
EUCHARYSTIA

Czyli, « gdy niebo i ziemia są razem».

« Alenie tak samo ma się rzecz z przestępstwem jak z darem łaski. Jeżeli bowiem
przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich śmierć, to o ileż obficiej

spłynęła na nich wszystkich łaska i dar Boży, łaskawie udzielony przez jednego
Człowieka, Jezusa Chrystusa…Albowiem jak przez nieposłuszeństwo jednego

człowieka wszyscy stali się grzesznikami, tak przez posłuszeństwo Jednego
wszyscy staną się sprawiedliwymi ». Rz 5,15.19.

Wstęp.
https://youtu.be/b80G5iPSLTQ
https://youtu.be/LwvANJ8SJyQ

Czytając książkę historyka i liturgisty Piotra Lebrun'a z początku XVIII wieku
«Explication des prières et des cérémonies de la Messe», wydaną w Paryżu w

1828 roku, mogłem się przekonać, że z punku widzenia historycznego,
literackiego i dogmatycznego, posoborowe dyskusje na temat Mszy świętej

między tzw. tradycjonalistami i progresistami w Kościele Katolickim,
wprowadziły w drugiej połowie XX wieku więcej zamieszania niż umiłowania

prawdy o Wielkiej Tajemnicy Wiary, jaką jest Msza święta. W moim przekonaniu,
jedni i drudzy powinni przeczytać i rozważyć Encyklikę świętego Jana Pawła II o
Eucharystii: Ecclesia de Eucharistia, i wcielić w życie jak najprędzej wszystkie
wskazania tego ostatniego oficjalnego dokumentu jaki ukazał się u końca jego
Pontyfikatu. Wiem skądinąd, że tradycjonaliści nie byli uradowani ani beatyfikacją,
ani kanonizacją tego wielkiego Papieża, z powodu jego «otwarcia na ekumenizm i

sprawę wolności religijnej», ale czy to znaczy, że jego wiara w Eucharystię była
przez to pomniejszona? Trzeba przeczytać tę Encyklikę i Książkę, o której wyżej
powiedziałem, aby się oprzeć zarówno jednej jak i drugiej tendencji liturgicznej, i
przyczniać się w sposób ewangeliczny do mędrca, który według słów Pana Jezusa

wyciąga rzeczy stare i nowe, i staje się prawdziwym uczniem Królestwa
niebieskiego.

Jestem księdzem zakonnym od 31 maja 1978 roku, kiedy to otrzymałem z rąk
Biskupa Mariana Przykuckiego w Katedrze świętych Piotra i Pawła Apostołów w

Poznaniu święcenia prezbiteratu. Dana mi została w ów Dzień wielka łaska
Sprawowania Tajemnicy Mszy świętej w życiu i misji Towarzystwa

Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej, w którym złożyłem pierwsze śluby



zakonne 29 września 1972 roku, po okresie rocznego Nowicjatu. Towarzystwo
Chrystusowe od początku swego istnienia Tajemnicę Mszy świętej przybliża

wiernym poprzez wydawanie miesięcznika pod tytułem ‘Msza Swięta’ dzięki
któremu wielu ludzi poznało głębiej tę wielką tajemnicę wiary katolickiej i

niejedno powołanie do kapłańskiej służby w Kościele obudziło się przez lekturę
tego pisma znanego w całej Polsce i na świecie wśród Polonii.

Będąc w Seminarium, które w owych czasach było afiliowane w dziedzinie
Studiów Teologicznych do Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, z naszym
Księdzem Profesorem od Liturgiki Bogusławem Nadolskim w kontakcie z

Profesorem KUL’ u Księdzem Wojciechem Danielskim jako Promotorem,
dokonaliśmy wyboru tematu dla mojej Pracy Magisterskiej: Twórczość w Liturgii

według Liturgistów Regionu Języka Francuskiego.

W czterech Rozdziałach następujących: I. Współczesne próby wprowadzania
twórczości do Liturgii jako problem, II. Spontaniczna twórczość w Liturgii

Kościoła pierwszych wieków i jej zanik w ciągu historii, III. Liturgia współczesna
wobec problemu twórczości, IV.Stan prawny twórczości liturgicznej w Kościele,
dane mi było przeanalizować temat, na który w literaturze polskiej w dziesięć lat
liturgicznej odnowy posoborowej bardzo nieewiele można było znaleźć, który na
zachodzie Europy został jednak postawiony przez szereg faktów jako problem,

którego właściwe rozwiązanie mogłoby mieć znaczny wpływ na przyszłość liturgii.

Dla przybliżenia problematyki dla czytelników niniejszego Studium wymienię
tutaj jedynie tytuły poszczególnych kolejnych Paragrafów i podpunktów, aby
rzucić trochę światła z tamtego okresu życia Kościoła w tej istotnej dla jego

życia i misji Duchowej Rzeczywistości jaką jest Tajemnica Eucharystii wobec tak
zwanego agiornamento, czyli odnowy i dialogu wobec wyzwań współczesnego
świata, do którego Bóg posyła swój Kościół. Lokalne inicjatywy liturgiczne i ich

oceny. Przyczyny zjawiska: Przemiany kulturowe, Posoborowa odnowa liturgiczna,
Dowartościowanie Kościoła lokalngo, Soborowa teologia liturgii. Swiadectwa
biblijne i patrystyczne. Przyczyny twórczości liturgicznej: Ustanowienie przez

Jezusa, Dziedzictwo liturgii judaistycznej. Stopniowa redukcja zakresu twórczości
liturgicznej i jej przyczyny: Zróżnicowanie procesu, Przyczyny zaniku. Pojęcie

twórczości. Problem twórczego charakteru liturgii. Wymagania stawiane « twórcy
». Możliwości i perspektywy zastosowania twórczości w liturgii posoborowej.
Twórczość według posoborowego prawa liturgicznego. Uprawnienia biskupa.
Przemiany zakresu twórczości pozostawionego celebransowi od Konstytucji o

Liturgii do IGMR (Ogólny Wstęp do Mszału Rzymskiego) 1975.

Doświadczenie duszpasterskie po blisko 40-tu latach od tamtego czasu i lektura
książki « Explication des prières et cérémonies de la Messe », która ostatnio



dostała się w moje ręce, skłoniły mnie do podzielenia się wiedzą i wiarą w tym
temacie dla pobudzenia czytelników tej REFLEKSJI do umiłowania Mszy świętej

i uczestniczenia w niej zgodnie z wolą samego Chrystusa Jezusa, który ten
Najświętszy Sakrament ustanowił i zostawił jako Największy Dar swojemu

Kościołowi pod opieką Ducha Swiętego i Najświętszej Matki Dziwicy Maryi
Wniebowziętej. Nie będzie tutaj szczegółowych odniesień do stron, czy przypisów,

jakie autor Pierre Lebrun podaje w swoim Dziele, które można przetłumaczyć
następująco : Wyjaśnienie modlitw i ceremonii Mszy świętej. Ksiądz ten

Oratorianin, rodem z Brignoles, w Prowansji, był niewątpliwie najbardziej
uczonym liturgistą XVIII wieku. Zmarł w Paryżu dnia 6 stycznia 1729 roku. R.P.

Dom Prosper Gueranger, Opat z Solesmes napsał o nim, że jest on jednym z
ostatnich liturgistów godnych tego miana jakie wydała Francja. Drukarnia Gibert-

Clarey w Tours w 4-tym kwartale 1976 roku wydrukowała tę Książkę dla
Wydawnictwa w Paryżu CHEZ GAUTHIER FRERES ET COMPAGNIE,

LIBRAIRES. Dépôt légal 25957/1339.

Tyle koniecznych odniesień, aby następnie w całkiem swobodny sposób prowadzić
tutaj osobiste zadziwienie i zachwyt duszpasterski nad tym, jak « wielkie rzeczy

uczynił mi Bóg-Człowiek, Jezus Chrystus, którego imię jest święte » przez to, że
dał mi udział w swoim « kapłaństwie według obrządku Melchizedeka » .

Pragnę jedynie przez niniejsze opracowanie, w ostatnim etapie mojej doczesnej
pielgrzymki, odwdzięczyć się Bogu i Kościołowi za to, co otrzymałem dzięki

łasce Bożej i miłosierdziu Bożemu, bez żadnych zasług z mojej strony. Bóg
zechciał, abym miał udział w Bożym Dziele Odkupienia, jako przedmiot miłości

Boga w Trójcy Swiętej Jedynego i jako narzędzie w jego ręku dla zbawienia
innych ludzi, moich braci i sióstr w Chrystusie Jezusie Panu naszym. Serce Pana

naszego Jezusa Chrystusa jest przebłaganiem za grzechy nasze, a ołtarzem tego
przebłagania jest Niepokalane Serce Jego Najświętszej Matki, Maryi. Tedwa

Serca są nierozdzielnie złączone od wieków, czyli przed założeniem świata, i na
wieki wieków, choć jest to Tajemnica przekraczająca nasze możliwości zrozumienia.
Jeśli jednak Duch Swięty, który zstąpił na Nią w dniu Zwiastowania, aby dokonało
się Wcielenie Jednorodzonego Syna Bożego za sprawą Ducha Swiętego, pomoże
nam się otworzyć na łaskę wiary i miłości, jaką On przynośi od Ojca przez Syna,

to, być może, staniemy się bardziej przekonanymi wyznawcami Ewangelii i jej
świadkami we współczesnym świecie. Tak nam dopomóż Panie Boże

Wszechmogący, w Trójcy Jedyny, i wszyscy Swięci. Niech Maryja, obecna w
Tajemnicy Chrystusa i Kościoła w sposób jedyny i niepowtarzalny, uprosi nam tę

łaskę. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi
Swiętemu, jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków.Amen.



CZESC PIERWSZA MSZY SWIETEJ - LITURGIA SŁOWABOZEGO. Z
ARKA PRZYMIERZA SŁUZYC SŁOWU BOGA.

Wszystkie te stare zalecenia nie wymieniały szczegółowo wielu modlitw dla
przygotowania. Występują one jako element pisanej tradycji w Kościele łacińskim

ok. IX wieku, ponieważ sprawa pozostawała w gestii biskupów i kapłanów, ich
twórczości słownej, czy tylko w milczeniu tych ministrów. Sobory
i papieże nie określali formy lub warunki tych modlitw, ani gdzie jest miejsce,które
byłoby konieczne, aby je czynić. Niektórzy czynili to w kaplicy bocznej, czy w

zakrystii, szczególności, u wejścia do prezbiterium w pobliżu ołtarza, inni, po lewej
stronie ołtarza, przy wejściu na stopnie, lub w oznaczonym miejsce, wykonanym

specjalnie, aby odprawić te modlitwy przygotowawcze zgodnie z oddaniem
celebransa, więc można powiedzieć ogólnie, że nie zostały zaprojektowane

wszędzie w tych samych warunkach; to raczej należy stwierdzić o miejscach, oraz że
w treściach są one podobne jedne do drugich. Zostały one umieszczone w

początkach IX wieku w niektórych mszałach. W papieskich księgach liturgicznych
lub księgach kościołów głównego nurtu, miało to miejsce dopiero w XIV wieku. Te

modlitwy przygotowawcze dotyczyły szczególnie
asystentów. Choć również i kapłana; i wypowiadano je publicznie u stóp ołtarza tak,

żeby nikt nie brał udziału we Mszy świętej nieprzygotowany.

Czyli trzeba przyjąć z tej historii fakt, że szaty księdza, kiedy przystępuje on do
stóp ołtarza, powinny mu uświadomić jego niegodność, aby się tam zbliżyć, a więc
trzeba, aby ten który jest wypełniony niedolą i nędzą, zanim wypowie, przystąpię
do Ołtarza Bożego, do Boga, który jest mocą i radością moją, uświadomił sobie, że
najpierw potrzebuje on specjalnej pomocy Bożej, aby zapewnić sobie serce czyste i

święte, zanim spotka się z tak pięknym i cudownym ciałem Jezusa Chrystusa,
naszego Pana i jego Najświętszą Ofiarą. Toz takimi właśnie myślami, aż do

najgłębszych swych uczuć, powinien on wiedzień, że stoi u stóp ołtarza, a Bóg sam
przygotowuje go i może Mu dać, jeśli poprosi pokornie i prawdziwie zapyta o łaskę,

aby się wspinać ku świętym Przybytkom Pańskim, wspominając na słowa Pana
Jezusa: Proście, a otrzymacie, szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a otworzą wam.

Trzeba też wspomnieć Jakuba w Starym Testamencie, kiedy nad rzeką Jabbok
zmagał się z Aniołem o błogosławieństwo.

Czy też wcześniej, kiedy cały drżał mówiąc: Miejsce to jest święte, a ja nie
wiedziałem.Gdy zbudził się ze snu, pomyślał: Prawdziwie Pan jest na tym miejscu,

a ja nie wiedziałem. I zdjęty trwogą rzekł: O, jakże miejsce to przejmuje grozą!
Prawdziwie jest to dom Boga i brama do nieba! Wj 28,16n. Czy Msza święta jest

odprawiana po łacinie, czy po polsku, czy w innym jeszcze języku: bez tej postawy
wobec misterium tremendum, czyli tajemnicy wprawiającej w stan, że



«sercem skruszonym nie pogardzisz, Panie» nie trzeba wybierać się na spotkanie
z Bogiem,bo bez tej wiary, nie można się Jemu podobać.Wystarczy otworzyć Księgę

Malachiasza i ją trochę poczytać, aby się przekonać o tym bezpośrednio w
rozważaniu Bożego Słowa skierowanego do kapłanów. Nazywają nas kapłanami
Nowego Przymierza, ale czy to znaczy, że jest ono mniej wymagające niż Stare

Przymierze i ówczesna służba kapłańska? Ktoby tak myślał, ten nie myśli o tym, co
Boże, ale o tym co ludzkie. A w kontekście tego stwierdzenia, przypomnijmy sobie,

co usłyszał Piotr z ust Pana Jezusa w tamtym momencie?A czyż Mojżesz na
pustyni przy krzaku ognistym nie usłyszał słowa Pana: Mojżeszu, Mojżeszu, zdejm

sandały z nóg twoich, bo ziemia na której stoisz jest ziemią świętą? Kapłan
powinien zawsze być uwrażliwiony na tę sytuację, że ma do czynienia z Bogiem

żywym i prawdziwym, który jest ten sam wczoraj i dziś i aż na wieki.

Chrześcijanie, którzy zazwyczaj nie przygotowują się nie szczególnie przed
przybyciem na Mszę świętą, a wielu z nich przychodzi w ostatniej chwili, jeśli nie

są uwrażliwiani na tę sprawę przez postawę samego celebransa, jego świadectwo
i przykład, ale prawdziwie i szczerze pryktykowany, będą mieli o wiele trudniej w

sprawie tej przygotować swoje serce, aby być na początku tej
publicznej akcji świętej, gotowymi podążać za kapłanem myślą, sercem i duszą

swoją, na miejsce, gdzie Bóg zechciał się spotykać ze swoim Ludem odkupionym,
w czasie Najświętszej Ofiary, która jest Ofiarą Chrystusa i Jego Oblubienicy, Kościoła,

który jest Ciałem Chrystusa, z łaski Bożej.

ZNAK krzyża, i wypowiedzenie Tajemnicy Trójcy Przenajświętszej: Boga Ojca,
Boga Syna, Boga Ducha Swiętego. Jest to znak skuteczny, bo skuteczne jest słowo

Boże, zdolne przeniknąć aż do rozdzielenia ciała i kości. List do Hebrajczyków,
jest Słowem Bożym o Tajemnicy Ofiary Nowego i Wiecznego Przymierza w Krwi
Chrystusa zawartym raz na zawsze, ale uobecnianej sakramentalnie w Tajemnicy

Mszy Swiętej poprzez wieki i pokolenia, według słów Pana Jezusa: A oto Ja jestem
z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Krzyż Chrystusa odsyła nas

do Kalwarii. Jeśli zdolni jesteśmy nawiązywać duchową bezpośrednią więć
z Ostatnią Wieczerzą, ponad czasem i przestrzenią, ponieważ daje nam tę łaskę
uczestnictwa Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg i prawdziwy Człowiek, to w Nim
także otrzymujemy przez wiarę łaskę nawiązywania duchowej bezpośredniej
więzi z Wielkim Piątkiem i Kalwarią, a na niej z Chrystusem Ukrzyżowanym i

Umierającym z miłości. Tak miłość sprawiła, że to nie oprawcy składają ofiarę z
Baranka, ale Niebiański i Wieczny Kapłan składa z miłości do grzeszników

zadośćuczynienie za ich przestępstwa i ofiarę dziękczynną za to, że Bóg Ojciec
zechciał ją przyjąć z rąk swojego Syna Jednorodzonego, i udzielić Ducha

Swiętego wraz z Nim Kościołowi, rodzącemu się z Jego przebitego boku, skąd
wypłynęła Krew i Woda, które oznaczają skuteczne działanie Sakramentów przez



Niego ustanowionych i przekazanych Apostołom wraz z darem wiary: Idźcie na
cały świat i nauczajcie wszystkie narody udzielając im Chrztu w imię Ojca i Syna

i Ducha Swiętego. Znak Krzyża to połączenie tych słów i tych wydarzeń z
Tajemnicy Odkupienia, którego dokonał nasz Zbawiciel Jezus Chrystus, Pan!

W Liturgii przed łacińskiej – czasu naszego autora Piotra Lebrun'a - Kapłan
stojący na dole ostatniego stopnia, w środku ołtarza, z głową odkrytą i rękami

złożonymi, czynił znak krzyża od czoła aż do piersi, i od lewego do prawego
ramienia, mówiąc wyraźnym głosem:

In nominePatris, etFilii, et Spiritus Sancti. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha
Swiętego.Amen.

Dla uproszczenia spraw naszego studium, nie będziemy przytaczali tekstów, ani po
łacinie, ani w innym języku, gdyż wystarczy, że znamy Kanon Rzymski, czyli

Pierwszą Modlitwę Eucharystczną, lub się z nią zapoznamy, aby tutaj wykorzystać
miejsce do odkrycia głębi tajemnicy eucharystycznej śledząc jej przebieg, krok po

kroku, znając skądinąd treść wezwań, znaków oraz słów, czyli całej Ceremoni
Liturgii Mszy świętej.Odkrycie głowy, czyli zdjęcie biretu przez księdza, kiedyś

wchodziła też sprawa peruki, czy kapelusza etc. Pomijam te szczegóły, aby rozważyć
sens znaku krzyża już na początku Mszy święte. Chodzi o uświadomienie, że jest

to przystąpienie do składania w sposób bezkrwawy, ale sakramentalny, tej samej
Ofiary Chrystusa, która jest opowiedziana na kartach Ewangelii. Z odkrytą głową,
za papieża Zachariasza w 743r. , ta praktyka miała być przestrzegana
bezwzględnie, pod groźbą ekskomuniki, przez wszystkich, jedynie później dla

papieży i biskupów, zostało ustalone, że mogą nosić piuskę podczas Mszy świętej
poza czasem modlitwy Eucharystycznej, czyli Kanonu,aż do modlitwy

kończącej komunii świętą. Nie zatrzymujemy się też przy sprawie
peruku, ale trzeba nam się zastanowić nad «trzymając ręce złożone», bo jest to że

od teraz ręce nie będą używane na jakiekolwiek inne działanie jak tylko dla
modlitwy ucznia, który pragnie być wysłuchany i sam pragnie słucchać. Papież
Mikołaj I powiedział, że to jest bardzo korzystne dla modlącego się człowieka;

wiąże on swe ręce przed Bogiem i stanje w jego obecności, jak ludzie w w
przypowieści Ewangelii, którzy przygotowywali się do zdania sprawy z

włodarstwa swego, aby uniknąć surowego wyroku i nie zostać skazanymi na
wyrzucenie w ciemności. Ratuje nas jedynie Krzyż Chrystusa! Stąd kapłan i

wierni nie mogą iść dalej, jak tylko czyniąc znak krzyża. Robimy go trzymając
trzy pierwsze palce ręki razem, często liczba trzy wyraża liczbę trzech osób

Boskich. Grecy starali się dołączyć palec kciuk do palca czwartego, aby wyrazić
tajemnicę dwóch natur: boskiej i ludzkiej, w Ukrzyżowanym Zbawicielu, kiedy

się żegnali. Wśród łacińskiego zwyczaju podnoszenia pierwszych trzech palców,
podczas gdy pozostałe dwa były złożone, trwał bardzo długo. To jest wyraźnie



zalecane przez papieża Leona IV w 847. Ale czuje się pewien dyskomfort w tym,
aby zgięte mieć dwa ostatnie palce, tendencją naturalną jest, aby rozszerzyć

wszystkie palce u ręki. Najwaśniejsze jest to, w tym czasie początku, że Msza
święta rozpoczyna się znakiem krzyża, co było stosowane u wszystkich chrześcijan,

aby rozpocząć działanie religijne, zwłaszcza tej wielkiej tajemnicy ofiary. Od
Tertuliana, Cypriana i kilka innych starożytnych Ojców dowiadujemy się, że

chrześcijanie czynili znak krzyża na początku wszystkich swoich działań i czynności,
albo na czole, albo na ustach, czy na sercu, lub wielki znak czoło, piersi i ramiona,
aby przywołać pomoc przez krzyż od Boga we wszystkich swoich potrzebach. Ten

znak jest czyniony w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, czyli
– można powiedzieć - przez działanie i przez moc osób Boskich, które dzięki

krzyżowi Pana Jezusa są nam przychylne i dlatego wzywamy Boga na pomoc z
ufnością. Oprócz tych ogólnych wyjaśnień należy zawsze podkreślać, że kapłan

rozpoczyna Mszę świętą znakiem krzyża, bo musi mieć świadomość, że
przystępuje do odnowienia pamięci o śmierci Jezusa Chrystusa, i wypowiada w
tym czasie: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, aby zaznaczyć, że odnawia

pamięć o ofierze Jezusa Chrystusa na cześć bardzo Trójcy Przenajświętszej.

Kapłan i lud chrześcijański zostali konsekrowani przez chrzest święty do
zjednoczenia ze sobą trzech osób Boskich; Ojciec, który przyjął swoje dzieci; Syn,
w którym zostały one przyjęte; Duch Święty, przez którego zostały przyjęte przez

otrzymanie nowego narodzenia. I przyjęcie to we Chrzcie świętym dokonane
uprawnia wiernych do tego, że się mogą zbliżać do świętych tajemnic Bożych, i
ofiarować z księdzem Najświętszą Ofiarę ku czci imienia trzech osób Boskich;

imienia Ojca, który dał im swego Syna, aby w Nom została złożona Ofiara;
imienia Syna, który oddał się na to, aby być zabity jako zadośćuczynienie za

grzechy; imienia Ducha Świętego, przez w Którym stało się to możliwe. Teraz
ta sama Ofiara dzięki działaniu przez Ducha Świętego, ma być ofiarowana w duchu

miłosierdzia, dziękczynienia i miłości.

Po znaku krzyża kapłan mówi: Przystąpię do ołtarza Bożego. A asystujący mówią:
Do Boga, który przynosi radość młodości. Jest to Antyfona na wejście.Jest to

wejście w treść Psalmu zwanego Judaica. Asystujący są na kolanach, co wyraża
więc ich pokorę, szacunek i oddanie, aby mogli mieć udział w owocach ofiary,

podczas gdy kapłan przygotowuje się do jej złożenia. Sobór w Mediolanie, w I565,
zaznacza to, że przed rozpoczęciem Mszy świętej trzeba, aby zapalone były

świece, położony Mszał wszystko, co jest konieczne do Mszy świętej; i
absolutnie zabrania sią kapłanowi, aby rozpocząć Confiteor, zanim te wszystkie

rzeczy będą na swoim miejscu. Kapłana, który musi być przygotowany
wcześniej,nic nie może w tym czasie rozpraszać – nic się dziać nie może, co by
następnie mogło odwrócić jego uwagę gdzie indziej niż ku Bogu i Ołtarzowi z
Krzyżem. Strofy antyfony powtarzane kilka razy przez chór, czy też jak chór



śpiewał kolejne zwrotki tych lub innych wersetów psalmu. Psalm Judica jest
odpowiedni, ponieważ jego treść mówi o przybliżaniu się do Ołtarza Pańskiego.
Wynika stąd, że kapłan i ci, którzy asystują spokojnie muszą wymówić modlitwy,
aby mogli usłyszeć i wejść w treść tej rzeczywistości Bożej, a jakby zapomnieć o

tym świecie w którym Bóg jest zapomniany czy ignorowany. Już
około roku 1090, napisano również, że ksiądz idzie do ołtarza ubrany mówiąc

Introíbo, a papież Innocenty III, przed rokiem 1200 określił, że kapłan ma
odmówić Confiteor w dolnej części u stopni ołtarza po odmówieniu Psalmu Judica,

aby stać się uczestnikiem odpowiedniej godności. Od tamtego czasu wszystkie
dokumenty dotyczące rytu rzymskiego mówiły to samo. To, co zostało wyraźnie

odnotowane w sekcji mszału Piusa V,tutaj konieczne było, aby tego nie
pominąć.Obecnie jest śpiew na wejście, a gdy nie ma, kapłan może odczytać

Antyfonę. Dobrze jest wiedzieć, co jest najwaśniejsze w tyych momentach. Nabyć
za łaską Bożą godności, która pozwoli iść dalej. Temu też służy Confiteor, czyli Akt

skruchy, żalu i otrzmanie łaski przebaczenia. Czy zdobyliśmy już w sobie
znaczenie tych słów, przez umieszczenie ich w ustach naszych. Ci, którzy kiedyś

doznali łaski otrzymania chrztu i bierzmowania, a którzy potem bez ozdoby łaski,
chcieliby przystąpić do ołtarza Jezusa, popełnialiby wieki błąd, a czasem i grzech
profanacji, czy nawet świętokractwa. Przez wiele stuleci Kościół stawia te same

słowa w ustach kapłana i ludzi, którzy chcą zbliżyć się do ołtarza. Czyni to dlatego,
że są oni pełni niedoskonałości wewnątrz i na zewnątrz, wciąż narażeni na na

wielokrotny upadek,o czym przypomina im cały psalm Judica me,Deus.
Pismo święte na innym miejscu twierdzi, że sprawiedliwy siedem razy na dzień

upada. Prtygotowanie więc, aby przystąpić do ołtarza Bożego, nie może o tym nie
pamiętać, ponieważ jednocześnie wyraża uczucia zaufania i lęku przed tym, aby
Boga w niczym nie obrazić. Wydaje się, że Psalm został ułożony przez kogoś, kto

obawiał wrogów duszy, i umieścił wszystkie swoje nadzieje chwały, gdy chciał
zbliżyć się do Przybytku Bożego. Osądź mnie, Panie(Izraelita nie wymawiał

imienia Bożego)Boże(chrześcijanin,wypowiada słowo Bóg, Boże) sprawiedliwie itd.
Izraelita, zaatakowany i potępiony przez pogan, którzy drwili sobie z wyróżnienia
wybraństwa, w którym chciał on żyć, uważając się za członka narodu świętego,

który jako jedyny uwielbiał prawdziwego Boga, chce być sądzony, ale tylko przez
Boga sprawiedliwego; jego modlitwa pozostaje oddzielona od narodu, który nie jest
święty, i pragnie on uwolnić się od złego i podstępnego człowieka, który przez swoje
winy i przez swoje podstępy chce go zniszczyć.Jako Izraelita stawia on na zaufanie

do Boga, skarży się więc z powodu swoich wrogów, lecz jednocześnie zachowuje
spokój w oczekiwaniu ochrony, i w
nadziei, że przyjdzie ona od ołtarza Bożego.Niech świeci Twoje światło nade mną i

Twoja prawda. Światłem, które oświeca Izraelitę, była znajomość
jedynego Boga, który uczynił go nieprzyjacilem kultu bożków pogańskich. A



prawdą była pewność, że Bóg chce być czczony w taki tylko sposób, który został
przewidziany w Piśmie świętym.Ta znajomość prawdy i to przekonanie, mówi on

do Boga, często prowadziły mnie ku Twojej świętej górze, czyli górze Moria, gdzie
Abraham ofiarował swego syna Izaaka, a następnie, gdy Świątynia została

zbudowana, do Swiętego Swiętych, Miejsca w którym była Arka Przymierza i znak
obecności Boga. Boga, który daje radość młodości. Radość towarzyszy tym słowom

Psalmu. Ci, rzeczywiście, którzy zbliżali się do świętej góry Syjonu, czuli się
jakby odmłodzeni i pełni radości. Tak wzniosłe było to przeżycie, że z prorokiem
Izajaszem, chcąc dać porównanie, jest mowa o wielkiej radości, jak w dzień po

zwycięstkiej bitwie i przy rozdziale łupów. Dojście do świętej góry, gdzie mieści się
Świątynia Izraela było niezwykłym osiągnięciem. Oto, co jest
szczególnie ważne w tym psalmie wobec Izraelitów. A teraz trzeba nam odczytać
go jako całość pośród psalmów przejętych przez chrześcijan, którzy mówią, na
swój now sposób o Bogu i o przystąpieniu do Jego Ołtarza. Interpretacja Psalmu
Judica me, Deus, itd. w porównaniu do Izraaelitów, jak całe Nowe Przymierze jest
otwarciem się na rzeczywistość, którą zapowiadało Pierwsze Przymierze, będąc
jakby tylko cieniem na ziemi tego, co jest rzeczywistością w Górnym Jeruzalem,
które cieszy się wolnością. Miernikiem spraw w chrześcijańskiej duchowości jest

walka z wrogami zbawienia, z mocarstwami powietrza, siłami niewidzialnymi
ciemności, które domunują w świecie, duchami zła, które nas kuszą.(por. Ef 6,10-
20). Chodzi więc o walkę z diabłem, ze światem w jego mocy, i także z samym
sobą. Lud Boży jest naprawdę wybranym plemieniem i ludem świętym, ale nie

przestaje być atakowany i pogardzany przez bezbożnych. Może on liczyć na Boga,
ale dlatego, że jest grzesznikiem usprawiedliwionym, któremu Bóg okazuje

miłosierdzie i łaskę Chrystusową. Gdyby i upadł przez swoją słabość, może ufać,
bo Chrystus przyszedł wzywać do nawrócenia nie sprawiedliwych, lecz

grzeszników. Obrazy i przypowieści opowiadają, że skruszonym sercem Bóg nie
pogardzi, ale zamiast odrzucenia będzie przygarnęcie syna marnotrawnego, bo ma

zaszczyt być dzieckiem Ojca pełnego bezwarunkowej miłości, aby mógł się
przyznać do grzechów i wyznać je z żalem, i znaleźć się pośród tych, którzy

żyją zgodnie z Ewangelią. Pokaż się, Panie, dla mojej ochrony mnie pouczaj ,
jaka jest różnica między sercami tych, którzy Tobie się oddają, a tymi, którzy Cię
odrzucają. Usuń mnie spośród tych niesprawiedliwych ludzi i uwodzicieli, którzy

mogą zatracić duszę ; i wyzwól mnie także od tej cielesnej żądzy, która jest we mnie,
przynosząc mi wstyd niewłaściwego człowieka, a moje lenistwo prowadzi mnie

poprzez ciągłe mnóstwo złudzeń. Działanie mojego wroga martwi mnie? Bo wierna
dusza jest narażona nieustannie na tak wielu wrogów, więc skarży się do Boga: Nie

mam innego zasobu i obrony, jak Ciebie Panie. Czyż nie widzę, że
mnie świat wydał demonom i moim pasjom słabości? Dlaczego muszę chodzić

w zgiełku i zamieszania, wciąż narażony na uderzenia?Chrześcijanin jest



przekonany w tej chwili, że jest pod ochroną tego miejsca, którego nie opuści Pan.
Bóg jest moim obrońcą, kogo miałbym sięlękać? Pan obrońcą mego życia, przed
kim miałbym czuć trwogę?„Ma nadzieję i stara się zobaczyć boskie światło,

które będzie promieniowało od ołtarza, skąd będą pochodzić wszystkie jego radości,
wszystkie łaski dla współpracy społecznej, dla rządzenia i całą siłę, której

potrzebuje przyjmować od tego światła Bożego. Chrześcijanie słyszą znajomy głos:
Jezus - Chrystus przyszedł, aby dać nam tę nową ziemię i to nowe niebo, gdzie jest
nasza Ojczyzna. Bóg jest dla niego Jednością trzech Osób boskich i to jest Ten

sam, przez którego świat został stworzony, który potem dokonał naszego
odkupienia i jest naszą mądrością. Jako prawdy Bożej my chrześcijanie

trzymamy się Jezusa Chrystusa, który powiedział, że jest prawdą;
wszystko, co Stary Testament zapowiedział za pomocą znaków i liczb i teraz

nadal jest ukryte pod różnymi znakami, tak że i nasza religia ma wiarę za podstawę
swej egzystencji. Ponieważ nasze oczy dostrzegają tylko dane zmysłowe, tylko

wiara czyni nas zdolnymi zobaczyć Chrystusa obecnego w ramach tych znaków;
czasem są to czynności i działania, jak w chrzcie; a czasem w prawdziwej,

cielesnej i rzeczywistej obecności, jak w Eucharystii. Tojest to, w co my
chrześcijanie wierzymy, dzięki łasce światła i prawdy. I jak wszystkie te dary
pochodzą od Ojca świateł, dobry i mądry Bóg, postanowił nam wysłać swoją

mądrość z nieba na ziemię, aby była z nami i pośród nas. Postanowił on wysłaćją
z nieba aż do głębi w naszych umysłach i sercach, abyśmy wiedzieli,

czym jest nadzieja naszego powołania w Jego Synu, Jezusie Chrystusie, który
przyszedł, aby szukać na ziemi i zbawić to, co zginęło. Nadzieja powołania jest
taka, że będziemy go widzieć tak, jak On nas widzi, i siebie bydziemy widzieć w
Nim i przez Niego.Te znajomości i prawdy te doprowadziły mnie aż tutaj, przed
Twój święty ołtarz, i do usłyszenia Słowa, które kierujesz do mnie, i pozwalasz
mnie, twemu słudze, stać na świętej górze w sanktuarium Baranka zabitego, a
który jest moim życiem, który patrzy na ziemię z wysokości góry Niebieskiego
Jeruzalem. Kościół święty, góra Syjon , nowe niebo, miasto Boga. Nawiązaliśmy
kontakt z tysiącami aniołów, z Kościołem pierworodnych, którzy zapisani są w

niebie, z gronem duchów sprawiedliwych, które już doszły do celu, do Boga,
sędziego wszystkich, do pośrednika nowego przymierza, Jezusa, którego krew
mówi mocniej niż krew Abla. Oto jak się przedstawia święta góra chrześcijan.
Namiot Spotkania, Swiątynia Pańska, mogą tak mówić chrześcijanie o w

swoich świątyniach, gdzie jest Tabernakulum i ciało Jezusa Chrystusa w
Eucharystii. Góra Syjon jest reprezentowana przez nasze kościoły „i tędy

podążamy do wiecznych przybytków, poprzez teren naszych świątyń i naszych serc
i sumień, gdzie ogarnia nas ta sama radość młodości» co kiedyś Izraelitów

przybywających do Jerozolimy. W tym świetle chrześcijan zamierza iść do ołtarza
Bożego, ku widocznym ołtarzom w naszych kościołach, gdzie boska ofiara



jest uobecniana; łaski płynące z ołtarza, będą łaskami od Boga. Od tego samego
Boga, w trzech Osobach boskich, które są jednym Bogiem. Wie on, że przyjmuje

nową młodość od Niego, odnawiającą siłę jego Duszy. Dusza traci moc w
codziennych zmaganiach, brakuje jej energii, słabnie on w łaskach; przywiązuje

się zbytnio do stworzeń, coraz więcej jest plam i zmarszczek; robi
się, że tak powiem, więdnąca i osłabiona; Bóg musi ją odnawiać „odmłodzić i

dać jej nową radość, wziąć jej smutek na widok ogromu jej słabości, co uczyniło
ją zaniepokojoną; musi przyjść i odebrać porcję soków z drzewa życia, które jest

zachowane w środku Kościoła na naszej ziemi, podczas świętego
zgromadzenia, gdzie Pan mówi: Bierzcie i jedzcie: Pamiątka tajemnicy Jezusa

Chrystusa, to wypełnianie się zastawu chwały na przyszłość, jak śpiewa Kościół.
Tak to wierni dobrze uformowani, stają się przez Jezusa Chrystusa odnowieni i
znajdują prawdziwą radość, nie tylko wobec widzialnego znaku ołtarza, lecz także

wzniosłej obecności majestatu Bożego, siągając aż do źródła naszego
uświęcenia, w osobie Słowa, które jest żywe i prawdziwe, i skuteczne i owocne,
a ołtarz, na którym uobecnia się Ofiara Chrystusa i uświęca dusze ludzkie, aby
przez Jezusa Chrystusa, i naśladując Go, staralili się być żywą ofiarą dla Boga.
Dlatego inteligentny Chrześcijan mówi do Boga: Ześlij mi niebo, Panie, abym w
światłości Twojej prawdy, w ramach znaków, słów i czynności, mógł odkryć, co
dzieje się rzeczywwiście w miejscach, w których one się dokonują; Idąc do ołtarza,

będę mógł zjednoczyć się z Jezusem Chrystusem, który jest Bogiem, który jest
jednocześnie jedynym kapłanem i ofiarą; i będę szczęśliwy, bo to są Twoje

przybytki, ślady mojego Boga, który uczynił tak wielkie rzeczy dla nas!
Mój Boże, marnieje we mnie dusza bez Ciebie i jeżeli nie są spożywane z chęcią
dary z‘Twojego ołtarza, to moje serce będzie zatrwożone, a moje ciało osłabłe, zaś

gdy otrzymam Twoje dary i przyjmę je z miłością to dreszcz radości mnie ogarnie i
pojawiają się uniesienia, któredaje nam Twoje życie: nic nie może się porównać z
bogactwem Twoich ołtarzy,Panie! Oto co, na podstawie tych refleksji o Juidica me,

Deus, możemy mówić, myśleć i o co prosić, u stóp ołtarza: Dlaczego mamy się
smucić, i co może trapić chrześcijanina, który zbliża się do Boga? Jego własna
nędza, słabość i grzech. Ale oto: Idziemy do ołtarza Bożego, idziemy ku Bogu,

który jest źródłem prawdziwej radości i jest zbawieniem.
Dlatego nie można znaleźć gdzie indziej prqwdziwego pokoju, jak tylko w tym
spotkaniu ze Zbawicielem: Pan mój i Bóg mój! Bo wciąż dusza nasza oczekuje

Pana, aby cieszyć się ofertą jego chwały. Idę do mojego Zbawiciela i mojej radości,
idę do Boga, który rozprzestrzenił się w moim środowisku, które z wiarą w
Niego Jemu powierzyłem, a który pewnego dnia rozbłyśnie jako moja chwała,

udzielona mi z jego łaski i chwały, gdy zobaczę Go twarzą w twarz. Jeśli nie
możemy zrobić wszystkich tych rozważań u stóp ołtarza, musimy przynajmniej

wejść w zamiary natchnionego psalmu, który ma zainspirować w



nas uczucia bojaźni Bożej, pragnień nadprzyrodzonych i zaufania w wierze,
nadziei i miłości. Po pierwsze trzeba zdobywać zaufanie pragnienie poznania
siebie, że jestem słaby, lecz że mimo wszystko możemy unieść ciężką tajemnicę

świętej ofiary. Zdobywaać także trzeba zaufanie do ochrony Bożej, której już
odczuliśmy skutki, i wciąż mamy nadzieję, że pozwoli nam Bóg śpiewać jego
chwałę, jako Boga i jako naszego Zbawiciela. Motywacją jest:Chwała Ojcu i
Synowi, i Duchowi Swiętemu.Gloria Patri i Filii, et Spiritui Sancto.Kościół

wypowiada ten werset na końcu psalmów, i jest nadanie im pieczęcci
chrześcijańskiej. Lud Boży ma zaszczyt tak często chwalić Trójcę

Przenajświętszą. Nie możemy znaleźć lepszego czasu i miejsca na to uwielbienie,
jak właśnie przez rozpoczęcie działania Najświętszej Ofiary, która jest

manifestacją chwały Bożej, mocy, mądrości i miłości; ponieważ Bóg jest
wszechmogący, to także jego mądrość i miłość, cała ta boska ofiara jest w stanie
Go uwielbić i sprawić uświęcenie człowieka.Chwała Ojcu, od którego my wszyscy
i wszystkie dary łaski pochodzą; chwała Synowi, przez którego otrzymujemy je;
chwała Duchowi Świętemu, w którym ich możemy szukać i otrzymywać.Jak była

na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków.Amen. Ta ostatnia strofa została
wprowadzona przez Kościół wobec herezji arian, którzy przypisywali początek
Synowi. Chciał on w ten sposób zadeklarować podczas wszystkich zgromadzeń

wiernych, że chwała Syna jest równa chwale tak Ojca jak i
Ducha Świętego. Nigdy nie miał On początku, jak i nigdy nie będzie
miał końca.Z tego powodu, Amen mówimy na koniec,co można przetłumaczyć
następująco:to jest prawda, czy tak jest. Powiedz to na dwa sposoby: po pierwsze
trzeba, wyznając chętnie równość trzech Osób Boskich; Po drugie, z prawdziwym

pragnieniem, że ich sława jest znane i opublikowane przez wszystkie rozumne
stworzenia. Ksiądz, po oddaniu Bogu należnej Mu chwały, po tym jak wyraził

przekonanie o swojej nędzy i słabości, wręcz lęk płynący z Bojaźni Bożej,
wzmocniony teraz przez łaskę Bożą, oczekuje ochrony od Boga i wszedł w radość,
którą wypełnione jest Dzieło Boże, począwszy od Prawa, które Bóg dał ludziom,

mówiąc: Przystąpię do ołtarza Bożego, do Boga, który jest moim
weselem i moją radością, będę starał się zjednoczyć z Chrystusem, który

przygotował sobie ołtarz, bo On sam jest Najwyższym Kapłanem i Ofiarą Bogu
składaną! Pragnie on, aby to Dzieło Chrstusa mogło„dostać się do jegoumysłu,

do jego woli i by dał mu intencję godną Boga. Chce pozwolić Bogu na
odnowienia go w łasce przyjętego Sakramentu Kapłaństwa. Pomoc nasza w
Imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Ksiądz zrobił szczere wyznanie

grzechów i słabości, że jego ufność nie jest od samego siebie, ale od łaski Bożej,
od pomocy Boga, który jest wszechmocny, ponieważ będzie umieszczał swoje

wołania w Imieniu Pana, czyli nie w sobie, ale w Panu będzie całe działanie, w
jego mocy, i przez samą jego moc Pana, który stworzył wszystkie rzeczy; i w tym



samym czasie znów czyni on znak krzyża, ponieważ to przez krzyż zasługi
Jezusa Chrystusa, który odbywa się całe to Dzieło Zbawienia, w którym Bóg w

swoim miłosierdziu pozwala mu mieć udział sakramentalny. Teraz Następuje
Confiteor: Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu...Ksiądz ze założonymi

rękami i stojąc głęboko się pochyla na słowa: „ Moja wina, moja wina, moja
bardzo wielka wina...,,i bije się trzy razy w piersi. Człowiek upokorzony to

odpowiedni stan dla grzesznika. Grzechy, które popełnił przygniatają go do ziemi
dlatego nie śmie oczu podnieś w górę, jak mamy przykład celnika, z przypowieści
Pana Jezusa. Uderza się w pierś. Nic nie jest starsze od tego gestu, niż ten sposób,

aby wyrazić żal za swoje grzechy. Celnik bił się w piersi, mówiąc do Boga: Zmiłuj
się nade mną grzesznikiem. Tych, którzy zostali dotknięci i poruszeni przez śmierć

Jezusa Chrystusa, wracali uderzając się w piersi, a chrześcijanie byli tak
przyzwyczajeni do tego gestu, że całą dłonią dotykaliklatki piersiowej. Ale to, co
jest uderzane, czyli piersi, jak zaznacza autor święty w kilku miejscach, oznacza,
że będziemy łamać i kruszyć nasze serca, aby Bóg na nowo, odwócił od nas

swoje oburzenie i znów okazał nam litość i miłosierdzie.
Trzykrotne uderzenie się w piersi może być uznane za nieskończoną liczbę, albo też

wystarczy, że oznacza trzy rodzaje grzechów: myśli, słowa i działania,
które wyznajemy. Wyznanie grzechu jest zawsze przed złożenie ofiary, zarówno w
Starym Testamencie jak i w Nowym. Mając grzechy w sobie, musimy

przyznać się do nich i prosić o przebaczenie. Kiedy arcykapłan wyciągał obie ręce
nad kozłem ofiarnym wtedy wypowiadał grzechy wszystkich ludzi,
w imieniu których sprawował służbę bożą, a jednocześnie czynił własną spowiedź.
Ofiarując kozę, mówi święty tekst, i mając obie ręce wyciągnięte, przekazywał

wszystkie ich grzechy na zwierzę, które miało być ofiarowane Bogu, wraz z
przelaniem krwi, jak to łatwo zauważyć w pierwszych czterech rozdziałach Księgi

Kapłańskiej. Wszystkie stare liturgie chrześcijańskie obejmowały ten sposób
wchodzenia w tajemnicę ofiary eucharystycznej i jak najbardziej określały jego

warunki. Starożytne rzymskie rękopisy przypominały,
że ksiądz zbliża się do ołtarza w duchu skruszonym, ale nie określają

szczegółowo formuły tego przedsięwzięia; dlatego było to zrobione w trochę
innych formułach w większości kościołów. Były formuły z bardzo-długą chwilą
«przedstawiania Bogu swej nędzy», albo też był silny krótki «okrzyk skruchy i

wołania o miłosierdzie». Confiteor Deo – jest formułą tego « « wejścia w
liturgię Ofiary» w XII wieku już rozpowszechnioną coraz bardziej aż do naszych

czasów. Zwróćmy uwagę na to, że instnieje w niej odwołanie do pomocy Swiętych:
Dlatego błagam Najświętszą Maryję zawsze Dziewicę, Swiętego Michała

Archanioła, Jana Chrzciciela, Apostołów Piotra i Pawła, wszystkich świętych,- i
obecnych na Liturgii współuczestników, - i was proszę : siostry i bracia, módlcie się

za mnie do Pana Boga naszego. Pierwszą ofiarą jaka musi



być złożony Bogu jest ofiara skruszonego i pokornego serca. Kapłan musi być
świadomy tej rzeczywistości, zanim zbliży się do Ołtarza w celu uobecnienia
Ofiary Chrystusa w sposób sakramentalny. Wszelkie środki ostrożności powinny
być podejmowane w celu oczyszczenia się przed wejściem do ołtarza, ponieważ

«ex opere operato» powinno być związane z «opere operanti», które zawsze
przynosi korzść grzesznikowi w jego nawracaniu się ku doskonałości. On

potrzebuje wsparcia Swiętych i współuczestników Liturgii euccharystycznej,
którzy będą się za niego modlić, jeszcze zanim on, kapłan chrystusowy modlić
się będzie za ludzi; i wierni muszą być uświadomieni, jako świadkowie, że

nigdy nie zapomina się o odpuszczeniu grzechów, które jest przypisane w Piśmie
świętym procedurze wyznania swego grzechu przez jednych i drugich. Stąd, czując
ciężar swoich grzechów, kapłan wyznaje swoje winy przed Bogiem, świętymi i

przed wiernymi, którzy wstawiają się u Boga o odpuszczenie grzechów. Bóg
Wszechmogący, który jedynie może odpuszczać grzechy, niech oczyści moją

duszę itd. Zwróćmy uwagę na przywołanie Świętego Jana Chrzciciela, który „ jest
na końcu Starego Testamentu i na początku Nowego tym, który utorował nam drogę

do Ewangelii i głosił pokutę na odpuszczenie grzechów. Także na Apotołów:
Swiętego, szefa Kościoła, któremu przede wszystkim Bóg dał klucze królestwa

niebieskiego, i władzę odpuszczania grzechów; oraz na Swiętego Pawła,
który, podobnie jak św. Piotr, jest Patronem Bazyliki w Rzymie przez ofiarę jego

śmierci, i przez to, że przyczynił się najbardziej do nawrócenie pogan.
Przywołanie Aniołów i Wszystkich świętych: Bo jedni i drudzy kochają
Boga w sposób heroiczny. Po drugie, dlatego, że są oni zaangażowani we wszystko,

co nas dotyczy, i mogą radować się w niebie, gdy grzesznik czyni pokutę. Po trzecie,
dlatego, że Bóg często odpuszcza grzechy ze względu na modlitwę ze strony
Swoich sług. Abraham, Mojżesz, inni Prorocy, czy Męczennicy, modlili się za
innych i uzyskiwali pomoc. Towarzyszom Hioba powiedziano: Idźcie i proście

Hioba, aby się modlił za was. On będzie się modlił za was. Ja zaś wysłucham jego
modlitwy. Swięty Jakub zachęca nas, abyśmy wyznawali grzechy jedni drugim i
modlili się za siebie wzajemnie. Przez trzy sposoby popełniamy grzechy, albo
przeciw Bogu lub przeciw siebie samego, lub przeciwko bliźniemu, więc i ta

spowiedź jest skierowana w trzech kierunkach, ale bez wchodzenia w szczegóły, bo
to nie jest sakramentalna spowiedź, i ze względu na to, żeby nie

było szokującym dla kogoś ujawnienie publiczne win.
Moja wina..Moja wielka wina....... dlatego, bo zgrzeszyłem bardzo, bo nie mam

wymówki, i muszę mieć pomoc potężnych orędowników, błagam Maryję,
Zawsze Dziewicę, aby prosiła za mnie Wszechmogącego Boga, ta nasza matka ,

Matka Miłosierdzia. Jej wstawiennictwo jest zawsze na pierwszym miejscu
przywoływane, już od najdalszych czasów w Liturgii Chrrześcijańskiej. Kościół

niebiański, ta jego część, która doszła do celu, otacza kapłana modlitwą, tego który



na ziemi pracuje nad triumfem Kościoła, kapłan jest ponownie poświęcony na
służbę jego braci, którym on przewodniczy. Swięty Paweł, zawsze starał się

wezwać wiernych do modlitwy za niego i aby Bóg otworzył przed nim podwoje
ludzkich serc dla Ewangelii, którą głosił. Dlatego kapłan mówi do wiernych:

módlcie się za mnie do Pana Boga naszego. Gdy zwracamy się do Boga,
modlimy się zawsze najpierw o to, aby zmiłował się nad nami; i kiedy zwracamy
się do świętych, prosimy ich o modlitwę za nas do Boga Ojca wszechmogącego

przez Chrystusa Jezusa, jego Syna jedynego, w Duchu Swiętym. Święcenia
kapłańskie pozwalają modlić się za siebie, a cały lud musi zdecydowanie mieć

nadzieję, że ten, kto będzie modlić się za niego, uczynił wszystko, aby się
podobać wobec Boskiego Majestatu. Tojest to, co skłania jego samego do

powiedzenia słów obejmujących wszystkich obecnych: Niech się zmiłuje nad
«nami» Bóg wszechmogący i odpuściwszy «nam» grzechy doprowadzi «nas» do

życia wiecznego. Amen. Osoby, które są obecne; chcą być obecnie świadkami
czystej ofiary; dlatego, choć należą do ciała Jezusa Chrystusa, składają Jego

Ofiarę przez ręce kapłana. Miłosierdzie Boże, ogarnia przebaaczeniem najpierw
kapłana a potem zgromadzonych wiernych, aby wyrazić litość i pomoc, w

odpowiedzi na ich słowa wyyrażające tak żywe pragnienia Bożego przebaczenia.
Jeśli zamiast wyglądać od nas sprawiedliwości, na którą nie zasługujemy,

patrzysz na nas Boże oczami miłosierdzia, możesz wlać życie do naszych dusz.
Jest to właśnie to, co Bóg obiecał w Księdze Proroka Izajasza, że się na Górze

Świętej zlituje nad nami, że nastąpidla nas wypełnienie radości w domu Bożym.
Zapowiada, że mają nas uratować, przez ten święty Gest odkupienia,

rany naszego Pana Jezusa Chrystusa, że w jego ranach jest nasze
uzdrowienie.Wreszcie, kapłan podchodzi do ołtarza, aby tam uzyskać tą łaskę
miłosierdzia i rozdzielić dary tam otrzyma wymaganej czystości. Błogosławieni
czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Następuje dialog: Dominus

Vobiscum. Pan z wami. Et Cum Spiritu tuo. Jest również z tobą.Te słowa Dominus
Vobiscum, są w wielu miejscach Starego Testamentu; a odpowiedź: Et cum spiritu
tuo, wydaje się, pochodzi z Listów świętego Pawła do Tymoteusza : Niech nasz
Pan Jezus Chrystus będzie z duchem waszym. Teraz, chodzi o wszystkie modlitwy,
kapłana i ludu: trzeba zawsze uważać, aby życzyć sobie nawzajem tego samego:

aby Pan wypełnił nasz umysł swoją obecnością; dlatego, że to jest Duch Święty,
który modli się w nas i z nami. Ksiądz mówi: Oremus, módlmy się.

