction took place in 1955 in connection with 
Pius’ Holy Week revision. According to new Holy Week ceremony folded 

9 See F.G. Lee,  The directorium Anglicanum (London 1866) 244.
10 Except the situation when a parish does not have rose vestment. In this case there 
were violet dalmatic and tunicle.
11 See J.D.H. Dale, Ceremonial according to the Roman rite (London 1859) 
159,167,174,201,217.
12 More about reason this ban and symbolism of dalmatic and tunicle will be claimed 
later.
13 See J.D.H. Dale, The sacristan’s manual (London 1874?) 59.
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chasuble and broad stole were not going to be used14. Therefor on Palm 
Sunday, Good Friday and Holy Saturday instead of folded chasuble deacon 
had to use dalmatic and subdeacon had to use tunicle. Removing folded 
chasuble from all Holy Masses services took place in 1960 as a result of 
John’s XXIII rubrics revision15. Wearing folded chasuble survived to 1968 
only during the ordination service16.

What was the reason for abandoning this garment? The most probably 
reason was general tendency to reduce and simplify Roman rite liturgical 
ceremonies. While studing of Pius’ XII Holy Week revision it can be seen 
that many liturgical acts were abandoned and ceremony length was shor-
tened. Folded chasubles using seemed to be impractical because of some 
acts which should be done during the Holy Mass. Maybe this revision had 
some theological ground and reformers wanted to underline the chasuble 
as a priest’s vestment.

4. Symbolism

Because of using folded chasuble deacon and subdeacon did not wear 
their ordinary vestments, that is dalmatic and tunicle. The symbolic re-
ason for that is connected with meaning which was adopted for dalmatic 
and tunicle. These two vestments are festal garment so indicate on some 
kind of rejoice and happiness17. This significance clashes with penitential 
feature of some liturgical period. Meanwhile chasuble symbolizes love 
but also burden and difficulty. This symbolism suits Advent and Lent 
character because this two liturgical periods are connected to fast and 
penance18.

14 It is interesting that during the Holy experimental Saturday reforms in 1951 folded 
chasuble was maintained.
15 Therefore in point number 137 of John’s XXIII Roman Missal it can be read: “Plane-
tae plicatae et stola latior amplius non adhibentur” (folded chasubles and broad stole will 
not be used more).
16 See F.L. Cross, The Oxford Dictionary of the Christian Church (Oxford 2005) 624.
17 See Ch. Walker, The Ritual Reason Why (Eugene 2012) 176.
18 It must be remembered that formerly Advent was penitential period so it cannot be 
understood according to nowadays norms.
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The penitential liturgical period requires more effort from priest 
because of its specific character. Outer sign of this requirement is put-
ting in liturgical vestment, first of all a chasuble19. Nonetheless the 
chasuble is wearing during the all Holy Masses then there is no visible 
difference in priestly vestments between Ordinary Time and Advent or 
Lent excepting color. That is why folded chasuble is using. Generally 
subdeacon wears maniple which also symbolizes difficulty. Deacon in 
turn wears maniple and stole. Therefore during the all Holy Masses it is 
shown that deacon and subdeacon are participating in priest’s difficulty 
according to their orders20.

Advent and Lent period requirements are more demanding than Or-
dinary Time. Priest’s difficulties are also bigger. Therefore this burden is 
distributed among other servants to make priest’s work lighter. The visible 
sign of this is putting in chasuble by deacon and subdeacon during their 
liturgical service21. These two servants wearing a chasuble to show they 
relieve priest. On the other hand there is not an ordinary chasuble because 
this kind of vestment is reserved for priests and bishops22. The “folded” 
element of this robe symbolizes that a person who wears chasuble is not a 
priest. This aspect derives from ordination service when folding the robe 
was important element of ceremony23.