Rozkłada ręce i ponownie je łączy. Trzeba te modlitwy, które zaczynają się w liczbie
mnogiej, widzieć w podwójnym wmiarze:Kapłan modli się za siebie w

szczególności.Po drugie, ta modlitwa ma na celu otrzymanie łaski świętego
zbliżenia się do ołtarza. Teraz jest to kapłan, a nie ludzie, który się wspina; to jest za

niego samego, że ksiądz modli się tam. Do tej pory, we wszystkich modlitwach
przygotowania, rozmawiał z ludźmi, dając do zrozumienia wszystkim, co



powiedział. Tutaj, po tej pierwszej sekcji, nie mają już usłyszeć jego głosu.
Zostawił ludzi i modli się sam na sam wobec Boga. Kiedy ksiądz przyszedł na

środku miejsca, gdzie jest ołtarz, on wie dobrze, że zbliżenie się do ołtarza
wymaga od niego i potrzebuje wysokiej czystości od niego, bardziej niż od innych,

bo ma dotykać rzeczy świętych. Bóg przedstawia mu jego grzechy, ale je
zdejmuje z niego, aby nie pozostawić tam żadnych śladów, żadnego wrażenia w

duchu, w wyobraźni i odczuciach, tak aby mógł mieć czystość „nowego
stworzenia»; aby mógł dotykać tego, co święte. Więc może on dostać się do

sanktuarium miejsca najświętszego, w duchu świętości. Dla Izraelitów Miejsce
Najświętsze w Swiątyni było miejscem, w którym była Arka i Przebłagalnia; i
nasze święte świętych, jest tam, gdzie jest ołtarz na którym składana jest Ofiara

naszego Pana Jezusa Chrystusa, który jest naszym przymierzem z Bogiem i
naszym Przebłaganiem.Najwyższy kapłan wchodził raz w roku do Miejsca

Najświętszego z pełną czaszą krwi ofiar; a kapłani Nowego Testamentu mogą to
czynić na co dzień, przystępując do świętego ołtarza, aby tam ofiarować krew

Jezusa Chrystusa. Najwyższy kapłan nie wchodził do Swiętego Swiątych, jak
tylko po dokonaniu stosownego oczyszczania wyznaczonego dla Kapłanów; i

ministrowie Nowego Testamentu powinni nie zbliżać się tam, jak po
wystarczająco usilnej prośbie skierowanej do Boga, aby oczyścił ich sumienia, i
prosząc asystentów, aby modlili się za niego: Orate, Fratres, Módlcie się, bracia .

Agdy idzie do ołtarza, kłaniając się bardzo nisko, towarzyszy mu modlitwa, aby
mógł tam wejść z wielką czystością serca i umysłu, z wielką miłością, do

prawdziwego Przybytku Świętego Świętych, czego stare prawo było tylko cieniem.
Pocałunek ołtarza jest kolejnym gestem, który czyni kapłan przybliżając
się do ołtarza. Całuje on ołtarz, na właściwym miejscu, gdzie później spocznie Ciało
i Krew Chrystusa, z szacunkiem i miłością, jako miejsce, w którym nasz Zbawiciel
ofiarował samego siebie na Ofiarę żywą i Bogu przyjemną. Dokonał On tego na

Krzyżu, na którym poświęcił się i złożył w ofierze, jako nieskalana ofiara Nowego i
Wiecznego Przymierza, na nim ofiarował swoje ciało i swoją krew.

Dawniej ksiądz idąc do ołtarza, całował krzyż, jak to zaznaczone jest w starych
mszałach. Niektórzy przychodząc to ołtarza najpierw starali się zrobić znak krzyża

kciukiem na miejscu ołtarza, które potem powinni byli ucałować.
Dominikanie zachowali to zastosowanie. Ale umieszczenie krzyża na ołtarzu XII
wieku było uważany za wystarczający środek, mający na celu odnowienie ducha

czci księdza dla ChrystusowegoKrzyża. Kapłan poza ucałowaniem ołtarza
powinien ucałować krzyż, przez który został poświęcony ołtarz, i takie polecenie
było jeszcze wydrukowane. Dzięki Krzyżowi Chrystusa jest on księdzem, więc

gdy całuje ołtarz jak się całuje Kogoś Umiłowanego, jak się oddaje cześć
Komuś Najświętszemu. Całowanie relikwi, czyli szczątki ciała świętych, którzy

są w niebie, takie właśnie ma znaczenie.Chcemy wyrazić swój szacunek i miłość



dla tych świŁtych członków naszej wspólnoty, naszych patronów i orędowników.
Gdy w pierwszych wiekach Kościoła święta Ofiara była składana na miejscu,

gdzie męczennicy przelali swoją krew, lub w miejscach, gdzie były
przechowywane cenne szczątki ich ciał, było to bardzo stosowne połączenie, że
ofiara Chrystusa była składana w bliskości ciał świętych, którzy mają zaszczyt

być członkami Chrystusa, a ich miłość do Niego zajaśniała blaskiem
męczeństwa, heroicznego świadectwa danego Ewangelii Chrystusa. Swiątynie

chrześcijańskie powstawały na miejscach, gdzie wcześniej pochowano
męczenników, tam też pod ołtarzem były ich relikwie. Pod ołtarzem starano się

umieścić w ziemi tych, których Jan w Apokalipsie miał widzenie: Ujrzałem pod
ołtarzem dusze w niebie, które wołały do Pana: Jak długo, Panie? Ponieważ nie
zawsze, wraz z rozszerzaniem się chrześcijaństwa, można było mieć całe ciała
świętych, aby umieścić je pod ołtarzem, wstawiano tam przynajmniej niektóre

części ich świętych relikwii umieszczone w kamieniu. I praktyka, aby nie
poświęcać ołtarza bez relikwii, był tak silna, ustalona przez Tradycję, że siódmy

Sobór Powszechny dał to rozporządzenie dla wszystkich biskupów, pod karą
depozycji, gdy go nie przestrzegali. Ucałowaniu ołtarza towarzyszyła więc

modlitwa odnosząca się do faktu obecności relikwi w ołtarzu. Ale nie miało
znaczenia, czy całować ołtarz na początku czy na koniec tej modlitwy. Błagamy

Cię, Panie, przez zasługi świętego, którego relikwie tutaj się znajdują i oraz
przez zasługi Wszystkich świętych, abyś wybaczył mi wszystkie moje grzechy.

Amen. Abyą wybaczył wszystkie moje grzechy... Kapłan przychodzący do ołtarza z
pewnym niepokojem z powodu swoich grzechów, niegodny oglądać Swięte

Świętych wzywać powinien potężnych orędowników, którzy pomogą mu przejść
przed ołtarz Trzykroć Świętego Boga, ponieważ zostali oni uznani za godnych

wejścia do niebiańskiej świątyni. Dlatego modli się kapłan do Boga, aby miał
wzgląd na zasługi świętych, aby się nad nim zmiłował, i miał pod opieką to

sanktuarium na ziemi ze względu na świętych męczenników, którzy cierpieli i
modlili się nie tylko dla nich samych, ale za wszystkich wiernych. Teraz kapłan

pobłogosławi kadzidło, które przedstwiają mu asystenci, mówiąc: Pobłogosław,
ojcze czcigodny. Czyni to przez dokonywania znaku krzyża. Odbiera kadzielnicę z
rąk diakona lub innego asystenta i okadza krzyż, świece ołtarzowe, i sam ołtarz z

przodu i z obu stron. Jest to wszystko w skrócie zaznaczone w pierwszej części
mszału, bez głębszego wyjaśnienia. Chciejmy teraz rozumieć znaczenie tego gestu,
okadzenia ołtarza na początku Mszy świętej. Wspomnijmy najpierw, że wszystkie

greckie obrządki liturgiczne: św. Jakuba, św. Bazylego i św. Jana Chryzostoma
posiadały wzmianki o używaniu kadzidła i odmawianiu modlitw, które mu

towarzyszyły na początku Mszy świętej. Okadzano ołtarz i wszystko wokół ołtarza.
Dokonywano tego w późniejszych latach także w kilku łacińskich kościołach. Jest

to wyraźnie zaznaczone w mszale z Monte Cassino, około roku



1000, że po spowiedzi, kapłan okadza środek ołtarza, a następnie diakon okadza
jego samego i resztę. W niektórych mszałach jest też mowa o okadzaniu w czasie

Ofiarowania. Są umiszczone modlitwy i towarzyszące im obrzędy. Wystarczy dla nas
tutaj, aby pamiętać o przyczynach i początkach wprowadzenia kadzidła do świętej
Liturgii. Niektórzy uważają, że prawdziwym powodem, dla którego wymyślono w

starożytnym chrześcijaństwie używanie kadzidła w kościele, był sam fakt aby
zneutralizować nieprzyjemne zapachy w miejscach, gdzie odbywały się ceremonie

religijne. Powód ten został podany bezpodstawnie. W ciągu pierwszych trzech
wieków, nie możemy znaleźć w konsekwencji jasnych dowodów na to, czemu

służyło kadzidło w kościołach. Tertulian mówi nam wyraźnie, że nikt nie powinien
dokonywać niepotrzebnego handlu z poganami, którzy chcą nas zwieść, abyśmy jak

oni, tak i my używali życia. Pisał on także:
„Oczywiście możemy kupić kadzidło» od „ kupców z Arabii, którzy narzekają

na nas i jak sabejczycy będziemy używali więcej ich przypraw, oraz więcej
bogactwa, ale nie będziemy używać tych rzeczy, aby pogrzebać chrześcijan,

ponieważ każdy używa smaku swoich bogów. Kadzidło było wtedy zbyt
zanieczyszczone przez kult bożków pogańskich. Byłoby pewnym zamętem, aby

używać go w ceremoniach kultu prawdziwego Boga, Ojca i Syna i Ducha Swiętego.
Trzeba było czekać na czasy, gdy zgromadzenia chrześcijan są coraz mniej otoczone,

przez tak wiele wypływów i smaków bałwochwalców. Nie
można było tych samych gestów, które czyniono wobec bożków, dopuszczaćm aby

mogły być wykonywane na cześć prawdziwego Boga w świętych Wspólnotach
Chrześcijańskich. Jeśli kadzidła zostały wykorzystane w kościele z powodu

brzydkich zapachów, to nigdy by nie było to konieczne w wiekach prześladowania;
bo ceremonie odbywały się w piwnicach lub w miejscach bardzo ciasnych i po

domach odbywała się większość spotkań. Na początku czwartego wieku, kiedy
dany został pokój Kościołowi, i budowano kościoły wspaniałe i przestronne; i

powietrze mogło z każdej strony dokonywać przewietrzenia, powód zapachów
nieprzyjemnych nie mógł już być argumentem. A jednak wśród wspaniałości

kościołów w czwartym i piątym wieku, znajdziemy w użyciu kadzidło, o czym dają
stałe świadectwo apostolskie zbiory kanonów: Efrema, Ambrożego, liturgii św.

Jakuba, św. Bazylego, św. Chryzostoma, i pisma autora, który nosi
pseudonim Dionizego Areopagity. Pisma, które naprawdę wyraźnie wspominają,

że na początku V wieku, można się było cieszyć ze spotkania przyjemnych
zapachów, a chodziło o kadzielnice wprowadzane przez procesje wokół ołtarza,

albo w różnych innych częściach kościoła. Oto papież, głowa kościoła, bierze
kadzidło i błogosławi je, oraz sprawia, że wszystko zostaje okadzone przez

ceremonię wokół ołtarza, jako znaku obecności Boga. Dionizy mówi nam, w
szojej «Hierarchii Kościelnej», że podczas uroczystej ceremonii konsekracji

świętych olejów papież użył pachnących kadzideł. Uczeni zgadzają się, że



konieczne jest, aby umieścić ten pierwszy gest okadzenia wokół ołtarza, jako
przyjętą bardzo dawną tradycję. Cały Kościół był już z nią związany; bo wśród

Greków od niepamiętnych czasów krzyżmo nie tylko składa się z oleju i balsamu
jak to jest w Kościele łacińskim; u Greków jest połączone wszystko, co
było bardziej pachnące. Mieszaninę wszystkich tych przyjemnych zapachów, bardziej

wykwintnych kadzideł, przygotowywano tam szczególnie, gdy zbliżały się Dni
Wielkiego i Swiętego Tygodnia w Kościele. Od Świętego Poniedziałku, a zwłaszcza

można powiedzieć, na te Trzy Dni przed Zmartwychwstaniem. Więc nic bardziej
mylnego niż sprawa złych zapachów do zneutralizowania! Kościół z pewnością

miał wyższe cele, niż tą sprawę, dopuszczaając ceremonię okadzania.
I to samo, gdy chodzi o pachnące oleje święte, które pachną tak słodko, i

przygotowane zostają z taką starannością, jako że służą do reprezentowania, o ile
to możliwe, słodyczy i woni produkowanej przez łaskę Jezusa Chrystus i

działanie Ducha Świętego we wszystkich tajemnicach, które pragnie poznać
chętny ludzki umysł. Obserwacje te są kluczowe. Nic nie jest bardziej korzystne
dla nowych hipotez, jak takie właśnie ujęcie i wyjaśnienie. Kadzidło spala się
przed ołtarzem, aby zaznaczyć to święte miejsce, które może być używane

pośród wszystkich stworzeń dla Chrystusa i na jego usługi i dla Jego chwały.
Rzeczywiście, Bóg nakazał Mojżeszowi , że należy Mu ofiarować kadzidło na

złotym ołtarzu. Czwarty apostolski Kanon stawia kadzidła wśród rzeczy, które są
właściwe do używania podczas Najświętszej Ofiary. Zwiastowanie przez Anioła

Świętemu Patriarsze Zachariaszowi, ojcu Jana Chrzciciela, miało miejsce w czasie
ofiary kadzenia. Grecki Kościół wyraźnie określał, że okadzenie ołtarza

dokonywane jest na cześć Boga, jak to Jednocześnie ukazuje przez modlitwę
celebransa: „ Chwała Bogu Najświętszemu, współistotnej i ożywiającej Trójcy, jak

była na początku, teraz i zawsze, i przez wszystkie wieki wieków. Saint
Germain powiedział, że kadzidło oznacza człowieczeństwo Jezusa Chrystusa; żar

ognia, jego boskość, a dym i zapach, Bożą łaskę. W Homilii na temat Apokalipsy dr
św.Augustyn mówi również o kadzielnicy, którą Sw.Jan ujrzał, jako o ciele

Chrystusa, tym samym ciele, które jako kadzidło złożone zostało w ofierze za
zbawienie świata i ofiara ta została przyjęta przez Ojca Niebieskiego, jako woń
przyjemna.„ Panie Jezu Chryste, który jesteś Bogiem, ofiarujemy Ci „ zapach
kadzidło w duchowej woni, abyś „ Tyraczył nas utrzymać w świętej i

wzniosłej łasce „ gdy oczekujemy efektów Twojego miłosierdzia „. Kadzidło
jest także oglądane jako odbicie naszych wewnętrznych predyspozycji.

Komponujemy na dobre kadzidło zioło, mówi Grzegorz Wielki, przygotowując
nasze serca dla Boskiej chwały. Według liturgii etiopskiej, która została przekazana

przez opiekę św.Atanazego, zawsze do obrzędów włączone było kadzidło.
Kościół aleksandryjski ofiarował je Najświętszej Trójcy, i mówił w tych

momentach; dla uwielbienia Boga Ojca, i uwielbienia Boga Syna, i uwielbienia



Boga Ducha Świętego. W kilku starych mszałach we Francjii i w Niemczech też
odmawiano tę modlitwę ofiarującą kadzidło. Łacińska modlitwa towwarzysząca

jest prawie taka sama jak modlitwa odmawiana wśród Greków: Niech to
kadzidło „prosimy Cię, najłaskawszy Panie, wzniesie się do Ciebie, jako woń

przyjemna, itp. To nie jest dym cieledsn, ale duchowy zapach, który może wznosić
się aż do niebiańskiego tronu; i kapłan wyraża jaśniej niż dym kadzidła, że jest
to obraz naszych modlitw, mówiąc podczas kadzenia: Niech moja modlitwa,

Panie, wzniesie się ku Tobie tak jak to kadzidło.Nie jest możliwe, aby znaleźć
symbol, który mógły lepiej być znakiem naszej modlitwy. Kadzidło ma swój cały
urok przez działania, które nadaje mu ogień; i nasze modlitwy, które są naprawdę
tylko pragnieniami naszego serca, nie mogą iść do Boga inaczej jak prowadzone
przez ogień Bożej miłości. Spalanie się kadzidła powoduje zapach, który jest

dobry, a my musimy prosić Boga o to, aby tak rozpalił i przygotował nasze serca, by
otrzymane z naszych serc modlitwy były dla Niego przyjemne. Kadzidło spala się

całe, nie jest wewnętrznie podzielone; i wszystkie pragnienia naszego serca
powinny być ukierunkowane na Boga, bez żadnego przywiązywania się do Ziemi.

Wreszcie, na czwartym miejscu, jeśli ten duchowy zapach, który jest
symbolizowany kadzidłem w liturgii oznacza nasze modlitwy, to trzeba nam

świętością pachnieć, gdy sprawujemy Liturgię, abyśmy naśladowali dokładniej tych
świętych, o których czytamy w Apokalipsie. Ponieważ ich modlitwy są

reprezentowane w Piśmie jakby perfumy, które są ofiarowane Bogu. Starcy
upadli przez tronem Boga i prze Barankiem, mówi święty tekst, i każdy

przedstawił naczynie pełne kadzidła, którym są modlitwy świętych. Aniołowie
zaś , którym przekazywane są te naczynia kadzielne, czyli modlitwy wszystkich

świętych, kładą je na na złoty ołtarz, który jest przed tronem.Kadzidło jest więc
symbolem dziękczynnej modlitwy skierowanej do Boga, który musi ujrzeć ze

strony ludzi światło zasług i modlitwy świętych w naszej intencji,aby okazać
nam swoje miłosierdzie.

CZĘŚĆ DRUGAMSZY SWIETEJ: Przy ołtarzu ofiary.

Taczęść Mszy świętej zawiera Introit, Kyrie, Gloria in excelsis, modlitwę
zgromadzenia zwaną Kolektą, List, Psalm, Ewangelię i Credo. Dzisiaj trzeba po

psalmie umieścić List, a po Kolekcie pierwsze czytanie: zwykle ze Starego
Testamentu. Po Credo zaś powiedzieć o Homilii oraz o Modlitwie zwanej

Powszechną. Z tym uzupełnieniem, chodzi nam o wejście w dichowe zrozumienie
tego wszystkiego, co nam Liturgia oferuje w tym, co obecnie nazywamy: Liturgią
Słowa Bożego, lub Stołem Objawienia Nadżrzyrodzonego. Trzeba nam przyłączyć

się do Kościoła, i - według jego instrukcji – uczestniczyć w świętym dialogu



Boga ze swoim Ludem. Chwaląc Boga i modląc się razem, trzeba nam wypełnić
nasze wnętrze myślami świętych i święte odruchy umysłu i serca wzbudzać w
wiernych, aby przeżywać obchody świętych tajemnic Bożych. To wyjaśnienie i

rozumienie pochodzi od pierwszych wieków Kościoła. Wszyscy mogli brać udział
w tej części Mszy świętej, łącznie z Katechumenami, którzy byli potem
wyprowadzani na zewnątrz, i nie mogli brać udziału w części Ofiary

Eucharystycznej.Dziś nazywamy tę część Liturgią Eucharystyczną, czy też
Stołem Eucharystii, czyli Ciała i Krwi Pańskiej.Wszystko, co działo się dotąd i

zostało opisane powyżej, było to tylko przygotowanie do tej pierwszej i drugiej
części Mszy świętej, gdzie w samej Mszy świętej, części pierwsza jest też

przygotowaniem w pewien sposób do części następnej i najważniejszej, która jest
szczytem Tajemnic Bożych. Dotąd przedstawiany był kapłan udający się do
ołtarza. Teraz zaczyna on przez tzw. Introit, przygotowywać się jako kapłan i
przygotowywać całe zgromadzenie osób do składania Ofiary Boskiej, Ofiary

Chrystusa Naszego Pana, w Nim, przez Niego i z Nim, w sposób sakramentalny.
Kapłan ucałował ołtarz, i dokonał okadzenia, a teraz, odwrócił się do ołtarza,
uczynił znak krzyża, i wypowiada „ Introit, i znów czyni znak krzyża.Tak było

dawniej. Dziś jest trochę inaczej. Ale warto o tym pomyśleć i dzisiaj. Jakie
znaczenie mają te gesty i słowa, co to wszystko znaczy? Aby nabyć tego samego

ducha Liturgii, którą żyje Kościół od samego początku.Wszystkie dawne
rzymskie rubryki, jak to czytamy u autorów kościelnych XV wieku, mówiły o
przemieszczaniu się czy to na prawą, czy to na lewą stronę ołtarza w czasie tej

części Liturgii. Ołtarz, który jest właściwym miejscem samej Ofiary, więc nie jest
konieczne, aby to bezpośrednio przy nim odbywała się ta pierwsza część Liturgii
Słowa Bożego. Więc i sprawa prawej czy lewej strony zależała od możliwości
praktycznych. Chodziło o to, aby asystenci mieli krótszą drogę do zakrystii,

przynosząc lub odnosząc taką czy inną rzecz, np. Kadzidło, a także, aby
zgromadzenie mogło lepiej usłyszeć modlitwy i słowa celebransa, czy lektora

czytającego Pismo święte. Introit w tej części, czyli wejście, zastępowało
ewentualnie chór, który mógł ten wstęp śpiewać, gdy kapłan był jescze w drodze
pomiędzy zakrystią i ołtarzem. Tobył czas i miejsce, gdzie na wejście kapłana i

ludu, chór wykonywał pieśń i wprowadzenie do modlitwy Mszy świętej. Czasem
były dwa chóry śpiewające na przemian zwrotki hymnu złożonych ze słowa
Starego Testamentu, jako wyraz wołania i pragnienia starożytnych patriarchów,

którzy czekali na przyjście Mesjasza. Na krok następny w Liturgi: Kyrie Eleison,
Kapłan, z rękami splecionymi, staje w środku przed ołtarzem, aby powiedzieć na
przemian: Kyrie eleison, Chryste eleison, po trzy razy każde wezwanie. Kyrie

eleison. Nie zawsze mówiło się Kyrie w środku ołtarza. I liczba, trzy razy, też
nie zawsze musiała być taka sama. W obrządku ambrozjańskim mówi się trzy razy:

Kyrie eleison, ale po Gloria in excelsis, a nie przed. Przez kilka stuleci, Kyrie,



było śpiewane tak długo na przemian z Christe przez śpiewaków, dopóki
celebrans nie wskazał, aby się zatrzymać. Bywało tak przez kilka wieków, kiedy

lud był bardzo pobożny, że Kyrie lub Christe eleison było mówione lub śpiewane
dziewięć dziewięć razy, aby naśladować w ten sposób śpiew aniołów, złożonych z
dziewięciu chórów. Albi też tłumaczono, że trzy razy Kyrie jest do Ojca, trzy razy
Chryste jest do Syna, i trzy razy Kyrie jest do Ducha Świętego, aby z miłością

oddać cześć trzem Osobom Trójcy Świętej.Wyjaśnienie i
pochodzenie Kyrie. Kyrie eleison są to dwa greckie słowa: Panie, zmiłujsię.

Jest jasne, w ten sposób, że ta modlitwa rozpoczęła się na Wschodzie. W
Konstytucji Apostolskiej, która zawiera rubryki większości greckich kościołów z
czterech pierwszych wieków chrześcijaństwa, dowiadujemy się, że tę modlitwę

odmawiano szczególnie w intencji Katechumenów. Diakon wołał: Módlmy się za
katechumenów; i wierni modlili się za nich, mówiąc lub śpiewając: Kyrie eleison,

Christe eleison. Diakon przedstawiał różne potrzeby tych katechumebnów:
Prośmy Boga, aby raczył ich oświecić światłem Ewangelii, aby raczył ich

uwolnić od strachu i lęku, aby raczył ich napełnić miłością do Niego i do
sakramentu odrodzenia, aby raczył zmyć każdą plamę ich sumienia, aby raczył

uciszyć ich serce, gdzie by zechciał zamieszkać, i pozotać na zawsze itd.
Podobnie też było to czynione również dla penitentów, dla tych którzy odbywali

czas swej pokuty. Wszystko co Kościół wtedy czynił, było wzywaniem Miłosierdzia
Bożego w języku, w którym zostało napisane Objawienie Nowego Testamentu.Ta
modlitwa, to błaganie we Mszy świętej, jest najstarszym elementem, najbardziej
powszechnym wśród narodów, i najbardziej powtarzającym się pośrednictwem z

Ewangelią Chrystusa. Wszyscy chrześcijanie muszą mieć święty zapał do
przyłączenia swego głosu, aby powiedzieć Bogu:

Zmiłuj się, z najsilniejszymi uczuciami swego skruszonego serca. My nigdy nie
możemy nazbyt powiedzieć, i zbyt często, te słowa: Panie, Chryste: zmiłuj się nad

nami, z powodu mnogości naszych grzechów, i dzięki wielkiemu miłosierdziu,
jakiego oczekujemy od Jego Boskiej dobroci. Prosimy o to wraz z okrzykami

niewidomych z Jerycha , z wytrwałością tej Kananejki spod Tyru i Sydonu, z pokorą
dziesięciu trędowatych, z gotowością wielu innych ludzi, którym raczył

on przekazać swoje dary, kiedy prosili Go: Panie zmiłuj się nad nami.Kyrie eleison.
Tamodlitwa zawsze wydawała się się tak piękna i wzruszające, że Kościół

włączył ją także do Jutrzni i Nieszporów, bo te dwa słowa mówią
wszystko, czego potrzebujemy, jako ludzie od Boga, i czego tylko On może nam
udzielić ze swego nieskończonego miłosierdzia. Tesłowa zresztą wnet jeszcze
powrócą w dalszych momentach Liturgii. Nawet zaraz,bo w hymnie:Gloria w

escelsis, czyli w Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli.
Dzieje się tak w niedziele, oprócz Wielkiego Postu, i w uroczystości, oraz w
święta, od niepamiętnych czasów. Kilka łacińskich autorów uważa, że święty



Hilary jest autorem tego hymnu. Ale nie jest to twierdzenie prawdziwe, bo jedynym
dowodem na to jest święty Atanazy, jemu współczesny. St Hilaire,
wyjaśniał, że są to słowa wypowiedziane przez aniołów, które można określić
jako hymn chórów anielskich, a wynikiem tego jest uwielbienie Boga i uleczenie
człowieka, obdarzenie go Bożym pokojem. I nie wiemy na pewno, czy możemy

uważać za prawdę to, że Gloria było śpiewane w czasie pontyfikatów papieży
przed końcem VI wieku, ale za to jest pewne to, że od świętego Grzegorza

Wielkiego, Gloria in excelsis miało być z jego nakazu wykonywane w niedziele i
święta przez biskupów i kapłanów. Miało ono być we Mszy świętej wtedy, kiedy w

Modlitwie Czytań, Lectio Divina, było TeDeum. TeDeum jest hymnem radości, tak
samo jak Gloria in excelsis. W odniesieniu do Adwentu, czy należy odmawiać, czy
nie, Gloria in excelsis, różnie to było q różnych miejscach. Zróżnicowane w
różnych kościołach, a może raczej w różnym czasie. W zależności, jak widziano

ten okres z perspektywy teologicznej. Jeśli dołączamy do Proroków, to Adwentowi
musi towarzyszyć mniej uroczystości, bo to oznacza Stary Testament, gdzie jest

tęsknota i oczekiwanie, a więc i ból i nastrój pokutny. Więc bez Gloria in excelsis,
wierni wtedy oczekują na przyjście Mesjasza. Ale, tłumaczono ten fakt od XII

wieku, że pominięto Gloria podczas Adwentu, aby rozbrzmiewało ono ponownie
z większą radością i powagą dnia Bożego Narodzenia. Dzisiaj mówi się o

radosnym oczekiwaniu na Swięta Bożego Narodzenia, jest więc przyjęte, że we
Mszach świętych tzw. Roratalmi, nic nie sprzeciwia się, aby było: Gloria.

Warto odnotować, że Kończąc Gloria in excelsis, kapłan czynił znak krzyża, według
zwyczaju pierwszych chrześcijan, którzy czynili ten znak na rozpoczęcie i na

zakończenie wszystkich swoich działań. Ale jeszcze nie zostało tu dane wyjaśnienie
znaczenia teho hymnu: Gloria w excelsis. Uczynimy więc to teraz. Po tym jak

wierni wołali do Boga kilka razy prosząc o łaskę zmiłowania przez Kyrie
eleison, teraz wspominają i pamiętają o radości, że Bóg dał ludziom największą
Łaskę, dając im swojego Syna. Oni zaś wierząc w Niego,i w Jezusa Chrystusa,

którego On posłał, stają się dziedzicami Jego Królestwa razem z Nim, z którego
skarbów On im hojnie pożyczył i udzielił przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego,
aby mieli życie wieczne w Nim. Taki jest sens propozycji śpiewania lub recytacji
tego hymnu Gloria in excelsis. Wyjaśnijmy nieco po kolei jego głębię i znaczenie

dla nas, którzy oddajemy w ten sposób chwałę Bogu. Gloria in excelsis Deo;
Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej

woli.Chwalimy Cię.Wysławiamy Cię, dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała
Twoja, Panie Boże, królu nieba, Boże Ojcze wszechmogący.W tej części hymnu: Bóg

Ojciec odbiera chwałę w duchu i prawdzie od czcicieli, jakich Mu ukształtował
Jego Syn. Teraz właśnie ten Syn Boży, usłyszy wdzięczność swoich uczniów wobec
Jego Dzieła. Panie Synu Jednorodzony, Jezus Chryste, Panie Boże, Baranku Boży,

Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się na nami,



który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze, który siedzisz po prawicy
Ojca, zmiłuj się naad nami, albowiem Tylko Tyś jest Swięty, tylko Tyś jest Panem,

tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste z Duchem Swiętym w chwale Boga Ojca.
Amen. Lud Boży w ten sposób uroczyście oddaje chwałę Temu, który zasługuje
na jakiejś nieskończone dzięki, za swoją nieskończenie wielką akcję miłości i
miłosiedzia, sprawiedliwości i prawdy. Wcielenie, które łączy niebo i ziemię,

zjednoczenia człowieka z Bogiem, jest tak nieskończenie szczęśliwe i
dobroczynne, że tylko podmioty nieskończone, mogłyby odpowiednio chwalić
Boga i Jemu skłdać właściwe dziękczynienie, i wiąż w nowy sposób oddawać

Mu cześć, jak na to zasługuje. Ale oto mamy po naszej stronie nie tylko
orędownika ale i również Tego, który może to w nas, z nami i za nas wykonać.

Więc celebrujemy Jego chwałę, jako tego, którego ludzkie narodziny, „są obrazem
wielkich cudów, które Bóg uczynił w tej tajemnicy Wcielenia, a Jezus
Chrystus właśnie już wtedy stał się w świecie czcicielem godnym Boga, swego

Ojca, który Go posłał na ten świat, aby świat został przez Niego zbawiony.
Całopalenia i ofiary, które składano w Swiątyni Starego Przymierza, które były

niczym więcej, jak cieniem «Ofiary, którą Bóg sam Sobie przygotował»nie mogły
podobać się Bogu. Dlatego ten boski Czciciel i Pośrednik między Bogiem i ludźmi,
wprowadzając w tym świecie swoją Misję, mówi do Boga: Ofiar i całopaleń nie
chciałeś, i nie podobały się Tobie, aleś mi utworzył ciało,dlatego idę, abym spełniał

Twoją wolę, mój Boże. W tym dialogu Syna Bożego z Bogiem Ojcem Jego,
dokonującym się w Jedności Ducha Swiętego, Ich świętej wzajemnej Miłości,
kryje się tajemnica naszego Odkupienia. Tojest chwała Boga, który chce być
kochany przez Boga, odzianego w ludzkość, jako ofiarę żywą, świętą, zawsze
przyjemną. A na ziemi pokój ludziom dobrej woli.Chwalimy Jezusa Chrystusa,

które sprawia, że oddawana jest chwała należna Bogu, w Trójcy Swiętej jedynemu.
Z niej płynie pokój dla ludzi, których Bóg Ojciec w Duchu Swiętym, przez Jezusa

Chrystusa przyjmuje i adoptuje, jako Dzieci Boże. Pokój jest tą wewnętrzną
jednością i dobrym zrozumieniem, które mamy z Bogiem, z samym sobą i

z naszymi bliźnimi. Teraz jest on możliwy do osiągnięcia, ale tylko w Jezusie
Chrystusie, który przywraca ten porządek i harmonię wśród ludzi, składając naszą

wolę ludzką, jeśli mu ją oddajemy, na ofiarę przez miłość Boga i przez praktykę
świętych swoich rozporządzeń, w dokonywanej przmianie w nas, poprzez

działanie Jego łaski, na nasz umysł i na nasze ciało, odwracając nas od naszej
pychy, naszej ambicji, naszych przywiązań do dóbr doczesnych; a pomagając nam
się zwrócić twarzą i wnętrzem serca w kierunku dóbr stałych i wiecznych, które

będą dziedzictwwem wszystkich wierzących w Chrystusa i ufających
Chrstusowi w ciszy własnych umysłów, serc i dusz. Owocem ciszy jest pokój.Oto
nadchodzi Boski wyzwoliciel, a wraz z nim wielkie życzenie pokoju
dla wszystkich ludzi dobrej woli, aby ich pragnienia zostały spełnione. Ale wtym



pokoju, która jest przyznany dla ludzi dobrej woli, dla których Bóg ma dobrą
wolę zbawienia ich, którzy są kochani i cenieni przez Najwyższego, sami mając

dobrą wolę przyjęcia Boga, który jest, który był, i który przychodzi. Można
powiedzieć, że miłość odpowiada miłością. Grecki tekst i Wulgata pokazują nam

spotkanie Woli Bożej z wolą człowieka w miłości i dla miłości, kiedy te dwie
strony spotkania nie sprzeciwiają się, lecz wola ludzka uznaje się służebnicą

Woli Bożej. Pragnienie w człowieku, aby wypełniła się nie jego, ale Boska Wola,
otwiera drogę zbawienia, ponieważ miłość Boga do człowieka ma pierwszeństwo

we wszystkim, czyli jest zasadą i początkiem wkroczenia na drogę miłości
człowieka do Boga. Wartość dobrej woli u ludzi określają wszystkie święte
pragnienia, które mają tendencję prowadzić do zjednoczenia ludzi z Bogiem,
który jest Pokojem. Ten pokój jest zatem tylko dostępny dla pragnień ludzi,

takich jak był na przykład prorok Daniel, zwany przez anioła : mężem umiłowanym
Dn 9,23 . Tyjesteś bowiem mężem umiłowanym. Przeniknij więc słowo i zrozum

widzenie. Bóg odpowiedział na jego modlitwy, jak to on sam zaznacza: Gdy jeszcze
mówiłem i modliłem się, wyznając grzechy swoje, swojego narodum Izraela, i
składając przed Panem, Bogiem moim, swe błagania za świętą górę mojego

Boga...Gabriel przybył, rozmawiał ze mną i powiedział: Danielu, wyszedłem teraz by
ci dać całkowite zrozumienie.Dn 9,20-22. Bóg nie narzuca ludziom swojej woli, ale

odpowiada na ludzkie pragnienia, i daje sią poznać„ dla tych ludzi, którzy są
usposobieni według Bożego Serca i dobrej woli Boga.

Wielbimy Boga za to, wysławiamy Go. Dzieło Jego daje nam poznać Jego samego,
stąd możemy mówić, że i my dobrze znamy Go dzięki Jemu samemu, który się
dał poznać jako pełen miłośi i miłosierdzia, łaskawy i litościwy. Jest On Kimś,
kto nas zna i przyjmuje do wiadomości nasze pragnienia i potrzeby, aby na nie
odpowiedzieć i wten sposób publikować swoje własne zalety i właściwości. Nie
możemy chwalić Boga jak tylko niedoskonale, bo jest On nieskończenie dobry,
tylko On jest dobry nade wszystko, ale można powiedzieć, że czynimy wszystko
co możemy. Chwalimy Go ciągle tak jak potrafimy, i można powiedzieć: Wielbimy

Cię, Panie, jako niewyczerpany przedmiotem podziwu i naszej chwały. My
następnie w Gloria in excelsis... błogosławimy Boga. Błogosławimy Go... jako
źródło wszelkiego naszego dobra i szczęścia. Można chwalić kogoś za to, co
uczynił choćby kilka wielkich jego działań, które nie mają żadnego związku z

nami.Ale błogosławić to o wiele więcej. Błogosławiony „jest On Sam w Sobie i
trzykroć Swięty», ale ukazuje się terazjako nasz największy dobroczyńca,
więc czynimy to z sercem pełnym wdzięczności. Błogosławimy Boga, gdy Go

chwalą wzyystkie Jego dzieła, i chcemy, aby każdy człowiek oddawał mu chwałę
jako Autorowi wszystkiego, co mamy i wszystkiego, co mamy nadzieję, że

otrzymamy. To właśnie w tym sensie właśnie Kościół każe nam błogosławić Boga.
To znaczy powiedzieć te słowa św Pawła „Niech będzie błogosławiony



Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ef 1,3 Błogosławimy Go jako
naszego Stwórcę, Tego, który nas zachowije w istnieniu i naszego suwerennego
Pana i Boga. Wielbimy Go, wysławiamy Go i dzięki Mu składamy. Oto dalsze

elementy naszej modlitwy Gloria in excelsis. Jest to modlitwa naszego
uzależnienia od Boga, wyraz naszej miłości; albo, inaczej mówiąc, jakby nasz

pocałunek, który składamy na jego świętym Obliczu. Czcimy Go, adorujemy
lub dajemy jakieś oznaki szacunku i czci względem Niego. Szacunek, który

sprawia, że ludzie czasami przez pocałunek wyrażają swoją miłość, a następnie
składają jakieś dary, które sprawiają radość dawcy i odbiorcy, tutaj największy
zaszczyt jest ten, że możemy jako stworzenia, które są prawie niczym wobec
Boskiej Wielkości, przekazywać Bogu wyrazy naszej czci i że to nasze

liturgiczne działanie przynosi korzyść nie Jemu ale nam samym. Ale miłość jest
jedyną godną odpowiedzią naa miłość, według przykazania, które przekazał od

Boga Mojżesz: Bądziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego, z całeej
duszy swojej i ze wszystkich swoich sił. Pwt 6,5 Bez miłości jest niemożliwe

oddawanie czci Bogu. Jego majestat jest najwyższą i suwerenną
domeną kultu, który powinien ustawić czowieka tak, aby rozumiał, że najważniesze

dla niego jest kochać i służyć Najwyższemu! On sam jest naszym ostatecznym
celem. Adoracja przysługuje tylko Jemu, nie wolno czcić w ten sposób nic i

nikogo, ani wewnątrz, ani na zewnątrz. Boga należy adorować i można to zrobić w
różnych okolicznościach. Tutaj w Gloria in excelsis słowo Adoramus te

przetłumaczono jako: Wielbimy Cię, wysławiamy Cię, choć mogło być: Adorujemy
Cię. Nie można jednak przejść przez wszystkie te wyrażenia nie zauważając
dokładności, powiązania i porządku, ale jednocześnie małości ludzkich słów

wobec tej Tajemnicy niepojętej, jaką jest Bóg w Trójcy Swiętej jedyny. Nie
moglibyśmy godnie wielbić Boga sami z siebie, gdyby Bóg sam nie przyszedł nam

z pomocą, aby to stało się możliwe, przez wprowadzenie nas przez łaskę do
wnętrza swojej własnej Istoty, abyśmy czcili Ojca przez Syna w Duchu Swiętym.
Kto to wszystko czyni? Bóg sam w Jezusie Chrystusie, który za sprawą Ducha

Swiętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem, aby to, co wyżej
powiedzieliśmy sobie, było możliwe. Błogosławieństwo, miłość, chwała i

dziękczynienie. Poznanie jest aktem umysłu. Błogosławieństwo jest wylaniem
serca przynoszącym nam miłość, łaskę i chwałę. Dzięki Wcieleniu Syna Bożego,
oddawanie czci Nieskończonego Bytowi, jako zasadzie wszystkich bytów,

stało się to możliwe. W Nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. Jestemy z Jego rodu,
bo tym, którzy Go przyjęli dał moc, aby się stali dziećmi Bożymi. Przez Niego
otrzymaliśmy wszystko, w nim jest nam dana chwała; i możemy żyć na Jego

chwałę. Nie możemy iść do Boga inaczej jak przez Niego z Nim i w Nim: Przez
Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie także możem oddawać Najwyższemu

Bogu całą cześć i chwałę Jemu należną; dlatego wszystkie nasze



myśli, nasze słowa i nasze działania są Jemu dedykowane przez TeDeum, czy przez
Gloria in excelsis. Chcemy, aby wszystko, co jest w nas, wszystko co zależy od nas,

było na służbie jego Majestatu, ponieważ otrzymaliśmy wszystko od Niego.
Gratias agimus tibi ... Dzięki Ci składamy. Tutaj słowo Eucharystia, czyli

dziękczynienie, jaki nazwano również Mszę świętą, kryje swój głęboki sens. Jest to
dziękczynienie przede wszystkim za Wcielenie Syna Bożego oraz wszystkie

następstwa tej Uni hipostatycznej. Trójcy Przenajświętszej tutaj, po kolei jest jakby
dana explozja tej wdzięczności Ludu Bożego. Bo wielka jest chwała Twoja, Panie
Boże, królu nieba, Panie Boże Synu Jednorodzony, Baranku Boży, który gładzisz
grzechy świata..Jezu Chryste z Duchem Swiętym w chwale Boga Ojca. „W tej

swojej wielkiej chwale, która promieniuje z natury ludzkiej połączonej z bóstwem,
w Jedynej Osobie Syna Jedynego, a jest to arcydzieło mądrości i mocy, dobroci i
miłosierdzia Bożego. Aby usłyszeć, co jest tą wielką chwałą, którą Kościół jest
tutaj rozradowany, aby dziękować prawdziwie Bogu, musimy pamiętać, że każde

słowo tego hymnu jest rozszerzeniem pieśni tych aniołów, którzy śpiewali
chwałę Bogu na wysokościach i pokój ludziom dobrej woli w czasie, kiedy

Jezus Chrystus pojawił się na świecie. Bóg przyniósł na ziemię naszą
nieskończoną chwałę boskiej ofiary, która dała nam pokój. Dziękujemy mu za to

obdarzenie nas wielką radością, że w Betlejem narodził się nam Zbawiciel,
którym jest Chrystus, Pan, dający nam takie wielkie błogosławieństwo. Łaska i

miłosierdzie od Boga przyjmowanie są często pojmowane jako przyczyniające się
dla Jego chwały. Wszyscy zgrzeszyliśmy i potrzebujemy miłosierdzia Bożego,
mówi św. Paweł Apostoł. Ale Bóg dał nam przystęp do swojej chwały i mocy,

mówi św. Piotr. Stało się z powodu okazanego nam miłosierdzia. Zatem większa
chwała Boża przyjmuje do swego łona okazanie wielkiego miłosierdzia. Chwałą
Boga jest żywy człowiek, mówi św. Ireneusz. „Bóg odpuszczając nam grzechy, i

udzielając nam chwały dzieci Bożych sprawia, że jakby przedłuża się i
„wybucha Jego miłosierdzie szczególnie w Tajemnicy jakby przedłużonego na nas
swego Wcielenia: Tojest wielka tajemnica miłości Boga, który ukazał się w ciele,

znalazł wiarę w świecie, wzięty został w górę do chwały. Można po prostu
powiedzieć, że będziemy dziękować za okzanie nam tak wielkiego

miłosierdzia przez całą wieczność. Teraz czynimy to na ziemiw Kościele Boga
żywego, w ogniu miłości,radości, pokoju i chwały naszego Boga, który nas
przyjmuje z powrotem,przebacza i włącza nas do grona swoich wybranych.

Chcemy Ci dziękować za Twoją wielką chwałę, który wybuchła w ratowaniu nas,
Panie Boże,przez niebiańskiego Króla, przed którym mieszkańcy ziemi są niczym.

Wszystkie wcześniejsze słowa są skierowane do trzech Osób Boskich, które są
następnie jasno wyrażone. Zaznaczmy tylko, że to dopiero na przełomie VIII/IX
wieku, wszystkie wersje łacińskie Gloria in excelsis starały się umieścić Ducha
Świętego w zakończeniu hymnu, który zapewne był cały natchniony przez tę



Trzecią Osobę Boską Trójcy Przenajświętszej! Kościół powołany został do
istnienia przez Syna Bożego, który jest jego Oblubienicą i Ciałem mistycznym.
Radością Kościoła jest rozmawiać ze swoim Oblubieńcem i przedstawiać mu
swoje potrzeby z ufnością, pełną czułości. Wewszystkie swoich wyrażeniach w

Gloria in excelsis pragnie on zaznaczyć swoją miłość i pobudzać swoich
członków do większej wiary, nadziei i miłości, aby przyciągnąć nowe osoby do
zbawienia, do poznania kim jest nasz Zbawiciel, że jest Pomazaniec Bożym i

Kapłanem par excellence, i poświęcony dla wielkiego dzieła pojednania.Z że jest
Barankiem Bożym, który złożył z samego siebie jedyną ofiarę, która jest miła
Bogu. Uwielbił przez nią Ojca, stając się Barankiem zabitym, przewidzianym

przez stworzeniem świata. Ten Baranek został ofiarowany dla „całej ziemi
przez Jego krew, przez krew tego Baranka Bożego, wszyscy ludzie mogą dostąpić

zbawienia. Faktem jest to, że Jezus Chrystus, przez swoje zmartwychwstanie,
biorąc nowe życie, staje się Kapłanem na wieki według obrządku Melchizedeka,
którego Ofiara została przyjęta jako woń przyjemna. Ty jesteś moim Synem, Ja

Ciebie dziś zrodziłem. Tesłowa Psalmu 2,7 ukazują go jako Króla wieków
nieśmiertelnego, któremu dana jest wszelka władza w niebie i na ziemi, któryy jest
dziedzicem wszystkich narodów i w Jego posiadaniu są krańce ziemi. Złożył On

ofiarę czystą i bez skazy, przez którą Bóg gładzi grzechy świata. Dalsze strofy
hymnu Gloria in excelsis zwracają się do Jedynego Pośrednika Nowego i

Wiecznego Przymierza, Jezusa Chrystusa, Kapłana i Baranka, który gładzi grzechy
świata,aby wysłuchał nasze bardzo pokorne modlitwy, poprzez słowo: eleison,
zmiłuj się nad nami. Widoczne jest tutaj pewne naleganie, według tego, co On
sam powiedział w Ewangelii: Proście, a otrzymacie, szukajcie, a znajdziecie,

kołaczcie, a otworzą wam. Jest tutaj istotny wymiar Mszy świętej, jako przebłagania,
prośby o zbawienie, nadziei na miłosierdzie i dar wiecznego życia w niebie. Jest

tutaj ukazana głęboka łączność między ustanowieniem w czasie Ostatniej Wieczerzy
Najświętszego Sakramentu i wszystkim, co się wydarzyło w Dniu Wielkiego Piątku

na Golgocie. Msza święta jest jednym i drugim wymiarem Tajemnicy Chrystusa.
Ona ma wpływ na wiernych w ich miłości do Chrystusa, który zatrzymał

niszczycielską moc grzechów świata, zatrzymał w takich właśnie konkretnych
okolicznościach, kiedy dokonał Ofiary przebłagalnej, zapowiadanej w Starym

Przymierzu, od początku Objawienia przez to, że: Paan Bóg sporządził dla
mężczyzny i dla jego żony odzienie ze skór i przyodział ich.

Rdz 3,21 Odzienie ze skór, więc przelana krew zwierząt, co potem będzie od
Mojżesza i Aarona wprowadzone w system ofiar przebłagalnych i całopalnych,

jako zapowiedź i przygotowanie Ofiary Jedynej, Chrystusowej. To nieskończona
miłość Boga mogła tylko sprawić i dokonała zazdrosna miłość Pana Zastępów.
Można to tak powiedzieć: Ponieważ jesteś w mocy wymazać grzechy świata,
Chryste zmiłuj się nad nami, kiedy siedzisz po prawicy Ojca. To tak jakbyśmy



mówili mu, że już zapłacił za nas, którzy teraz korzystamy osobiście z tego
wielkiego umorzenia i dostępu do Ojca, abyśmy doznali skutków Jego

miłosierdzia i Twojej świętej władzy. Święty Paweł mówi, że Jezus Chrystus siedzi
teraz po prawicy Boga, gdzie wstawia się za nami.Jezus Chrystus, w

związku z tym, że wypełnił doskonale wolę swego Ojca i zadośćuczynił za nas,
ma prawo powiedzieć do Ojca niebieskiego: wspomnij, Ojcze, na moją krew,

która jest ceną ich ponownego przyjęcia. Więc mówimy do Jezusa Chrystusa: Ty,
Panie, który siedzisz po prawicy Ojca po zapłaceniu za nas, który jesteś

prawdziwym Pośrednikiem dla nas, zmiłuj się nad nami i przyjm błaganie nasze,
którzy wołamy do Ciebie z ufnością, że otrzymamy upragnioną łaskę. Mając

zatem tak duże względy u Chrystusa Syna Bożego, który jest obecny w
najwyższym niebie, spodziewamy się z ufnością, że okaże nam swoje wielkie
miłosierdzie! Albowiem tylko Tyś jest Święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś
najwyższy... Tutaj Osoba Syna Bożego jest adresatem strofy hymnu, ale jako

Osoba Boska żyjąca w jedności z Duchem Swiętym i w chwale Boga Ojca. Tylko
Ty jesteś Święty, to znaczy, że w Tobie odnajdujemy wszystkich świętych jako

Twoich członków, którzy nie mają świętości z siebie samych i przez siebie samych,
ale wszystko mają z Chrystusem, w Chrytusie i przez Niego. Jesteś również tylko Ty

Panem, którzy ma taką samą władzę jak Ojciec Twój i Duch Swięty. Trójca
Przenajświętsza jest więc jedynym adresatem tego hymnu: Gloria in excelsis. Także

wszystko we Mszy świętej jest ukierunkowane na Jedynego
Boga,Trójcę Przenajświętszą.W przestrzeni tej Tajemnicy wszysko się odbywa.

Wobec Boga Stworzyciela i Odkupiciela: rzeczy widzialnych i niewidzialnych. Po
Gloria in excelsis, kapłan ze zgromadzeniem odnawia dialog: Dominus vobiscum.
Et cum Spiritu tuo. Pan z wami. I z duchem twoim. Jest tooparcie się nawzajem
na łasce Pana, poprzez wypowiedzenie wyrażeń, które często znajdują się w Piśmie

Świętym. Całe zgromadzenie chce w ten sposób modlić w tym samym
duchu, co kapłan z tą świadomością, że „ w tej sprawie, Pan jest z nimi w

wszystkimi modlącymi się się do Boga w Trójcy Swiętej jedynego’’, po tym jak
kapłan wypowie słowa: Módlmy się. Kapłan odmawia, jako przewodniczący

zgromadzeniu modlitwę zwaną kolektą. W rzeczywistości, słowo kolekta oznacza
spotkanie. I w tym sensie sama Msza święta jest nazywana Kolektą u Hieronima i

kilku innych autorów starożytnych, bo to oznacza Zgromadzenie, czyli zbiórkę ludzi,
którzy się zgromadzili. Ale słowo kolekta oznacza także zebranie razem,czy

podsumowanie. Chodzi tutaj o zebranie intencjii w jakich pragnie się Boga prosić.
Tu nie może być wątpliwości, aby zauważyć, że słowo kolekta czy kolekcja

intencjii, dla których wierni się zgromadzili na modlitwę oznacza jednomyślność z
księdzem; i duchowieństwo i wierni są zjednoczeni w modlitwie. Swięty Justin

napisał, że przewodniczący spotkania, czyli kapłan, modlił się według potrzeb i
według swojego oddania. Ale możemy poznać te wszystkie stare modlitwy dzięki



pracy starożytnych pisarzy kościelnych, świętego Klemensa, papieża, Świętego
Klemensa z Aleksandrii , św. Ireneusza , Orygenesa, itp. W czwartym wieku, są

wzmianki, że modlitwy te pochodzą z tradycji Apostołów, które rozniosły się po
całym świecie chrześcijańskim. Wszystkie kolekty starożytne skierowane były do

Boga Ojca, przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Czcimy Ojca przez Syna,
naszego Zbawiciela, który w trakcie swojego życia zawsze kierował swoje

modlitwy do swojego Ojca, również w szczególności przez ofiarowanie Jemu
świętej Ofiary dla uobecnienia tego samego Aktu Ofiary, którego dokonał na

krzyżu. Tak i my sami, jako chrześcijanie, nie możemy modlić się do Boga Ojca
inaczej jak tylko przez Jego Syna, ponieważ jest to nasz Pośrednik. Pochodzenie i
wyjaśnienie słowa:Amen. Do osób zgromadzonych należy odpowiedzieć : Amen,

i ratyfikować to wszystko, co ksiądz powiedział w kolekcie, według zwyczaju
Żydów i pierwszych chrześcijan. Amen, jest hebrajskie słowo użyte w celu

potwierdzenia, tego co wcześniej zostało powiedziane. Tak jest , czy też, tak ma
być, albo zgoda: jest to stwierdzenie, chęć lub zgoda. Gdy słowo Amen mówi się
po wznaniu prawd wiary, jak po Credo, to słowo to chce powiedzieć: to jest prawda.
Amen jest czasem tylko życzeniem, kiedy wiemy, że w modlitwie nie zobowiązują

nas niektóre rzeczy, ale tylko chodzi o spełnienie życzeń, jak na przykład, kiedy
kapłan modli się o nawrócenie narodów, o pokój dla zmarłych, o zdrowie ciała i
umysłu. Kiedy ksiądz odmówił modlitwę, która zobowiązuje nas do czegoś, to

wtedy Amen oznacza, że zgadzamy się, że jesteśmy zaangażowani. Kiedy po Ojcze
nasz, gdzie mówimy do Boga: Przebacz nam nasze winy, jako i my odpuszczamy... ,

itp, nasze Amen jest zgodą na przebaczenie urazów. Czytanie Pisma
świętego,lub śpiewanie. Jak modlitwy tak i Czytania mogą być recytowane lub

śpiewane. Kapłan ma zadbać o to, aby zgromadzenie liturgiczne otrzymało
odpowiednią instrukcję duchową.Gdy chodzi o

wpowiadanie słów Mszy świętej, kapłan odmawia tak, że rozumiane są zdania,
a nie słowa tylko, ponieważ jest to jednocześnie instrukcja dla

zgromadzonych.Podczas uroczystych Mszy świętych śpiewa. Początkowo
czytanie Pisma świętego była to funkcja lektorów. Później zostało to powierzone

sub-diakonom. Ewangelia zaś powierzona została diakonom. Pierwszy Sobór w
Toledo, zakładając tego rodzaju dyspozycje, kiedy mówi „sub-diakon, który ma

jakąś przeszkodę, zostanie wykluczony ze święceń, i pozostanie wśród nośników lub
czytelników, ale nie będzie czytał ewangelii. Amalarius w IX wieku, jest

zdziwiony, że takie stosowanie stało się tak powszechne w kościele Metz, gdzie był
diakon, ponieważ miał on udział w posłudze święceń. Ale to sub-diakoni spełniać

mieli tę silną funkcję czytania, która dała im długi żywot poprzez
pisma papieży i biskupów, odpowiadające na różne zapytania w tej sprawie:

Subdiakonom zarezerwana jest ta funkcja, że mają oni władzę czytać w Kościele
Świętego Boga. Taformuła jest w trzech papieskich pismach. W odniesieniu do



kościołów, gdzie nie ma subdiakonów, i gdzie kapłan jest sam przy ołtarzu, List
może być czytany lub śpiewany przez zwykłego wiernego, jako lektora ubranego
w komżę. Ponieważ w rzeczywistości nie zostali nigdy usunięci lektorzy, mimo

że dano tę władzę sub-diakonom, mają oni możliwość, aby wciąż dano im czytać
w kościele. Jednak biskupi i kapłani, słysząc nie dobrze wykonywane przez

subdiakona, czy lektora czytanie, czy Ewangelię czytaną przez diakona z powodu
dużej odległości od miejsca wykonywania, byli bardzo zaiteresowani, aby

zapoznać się z treśccią Czytań Pisma świętego. Papież Pius V,w swoim
drukowanym mszale w Rzymu w 1570 roku, dołączył do rubryk na uroczystą

Mszę świętą dla księży tę pomoc, by mieli przed oczami święte teksty, nie
wspominając o miejscu, w którym kapłan ma wtedy przebywać, po prostu

powiedziane jest, że odczytuje on szeptem to, co jest czytane wszystkim. Papież
Klemens VIII, w Mszale drukowanym w 1604 roku, wyjaśnione jest trochę
więcej na ten temat, jak to jest w chwili obecnej w ogóle. Wspomnijmy tylko
Mszał Rzymski, gdzie jest powiedziane, że celebrans powinien przeczytać

szeptem wszystko. Wszystko, co lektor czyta w szczególności należy także jemu
czytać także w ciszy i skupieniu.

Tapraktyka czytania Pisma świętego wzięła się z tradycji żydowskiej, synagogalnej.
Żydzi poznawali Objawienie Boże w dzień szabatu czytając Mojżesza i proroków, a
to jest bardzo wyraźnie zaznaczone w Dziejach Apostolskich. Pierwsi chrześcijanie
trzymali się też tej praktyki w swoich zgromadzeniach w niedzielę; przez wszystkie

wieki Kościoła, zanim Ofiara eucharystyczny była sprawowana, odczytywano
święte Pisma: u nas gdy się zbieramy razem, pisał Tertullian, mamy zwyczaj

czytać Pisma Boże. „ Czytając Stary Testament
staramy się go na nowo rozumieć, pisał święty Justyn, poprzez czytanie pism

proroków i Apostołów. To, co jest wszystkim serwowane
ma za zadanie potwierdzić wiarę. Tenodczyt dotyczący Apostołów czyli Listów
odnosi się powszechnie do Listów apostoła Pawła. Co najmniej od czwartego

wieku istnieje Lekcjonarz, czyli książka z czytaaniami, w której zaznaczono to,
co było konieczne, aby czytać codziennie. Były te dyspozycje przestrzegane co do
ich wyboru listów i Ewangelii w szczególności. Grzegorz z Tours pisał o starej

reguli,czyli porządku czytań, który musi być zachowwany w niedzielę na Mszy
świętej. Trzeba zauważyć jednak, że nie od razu reguła ta została przyjęta w całym
Kościele, jako dotycząca tylko ksiąg kanonicznych. W pierwszym okresie należały
tam także inne pisma, jak na przykład listy św Klemensa papieża, następcy Piotra,

które nie były trudne do odczytania w kościele, jako komentarze do czytań z Biblii.
W każdą niedzielę jednak brane są wszystkie Listy św.

Pawła lub innych Apostołów. Kościół starał się też przeczytać przed
Ewangelią pisma wzięte od posłańców Boga, czyli Proroków; to, co wydaje się iść

za przykładem Jezusa Chrystusa, który wysyłał niektórych swoich uczniów do



miejsc, gdzie sam potem miał zamiar iść. Lektor jest uprawniony do czytania
lub śpiewania tekstów, chocciaż pierwotnie chodziło raczej o dokonanie odczytu
głośno bez śpiewu; a podstument, na którym była umieszczona Księga Czytań,
nazwano mównicą: lectrinum, a czytelników: legeolum, od czasownika Legere,

czyli czytać.Gdy List jest wzięty od św. Pawła, to czytanie zwykle rozpoczyna od
słowa: Bracia, bo św. Paweł tak nazywa chrześcijan, i tych, do których sam pisał te

Pisma. Kiedy Kościół określił pewne Pisma jako Listy kanoniczne, bo to
wyrażenie jest często używane w stosunku do Listów: św. Jakuba, św. Piotra, św.

Jana i św. Judy. Wśród Żydów i wśród pierwszych chrześcijan, te odczyty były
pewnego rodzaju konferencjami, podczas których asystenci mogli usłyszeć

interpretacje i komentarze, jak to widać u św. Pawła i u Tertuliana. Nie długo
potem w wielu kościołach Francji pojawia się wersja śpiewana, w trakcie lub po

odczytaniu Listu, kompozycji w języku ojczystym: Były to zwykle wersety
Psalmów. Takzwane graduały. Kościół wybierał cały psalm lub niektóre wersety,

które później zostały tak nazwane, bo były recytowane lub śpiewane na
podwyżsueniu. Na stopień wstępowała osobam aby tę czynność wykonać, jak o

tym pisze Raban Maur w IX wieku. Tenpsalm, albo te wersety zwane Graduałami,
były śpiewane, czasami bez przerwy przez jednego śpiewaka, a czasem przez kilku
na przemian, a wszyscy odpowiadali razem. Graduały i Resposoria, kiedy

były śpiewane przez jedną tylko osobę miały charakter bardziej pokutny; w
związku z tym, czas spędzony w pokucie lub pamięci o tajemnicach Męki Jezusa

Chrystusa, rozszerzał tego rodzaju interwencje, czyli wykorzystanie śpiewu w
pewnej monotonii. Od X wieku wielu starało się śpiewać w ten sposób, którego

cechą było śpiewać z przeciąganiem, czyli powolnym i smutnym tonem; i,
zgodnie z tym nowym pomysłem, co było obserwowane w większości kościołów:

śpiewać psalm przez jednego tylko kantora. To przez wielu nie było
akceptowane, którzy chcieliby na przemian śpiewać we dwóch czy więcej; a nawet

włączać do wykonania części śpiewu także przez chór. Tego rodzaju inicjatywy
mogły się przebić w czasie, gdy Kościół jest w radości, jak na przykład w okresie

Wielkanocnym, którego niedziele ogłaszają pamiątkę zmartwychwstania jego
Oblubieńca, i na inne uroczystości, gdzie zwrotka jest śpiewana przed i po słowach:
Alleluja, Alleluja, kiedy to wszyscy wobec wszystkich podnoszą głos, nie tylko chór,

ale i całe zgromadzenie wiernych może się wypowiedzieć i wyśpiewać.
Alleluja, jest to hebrajskie słowo, które znaczy: chwalić Boga, ale

jednocześnie wyraża wypływ lub eksplozję radości, i nie znalazło się inne słowo,
które mogłoby to hebrajskie słowo zastąpić, ani w słowniku greckim ani łacińskim;

więc doszło do zachowania tego słowa: Alleluja, w języku oryginalnym, czyli
hebrajskim. Przez cały czas musimy chwalić Boga; i rzeczywiście, nawet wtedy,
gdy Kościół każe nam opuścić Alleluia w czasie Wielkiego Postu, pozwala nam

powiedzieć: Gloria Tibi, Domine. Chwała Tobie,



Panie, Królu wiecznej chwały. Jest to treść słowa: Alleluia, ale nie ma w tym
wylania czy eksplozji radości, którą to słowo inspiruje i wyraża. Eksplozja radości,

która nigdy nie przestaje mieć miejsca w niebie, tutaj na ziemi jest stonowana
przez rozważanie boleści, męki i cierpień, jakim jest często nawiedzany człowiek
w tym doczesnym i ziemskim życiu. Chcąc uczcić radość ostatecznego rozkwitu

Kościoła lub nowego Jerusalem, Pismo święte mówi: „słychać tam wtedy
nieustanny śpiew Alleluja. Swięty Jan pisze o tym w Apokalipsie, że jest to pieśń
z nieba i w tym celu, przywołuje tę pieśń czyli śpiewa Alleluja Kościół w wielkie
uroczystości, gdzie wcześniej obejmuje on w nadziei swój udział w
niebiańskiej radości. Żydzi recytowali psalm z Alleluia, kiedy odnawiali co roku

Pamiątkę spożywania baranka paschalnego, i wstępowali do Jerozolimy i do
Świątyni, kiedy on jeszcze istniała. Chrześcijanie bardzo dobrze i umiejętnie
wyciągnęli stamtąd to wyrażenie do swojego użytk aby powiedzieć i śpiewać

Alleluja w czasie Wielkanocnym i w każdą niedzielę, która ma za zadanie
odnowić pamięć o zmartwychwstałym Jezusie Chrystusie, naszej prawdziwej Paschy.
I jak przez wersety, które poprzedzają i następują po tym słowie Alleluja, sięgamy do

Psalmów, to możemy również nadal naśladować Izraelitów, którzy w swoich
zgromadzeniach często śpiewali psalmy, które zaczynały się i kończyły przez śpiew

tego słowa: Alleluja, Alleluja. Ten zwyczaj Kościoła, aby śpiewać Alleluia
objaśniony został dokładnie przez św.Augustyna w kilku miejscach jego

Komentarzy do Psalmów, jako stosowany od najwyższej starożytności. Nie mówimy
Alletuia przed Wielkanocą, bo to czas męki Jezusa Chrystusa, pisze ten święty autor,

i życie doczesne wyznacza nam czas cierpień na tej ziemi. Zaś zmartwychwstanie
oznacza szczęście, którym będziemy się cieszyć pewnego dnia i to już na zawsze.

To jest powód , pisze św.Augustyn, że w czasie
wielkanocnym śpiewamy wiele razy: Allelula, aby chwalić Pana, za tę

ekscytującą i pełną nadziei nowinę, którą dał nam Bóg, poprzez
zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Ale, pisze on, należy zrobić wszystko, aby całe

nasze życie, a nie tylko język nasz śpiewał chwałę Panu. Niech Go w was chwali
także„ głos waszego sumienia, wasze całe życie i wasze działania.»

Można zauważyć, że pierwsze Alleluja zawsze było traktowane jako wezwanie do
wypełnienia woli Bożej; czyli dopiero drugie Alleluja było radosnym okrzykiem,
lub eksplozją radości dla wszystkich osób, które ożywiała chęć aby chwalić Boga.

My połączyliśmy to, przez tysiąc lat, i śpiewamy najpierw Psal z refrenem,
mającym to pierwsze znaczenie, aby na koniec zabrzmiało to słowo: Alleluia wiele

razy powtórzone przed Ewangelią, czasem i po jej usłyszeniu, aby ogarnęło
wszystkich wesele i radość, z powodu wielkich dzieł Bożych, które zostały w

Liturgii Słowa przypomniane i uobecnione, tak że wszyscy mamy chęć i entuzjazm,
aby dodać swój głos i wyrazić otwarcie radość, którą się czuje w
tych uroczystościach. Wyjaśnić nam trzeba teraz temat tak zwanych Sekwencji w



niektórych uroczystościach.

Była to starożytna twórczość w postaci prozy. Sekwencja do Ducha Swiętego:
VeniSancte Spiritus. Tak jest już nazywany tekst wykonywany w pierwszy
dzień Zielonych Świątek w Rzymie, za papieża Piusa V,oraz w Paryżu i w niemal

wszystkich kościołach we Francji i Niemczech, na początku XVII wieku.
Veni, Sancte Spiritus. Wśród tych, którzy tworzyli tego rodzaju utwory jest św.

Tomasz z Akwinu. Swięty Tomasz jest autorem sekwencji: Lauda Sion. Na zlecenie
dominikanów, w roku 1294. Tasekwencja została wprowadzona do Mszy świętej w

Mszale w Paryżu i kilku innych kościołach, na początku XVII-wiku.
Dominikanie w Salamance w 1576 roku wprowadzili je regularnie do swoich
nabożeństw.Ale nie zwracając uwagi na przyczyny wprowadzenia sekwencji,

przypomnijmy, że obecnie są jeszcze trzy stosowane: W Wielkanocną Niedzielę, w
Niedzielę Zesłania Ducha Swiętego, oraz w Uroczystość Najświętszego Ciała i

Najświętszej Krwi Pana Jezusa. Taostania sekwencja została stworzona przez św.
Tomasza z Akwinu, na prośbę Papieża ówcześnie kierującego Kościołem i Liturgią

łacińską. WeMszy świętej, której sens pragniemy tutaj poznać i zrozumieć,
następuje teraz: Przygotowania do czytania Ewangelii. Księga Ewangelii,czyli

Ewangeliarz, którą się kładzie na ołtarzu na początku Mszy świętej, zostanie teraz
przeniesiona na miejsce, skąd zostanie odczytany fragment Ewangelii przez diakona,
jeśli jest lub kapłana; diakon prosi kapłana o błogosławieństwo, a kapłan odmawia
modlitwę: Panie oczyść serce i wargi moje, abym godnie głosił Twoją Ewangelię.

Czytanie Ewangelii jest powierzone diakonowi. Gdy nie ma diakona, czyni to
kapłan. Kapłan też był i jest na zawsze diakonem, zanim został prezbiterem. Jest

wciąż diakonem, i jako diakon wykonuje tę czynność liturgiczną czytania Ewangelii,
kiedy nie ma diakona stałego, czy też takiego, który przygotowuje się do przyjęcia

święceń prezbiteratu. Na Mszych uroczystych diakon niesie księgę Ewangelii i
kładzie ją na ołtarzu. A teraz prosi kapłana o błogosławieństwo dla tej

czynności:Pobogosław mnie ojcze. Potem bierze Księgę i idzie na miejsce, gdzie
wykonuje Czytanie Ewangelii.Kościół chciał, aby ta Księga Ewangelii mogła

reprezentować Jezusa Chrystusa, którego lud Boży jakby widzi oczami widząc tę
świętą księgę, która zawiera jego boskie słowa. Podczas pierwszych Soborów

powszechnych, Księga Ewangelii była umieszczona na widocznym miejscu tak, że
Jezus Chrystus, który uczy nas, poprzez Ewangelię przewodniczy posiedzeniom i
jest obecny, jako światłość i reguła. Przez to Słowo Boże zaczyna się święte

działanie ofiary, dlatego jest Księga Ewangelii niesiona do ołtarza, który powinien
reprezentować Jezusa Chrystusa. W Ewangelii On nakazał nam , żeby składać tę

Ofiarę, aby odnowić pamiątkę jego męki, śmierci i
zmartwychwstania. To rozumienie jest zaznaczone w liturgii św. Jakuba, św. Bazylego

i św. Chryzostoma; i było zachowane od najdawniejszych czasów w Kościele
łacińskim. Idąc od zakrystii do



ołtarza, celebrans idzie tam śladem Księgi Ewangelii. Amalaire napisał o tym tak:„W
ten sposób mają ją przed sobą, jak i zawsze mają ją w umyśle i w sercu». Przy

pocałunku ołtarza jest na nim Księga Ewangelii, która pozostaje na ołtarzu
aż do chwili, gdy diakon bierze ją, aby czytać. W następstwie możliwości

drukowania ksiąg Księgi Ewangelii nie niesiono do ołtarza na początku Mszy, bo
umieszczno tam mszał, który zawiera w sobie księgę Ewangelii, obok tego

wszystkiego, co było napisane w samych księgach Mszy świętej; nieraz były cztery
różne książki wykorzystywane podczas wielkich uroczystości. Pierwsza zawierała

Ewangelie; druga książkę biskupa i kapłana, która została nazwana
Sakramentarzem lub mszałem, w których istniały już tylko modlitwy, przedmowy

i błogosławieństwa; trzecią był Lekcjonarz lub jego fragmenty, które zawierały
czytania na różne okresy roku, które miały być odczytywane przez subdiakonów lub

lektorów; a czwartą był antyfonał lub zbiór wszystkiego, co było do wykonania
przez chórzystów, jak np. Introit, Graduał, czy Psalm, pieśmń na Ofiarowanie i
Komunię; nazwa tej książki mogła być też inna, w której można było umieścić

wszystko, co było śpiewane. Panie oczyść moje serce, modli się diakon, czy kapłan
do dzisiaj przed czytaniem Ewangelii. Słowo Boże wymawiane i pisane ma być

przede wszystkim przechowywane w sercu. Zachowaj, Panie swoje słowa w moim
sercu, prosił król David. Tesłowa Boże autora samej świętości muszą być

przechowywane w czystym sercu, i o to powinniśmy modlić się do Boga, ponieważ
czystość serca jest potrzebna, a nawet konieczna. Prosi też diakon, czy kapłan, aby

Bóg zechciał także oczyścić jego wargi. Oprócz czystości, z jaką serce musi
przyjmować i zachować święte słowa, od tych którzy mają je ogłosić, wymaga się,
aby mieli także czyste usta, a więc i wargi i byli bez winy we wszystkich swoich
słowach, jak również, w swoich działaniach, bo są ciałem Boga, który mówi do
grzesznika: Dlaczego wymieniasz moje przykazania sprawiedliwości, i dlaczego
mówisz o moim przymierzu, ty który nienawidzisz karności? Izajaszowi, który
mówił: Jestem człowiekiem o nieczystych wargach, i mieszkam wśród narodu o

nieczystych wargach, Serafin przyleciał do niego, trzymając w ręce węgiel
rozrzarzony pochodzący z ołtarza, i dotknął jego wargi i usta, mówiąc: Dotknęło to
twoich warg, jesteś oczyszczony, zmazany jest twój grzech. Przykład ten pokazuje

potrzebę, jaką mamy, aby prosić o oczyszczenie przez miłosierdzie Boże naszych ust,
abyśmy mogli godnie głosić święte słowo.

Diakon, otrzymuje łaskę głoszenia Ewangelii. Najpierw więc prosi celebransa:
Pobłogosław mnie ojcze. Pobłogosławić to życzyć dobra. Mówiąc do Boga, aby
być pobłogosławionym, to prosić o łaski, których potrzebujemy; a gdy jest to

prośby skierowana do człowieka, to jest on proszony o modlitwę za nas, abyśmy
otrzymali błogosławieństwo od Pana. Diakon prosi o modlitwę biskupa lub

kapłana, aby mógł godnie i prawidłowo głosić Ewangelię Bożą. Celebrans zaś
błogosławi go w imię Ojca i Syna i Ducha Swiętego. On zaś przyjmuje



błogosławieństwo Boże wypowiadając słowo:Amen. Niech tak będzie, niech tak
się stanie. Diakon prosił Boga, aby mógł godnie głosić Ewangelię i ksiądz
celebrans przez swą posługę błogosławieństwa jakby ogłaszał zgodność z

przepisami świętego szafarza, że jest on odpowiednio usposobiony, z wymaganą
pobożnością, czysty i skromny, tak, że wszyscy, którzy usłyszą z jego ust
Ewangelię Chrystusa będą mogli być zbudowani. Głoszenie z godnością

Ewangelii oznacza poinformować zgromadzenie o czystości, miłości i świętości
blisko nas będących boskich słów naszego Pana Jezusa Chrystusa, których

działanie nas oczyszcza, napełnia miłością i uświęca, na skutek złożonej przez
Niego Ofiary. To przez Niego spełnia się to wszystko, o co prosimy we Mszy

świętej. Jest to pragnienie z jakim każdy celebrans jako kapłan stoi przy ołtarzu z
władzą danej mu przez Ojca, Syna i Ducha Świętego i z misją orędownika w

intencjach wiernych, aby każdy mógł uzyskać swoje łaski niezbędne do życia
chrześcijańskiego ze względu na krzyż Jezusa Chrystusa, który wyraża

jednocześnie znak Bożego miłosierdzia. Diakon, odbierając błogosławieństwo
kapłana, całuje go w rękę, aby zaznaczyć swój szacunek i wdzięczność.Tak było
kiedyś.W uroczystości, podczas których zwykle można śpiewać Ewangelię,

można też użyć przy jej głoszeniu kadzidło i świece.Kadzidło powinno być
pobłogosławione przez celebransa w kadzielnicy, zanim diakon poprosi o

błogosławieństwo. Asysta ją niesie i dwóch akolitów idzie ze świecami. Diakon
niesie Księgę Ewangelii, aż do miejsca gdzie ma on ją śpiewać i dokonuje jej

okadzenia w środku, na prawo i na lewo. Wymowa kadzidła jest w
błogosławieństwie przez kapłana, i odnosi się do księgi Ewangelii, która zaiwiera

woń nieśmiertelności, jakby perfumy niebiańskie, których wydychanie jest
znakiem wdychania Boga, którego zapach przenika serca przez coraz większą i

głębszą znajomość świętej Ewangelii. W starożytnej Mszy świętej, biskup Meaux,
z nadrukiem w dodatku z Sakramentarza św. Gregorza, w czasie błogosławienia

kadzidła w kadzielnicy przed czytaniem Ewangelii, odmawiał tę
modlitwę: „ Niech Pan raczy wypełnić nasze serca zapachem swoich

niebiańskich natchnień, aby potrafiły zrozumieć i spełniać nakazy Ewangelii».
Swiece zostały wniesiona, jak pisze św. Hieronim i św. Izydora, na znak radości,
którą daje nam święta Ewangelia, iż możemy poznawać, że Jezus Chrystus jest

światłością prawdziwą, która oświeca nas swoim słowem. Ewangelia,
poprzedzona więc kadzidłem i światłem, zaprasza nas do uznania Jezusa

Chrystusa jako aromatu i świetła naszych dusz. Według greckich liturgii, kiedy
diakon niesie świętą Ewangelię w procesji, przchodząc przed ołtarzem, celebrans,

który zatrzymuje się koło ołtarza, zwraca się do zgromadzenia i mówi głośnym
tonem: Tojest mądrość : niech się radują święci: słuchajmy Ewangelię. W Paryżu

i kilku innych kościołach we Francji, sposób, w jaki diakon niesie
Ewangelię sprawia, że asystenci okazują jej wielki szacunek, jak gdyby



chodziło o Kogoś. Diakon opuszcza ołtarz, aby przejść do miejsca głoszenia
Ewangelii, poprzedzony krzyżem, dwoma akolitami nisącymi świece, asystentem

niosącym kadzidło, jeśli w ogóle się je używa, i unosi Ksiągę Ewangelii bardzo
wysoko wznosząc ją w swych rękach, więc całe zgromadzenie może ją zobaczyć; i

tak długo, jak trwa ta procesja, widzimy tę świętą księgę, i wszystkich tych, w
pobliżu: czyli reszta duchowieństwa, które stoi i oddaje jej szacunek icześć.

Niesiona jest Księga Ewangelii do miejsca, gdzie jej czytanie może być słyszalne dla
całego zgromadzenia liturgicznego. Komu najpierw pokazać Ewangelię, i
wypowiedzieć orędzie, które ma zostać ogłoszone. Była w starożytności

różnorodność w celu określenia po której stronie, i w jakim kierunku, powinno się
czytać Ewangelię. Według wszystkich starożytnych liturgii aż do połowy IX wieku,

kiedy diakon doszedł na miejsce, gdzie miał czytać Ewangelię, kierował się na
południe, w stronę mężczyzn; bo to oni przede wszystkim mieli usłyszeć ją, i
zrozumieć przyczynę danej uroczystości. Wiatr południowy, który jest

miękki i ciepły, oznaczałby tchnienie Ducha Świętego, który udostępnia Słowo
Boże, jak wiatr, który łagodnie rozgrzewa duszę i przenika ogieniem Bożej miłości.

Północny wiatr, przeciwnie, jest suchym i zimny wiatrem, jakby oddechem
złego ducha, który wysusza serca i usztywnia je przeciwko miłości

Boga. Ale jak podaje Remi z Auxerre, Pismo Święte ma w sobie taką usługę, aby
rozproszyć północny wiatr. Przez około dziewięciu stuleci, czytając Ewangelię

przez zwrócenie się ku lewej stronie kościoła, który jest zwykle od strony północnej,
Kościół starał się pokazać, że Słowo Boże posiada w sobie tę moc, aby

rozproszyć złe skutki oddechu złego ducha z północy, i powiedzieć diabłu: idź precz
szatanie.Te uwagi o kierunkach przystają do czasów, kiedy chrześcijanie budowali

swoje świątynie ze zwróceniem się na Wschód, skąd wzeszło Słońce
Sprawiedliwości, Jezus Chrystus. Wykorzystanie tych okoliczności ma znaczenie

drugorzędne w stosunku do faktu, że chrzeeścijanie mają się
przede wszystkim stosować do świętego słowa Bożego, które jest dla

zgromadzenia liturgicznego jakby Boskim tchnieniem, które ściga i gładzi wszystko,
co diabeł usiłował zasiać i zaproponować ludzkim sercom, w

ostatnim czasie ich życia. Korzystanie z szacunkiem z tej Księgi Ewangelii wiąże
się także z jej okadzeniem na początku i ucałowaniem, na końcu. Ewangeliarz

umieszczony na pulpicie przed nim diakon, według rytu rzymskiego, okadza przez
trzy ruchy, jeden w środku, jeden w prawo, a trzeci w lewo, aby pokazać , że jest on

źródłem słodkiej woni słowa Bożego, która może być rozlana w naszych
umysłach, abyśmy roznosili wszędzie zapach poznania Boga, według słów św.

Pawła. Istnieje starożytny zwyczaj ucałowania Księgi Ewangelii po odczytaniu z
niej. Jonas, biskup Orleanu w IX wieku, mówi o tym, jako praktyce starożytności.

«biskup, kapłani i wszyscy duchowni składali pocałunek na Ewangeliarzu, z
którego było czytanie Ewangelii. I dlaczego taki gest, jeśli nie na cześć tego, w



Którego się wierzy, że są to Jego słowa? „ Tonie wystarczy wierzyć i wyznawć,
trzeba te święte słowa również otaczać szacunkiem i miłością. Wśród gestów,
które obserwuje się zarówno w dni świąteczne jak i powszednie, jest ten

właśnie pocałunek Księgi Ewangelii, podczas gdy okadzenie i towarzyszenie
zapalonych świec spotyka się tylko przy Mszach świętych uroczystych. Całując

Ewangelię, pragnie się ją czytać i słuchać, oraz korzystać jak najpełniej z jej
owoców. Dlatego przy zwykłych i uroczystych Mszach świętych, gdy jest tylko
kapłan, który według rytu rzymskiego zawsze czyta wtedy Ewangelię, zawsze

kieruje on do Boga prośbę o błogosławieństwo, mówiąc: Pobłogosław mnie, Panie
Boże, abym godnie głosił Twoją Ewangelię.Te słowa modlitwy oczywiście ksiądz,

który ma czytać Ewangelię, nie zwraca się o błogosławieństwo do innych kapłanów,
lecz bezpośrednio do Boga, podczas gdy diakon prosi kapłana celebransa o

modlitwę i błogosławieństwo dla tej czynności. I kapłac mówi wtedy: Niech Pan
będzie w sercu i na ustach twoich, abyś godnie mógł głosić Jego Ewangelię w imię

Ojca i Syna i Ducha Swiętego., Podczas tej modlitwy kapłani asystenci mogą
powiedzieć do Boga: Panie, niech nasze umysły i nasze serca będą zawsze otwarte

na słowo Twoje, daj nam mądrość i łaskę jego przyjęcia i zrozumienia, oraz ukochać
jego praktykę w życiu naszym. Czytanie Ewangelii rozpoczyna się od pozdrowienia:
Dominus vobiscum. Et cum Spirirus tuo. Pan z wami. I z duchem twoim. Życzymy

sobie wzajemnie, aby Bóg, który jest
obecny pośród nas, zechciał przemówić do naszego serca, tak , aby dźwięki

świętych słów nie zatrzymały się tylko w naszych uszach. Następnie kapłan czy
diakon wypowiada słowa wprowadzające: Początek Ewangelii według...lub: Słowa

Ewangelii według...czy też w Niedzielę Męki Pańskiej: Męka naszego Pana Jezusa
Chrystusa według...Trzyletni cykl Czytań Ewangelii sprawia, że trzy razy w ciągu

roku w różnych porach jest to słowo: Początek Ewangelii... Ewangelia św.
Jana, który przedstawia wieczne pochodzenie Jezusa Chrystusa, jako Słowa

Wcielonego, gdy zaczyna się czytać tę Ewangelię, padają zawsze słowa: Na
początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Sw.Mateusz
zaczyna od Genealogii przyjścia Mesjasza w czasie. Zaś św. Łukasz, i św. Marek
rozpoczynają Ewangelię poprzez zapoznanie się z historią Jana Chrzciciela jego
poprzednika. Podczas wypowiadania słów: Początek lub Słowa Ewangelii, ksiądz

(lub diakon) wykonanuje kciukiem znak krzyża na początku Ewangelii; a następnie
razem wszyscy zgromadzeni czynią na czole, ustach i piersiach znaki krzyża

świątego. Są to znaki krzyża czynione kciukiem, ponieważ wydaje się to łatwiejsze
to zrobienia. Odbywa się to na początku Ewangelii, którą czyta się ją, jak wierzą

chrześcijanie, że przez zasługi Męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa.
Krzyż Chrystusa sprawił, że to czytanie jest skuteczne i owocne dla nas i dla

naszego zbawienia. Czyli przez znak krzyża chcemy zaznaczyć, że nie wstydzimy
się Ewangelii Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego; na



czole, bo poznajemy Go umysłem, na ustach, bo wyznajemy Go słowem, na piersi,
bo przyjmujemy Go sercem. Albo powiedzmy tak: Czyniąc znak krzyża na czole, i
sercu, i ustach, chcemy jakby wydrukować Jezusa Chrystusa i Jego święte słowa
w pamięci naszych umysłów, w naszych sercach, i na naszych ustach: w umyśle tak,

że mamy do czynienia ze świętymi instrukcjami o tym, że Jezus Chrystus
przyszedł, aby dać nam Królestwo swoje; w naszych sercach dlatego, że możemy

osiągnąć nasze przywiązanie do Niego; i na naszych ustach, które uwielbiają
mówić o Nim zawsze i wszędzie.Czyniąc ten znak krzyża, wszyscy mówią

jednocześnie Gloria tibi, Domine, Chwała Tobie, Panie. Chwalimy Cię Panie, który
jesteś naszym światłem, i zechciałeś dać nam środki niezbędne do pracy dla
naszego zbawienia. I tak stojąc teraz, aby słuchać Twojej Ewangelii,

możemy powiedzieć, że chcemy wejść w ducha tych wszystkich Tajemnic Twoich:
Wyrzeźbij, Panie, z racji swojego krzyża, prawdę o swojej Ewangelii w mojej

głowie, w moim sercu i w moich zmysłach: tak, abym zawsze był gotów wykonać
niezwłocznie wszystkie rozkazy, i słuchać Twojej woli z miłością.

Postawa stojąca wyraża szacunek i gotowość. W postawie stojącej od starożytności
Kościół słucha Ewangelii Chrystusowej, z największą czcią i gotowością

praktykowania. Kościół naucza nas i ostrzega nas, że musimy słuchać słowa
Bożego z takim samym szacunkiem, z jakim otaczamy Najświętsze ciało Jezusa
Chrystusa w postacich Euchrystii. Boski Zbawiciel o tym bardzo jasno dał do

zrozumienia, z jakim szacunkiem musimy słuchać jego słów, kiedy powiedział, że
szczęśliwi są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i zachowują je. Było to słowo

wypowiedziane w odpowiedzi na zawołanie pewnej niewiasty z tłumu:
Błogosławione jest łono, które Cię nosiło i piersi, które ssałeś. On, który miał

Matkę Boską, która doskonale słuchała Jego słowa i zachowywała w swoim sercu,
zwrócił uwagę wszystkich na to, co jest najważniejsze w życiu. Owszem, dzieło
jej łona i posługa jej piersi są ważne, ale najważniejsze u Maryi Dziewicy i u nas,

jest to, z jaką wiernością czcimy i wprowadzamy w nasze życie Boskie Słowo,
które ma moc zbawić nasze dusze, i ciałom naszym przynieść nadzieję

zmartwychwstania w dniu ostatecznym. „Pozwól nam usłyszeć Ewangelię, mówi
Augustyn, jak gdybyś Ty sam mówił do mnie; powiedziałeś bowiem, że szczęśliwi ci,

którzy nie widzieli, a uwierzyli „ Wielu z tych, którzy mogli Go zobaczyć stanie
zobaczyć, potem należeli do tych, którzy odważyli się skazać Go na śmierć; i

wielu z nas, którzy nie widzieli, a uwierzyli należy do jego wienych uczniów.
Cenne jest słowo, które wyszło z jego ust i zostało napisane dla nas, a teraz jestdla
nas recytowane, i dla tych, którzy po nas przyjdą. Słowo Pana się nie zmienia, tak

jak Pan jest zawsze taki sam: Wczoraj i dziś, i aż na wieki. Jego
zmartwychwstałe ciało może być w jednym miejscu, jego Słowo jest wszędzie.