19 Of course there are also other two vestments which symbolize burden and difficulty: 
stole and maniple.
20 Deacon places the stole over his left shoulder so does not wear it around his neck over 
two shoulders. It is the symbol that deacon has less difficulties during his Church service 
then bishop or priest. Subdeacon does not wear stole because his difficulties are less then 
deacon’s. On the other hand he puts in maniple to show that regardless he has some diffi-
culties.
21 Of course folded chasuble was not using during the all Holy Masses in Advent and 
Lent. This vestment was worn during the solemn Masses. See A. Dolby, Church Vest-
ments: Their Origin Use, and Ornament (London 1968) 96.
22 Nonetheless in former times many servants wearing chasuble during the Holy Mass 
– also acolytes. Therefore it must be known that chasuble was not priest’s vestment but 
it has become such. Using folded chasubles by deacon and subdeacon is a relic of former 
practice.
23 See P.M.J. Stravinskas, Our  Sunday  Visitor’s  Catholic  Encyclopedia (Huntington 
1998) 787. It can be claimed then even Wojtyła during his ordination ceremony wore fold-
ed chasuble. See G. Weigel, Witness to Hope: The Biography of Pope John Paul II (New 
York 2005) 79.
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As it was claimed the broad stole could substitute folded chasuble for 
the most part of the Holy Mass. In connection to that remark it can be stated 
that in these cases the symbolism of folded chasuble was passed on broad 
stole. Larger size of that stole symbolizes larger burden carrying by deacon 
as a normal stole also symbolizes difficulties. Since there are only two colors 
for folded chasuble (violet and black)24 and these colors are not used during 
the joyful Masses it also can be claimed that folded chasuble symbolizes 
some kind of sadness.

5. Using of folded chasuble in missal rubrics

In this paper, as it was claimed, the used source book is Benedict’s XV 
Roman Missal revision from 1920. The main reason for that choice is fact 
that it is the last typical Roman Missal edition before removing folded cha-
suble25. It can be read in XIX chapter of Rubricae generales Missalis (the 
general Missals rubrics) called De qualitate paramentorum (about quality 
of paraments) about this vestment. 6th point concerns using folded chasuble 
by deacons and subdeacons26.

According to rubrics deacon put in folded chasuble before the Mass. 
Deacon was wearing this robe until the Alleluia. Then he removed chasuble 
to sing the Gospel and then he had two options. He could roll his garment up 
and put in left shoulder like a stole or he could use other liturgical vestment 
in the place of folded chasuble27. This was a broad stole put on ordinary 
deacon’s stole. Important point is that since this moment the servant had to 
wear broad stole or rolled folded chasuble until to time after Communion. 
Then deacon had to remove broad stole and wear again his folded chasuble 
or remove chasuble and put in normal way28.

24 In the strict sense there was only one moment when deacons and subdeacons wore 
black folded chasuble – Good Friday. So after Pius’ XII Holy Week revision there was 
only one color for folded chasuble.
25 The next typical Roman Missal edition is John’s XXIII version in 1962. Pius XII did 
not publish Roman Missal typical edition excepting new Holy Week ceremonies.
26 In rubrics it can be read about “chasubles folded before chest”.
27 See F.G. Lee,  The directorium Anglicanum, 244-245.
28 See J.D.H. Dale, Ceremonial according to the Roman rite, 12.
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In relation to subdeacon’s garment there was also some kind of chasu-
ble’s specific using. According to rubrics subdeacon like deacon started the 
Mass worn in folded chasuble. The only moment when the servant removed 
his vestment was Epistle time. Subdeacon removed chasuble during the col-
lect to sing the Epistle without this garment. After that he had to kiss priest’s 
hand and he could put chasuble in again29. So there was only one moment 
during the Mass when subdeacon removed folded chasuble.

6. Using of folded chasuble in Roman rite nowadays

Since 1970 when a new Roman Missal and general rubrics were intro-
duced the Holy Mass, had to be celebrated according to new rules which did 
not give permission for using folded chasubles. And the Tridentine liturgy, 
where this garment was using, was substituted. The third typical edition 
of Roman Missal in 2002 also did not restore this kind of vestment. Some 
possibility is connected to Benedict’s XVI Summorum Pontificum which 
allowed to celebrate the Holy Mass according to old liturgical books (that 
means books before the Second Vatican Council).

However careful reading of this document lets to claim that there is 
no possibility for using folded chasuble. First of all Summorum Pontificum 
in point 2nd allowed to celebrate the Holy Mass according to John’s XXIII 
Roman Missal. So there is a Missal which was promulgated in 1962. As it 
was claimed removal of folded chasuble during the Holy Mass took place 
in 1960. That means even while celebrating Tridentine liturgy there is no 
possibility for wearing folded chasuble. What is more in John’s XXIII Missal 
were adopted Pius’ XII Holy Week revision.