Słuchać Pana i nie utracić ani jednego słowa, powiedział Orygenes jest
najpiękniejszą sztuką; dlatego, uczestnictwo w Eucharystii zależy od zadbania o



przyjęcie Bożego Słowa. Ostrożnie i w takim stopniu, aby nie uronić go w żadnej
części. Czy ja wierzę, że to jest podobnie szkodliwe: zaniedbywać jednego słowa
Jezusa Chrystusa, jak zaniedbywać cząstki jego najświętszego ciała? Pożywając

Ciało Jezusa Chrystusa, żyjemy Jego Duchem, twierdzą autorzy VIII wieku. Lecz
jest to nie tylko ten chleb i wino konsekrowane na świętym ołtarzu, ale także

Ewangelia jest tym ciałem Jezusa Chrystusa. Akiedy czytamy lub słyszymy
Ewangelię, jesteśmy jak dzieci w rodzinie, które siedząc wokół stołu Pańskiego
spożywają chleb z nieba. Jest to więc bardzo ważne dla wszystkich: słuchanie
Ewangelii, tak że powinniśmy jak Samuel powiedzieć : Mów, Panie, bo sługa

Twój słucha, i musimy być gotowi, aby poczuć tę samą pasję, którą odczuli
zniechęceni dwaj uczniowie Jezua Chrystusa idący do Emaus, którzy wyznali

potem: Czyż serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i Pisma
nam wyjaśniał? Nie wolno nam zapominać o pouczeniach świętych, takich jak na
przykład św.Antoni, dotyczących głoszenia Ewangelii w Kościele, abyśmy starali
się o wprowadzenie w życie prawd, które nam zostały przypomniane. Zaraz po

odczytaniu, czy odśpiewaniu Ewangelii, kapłan lub diakon wypowiada słowa: Oto
słowo Pańskie i całuje Księgę, aby wyrazić w ten sposób szacunek, radość i miłość,

za natchnione Boskie słowa, zas asystenci i zgromadznie wypowiada: Laus Tibi
Christe.Chwała Tobie Chryste. Jest to słuszne i sprawiedliwe, abyśmy chwalili

Pana Jezusa Chrystusa, który przez swoje słowa i czyny zechciał rozwiać
ciemności błędów i prowadzi nas w ten sposób do całej prawdy. Ksiądz, który

przeczytał Ewangelię wypowiada jeszcze następujące słowa: Niech słowa
Ewangelii zgładzą nasze grzechy. Kościół oferuje w tym miejscu okazję
zgładzenia grzechów powszednich. Sakrament pokuty, zawsze jest konieczny dla
odpuszczenia śmiertelnych grzechów, które muszą być wyznane w przyjęciu tego

sakramentu. Lecz grzechy powszednie mogą być zgładzone w różny sposób,
także właśnie przez słuchanie słowa Bożego, a zwłaszcza Ewangelii Jezusa

Chrystusa. Słowo Boże usłyszane, aby mogło być przyjęte z radością i
zachowane w sercu, aż do wydania owoców świętego życia zgodneg z Ewangelią,
czyli Wolą Boga, potrzebuje pewnych wyjaśnień ze strony diakona czy kapłana, co

jest nazwane Homilią. W niedziele i święta, jest głoszona Homilia wiernym,
czasem i w ciągu tygodnia, zwłaszcza w okresach liturgicznych zwanych mocnymi.
Nie będziemy tutaj rozważać tego elementu Mszy świętej, aby zachować pewien
rytm naszego wchodzenia w ducha Liturgii Katolickiej. Całe to rozważanie jest w
pewien sposób ukierunkowane na rozumienie tajemnic Bożych, które uobecniają

się podczas Ofiary Eucharystycznej. Niech nam wystarczy do tego HOMILIA
nieznanegoAutora z drugiego wieku, zamieszczona w Liturgii Godzin t.IV s.395n,

s.400n, s.403n, s.406n, s.410n, s.413n, s.416n.
PALLOTINUM 1988. Oddaje ona, moim zdaniem, doskonale istotę tego ważnego

Elementu Mszy świętej.



Bracia, odnówmy naszą wiarę w Chrstusa Jezusam prawdziwego Sędziego
żywych i umarłych; pamiętajmy o wielkości naszego zbawienia. Jeśli bowiem

pomniejszamy znaczenie Chrystusam pomniejszamy również to, co spodziewamy
się otrzymać. Ci, którzy lekceważą otrzymywane pouczenia, grzeszą; grzeszymy
także i my, jeśli nie zdajemy sobie sprawy przez kogo, skąd i dokąd zostaliśmy

wezwani oraz jak wiele wycierpiał dla nas Pan nasz Jezus Chrystus. Czymże więc
odpłacimy się Panu? Jakiż owoc godzien jest daru, którym nas obdarzył? O, jakże
bardzo jesteśmy Mu dłużni! On nas obdarzył światłem; ocalił, gdyśmy ginęli; jak
Ojciec nazwał nas swymi dziećmi. Jakiż hołd, jakąż odpłatę powinniśmy złożyć

jako wynagrodzenie za wszystko, cośmy otrzymali? Byliśmy nierozumni,
czciliśmy kamienie, drzewa, przedmioty ze złota, srebra i żelaza, sporządzane

ręką ludzi; całe nasze życie było właściwie śmiercią. Byliśmy pogrążeni w mroku,
zaślepieni całkowicie, a oto odzyskaliśmy wzrok i dzięki Jego łaskawości

oddaliliśmy ciemność, która nas otaczała. Pan zmiłował się nad nami. Kiedy ujrzał
nas zabłąkanych i ginących, nie mających żadnej, poza Nim, nadziei ocalenia,

wybawił nas wiedziony miłosierdziem. Powołał nas, gdy jeszcze nie
istnieliśmy; zechciał, abyśmy przeszli z nicości do istnienia! « Raduj się, niepłodna,
któraś nie rodziła; wołaj z radości i wykrzykuj, któraś nie doznała bólów rodzenia;

bo liczniejsi są synowie porzuconej niż synowie tej, która ma męża ». Słowa: «
Raduj się, niepłodna, któraś nie rodziła » - odnoszą się do nas. Niepłodny

bowiem był nasz Kościół, zanim zostały mu dane dzieci. Słowa zaś: « Wołaj z
radości, któraś nie doznała bólów rodzenia » - zachęcają, abyśmy w szczerości

zanosili nasze modlitwy do Boga i nie upadali na duchu, jak niewiasta doznająca
bólów.A znowu słowa: « bo liczniejsi są synowie porzuconej niż synowie tej,

która ma męża » - oznaczają, że naród nasz wydawał się opuszczony i porzucony
przez Boga; teraz zaś, skoro uwierzyliśmy, staliśmy się liczniejsi od tych, których

uważano za czcicieli Boga. Na innym także miejscu mówi Pismo: « Nie
przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników » . Chrystus mówi tak,

aby wykazać, iż pragnie zbawić ginących. Rzeczą naprawdę wielką jest bowiem
podtrzymywanie nie tego, co stoi mocno, ale tego, co upada. Tak też i Chrystus
chciał « zbawić to, co zginęło », i ocalił wielu, bo przyszedł i wezwał nass, gdy

szliśmy już ku zagładzie. Pan okazał nam swe wielkie miłosierdzie nade wszystko
w tym, że jako istoty żywe nie składamy ofiar ani nie czcimy bóstw marnych, lecz

przez Chrystusa poznaliśmy Ojca prawdy. Czymże zaś jest owo poznanie
prowadzące do Ojca, jeśli nie całkowitym przyznaniem się do Chrystusa, który

nam Go objawił? Sam zresztą powiada: « Kto Mnie wyzna przed ludźmi, wyznam
go i Ja przed Ojcem ». Towłaśnie będzie dla nas nagrodą, jeśli wyznamy Tego,

który nas zbawił. W jaki sposób będziemy Go wyznawać? Spełniając wszystko, co
poleca, nie lekceważąc Jego przykazań, czcąc Go nie tylko wargami, ale całym

sercem i całą duszą. Mówi bowiem przez proroka Izajasza: « Ten lud



czci Mnie wargami, ale serce jego dalekie jest ode Mnie ». Nie wystarczy nazywać
Go Panem; to jeszcze nas nie zbawi. Mówi bowiem: « Nie każdy, kto mówi Mi:
Panie, Panie, będzie zbawiony », ale ten, kto czyni sprawiedliwość. A zatem,

bracia, wyznawajmy Go naszym postępowaniem, miłując nawzajem jedni drugich,
unikając cudzołóstwa, obmowy i zazdrości; żyjąc we wstrzemięźliwości,

miłosierdziu i szlachetności, kierując się wzajemnym współczuciem, a nie chęcią
zysku. W takich czynach wyznajemy Boga, a nie w przeciwnych; i nie lękaajmy się
ludzi, ale Boga. Inaczej Pan wam powie: Nawet gdybyście byli blisko Mnie, a nie
spełniali moich przykazań, odrzucę was i powiem: « Odstąpcie ode Mnie,

nie wiem, skąd jesteście wy, którzy dopuszczacie się nieprawości ». Dlatego, bracia,
dołóżmy starań, pamiętając, że walka rozpoczęta. W zwyczajnych zawodach wielu
bierze udział. Nie wszyscy jednak otrzymują nagrodę, ale ci, którzy się najwięcej

trudzili i walczyli najlepiej. My zatem walczm tak, abyśmy wszyscy osiągnęli
nagrodę. Postępujmy drogą sprawiedliwości, starajmy się brać udział w Bożych
zawodach, abyśmy mieli prawo otrzymać nagrodę. A jeśli nie możemy wszyscy

otrzymać pierwszej nagrody, to przynajmniej bądźmy blisko.
Pamiętajmy jednak, że jeśli ktoś występuje w zawodach, a walczy nieuczciwie,

zasługuje na chłostę i usunięcie ze stadionu. Co myślicie? Jaką karę poniesie ten,
kto w zawodach o nagrodę życia wiecznego zachowuje się nieuczciwie? O tych, co

nie zachowali wiernie pieczęci chrztu, powiedziano: « Robak ich nie zginie i nie
zagaśnie ogień, i będą odrazą dla wszelkiego stworzenia ». Dopóki

przebywamy na tym świecie, trzeba się nam nawracać! Jesteśmy oto gliną w
ręku garncarza. Garncarz, jeśli sporządzi naczynie, które w jego ręku kruszy się i

łamie, wyrabia je na nowo. Kiedy jednak włoży je do ognia, nie może już później
zmienić. My również, dopóki jesteśmy na tym świecie, całym serce, odwracajmy
się od wszelkich naszych grzechów popełnianych w ciele, abyśmy wykorzystali
dany nam czas na nawrócenie i dostąpili zbawienia od Pana. Po opuszczeniu tego
świata nie będziemy już mogli wyznawać naszych win ani się nawracać. Dlatego
też, bracia moi, wypełniając wolę Ojca, przestrzegając czystości, strzegąc Bożych
przykazań osiągnimy życie wieczne. Mówi bowiem Pan w Ewangelii: « Jeśli w

małym nie okazaliście się wierni, prawdziwe dobro kto wam powierzy?
Powiadam wam: Kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny
». Oznacza to: strrzeżcie czystości ciała, zachowujcie nieskazitelne znamię chrztu,
a dostąpicie życia. I nikt z was niech nie mówi, że ciało nie będzie sądzone i że
nie zmartwychwstanie. Pomyślcie tylko: w czym, jeśli nie właśnie w tym ciele
zostaliście odkupieni i otrzymaliście duchowy wzrok? Strzeżmy więc naszego

ciała jak świątyni Bożej. Jak w ciele zostaliście wezwani, tak też w ciele
pójdziecie. Jeśli Jezus Chrystus, nasz Zbawiciel, gdy był uprzednio duchem,

przyjął ludzkie ciało, i tak nas powołał, to i my również w tym ciele odbierzemy
nagrodę. Miłujmy się przeto nawzajem, abyśmy wszyscy mogli wejść do



królestwa Bożego. Dopóki mamy czas wyzdrowieć, powierzmy się Boskiemu
Lekarzowi i ofiarujmy zapłatę. Jaką? Szczere nawrócenie. Uwielbiajmy Go nie
tylko ustami, ale także sercem, aby nas przyjął jak swoje dzieci. Pan bowiem

powiedział: « Moimi braćmi są ci, którzy wypełniają wolę Ojca mego ». A zatem,
bracia moi, spełniajmy wolę Ojca, który powołał nas, abyśmy żyli i abyśmy

gorliwie starali się o cnotę. Odrzućmy wady, które kroczą jakby na czele
naaszych występków. Unikajmy bezbożności, aby nas zło nie pochłonęło. Jeśli
dołożymy starania, by pełnić dobro, towarzyszyć nam będzie pokój. Dlatego

właśnie nie mogą go znaleźć ci, którzy się dają powodować doczesnymi
obawami i bardziej cenią obecną przyjemność niż obietnicę przyszłej nagrody.

Nie wiedzą, ile udręk niesie ze sobą przyjemność tego świata i jak wielkie
szczęście zawiera przyszła nagroda. Gdybyż to przynajmniej sami tak postępowali,

zło byłoby mniejsze. Oni jednak uparcie usiłują podsuwać bezbożne nauki
duszom nieumiejętnym. Służmy więc Bogu czystym sercem, a staniemy się

sprawiedliwymi. Jeśli zaś tego nie uczynimy, powątpiewając w Boże obietnice,
ściągniemy na siebie nieszczęście. Mówi bowiem prorok: « Nieszczęśni dwoistego

serca i wątpiący, którzy mówią: Syłszeliśmy o tym przedtem, za czasów naszych
ojców; dzień w dzień oczekiwaliśmy, i nic nie zobaczyliśmy. Nierozumni,

porównajcie się z drzewem winnym: najpierw traci liście, następnie ukazują się
pączki, potem cierpki owoc, wreszcie owoc dojrzały. Podobnie lud mój znosił
utrapienia i ucisk, lecz potem otrzyma nagrodę ». Przeto, bracia, nie bądźmy

dwoistej myśli, ale wytrwajmy w nadziei, abyśmy otrzymali nagrodę. Wierny jest
Ten, który każdemu obiecał według jego uczynków. Jeśli będziemy postępować

sprawiedliwie przed Bogiem, wejdziemy do Jego królestwa i otrzymamy obiecane
dobra, jakich « ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani w serce człowieka

nie wstąpiło ». A zatem oczekujmy królestwa Bożego z godziny na godzinę w
miłości i sprawiedliwości, jako że nie znamy dnia objawienia się Boga. Już teraz

nawracajmy się, bracia, postanawiajmy czynić dobro, albowiem pełno w nas
nierozumu i złości. Wyrzućmy z siebie uprzednie nasze grzchy i przez szczere

nawrócenie dostępójmy zbawienia. Nie bądźmy pochlebcami. Kierując się
sprawiedliwością, starajmy się podobać nie tylko naszym braciom, ale także i tym,

którzy są poza nami, aby z naszego powodu nie bluźniono Imieniu Boga. Pan
mówi: « Imię moje znieważane jest wśród wszystkich narodów » oraz « Biada temu,

przez kogo znieważane jest Imię moje ». Przez co znieważane? Przez to, że nie
pełnimy tego, czego nauczamy. Kiedy bowiem ludzie słyszą z naszych ust słowo

Boże, zdumiewają się jego pięknem i potęgą. Potem jednak, skoro poznają, że nasze
czyny nie odpowiadają głoszonym słowom, posuwają się nawet do bluźnierstwa,

twierdząc, że wszystko to jest baśnią i szaleństwem. Kiedy więc słyszą od nas jako
słowo Boże: « Jakaż dla was nagroda, jeśli miłujecie tych, którzy was miłują? Na

nagrodę zasługujecie wówczas, gdy miłujecie waszych



nieprzyjaciół i tych, którzy was nienawidzą » - słuchając podziwiają niezwykłą
dobroć. Gdy jeednak widzą, że nie tylko nie miłujemy tych, którzy nas nienawidzą,

ale nawet tych, którzy nas miłują, wówczas oburzają się na nas, i w ten sposób
Imię Boże jest znieważane. Dlatego, bracia, jeśli wypełniamy wolę Boga, Ojca
naszego, przynależymy do duchowego Kościoła, który istniał, zanim słońce i

księżyc powstały. Jeśli zaś nie bądziemy posłuszni woli Ojca, do nas odnosić się
będą słowa Pisma: « Dom mój stał się jaskinią zbójców ». Wybierzmy zatem

przynależność do Kościoła życia, abyśmy mogli dostąpić zbawienia. Nie sądzę,
abyście nie wiedzieli, że Kościołem żywym jest Ciało Chrystusa. Mówi bowiem

Pismo: « Bóg stworzył człowieka; stworzył mężczyznę i niewiastę » . Otóż
mężczyzną jest Chrystus, niewiastą – Kościół. Także Biblia i Apostołowie uczą,

że Kościół nie powstał dopiero teraz, ale że był na początku; był duchowym,
podobnie jak nasz Jezus, a objawił się w tych ostatecznych czasach dla naszego
zbawienia. Ten Kościół, który jest duchowym, objawił się w ciele Chrystusa, aby

nas pouczyć, iż jeśli kto pozostanie doskonale wierny Kościołowi w ciele,
otrzyma Go w Duchu Swiętm. To ciało jest bowiem obrazem Ducha. Kto zaś
niszczy obraz, nie będzie miał udziału w rzeczywistości. Dlatego powiedziano:

strzeżcie ciała, abyście mieli udział w duchu. Skoro mówimy, że Kościół to ciało,
duch zaś to Chrystus, wynika stąd, iż kto znieważa ciało, znieważa także i Kościół.

Tociało dzięki pomocy Ducha Swiętego może otrzymać życie wieczne i
nieskazitelność, i nikt nie może wyrazić ani powiedzieć, « co Bóg przygotował »

swoim wybranym. Powiedziałem – jak sądzę – słuszne uwagi o wstrzemięźliwości.
Jeśli ktoś w ten sposób będzie postępował, nie pożałuje, ale zbawi siebie i mnie
jako tego, który udzielił pouczenia. Niemała to bowiem zasługa sprowadzić na

drogę zbawienia duszę zabłąkaną i zgubioną. Taką właśnie zapłatę możemy
ofiarować Bogu, który nas stworzył, jeśli zarówno ten, kto mówi, jak i ten, kto

słucha, będzie mówił i słuchał z wiarą i miłością.
Trwajmy w tym, w co uwierzyliśmy jako sprawiedliwi i święci, abyśmy ufnie

mogli kierować nasze modlitwy do Boga, który mówi: « Kiedy zawołasz,
odpowiem: Oto jestem ». Słowa te wyrażają wielką obietnicę : Pan mówi, że

bardziej skłonny jest do dawania niż my do proszenia. Doświadczając tak wielkiej
łaskawości, nie zazdrośćmy sobie otrzymanych od Pana łask. O ile bowiem słowa

te napełniają wielką radością tych, którzy pełnią wolę Bożą, o tyle wielką karę
ściągają na nieposłusznych. Zatem, bracia, korzystając ze sposobności do pokuty,
póki czas mamy, nawróćmy się do Boga. On nas powołał i chce nas przyjąć. Jeśli
pozbędziemy się pożądliwości i nie dozwolimy, aby nasza dusza stała się łupem
złych pragnień, doznamy Jezusowego miłosierdzia. Wiedzcie zaś, że « nadchodzi

już dzień » sądu « palący jak piec ». Wtedy « część nieba zniknie », a cała
ziemia popłynie jak ołów w ogniu. Wtedy się ujawnią wszystkie czyny ludzkie,

zarówno skryte, jak i znane. Jałmużna jest doskonałą pokutą za grzech.Post



więcej znaczy niż modlitwa, jałmużna jednak przewyższa jedno i drugie : « miłość
zakrywa mnóstwo grzechów », modlitwa zaś płynąca z dobrego sumienia uwalnia

od śmierci. Szczęśliwy każdy, kto się w tych rzeczach okazuje doskonały ;
jałmużna bowiem umniejsza brzemię grzechu. Nawracajmy się przeto całym
sercem, by nikt z nas nie zginął. Jeśli bowiem otrzymaliśmy polecenie, aby

odwodzić pogan od kultu bożków i nauczać, o ileż bardziej nie można dopuścić,
aby zginął człowiek, który już poznał Boga. Dlatego wspomagajmy siebie

nawzajem, aby zachęcić do dobrego także słabych i by w ten sposób wszyscy
dostąpili zbawienia. Nawracajmy się i upomnajmy siebie nawzajem. Usiłujmy

należeć do tych, którzy teraz dziękują Bogum że za życia byli Jego sługami; nie
zaś do bezbożnych, którzy wydani są na potępienie. Ja sam, choć jestem wielkim

grzesznikiem i dotąd nie wyzbyłem się pokus, ale obracam się ciągle pośród
zasadzek szatana, staram się podążać za sprawiedliwością, bym przynajmniej

mógł zbliżyć się do niej, bo się lękam przyszłego sądu. Zatem, bracia i siostry,
po wysłuchaniu Boga prawdy odczytuję wam niniejszą zachętę, abyście

rozmyślając nad tym, co zostało napisane, zbawili samych siebie oraz tego, kto
czyta pośród was. O taką bowiem zapłatę was proszę, abyście się nawrócili

szczerym sercem i w ten sposób osiągnęli zbawienie i życie. Tak postępując damy
wzór tym spośród młodych, którzy szczerze pragną się poświęcić służbie i

miłowaniu Boga. Nie bądźmy przeto rozżaleni ani nie oburzajmy się, jeśli ktoś
nas nierozumnych upomni i poprowadzi od niesprawiedliwości do sprawiedliwości.
Niekiedy bowiem czyniąc zło, nie dostrzegamy tego z powodu niestałości umysłu i

małej wiary, a «umysł nasz jest zaciemniony » zgubnymi pożądliwościami.
Wypełniajmy uczynki sprawiedliwości, abyśmy osiągnęli zbawienie.

Błogosławieni, którzy słuchają tych nakazów! Nawet jeśli przez krótki czas
znoszą zło na świecie, zbiorą nieśmiertelny owoc zmartwychwstania. Niech więc
człowiek prawy nie smuci się, kiedy na tym świecie doznaje utrapienia, albowiem
odłożony jest dlań czas szczęśliwości. Powstawszy z martwych wraz ze swoimi
przodkami, będzie się radował przez wieczność nie zamąconą żadnym smutkiem.

Nie ulegajmy zniechęceniu, gdy widzimy bezbożnych w pomyślności, sługi zaś
Boże w utrapieniu. Miejmy wiarę, bracia i siostry: oto poddani jesteśmy próbie
przez Boga żywego; w tym życiu doznajemy ucisku, aby w przyszłym dostąpić
nagrody. Nikt spośród sprawiedliwych nie otrzymał natychmiastowej odpłaty, ale
czekał na nią. Gdyby Bóg natychmiast wynagradzał sprawiedliwych, mielibyśmy

do czynienia z rodzajem handlu, a którym nie byłoby miejsca na uwielbienie.
Nasza świętość byłaby pozorna, gdyż w rzeczywistości podążalibyśmy za

natychmiastową korzyścią, a nie za pobożnością. Toteż sąd Boży niepokoi i
krępuje tego, kto nie jest sprawiedliwy. Jedynemu i niewidzialnemu Bogu, Ojcu
prawdy, który posłał nam Zbawiciela i Dawcę niśmiertelności, przez którego też

objawił nam prawdę i życie wieczne, Jemu chwała na wieki wieków. Amen.



Drodzy czytelnicy tego studium. Zauważcie w tym punkcie, że była to tylko jedna
jedyna Homilia. Ze była dokładnie przygotowana i odczytana przez jej Autora

zapewne z taką miłością i serdecznością, że nie było żadnego słuchacza,
któremu by się ona wydała zbyt długa. Tak przynajmniej możemy się domyślać,

że i ton głosu i siła, nie były monotonne, ale poprzez odpowiedni oddech,
przystanki, milczenie i przerwy, dało się uchwycić wielkość naszego

chrześcijańskiego życia i powołania w Chrystusie Jezusie. Kiedy dziś istnieje
tendencja, aby wszystko skracać w Liturgii, a – daje się nawet nakazy, aby Homilia
była jak najkrótsza – to tylko samo przytoczenie tej jakże pięknej, ale też i długiej

Homilii, nie posłuży w naszym rozważaniu o Mszy świętej jako przykład do
naśladowania, mimo wszelkim tendencjom modernistycznym nawet w tym
uczeniu się wiary katolickiej, nie mówiąc już o błądach, które też się nawet w

bardzo krótką homilię mogą wepchnąć niepostrzeżenie. Idźmy jednak teraz
dalej w naszym pragnieniu « zrozumienia » Mszy świętej. Chodzi jednak nie o
rozum tylko naturalny, bez łaski nadprzyrodzonej, lecz rozum oświecony wiarą,

której Wyznanie teraz chcemy sobie przybliżyć, prosząc Boga, aby nam dał tę łaskę
swoją.

SYMBOL CZYLI WYZNANIE WIARY KATOLICKIEJ

Credo jest streszczeniem chrześcijańskiej doktryny; i to nazywa Symbolem wiary.
Słowo symbol oznacza znak, który jest odpowiedni, aby odróżnić i zjednoczyć
jedną część z drugą częścią. Może dany tutaj przykład symbolu kogoś bardzo czy

też trochę mniej niż bardzo zdziwi. Ale, ten przykład mi się nasunął z Pisma
świętego, choć nie umiem dokładnie wytłumaczyć ani sobie ani tobie, dlaczego?
Jednak, oby Pan dał mi tę łaskę, a spróbuję znaleźć odpowiedź. Nasze pojęcie na

temat miłosierdzia Bożego wdaje się być dalekie od tego, co jest napisane w
Piśmie świętym. I tutaj jest właśnie jakiś newralgiczny punk objawienia tego tematu.
Kiedy w rodowodzie naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, gdzie mężczyźni mają

ogromną wprost przewagę, zresztą według przyjętego sposobu tworzenia
genealogii, pojawia się pierwsze z imion kobiecych, jako matki, a jest to imię

synowej Judy, syna Jakuba, któż by mógł przypuszczać, że jej upragnione
potomstwo Fares i Zara, bliźnięta, jedno z pierwszy ogniw w pokoleniach, z
którego przyjdzie Mesjasz na świat, będzie owocem współżycia tej niewiasty

imieniem Tamar z jej własnym teściem. Fares, przodek według ciała Pana Jezusa,
jest jednocześnie jego synem i jego wnukiem. « Juda wzią dla swego

pierworodnego syna, Era, żonę imieniem Tamar. Ponieważ Er, pierworodny syn Judy,
był w oczach Pana zły, Pan zesłał na niego śmierć. Wtedy Juda rzekł do Onana: Idź

do żony twego brata i dopełnij z nią obowiązku szwagra, a tak



sprawisz, że twój brat będzie miał potomstwo. (Zgodnie z prawem Mojżesza o tak
zwanym lewiracie: por przypis). Onan wiedząc, że potomstwo nie będzie jego,
ilekroć zbliżał się do żony swego brata (zmarego), unikał zapłodnienia, aby nie
dać potomstwa swemu bratu. Złe było w oczach Pana to, co on czynił, i dlatego

także zesłał na niego śmierć. Wtedy Juda rzekł do swej synowej Tamar:
Zamieszkaj jako wdowa w domu twego ojca aż do czasu, gdy dorośnie mój syn

Szela. Myślał jednak: Niech nie umrze on również jak jego bracia. Tamar odeszła i
zamieszkała w domu swego ojca ». Rdz 38,6 Bóg, który zna myślenie Judy i jego
postanowienie, aby nie doszło do małżeństwa jego syna Szeli z Tamar, po wielu
latach, gdy on już był dorosły, a Juda był już wdowcemm dopuścił do tego, o

czym wspomnieliśmy a teraz przeczytajmy w Piśmie świętym: « Tamar wiedziała,
że choć Szela już dorósł, nie ona będzie mu dana za żonę »Rdz 38,14. Czy plan

Boży może się niespełnić w swoich szczegółach, bo myślenie Judy i jego
postanowienie o niedotrzymaniu swej obietnicy stoi na przeszkodzie? Miłosierdzie
Boże przechodzi ponad grzechem upozorowanej prostytucji sakralnej owczesnego

czasu, i co Bóg postanowił to będzie wykonane do tego stopnia, że sam Juda
powie o swej synowej: « Ona jest sprawiedliwsza ode mnie, bo przecież nie

chciałem jej dać Szeli, memu synowi! » Rdz 38,26. Teraz już zajmijmy się sprawą
symbolu, który przy tej tajemnicy Bożego miłosierdzia dane mi było odkryć i nim
się tutaj podzielić. « Kiedy Juda ujrzał swoją synową Tamar, pomyślał, że jest ona
nierządnicą, gdyż miała twarz zasłoniętą. Skręciwszy ku niej przy drodze, rzekł:
Pozwól mi zbliżyć się do ciebie – nie wiedział bowiem, że to jego synowa. A ona

zapytała: Co mi dasz za to, że zbliżysz się do mnie?
Powiedział: Poślę ci koźlątko ze stada. Na to ona: Ale dasz jakiś zastaw, dopóki nie

przyślesz. Zapytał: Jakiż zastaw mam ci dać? Rzekła: Twój sygnet z pieczęcią,
sznur i laskę, którą masz w ręku. Dał jej więc, aby się zbliżyć do niej; ona zaś

stała się przez niego brzemienną. Rdz 38,15-18 Po około trzech miesiącach
doniesiono Judzie: Twoja synowa Tamar stała się nierządnicą i nawet stała się

brzemienną z powodu czynów nierządnych. Juda rzekł: Wyprowadźcie ją i spalcie!
A gdy ją wyprowadzono, posłała do swego teścia i kazała powiedzieć: Jestem

brzemienną przez tego mężczyznę, do którego te przedmioty należą. I dodała:
Niech rozpozna, czyje są: ten sygnet z pieczęcią, sznur i laska! » . Rdz 38,24n.

Sygnet z pieczęcią, sznur i laska. Trzy rzeczy w odniesieniu do Trójcy
Przenajświętszej, którą wyznajemy. Miłosierdzie jest jej promieniowaniem

skutecznym i owocnym na nas, biednych grzeszników. Tenepizod z życia przodka
Jezusa Chrystusa według ciała, pozwoliłem sobie przytoczyć jako wyjaśnienie, co to

jest Symbol wiary chrześcijańskiej. Bóg pragnie rozpoznać swoje dzieci poprzez
ich wiarę w tajemnice zawarte w Credo. Jest to jakby kod sekretny, który dokonuje
pojednania między Bogiem i Ludzkością w Jezusie Chrystusie za sprawą Ducha

Swiętego. Tym jest właśnie Wyznanie Wiary, lub Symbol Wiary.



Nazwa pierwszego Symbolu w historii Kościoła była: Skład Apostolski, ponieważ
pochodzi od nich, od Apostołów. Tojest symbol, który wypowiadają

chrześcijanie kilka razy każdego dnia w modlitwie. Nie było innego w ciągu
pierwszych trzech wieków. Ale w IV wieku, kiedy Ariusz zaatakował boskość Słowa

Wcielonego, Jezusa Chrystusa, Ojcowie pierwszego soboru powszechnego, który
odbył się w Nicei w 325 roku, odrzucicili herezja Ariańską, i wtedy został

wyjaśniony i rozszerzony drugi artykuł Credo Apostołów dotyczący Syna Bożego, i
powstał Symbol, który kończył się tymi słowami, credo in Spiritum
Sanctum.Wierzę w Ducha Swiętego. Wkrótce potem Macedoniusz, biskup

Konstantynopola, zaatakował boskość Ducha Świętego. Konieczne było, aby
Ojcowie Soboru Powszechnego w 381 roku w Konstantynopolu uzupełnili i ten

artykuł: et in Spirilum sanctum, i dokonali kilku uzupełnień doSymbolu
Credo z Nicei; i tak powstał ten Symbol Wiary, który jako trzeci nosi nazwę

Nicejsko-Konstantynopolitański: tak nazwany, od VI wieku, w pełni ulokowany i
istniejący jako jedno wyznanie. Wreszcie, ponieważ herezje, które zaatakowały
istotę i właściwości człowieczeństwa Jezusa Chrystusa, święty i uczony autor

nieznany wykonane czwarty symbol przypisany świętemu Atanazemu,
najznakomitszemu obrońcy chrześcijańskiej wiary. W odniesieniu do Mszy świętej,
trzeba powiedzieć, że nie był recytowany żaden Symbol Wiary w ciągu pierwszych
pięciu wieków. To w efekcie parafia była odpowiednim miejscem

przekazywania Symbolu katechumenom na kilka dni przed ich chrztem. Ponieważ
brali oni udział w Liturgi Słowa Bożego, czyli pierwszej części Mszy świętej, a
mieli opuszczać część drugą Ofiary Eucharystycznej, nie czyniono publicznym

Symbolu Wiary. Wykładaną i wyjaśnianą tylko wiernym, przy innych okazjach
niż odprawianie Mszy świętej, czyli Najświętszej Ofiary. W VI wieku niektóre
Kościoły na Wschodzie, a potem wkrótce sąsiednie poszły za tym przykładem

także i na Zachodzie; i Trzeci Sobór czy Synod w Toledo w 589 roku, pozwolił, aby
wszystkie Kościoły Hiszpanii miały prawo recytować Symbol Wiary, zgodnie

z tym, jak jest na Wschodzie, ale podjąć również środki ostrożności, aby obronić
wiernych przed resztkami błędów Gotów i Arian". Pod koniec VIII wieku, a

niektórzy kołentatorzy podają, że w dziewiątym, przyjęto zwyczaj recytowania
czy też śpiewania Symbolu Wiary na Mszy świętej w kościołach Francji i

Niemczech, aby sprzeciwić się herezji, która głosiła, że Jezus Chrystus był
adoptowanym synem

Bożym, a nie naturalnym. Nie było jeszcze tego zwyczaju w Kościele Rzymu na
początku XI wieku. Święty Cesarz Henryk, który udał się tam z wizytą w 1014
roku, był tym zaskoczony i zapytał, dlaczego nie śpiewa się czy recytuje tutaj w
Rzymie Symbolu Wiary, jak to jest zwyczajem w Niemczech i we Francji. Od
tego czasu i w Kościele Rzymu zaczęto ten zwyczaj wprowadzać, oczywiście za

wiedzą i z polecenia Papieża.



W jakie dni odmawia się lub śpiewa Symbol Wiary? Miejscem, które jakby
narzcało się do odmawiania Credo zwanego Symbolem Wiary jest po

Ewangelii, czy jak teraz po Homilii, w każdą niedzielę w roku, czy też
uroczystość. Chodzi o Msze święte w Swięta Bożego Narodzenia, Objawienie
Pańkie, Wielkanoc itp. Są dwa główne powody, dla których określono recytację
czy śpiew credo tylko w niektóre dni. Pierwszy to wzgląd na potrzeby
wiernych, a drugi to ważność dnia, w którym Msza święta była odprawiana.

Chodzi tu przede wszystkim o niedzielę, która zawsze była dniem spotkania
chrześcijan. Także w dni świętowania tajemnic Jezusa Chrystusa, które obchodzi się

poza niedzielą i ze względu na dużą frekwencję ze strony wiernych. Mówi się
Credo także w uroczystości poświcone Maryi Dziewicy, ponieważ jest ona
nazwana Matką Bożą, a przede wszystkim ze względu na poparcie ludzi, ponieważ

Papież Innocenty III wziął to pod uwagę do tego stopnia, że odmawiał Credo
nawet podczas Mszy wotywnych o NMP.Z kolei święta Apostołów, którrzy głosili

wiarę i Męczenników, którzy za nią oddali swoje życie, a także Wyznawców, którzy
ją wyjaśniali i bronili. W różnych kościołach były różnie te wszystkie Swięta

obchodzone, więc i recytacja Credo od tego zależała, czy była czy też nie.
Wpływ na to, gdzie i jak powiedzieć Credo zależało od decyzji Biskupa
danej Diecezji, czyli Kościoła Lokalnego. Recytację lub śpiew Credo rozpoczyna

kapłan celebrans, podchodząc do środka ołtarza, i rozkładając i
podnosząc ku górze swe ręce, mówi Credo in unum Deum,

robi ukłon przed krzyżem, i składając ręce trzyma je splecione kontynuując razem
ze zgromadzeniem. Jeśli jest Homilia czy Kazanie, mówi się Credo po tym.

Homilia czy Kazanie które ma być po Ewangelii. Gest rozłożenia rąk i ich
wzniesienia, oznacza, że mamy tutaj podnieść swój umysł i serce ku niebu, gdy
zwracamy się do Boga, i na zewnątrz wzniesienie rąk jest oznaką uniesienia
wnętrza. Homilia czy Kazanie jest umieszczone po ewangelii, ponieważ musi

być wyjaśnienie usłyszanego Słowa Bożego. Towłaśnie w tej części Mszy świętej, św.
Ambroży, św. Augustyn, św Leon, św. Grzegorz, i inni Ojcowie
głosili Homilię czy Kazanie. Jest to również czas, aby zrobić prawdziwe kazanie

o wierze chrześcijańskiej. Symbol nie zawsze był umieszczony w tej samej
pozycji we Mszy świętej. Greckie Kościoły śpiewały je bezpośrednio przed przed

Kazaniem. Kościoły w Hiszpanii, w późnym VI wieku, po Konsekracji
bezpośrednio przed Ojcze nasz, tak więc aby nikt nie przystępował do komunii
świętej bez pełnej deklaracji publicznej wiary. Ale Kościoły Francji umieściły

go po Ewangelii. Następnie, w Rzymie, Anglii i Niemczech uczyniono to samo;
to jest odpowiednie miejsce, czyli po ewangelii i kazaniu, które jest wyjaśnieniem

prawd wiary, wykonujemy Credo publicznie i razem, kiedy już jesteśmy
przygotowani jako wierni słudzy do uczestniczenia w Części Drugiej Ofiary
Eucharystycznej, której szczytowym momentem jest Konsekracja chleba i wina,



wraz z całą Modlitwą Eucharystyczną, oraz Komunią świętą.

PIERWSZA CZĘŚĆ symbolu.

CREDO in unumDeum, wierzę w jednego Boga, to znaczy, uważam bardzo
mocno, że jest tylko jeden Bóg, co znaczy także credo Deum, czyli wierzę

Bogu całym sercem, całą duszą i ze wszystkich moich sił. Wierzę nie tylko w to, co
Bóg powiedział, ale wierzę w Boga, kładę całego siebie z zaufaniem wobec Boga.
Tosprawia, że jesteśmy w tym samym czasie w jedności z tymi, którzy wyznają
wiarę w istnienie Boga i jego nieomylne prawdy, a pełne zaufanie, które mamy

w Nim, pozwala nam się związać z naszym Władcą i Królem,
jakim jest nasz Bóg. Jest On nieskończenie doskonałym bytem, suwerennym i

niezależnym, jest w Istocie Swej jedynym, credo in unum Deum. ToIzrael
wyznaje tę prawdę w czasie poprzedzającym Mesjasza, zgodnie z tym co

czytamy w Piśmie Świętym " Słuchaj Izraelu, Pan Bóg twój jest jedynym Panem.
Jedna jest więc natura Boga. Ale Bóg jest Tajemnicą nieogarnioną żadnym

ludzkim, czy anielskim umysłem. W pielgrzymiej drodze jest On dostępny tylko
dla wiary, nadziei i miłości. Wiarą ukorzyć trzeba zmysły i rozum swój, aby
wejść z Nim w Przymierze, jakie On sam ustanawia dla nas. Jesteśmy jako
chrześcijanie uczestnikami Nowego i Wiecznego Przymierza, w którym Bóg
Abrahama, Izaaka i Jakuba-Izraela, objawił się jako Trójcy Przenajświętsza.

Apostołowie Jezusa Chrystusa i święci słudzy Ewangelii po nich, wyraźnie wyznają,
że w jedynym Bogu są trzy Osoby: Ojca, Syna i Ducha Świętego. Przez wiarę,

która każe nam wierzyć w Boga Ojca wszechmogącego, w Credo wyznajemy prawdę,
że jest On Stworzycielem nieba i ziemi, rzeczy widzialnych

i niewidzialnych. Wiarą w drugą Osobę, Syna Bożego Jednorodzonego,
wyznajemy tajemnice odkupienia, a wiara w istnienie trzeciej Osoby, Ducha

Swiętego, każe nam wyznawać, że jest On sprawcą uświęcenia wiernych. Bóg jest
ojcem wszystkich ludzi poprzez stworzenie. Bóg bierze tak często tę nazwę w

Piśmie świętym. On jest ojcem i przyczyną wszelkiego bytu, zasadą każdej rodziny,
ale jako Bóg jest też naturalnym Ojcem Jezusa Chrystusa i Jezus
Chrystus jest naturalnym Synem Boga Ojca. Naturalnym, zrodzonym według

natury boskiej, który jest jedyna u Ojca i Syna i Ducha Swiętego. Toznaczy, że Bóg
jest jeden nie przez jedność Osoby, lecz przez to, że Trójca ma jedną naturę, czyli
Istotę. Syn jest współistotny z Ojcem. Duch Swięty jest współistotny z Synem i
Ojcem itd. Bóg zechciał uczynić nas uczestnikami przez łaskę tej miłości, jaka
łączy Ojca i Syna i Ducha, bo Bóg jest miłością. I miłość Boża rozlana jest w

sercach naszych przez Ducha Swiętego, który został nam dany.
Chrześcijanie są członkami tej społeczności ludzi, której Jezus Chrystus jest
Głową, czyli Kościoła. Kościół jest zaś mistycznym Ciałem Chrystusa swego
Zbawiciela, według wszystkich starożytnych Ojców Kościoła, według Listów
świętego Pawła Apostoła. Wiara pozwala nam spojrzeć na to słowo Patrem



jako na Ojca Pana naszego Jezusa Chrystusa, zasada bez zasady; na Jezusa
Chrystusa jako Boga, wynikające z wieczności przez zrodzenie Jego Słowo, druga

Osoba Boska; i na Ducha Swiętego jako Boga tchnienie miłości Ojca i Syna w
jedności Bóstwa. Wszystko co istnieje poza Bogiem jest stworzeniem, które On

uczynił. Choć chcemy wyczerpać wszystkie nasze wyrażenia, nie zawsze
jesteśmy w stanie wydobyć tyle, co możliwe, aby móc poznać Boga, i to zawsze

jest Boża łaska, że coś tutaj możemy w stosunku do Niego, który jest suwerennym
bytem, który wyklucza jakiekolwiek niedoskonałości. Kościół wybrał wyrażenie:
Wszechmogący, które jest bardzo często przypisywanyBogu, który może wszystko
uczynić, co chce, ponieważ ma wszystkie doskonałości bez żadnego ograniczenia.

Wszechmoc jest wspólna dla trzech osób Boskich; ale jest ona przypisana głównie
Ojcu, ponieważ On jest źródłem i zasadą przekazywaną Słowu w Jego zrodzeniu

w wieczności, i tchnioną wraz ze Słowem w Duchu Świętym. Pojęcie
wszechmocy obejmuje prawo do tworzenia wszystkiego, co się Jemu podoba.
Ojcowie Soboru Nicei i Konstantynopola rozumieli, że SkładApostolski
pozwala usłyszeć przez słowo creatorem, że Bóg wszystko stworzył. W

rzeczywistości, to co nie istnieje, a jest stworzone, jest stworzone z niczego. Pismo
święte używa równorządnie słowa mówić i stworzyć: On przemówił, i

wszystkie rzeczy zostały wykonane; powstały, a On je wszystkie stworzył.
Niebo i ziemia zawierają, dla tych, którzy wierzą mocno i bez wahania, wszystko,

co jest wielkie i wspaniałe, potrzebne dla świętej ofiary:
przeistoczenia, istnienie jednego ciała w różnych miejscach, i tak dalej. Wreszcie,

Bóg jest wszechmocny, a my jesteśmy Jego stworzeniami, i wszystko, co jest w nas,
nawet w części intymnej, naszego serca, duszy, ducha i ciała, to wszystko po prostu

zależy od Niego. Więc nie zwierza mi się, bo mnie dobrze zna, i wie co jest w
człwieku, którym jestem, czy to ja, czy inni, czy coś innego niż Bóg. Wszystko jest
Jego. Do Niego należy świat cały i jego mieszkańcy. Mam nadzieję w Bogu
i staram się umieścić całe moje zaufanie w Nim samym: Credo in unum Deum,

Patrem omnipotentem. Są to prawdy, że musimy uczyć się od poznania Boga
Stwórcy. Oto prawda o stworzeniu.

Następna dotyczy naszego odkupienia przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego.

DRUGA CZĘŚĆ symbolu.

Człowiek stworzony z miłości i dla miłości popełnił swój grzech. Wszystkie relacje
i wszystko, co powinien mieć w powiązaniu z jego Stwórcą zostało zrujnowane.
On potrzebuje naprawy, która może przyjść jedynie od samego Boga, przez jego

miłosierdzie i litość, pod warunkiem, że człowiek w to uwierzy i
przyjmie zbawienie od Boga, w którym złoży całe swoje zaufanie. I in unum ....

i w jednego Pana Jezusa Chrystusa. Tanaprawa jest nie czymś, ale Kimś:



Bogiem i człowiekiem, Synem Bożym, należącym do osób Trójcy Świętej. Bóg
Jezusa, Syna swego Jednorodzonego dał i wyznaczył, bo trzeba było uratować

ludzi. On jest Bogiem i człowiekiem w jednej osobie, ale jeden jest Pan,
Dominus, bo Istota Boża nie jest osobą; Panem jest w Bogu, ponieważ jest

równy Ojcu; Pan jako Bóg-Człowiek, bo On nas odkupił, ponieważ wszechmoc
dano mu w niebie i na ziemi. A jego imię jest ponad wszelkie imię, aby na imię
Jezusa zgięło się każde kolano w niebie, na ziemi i w piekle. Tojest Jezus

Chrystus,czyli Msjasz par excellence, namaszczony nauczy nas prawdy o Nim,
które musimy znać i wierzyć w Niego jako Boga Odkupiciela. W Piśmie

świętym jest On zapowiedziany, i gdy nadeszła pełnia czasu objawił się nie tylko,
jako Bóg kierujący wszystkimi rzeczami, ale jako Bóg, który przede wszystkim

zbawia tych, którzy nie wstydzą się nosić Jego imię, imię Chrystusa. Mówi się,
"że Jezus Chrystus został namaszczony Duchem Świętym; i sam Jezus Chrystus

powiedział: Duch Pana nade Mną; bo Mnie namaścił i posłał mnie, aby głosił
Dobrą Nowinę. Do kapłanów, królów i proroków Piśmo święte często odnosiło

nazwę Chrystusa, ponieważ byli namaszczeni i poświęceni dlaswoich
obowiązków.Ale Jezus Chrystus jest Chrystusem par excellence, ponieważ jest

Kapłanem, Prorokiem, i Królem o nieskończonej doskonałości; czyli ludzie byli
raczej tylko kapłanami, tylko prorokami, tylko królami, jako zapowiedź Tego
Jedynego Doskonałego w jednej Osobie: Kapłana, Proroka i Króla. Czyli że

kapłani, prorocy i królowie brali swoje uprawnienia od tego Jezusa, który jest
Bogiem i stł się człowiekiem, o którym wyznajemy, że jest jedynym Synem

Boga, Synem Bożym Jednorodzonym; tylko On jest zrodzony z Ojca.
Zrodzony a nie stworzony, współistotny Ojcu, i przez Niego wszystko się stało.

Wszystkie inne terminy, które zostały ustalone przez Ojców Soboru
Nicejskiego przeciwko Arianom , zrodzony z substancji Ojca, a nie z czegoś

innego lub wyciągnięty z nicości; zrodzony przed wszystkimi wiekami, czyli
zawsze istniejący, Bóg z Boga, a nie istota zależna od Boga, światłość ze
światłości, czyli współistniejący jako światłość, odwieczny jak Bóg Ojciec,

który jest Jego Ojcem, który jest źródłem Światłści niestworzonej; niestworzony
jako światłość i wspóistniejący, tak że nigdy nie było Ojca bez Syna, ani Syna bez

Ojca. To samo dotyczy Ducha Swiętego, który jako tchnienie miłości Ojca ku
Synowi, i Syna ku Ojcu, od zawsze istniał w Istocie Bożej, która jest Jedyna.

Jeden jest Bóg.

Wyrażenie to jest całkowicie czyste, aby dać nam poznać, o ile to jest dla nas
możliwe przez łaskę wiary tylko, inaczej jest to wszystko niepojęte, i zrodzenie i

tchnienie dokonzjące się w Jedynym Bogu, ponieważ w Piśmie Świętym, Słowo
i Syn nazywa się światłością i życiem jednocześnie, oraz przy okazji, że w Ojcu

możemy zobaczyć Syna, a w Synu możemy widzieć Ojca: Filipie, kto mnie widzi,
widzi i Ojca. Psalmista mówi, że w jego świetle oglądamy światło; i św. Paweł



pozwala nam zauważyć, że Jezus jest odblaskiem chwały Ojca. Tylko Syn jest
światłością światła, współ- wieczną z Ojcem. Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego.

Nie Bóg, jako bogowie, którymi nazywano Bożych wysłanników,
którzy sprawowali władzę jako królowie i sędziowie; ale Bóg prawdziwy z Boga
prawdziwego, posiadający te same istotne cechy boskości, jak jego Ojciec, a

więc równy Ojcu. Zrodzony a nie stworzony. Co jest stworzone, to nie jest z tej
samej substancji. Wierzym w fakt, że Syn Boży jest zrodzony w tym samym Bogu,
w tej samej Jedynej Istocie Bożej. On od Ojca otrzymuje przez zrodzenie to Kim

jest, podobnie jak On, Ojciec jest, zjednoczony z Ojcem, a więc nie tylko
pochodzący od Ojca, ale Jednorodzony otrzymuje od Ojca swoją Osobę.

Współistotny Ojcu. Prawda Symbolu wyznawana zdecydowanie przeciwko
arianom; i prawda, że Jezus Chrystus nauczył nas i objawił nam tę prawdę
jedyną : Mój Ojciec i Jajedno jesteśmy (jak prawie wszyscy Ojcowie IV

wieku wyznawali ), jak św.Augustyn powiedział wiele razy w swoich książkach
na temat Jedyności Boga, wyjaśniając homousion, to znaczy współistotny:

ponieważ co to oznacza, homousion, jeśli nie: tylko jedna i ta sama substancja?
co oznacza, że, mówię, homousion, " Ojciec i Ja jedno jesteśmy? "czasownik

jesteśmy znacza, że On, Syn, jest współistotny Ojcu. Przez którego zostały
dokonane wszystkie rzeczy. Jest to wyrażenie wzięte od św. Jana Apostoła i

Ewangelisty. Słowo nie może być uczynione, lub być wśród stworzeń jako stworzone,
ponieważ wszystko jest już zrobione przez Słowo, jeżeli zostało utworzone, lub
gdyby coś miało zostać zrobione, to będzie konieczne, by zrobiło to ono a nie kto

inny; i działać tak jak powinno być, to byłoby niemożliwe poza nim.Ale, jak to
wszystko się stało, co się stało, co zostało dokonane przez Słowo?

Tę prawdę jużeśmy rozważali przedtem, w części pierwszej Symbolu. Bóg Ojciec,
który jest wszechmocny, jest autorem wszystkich rzeczy. On to jest

stworzycielem nieba i ziemi, rzeczy widzialnych i niewidzialnych?

Jest to prawda, że On zrobił wszystko, i to jest prawdą, że co Syn to i Ojciec robi ":
Wszystko. Ojciec czyni, jak również i Syn czyni. Duch Święty jest także

nazwany Duchem Stworzycielem. Ojciec i Syn i Duch Swięty, to Jeden Bóg w
Istocie Wchechmogący. Pismo Święte mówi nam również obojętnie, w różnych

miejscach, wszystko od Ojca, przez Syna, w Duchu Świętym, otrzymuje
istnienie i byt w świecie naturalnym i nadprzyrodzonym. Wszystko zostało

zrobione przez Ojca, i przez Syna, w Duchu Świętym. Ale Ojciec jest zawsze
źródłem i początkiem wszystkiego, działającym poprzez swoją mądrość, która jest
Słowem, poprzez Ducha Świętego, który jest Boskim Zjednoczeniem, osobistą
miłością Ojca i Syna. Dlatego św.Augustyn mówi, że wszyscy, którzy zwracają

uwagę i starają się słuchać Ojca, Syna i Ducha Świętego, doświadczają
działania Ojca przez Syna w Duchu Świętym. Jakie Pan Bóg objawia cechy w
wykonywaniu tej samej suwerennej władzy, jako zasada, jako środek i jako cel?



Jak objawia się prawdziwy Bóg? Jako Ojciec , Syn i Duch Święty; Ojciec jako
zasada, Syn jako pośrednik, a Duch Święty jako cel. Taka jest nasza wiara, i dobrze
że jest ona rozwijana, co powinno być naszym podziwem, co powinno być naszą

wdzięcznością, biorąc pod uwagę, że prawdziwy Bóg z Boga, Światłość
ze w światłości przyszedł do nas na ziemię i zechciał stać się Człowiekiem

przez przyjęcie ludzkiej natury do Osoby Słowa, za sprawą Ducha Swiętego, i stał
się Zbawicielem naszym. Jest rzeczą niesłychaną i zaskakującą dla nas i dla

samych nawet aniołów, że On dla nas ludzi i dla naszego zbawienia, przyjął Ciało
z Maryi Dziewicy i z niej się narodzoł, jako Syn Człowieczy. Ponieważ wszyscy

podlegli byliśmy grzechowi i wszyscy utraciliśmy chwałę Boga; tylko Bóg sam
mógł nam ją przywrócić na nowo, gładząc najpierw nasze grzechy i nie tylko nasze

ale i całego świata. Nie mogliśmy nic otrzymać, gdy niebo było zamknięte.
Nie mogliśmy być zapisani w niebie, dopóki nie otrzymaliśmy Tego, który jest z
nieba. Nikt nie zstąpił z nieba, jak tylko Syn Człowieczy,Jezus Chrystus. Bóg
bowiem tak umiłował świat i ludzi, że dał im swego jednorodzonego Syna; i to

jest miłość i dobroć Syna, że zechciał on do nas przyjść, objawić Trójcę
Przenajświętszą, ofiarować się za nas w ofierze i wyrwać nas z naszego nieszczęścia,

oraz uleczyć wszystkie nasze bolączki. Człowiek nie może być
zbawiony bez miłowania swego Boga; a teraz wszystko jest ziemskie i zmysłowe
z powodu jego grzechu. Jego serce, jego umysł, jego wyobraźnia uruchamiają się

za każdym nawet delikatnym oddziaływaniem przedmiotów. Człowiek staje się
nieczuły na rzeczy i sprawy duchowe i niewidzialne. A Bóg sam jest Duchem, i

szuka takich czcicieli, którzy by mu odawali cześć w duchu i prawdzie. Bóg sprawił,
że przez Wcielone Słowo człowiek może odnaleźć swoją drogę pojednania z

Bogiem, Bóg ze swoją czułością ozwala się przyciągnąć, i żeby
jej światło nie oślepiało nas, Bóg ma ciało, ma do dyspozycji ludzką naturę
zjednoczoną z bóstwem w Osobie Syna Bożego, aby złagodzić jego światłość

oślepiającą i przyjść nam na pomoc, na ratuneek przez jego nieskończone
miłosierdzie. Bóg zniża się aż do ziemi, aby podnieść nas do nieba.

Wcielenie pozwala Mu zabrać nasze nieszczęścia, z których czyni swoją ofiarę
przebłagalną przez Ojcem, a nas wierzących w Niego zaprasza do wzięcia

udziału w jego wielkości; i jego mądrość, jednocząc naturę ludzką z jego Boską
Osobą sprawia to, że w Nim mamy przystęp do Boga Ojca w Duchu Swiętym,

dzięki Bogu, który zamieszkał w tym samym ciele Człowieka Jezusa. Tak, w naszym
Panu i Zbawicielu ludzkości trwa przez wszystkie pokolenia i poprzez wszystkie

kraje, Dzieło Odkupienia, gdzie ludzie przyjmują nowe narodzenie z wody i Ducha
Swiętego, od wewnątrz przyjmuje ich matka, Kościół, Oblubienica Chrystusa, jego

mistyczne Ciało, aż dojdziemy wszyscy do człowieka doskonałego, do poznania
Jezusa Chrystusa w całej prawdzie, aby mieć udział przez łaskę w Jego chwale

zmartwychwstania. On jest naszym życiem wiecznym



i naszą chwałą. Możemy wciąż Go kochać i podziwiać jego Bóstwo przez wiarę
w Ewangelię. Tajemnica Chrystusa Jezusa! Nic nie jest ważniejsze od Niego: "

Niezależnie od tego, czy chodzimy do przedszkola, czy też nasze ramiona
dźwigają nasz codzienny krzyż ". Jego matka, Maryja Dziewica, jest Namiotem

Swiadectwa o Nim, jak to ukazują Tajemnice Różańca świętego. Ona w swym
Niepokalanym Sercu ofiarowała Jemu ołtarz jedynie godny Najświętszej i

Nieskalanej Ofiary Nowego Przymierza. Wszystko w Starym Testamencie zmierza
do Niej, a przez Nią do Niego, jedynego Zbawiciela ludzkości. Wszystko co tam

widzę i rozważam, wyjaśni się do końca wtedy, gdy wszystko się wypełni i gdy On z
Krzyża swego powie słowo: Wkonało się! A potem, dziesięć dni później: Tomasz

Apostoł zawoła: Pan mój i Bóg mój! Szczęśliwy, bo widział? Szczęśliwi, którzy nie
widzieli a uwierzyli! Symbol wiary, że Bóg daje nam wszystko w Nim,

a przede wszystkim Ducha Swiętego, ducha miłości! To za sprawąDucha
Swiętego On sam się począł jako Człowiek i przyjął ciało z Maryi Dziewicy, i z
Niej się narodził w Betlejem, mieście Dawidowym. Działanie Ducha Świętego

(co daje doskonałość wszystkich tajemnic Bożych), potrzebne było do
utworzenia substancji ciała i jest On, Jezus Chrystus, Wcielonym Bożym Synem.

Tutaj nie potrafimy sobie całkiem wyobrazić, jak się to stało, co się stało.
Moglibyśmy wyczerpać serce i umysł i nie dojść ani do progu nawet tej tajemnicy.

Mamy raczej w duszy naszej czcić głębię dobroci i mądrości Boga, który w
Jezusie Chrystusie dokonał takie zjednoczenia wielkości i niskości. Ale nie tylko
wziął na siebie nasze słabości, lecz poszedł nad Jordan, aby przez posługę Jana
Chrzciciela przyjąć ludzkie grzechy na siebie, przyjąć i odpokutować za naszą
podłość; on nadal chciał umieścić na swoich barkach nie pozory grzechu, lecz

jego rzeczywistość, aby wynagrodzić za nas boskiej sprawiedliwości, aż do
okrzyk w ofierze na krzyżu: Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił. Ukrzyżowany

pod Poncjuszem Piłatem, umarł i pogrzebion.
Ustanawiając obrzęd sakramentalny swojej Ofiary Krzyżowej, uprzedził swoich

Apostołów, aby to czynili potem na Jego Pamiątkę. Msza święta jest
uobecnieniem tych tajemnic Wielkiego Czwartku, Wielkiego Piątku i Wielkiej
Niedzieli zwanej Wielkanocą. O tym wszystkim będziemy rozważać w Części

następnej Mszy świętej w szerokim wymiarze i w szczegółach, jak tylko to jest
możliwe według Mszału Rzymskiego, tutaj chcemy zauważyć to wielkie

uniżenie Jezusa Chrystusa, od jego poczęcia się w łonie Maryi Dziewicy, od jego
urodzenia się na tym świecie, czyli jego wcielenie, jego narodziny, aż do śmierci

na krzyżu i jego pogrzebania. Aby następnie uradować się niezmiernie
jego zmartwychwstaniem i wywyższenie do chwały nieba. Jest to wszystko ujęte w

symbolu Credo, lecz także uwidocznione w postawie religijnej wobec Świętego
Krzyża. Wielkie upokorzenie Jezusa Chrystusa, podczas gdy jest On Bogiem

żywym i prawdziwym, nie mogło być zamknięte w czasie przemijającym, dlatego



w Najświętszym Sakramencie zostawił nam pamiątkę swej Męki, abyśmy
składali Trójcy Przenajświętszej jedynie godne razem z Nim dziękczynienie.

Eucharystia jest słowem, które najlepiej wyraża istotę tego Sakramentu. Jest
Bóg obecny pośród nas w Najświętszym Sakramencie, abyśmy mogli adorować
Boga w Chrystusie Jezusie, aby ten akt adoracji był jak najbardziej autentyczny.
Jego śmierć była zapowiedziana w Starym Testamencie, i On sam o niej mówił,

aby zaznaczyć jaką śmiercią miał umrzeć. Krzyż był rodzajem śmierci, którą Bóg
wybrał, aby przez Jego Krzyż dokonało się nasze Odkupienie. On go przecierpiał

aż do rozłączenia duszy i ciała, choć jedno i drugie nie przestało być zjednoczone z
jego Boską Osobą. Jego dusza oddzielona od ciała, która

została umieszczona pośród zmarłych w Szeolu, którego nawiedzenie przez
Niego, przyniosło wielką radość wszystkim, którzy oczekiwali zgodnie z Pismem
świętym aż nadejdzie dzień Jego. Syn Boży poszedł więc pod postacią swej
duszy odwiedzić Patriarchów w stanie oczekiwania, jak o tym poucza nas św.

Piotr w swym Liście. A ponieważ Jezus Chrystus umarł za nasze grzechy, od dnia
swej śmiercim może on dać nam życie łaski i ukazać nadzieję czekającego nas

naszego chwalebnego zmartwychwstania. Tajemnica jego zmartwychwstania trzeciego
dnia po śmierci, kiedy łączy on swoją duszę zw swoim ciałem, raz na
zawsze, jest niesłychaną Nowiną, która zmieniła całkowicie bieg rzeczy i spraw na
świecie. Zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo. Symbol Wiary tutaj

nabiera pełnego znaczenia, po co to wszystko było. Jeśli Chrystus nie
zmartwychwstał, to daremna jest nasza wiara. Swięty Paweł nie żartuje!

Wszystko, co przedtem się wydarzyło w tajemnicy Chrystusa było po to, aby
umożliwić jak najbardziej ten wielki cud zmartwychwstania, który jest podstawą
wszystkich religii i wszystkich naszych nadziei na tym świecie; Bóg na to zechciał

pozwolić, i zapowiedział przez Ducha Swiętego i posługę Proroków, że tak się stanie,
gdy nadejdzie pełnia czasów. Zapisane to zostało dla przyszłych pokoleń, poprzez

tradycję świętych ksiąg, które wydarzenia przewidywane zanim to się stało,
objawiają w sposób niesłychanie mądry i znamienity. Poprzez słowam znaki,

symbole i opowiadania. Z zaznaczeniem prawie wszystkich okoliczności. I wstąpił
do nieba, siedzi po prawicy Ojca. Jezus Chrystus zwyciężył śmierć, grzech,

piekło i szatana. Jego Najświętsza Ofiary jest nieustannie źródłem tego
zwycięstwa nad grzechem, śmiercią i piekłem, wspomina i uobecnia Jego

triumfalny pochód w ciele uwielbionym. Oto teraz jego człowieczeństwo jest na
prawicy Boga, to znaczy, jako równy Bogu Ojcu, jest On tam też jako Człowiek,
przez wielką swą chwałę i jego władza jest nad wszystkimi stworzeniami. To On
jest ponad wszystkim i wszystkie łaski On rozdziela, czyli tam jest Jego Tron,

gdzie sprawuje On suwerenną władzę, którą otrzymał od swego Ojca w niebie i na
ziemi. I żyje On na wieki, aż w dzień ostateczny przyjdzie w chwale z

aniołami, aby dokonać sądu nad wszystkimi wiekami. On jest bowiem, Kólem nad



królami i Panem nad panami. Przed nim się zegnie każde kolano.To nie ulega
wątpliwości, że ku temu właśnie wszystko zmierza i my sami także. On będzie
wykonywać orzeczenie ostateczne wobec i tych, którzy nie żyją, i tych, którzy

znajdują się zapisani w Księdze życia Baranka, a w Nim mają życie, On rozdzieli.
Jednych odeśle precz, a drugich zawezwie, aby wzięli w posiadanie Królestwo
przygotowane dla nich od założenia świata. Jego panowaniu nie będzie końca.
Królestwo jego nie przeminie, jak to zostało przepowiedziane przez

proroków i ogłoszone przez anioła Gabriela do Maryi, Jego Matki, w dniu
Zwiastowania. Są to wspaniałe tajemnice Wcielenia i Odkuienia, które muszą być

szczególnie znane i rozważane przez tych, którzy podchodzą do ołtarza, są
powołani, aby codziennie odnawiać i uobecniać świętą ofiarę Jezusa Chrystusa, aby

czynić dostępnym ciało i krew Chrystusa, przez zmianę substancji chleba w
substancję Jego Ciała; przez zmianę substancji wina w substancję Jego Krwi; i

przez rozdzielenie tego Ciała i tej Krwi odnawiać tajemnicę Jego Męki i Smierci;
a następnie przez połączenie substancji Jego Ciała z substancją Jego Krwi odawiać
tajemnicę Jego Zmartwychwstania i Uwielbienia. Nie chodzi bowiem tutaj o jakąś

zwyczajną naturalną ludzką śmierć, że tak powiem, streszczenie wzystkich
rodzajów śmierci, które umieściłyby Go na krzyżu, bo to jest

oczywiste, że funkcje naturalnego życia miały w Nim także swój ziemski kres.
Ale ta Jego śmierć jest jedyna i niepowtarzalna w całej historii ludzkości, bo

przez tę Jego śmierć źródło życia i światłości wytrysnęło dla wszystkich
wierzących w Jego Tajemnicę Wcielenia i Odkupienia. Wierzących w Jego Ofiarę
Znaku Krzyża. Tojego życie w Eucharystii jest całkiem nowym życiem, które

zostało uczynione i objawione przez Jego zmartwychwstanie. A jest nam udzielone
przez Komunię świętą, gdy je ze czcią przyjmujemy, jak nam powiedział: Bierzcie
i jedzcie, bierzcie i pijcie. Kto spożywa moje ciało i krew moją ma życie wieczne
w sobie, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Czy to możliwe, aby serce w nas
nie pałało, kiedy sprawujemy tę Wielką Tajemnicę Wiary, czy to możliwe, abyśmy

byli letni i niewrażliwi, kiedy uczestniczymy w adoracji lub
medytacji tak wielkich tajemnic, które zostały wykonane dla naszego zbawienia?

Niech Duch Swięty broni nas przed oziębłością wobec tak wielkiej miłości. Z
drżeniem trzeba nam sprawować nasze posługiwanie wobec Najświętszej Ofiary

Chrystusa i obawiać się, aby nam Ona nie spowszedniała nigdy. Nie wolno nam
przyciągnąć gniewu Pana Jezusa Chrystusa, który będzie sądził wszystkich ludzi,

a nas szczególnie uważnie, bo komu więcej dano, od tego więcej wymagać się
będzie, jak to On sam powiedział po jednej ze swoich przypowieści; czy więc raczej

nie będziemy pracować usilnie i z całego serca, aby przynieść nam i
innym owoce tych wielkich tajemnic Bożych, których On, Jezus Chrystus przez

Ducha Swiętego i ku chwale Ojca swojego uczynił nas uczestnikami dla naszego
zbawienia, i szafarzami dla zbawienia innych? Koniecznie trzeba nam w tej



dziedzinie sobie nie folgować, ale wzrastać w świadomości: Panie, nie jestem
godzien, ale…

TRZECIA CZĘŚĆ symbolu. DUCH ŚWIĘTY i Uświęcenie.

Wskazaliśmy sobie, w pierwszej części symbolu, prawdy, które odnoszą się do
Boga Ojca jako Stwórcy; widzieliśmy w drugiej części te w stosunku do Boga
Syna Odkupiciela; tutaj, w trzeciej części chcemy rozważyć te, które objawiają i
głoszą Ducha Świętego, który uświęca. Et in Spiritum Sanctum, wierzę w
Ducha Świętego. Jezus Chrystus nauczył nas odróżniać istnienie trzech Osób
Boskich poprzez wymienienie imion: Ojca, Syna i Ducha Świętego. Miało to
miejsce wyraźnie przed Wniebowstąieniem, według Ewangelii św. Mateusza:

Idźcie więc na cały świat i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w
imię Ojca i Syna i Ducha Swiętego. Mt 28,19 Istota Boska jest bardzo Prosta.

Nasze naturalne złożenie jako istot stworzonych z materii i ducha, nie pozwala nam
sięgnąć naszym rozumem tak, gdzie Bóg jest Niezgłębioną Tajemnicą. To Jego łaska,

że możemy Osoby Boskie, dzięki Objawieniu, nazywać ojcem i Synem, ale nic
więcej nie potrafimy, ani rozumieć, ani powiedzieć. Trójca Przenajświętsza, Jedność i

Jedyność Boga, to czysta dla nas Transcendencja. Bóg Ojciec odwiecznie rodzący
Syna, ale nic nie zdoła przeniknąć Tajemnicy tego jedynego w swoim rodzaju

rodzenia. Trzecia Osoba, która nie jest ani Ojcem, ani Synem, tylko przejściem od
jednej i drugiej, tchnieniem w drodze miłości w taki sposób, że istoty stworzone
nie mogą tego wymówić, i nie ma żadnego innego imienia i wyrażenia na to, co
należy do Boga, który jest Duchem, a raczej Duchem par excellence, jest jeden
Bóg i jeden Duch Swięty jest Bogiem. To słowo

święty zostało dodane, ponieważ uświęcenie przypisane jest Jemu, tak jak
stworzenie Ojcu, a odkupienie Synowi. Jest zatem właściwe dla ludzi, aby zwracać

się do Trzeciej Osoby Boskiej do Ducha Świętego, ponieważ jest On nam bliski
przede wszystkim, bo jest źródłem i przyczyną naszego uświęcenia. Et in
Spiritum Sanctum. Takkończy się Symbol Wiary z Soboru w Nicei; jest to

Symbol Apostolski: mówimy w odniesieniu do Ducha Świętego, wierzę, credo in
Spiritum Sanctum, po prostu dlatego, że ci, którzy są już ochrzczeni w imię
Ojca i Syna, i Ducha Świętego, otrzymali tę łaskę, aby powiedzieć, że tak jest, że
włożyli całą swoją ufność w Boga Ojca, i Syna i Ducha Świętego. Co wyznają

jednocześnie? Wyznają wyróżnienie i równość trzech Osób Boskich, które są
dwiema podstawowymi prawdami dotyczącymi Ducha Świętego. Po pierwsze, że
Duch Święty jest odrębną Osobą od Ojca i Syna; po drugie, że jest Bogiem, jak

Ojciec i Syn. Wyróżniony tylko przez jedną i drugą Osobę Boską w tym, że nie jest
ani Ojcem, ani Synem, tylko Duchem. Ale od Ojca pochodzi i od



Syna jednocześnie jako od jednej zasady w miłości.

Pierwsza z tych prawd, to znaczy rozróżnienie Osób, została zaatakowana przez
heretyków. I to jest powszechne w Piśmie, że Duch Święty jest odróżnić od Ojca i
Syna. Duch Swięty nie jest Ojcem, bo pochodzi od Ojca i jest posłany przez
Ojca. Po drugie, nie jest Synem, jak to czytamy w Piśmie świętym, dzięki

objawieniu Jezusa Chrystusa, że jest Duch Swięty również wysyłany przez Syna.
Po trzecie, Duch Święty nie jest Ojciec ani Synem; bo Pismo Święte pokazuje
nam, często w tym samym działania te trzy Osoby Boskie bardzo wyraźnie, jak

na przykład przy chrzcie Jezusa Chrystusa. Duch Święty zstępuje na Niego,
Ojciec oświadcza, że jest jego Synem umiłowanym. Herezja Sabelianów jest

odrzucona. Druga prawda, że Duch Święty jest Bogiem, tak jak jest Bogiem
Ojciec i Syn, nie było powszechnie rozgłaszane, dopóki ta prawda nie była
jawnie zaatakowana po połowie IV wieku. Sobór Powszechny odrzucił ten

pierwszy błąd z odrazą. Arianie, którzy zaprzeczali boskości Syna, byli skłonni
zaprzeczyć boskości Ducha Świętego, nie tak wyraźnie jak Macedończycy, i
biskup Konstantynopola, który odważył się otwarcie sprzeciwiać tej prawdzie.
Sobór w Konstantynopolu wyjaśnił więc waraźnie wiarę Kościoła o boskości

Ducha Świętego, jako Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi; który z
Ojcem i Synem odbiera wspólnie uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków.

Tesłowa pokazują nam równość Osób Trójcy Przenajświętszej: Ojca i
Syna i Ducha Swiętego. Jednocześnie zgodnie z Pismem świętym, Boża Istota, w
naturze Bóstwa swego jest Jedyna. Bóg jest Jeden jedyny i nie ma innego. Gdy
mówi się o Bogu, który jest Duchem ożywiającym, czyli jak Ojciec wskrzesza
umarłych i sprawia życie, tak i Syn ożywia kogo chce, to to samo odnosi się

również do Ducha Swiętego. Po trzecie, mówiąc, że Duch Swięty od Ojca pochodzi,
jak Pismo Święte uczy nas, mówiąc, że On jest Bogiem, tak jak Bogiem jest Syn
Boży Jednorodzony. Po czwarte, Ojcowie Soborowi powiedzieli nam o równości z

Ojcem i Synem przez równość należnej mu chwały. W końcu dodano, że Duch
Swięty mówił przez proroków, zgodnie z następującymi słowami św. Piotra,

że to nie z woli ludzi otrzymilśmy proroctwa dawniej
przyniesione; ale to poruszeni przez Ducha Świętego święci mężowie Boży
mówili: skąd jasno wynika, że jest On Bogiem, ponieważ Pismo Święte
mówi nam w wielu miejscach, że to sam Bóg przemawiał do i przez proroków.

Oprócz tych prawd, które są formalnie potwierdzone w świętych księgach i że to
by wystarczało. Ojcowie greccy dodali, jako wyjaśnienie symbolu, że Duch

Swięty od Ojca przez Syna pochodzi, aby bardziej wyraźnie wyznać wszystko, co
było właściwe do Ducha Świętego. Tenmały dodatek okazał się być tematem

sporów, które przetrwały aż do dnia dzisiejszego. Kościół Zachodni bowiem w
późniejszm czasie przyjął takie wyjaśnienie, że Duch Swięty od Ojca i Syna

pochodzi. Czyli jest miłością nie tylko Ojca względem Syna, lecz takżemiłością



Syna względem Ojca. Czy to jest wielka różnica? No, po pierwsze, jako że
święte księgi mówią, że Duch Święty jest duchem Ojca, to jest Duch Boży

to by wynikało, że pochodzenie Jego jest tylko od Ojca; ale Pismo Swięte daje
nam do zrozumienia, że Duch Święty pochodzi także od Syna, mówiąc, że Duch

Święty jest duchem Jezusa Chrystusa, w duchu Jezusa Chrystusa. Dlatego
właśnie św.Augustyn powiedział wraz z kilkoma łacińskimi pisarzami, że nie

możemy zrezygnować z wiary, że Duch Święty pochodzi również od Syna.
Nie możemy powiedzieć, że Duch Święty nie jest tchniony i posłany także od

Syna, ponieważ nie bez powodu jest On nazwany Duchem Jezusa Chrystusa.
Wszystko to prowadzi do tego, że św. Fulgencjusz napisał: Wierzcie mocno i bez

wątpliwości, że ten sam Duch Święty, który jest Duchem Ojca jest i Duchem
Syna,czyli jak od Ojca tak i od Syna pochodzi. Po drugie, możemy powiedzieć,
że Duch Święty pochodzi od Ojca, ponieważ Ewangelia mówi nam, że Ojciec
Go pośle w imieniu Syna; ale Pan Jezus także nieco dalej powiedział o Nim, że
On Go im pośle od Ojca. Tak więc Duch Święty pochodzi od Syna również, jak

to możemy znaleźć w Ewangeliiwedług św. Jana. Kościoły Wschodu już miały
dodane jako wyjaśnienie do Credo Nicejsko-Konstantynopolitańsk., które nie

zostało zastosowane dla całego Kościoła. Kościoły w Hiszpanii, w szóstym
wieku, zaczęły wyrażać się w Symbolu Wiary, że Duch Święty pochodzi

również od Syna. W ślad za nimi później poszły inne Kościoły na Zachodzie. Ale
spór pozostał mimo że do wieku XI Kościół na Wschodzie i na Zachodzie nie były,

jak później, rodzdzielone. Tajemnica Boga w Trójcy Przenajświętszej pozostaje
więc nadal Tajemnicą, i być może ta różnica między Wschodem i Zachodem nie jest

czymś bardzo istotnym. Odnotowaliśmy głównie dla naszego zbudowania,
potrzebę wzywania Ducha Swiętego, który jest Darem Ojca i Syna dla naszego

zbawienia koniecznym. Wyznając, że wierzymy w Ducha Świętego,
musimy umieścić nasze zaufanie w Nim po pierwsze jako w Duchu świętości,

bo jak pisze św. Paweł: Duch Święty oświeca nas jakby święty ogień,
który oświeca nasz umysł, który ogrzewa nasze serca. Wprowadza nas On w
oderwanie miłości od stworzeń, a przylgnięcie w miłości do Stworzyciela i do

Odkupiciela, czyli do Ojca naszego, który jest w niebie, i do Syna Bożego, który jest
naszym Panem i Królem na wieki. ToDuch Święty stawia nas w sercu tej Tajemnicy,
jaką jest Jezus Chrystus i tego wszystkiego, co On nam powiedział w Ewangelii. To

wciąż Duch Swięty jest Tym, który wybiera, uświęca i posyła pomiędzy ludźmi,
w Kościele Bożym, Ministrów, których wykorzystuje do uświęcania wiernych

poprzez wszystkie różne funkcje. Tojest Duch Święty, który
ustanawia Proroków, Apostołów i Ewangelistów, oraz wszystkie pozostałe urzędy i

charyzmaty, które służą Chrystusowi i Jego Kościołowi. Po drugie,
musimy poświęcić się całkowicie dla Ducha Świętego jako Pana, Dominum,
do której należą wszystkie nasze myśli, nasze uczucia, nasze działania, każdy



ruch naszej duszy i naszego ciała; nie ma nic dobrego dla nas dla nieba, jak
tylko to, co pochodzi od Niego; są prawdziwymi dziećmi Bożymi jedynie ci,

którzy są prowadzeni i prowadzone przez Ducha Swiętego. Prośmy więc o Jego
asystencję, abyśmy mogli zawsze działać w sposób godny. Godność dzieci Bożych
niech będzie zasadą wszystkich naszych myśli, naszych uczuć; starajmy

się przed Nim postawić ducha naszego, naszumysł, naszą duszę tak, aby we
wszystkich sprawach On był naszym Panem i naszym Mistrzem.

Po trzecie, musimy wierzyć w Ducha Świętego jako Ożywiciela, bo to On
karmi i podtrzymuje życie naszych dusz. Życie duszy w Bogu jest utrzymywane
w jedności z Jezusem Chrystusem. Bóg jest Królem chrześcijan, a Jezus Chrystus

jest Głową Kościoła. Członki jego ciała są żywe, gdy są zjednoczone z Głową, a
oni otrzymują tę łączność przez działanie Ducha Swiętego. Jednak odbywa się to
przez więź miłości, to znaczy, że Duch Święty przenika wszystkie serca
wierzących; jak jest On więzią Miłości Trójcy Świętej, tak jest On również
naszym połączeniem i naszym zjednoczenie z Bogiem; ponieważ jesteśmy w Nim
przez Jezusa Chrystusa, jak zbliżamy się do Boga Ojca. Dlatego Duch Swięty jest

naprawdę Duchem orzeźwiającym, i zasadą, oraz źródłem naszego życia
duchowego. Aby zachować to życie, to On nas łączy jeden Kościół, który jest
mistycznym Ciałem Jezusa Chrystusa. W tym Ciele mistycznym, nasze życie
duchowe jest zachowane i wzrasta w żyjących zgodnie z prawem świętego

Oblubieńca Kościoła-Oblubienicy Jezusa Chrystusa. Kościół jest
zgromadzeniem chrześcijan. Kościół jest jeden, ponieważ jedno jest to

mistyczne Ciało Jezusa Chrystusa. Ale mistyczne ciało Jezusa Chrystusa składa się
z wielu członków; On sam buduje swój Kościół, On jest Dobrym Pasterzem, który

go karmi i strzeże. On go nabył Krwią swoją, On prowadzi do pełni kiedy, jak
powiedział, że nastanie jedna owczarnia i jeden pasterz. Ponieważ jeden jest

Bóg, jeden

Jezus Chrystus, jedna wiara, jeden chrzest, jest tylko jeden jest tylko Kościół
Chrystusa. Poszczególne Kościoły Lokalne stanowią razem ten jeden, święty,
powszechny i apostolski Kościół. Na czele każdego z nich jest Biskup, i

wszystkie Kościoły spotykają się pod władzą prymatu Piotra, który jest w
centrum komunii i jedności. Kościół Chrystusowy jest budowany na tej skale. Po
drugie, jest to w istocie Kościół święty, ponieważ przemywa go i uświęca

jego Głowa Jezus Chrystus:

święty przez boskie zjednoczenie ze swoim Oblubieńcem i przez ożywiającego
Świętego Ducha, który nigdy go nie opuści; święty przez święte Sakramenty, w
szczególności poprzez udział w Eucharystii; (święty w wielu swoich członkach,

którzy zachowują miłość i którzy dają znaki heroiczych cnót. Po trzecie, jest to
Kościół katolicki: to znaczy uniwersalny, czyli powszechny z różnych powodów,



które zostały wyjaśnione przez Vincentego z Lérins. Dzięki powszechności
komunii z wiernymi na całym świecie. Dzięki uniwersalności czasu, bo zawsze

był nieprzerwanie we wszystkich wiekach od czasu Jezusa Chrystusa.Dzięki
uniwersalności nauki, która obejmuje wszystkie prawdy nauczane przez Jezusa

Chrystusa, i potwierdzone przez jednomyślną zgodę wszystkich Ojców
Kościoła zarówno co do dogmatów wiary jak i co do zasad moralności. Wreszcie,

jest katolickim lub uniwersalne, poprzez zjednoczenie z tymi, którzy byli, są
i będą jego członkami na ziemi i w niebie. To jest to, co nazywa się symbol

komunii świętych. Po czwarte, Kościół Chrystusowy jest apostolski, czyli naucza
doktryny, której nadal uczą w nim następcy apostołów, obejmującej wszystkie
punkty, które zostały przez nich podane, bo nauką Apostołów jest to, co sam

Jezus Chrystus im przekazał, On, który do nich powiedział: A oto Ja jestem z wami
po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Mt.28,20 Kościół pokazuje

rzeczywistość sukcesji apostolskiej widoczny przez następstwo pasterzy, którym
przekazywana była począwszy od czasu Apostołów ich władzy rządzenia aż do
naszych czasów. Jest to bardzo jasne, że Kościół rzymski jest Kościołem Piotra,

poprzez nieprzerwaną sukcesję, co da się zauważyć w każdym z
następnych wieków; Kościół dlatego jest też apostolski, ponieważ wszystkie inne
Kościoły Lokalne - zachowały ciągłą unią z Kościołem w Rzymie, od czasów

apostolskich, aż do teraz.

Wyznaję jeden chzest na odpuszczenie grzechów. Ten artykułwiary sprawia, że
odrzucamy te błędy, którym ulegali heretycy, na przykład dokonując dla

przystępujących do ich gupy nowego chrztu, a w tym samym czasie wyznajemy
trzy prawdy: Pierwszą jest to, że chrzest wymazuje grzechy. Toprzez chrzest, który
otrzymują wierzący, Jezus Chrystus uświęca swój Kościół, czystą Oblubienicę, jak
mówi św. Paweł, przez wodę i słowo życia. Drugą jest to, że jeden jest

chrzest, który został przepisany przez Jezusa Chrystusa, który jest udzielany
w imię Ojca i Syna, i od Ducha Świętego. Każdy chrzest

udzielany inaczej zostanie odrzucony. Trzecią jest to, że chrzest, tak udzielony
jak to czyni Kościół katolicki, nie może zostać powtórzony. I oczekuję

wskrzeszenia umarłych. Oczekiwanie na zmartwychwstanie jest ważnym
motywem do pobudzenia nas do pracy nad naszym uświęceniem, bo to prowadzi
nas do oderwania od spraw przyziemnych, co łatwo może nas zwieść się i od tego,

co przemijalne, co może uwieść nas w tym świecie na bezdroża. Dlatego
często mówimy w naszych sercach, za św. Pawłem: Nie mamy tutaj stałego domu,
albowiem nasza Ojczyzna jest w niebie. Tam chcemy dojść, do tego Domu Ojca

dążymy, i spełnienia się obietnicy Chrystusa Jezusa oczekujemy. Przyjdę i zabiorę
was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem. Ja jestem drogą, i prawdą, i

życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie. Po drugie,
zmartwychwstanie duszy i ciała uspokaja wiernych wobec wszystkich



kłopotów tego doczesnego życia. Wreszcie Zmartwychwstanie jest pocieszeniem
chrześcijan podczas wszystkich dolegliwości dotykających ich na ciele i na duszy:

obietnica, że krzyże i umartwienia na ziemi, przygotowują chwałę nieba. Choć
śmierć jest pewna, to zmartwychwstanie w Jezusie Chrystusie będzie nad nią

zwycięstwem. Z tego względu, pełna wiara chrześcijańska ukazuje się jako sposób
patrzenia na rzeczywistość jak najbardziej realistyczny. Utrata majątku i czci, czy
nawet męczeństwo nie jest wtedy zaskoczeniem, ale z wiary
przychodzi prawdziwe pocieszenie pośród smutku jako podmioty nadziei, co

pozwla powiedzieć za tym świętym człowiekiem, Hiobem "Wiem, że Odkupiciel
mój żyje i ja Go zobaczę na własne oczy. " Widzę w moim ciele i noszę

konanie Jezusa, mego Zbawiciela, ale mam nadzieję, że z Nim żyć będziemy. Więc:
Patrzę na Jego zmartwychwstanie i Wniebowstąpienie, gdy

czytam i rozważam Jego świętą Ewangelię.

I życie w przyszłym wieku. Amen. Symbol Wiary tak się kończy. Przszły wiek
to niekończący się dzień ostateczny. Wszyscy ludzie dobrzy i źli zmierzają ku
niemu. Ale zmartwychwstanie niegodziwych będzie zmartwychwstaniem sądu i

śmierci. Zaś zmartwychwstanie wiernych będzie zmartwychwstaniem do życia
w nieśmiertelności i w wiecznym pokoju. Tylko zmartwychwstanie

błogosławionych i świętych następuje w radości przez oglądanie prawdziwego
życia, które nigdy się nie skończy. Bo życie wieczne jest znajomością i

oglądaniem Boga takim, jakim jest, i postanowieniem, aby kochać Go na zawsze.
To jest życie, którego mamy nadzieję dostąpić, a źli nigdy nie będą zdolni je

posiadać. Wiedz zbrodniarzu, że życie i zmartwychwstanie nie jest dla ciebie,
powiedział mały Machabeuszdo króla. Ale Bóg, za którego oddajemy nasze

życie, przywróci je nam i będziemy ponownie wskrzeszeni do życia w
nieśmiertelności. Taprawda, którą wyznają Chrześcijanie, którzy żyją według ich

stanu spełni wszystkie ich oczekiwania; i to jest to, do czego muszą stosować
wszystkie siły swojego serca: zmartwychwstanie i życie wieczne w przyszłym

świecie, które nigdy się nie skończy. Był w czasach przeszłych zwyczaj
uczynienia znaku krzyża na końcu Credo. Sam kapłan czynił znak krzyża,
kiedy wypowiadał ostatnie słowa. Już to było widoczne w IV wieku, tam gdzie
Symbol Wiary był recytowany lub śpiewany, że wszyscy chrześcijanie czynili ten

znak krzyża, kończąc jego recytację lub śpiew. Tensymbol Wiary głosi bowiem, że
zmartwychwstanie w które wierzymy i którego oczekujemy jest owocem Tajemnicy
Krzyża naszego Pana Jezusa Chrystusa. Święty Cyprian w III wieku, Święty Cyryl

Jerozolimski, w połowie czwartego, przyłączli się do tego wyjaśnienia, a to stało
się być dość powszechne w 381 roku, kiedy Ojcowie Soboru

skoncentrowali się na prawdzie o Symbolu Wiary. Jako chrześcijanie możemy więc
zakończyć odmawianie Credo znakiem krzyża, choć ten zwyczaj w naszych czasach,

zdaje się, że całkiem zaniknął. Tym znakiem krzyża wyznajemy,



że spodziewamy się zmartwychwstania i życia w przyszłości za sprawą krzyża
Jezusa Chrystusa, który wszedł przed nami do życia chwalebnego, aby kiedyś

wskrzesić nas, swoich wiernych, którzy są członkami Jego mistycznego Ciała,
aby dać nam udział w chwale nieba, które On sam dla nas otworzył przy Jego

wniebowstąpieniu.

CZĘŚĆ DRUGAMSZY SWIETEJ – LITURGIA OFIARY.

NA OŁTARZU PANA SKŁADAMY OFIARE NOWEGO
PRZYMIERZA.

1. Przygotowanie Darów Ofiarnych.

Najpierw trzeba nam wspomnieć, że istniała kiedyś reguła Mszy świętej dla
Katechumenów. Nie mogli oni brać udziału w drugiej części Mszy świętej, o

której chcemy teraz rozważać. Jak wspomnieliśmy, Symbol Wiary, kiedy już był
recytowany lub śpiewany, nie był im objawiany.

Rozpoczęcie ofiarowania nie rozpoczynało się zanim z kościoła nie
wyprowadzono Katechumenów. Dzisiaj nie ma już rozróżnienia między Mszą świętą

Katechumenów i Mszą świętą wiernych, jak to było w początkach Kościoła w
pierwszych kilku wiekach. Chcemy mówić teraz o Ofierze Mszy świętej.Słowo

ofiara ma kilka znaczeń. W tej drugiej części Mszy świętej wchodzimy w ten świat,
którzy był w Starym Testamencie dobrze znany: Sięga on już czasów Patriarchów,
jak to widzimy w Piśmie świętym: Już dzieci Adama i Ewy, Kain i Abel składają
ofiary Bogu. Potem ofiara Noego po potopie, czy Abrahama, kiedy poznaje on

Boga prawdziwego i słucha Jego woli, przyjmuje Jego obietnice, zawiera
Przymierze, aż pewnego dnia Bóg każe mu złożyć swego syna Izaaka na ofiarę.
Jest to moment bardzo wyraźnego już objawienia Ofiary Jedynej, którą ukaże

dopiero Nowy Testament w Jezusie Chrystusie, Synu Bożym i Baranku Bożym,
który gładzi grzechy świata. Idźmy więc krok za krokiem śladami tej Ofiary

Sakramentalnej, którą jest Msza święta, uobecnienie owoców Ofiary Krzyżowej,
czyli Krwawej Zbawiciela złożonej na Golgocie. On to sam w przeddzień tego

Wielkiego Piątku, na Ostatniej Wieczerzy ustanowił ten Sakrament Ofiary
Eucharystycznej, i polecił tym, których wybrał, aby to, co On wobec nich uczynił

wziąwszy do swych rąk chleb i wino, oni odtąd czyli na Jego Pamiątkę, aż On
powróci w chwale z aniołami swymi, aby dokonać ostatecznego



wypełnienia się Obietnic Bożych. Wybrane modlitwy i ceremonie, które
towarzyszą w czasie tej części Mszy świętej mają za zadanie wypełnienie tego

polecenia Pana Jezusa: To czyńcie na moją Pamiątkę. Kapłan i całe zgromadzenie
zaczynają tę część Mszy życząc sobie wzajemnie pomocy Boga.

Dominus Vobiscum. Pan z wami. Et cum Spiritu tuo. I z duchem twoim. Potem
kapłan zwracał się do ołtarza i mówi: Oremus. Następnie zaczyna się modlić w

absolutnej ciszy. Podczas kilku stuleci, kiedy kapłan powiedział: Oremus, wszyscy
mieli milczeć ze względu na zbliżanie się największej tajemnicy ofiary, jaka
kiedykolwiek była złożona. Więc było to Oremus takim jakby ogromnym

wezwaniem, aby pamiętać, medytować i kontemplować rzeczywistość Jedynej
Ofiary, którą Bóg wybrał: godnej Jego nieskończonego Majestatu. Nieskalana
Ofiara Nowego i Wiecznego Przymierza, którą Bóg sam przygotował, abyśmy ją

Jemu z Chrystusem, w Chrystusie i przez Chrystusa mogli składać, jak to Bóg sam
przez Proroka Malachiasza w czasie Starego Przymierza zapowiedział w słowach
następujących: Albowiem od wschodu słońca aż do jego zachodu wielkie będzie
imię moje między narodami, a na każdym miejscu dar kadzielny będzie składany

imieniu memu i ofiara czysta. Albowiem wielkie będzie imię moje między
narodami. Ml 1,11. Obecnie, od Soboru Watykańskiego II, czas przygotowania

darów do tej tajemnicy Ofiary, może być przeżyty w ciszy lub w dialogu kapłana z
wiernymi – kiedy przedstawia on : chleb i wino mówiąc słowa: Błogosławiony
jesteś, Panie Boże wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb,

który jest owocem wiemi oraz pracy rąk ludzkich – otrzymaliśmy wino, które jest
owocem winnego krzewu i pracy rąk ludzkich – Tobie go przynosimy, aby stał
się dla nas chlebem życia – tobie je przynosimy, aby stało się dla nas napojem

duchowym. Przy jednym i drugim ofiarowaniu zgromadzenie dodaje:
Błogosławiony jesteś Boże teraz i na wieki. Dawniej, przed Nowym Ordo Missae
– było to Offertorium, czyli Ofiarowanie. Obecnie jest to tylko oddzielenie części

chleba i części wina do Ofiary, czyli wyjęcie z profanum, aby posłużyły te dary do
sacrum. W tej sprawie, można powiedzieć, było najwięcej we Francji wypisanych
słów na temat tak zwanej Mszy świętej wszechczasów, oprócz sprawy zachowania

języka łacińskiego w Liturgii świętej Kościoła. Według autorów ze stronnictwa
księdza Arcybiskupa Marcela Lefebvre’a dokonano tutaj profanacji. Stąd aż do

dziś ogromny sprzeciw i opory, aby uznać Mszę świętą według Mszału
błogosławionego Papieża Pawła VI z 1970 roku. Nie będziemy tutaj dalej tej

kwestii rozpatrywać, ponieważ przyjęliśmy za podstawę Kanon rzymski, czyli w
Nowym Mszale I Modlitwa Eucharystyczna, która poza tym, że została

przetłumaczona na różne języki, zachowała treść i formę z czasów
przedsoborowych. Więc i słowo Ofiarowanie i kilka modlitw, z nim związanych

tutaj rozumiemy jak najbardziej tradycyjnie.
Modlitwy i instrukcje powyżej, dotyczące chleba i wina, dodajmy, dopuszczają,



aby w tym czasie mogła być śpiewana jakaś odpowiednia pieśń. Pieśń na
ofiarowanie zaleca się, aby była pobudzeniem wszystkich do wzajemnej miłości,
według tego, co Pan Jezus powiedział w Ewangelii: Jeśli więc przyniesiesz dar

swój przed ołtarz i tam wspomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam
dar swój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim! Potem

przyjdź i dar swój ofiaruj. Mt 5,23 n. Powróćmy jeszcze do sprawy zgromadzenia,
które na tę część Mszy świętej się pomniejszyło. Msza święta dla Wiernych, po
wyjściu Katechumenów, takie określenie było używane w IV wieku na tę

Drugą Część Liturgii. Sobór czy Synod w Walencji, w roku 374, Mszą
katechumenów nazywał tę Pierwszą Część aż do Ofiarowania i nakazał «

Aby czytano Ewangelię podczas Mszy katechumenów.Ale znaczenie słów jest tutaj
drugorzędne; faktem jest, że Katechumeni nie mogli brać w dalszej Liturgii udziało,
dopóki nie zostali ochrzczeni. Dziś możnaby powiedzieć, że ci ochrzczeni, którzy

wogóle lub bardzo rzadko uczestniczą we Mszy świętej, nie zdają sobie sprawy, jak
bardzo Katechumeni pragnęli tego udziału tak w pierwszej, jak i od swojego chrztu

świętego także i w tej drugiej części Mszy świętej.
Niektórzy inni zaś często opuszczają sam początek, przychodząc spóźnieni lub też

niejedna okoliczność pozwala im wogóle zrezygnować ze Mszy świętej w
niedzielę i Swięta. Jaka szkoda! Zaprasza Bóg sam do udziału wszystkich, którzy

w tym, co już rozwaażyliśmy i w tym, co jeszcze sobie uświadomimy,
uzyskaliśmy dostęp dzięki Jego wielkiemu miłosierdziu. Jest to także zaproszenie

objęte przykazaniem: Pamiętaj, abyś dzień święty święcił. W Starym
Testamencie był nim szabat. W Nowym Testamencie zaś, pierwszy dzień po

szabacie, w którym Jezus Chrystus zmartwychstał, bo Bóg w Trójcy Swiętej jedyny,
potwierdził zmartwychwstaniem Jezusa Chrystusa przyjęcie Jego Paschalnej Ofiary.