If there is any possibility for restoring folded chasuble? Probably there 
are three main solutions. Firstly it can be given the permission for celebrating 
the Holy Mass according to John’s XXIII Roman Missal but without general 
rubrics. In this case celebrant would keep norms before 1960 however he 
would follow John’s XXIII Missal in respect of ordo missae but it has to 
be noticed that deacons and subdeacons would not use a folded chasubles 

29 See J. England, Ceremonial for the Use of the Catholic Churches, 81.
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during the Holy Week30. Secondly  it might be allowed to use older book 
than John’s XXIII Missal for example the first typical edition before 1962 
so Benedict’s XV Missal. In this case celebrant would keep norms before 
all Pius’ XII and John’s XXIII reforms so deacons and subdeacons would 
wear folded chasubles during the Holy Week and penitential liturgical pe-
riod. The third possibility is to keep John’s XXIII Missal but restore Holy 
Week ceremonies before Pius’ XII revision. In this case celebrant during 
the Holy Week would keep rules before 1955 and in apart from this period 
he would follow John’s XXIII Missal. Then deacons and subdeacons would 
wear folded chasubles only during the some days of Holy Week. As it was 
claimed folded chasuble was also used during the ordination service which 
survived after 1960. Therefore during this ceremony, if nowadays it is ce-
lebrated according to old liturgical book, folded chasuble should be used.

7. Conclusion

In these studies there were two main purposes. The first was to present 
the folded chasuble so the garment which was used in Roman rite until 
1960 and which is not seen even during the celebration Tridentine Mass 
nowadays. The second purpose was to find the answer to question whether 
there is any possibility to use this vestment today and, if not, which are 
chances to restore folded chasuble. The studies were divided into five 
parts while the first four dealt with the first problem and the last dealt with 
the mentioned question. Folded chasuble was presented considering the 
appearance this vestment, its etymology, time of using, symbolism and 
missal references.

On the basis of this studies it should be claimed that nowadays there 
is no possibility for using folded chasuble during the Holy Mass because 
Summorum Pontificum’s norms allow to celebrate liturgy according to John’s 
XXIII Roman Missal in 1962 while folded chasuble was abandoned in 1960. 
There are some options to restore this vestment but it is connected to some 
reforms which have not been done yet and there is no certainty that they 

30 Because the Holy Week ceremonies in John’s XXIII Missal are dependent  on Pius’ 
XII revision and these ceremonies are not a part of general rubrics.
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will be realized. The only moment when according to current laws folded 
chasuble can be used is the ordination service.

These studies can be continued in some directions. First of all it would 
be valuable to research folded chasuble using during the ordination service. 
It would help to find out what is symbolism of this vestment in this kind of 
ceremony and whether this symbolism is identical with Holy Mass chasuble 
symbolism. What is more there can be researches on folded chasuble using 
in other liturgical rites to find out whether this kind of  vestment is known 
and if so what is its symbolism.
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Ornat złożony – zatracony strój liturgiczny rytu rzymskiego

Niniejsze opracowanie miało dwa cele. Pierwszym było przybliżenie wyglądu, czasu uży-
wania oraz symboliki tzw. ornatów złożonych, niewykorzystywanych już dzisiaj podczas 
liturgii Mszy Świętej, drugim zaś próba udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy w świetle 
obecnego prawodawstwa istnieją jakiekolwiek szanse na to, żeby ten strój przywrócić do 
użytku liturgicznego. Opracowanie zostało podzielone na pięć części, przy czym pierw-
szy cel badawczy został zrealizowany w pierwszych czterech częściach, drugi natomiast 
został podjęty w piątej części niniejszej pracy. W świetle przeprowadzonych badań nale-
ży stwierdzić, że obecne prawodawstwo nie daje możliwości korzystania podczas Mszy 
Świętej z ornatów złożonych. Restauracja tego stroju liturgicznego byłaby możliwa tylko 
poprzez zmianę obecnych przepisów dotyczących celebrowania tzw. Mszy trydenckiej.

Słowa kluczowe: ornat złożony, stuła szeroka, okres pokutny, symbolika, Mszał, diakon, 
subdiakon
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Wykaz skrótów

AAS – Acta Apostolicae Sedis

BF – Breviarium Fidei

CA – Encyklika Centesimus annus

ChL – Adhortacja Christifideles laici

DPLiL – Dyrektorium o Pobożności Ludowej i Liturgii 

DWR – Deklaracja o wolności religijnej Dignitatis humanae

EG – Adhortacja apostolska Evangelii gaudium

EV – Encyklika Evangelium vitae

FC – Adhortacja Familiaris consortio

KDK – Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współ-

czesnym Gaudium et spes

KK – konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium

KKK – Katechizm Kościoła Katolickiego

RH – Encyklika Redemptor hominis

VS – Encyklika Veritatis splendor