Bóg w Chrystusie Jezusie wszedł do swego odpoczynku dopiero po dokonaniu
Dzieła Odkupienia, podobnie jak o tym wejściu Boga do odpoczynku po Dziele
Stworzenia opowiada Ksęga Rodzaju na początku. Bóg Ojciec Sworzyciel, Syn

Boży Odkupiciel, Duch Swięty Uświęciciel. Dwie trzecie Dzieła Bożego już
wypełnione. Pozostaje Historia Kościoła i dopełnienie uświęcenia narodów w
Duchu Swiętym, aby stały się uczestnikami Miłosierdzia Bożego i wiecznego

odpoczynku z Bogiem w niebie. Tak więc w słowie szabat, co znaczy odpoczynek,
jest zawarta tajemnica także chrześcijańskiej niedzieli, jako Dies Domini, czyli Dnia

Pana. Panem jest Jezus. Nikt bez pomocy Ducha Swiętego nie może powiedzieć
tego z wiarą, nadzieją i miłością. Duch Swięty nie wejdzie do swego odpoczynku,

aż przekona świat o grzechu, o sądzie i o sprawiedliwości. Jego misję sam Pan
Jezus tak zapowiadał: Gdy jednak przyjdzie Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od

Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On będzie świadczył o Mnie.
J 15,26 On zaś, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o

sądzie. O grzechu – bo nie wierzą we



Mnie; o sprawiedliwości zaś – bo idę do Ojca i już Mnie nie ujrzycie; wreszcie o
sądzie – bo władca tego świata został osądzony. J 16, 8-11. Kto we Mnie wierzy,
będzie także dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję, owszem i większe od

tych uczyni, bo Ja idę do Ojca. J 14,12. W tych ostatnich słowach, w moim
przekonaniu, kryje się tajemnica Kapłaństwa Nowego Testamentu. Sakramentalna
Ofiara Eucharystyczna jest tym właśnie największym dziełem, które Duch Swięty
daje nam i uzdalnia nas do wykonania na tej ziemi, od dnia Swięceń Kapłańskich.
Zostały te słowa wypowiedziane w szczególnym kontekście Ostatniej Wieczerzy,

zaraz po słowach następujących: Słów tych, które wam mówię, nie wypowaidam
od siebie. Ojciec, który trwa we Mnie, On sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie Mi, że

Ja jetem w Ojcu, a Ojciec we Mnie. J 14, 10 n. Co do słowa odpoczynku, czyli
szabatum Pan Jezus miał problem z uczonymi w Piśmie i Faryzeuszami, którzy
uczynili z szabatu główny pretekst, aby Pana Jezusa odrzucić: Ten człowiek nie

zachowuje szabatu. Odpowiedź Pana Jezusa na to była podwójna: Syn Człowieczy
jest Panem szabatu, gdyż nie człowiek został uczyniony dla szabatu, lecz szabat dla
człowieka. I druga odpowiedź jeszcze bardziej zaskakująca: Ojciec mój działa aż do

tej chwili i Ja działam. J 5,17. Ewangelista zaraz dodaje takie słowa:
Dlatego więc usiłowali Zydzi tym bardziej Go zabić, bo nie tylko nie zachowywał
szabatu, ale nadto Boga nazywał swoim Ojcem, czyniąc się równym Bogu. J 5,18.

Toobjawienie, że Boże Dzieło Stworzenia, Odkupienia, jest wspólnym dziełem
Ojca i Syna, każe nam dodać, że także i Ducha Swiętego. Przy składaniu Ofiary

Sakramentalnej, czyli Mszy świętej trzebaa nam kontemplować Dzieło Trójcy
Przenajświętszej wobec nas i w nas, abyśmy raz stworzeni, raz odkupieni,

ostatecznie zostali uświęceni w prawdzie raz na zawsze. Temu służy uczestnictwo
we Mszy świętej, temu służy jej składanie przez ręce szafarzy do tego powołanych

i konsekrowanych w Kapłaństwie Chrystusowym. Od Dnia Zmartwychwstania
Jezusa Chrystusa w każdą niedzielę Lud Boży otrzymuje od dwóch tysięcy lat

błogosławieństwo Trójcy Przenajświętszej, którego źródłem jest Bóg sam Jeden.
Ten, który jest. Ten, który Mojżeszowi objawił swoje Imię: JESTEM KTORY
JESTEM Wj 3,14 To Boży znak, gdyż Bóg powiedział wtedy: Tojest Imię moje na

wieki i to jest moje zawołanie na najdalsze pokolenia.Wj 3,15. Więc nie ma
powodu się dziwić, że Ojcowie IV wieku i pisarze kościelni, zobowiązywali

wszystkich wiernych, aby podążali w niedzielę do miejsc, gdzie sprawowana jest
EUCHARYSTIA. Wcześniej najprawdopodobnie nie trzeba było tego nakazywać,

bo jak świadczą starożytne pisma, chrześcijanie, którym grożono śmiercią za wiarę
odpowiadali, że oni nie mogą żyć bez uczestniczenia regularnie we Mszy świętej.
Takie pragnienie przyświeca temu wysiłkowi podjętemu w tym studium o Mszy
świętej, aby tak się działo i dzisiaj w życiu ochrzczonych, jak było kiedyś na
początku. Msza święta, jak Ofiara Nowego Przymierza miała się rozpocząć dla

tych, którzy należeli do Kościoła przez chrzest święty, i zachowali tę łaskę



nieskażoną żadną herezją czy grzechem śmiertelnym, albo też ją odzyskali
przez pokutę. W czasach Katechumenatu był także nakaz wyjścia przed drugą
Częścią Mszy świętej dla tych, którzy jeszcze nie ukończyli czasu publicznej
pokuty, jeśli zostali na do niej wyznaczeni. A więc zarówno Katechumeni, jak i

publiczni Pokutnicy, nie brali udziału w Najświętszej Ofierze Mszy świętej. Przez
kilka dobrych wieków taka była praktyka i zwyczaj w Kościele. Choć dzisiaj

jest inaczej, warto o tym pamiętać, bo może to niejednemu chrześcijaninowi
pomóc do nawrócenia i wkroczenia na drogę świętości, do której wszyscy są

powołani. To jest miejsce, aby odsłonić dawne zwyczaje i uwrażliwić nas na nowo
na sacrum tego Dzieła, które następuje po Symboli Wiary, a obecnie także po

Modlitwie Wiernych, zwaną też Powszechną. Jest to chwila rozszerzenia naszych
serc przed Bogim, aby dla Papieża, Kościoła, i różnych stanów i sytuacji prosić
Boga o pomoc przed wejściem w Wielką Tajemnicę Wiary dzięki Modlitwie par

excellence zwanej Eucharystyczną lub Kanonem. Kościół używa różnych
sposobów, aby zapoznać swoich wiernych z wymogami wielkiej czystości, jak kiedyś
Bóg rzekł do Mojżesza: Zdejm sandały z nóg, bo ziemia na której stoisz jest ziemią

świętą. Wj 3,5 Dla mnie, to co widział Mojżesz wtedy jest znakiem i zaowiedzią
Mszy świętej. Mojżesz widział jak krzak płonął ogniem, a nie spłonął od niego. Wj
3,2 Chodzi bowiem, moim zdaniem, o ogień Bożej miłości miłosiernej, dzięki której

przez Ofiarę Chrystusa otrzymuje dar Ducha Swiętego, który rozpala nas swoją
miłością względem Boga i wobec bliźnich ze względu na Boga. On też nas

oczyszcza, jak i wszystko: rzeczy, gesty i słowa, które składają się na Ceremonię
Ofiary sakramentalnej. Jak to wyraża nasza modlitwa do Niego: Obmyj co nie

święte, oschłym wlej zachętę, ulecz serca ranę. Nagnij co jest harde, rozgrzej serca
twarde, prowadź zabłąkane. Bez Twojego tchnienia cóż jest wśród stworzenia? Jeno

cierń i nędze. Weźmijcie Ducha Swiętego, komu grzechy odpuścicie, są mu
odpuszczone, powiedział Jezus Chrystus zmartwychwstały do Apostołów. Duch

Swięty przekonuje nas o grzechu, potem oczyszcza, a w końcu uświęca.Czystość
serca i duszy, wymaganych od wiernych, którzy zbliżają się do udziału w świętych

tajemnicach, nie może być zaniedbana, ale musi mobilizować nas do czujności i
wierności.Zdarzyło się, że pisząc te słowa dzisiaj 15 listopada, w Liturgi Czytań

święty Albert Wielki, przychodzi mi z pomocą w zrozumieniu Mszy świętej, na tym
etapie rozważań, przez swój komentarz do słów Pana Jezusa: To czyńcie na moją

pamiątkę.
Postanowiłem go tutaj umieścić. W tych słowach, pisze św. Albert, należy

zauważyć dwie sprawy. Najpierw, że jest to nakaz sprawowania sakramentu, co
zaznaczono w słowach: To czyńcie. Po wtóre zaś, że ma to być pamiątka Pana,

który się za nas wydaje na śmierć. Mówi zatem: To czyńcie. Nic bardziej
pożytecznego, nic bardziej słodkiego, bardziej zbawiennego, bardziej miłego,

bardziej odpowiadającego życiu wiecznemu nie można było nakazać. Wyjaćnimy



po kolei. Sakrament ten jest pożyteczny dla odpuszczenia grzechów, niezmiernie
pożyteczny w naszym życiu do osiągnięcia pełni łaski. On zaś, to jest Ojciec
duchów, prowadzi nas ku temu, co pożyteczne do osiągnięcia Jego świętości.

Swiętość zaś Jego polega na poświęceniu, to jest na ofoarowaniu się w
sakramencie za nas Ojcu oraz ofiarowaniu się na pokarm. Za nich Ja poświęcam

samego siebie. Chrystus, który przez Ducha Swiętego złożył Bogu samego siebie
jako nieskalaną ofiarŁ, oczyści nasze sumienia z martwycch uczynków, abyście
służyć mogli Bogu żywemu. Nic też bardziej słodkiego nie potrafimy uczynić.
Cóż bowiem słodsze od tego, w czym Bóg okazał całą swł dla nas słodycz?

Dałeś im, bez żadnego trudu z ich strony, gotowy chleb z nieba, mający w sobie
wszelką rozkosz i słodycz wszelkiego smaku. Twój dar dawał odczuć Twą dobroć
względem Twych dzieci i posłuszny woli każdego zamieniał się w to czego kto

pragnął. Nic też bardziej zbawiennego nie można było polecić.
Sakrament ten jest bowiem owocem Drzewa życia. Jeśli kto przyjmuje go z

pobożnością i żywą wiarą, nie zazna śmierci na wieki. Jest drzewem życia dla
tych, którzy po niego sięgają; szczęśliwy ten, kto go posiada. Kto Mnie spożywa,

będzie żył przeze Mnie. Zadne inne polecenie nie mogłoby być bardziej miłe.
Jest to bowiem sakrament, który sprawia miłość i jedność. Oznaką największej
miłości jest dać siebie na pokarm: Czyż nie mówiono w namiocie: Któż da nam

swe ciało, abyśmy byli nasyceni? To tak, jak gdyby powiedział: Tak bardzo
umiowałem ich, a oni Mnie, że zapragnąłem być w ich sercu, oni natomiast

zapragnęli tak Mnie przyjmować, aby włączeni we Mnie, mogli się stać moimi
członkami. Bardziej naturalnie i bardziej dogłębnie nie mogli się ze Mną

zjednoczyć ani Ja z nimi. A wreszcie żaden nakaz nie mógłby być bardziej
odpowiedni na życie wieczne. Nieustanne bowiem trwanie życia wiecznego
pochodzi stąd, że Bóg z całą swoją słodyczą przebywa w tych, którzy żyją w

wiecznej szczęśliwości. Liturgia Godzin t. IV s.1348n. Pallottinum 1988. Tak,
wykonujemy polecenie Pana Jezusa Chrystusa, kiedy czynimy to, co nam polecono.

Bez tego zrozumienia nie da się wyjaśnić, co jest praktykowane przez wieki i
obecnie. Msza święta jest wypełnianiem woli Boga, który tak umiłował świat, że
Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy nie zginął, ale

miał życie wieczne. J 3,16 Możemy ofiarować Bogu tylko to, cośmy najpierw od
Niego samego otrzymali. Można więc rozumieć opór tradycjonalistów wobec

nowej formuły ofiarowania w Nowym Ordo Missae, gdzie przynosimy chleb i
winą, jako owoc ziemi, czy winnego krzewu, i pracy rąk ludzkich, chodź

wspominamy wyraźnie, że to dzięki hojności Boga je otrzymaliśmy. Nie jest to
wyraźnie i jasno powiedziane, że to Bóg sam nam te dary dał. I to stanowi kość
niezgody, ta niejasność, niewyraźność, jest aż do dzisiaj tematem sporu. Idźmy
wiźc dalej w naszym zamyśleniu nad Ofiarą Mszy świętej. Tylko modlitwy na

ofiarowanie mogą nas zaznajomić z tym, co się dzieje, ale gdy jest w tym czasie



pieśń, to wiernym umyka ich treść, jak na przykład: Przyjmij nas, Panie, stojących
przed Tobą w duchu pokory i z sercem skruszonym; niech nasza Ofiara tak się
dzisiaj dokona przed Tobą, Panie Boże, aby się Tobie podobała. Albo w czasie

dodania kilku kropel wody do wina w kielichu: Daj nam, Boże, przez to misterium
wody i wina uczestniczyć w Bóstwie Chrystusa, który raczył stać się uczestnikiem

naszego czowieczeństwa. Czy wystarczy, że wierni wiedzą tylko,
że kapłani muszą spełniać przepisy rubryk Mszału, i w ten sposób zasługują na
zjednoczenie z kapłanem, aby współofiarowali jego rękami majestatowi Bożemu
Najświętszą Ofiarę? Czy samych siebie również oddają Bogu, w odpowiedzi na
Jego oddanie się swemu Ludowi? Z naszych modlitw zakonnych Towarzystwa

Chrystusowego przytoczyć tutaj pragnę modlitwę, która mogłaby w tym
momencie Mszy świętej pomóc każdemu: Boże nieskończonego majestatu, który

jesteś obecny na każdym miejscu, wierzę, że tutaj jesteś obecny, że widzisz mnie i
wnętrze mojej duszy, gdyż nic przed Tobą ukryć się nie może.

Uwielbiam Ciebie, wychwalam, kocham z całego mego serca i z całej mojej duszy,
ze wszystkich moich sił. Ofiaruję Ci wszystko, co mam, albo raczej, co posidam

od Ciebie. Do Ciebie bowiem należy wszystko, co posiadam, albo co pragnę
posiadać. Ofiaruję Ci wszystkie moje zamiary i myśli, uczynki i uczucia, prace i

słowa tego dnia na Twoją cześć i chwałę. Ofiaruję Ci na zawsze moje ciało i
duszę ze wszystkimi zmysłami i władzami. Tywiesz, Panie, że bez Ciebie nic nie
mogę uczynić, dlatego uciekam się do Ciebie jako źródła łaski, abyś mi raczył
udzielić pomocy, bym uniknął wszystkich grzechów i abym kierował wszystkie
moje uczynki na Twoją większą chwałę, a moje zbawienie, abym mógł według

mego stanu żyć i nikomu nie dał okazji do zgorszenia, abym wszystko
wykonywał z tą intencją, jaką miał Chrystus Pan, gdy przebywał na ziemi.

Modlitwy Towarzystwa s.7n - Hlondianum Poznań 2002. Ofiarowanie jest czasem,
kiedy kapłan wykonuje pewne czynności, recytuje pewne modlitwy przed Bogiem

wobec chlebam wina i wody, a chór śpiewa pieśń o miłości wzajemnej, a
wszystko to w duchu tego nieustannego życzenia: Dominus Vobiscum. Et cum

spiritu tuo. Pan z wami. I z duchem twoim. Czas ten nazwano: Przygotowaniem
darów ofiarnych. Już w starożytności ta myśl i nazwa była obecna, bo było

powiedzine, że ludzie składali swoją ofertę, jak św. Izydora to zauważył, Amalaire
także, a po nich, Remi z Auxerre, pod koniec XIX wieku. Ta oferta była

wykonywana w zupełnym milczeniu aż do IV wieku. Ale w czasach Augustyna
został wprowadzony i zastosowany w Kartaginie zwyczaj, aby śpiewać jakiś

hymn zaczerpnięty z Psalmów, dla wyrażenia składania ofiary i daru wzajemnej
jedności zgromadzonego ludu. Praktyka ta została poparta przez świętego Doktora

wobec krytyki ze strony trybuna o imieniu Hilarus i rozprzestrzeniła się w
Kościele Łacińskim. Antyfonał św. Grzegorza zaznacza wersety, które miały być

śpiewane, całość uważana za hymn, i refren, który powtarzano między wersetami



tyle razy, ile to było konieczne, aby kontynuować śpiew, aż do chwili, kiedy
kapłan skinął na śpiewaków, aby się zatrzymali, a następnie zwracał się on w

kierunku zgromadzenia i mówił: Orate, fratres. Módlcie się, bracia... Kościół w
Lyonie, zachował w uroczyste dni ten zwyczaj, aby chór mógł śpiewać kilka
wersów na ofiarowanie (w czasach Pierre’a Lebrun). Chór, który śpiewa, gdy

kapłan ofiaruje chleb i wino na ołtarzu, to jakby, jak zauważył św. Izydor, dzieci
Aarona, które w odniesieniu do ofiary

Grały na różnych instrumentach, tak że rozlegał się dźwięk trąbki w chórze i
różne muzyki, które ludzie dołączali do jego głosu i modlitw.

Ofiary od ludzi, i miejsce w czasie Mszy świętej, kiedy były one składane.

Święty Justyn, św. Ireneusz, oraz św. Cyprian, podają, że wierni zawsze rozumieli,
że trzeba im przynosić ofiary do kościoła, to co jest konieczne do
służby Bożej, zwłaszcza chleb i wino, gdyż jest to sprawa ofiary składanej, o

której mówi Ewangelia. Na przykład o ubogiej wdowie, która wrzuciła do
skarbony wszystko, co miała, całe swoje utrzymanie. Pan Jezus wtedy przywołał

swoich uczniów i wyjaśnił, że choć to były tylko dwa małe pieniążki, ona dała
więcej niż wszyscy inni, którzy dawali z tego, co im zbywało. Łk 21,1-4. Ksiądz
dostaje, mówi św.Augustyn, to co potrzebuje do życia i do składania Ofiary, od

ciebie. Więc składaj swój dar jeśli chcesz, aby Bóg uwolnił cię od twoich grzechów.
Przyczyniaj się do jego życia i pozycji w służbie Bożej, abyś miał

udział w jego posługiwaniu wobec majestatu Boga. System składania ofiar w
Starym Testamencie, opisany w Księdze Kapłańskiej, czy Powtórzonego Prawa,

choć był tylko cieniem i zapowiedzią Jedynej doskonałej Ofiary Chrystusa,
stawiał wymagania wobec Ludu Starego Przymierza, których duchowe

rozumienie w Nowym Testamencie powinno być również aktualizowane.

Grzesznik winien być wysyłany do wysiłku i trudu, abyodpokutować za swoje
grzechy, i zasługiwać na nagrodę, choć jest ona tylko cudownym owocem Bożego

miłosierdzia. Kain i Abel, synowie Adama i Ewy, obydwaj składali ofiarę, ale
tylko sprawiedliwy Abel, składał ją w duchu Ofiary Syna Bożego, którego swoim

męczeństwem za wiarę potem uzupełnił. Czego brakowało w ofierze Kaina?
Zapowiedzi przelanej Krwi Zbawiciela, Baranka Bożego. Nie przejął po Rodzicach,

jak jego brat Abel, tej tradycji, że konieczne jest przelanie krwi zwierzęcej po
wypowiedzeniu nad nim przez włożenie rąk swoich grzechów, aby ofiara złożona
była za popełnione grzechy, aż przyjdzie Godzina Syna Człowieczego, Baranka
Bożego, w której On sam dokona przebłagania owocnego jako Kapłan i Ofiara

miła Bogu. Czyniąc dla Adama i jego Małżonki odzienie ze skór zwierzęcych Rdz
3,21 Bóg sam objawił i zapowiedział zaraz po ich grzechu, konieczność pokuty,
ofiary i trudu, a jednocześnie wskazał na Swego Syna, który swoją Najświętszą

Ofiarą naprawi i odnowi wszystko. Stąd tak ważne jest



nieustanne odniesienie naszego ducha, w czasie każdej Mszy świętej do Krzyża
Chrystusowego, czyli do Jego Męki, Smierci i Zmartwychwstania, do przelanej na

Krzyżu Jego Najświętszej Krwi, na odpuszczenie grzechów. Chleb i wino, oraz
woda, to są elementy materialne Ofiary Sakramentu, według Obrządku

Melchizedeka, dlatego, że Chyyrstus raz jeden tylko złożył Krwawą Ofiarę na
drzewie krzyża swego. Ale ustanawiając Obrzęd Ofiary Sakramentalnej, złączył
go bardzo ściśle ze swoją Ofiarą Krzyża, poprzez słowa o swoim ciele, za nas

wydanym i o swojej krwi za nas i za wielu przelanej na odpuszczenie grzechów.
Jest to Obrzęd Wiekuistej Ofiary, która jest święta i miła dla Boga, w Trójcy

Przenajświętszej jedynego: Ojca i Syyna i Ducha Swiętego. Ona nie przyjmuje
żadnego zeświedczenia, które mogłoby być jedynie jakąś, wołającą o pomstę,

profanacją. List do Hebrajczyków, który to wszystko, co w tym studium
rozważamy objawia w sposób najgłębszy z możliwych i potwierdzony autorytetem
Kanonu Pisma Swiętego, do którego należy. Nie pozostawia wątpliwości również na

temat możliwego zeświedczenia tego, co jest święte: Pomyślcie, o ileż surowszej
kary stanie się winien ten, kto by podeptał Syna Bożego i zbeszcześcił krew

Przymierza, przez którą został uświęcony, i obelżywie się zachował wobec Ducha
łaski. Znamy przecież Tegom który powiedział: Do Mnie pomsta należy i Ja

odpłacę. I znowu: Sam Pan będzie sądził lud swój. Hbr 10,29n. A święty Piotr w
swoim drugim Liście przestrzega bluźnierców w takich słowach: Jeżeli bowiem
uciekają od zgnilizny świata przez poznanie Pana i Zbawcy, Jezusa Chrystusa, a
potem oddając się jej ponownie zostają pokonani, to koniec ich jest gorszy od
początków. Lepiej bowiem byłoby im nie znać drogi sprawiedliwości, aniżeli
poznawszy ją odwrócić się od podanego im świętego przykazania. 2P 2,20n.
Obowiązek godnego uczestniczenia we Mszy świętej, w tej części Ofiary, jest

podkreślony jeszcze przed tą groźbą, aby Jej nie profanować, co wyżej
przytoczyliśmy z Listu do Hebrajczyków. Troszczmy się o siebie wzajemnie, by

się zachęcać do miłości i do dobrych uczynków. Nie opuszczajmy naszch
wspólnych zebrań, jak się to stało zwyczajem niektórych, ale zachęcajmy się
nawzajem, i to tym bardziej, im wyraźniej widzicie, że zbliża się dzień. Jeśli

bowiem dobrowolnie grzeszymy po otrzymaniu pełnego poznania prawdy, to już
nie ma dla nas ofiary przebłagalnej za grzechy, ale jedynie jakieś przerażające
oczekiwanie sądu i żar ognia, który ma trawić przeciwników. Hbr 10,24-27. A
więc uczestnictwo i jak największa cześć dla tej Tajemnicy Mszy świętej, tym

większa cześć i miłość im bliżej tej Godziny Przeistoczenia, kiedy Krew
Chrystusa wylewa się z wysokości Krzyża z ran i z boku Chrystusa do kielicha,
przygotowanego na ołtarzu przez kapłana z oferty chleba i wina, zmieszanego z
wodą. Woda tutaj przywołana odsyła nas, moim zdaniem do Chrztu Pana Jezusa i
do posługi wobec Niego jaką wykonał święty Jan Chrzciciel. Do takiego wniosku
dane mi zostało za łaską Bożą dojść w latach 2000-2013, w związku z Orędziem



i Obrazem Bożego Miłosierdzia, przekazanym światu przez świętą Faustynę i
świętego Jana Pawła II, Papieża Rodaka. O tym to odkryciu napisałem dnia 24
czerwca 2013 roku do Naszej Czcigodnej Kapituły Generalnej w Poznaniu, oraz

do Kardnała Jana-Piotra Ricard’a, Arcybiskupa Bordeaux w dniu 3 lipca 2014 roku.
Pierwszy Wielki Akt Najświętszej Ofiary Chrystusa widzę w Jego uniżeniu się

przed posługą Kapłana Starego Testamentum syna Zachariasza i Elżbiety, oboje z
pokolenia Judy, syna Jakuba, i z pokolenia Aarona, brata Mojżeszowego. Przyjął
On wtedy wszystkie grzechy ludzkości na siebie i ogłoszony został publicznie

jako Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Gdyby nie przyjął zgodnie z Wolą
Ojca swego, który Go posłał i dał na ten świat, nie mógłby przyjąć tego Wyroku

skazującego Go na śmierć przez ukrzyżowanie, bo byłoby to czymś
niesprawiedliwym z punktu widzenia nie tylko naszego ludzkiego rozumu, ale

także i naszej chrześcijańskiej wiary. Nasza wiara nie może być w sprzeczności z
Pismem świętym Starego Testamentu. Nowy Testament potrzebuje koniecznie

światła obietnic, modlitw i obrzędów, objawień i wyjaśnień, przypowieści i wogóle
Słowa Bożego, które otrzyma przed nami chrześcijanami Izrael, Mojżesz i Prorocy.

Gdyby Jezus miał cierpieć tylko jakoby przez solidarność z cierpiącymi braćmi
swymi, dla dodania otuchy i przykładu, przez zgodę na niesprawiedliwość, to
przyznaję, że byłbym w moim kapłaństwie wielce zagubiony. Błogosławieni,
którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasceni. Mt 5,6

Owszem jest napisanee, że Chrystus przyjął niesprawiedliwy wyrok, i nazwany
dobrym łotrem współwiszący złoczyńca powiedział do tego drugiego o sobie i o
Panu Jezusie te słowa: My przecież – sprawiedliwie, odbieramy bowiem słuszną

karę za nasze uczynki, ale On nic złego nie uczynił. Łk 23,41 Lecz właśnie, gdyby
Aktem swej Woli Syna Człowieczego w wieku dorosłym Syn Boży nie wziął z nas

wszystkich ludzi naszych grzechów, to Jego śmierć nie byłaby Aktem udzielenia nam
wierzącym w Niego w czasie chrztu naszego, nowego życia i nieśmiertelności.

Byłaby, jak to zresztą poświadczają – nie znający Ducha Swiętego ludzie –
zgorszeniem dla Zydów i głupstwem dla Greków. Mądrością, Sprawiedliwością, i

uświęceniem jest zaś dla nas, którzy wierzymy w to Niesłychane Dzieło Trójcy
Przenajświętszej, a ukazane i objawione konkretnie w życiu, śmierci i

zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa, naszego Pana. On nic złego nie uczynił, jak to
przyznał dobry łotr, ale któż uwierzy temu, cośmy usłyszeli?

Prorok Izajsasz otrzymał i przekazał w Czwartej pieśni Sługi Pańskiego: Jego
cierpienia, śmierć i chwałę w 53 rozdziale swojej Księgi –a komentarz umieszczony

w przypisach na str. 895 Biblii Tysiąclecia. Pallotinum 1980 podaje, że to bardzo
ważna i po raz pierwszy w pismach Starego Testamentu występująca idea o

zastępczym zadośćuczynieniu, odpokutowaniu Sługi Pańskiego za cudze, tj. za
winy wszystkich ludzi. Przytoczmy tutaj tylko werset 5: Lecz On był przebity za

nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy, a w Jego ranach jest nasze zdrowie.



Iz 53,5. W 55 rozdziale – jak potwierdza przypis – Jezus Chrystus zaprasza
wszystkich do swej łaski, przez słowo Proroka, które zaczyna się tak: O wszyscy
spragnieni, przyjdźcie do wody, przyjdźcie, choć nie macie pieniędzy. Kupujcie i
spożywajcie bez płacenia za wino i mleko! Iz 55,1 W wodach Jordanu, na głos

proroka Jana Chrzciciela ludzie grzeszni wyznawali swoje grzechy, i do tych wód
wszedł Zbawiciel, aby przez posługę Jana Chrzciciela się nimi obarczyć i wypełnić
wszystko, co sprawiedliwe. W 56 rozdziale Izajasza: Takmówi Pan: Zachowujcie
prawo i przstrzegajcie sprawiedliwości, bo moje zbawienie już wnet nadejdzie i

moja sprawiedliwość ma się objawić. Iz 56,1. Prorok Malachiasz, którego słowa
otrzymane od Boga na temat Ofiary Czystej już przytoczyliśmy, zapowiada Mesjasza,
jako Słońce sprawiedliwości, a następnie odwołuje się do sługi Bożego, Mojżesza,

a zaraz potem, a jest to na końcu tej Kięgi – do Jana Chrzciciela. W Biblii
tysiąclecia tak się kończy Stary Testament, a zaczyna potem Nowy, w którym każdy

z czterech Ewangelistów, działalność Jezusa Chrystusa jest przygotowana przez
Jana Chrzciciela, aż do tego momentu, kiedy wypełni swoją misję nazwyną:

Chrzest Pana Jezusa. Tutaj chrzest w wodzie, a później będzie chrzest we krwi, co
sam Pan Jezus zapowiadał: Chrzest mam przyjąć i jakiej doznaję udręki, aż się to
stanie. Łk 12,50 U św. Marka również Ofiara Chrystusa nazwana jest przez Niego

samego chrztem.Mk 10,38 Słowa te u św.
Łukasza poprzedza zdanie: Przyszedłem rzucić ogień na ziemię i jakże bardzo

pragnę, żeby on już zapłonął. Łk 12,49 Takwięc Chrzest Pana Jezusa ma
podwójny wymiar: wody z przyjęciem grzechów i krwi z zadośćuczynieniem za nie.

Swięty Jan Apostoł i Ewangelista, kiedy stał po Krzyżem Chrystusa widział, jak
jeden z żołnierzy przebił Mu bok i natychmiast wypłynęła krew i woda. J 19,34

Przypis do tego wersetu, w Biblii Tysiąclecia wyżej cytowanej s.1239 wyjaśnia to tak:
Krew wskazuje na rzeczywistość ofiary Baranka, a woda na płodność duchową.
Sakramenty Kościoła, zwłaszcza tu symbolizowane: chrzest i Eucharystia, biorą

początek z krzyża. Czy ten sam Jan na tym poprzestał, co widział? Czy nie był on
także jednym z tych, którzy – należąc do uczniów Jana Chrzciciela – byli

świadkami Chrztu Pana Jezusa w Jordanie – usłyszeli potem jego deklarację na
temat Jego: Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata? W swoim pierwszym

Liście, nawiąże on do tego wydarzenia-tajemnicy. Oto jego świadectwo: Jezus
Chrystus jest tym, który przyszedł przez wodę i krew, i Ducha, nie tylko w wodzie,

lecz w wodzie i we krwi. Duch daje świadectwo, bo Duch jest prawdą. Trzej
bowiem dają świadectwo: Duch, woda i krew, a ci trzej w jedno się łączą. 1J 5,6-8

Przypis w Bibli Tysiąclecia cyt.wyżej s.1391 daje takie oto wyjaśnienie: Woda i
krew nie stwierdzają same przez się, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Boga, lecz
dopiero dzięki świadectwu Ducha Swiętego. Przez chrzest wodą w Jordanie Bóg

wskazał, że Jezus jest obiecanym, prawdziwym Mesjaszem. Nowe życie
nadprzyrodzone otrzymaliśmy przez śmierć Jego na



krzyżu (przez krew). W czasie Ofiary Mszy świętej z wodą spotykamy się w
momencie, w którym się tutaj zatrzymaliśmy na dłużej w naszym rozważaniu.

Najpierw jest ona wlewana w malutkiej ilości do kielicha z winem, podczas której
kapłan wypowiada modlitwę już tutaj przytoczoną, a następnie wodą obmywa on

swoje ręce, wypowiadając taką znów modlitwę: Obmyj mnie, Panie, z mojej winy
i oczyść mnie z grzechu mojego. Mądrość Kościoła zachowała to odniesienie do
wody, a w duchowym rozumieniu do tajemnicy Chrystusa Jezusa, który swoim
wstąpieniem w wody Jordanu i posługą Jana Chrzciciela, ustanowił chrzest na

odpuszczenie grzechów, abyśmy z czystym sercem składali teraz Ofiarę uwielbienia
na pamiątkę Ofiary krwawej zadośćuczynienia. Jeszcze raz, mądrość Kościoła

naprowadzi nas na reminiscencję Aktu przyjęcia grzechów naszych przez
Zbawiciela w posłudze Jana Chrzciciela, kiedy przed Komunią świętą, każe

kapłanowi powtórzyć jego słowa: Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata.
Odpowiedź zaś zgromadzenia zapożyczy słowa Setnika, który zdziwił swoją

wiarą nawet Pana Jezusa: Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój,
ale powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie. W Liturgi świętej

kończymy: A będzie uzdrowiona dusza moja. Mt 8,8 Pan Jezus powiedział wtedy:
U nikogo w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary. Mt 8,10 Trzeba wiary, aby tak
patrzeć na gesty i tak wypowiadać i słuchać słów Liturgii, żeby cała Ewangelia i

cały Chrystus stały się obecne na Mszy świętej, a my wszyscy razem, kapłan i
wierni, abyśmy byli obecni dla nich: dla Boga, dla Chrystusa, dla Ewangelii.

Ksiądz Profesor Wojciech Danielski, który był Promotorem mojej pracy
magisterskiej na KUL’u na temat Liturgii, w pewnej chwili zwrócił się do mnie

serdecznie i powiedział: Drogi Kaziu, zrób wszystkom co w twojej mocy, aby ci
Msza święta nigdy nie spowszedniała. Jestem mu bardzo wdzięczny za te słowa,

które zapamiętałem i je tutaj przytaczam. One mi się często przypominają, czasem
jako przestroga a czasem jako upomnienie. Bo różnie bywa z naszą uwagą w

czasie sprawowania tego Wielkiego Misterium, jakim jest Msza święta.
Jesteśmy wciąż w czasie Przygotowania Darów ofiarnych, czyli Offertorium. W
początkach historii Kościoła, wierni przynosili i ofiarowali na Mszy świętej
chleb i wino do konsekracji. Wnet jednak z tego zrezygnowano. Powodem

zmiany było to, że kapłani poczuli się zobowiązani do używania odpowiedniego
pieczywo przygotowanego z większą starannością niż to, które było powszechnie

ofiarowane przez ludzi. Wtedy też i wierni czuli się zobowiązani przynosić i
ofiarować znaczące datki dla Kościoła, aby zabezpieczyć utrzymanie kapłanom i

to wszystko, co jest niezbędne do służby Bożej. Dokument królów Francji w IX
wieku sankcjonuje darowizny ofiarowane właśnie wprowadzane służące dla

ołtarza w tej formule: « Przekazuję i daję Bogu wszystko, co jest napisane w
tym dokumencie, do zastosowania w Najświętszej Ofierze Mszy świętej, oprawy
ceremonii, utrzymania duchowieństwa i biednych. » Takwięc, chociaż tylko



chleb i wino ma być przedmiotem użytym do ofiary, dary przekazywane przez ludzi
obejmują także inne potrzeby duchownych, choć to nadal może być traktowane

jako ofiary wiernych, ponieważ pochodzi od ich dobrej woli i zgodnie z Ewangelią,
mając udział w dobrach duchowych, dzielą się wierni z kapłanami swoimi dobrami
materialnymi. Autorzy, którzy pisali na ten temat do roku 1ooo roku, komentowali
składanie tych ofiar przez ludzi w postaci pieniędzy i innych przydatnych rzeczy
dla Kościoła, jako rzecz słuszną i dobrą, ale nie traktowali ich jako należących do
Liturgicznego Offertorium, które obejmowało dary chleba i wina. Mszał Rzymski
nigdy nie zaznaczał ofiary ludzi składane na potrzeby kapłana czy ubogich osób.

Prawdopodobnie dlatego, ponieważ w Mszale papieża Piusa V, nie ma wzmianki o
podobnych ofiarach. Inne ofiary na potrzeby ołtarza miały, w czasie wielu wieków,

być oferowane przed Mszą albo przynajmniej zaraz po Ewangelii, a od
jedenastego wieku dopiero ofiary ludzi zostały umieszczone przed tym jak kapłan

składał chleb i wino, zanim umywał swoje ręce. Jest to widoczne w Le Mans, u
Hildebert’a, który pisał około roku 1090, i u Stephen’a z Autun, we Francji. Wiele z

mszałów z różnych kościołów i tych z Paryża, rękopisy i drukowane do XVII
wieku, co jest nadal praktykowane w Notre Dame, i w prawie wszystkich
diecezjach, choć od roku 1634 starano się zaznaczyć, aby ofiarę ludzie składali

przed ofiarą chleba i kielicha. Do Komunii świętej bowiem nie przystępowano tak
często jak to jest dzisiaj. Niech to naprawdę wydaje się uważać, że ofiary są

odbierane, a chleb, który ma albo błogosławiony od początku Ofiarowania, tak, że
kapłan nie jest zobowiązany do zaprzestania oferowania i rekreacji po zaczęły.

Jedyną pozostałością ofiar wiernych było potem tzw.eulogium. Był to zwyczaj
błogosławionego chleba, który przygotowwano do poświęcenia i rozdawano na

końcu po Mszy świętej tym, którzy nie przystąpili, z różnych względów do
Komunii świętej. Ponieważ był to chleb pobłogosławiony modlitwą, lecz nie
konsekrowany, czyli nie położony na ołtarzu, tak jak dary Offertorium: Chleb i

Kielich z winem, zmeszanym z wodą.
Ale był ten chleb wyznaczony jako znak komunii czyli łączności między

wiernymi. Czy to było wynikiem pewnego rygoryzmu w duchowości, czy braku
wiary, a jednocześnie lęk przez przystępowaniem do Komunii świętej, nie

będziemy tutaj na to szukać odpowiedzi. Ale interesujące jest to, że właśnie to
eulogium były tak tłumaczone: Chrześcijanie gromadzą się razem, aby tworzyć
jedno ciało, i to jest rzecz oczywista. Trudno znaleźć bardziej wyrazisty symbol

wśród wielu rzeczy, jak chleb, który jest wykonany z wielu ziaren pszenicy
zjednoczonych, urobionych w wodzie i ogniu, czyli upieczonych. Swięty Paweł
mówi, ponieważ wszyscy musimy być zjednoczeni w Jezusie Chrystusie, jako

jedno ciało, więc nasza jedność jest symbolizowana przez ten pobłogosławiony
chleb.

Widzimy, że już w czwartym wieku, aby wyrazić tę unię między sobą



chrześcijanie wzajemnie posyłali jedni drugim zwykły chleb, przekazując sobie
jednocześnie życzenia i pochwały, ponieważ łączyło ich jedno błogosławieństwo

poprzez modlitwę nad chlebem. Swięty Grzegorz z Nazianzu mówi o znaczeniu na
białym pieczywie krzyża, który miał być rodzajem błogosławieństwa, i dał przykład,
że zostało mu przywrócone zdrowie kiedy jego matka to uczyniła, i podała mu do
spożycia, gdy był chory. Augustyn odnosi się do tego rodzaju chleba z życzniami,

gdy pisał do Paulina, że błogosławieństwo chleba, które on jemu wysyła jest
uzależnione od jego miłości, z jaką ją otrzyma. Święty Paulin
wysłał również chleb poświęcony do Augustyn jako znak wzajemności, a wnioski

w błogosławieństwie i w miłości. Ten sam święty, wysyłając kolejny chleb do
świętego Alipe, biskupa Thagasty napisał też, że otrzymał go w duchu miłości, aby

powiększyła się chwała Boża. Nawet czasami wysyłał Eucharystię(?), która jest
największym z wszystkich znaków jedności i miłości. Czy to nie było już nadużycie?
Marculfus Neri rzeczywiście podaje, że biskupi czasem wysyłali podczas obchodów

Paschy, czyli Swiąt Wielkanocnych, dla umocnienia więzi
wzajemnej Eucharystię. Ale potem tego przestano, zaś chleb błogosławiony został
wtedy użyty w celu utrzymania jedności wśród chrześcijan oddalonych od siebie, a

w czasie zgromadzenia niedzielnego, kiedy nie wszyscy mogli Chleb
Eucharystyczny przyjmować, wtedy był ten chleb pobłogosławiony znakiem
jedności wśród wszystkich tych, którzy znaleźli się razem na Mszy świętej.
Czytając o tych rzeczach, pomyślałem sobie o naszym polskim zwyczaju

wysyłania i dziele się pobłogosławionym opłatkiem z okazji Swiąt Bożego
Narodzenia, od dnia Wigilii. Mszał Rzymski zachował pośród innych

błogosławieństw, błogosławieństwo tego chleba, o którym rozważaliśmy w
związku z tym momentem Ofiarowania chleba i wina przeznaczonych do

Tajemnicy Przeistoczenia:

Święty Boże, Ojcze wszechmogący, wieczny Boże, racz pobłogosławić ten chleb
przez twoją łaskę i obdarz błogosławieństwem duchowym tych wszystkich,

którzy będą go spożywać. Niech się cieszą zdrowiem ciała i duszy i będą
strzeżeni przed chorobami i sidłami wrogów. Prosimy o to przez Twojego Syna,
naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który jako chleb życia zstąpił z nieba, aby dać
życie i zbawienie światu, itd. Było podane, że należy zadbać o to, gdyby spadły

jakieś okruchy tego chleba na podłogę, aby je pozbierać. Ten chleb, w
rzeczywistości, błogosławiony przez Kościół, zasługuje na szacunek; mimo, że

jest prawie niczym w porównaniu z ciałem Jezusa Chrystusa, które przyjmuje się
w Eucharystii, ale jest to święta rzecz, i bardziej święta niż inne pokarmy, które
spożywamy, ponieważ jest to sakramentale, to znaczy, nie Sakrament, ale znak i

rzecz święta. Poświęcona sól była oznaką mądrości chrześcijańskiej i duchowego
smaku, i dawano jej katechumenom. Takwięc i pobłogosławiony chleb jest
znakiem jedności chrześcijan z Jezusem Chrystusem, jako dodatek do życia



naszego ciała. Pomyślałem tutaj też o naszym polskim zwyczaju poświęcania
pokarmów na stół wielkanocny. Ale powróćmy do Darów Ofiarnych, chleba,
wina i wody. Od wody się życie zaczęło na naszej ziemi. Bez chrztu, czyli też
znaku wody, nie moglibyśmy brać udziału w Najświętszej Ofierze, do której

potrzebne są też przede wszystkim wino i chleb. Jaki teraz powinien być chleb,
który kapłan kładzie na ołtarzu, i od kiedy używany jest przaśny chleb, czyli

uczyniony tylko z mąki pszennej bez żadnych dodatków? Msza święta bierze swój
początek od tego, co uczynił Jezus Chrystus, w Wielki Czwartek, kiedy

wzią chleb i wino. Chleb używany wtedy przez cały tydzień był przaśny, na
pamiątkę chleba, który się nie zdążył skwasić, gd Bóg wyprowadzał swój Lud z

niewoli egipskiej. Kościół chciał, ze wzdględu na to użwać przaśny chleb,z
najczystszej mąki, może i też dla odróżnienia od eulogii, czyli chleba

pobłogosławionego, o którym przedtem rozważaliśmy? Chleb jest czymś
powszechnym i zwykłym pieczywem, a tutaj we Mszy świętej ma on się stać

istotowo czymś zupełnie innym: Ciałem Chrystusa. Choć więc Kościół
Wschodni pozostał przy konsekracji przaśnego chleba, i choć nie było formalnego
dekretu, któryby nakazał przed XI wiekiem, że ma być użyty chleb niekwaszony, ten
zwyczaj był już wprowazany od niepamiętnych czasów; i nie było to tylko w użyciu,

aby tym argumentem walczyć z Grekami,czyli
prawosławnymi, którzy spędzają z chlebem kwaszonym. W 1054 roku doszło do
rozłamu między Rzymsko-katolikami i Prawosławnymi. I być może to odegrało
jakąś rolę w utrwaleniu się zwyczaju chleba-hostii niekwaszonego na Zachodzie.

Dd połowy XII wieku, jest to już element różniący jednych od drugich. Większość
pisarzy chrześcijańskich twierdziło jednak, że jest to sprawa czystej dyscypliny i
dość obojętna, od strony teologii Liturgii i wiary, i że trzeba, aby każdy Kościół

mógł mieć prawo do praktyki, jaką uważa bez obwiniania siebie i innych. Grecy
uważają, że zawsze używali kwaszonego chleba wśród nich. Łacinnicy zaś

wyraźnie pokazują, że przaśny chleb u nich był używany w naszych kościołach
dopiero od VIII wieku, czyli od około tysiąca lat, choć nie mogli udowodnić i

znaleźć początek tego. Alcuin , około 790 roku, napisał, że chleb należy zrobić po
prostu z mąki i wody, bez kwaszenia. Raban Maur w swoim Traktacie o

Instytucji duchownych, z roku 819, dowodzi poprzez StaryTestament i przykład
Jezusa Chrystusa, że chleb użyty dla ofiary musi być przaśny. On nawet mówi, w

swojej pracy, która nie została jeszcze wydrukowana(początek XVIII w.), że kapłani
powinni piec w każdą niedzielę chleb przaśny i używać do Mszy świętej kościele.

Co sprawi, że będzie widać, że to całkiem inny jest chleb użyty do Eucharystii, a nie
jak chleb, który jest tak powszedni, że nie jest znakiem czegoś nadzwyczajnego, a

przecież chodzi o niezwykłą przemianę jednej materii w inną, jakże niezwykłą, bo
Ciało Pana Jezusa, Boga-Człowieka. Druga część argumentu jest tataj ode mnie.

Po drugie, pisze oo, oprócz tych przekonujących dowodów



wykorzystania Przaśników od VIII wieku, widzimy, że od tego czasu Kościół
ustalił także formę kolistą dla tych chlebów, i nazwa hostii również powstała z

biegiem czasu. Tebochenki były okrągłe. Papież Zéphyryn na początku trzeciego
wieku już mówił, aby dawać im nazwę korony, i Grzegorz Wielki wykorzystuje
również ten sam termin. Są także odbijane znaki, które odróżniały te chleby
przeznaczone do konsekracji od innego wspólnego chleb powszedniego, czy

wykorzystanego do eulogii, o których wspominaliśmy. Widoczne jest, przez dużą
liczbę starych rzeźb, że częstym znakiem, którym ten chleb znaczono, był znak
krzyża. Sami kapłani, zwłaszcza mnisi, starali się, aby te chleby-hostie zrobić

nawet w obecności innych duchownych, czy wiernych. Zawsze z pszennej mąki, i
wszystko, co było konieczne , aby chleb się we Mszy świętej stał ciałem Jezusa
Chrystusa. Kościół łaciński, nie nakazywał, aby te wszystkie przygotowania

miały zawsze i wszędzie miejsce, ale zalecał, aby nie używać jak tylko przaśnego
chleba do Mszy świętej, do czego Kościół jest upoważniony przez przykład

Jezusa Chrystusa, który ustanowił Eucharystię po zjedzeniu baranka paschalnego,
i dlatego poświęcił chleb z Przaśników; bo tak szybko jak baranek paschalny nie

został zabity, nie wolno było nikomu jeść nic kwaszonego.

Od siebie, pozwolę sobie tutaj przytoczyć kilka słów z Pisma świętego na temat
ofiar składanych Bogu w postaci chleba, bo moim zdaniem było to

przygotowywanie ludzkości, na Tajemnicę Chleba, który zstąpił z nieba, i jest
naszym pokarmem w Eucharystii. Najpierw o tym, że był w Namiocie Spotkania
z Bogiem, a następnie w Przybytku, czy też ostatecznie w Swiątyni Jerozolimskiej

tzw. Stół chlebów pokładnych, który Pan Bóg nakazał umieścić w Przbytku Bożym,
przed zasłoną Miejsca Swiętego Swiętych. Na str. 91 Biblii Tysiąclecia jest przypis
do 25,30 Dosł. : chleby oblicza, czyli chleby położone przed obliczem Pana. Na

str.107 jest mowa o Ofierze z ciasta: pieczone w ogniu placki przaśne z najczystszej
mąki zaprawionej oliwą albo prześne podpłomyki Kpł 2,4. O chlebach

pokładnych cd. Str 130: Następnie weźmiesz najczystszej mąki i upieczesz z niej
dwanaście placków. Potem ułożysz j w dwa stosy, po szcześć w każdym stosie, na

czystym stole przed Panem. Kpł 24,5n. Każdego szabatu przygotują to przed Panem
jako dar nieustanny od Izraelitów, jako wieczne przymierze. Kpł 24,8 Na str. 151:

Pierwociny chleba. Przyniesiecie w darze pierwocin ciasta, okrągły placek
przyniesiecie, jako szczególny dar klepiska.

Będziecie składać pierwociny ciasta jako szczególny dar dla Pana przez wszystkie
wasze pokolenia. Lb 15, 20n. Tyle o tym związku ze Starym Testamentem, gdzie
Bóg przygotowywał świat na przyjęcie Chlebam który jest nam dany z Nieba, w
czasie Najświętszej Ofiary Mszy świętej, Sakramentu Najświętszego Eucharystii.

Obrzędy i modlitwy towarzyszące ofiarowaniu chleba i wina na ołtarz.
Pochodzenie modlitwy. Do XI wieku, według rzymskiego porządku, nie ma

żadnych innych modlitw recytowwanych na ofiarowanie, jak tylko w ciszy… Ta



modlitwa wyraża rzeczywiście ofiarowanie naszych serc, naszego życia, naszych
trudów, prac i wysiłków. Chleb i wino kładzione przez kapłana na ołtarzu to

wszystko mają wyrażać i gdzie indziej nie może być zwrócone nasze serce jak tam
ku Bogu, i pzed Bogiem. Później wielu świętych biskupów zaczęło wyrażać

tę myyśl i dopasowywać modlitwę przy ofierze chleba i wina, przez wezwanie
Ducha Świętego, i szczegółowych powodów, dla intencji naszej ofiary w modlitwach,
które mogą uczynić pewniejszą uwagę kapłanów, i dać im miejsce do wielkiej święte
akcji. Pierwsze cztery modlitwy Suscipe ... Offerimus spiritu ... i Veni,Sanctificator
są zasadniczo czyste i prawie takie same przez ponad tysiąc lat w starym Mszale,

używany w kościołach w Hiszpanii; i wydaje się, że Kościół Rzymu, który pod
koniec XI wieku wydał mszał dla papieża, pożyczył modlitwy ofiarowania z tego

mszału, co był w Hiszpanii. On również przytacza od XII wieku modlitwę: Suscipe,
sancta Trinitas, która była w użyciu w Mediolanie i w wielu kościołach we Francji.

Od tego czasu Mszał Rzymski zawiera wszystkie modlitwy w kolejności jak w
Mszale Piusa V po Soborze Trydenckim. W czasie uroczystych Mszy św. po
tym, jak kapłan wypowiedział pierwszą modlitwę, diakon rozciągał korporał na
ołtarzu, jeśli jeszcze nie było to zrobione, i podawał kapłanowi patenę z chlebem.

Podczas innych Mszy św. sam kapłan rozciągał korprał, zdejmował zasłonę i palkę, i
podnosząc kielich i patenę z chlebem, trzymał oburącz na wysokości klatki

piersiowej; podnosił oczy do góry, i nastęnie opuszczał; potem kolejne modlitwy, itp.
i kładł dary ofiarne z powrotem na korporale. Poza obrusami nałożonymi na ołtarz

z czystego lnu, ze względu na ewentualne kruszyny, kładziono na obrus kolejne
płótno, które nazywane jest korporałem; korporał jest słowem pochodzącym od

słowa ciało, więc nazwa korporał, ponieważ ma dotknąć ciało Jezusa Chrystusa.
Była modlitwa przy rozkładaniu korporału, która o tym przypominała. W

ambrozjańskim rycie nazywał się korporał całunem, ponieważ było to nawiązanie
do tego Całunu, czyli płótna w które ciało Jezusa Chrystusa została pochowane w
grobie. Modlitwa odmawiana w czasie tego obrzędu, podczas ofiarowania, nosiła

nazwę Oratio Super sindonem.
Ta nazwa została zachowana w Mediolanie. Palka położona na kielichu. To słowo
pochodzi od paliusza, który był takim płaszczem czy kocem, takim, jak ten, który

Marcin z Tours podzielił z ubogim. Patena, na której był dar ofiarny chleba, ta
nazwa od słowa platène czyli platyny, czyli czysta, przeszła w nazwę pateny, choć są
teraz znacznie mniejsze, niżdawniej, ponieważ posługiwano się nimi do rozdawania

Komunii św., a teraz, gdy istnieje duża liczba komunikujących, do tego służy
puszka. Patena znaczy też: czysty, bez skazy są dary, które ofiaruję, jestem

twoim sługą, Ciebie, który jesteś moim żywym i prawdziwym Bogiem.
Pragnę składać ofiarę za moje grzechy, grzechy moje i zaniedbania, które są

bezmierne, za grzechy wszystkich obecnych, i wszystkich wiernych chrześcijan
żyjących i zmarłych, a więc dla mojego ich dobrami którym jest łaska zbawienia i



życia wiecznego. Amen. Suscipe, Sancte Pater, Przyjmij, Ojcze Swięty…Kościół,
przez posługę kapłana, kieruje prośby do Wiecznego Ojca, na wzór Jezusa

Chrystusa, Pana naszego, który złożył swoją ofiarę na ziemi dla swojego Ojca.
Ten Boski Zbawiciel nazywał Go w swojej modlitwie « Ojcze Swięty ». I my więc

nazywamy Go tak, i dodajemy omnipotens aeterne, bo Bóg tylko jest
wszechmocny i wieczny, i tylko Bóg może odpuszczać grzechy. Kapłan prosi więc
Boga o przebaczenie. Czym zajmuje się kapłan, gdy na patenie jest tylko chleb,

ale chleb, który jest po to tylko i dlatego, aby stał się prawdziwym chlebem
Jezusa Chrystusa, naszego Pana, który sam tylko jest Ofiarą bez skazy i bez

zarzutu. Prawdziwie, ten chleb, który jest na patenie, można nawzać czystym i
nieskazitelnym, bo czysty i nieskazitelny jest Gospodarz tej Ofiary (czytaj bez

skazy, czysty, wybrany, jak te ofiary Starego Testamentu, nie mogły być inne, jak
czyste, bezbłędne, starannie dobrane), ale kapłan nazywa gospodarzem

nieskazitelnym Chrystusa Kapłana w bardziej rzeczywistym i bardziej
zaostrzonym rozumieniu Kościoła, który określa to absolutnie niezbędne, że

musimy ofiarować Ojcu Przedwiecznemu Ofiarę, która jest miła w jego oczach, i
tylko Jezus Chrystus może Nią być, a ksiądz jest jedynie niegodnym sługą Jego.

Ofiarowanie jest wykonywane przez kapłana także w tym celu, aby zawsze
uświadomił sobie, że jest niegodnym sługą, i że istnieje nieskończona

dysproporcja między nim a Ofiarą, którą sam Bóg Syn składa Bogu Ojcu za nasze
zbawieniema. Chodzi też o użwiadomienie, że zwraca się on do prawdziwego Boga,
który jest źródłem życia, i że ofiara może być składana tylko i wyłącznie dla Boga

żywego, jak to mówi Prorok Daniel w Piśmie świętym. Kapłan wyznaje: moje
grzechy są niezliczone. On jest pierwszy, który pragnie odpuszczenia jego grzechów,

które są tak liczne , że nie można ich zliczyć; i moje zaniedbania.
Wyróżnia grzechy popełnione i grzechy zaniedbania. Przestępstwem są grzechy

popełnione wobec Boga; zaniedbania zaś są tymi akcjami lub naruszeniami
przepisów, które muszą towarzyszyć naszym działaniom z powodu naszych słabości.

Nie wystarczy, aby uczynić coś w jakikolwiek sposób. Jest przewidzianem że to
musi być wykonane w pełni i pięknie, bez którego działanie jest w sposób

oszukańczy bo niedoskonały, bo odejmuje od działania tą część pełni, na jaką Bóg
zasługuje. Jakże więc możemy nie odwołać się do miłosierdzia Bożego dla naszego

niedbalstwa, jak również dla naszych grzechów?
Tak, to jest możliwe, i tak trzeba: kapłani należą także do tych, którzy

potrzebują Bożego miłosierdzia, o powinni modlić się za siebie, i w intencji
innych. Za wszystkich chrześcijan najpierw, żywych i umarłych. Kościół

obejmuje wszystkich tych, którzy są w komunii z nim, żyjących i zmarłych.
Ksiądz ofiaruje tutaj modlitwę za nich w ogólności, a potem precyzuje później

ewentualnie ich imiona. Tutaj w kolejności, kapłan modli się za niego samego po
pierwsze, następnie za Papieża, Biskupa, i instytucje odpowiedzialne za Kościół, i



po trzecie trzecie za wszystkich wiernych. Aby doszli do zbawienia. Taki jest
główny cel, który musi mieć na względzie składający ofiary. Ostatecznym celem jest
to, abyśmy doszli do zbawienia i życia wiecznego dzięki Ofierze przebłagalnej za

nasze grzechy. Dojście więc do życia wiecznego, czyli zbawienia duszy, która
konfrontuje się z wymiarem sprawiedliwości Bożej. Mimo, że dostąpiła łaski

chrześcijańskiej, jest nie zawsze gotowa do wiecznego życia, ponieważ można nie
wytrwać w łasce, aż do końca. Todlatego Kościół nie przestaje błagać za nas, bo
wie, że tylko ta Ofiara Mszy świętej służy do zbawienia, a gdy osiągnięte jest
zbawienie to potem następuje radość życia wiecznego. Kończąc tę modlitwę

kapłan czynił znak krzyża z pateną na korporale i stawiał ją na środku. W
niektórych kościołach wypowiadał słowa towarzyszące czynieniu znaku krzyża.

Czy coś wtedy mówił czy też nie, można powiedzieć, że zawsze czynił znak krzyża
i uświadamiał sobie, że gospodarzem Ofiary jest Pan Jezus na krzyżu: Oto Jezus

Chrystus jest Tym, który złożył Ojcu
Ofiarę za nasze grzechy. Kapłan, po umieszczeniu Hostii na ołtarzu, stawiał patenę
pod korporał, a następnie przykrywał ją z kolei puryfikaterzem, aby zachować ją

czystą do momentu przeistoczenia.

Mieszania wody i wina w kielichu, Kapłan dokonywał z boku ołtarza, biorąc kielich
do lewej ręki, otrzymując z ampułki wino, wlewał je do kielicha, i potem robił znak

krzyża. Potem wlewał z drugiej ampułki trochę wody i mówił modlitwę, nie
czyniąc znaku krzyża nad wodą. Podczas uroczyste Mszy świętych, to diakon,

który wlewał wino i wodę do kielicha, bo jest on dla posługi, aby przygotować to,
co jest konieczne. Jak interpretowano wlanie trochę wody do wina w kielichu w
czasie ofiarowania w starożytności? Mówiło się o nawiązaniu do naśladowania

Jezusa Chrystusa, który ostatnią Paschę przeżywał ze swoimi
uczniami. Pierwszy powód wody, ze względu na wiernych, którzy są

reprezentowani przez wodę, którzy jednoczą się z Jezusem Chrystusem, który jest
symbolizowany przez wino w kielichu, bo woda reprezentuje ludzi. Swięty

Cyprian czyni to zastosowanie w opracowaniu tej tajemnicy, jaką jest Msza święta,
pokazując na konieczność, aby zmieszać trochę wody, która oznacza ludzi, z

winem reprezentującym Chrystusa. Wyjaśnienie to zostało powtórzone i
umieszczone w nowym świetle przez Ojców czwartego Soboru w Braga, w 675

roku; i to jest powód, że odmawia się w tym miejscu modlitwę o tajemniczej
zamianie między nami, którym dano mieć udział w Bóstwie Chrystusa, który stał

się uczestnikiem naszego człowieczeństwa. Drugim powodem jest to, aby
reprezentować wodę i krew, które wypłynęły z przebitego boku Jezusa Chrystusa

na krzyżu. Ojcowie dodali, że użycie wody zmieszanej z winem opiera się na
uniwersalnej tradycji Kościołów Jezusa Chrystusa i twierdzili, że biskup lub

kapłan, który użyje tylko kielicha z winem tylko niedoskonale będzie mógł
wyrazić tajemnicę ofiary. Dlaczego nie wykonywano znaku krzyża nad wodą?



Wynika to z tajemniczego powodu, aby nie używać znaku zewnętrznego w celu
pobłogosławienia wody, która oznacza ludzi, ponieważ nie wszyscy jesteśmy

mamy gwarancję znaleźć się przyynajmniej w czyśćcu, a tylko ci, którzy są już
na dobrej drodze, mogą być pobłogosławieni przez kapłana. W gestach i słowach
Offertorium, jest wyrażona ta prawda o Bogu, który pięknie uczynił człowieka w
stanie szlachetnej godności. Człowiek składa się z ciała i duszy, a związek tych
dwóch substancji jest więc czymś przdziwnym, tak że wciąż daje do myślenia.

Jego godność była większa od wszystkich stworzeń na ziemi, i niewiele mniejsza od
aniołów w niebie, gdyż od początku świata, Bóg uczynił człowieka na swój obraz i
swoje podobieństwo, aby mógł przewodniczyć wszystkim stworzeniom na ziemi.

Ten człowiek został pozbawiony szlachetności i godności swjego stanu przez swoje
wielkie nieposłuszeństwo. Jego ciało i umysł, daleko od utrzymania porozumienia

między sobą i wzajemnego odniesienia do Boga, zostało poddane marności i śmierci,
ogarnia je niustanny niepokój i zaburzenia w ciągłym przewrocie. Ale Bóg w swoim
nieskończonym miłosierdziu postanowił dokonać jego zbawienia i odnowienia w

Przymierzu swoim, poprzez wykonanie stałe i trwałe swego zamysłu, aby
jednocząc się z nim w Jezusie Chrystusie przez

wcielenie ludzkiej natury z boskością przywrócić mu utracone szczęście i godność,
aby człowiek został jeszcze bardziej pięknie naprawiony, niż był wcześnie tak

pięknie stworzony; i to jest ta prawda, której naucza Kościół święty, mówiąc tak o
grzechu pierwszego człowieka: O szczęśliwa wina, która otrzymała takiego

Odkupiciela. Por. Orędzie Wielkanocne z Wigilii Paschalnej. Znak mieszania wody i
wina i słowa, że ludzie przez Chrystusa stają się uczestnikami natury Bożej, wzięte

z Drugiego Listu św. Piotra 1,4 oraz z Pierwszego Listu: Wy jesteście wybranym
plemieniem, królewskim kapłaństwem, narodem świętymm ludem Bogu na

własność przeznaczonym, abyście ogłaszali dzieła potęgi Tego, który was wezwał z
ciemności do swego przedziwnego światła 2,9 nie mogą nie wprawić nas w

ogromne zdumienie i uniesienie naszego ducha, nas kapłanów, sługi Chrystusa i
wiernych biorócych udział we Mszy świętej. Trzeba jednak to wszystko rozumieć i
prosić: Panie, przymnóż nam wiary. I wszystko co możemy czynić, abyświadomie

i aktywnie brać udział w tym Wielkim Misterium Sacrum.
Boskość Tajmnicy nie może dać uczestnictwa w Sobie ludziom, jak tylko w Jezusie

Chrystusie i przez Jezusa Chrystusa w Duchu Swiętym. Trzeba nam prosić Boga,
abyśmy nigdy nie przestali mieć udział w łasce Jezusa Chrystusa, abyśmy my

również tak z Nim byli zjednoczeni, jak ta woda z winem w kieluchu ofiarnym, i
abyśmy nigdy nie byli oddzieleni od jego Boskiej Osoby. Modlitwa: Offerimus, itp.

przy ofiarowaniu kielicha. Ofiarujemy Tobie, Panie, kielich zbawienia (
Calicem Salutaris Tuam), i błagamy Twój majestat, aby nasza ofiara wzniosła się

ku Tobie, jako przyjemny zapach w Twojej obecności itd. Amen. Ksiądz mówił
tylko w swoim imieniu w modlitwie Suscipe, ofiarując darchleba. Teraz mówi



on w liczbie mnogiej: Offerimus: ofiarujemy, ponieważ wierni, którzy przychodzą na
Mszę świętą i zostali pobłogosławieni i włączeni wteraz w geście mieszaniny wody

z winem, więc kapłn modli się i ofiaruje się obecnie z nimi; i ofiaruje kielich
zbawienia. Kapłan i wierni razem ofiarują kielich, który będzie cały napełniony
krwią Jezusa Chrystusa i nabierze tego słodkiego zapachu, w obecności Trójcy

Przenajświętszej, jedynego Boaga. Krew Chrystusa, jako cena naszego zbawienia,
może wszystko wybłagać, może wszystko otrzyymać, bo nie może nie podobać się

Ojcu niebieskiemu; jest to Jedyna Ofiara, która jest sama w sobie Dobrem, i nie
może być przeszkodzona z powodu grzechów tych, którzy ofiarują właśnie to, co

jest jedynym Darem Bożym, który pozwala nam prosić o Boże miłosierdzie. Ofiara
ta jest przeznaczona przede wszystkim dla zbawienia wszystkich
wiernych; ale Kościół nie modli się tylko jedynie za nich, ale chce również, aby

wszyscy ludzie doszli do poznania prawdy. Prawda bowiem objawiona jest taka, że
Bóg nie chce śmierci grzesznika, ale aby się nawrócił i miał życie. My

chrzścijanie też należymy do tych, którzy nie chcą, aby
ktokolwiek zginął, którzy nie chcą śmierci grzeszników, ale ich nawrócenia i życia, i
staramy się ich przywieść do świętego Kościoła, dla chwały Bożej. Te
słowa świętego Jana : Jezus Chrystus jest ofiarą prrzebłagalną za nasze grzechy, i
nie tylko za nasze, ale taakże za grzechy całego świata, ciągle nam o tej prawdzie

przypominają, i wzywają nas do modlitwy o nawrócenie grzeszników. Wciąż
jednam sami uświadamiamy sobie, że jeszcze nie jesteśmy doskonali i święci.
Modlitwa Suscipiamur nam o tym przypomina. Przyjmij nas, Panie, stojących

przed Tobą, w duchu pokory i z sercem skruszonym. Niecch nasza ofiara tak się
dokona przed Tobą, aby się Tobie, Panie Boże, podobała. Wciąż ta uwaga na

naszą niegodność i kruchość, aby w niczym nie uchybić świętości Sakramentu,
który w swoim nieskończonym miłosierdziu Bóg pozwolił nam sprawować.

2. Wezwanie Ducha Świętego.

Przyniesiony i ofiarowany chleb ma być przeistoczony w ciało Jezusa Chrystusa;
przyniesione i ofiarowane wino zmieszane z wodą, ma być przeistoczone w krew
Jego najświętszą, a my samy pragniemy być przmieenieni i ofiarowani dla Boga,

przez Najwyższego Kapłana Jezusa Chrystusa, który sam tylko może Go
zadowolić, a to wszystko może być dokonane tylko przez działanie Ducha

Uświęciciela. Mamy zatem wezwać Go teraz, aby raczył zmienić najpierw, kiedy
jest obecny i działający we Mszy świętej, chleb i wino w ciało i krew Jezusa

Chrystusa.

Kapłan stoi, i rozszerzając swoje ręce, podnosi je i unosi ku niebu : to też w tym



czasie wznosi swoje oczy i obniża je, i uniża się, aby wezwać Ducha Swiętego.
Czynił też znak krzyża swoją prawą ręką na Hostii i nad kielichem, mówiąc:

Veni,Sanctificator…Przyjdź Duchu Swięty i wszechmogący wieczny Boże i
uświęć tę ofiarę przygotowaną na chwałę Twojego świętego imienia.

Wyciągnął ręce, podniósł je do nieba, i dołączył do tego gestu wyrażenia, przez
które mówi, że chce pomocy z góry. On podnosi oczy, które zazwyczaj towarzyszą

następującemu działaniu jego rąk ; jak uczy przykładem swoim sam Pan Jezus
Chrystus, nasz Pan, który podnosił swe oczy ku niebu, kiedy przywoływał ku

sobie się moc swojego Ojca. Czynił on znak krzyża, który jest znakiem
świętym, aby pobłogosławić Dary Ofiarne, aby zaznaczyć, że wszystko jest dane z
mocy krzyża i ma nadzieję, że błogosławieństwo, o które prosimy w

modlitwie, zostanie udzielone. Kapłan wznosi ręce i serce do Boga, jako
wszechmocnego Autora i źródła wszelkiej świętości, i prosi Go, aby

pobłogosławił ofiarę, która ma być przeistoczona w Tajmnicę Chrystusa. Gdy po
prostu wziąć pod uwagę kilka warunków tej modlitwy, lub starać się uwierzyć,
odnosi się ona do Boga Ojca, albo na równi do każdej z trzech Osób Boskich.
Rzeczywiście, słowo: Wszechmogący zazwyczaj skierowane jest do Ojca, albo

jednocześnie do trzech Osób jednego Boga, jako-również do Ducha Swiętego,
który jest Uświęcicielem. Jeśli chcemy je wyjaśnić za pomocą innych obrządków

liturgicznych i wcześniejszych pisarzy, powiemy, że kapłan musi być przede
wszystkim zwrócić się do Ducha Świętego, trzeciej osoby Trójcy Przenajświętszej,

mówiąc: SANCTIFICATOR, ponieważ, ta modlitwa, która wprowadziła jak
widzieliśmy powyższe pytania o to, do Kogo się kapłan zwraca, była wzięta ze
starożytnych mszałów z kościoła gallikańskiego przed epoką

Karola Wielkiego. Ale po tym okresie kapłan zwracał się już bardzo wyraźnie do
Ducha Świętego; co oczywiście pokazuje Gotius we Mszy świętej ze starego

Mszału z XII wieku ; i takie wykorzystanie jest stosowane w większości Mszałów,
jakie zachowały kościoły Francji. Rozumiejmy więc tak: Veni, Creator Spiritus.
Jest to jeszcze widoczne w liturgi mozarabskiej, gdzie zawsze było: Veni, Sancte

Spiritus Sanctificator. W tej modlitwie trzeba zachować wielką uwagę, ze
względów teologicznych, do czego nie wszyscy są przyzwyczajeni, może nawet
kapłani, że zawsze – nawet gdy zwracamy się do Boga Ojca, prosimy, aby zesłał
Ducha Swiętego. Bóg Ojciec, tylko posyła Syna Swego i Ducha Swiętego, lecz
sam nigdy nie jest Posłany. Słowo veni: Przyjdź, trzeba wiedzieć, nigdy nie jest

przeznaczone dla Ojca Przedwiecznego, w pojęciu języka Pisma świętego, Kościół
prosi więc tylko jedną z dwóch Osób Boskich, które zostały wysłane: Syna i

Ducha Święty : zamiast tego więc, kiedy adresujemy prośbę do Ojca, mówimy :
wyślij nam swojego Ducha Swiętego lub gdy chodzi o Syna: wyślij nam

Odkupiciela, Baranka, który gładzi grzechy świata. Uświęcenie jest przypisane do
Ducha Świętego, choć skutki wszechmocy tego mogą pochodzić od Boga w



Trójcy Osób jedynego: Ojca, Syna i Ducha Świętego. Tutaj prosząc o
błogosławieństwo i uświęcenie darów ofiarnych zwracamy się do Boga, aby

zostały przeistoczone w ciało i krew Jezusa Chrystusa, co jednak przypisuje się
Duchowi Świętemu, podobnie jak spełnienie tajemnicy Wcielenia i wylanie darów
nadprzyrodzonych w Kościele. Jak Zbawiciel począł się w łonie Maryi Dziewicy
za sprawą Ducha Świętego, tak również, poprzez działanie tego samego Ducha

jest On « uczyniony » na ołtarzu. Jest to dzieło wszechmocy Bożej. Ale Duch
Święty jest Bogiem wszechmocnym i wiecznym, jak Ojciec i Syn. Duch Swięty
błogosławi tę ofiarę. Towszystko powoduje, że możemy prosić Ducha Świętego,

by błogosławił tę ofiarę, to znaczy, aby uświęcił te dary, zmieniając je przez
wylanie łaski wszechmogącej, dokonując cudownego przeistoczenia. W

starożytnym Mszale Gotów, możemy zobaczyć wyraźnie: O Panie, Duchu Święty,
odwiecznie działający, przybądź i spraw, aby ta ofiara, te owoce Ziemi zostały

przeistoczone lub wymienione na ciało Chrystusa, a to, co jest w kielichu, na jego
krew. Kiedy prosimy Ducha Świętego, aby zadziałał na ofiary, trzeba nam również

rozumieć, że prosimy Go także, aby zechciał uświęcić nasze serce, błagamy Go,
aby zechciał zmienić i pobłogosławić to serce, aby mogło być ono również

ofiarowane dla Boga. Bo, jak pisze Apostoł, że Jezus Chrystus złożył samego
siebie w ofierze na krzyżu, przez działanie Ducha Świętego, czyli w porywie
miłości i nieskończonego miłosierdzia wobec ludzi, to ten sam Duch Święty

inspiruje nas również do miłości i do ofiarowania nas samych, za tych, którzy żyją
wśród nas i nam towarzyszą. Świat jest w zasięgu naszej ofiary z samych siebie i z

wszystkim, co jest w nas. W ofierze Chrystusa jest miejsce dla nas i dla chwały
Jego świętego imienia. Kościół potrzebuje koniecznie Ducha Świętego, aby

błogosławił tę ofiarę, która jest przygotowana ku czci świętego
Imienia Bożego, która jest przeznaczona dla chwały trzech osób Boskich, a więc

Duch Święty jest także jej celem, jak Ojciec i Syn. Dary ofiarne mogą teraz
zostać poddane gestom okadzenia. Jakie jest pochodzenie oblacji kadzidła?

Wszystkie starożytne greckie liturgie wspominają o gestach okadzenia podczas
ofiarowania darów. Według liturgii św. Chryzostoma, która nie różni się pod tym

względem od liturgii św. Bazylego, zaraz po odczytaniu Ewangelii, kapłana i inni
słudzy ołtarza idą w procesji do małego ołtarza, zwanego Endoproteza, czyli

propozycja, czyli miejsca, gdzie jest położony chleb dla konsekracji i diakon go
okadza, potem bierze go do naczynia, które niesie na wysokości głowy, aż wejdą

oni do sanktuarium ; to co nazywa się wielkim wejściem ma wtedymiejsce.
Następnie kapłan bierze dary, umieszcza je na ołtarzu, okadza i pokrywa welonem,

mówiąc: Jak Józef zdjął z krzyża ciało bez skazy, aby przyoblec je w kadzidła,
wonności, i w czyste płótno i złożył je w grobie. Diakon znów czyni gesty

kadzidłem trzy razy, i kładzie przykrycie taką samą zasłonę.
W Liturgii Kościoła łacińskiego gest okadzenia darów ofiarnych nie jest taki



starożytny. Amalariusz, który w roku 820 napisał o Instytucjach Kościoła Rzymu,
w prologu swojego traktatu w sprawie urzędów kościelnych, poświadcza, że nie
używano kadzidła wobec darów ofiarnych położonych na ołtarzu. Ale później w

Traktacie o boskich dziełach przypisanymAlcuin’owi i nqpisqnwch ok. roku 1000,
mówi się o tym geście okadzenia. W związku z tym, co najmniej od tego czasu,
istniały oblacje okadzenia również w Kościele łacińskim i były dokonywane w

następujący sposób. Po modlitwie: Veni,Sanctificator, Przyjdź Duchu Uświęcicielu,
Diakon przedstawiał kapłanowi kadzielnicę po umieszczeniu w niej kadzidło i

mówił: Pobłogosław , wielebny ojcze. Mówiliśmy już, kiedy chodziło o okadzenie
na początku Mszy św. że słowo ojciec zostało zasadniczo wprowadzone ze

względu na biskupów i doktorów Kościoła, skąd zawsze mówiło się o Ojcach
Kościoła, ojcach Soboru itd. To również słowo stało się tytułem od piątego wieku
danym szefom wspólnot religijnych. Dawano również tę nazwę kapłanom, którzy
są duchowymi ojcami parafii i należą do tych, którzy rodzą w Panu nowe dzieci

Kościoła, poprzez udzielanie chrztu świętego, powszechnie zaś pasterzy Kościoła,
a od XII wieku, nazwą tą obejmuje się niemal wszystkich zakonników, ponieważ
większość z nich spełnia funkcje kapłańskie. Celebrans, kapłan jest tu nazwany

wielebnym ojcem, ponieważ pełni funkcję tego instrumentu przez który działają
święte tajemnice. Kapłan błogosławi, a zgromadzenie liturgiczne modli się w
intencji otrzymania od Boga poprzez modlitwę, aby nasze gesty okadzenia

podobały się i znalazły przyjęcie u jego boskiego majestatu, a nam przyniosły jego
łaskę. Jest to wyrażone, podczas nakładania kadzidła do kadzielnicy: Niech Pan

raczy pobłogosławić to kadzidło, aby uniosła się ku Niemu woń słodkich perfum
przez wstawiennictwo

błogosławionego Michała Archanioła, który jest po prawej stronie ołtarza kadzenia,
i wszystkich jego wybranych świętych. Przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego.

Amen. Jest tutaj nawiązanie do chwili, kiedy ogłosić narodziny syna Jana
Chrzciciela, prekursora Mesjasza. Problem w tym, że Ewangelia podaje inne imię

podczas tego wydarzenia; jest on nazwany Gabriel i takie odniesienie było w
niektórych kościołach w XI wieku. Jest pewne, że anioł , który ukazał się

Zachariaszowi, i jest przedstawiony w Piśmie świętym jako stojący po prawej
stronie ołtarza kadzenia, to anioł Gabriel, bo sam powiedział do Zachariasza: «
Ja jestem Gabriel, który stoję przed Bogiem. A zostałem posłany, aby mówić z tobą i
oznajmić ci tę wieść radosną » Łk 1,19, ale jak się przypuszcza, autor tej modlitwy

chciał raczej nawiązać do historii św. Michała na Górze Gargan. W opisie tego
cudownego wydarzenia czytamy, że św. Michał, trzymając kadzielnicę w ręku,
zatrzymał się w miejscu, w którym Kościół, od tego czasu szczególnie czci tego

Anioła, który w Starym Testamencie był opiekunem narodu wybranego, a teraz jest
jego szczególnym opiekunem: Anioł stanął w świątyni, mając złotą kadzielnicę w

ręku, czytamy w opisie tego wydarzenia. Mszał ze



starożytności zachowany w Paryżu, aby unikać tych trudności, o jakiego
Archanioła chodzi, po prostu nie wymienia imienia archanioła. Nowy mszał z

Meaux, wydany w 1709 roku, wymienia imię św. Gabriela Archanioła, nawiązując
więc do Ewangelii, aby uciekać się do wstawiennictwa świętego Gabriela, który był
na prawo od ołtarza kadzenia w Swiątyni Jrozolimskiej, i rzekł do Zachariasza: «
Twoja prośby została wysłuchana: żona twoja Elżbieta urodzi ci syna, któremu

nadasz imię Jan » Łk 1,13. Kościół liczy więc na wstawiennictwo tych, którzy stoją
przed Bogiem, i ma nadzieję, że Bóg odpowie jak wtedy, gdy cały lud modlił się na

zewnątrz w czasie kadzenia, por.Łk 1,10, tak i teraz na prośbę kapłana i
zgromadzonego Kościoła. W swoich modlitwach pragnie on przyłączyć się do
wstawiennictwa wszystkich wybranych Boga, którzy są miłymi dla Niego, i że

spełni się wola Boga na całą wieczność. Pan niech raczy pobłogosławić to
kadzidło. Błogosławieństwo Boże sprawia, że ludzie chcą dobrze. Co jest od Boga

jest błogosławione, ponieważ On sam jest dobry, i
wprowadza porządek, harmonię i poków między osoby i rzeczy, które są Jemu

poświęcone. Kapłan prosi o tę właściwość i łaskę robiąc znak krzyża, bo krzyż
jest naszym zasadniczym źródłem uzyskania łask Bożych. Kadzidło jest

symbolem jakby słodkich perfum, wonności. Kadzidło jest tylko znakiem naszych
modlitw; one są błogosławione, gdy Bóg je odbiera i przyjmuje: a jeśli wznoszą

się przed Nim jak słodki zapach, to przynoszą w zamian na nas nieustanny wpływ
miłosierdzia Bożego. W ten sposób Kościół ozachęca nas do zaofiarowania

naszych modlitw, kiedy zdążajamy na spotkanie Boga. Liczne kościoły mają przy
gestach kadzidła modlitwę trochę inną. Ale nie to jest najważniejsze, lecz że jego

modlitwa powinna wznosić się w kierunku nieba, tak jak dymkadzidła,
które zapalano codziennie rano w Przybytku Pana. Pana, który obiecał, że

wysłucha modlitw. On sam w Starym Testamencie nakazał przez Mojżesza, aby w
Przybytku był uczyniony ołtarz kadzenia, i znajdował się on w Miejscu Swiętym
przybytku: « Potem wystawisz ołtarz z drzewa akacjowego dla spalania kadzidła.

Postawisz go przed zasłoną, która wisi przed Arką Swiadectwam przed
przebłagalnią, która jest nad Swiadectwem, gdzie będę spotykał się z tobą.
Każdego zaś ranka będzie spalał Aaron nanim wonne kadzidło, gdy będzie

przysposabiał lampy do świecenia. A gdy Aaron zapali o zmierzchu lampy, zapali
również kadzidło, które będzie spalane ustawicznie przez Panem poprzez wszystkie

wasze pokolenia » . Wj 30,1.6-8. Nasze modlitwy mają się wznosić
jak kadzidło, jeśli nasze pragnienia są dobre i miłe Bogu, to pachną przed Nim, i
zdobywają przychylność Boga, kiedy są zainspirowane szaleństwem Jego miłości.

Podnoszenie rąk jest widzialnym znakiem wzniesienia duszy do Boga.
Każdy, kto chce, aby modlić się do Boga, powinien zadbać o piękno swej duszy.
Człowiek zraniony przez grzech, nawet gdy jego zewnętrzny wygląd jest dobry,
roznosi woń nieprzyjemną wokoło, jego wnętrze jest w niefortunnej dyspozycji,



która moży przynosić szkody także innym. Aby modlitwa wznosiła się ko Bogu,
jak woń przyjemna musi być czysta, pokorna i szczera; a kiedy człowiek czuje się

wewnętrznie uszkodzony tym, co jest w przeciwieństwie do modlitwy, powinien z
jękiem prosić Boga, aby mógł być oczyszczony przez ogień Bożej miłości. Ta

intencja jest także zawarta w tych słowach końcowych, które Kościół każe
wypowiadać kapłanowi: Niech Pan zapali w nas ogień Jego miłości, abyśmy mogli

sami płonąć wieczną miłością. Amen. Oprócz darów ofiarnych gesty okadzenia są
też czynione wobec kapłana i asystentów jego. Wszystkie gesty z kadzidłem są

tylko znakami, jak już to powiedzieliśmy. Kadzidło ofiarowane w obecności Boga
jest symbolem naszych modlitw i ofiarowania samych siebie. To okadzania chleba i

wina, rozszerzone zostaje więc i na osoby, które otaczają te dary ofiarne oblacją
swoich pragnień i swoich modlitw. Rozsiewamy przyjemny zapach wokół ołtarza,

jako znak dobrej duchowej łaski, zapach, który ołtarz przychodzi od ołtarza; ołtarz
bowiem reprezentuje i jest symbolem Jezusa Chrystusa, a on jest źródłem wszelkiej

woni Bogu przyjemnej. Okadza się ludzi z tych dwóch głównych powodów. Po
pierwsze, dlatego, że są oni prawdziwie wiernymi, którzy zawsze mogą być w

stanie powiedzieć: « Jesteśmy bowiem miłą Bogu
wonnością Chrystusa », 2Kor 2,15 ; to znaczy, że staramy się budować wszystkich
ludzi poprzez nasze słowa, nasze działania, i przez praktykę cnót, co nam Jezus

Chrystus zalecił w swojej Ewangelii. Po drugie, aby ostrzec ich, że muszą
postarać się podnieść swoje serca do nieba, jak ten dym podnosi się z kadzidła ku
górze. Celebrans jest w tym geście jako pierwszy i duchowieństwo po nim, jako

mające udział we czci i funkcjach kapłana, a następnie wszscy zgromadzeni jako ci,
którym « Bóg pozwala zawsze zwyciężać

w Chrystusie i roznosić po wszystkich miejscach woń Jego poznania » - jak to
napisał św. Paweł Apostoł. 2Kor 2,14.. W Paryżu i kilku innych kościołach we

Francji, diakon okadzając kapłana klękał przed nim, aby uczcić go jako celebransa,
który w swojej osobie reprezentuje Jezusa Chrystusa, i sprawuje święte tajemnice
in prsona Christi. Ten zaszczyt zewnętrzy o tyle mnie, jako kapłana nobilituje, o ile

sam osobiście wchodzę w ten proces uświęcenia, aby dobra duchowe roznosiły
zapach, i prowadziły innych na tę samą drogę; moje zachowanie wewnętrzne, to

jak reaguję w duszy i sercu moim na te gesty okadzania, które Kościół daje mi, czy
są w harmonii? Czy odruchy naszej duszy są otwarciem się na efekty działania

ognia Ducha Świętego? Gdy wreszcie okadza się wszystkie obecne osoby, trzeba
im także uświadomić, co to znaczy i do czego zobowiązuje nas wszystkich ta
chwila, w której gesty i słowa związane z okadzaniem ujawniają się podczas

świętej Liturgii. Takwięc cały świat jest wezwany do oddawania chwały Bogu,
który ustanowił w nim uznany porządek.

Święty Tomasz wyjaśnia krótko to, co powiedzieliśmy w ten sposób: Kadzidło jest
używane do reprezentowania rozprzestrzeniającej się łaski Bożej, która jest dobrą



wonią promieniującą od Jezusa Chrystusa nią przepełnionego, a która
przechodzi od Niego na wszystkich w Niego wierzących. Jezus Chrystus, jest

świadkiem wiernym; dlatego ołtarz, który Jezusa Chrystusa symbolizuje jest
zanurzony w tej woni ze wszystkich stron, przez okadzanie każdego miejsca,

rzeczy i osoby.

3. Ryt umywania rąk i oddawanie czci Swiętym Pańskim.

Według rytu rzymskiego, w okadzaniu ołtarza jest też odniesienie do relikwi
świętych, które są w nim. W Paryżu oraz w wielu katedrach Francji, po kapłanie
okadzano ołtarz, a ponieważ kapłan sam powinien reprezentować teraz Jezusa
Chrystusa, okadzenia relikwi dokonywał diakon w pobliżu miejsca, gdzie są

relikwie. Korzystanie z relikwi świętych było bardzo rozpowszechnione; święci
ofiarowali się Bogu w ofierze. Byli w jego obecności bardzo słodkim zapachem, a

Kościół oddaje im cześć, ponieważ odznaczają się oni wszystkimi cnotami,
które były chwalone w Pismie Świętym. Kościół chce, aby wyrazić w ten sposób,

jak bardzo pragnie on, aby te dobra duchowe wyrażane w cnotach były pomnażane
nieustannie, aby się rozprzestrzeniały wszędzie przed Bogiem i ludźmi. Po

okadzeniu Ksiądz trzyma ręce splecione, idzie obok, gdzie umywa swoje ręce, to
znaczy, końca palców, kciukiem i palcem wskazującym, mówiąc. Lavabo, Obmyj
mnie, Panie z mojej winy i oczyść mnie z grzechu mojego. Dokonywano tego

gestu ablucji pierwotnie z

tajemniczego powodu, który później starano się wytłumaczć jako gest

naturalny i wynikający z przyzwoitości. Tajemniczy powód?

Najbardziej starożytne pisma o Liturgii uczą nas, że od początku Mszy świętej
jażnieje ta prawda, że jest to najświętsza Ofiara, i Kościół chce pokazać, że kapłani

muszą oczyścić się z wszelkiej zmazy grzechu, aby ją mogli godnie sprawować.
Święty Cyryl Jérusaiem połowie czwartego wieku, nie daje żadnej innej przyczyny

tego gestu ablucji, jak właśnie tę: « Widzieliście, pisał on, że
kapłan, który celebruje, umywa sobie ręce. Czy myślicie, że czyni to, aby oczyścić

swój organizm? Wcale nie, bo w obowiązkach takiego stanu, kiedy idzie do
ołatarza, najpierw to czyni już w zakrystii. Ale ten gest umycia rąk teraz oznacza,

że musimy być

czyści od wszystkich naszych grzechów, ponieważ nasze ręce mają dotykać,
zwłaszcza ich dwoma palcami, dotykać ciało Jezusa Chrystusa po konsekracji.
Ale robimy dotyka czubkiem kciukiem i palcem wskazującym każdej strony.

Tajemniczy powód tego gestu ablucji, i jego zastosowania, został nam dany przez



przez autora Dzieła o hierarchii kościelnej ponad dwanaście wieków wcześniej.
Dusza kapłańska musi się oczyścić w najbardziej dolnych miejscach swej

tożsamości, dlatego kapłan myje tylko końce swoich palców, a nie ręce. Przez
mycie rąk Psalmista mówi o sobie, że jest doskonały w swym działaniu. Niektóre

kościoły postanowiły powiedzieć tylko kilka wersów tego psalmu. Ale Mszał
Rzymski, który umieścił całość, aby było to zgodne z dawnymi liturgiami św.

Chryzostoma i św. Bazylego, gdzie była wyraźnie mowa o myciu rąk, ponieważ
słowa Psalmu mówią : « Umywam moje ręce na znak niewinności i obchodzę
Twój ołtarz, Panie, by obwieszczać głośno chwałę i rozpowiadać Twoje cuda ».

Ps 26,6 Ten Psalm, który jest wołaniem o Bożą sprawiedliwość, gdzie Dawid
mówi ze świętą odwagą, że zbliżył się do Pana w swojej niewinności, i

Kościoła wkłada te słowa w usta wszystkich kapłanów celebransów, niektórzy
autorzy się zastanawialim czy ten język może poradzić sobie z pokorą

chrześcijańską, która powinna nas charakteryzować, przede wszystkim nas
kapłanów. Aby rozwiązać ten problem, należy zaznaczyć prawdziwy charakter
pokory i usunąć błędne przekonanie, że jakoby łaska Boża była bezskuteczna.

Pokora nie polega na nieustannym wpatrywaniu się w swoją małość i nicość, lub
w celu ukrycia tego, co Bóg dla nas uczynił, ale jest sprawiedliwym oddawaniem
każdemu tego, co mu się w prawdzie należy. Pokora nie jest czymś sama w sobie.
Jezus Chrystus, który jest prawdziwie i umiejętnie pokorny, a chce On być nasz
modelem, daje nam pomoc, kiedy mówi do Faryzeuszów: Któż z was dowiedzie

mi grzechu? Nie widząc jego boskich doskonałości, wszyscy jednak mogli
zobaczyć doskonałości jego ludzkiej natury. Pokora Chrystusa polegała na tym,

że można było zobaczyć jak doskonale to jego człowieczeństwo było w zależności
od woli Bogam którego On nazywał swoim Ojcem. Wewszystkim okazywał, że
naprawdę bardzo Mu na Nim zależy; nauczał też otwarcie, że czyni wszystko,
co się Jego Ojcu podoba; nie mówiąc już o tym, że On chciał cierpieć pogardę
od ludzi, aby wynagrodzić swemu Ojcu wielkie nieposłuszeństwo ludzkości i

wszelki ludzki grzech. Dlatego wziął na Siebie najbardziej haniebne upokorzenia.
Jest doskonałym wzorem dla nas w opuszczeniu. Ale Jezus Chrystus wie w swej
skromności, że jest Synem Bożym, że jest światłością świata; i często mówił, że

jest światłem i prawdą. Tym uczy nas ludzi, że są chwile, kiedy musimy
zawiadomić świat o darach i charyzmatach otrzymanych od Boga. Swięty Paweł
jest skromny. Uważa się za płód poroniony, on odrzuca wszelkie wyróżnienie ze
strony świata, zgadza się, w razie potrzeby, być nawet odrzuconym przez Boga,

gdyby to miało się pzyczynić do nawrócenia jego braci, to znaczy, być
odrzuconym przez ludzi. Ale nie przestaje kochać ich. Więc pokora, to przede
wszystkim miłość i staranie on wszystko razem w miłości! Ale Paweł wie i daje
poznać, że został zainspirowany przez Boga, że jest Apostołem Chrystusa. On
nie ukrywa, że był w zachwyceniu w trzecim niebie, a o tym, co tam widział,



tylko dlatego nie mówi, bo się tego wypowiedzieć nie da, czy też nie godzi. Ale
chce pochwalić się tym, co przeżył w Bogu bez ranienia chrześcijańskiej pokory.
Ten wielki apostoł chce nauczyć także wszystkich wiernych pokory bez ukrytego

dobra, bo wie, że świadectwo osobiste jest czymś istotnym w głoszeniu Ewangelii.
Chce chlubić śię w Panu, uwielbiać Go za to, co w nim samym zdziałał, ujawnia

więc swój stan, daje świadectwo swego sumienia; chce, aby oceniano go, aby
każdy mógł dokonać oceny jego działalności zgodnie zprawdą.

To jest prawdziwa natura pokory. Tak więc i ten, kto wchodzi w ducha Psalmu XXV,
jak David, jest naprawdę skromny i pokorny, kiedy mówi: « Mam przed oczyma

Twoją łaskawość i postępuję w Twej prawdzie, Panie, miłuję dom, w którym
mieszkasz, i miejsce, gdzie przebywa Twoja chwała ». Ps 26,3.8 Powiedział Bogu:
« Ja zaś postępuję nienagannie », ale zaraz dodaje , « wyzwól mnie, ulituj się nade
mną »Ps 26,11. Cieszy się świadectwem, że jego sumienie mówi, że jest niewinny,

ale czuje, że zaraz musi uchwycić się swego
Odkupiciela i prosić o Jego miłosierdzie. Dlatego zna to, co jest dobre w nim, ale
oświadczając, że cały jest zależny od Boga, oddaje Mu należną chwałę. Pozostaje

prawdziwie pokorny. Takim powinien być kapłan, który otrzymał szczególną łaskę od
Boga, który został oczyszczony metodą pokuty i jego życie jest w służbie Bożych

tajemnic. Powinien być tego świadomy zawsze a zwłaszcza, kiedy udaje się do
ołtarza. W Starym Testamencie Bóg przez Mojżesza nakazał uczynić w Namiocie
Spotkania kadź z brązu i umieścić ją między przybytkiem a ołtarzem. « Aaron i

jego synowie będą w niej obmywać ręce i nogi. Zanim wejdą do Namiotu
Spotkania, muszą obmyć się w wodzie » Wj 30,19n. Kapłan prosi Boga: Obmyj
mnie, Panie. Bo tutaj woda jest tylko znakiem, i wezwaniem, żeby mieć zawsze

czystą intencję w działaniu. Muszę oczyścić moje działania przez niewinność mego
serca, w towarzystwie dobrych ludzi, którzy swoim przykładem prowadzą mnie do

miłości i sprawiedliwości oraz zachowania te czystości serca.
Nasze umysły i nasze serca mają stać się zjednoczone ze świętymi aniołami w

służbie Bożej. Abyśmy godni byli należeć do Bożych sług. Obmyj mnie, Panie,
więcej i więcej, ze wszystkich moich starożytności, i oczyścić mój umysł i myśli i

pragnienia mojego serca tak, że będę mógł uczestniczyć w łasce i owoca tej
świętej Ofiary. Kapłan teraz pochylał się i odmawiał cicho modlitwę: Suscipe,

sancta Trinitas, Przyjmij Święta Trójco... Wpierwszych czterech wiekach, nie
modlitwy nie było tej modlitwy. Kościół uczył, że liturgia powinna być skierowana

do Boga Ojca. Tamodlitwa do Trójcy Przenajświętszej została
zalecona przez Synod w Kartaginie. Chodziło o przeciwdziałanie błędom pogan,

którzy wierzyli w wielu bogów, a walczyli z wiarą w Trójcę Przenajświętszą.
Starożytni autorzy, jednocześnie pragnęli, aby wierni zawsze wiedzieli, wierzyli i

wyznawali, że my jako chrześcijanie, nigdy nie czcimy Ojca bez Syna, i
jednocześnie i Ducha Świętego czcimy; istnieje między Boskimi Osobami ta



Jedność Bóstwa, która jest Istotą Imienia Bożego, że nie otrzymuje Ojciec czci,
która by nie należała także do Syna, i Ducha Świętego; ponieważ jesteśmy

ochrzczeni w imię Ojca, i Syna i Ducha Świętego, nie możemy wątpić , że Ofiara,
którą składamy jest również na chwałę trzech Osób Boskich, które są jednym

Bogiem. W związku z tym, Kościoły: grecki i łaciński nie bały się jasno powiedzieć,
składając Ofiarę: Przyjmij, Trójco Święta, tę Ofiarę. Kapłan ofiarował chleb i

wino wobec Trójcy Przenajświętszej, ofiarujemy te dary na pamiątkę, według
nakazu Jezusa Chrystusa i Jego męki, śmierci i zmartwychwstania, oraz Jego

chwalebnego wniebowstąpienia. Przez swoje wniebowstąpienie Boski Zbawiciel
wchodzi do nieba, a następnie wchodzi z własną krwią do Miejsca Najświętszego,
które jest w niebie. Msza święta jest także wspomnieniem Kościoła zbawionych,

czyli świętych w niebie, a na pierwszym miejscu Najświętszą Pannę, jako Królową
świętych i aniołów, która miała zaszczyt dając Słowu Przedwiecznemu ciało dla
świętej ofiarnej ofiary; i który oferuje się jeszcze bardziej w dziękczynieniu, jest
wyższy w wielkości i chwały. Także św. Jan Chrzciciel, ten święty prekursor, który

wyrazili święte ofiary, Baranka, który wymazuje grzechy świata; Święty Jan
Chrzciciel nie jest w żadnym mszale przed XII wieku. Swięci Apostołowie,
świętych Piotra i Pawła, jako pierwszych przywódców Kościoła. Omnium

Sanctorum! Wszystkich świętych , którzy żyli od początku świata i składali ofiary
Bogu, od Abla, któregoofiary

były przyjemne dla Niego. Cześć i honor oddawane świętym, zawierają się w
dziękczynieniu składanym za Ofiarę Chrystusa, bo oni, nasi Swięci, są jej owocem,

i ich zasługi są udziaałem w zasługach i w ofierze Jezusa Chrystusa; i nic nie
możemy zrobić lepszego, aby nasze ofiarowanie było bardziej przyjemne Bogu, niż
przez uczczenie ich pamięci w ofierze uwielbić Boga i podziękować Mi, że zrobił

wszystko wspaniale dla czci i chwały swojej. Ale trzeba
pouczyć ludzi, jaki jest sens tej czci oddawanej Bogu razem ze Swiętymi, którzy

dobrze korzystali z tajemnic Chrystusowych podczas życia ziemskiego, i którzy są
złączeni w różnych stopniach z blaskiem Najświętszej Ofiary. Tutaj pozwolę sobie
na przytoczenie myśli, którą św. Jan Eudes propagował w swoim

czasie o Tajemnicach Chrstusa w nas i w Kościele, nawiązując do umieszczonego na
początku rozdziału o duchowych wymiarach skarbu Eucharystie jako ciąg dalszy.

Oto jego słowa: « Powinniśmy przedłużać i dopełniać w sobie zbawcze dzieło
Chrystusa; powinniśmy prosić Go często, aby doprowadził je do ostatecznego

wypełnienia w nas i w całym Kościele. Albowiem tajemnice Jezusa nie osiągnęły
jeszcze stanu ostatecznej doskonałości i pełni. Osiągnęły wprawdzie w osobie

Jezusa, ale nie w nas, Jego czonkach, ani nie w Kościele, który jest Jego
mistycznym ciałem. Tymczasem Syn Boży pragnie przekazać nam, jakby rozwijać i

przedłużać swe tajemnice w nas i w całym swoim Kościele przy pomocy łask,
których chce nam udzielić, oraz skutków, których dzięki tym misteriom pragnie w



nas dokonać. W takim znaczeniu Chrystus pragnie dopełnić w nas swych tajemnic.
Toteż święty Paweł poucza, że Chrystus znajduje wypełnienie w swoim Kościele,
że my wszyscy przyczyniamy się do Jego budowania, do wieku Jego pełności, to

jest do wieku mistycznego, który przysługuje mu w ciele miszycznym; swoją
pełnię wiek ten osiągnie dopiero w dniu sądu. Na innym zaś miejscu mówi Apostoł,

że dopełnia w swym ciele udręk Jezusa Chrystusa. Tak więc Syn Boży postanowił
spełnić w nas wszystkie dzieła i tajemnice swego życia i przez to je dopełnić.

Pragnie dopełnić w nas tajemnicą swego Wcielenia, Narodzenia, życia ukrytego,
kształtując się w nas i rodząc w naszych duszach przez sakrament chrztu i
Najświętszej Eucharystii, a także sprawiając, że prowazimy życie duchowe i

wewnętrzne, które ukryte jest z Nim w Bogu. Pragnie dopełnić w nas tajemnicę
swej męki, dozwalając nam cierpieć, umierać i zmartwychwstawać z Nim i w Nim.
Pragnie wreszcie dopełnić w nas stan swego chwalebnego i nieśmiertelnego śycia

w niebie, gdy sprawi, że z Nim i w Nim będziemy wiecznie żyli w niebieskiej
chwale. Także pozostałe stany i tajemnicw Chrystus pragnie urzeczywistniać i

dopełniać w nas oraz w swoim Kościele, ofiarując je nam, dając w nich udział,
przedłużając je w nas i rozszerzając. Tak więc tajemnice Chrystusa nie osiągną

całej swej pełni aż do czasu, który On sam wyznaczył dla ostatecznego ich
urzeczywistnienia w nas i w swoim Kościele, czyli aż do końca świata ». Liturgia

Godzin t.IV s.438n Pallotinum 1988. Niektórzy katolicy nie czynią wysiłków w tej
dziedzinie oddawania czci świętym wystarczająco mocnych, zaś wrogowie tej

praktyki chcieliby zakwestionowaś naukę Kościoła w tym względzie, jako temat
skandalu i zgorszenia; uważają oni, że Kościół czci Świętych w opozycji do Boga i
Jezusa Chrystusa, z uszczerbkiem dla chwały Bożej. Ofiara, którą składa Kościół,

mówią, jest tylko ofiarą Jezusa Chrystusa.
Nie trzeba czcić świętych, mówią, i nie czynią tego, nawet wobec Najświętszej
Panny Maryi, lecz jedynie Jezusa Chrystusa, ponieważ Chrystus jest Bogiem, a

tylko Bogu należy oddawać cześć. Tutaj różnica z tzw. Protestantami, jest ogromna.
Czy wolą Boga jest, abyśmy nie oddawali żadnej czci świętym,

kiedy to sam Bóg zechciał im dać zaszczyt świętych? Maryja, w Magnificat, mówi:
« Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia, gdyż wielkie

rzeczy uczynił mi Wszechmocny, Swięte jest Jego imię ». Łk 1,48. Być może jedna
trudność dla nich łączy się z drugą. Czy jednak wpływy poglądów teologii

protestanckiej nie przeniknęły również na łono Kościoła Katolickiego, zwłasza pod
wpływem źle zrozumianych zmian liturgicznych wprowadzonych po Soborze

Watykańskim II? Moim pragnieniem jest, taki jest jeden z celów tego studium,
przyjść z pomocą wszystkim moim braciom i siostrom, którzy wierzą w Chrystusa

i poddają się pod kierownictwo następcy świętego Piotra, Papieża, w Kościele
Bożym. Ostatecznie Protestanci nie uznali ofiarniczego charakteru Eucharystii,

lecz jedynie jako Ucztę Pańską, związaną z Ostatnią Wieczerzą



tylko, bez więzi z Ofiarą Krzyżową Chrystusa, która według nich jest zamknięta w
czasie historycznym i nie jest uobecniana czy aktualizowana przez wieki i

pokolenia, gdyż nie uznają Sakramentu Kapłaństwa. Według nich jest jedynie
kapłaństwo powszechne wiernych i nic więcej Pastor, czy Pastorka nie posiada od
innych oprócz wiedzy potrzebnej do interpretacji Pisma świętego. Samo Pismo
święte, według nich zupełnie wystarczy, nie potrzebna jest Tradycja Kościoła,

prócz tego liczy się tylko wiara i tylko łaska Boża. Stąd moralność jest oddana
pod rządy samego tylko sumienia indywidualnego, a wolna wola człowieka nie

istnieje, bo człowiek jest skazany na swoje uczucia, pragnienia, poglądy i słabości.
Zbawienie zależy od tego, czy narodzi się powtórnie – born again – bez

żadnego swego wkładu, gdyż Bóg wtedy odpowiada za wszystko w jego życiu, za
dobro i za zło. Nie ma więc czyśćca według nich, a piekło jest o tyle i dla tych,
którzy tego poglądu protestanckiego nie przyjmują, łącznie z katolikami, którzy

wierzą w świętych i w tak zwane odpusty, które mogą otrzymać od duchownych za
pewną sumę pieniędzy itd. Może to, co tutaj napisałem jest zbyt jednostronnym

patrzeniem na protestantyzm. Kocham Protestantów, jako ludzi w Bogu, i również za
to, że wierzą w Ewangelię Chrystusa, ale ich teologii, w tym co ją odróżnia od
katolickiej, nie uznaję za prawdziwą, a temu stwierdzeniu służy moje przeszło 33

letnie życie we Francji, gdzie protestantyzacja katolicyzmu niestety jest na korzyść
niewiary, czy też Islamu. Zeby było jasne, trzeba nam jeszcze wytłumaczyć
katolickie rozumienie obecności świętych na Mszy świętej, a także Duchów

niebiańskich. Liturgia Kościoła nie zamyka się w przestrzeni i czasie doczesnym,
ona sięga dzięki Bogu samej wieczności. Jest sama w sobie Tajemnicą Bożą i Bożym
Dziełem: Opus Dei. Kościół jest daleki od tego, aby ujmować swojej służby Bogu i

Jezusowi Chrystusowi na rzecz czci świętych Pańskich, ale nie waha się wielbić
Boga także i za to, że Chrystus w swoją Ofiarę, przez działanie swej łaski, włącza

także swoją własną Matkę Dziewicę Maryję, jej Oblubieńca Józefa, Apostołów,
Męczenników, Dziewice, Wyznawców, i Wszystkich Swiętych i Błogosławionych. To
uwielbienie Boga przez Ofiarę Jezusa Chrystusa, z której oni wszyscy wzięli łaskę
po łasce, z której i my bierzemy w naszym dążeniu do świętości, niczego Trójcy

Przenajświętszej, jedynemu Bogu nie dodaje, ale się przyczynia do naszego
zbawienia.

Zaofiarowanie siebie jako ofiarę dla Boga, oddanie siebie na Jego służbę, jest
naśladowniem Chrystusa i Wszystkich Swiętych, także Aniołów, tych, którzy się

nie zbuntowali razem z Lucyferem. Kościół gromadzi i jednoczy te osobiste
oddania się Bogu i łączy je z Ofiarą Chrystusa w Duchu Swiętym. Duch Swięty

swoimi darami wzbudza te intencje ofiarowania się i oddania Bogu. Nie ma w tym
geście jakiegoś pomieszania tego, co jest Chrystusa jako Głowy Ciała

mistycznego i członków tego Ciała w jakimś bezładzie i anarchii. Wszystkim
kieruje Duch Swięty, razem z Chrystusem, Synem Bożym, Kapłanem, Prorokiem i



Królem. Zródłem zaś i Celem wszystkiego jest Chwała Ojca Niebieskiego, który
Ich posłał do nas. Tylko Jezus Chrystus złożył Ofiarę nieskalaną dla Boga, która

jest uobecniana sakramentalnie pod postacią Hostii i Kielicha, za nasze zbawienie,
dla odkupienia nas z grzechów. Ale Msza święta jest też podziękowaniem i

uwielbieniem Boga za stworzenie, i za wiele innych łask, które otrzymujemy w
ziemskiej pielgrzymce. Kościół nie może oddzielić tutaj tego zaszczytu, że może

głosić Odkupienie dokonane przez Chrystusa i chwalić Boga także za to, ile
zawdzięczamy świętym braciom i siostrom, że mamy Jezusa Chrystusa, że go

poznaliśmy, że udzielili nam świadectwa i przykładu poprzez swoją historię i swoje
w Duchu Swiętym życie. Jezus Chrystus, jako oblubieniec Kościoła zechciał
podzielić ze swą Oblubienicą nie tylko Dziedzictwo wieczności, ale również

Tajemnicę Doczesności. Dlatego Ofiara Jezusa Chrystusa, którą nazywamy Mszą
świętą, jest także ofiarą całego Kościoła, głowy i członków; przez Chrystusa, z

Chrystusem, i w Chrystusie, dzięki Duchowi Swiętemu jest to więc także
uniwersalna ofiara wszystkich świętych, którzy podobają się Bogu.

Jezus Chrystus mówił do Ojca swego: «A ya nich Ja poświęcam w ofierze samego
siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie ». J 17,19 Jezus Chrystus sam jest

świętością, i nie może być uświęcony. Jak to jest konieczne zaś dla osób i rzeczy,
które są składane na ofiarę, aby uczcić ofiary w pamięci i czci tajemnic Jezusa
Chrystusa, musimy uczcić pamięć i cześć świętych, którzy, spędzili całe swoje

życie śmiertelne w dziękczynieniu, a teraz dołączyli na stałe do Jezusa Chrystusa,
aby poświęcić się w dziękczynieniu wiekuistym z powodu nieskończonych

błogosławieństw, którymi są wypełnieni. Ponieważ są oni zjednoczeni w Bogu
jako Ojcu, i Synu Bożym i Duchu Świętym, więc powinniśmy czcić świętych; i

gdzie możemy umieścić najlepsze nasze dla nich wdzięczne usposobienie, jak nie
w czasie Ofiary Chrystusa, która uczyniła tak owocnymi wszystkie zasługi i
chwałę Chrystusa Pana? Ponieważ cześć oddawana świętym pochodzi z darów

otrzymanych od Boga, i ponieważ ostatecznym celem również i tej czci jest właśnie
ta Boża chwała nic nie jest umniejszone zatem z tego, co zawdzięczamy Bogu.

Jednym słowem, oddajemy cześć świętym, którzy korzystali w swoim
życiu z łaski Boga, i ofiarujemy Boską Ofiarę, która sprawiła, że ci wszyscy święci

i święte Boże składali w życiu przyjemne Bogu ofiary. Staramy się uczcić ich
zwycięstwa, które są w gruncie rzeczy zwycięstwami Jezusa Chrystusa, i dlatego

oddajemy cześć Jezusowi Chrystusowi w Jego świętych, a radość, jaką mają
członkowie Ciała mistycznego Jezusa Chrystusa, udziela się i nam wszystkim .

Tak więc, daleko od prawdy są twierdzenia, że umniejszamy cześć należną Bogu i
Jezusowi Chrystusowi oddając cześć świętym, jak gdyby był to kult tego samego
rodzaju (co byłoby straszną bezbożnością i bałwochwalstwem, o które nie można
podejrzewać żadną miarą Kościoła, chyba że przez ignorancją lub straszna złość),

wysyłamy przeciwnie przekonanie, Ofiara Jezusa Chrystusa



dla Boga Ojca jest wciąż płodna i owocująca w życiu tych osób, które poświęciły
się z Nim, w Nim, i dla Niego, ku chwale Trójcy Przenajświętszej, jedynego Boga.
Pragniemy i prosimy Boga, aby ta Ofiara Chrystusa i dla nas mogła być źródłem
naszego zbawienia, aby uczynić nas świętymi jakimi oni się stali dzieki niej. To, o
co chodzi najpierw we wspomnieniu o świętych, to pragnienie, aby dostać się do
doskonałej komunii ze świętymi, do prawdy o tajemnicy o świętych obcowaniu w

niebie. Ponieważ są oni już w niebie, prosimy ich o wstawiennictwo, aby i oni
pamiętali o nas i raczyli wstawiać się za nami u Boga w niebie. Kiedy

wspominamy świętych przy ołtarzu Pańskim, jak pisze św.
Augustyn : « mamy zawsze przede wszystkim prośbę, aby modlili się za nas,
abyśmy i my mogli uzyskać dzięki ich naśladowaniu, abyśmy się dostali do ich
grona w niebie. Dlatego chcemy zaangażować ich, aby wstawiali się za nami u
Boga w niebie » . « My staramy się czcić ich pamięć tutaj na ziemi. Jesteśmy

zaszczyceni, że możemy być ściśle zjednoczonymi ze świętymi, i jako ich bracia
przez wspólnotę wszystkich tych, którzy wierzą w Chrystusa i są członkami Jego
mistycznego Ciała, Kościoła. Mamy nadzieję, że wstawiają się w niebie za nami

u Boga, jeśli my oddajemy im cześć i pamięć na ziemi. Gdyby dokładniej
wyjaśnić to, co jest naszym zaszczytem tutaj, gdy pamiętamy o naszych świętych
siostrach i braciach, to jest pragnienie spełnienia woli Bożej w naszym życiu, na

wzór tego, co ukazali nam oni, gdy żyli jeszcze na tej ziemi. W słowach modlitwy
samej, która kończy wymienianie ich imion, jest to w ten sposób wyrażone: Boże,

daj nam zachować pamięć o nich, abyśmy potrafili ich naśladować i podobać się
Tobie, pełniąc tylko Twoją wolę.

Nasza prośba o to jest zawsze przez Jezusa Chrystusa, jako jedynego Pośrednika,
bo to w Nim tylko mogą oni wstawiać się za nami przed majestatem Trójcy

Przenajświętszej. Modlitwa Suscipe, Sancta Trinitas, przyjmij, Trójco Swięta jest
skończona i kapłan ponownie całował ołtarz, odwracał się do ludu, rozkładał
swoje ręce, łączył je na nowo i mówił: Orate, Fratres, Módlcie się, bracia…itd.

Pozdrawia milcząco, sugeruje dźwięki, Dominus vobiscum, powiedział Beleth w
XII wieku. Powiedział słowa, a jego głos trochę wzniesiony: Orate fratres…, że
przynajmniej najbliżej stojący ten głos słyszeli, ci blisko wokół ołtarza.Mówi:

Bracia. św Cyprian po św. Pawle stwierdza, że od początku Kościoła chrześcijanie
nazywali siebie wzajemnie braćmi. « Wy wszyscy jesteście braćmi,

pisał Arnobiusz, urodzeni z tego samego Ojca, Jezusa Chrystusa, i z tej samej
matki – Kościoła ». Jest to niewątpliwie, w pierwszej części zdania, nawiązanie

do słów samego Jezusa: « Otóż wy nie pozwalajcie nazywać się Rabbi,
albowiem jeden jest wasz Nauczyciel, a wy wszyscy braćmi jesteście » . Mt 23,8
Zaś Ojcowstwo Jezusa Chrystusa ukazuje to zdanie z Ewangelii Jana: « A Jezus
rzekł do nich: Dzieci, czy macie co na posiłek? ». Zmarwychwstały Pan Jezus
Chrystus jest Ojcem przyszłego wieku, jak to zapowiadał prorok Izajasz: «Syn



został nam dany, na Jego barkach spoczęła władza. Nazwano Go imieniem:
Przedziwny Doradca, Bóg mocny, Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju ». Iz 9,5b
Kościół, jako Oblubienica Chrystusa, ma udział w Jego ojcowstwie, które to

uczestnictwo jest nie naturalne, jak u Oblubieńca, lecz nadprzyrodzone, z Bożej
łaski jej udzielone, dzięki Bożemu miłosierdziu. Dotyczy to prawdy o spotkaniu,
gdzie nie wyklucza się nikogo, bo ma się szacunek dla wszystkich, którzy zostali
ochrzczeni. Według tego co św. Paweł pisze: « Wszyscy bowiem dzięki tej wierze

jesteście synami Bożymi – w Chrystusie Jezusie. Bo wy wszyscy, którzy
zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyoblekliście się w Chrystusa. Nie ma już

Zyda ani poganina, nie ma już niewolnika ani człowieka wolnego, nie ma już
mężczyzny ani kobiety, wszyscy bowiem jesteście kimś jednym w Chrystusie

Jezusie » . Ga 3,26-28, wystarczy słowo: Bracia. Ale już w starożytności pozwalano,
aby kapłan mógł dodać słowo: moje siostry, bo dziwnie to zabrzmi: bracia, kiedy nie

będzie miał jak prawie wyłącznie kobiety w kościele. Stary zwyczaj tej prośby
zawierał słowo: « grzesznika ». Módlcie się za mnie, grzesznika, moi bracia i siostry.

Praktyka ta stała się tak powszechna, że w XII i XIII wieku, w wielu kościołach
było to przypomnienie. Instrument w służbie Tajemnic Bożych, kapłan, jest

świadomy swej małości i niegodności wobec Swiętego Swiętych, gdzie w Starym
Testamencie, kapłan mógł wchodzić jedynie raz w roku, w Dniu Przebłagania. W
Nowym Przymierzu Msza święta sprawowana nawet codziennie, zawsze istnieje

niebezpieczeństwo jej upowszednienia, a nawet profanacji, stąd
tym słowem: Grzesznik, kapłan katolicki przyzywa siebie i innych do

świadomości, jak wielka i święta to sprawa, że ma on stanąc w obecności
majestatu Trójcy Przenajświętszej.

4. Prefacja.

Nazwa pochodzi od starożytności, a liczba prefacji była różna. Chodzi o
modlitwę najbliższą temu, co staniesię OPUS DEI, czyli Boże Dzieło
konsekracji, to znaczy PRZEISTOCZENIA darów ofiarnych: chleba i wina,
zmieszanego z wodą. W najstarszym Kanonie sakramentalnym, modlitwa ta
zaczyna się od słów: Srsum corda, Wźnieście wasze serca. Jest to zaproszenie do
wzniesienia serc naszych do Boga i uczynienia dziękczynienia za wielki cud, który
zostanie dokonany przez konsekrację. Kościół pragnie w ten sposób upodobnić się,

naśladując Jezusa, który zaczynał od Dziękczynienia swojemu Ojcu, gdy miał
wskrzesić Łazarza z grobu, rozmnożyć chleby i przeistoczyć chleb i wino w

swoje ciało i swoją krew, podczas Ostatniej Wieczerzy. Niniejsze zaproszenie do
wzniesienia naszych serc i dziękowania Bogu znajduje się we wszystkich

liturgiach Kościołów . Można z tego wyciąnąć wniosek, że główna część Prefacji



jest stara jak sam Kościół; ponieważ, zgodnie z zasadą św Augustyna, która jest od
dawien dawna w użyciu we wszystkich kościołach, wszystko w Liturgii musi

pochodzić ze wspólnego źródła, którym jest tradycja apostolska. Sw. Cyprian już
tłumaczył swoim wiernym, dlaczego zaprosiliśmy ich do wzniesienia serca:

Kiedy chodzi o modlitwę, moi najdrożsi Bracia, musimy być dobrze usposobieni i
trzeba nam w niej zastosować wszystkie moce naszego serca. Nie tylko wszystkie
zmysły naszego ciała i wieku oraz władze umysłu, ale także chodzi o zastosowanie

całego swego serca. Todlatego kapłan przed rozpoczęciem modlitwy,
przygotowuje umysł swoich braci przez ten wstęp : Sursum corda, Wznieście swoje

serca, czyli jakby chciał powiedzieć tak: ludzie, uważajcie, nawet przez
waszą odpowiedź: Habemus ad Dominum, jeśli ją sercem wypowiecie, to Pan

zobowiązał się zajmować tylko nami, a my zobowiązaliśmy się zajmować tylko
Bogiem samym. Tak blisko serca jest wtedy nasz Pan, więc odrzućmy wszystko

daleko od siebie, nie pozwólmy być w pobliżu nikomu innemi niż Panu, i mówmy
nasze bardzo osobiste « dziękuję. » Dzięki składajmy Panu, Bogu

naszemu. Oto kolejne zdanie wezwania skierowanego do wiernych. Grecy nie mają
tego. Łacinnicy mieli od szóstego wieku do około końca jedenastego w różnej

postaci, aż w końcu ujednolicono na: Gratias agamus Domino Deo nostro..co się
przyjęło prawie we wszystkich miejscach. Dignum et iustum est, Godne to i

sprawiedliwe, brzmi odpowiedź, w której jakby już na początku to potwierdzenie
zabrzmiało, które przyjęło bardzo dawno formę słowa:Amen.

Słowa o charakterze tajemnicy lub rzeczywistości niewidzialnej, lecz realnej z
powodu działania łaski, która sprawiają, że mamy łączność z Bogiem żywym i

prawdziwym. Tutaj właśnie jest miejsce na Preafację: Vere dignum et iustum est,
aequum et salutare…Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne…etc.

Prefacji było wiele, ale około 800 roku wszystkie te Prefacje zredukowano do
dziesięciu, w większości kościołów. Jest dziewięć Prefacji, które zawsze były w

użytku przez Kościół Rzymu: O Bożym Narodzeniu, O Epifanii, O Wielkim
Poście, O Wielkanocy, O Wniebowstąpieniu, O Zesłaniu Ducha Świętego, O
Trójcy Przenajświętszej, O Apostołach i O Krzyżu. I oczywiście dziesiąta: O

Najświętszej Dziewicy Maryi. Są to Prefacje, które Kościół Boży zachował aż
do tej pory. Nie będziemy tutaj wyjaśniać szczegółowo wszystkieego po kolei.

Chcemy tylko wejść w Tajemnicę Mszy świętej, w samej jej istocie. Poprzez różne
sformułowania Kościół tu mówi o tym samym, co Bóg czyni dla nas na codzień.
Kapłan powiedział: Dominus vobiscum, nie odwracając się, jak zwykle, czyli do

ludzi. Tojest z dwóch powodów: po pierwsze, to jest zupełnie naturalne i dosłowne,
jest tak jak bywało wcześniej, na podstawie starych liturgii św. Jakuba, św.

Bazylego i św. Chryzostoma, drzwi sanktuarium były zamknięte i zasłaniano
widok kapłana przed rozpoczęciem Prefacji. Są jeszcze i można zobaczyć resztki
tego zastosowania w wielu rzymskich kościołach, gdzie zasłony po obu stronach



prezbiterium były rozciągnięte. Drugim powodem, który jest tajemniczy, a który
może przynieść nam korzyść, jeśli potrafimy to zrozumieć, jest to, że, jak

wspomniano powyżej, kapłan polecił i poprosił ludzi, mówiąc: « Módlcie się
za mnie grzesznika, bracia, i wygląda na to, że staje on teraz przed Samym

Najświętszym, bo jak kapłan w Starym Testamencie wchodził on do Swiętego
Swiętych, czyli miejsca Najświętszego w Przybytku Bożym. Wezwanie, aby

wznieś serca, bez precyzowania …i odpowiedź, że wznosimy je do Pana, oznacza,
że zgrmadzenie wchodzi do Miejsca świętego, a kapłan do Najświętszego, poza

zasłonę. Zewnętrznie nikt się nie przemieszcza w przestrzeni, ale Tajemnica Wiary
każe nam « pozwolić się przenieść przez Ducha Swiętego w świat naadprzyrodzony,
tam gdzie Bóg przebywa wśród swego ludu, aby mu błogosławić ». Aby dołączyć
razem po wezwaniu do wzniesienia głębi naszych wybranych serc z zewnętrznym

znakiem tego wzniesienia, jakim jest postawa stojąca, zostajemy porwani
naprzeciw Pana, co jest nam obiecane także w dzień ostateczny, w sposób

spektakularny. Swięty Paweł pisze o tym tak: « Potem my, żywi i pozostawieni,
wraz z nimi będziemy porwani w powietrze, a obłoki naprzeciw Pana, i w ten

sposób zawsze będziemy z Panem ». 1Tes 4,17. Stanie się to wtedy, precyzuje św.
Paweł: « Sam bowiem Pan zstąpi z nieba na hasło i głos

archanioła, i na dźwięk trąby Bożej, a zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi. » 1Tes
4,16. Wymiar eschatologiczny Mszy świętej jest dostępny dla nas w nadziei już
teraz, kiedy wchodzimy w Prefację, czyli składamy Dziękczynienie Bogu, do
którego możemy się zwrócić i połączyć nasze głosy z głosami tych aniołów,
mówiąc razem: Święty, Święty, Święty itp. Tauniwersalna deklaracja oznacza

potrzebę , aby doprowadzić całą naszą uwagę, wszystkie pragnienia naszych serc,
i wogóle wszystko, co możemy wznieść się do Boga, aby uznać nieskończoną

godność tej wielkiej Ofiary Chrystusa, jaką jest Msza święta.
Kiedy autor Listu do Hebrajczyków pisze o tej tajemnicy używa czasu

teraźniejszego – ani przeszłego, ani przyszłego – « Wynatomiast przystąpiliście
do góry Syjon, do miasta Boga żyjącego, Jeruzalem niebieskiego, do niezliczonej

liczby aniołów, na uroczyste zebranie, do Kościoła pierworodnych, którzy są
zapisani w niebiosach, do Boga, który sądzi wszystkich, do duchów sprawiedliwych,

które już doszły do celu, do Pośrednika Nowego testaamentu – Jezusa, do
pokropienia krwią, która przemawia mocniej niż krew Abla ». Hbr 12,22

-24. Gdzie i kiedy, jeśli nie w Tajemnicy Mszy świętej realizuje się prawda tych
słów ? Nasze rozumienie naturalne kieruje nas raczej ku przyszłości, niż ku

przeszłości w tym wyrażeniu : Przystąpiliście. Czasownik wydaje się wskazywać
na przeszłość, nasz rozum na przyszłość, a tylko wiara pozwyla nam tam wejść

już teraz tam, gdzie jest wieczność. Ta Ofiara Chrystusa jest wieczna,
przekraczająca wszelkie wymiary czasu i przestrzeni. Może się to wydawać tylko
pewną filozofią, czy teologią. Tajemnica jednak ta jest rzeczywistością realną i



substancjalną. Toważne, aby to przyjąć i uwierzyć, bo inaczej jak uwierzymy w
PRZEISTOCZENIE ? Dlatego zwłaszcza w tym miejscu i czasie Mszy świętej
trzeba nam usłyszeć ostrzeżenie tego samego autora : « Uważajcie, bracia, aby

niee było w kimś z was przewrotnego serca niewiary, której skutkiem jest
odstąpienie od Boga żywego, lecz zachęcajcie się wzajemnie każdego dnia, póki

trwa to co ‘dziś’ się zwie, aby żaden z was nie uległ zatwardziałości przez
oszustwo grzechu. Jesteśmy bowiem uczestnikami Chrystusa, jeśli pierwotną
nadzieję do końca zachowamy silną ». Hbr 3,12-14. Zadne z Pism Nowego

Testamentu, jak ten List do Hebrajczyków, nie wprowadza nas tak głęboko w więź
między Starym i Nowym Przymierzem. Bez znajomości Starego Testamentu
przeżywanie Mszy świętej jak należy może doznawać wielu uszkodzeń, czy
nawet pewnej banalizacji, która przekłada się na opuszczanie uczestnictwa we
Mszy świętej niedzielnej z byle powodu. Wielu, ponieważ ochrzczeni jakby

podświadomie wyczuwają, że bez wiary nie można podobać się Bogu, na swe
usprawiedliwienie czasem mówią, że są wierzący, ale nie praktykujący: I mają na

myśli właśnie tę Wielką Tajemnicę Wiary, która dla nich już nie jest tak bardzo
wielką i ważną. A my, czy dajemy prawdziwą odpowiedź? Być może, że nie dajemy
powodu, aby nam zarzucono, że nie jesteśmy na Mszy świętej. Ale co twoja dusza

czyni w momencie Prefacji? Czym się zajmuje? Czy dalej tylko czasowymi i
zniszczalnymi rzeczami i sprawami? Gratias Agamus ... Dzięki składajmy Panu,

Bogu naszemu! Ale za co mamy dziękować Bogu? Powinniśmy dziękować mu, że
zechciał tu i teraz podnieść nasze serca wyżej ku Niemu właśnie; za to, że dał nam
łaskę, bo szukamy z Nim kontaktu, bo możemy spróbować wnieść duszę naszą do

góry, to znaczy chcemy, aby zakosztowała rzeczy wiecznych. Dajemy Mu
podziękowanie za wszystkie dary, jakie otrzymaliśmy, ponieważ każdy dar

pochodzi z góry od Ojca świateł. My dziękujmy Mu przede wszystkim za korzyści
płynące dla nas i dla naszego zbawienia z Tajemnicy Wcielenia, co daje nam teraz,
za chwilę, możliwość do zaofiarowania prawdziwego ciała i krwi Jezusa Chrystusa

jako Ofiary na odkupienie nas od naszych grzechów i zgładzenie ich na zawsze.
Chrześcijanie muszą starać się być głęboko poruszonymi tymi myślami i słowami,

aby reagować skwapliwie: Jest to godne i sprawiedliwe, abyśmy tak składali
dziękczynienie. Słowa te układają się w pewien system myślowy, i jak to niestety

bywa, może się stać jakby pewną rutyną, z powodu naszej słabości, ale przy
dobrej woli możliwy jest postęp także w naszaj kontemplacji Bożych Dzieł

obecnych pośród nas, a chodzi tutaj o dzieła nadprzyrodzone, których nie sięgają
nasze zmysły, jak tylko nasza wiara, nadzieja i miłość, jeśli też są one

nadprzyrodzone. Używany w mowie ludzi, czasem nowych sformułowań i
nowych wrażeń. Tutaj nigdy nie wolno nam wybiegać naprzód, czy odbiegać od

Pisma świętego, dlatego cała Pierwsza Część Mszy świętej jest tak bardzo ważna.



Forrmuły zostały tam wypowiedziane z taką mocą świadectwa, że nie ma powodu
w tym miejscu więcej nalegać. Dignum est, Godne to jest i sprawiedliwe: Ono jest

godne pochwały, Boże Dzieło Odkupienia zasługuje na pochwałę. Bóg, poprzez
Proroków, którzy jakby widzieli Niewidzialne, jakby dotykali boskości, wymagał

różnego rodzaju uwielbienia, ofiar i dziękczynienia. Teraz, po tym co nam przyniosło
Objawienie otrzymane przez Apostołów, jesteśmy wszyscy bardzo zadłużeni wobec
Boskiego Majestatu. « Czymże się Panu odpłacę za wszystko, co mi wyświadczył?

Podniosę kielich zbawienia i wezwę imienia Pana ».
Pamiętam te słowa od dnia święceń kapłańskich, choć nie podaję tutaj z którego to

Psalmu, bo ich nie znalazłem. Ale wiem, że one tam gdzieś są. A odnoszę je
właśnie do PRZEISTOCZENIA, które się za chwilę dokona. Tojest coś

niesłychanego: spotkać się z Panem, choć On mnie widzi, a ja tylko wierzę i ufam,
że On tutaj właśnie i teraz JEST, jak wtedy, gdy mówił do Mojżesza, przy krzaku

gorejącym: JESTEM KTORY JESTEM. On jest ten sam, wczoraj i dziś i aż na wieki.
« W celebracji świętych tajemnic, mówi św Augustyn, należy

utrzymać wysoko nasze serca dla Boga, nie możemy zrobić nic ważniejszego w
naszej odpowiedzi, a jest to jednocześnie nasz obowiązek: składać dzięki Bogu za
tak wielkie dobra, bo to Jego łaska, że jest nam dane Go spotkać i otrzymać prawo

do zachowania o Nim pamięci». Vere dignum est justum, aequum et
salutare. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne. Kapłan

zatwierdza i ratyfikuje to, co ludzie powiedzieli o tym, że jest naprawdę godne,
żeby z całego serca i ze wszystkich sił tylko dziękować Bogu, bo to jest w pełni
uzasadnione i pomocne nam do zbawienia. Słuszny jest kapitał wdzięczności do

okazania Bogu rzeczywiście także w żyiu codziennym, trzeba zrobić wszystko, co
konieczne, aby promieniować tym wdzięcznym usposobieniem. Mamy wiele do

uczynienia dla chwały Boga: Ojca, i Syna i Ducha Świętego, i ofiarę
dziękczynienia pomaga nam składać sam Święty Chrystus Jezus, od Niego

otrzymujemy to, co godnego możemy przedstawić Bogu, wobec majestatu trzech
Osób Boskich, ponieważ oddajemy tylko to, co od Boga otrzymaliśmy, z Jego

Imienia Osobistego. Cóż masz, czego byś nie otrzymał? Pyta św.Paweł. I ma rację,
że wszystko w dziękczynieniu, jest raczej oddawaniem niż dawaniem. Ale łaska

Boża jednocześnie zdolna jest wszystko pomnożyć.

Dusza ludzka ma swoją przewagę w tej wymianie darów, ponieważ jej zbawienie
zależy od składanego Bogu dziękczynienia. Bóg lubi wypełniać Dziękczynienia

nowymi łaskami tych, którzy Mu je składają. Tojest godne, sprawiedliwe, uczciwe i
korzystne. Bóg nie daje się zwyciężyć w swojej dobroci i hojności. Warto o tym

pamiętać, że Go w tym nikt nie potrafi prześcignąć.
Dlatego trzeba, póki jest dany czas, dziękować w każdym czasie i na każdym
miejscu, a szczególnie w świętym miejscu i czasie Mszy świętej. Sakrament, w
którym wszystko jest święte, który jest samym źródłem świętości, Eucharystia



nie może być przeżywana byle jak!

Dalej kapłan mówi: Pater omnipotens, Ojcze Wszechmogący, zasada i źródło
wszelkiego ojcostwo na niebie i na ziemi. Wiekuisty Boże: Ty,który jesteś

prawdziwym Bogiem, Bogiem wiecznym, bez początku i bez końca. Nic bardziej
sprawiedliwego, ale jednocześnie nic bardziej zdrowego i zbawiennego dla nas,

którzy żyjemy, poruszamy się i jesteśmy w każdej chwili przez życzliwość naszego
Boga, który sprawia, że nasze istnienie ma sens ciągły przez pokorne składane Mu
dzięki. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jak moglibyśmy chwalić Cię godnie,
nasz Boże, Trójco Przenajświętsza, jeśli nasza cześć i nasze podziękowanie nie było
podane godności i wartości naszej Głowy, naszego jedynego Pośrednika, który nam

na to pozwala? Należy składać dziękczynienia Bogu, mówi św.Tomasz z Akwinu,
przez te same środki, dzięki którym przyszły do nas Boże łaski; jak wszystkie

dobrodziejstwa otrzymujemy przez Jezusa Chrystusa, tak i nasze podziękowania
muszą iść do Boga Ojca przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. MAJESTATEM

Tuam LAUDANT ANGELI: Twój majestat chwalą Aniołowie, ponieważ oni też są w
Nim, w Jezusie Chrystusie, tak że są utworzone dwa chóry: z Aniołów i z Ludzi,

razem jak dusza i ciało stanowią Kościół w Jezusie Chrystusie,i otrzymują w Nim,
jako w swojej Pełni, swoje miejsce według natury, łaski i powołania, gdzie Królem
królów i Panem panów, oraz źródłem świętości ich wszystkich, jest Bóg-Człowiek,

Jezus Chrystus, i w Nim wszyscy oni mogą cieszyć się chwałą przez wszechmocne
działanie Ducha Swiętego ku chwale Boga Ojca. Sw. Paweł tak to ujął: « Wszystko
przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On jest przed wszystkim i wszystko w

Nim ma istnienie. I On jest Głową Ciała – Kościoła. On jest Początkiem,
Pierworodnym spośród umarłych, aby sam zyskał pierwszeństwo we wszystkim ».

Kol 1,16b-18. I dalej: «Zechciał Bóg, aby w Nim zamieszkała cała pełnia i aby przez
Nigo znów pojednać wszystko z Sobą, wprowadziwszy pokój przez krew Jego
krzyża » . Kol 1,19n. Nad tą Tajemnicą również pochylają się Chóry Anielskie.

Te niebiańskie duchy nieustannie są w blasku Bożego Majestatu, Boskiej Istoty,
Bożego Imienia. Pragną też wejrzeć w blask Ofiary Chrystusowej, aby oddawać

cześć i chwałę Barankowi Bożemu, który zwyciężył piekło,
śmierć i szatana. DOMINATIONES, czyli Potęgi: te błogosławione duchy, które

są nad innymi, i których moc jest ogromna, ponieważ są one ponad innymi
aniołami, którzy działają w świecie, uznają, że ich moc nie jest niczym innym

niż Darem z woli Boga i jgo miłości. Dlatego oddają cześć naszemu
Zbawicielowi, przed którym drżą i pełnią jego wolę, kiedy posyła ich, aby

wstrząsnąć demony i zapobiec ich wykonywaniu jakiegokolwiek zła przeciwko
nam. Wszelkie Moce na niebie i błogosławieni Serafini, czyli wszystkie

błogosławione duchy ... Pismo święte mówi o dziewięciu chórch anielskich,
wśród których zostały opisane i wyróżnione trzy hierarchie przez Ojców



Kościoła, na podstawie Księgi Ezechiela, pełnią trzy rozkazy, oznaczone trzema
rzędami kamieni, zostały umieszczone w blasku jaśniejącego światła. Ale Pismo

Święte nie zawsze precyzuje tę prawdę o dziewięciu chórach, dlatego również i
Kościół nie wymienia wszystkiego w szczególności; ten świat pozostaje

tajemniczy dla nas i w bardziej ogólny sposób można tutaj powiedzieć : Potęgi i
Moce na niebie i błogosławieni Serafini. Wszystkie te święte anioły dołączają swój

głos do chwały i uwielbienia Boga; a jakie są ich głosy i pochwały? Jest to, jak
mówi św.Grzegorz, ciągły podziw, że są one w nieustannym zachwycie wobec Jego

niewysłowionej świetności, świętują wspólną radość. Nasze głosy, to jest również
nasz podziw i nasze pragnienie oglądania Boga; ale jeśli, wypowiadając święte

hymny, nasze umysły i nasze serca nie towarzyszą naszym słowom, to raczej trzeba
nam milczeć. Gdy wypowiadmy głośno nasze uwielbienie dla Boga podobnie jak
aniołowie wyrażamy podziw, naszą wewnętrzną radość, nasze pragnienia i naszą

miłość.Nic nie jest bardziej korzystne dla nas niż zjednoczenie ze świętymi
aniołami, aby chwalić Boga z nimi.

5. Sanctus.

To zjednoczenie z aniołami, które jest tak wspaniałe dla nas, nie znaczy, że nam
nie trzeba wciąż trwać w pokorze, która jest odpowiednia dla składających prośby, i
chwalić nam trzeba Boga, bo jest godzien pochwały i śpiewać następujący hymn:
Sanctus, Sanctus, Sanctus…Swięty, Swięty, Swięty, Pan Bóg Zastępów…Ten hymn

jest we wszystkich najstarszych liturgiach. Jest w liturgii św.
Cyryla Jerozolimskiego, w konstytucjach apostolskich, i Hierarchii św. Dionizego.

Święty Grzegorz z Nyssy pisze: « Czy chcesz otrzymać chrzest, aby móc
śpiewać z wiernymi hymn, który śpiewają serafini? » Widzimy w życiu papieży,

że w VI wieku Papież św. Sykstus I zarządził, aby wszyscy wierni
śpiewali ten hymn a nie tylko ksiądz. Wiadomo, że święty Chryzostome

nawiązywał w wielu swoich kazaniach do tego hymnu, gdy pytał: jak chrześcijanie
mogą wypowiadać wulgarne słowa i śpiewaś sprośne piosenki tymi samymi
ustami, które śpiewają ten święty hymn. Kapłan z rękami złożonymi z przodu

klatki piersiowej pochyla się i wypowiada ten hymn umiarkowanie głośno.
Rozporządzenie to zostało odnowione w innych starożytnych mszałach. Kapłan

łączy ręce i skłania się, aby zaznaczyć wielki szacunek dla
tajemnicy, kiedy recytuje ten święty hymn. W tym czasie dzwoni mały dzwon,

który został po raz pierwszy wprowadzony w chwili podniesienia, jak zobaczymy,
ale uznano za celowe również zadzwonić na Sanctus, aby ostrzec wszystkich

uczestników liturgii poprzez ów dźwięk, że kapłan wejdzie za chwilę w wielką
modlitwę Kanonu, aby dokonać konsekracji chleba i wina w ciało i



krew Jezusa Chrystusa. W ten sposób zgromadzenie liturgiczne jest wezwane do
podwojenia swojej uwagi i szacunku, kiedy mają zacząć pieśń świętych aniołów
«Sanctus, Sanctusm Sanctus… ». Słowa zapożyczone z nieba, otrzymane podczas

wizji, jaką otrzymał w Swiątyni Jerorolimskiej prorok Izajasz. Zanim o tym napisze,
czytamy w jego Księdze takie słowa: « Bóg Święty przez sprawiedliwość okaże

swą świętość » Iz 4,16. I wyjaśnienie tego wersetu w Biblii Tysiąclecia jest takie: «
Świętość Boga zawiera najpierw ideę Jego absolutnej transcendencji, wyższości i

odrębności od wszelkich stworzeń, tego, że Bóg przewyższa wszystko i wszystkich
doskonałością swej istoty, potęgą i chwałą, Świętość Boga uzewnętrznia się przez

Jego sprawiedliwość w sądzeniu i karaniu ludzi za zło, przez miosierne
wypełnienie obietnic daanych Izraelowi, wreszcie przez danie ludziom uczestnictwa
w swej świętości w erze mesjańskiej ». s. 853. A oto Objawienie : « Ujrzałem Pana
siedzącego na wysokim i wyniosłym tronie, a tren Jego szaty wypełniał świątynię.
Serafiny stały ponad Nim; każdy z nich miał po sześć skrzydeł; dwoma zakrywał

swą twarz, dwoma okrywał swoje nogi, a dwoma latał. I wołał jeden do drugiego:
Święty, Święty, Święty jest Pan Zastępów.

Cała ziemia pełna jest Jego chwały » Iz 6,1-3. To samo głoszenie prawdy zostało
podjęte przez Apokalipsę św. Jana: « Cztery Zwierzęta – a każde z nich ma po sześć
skrzydeł – dokoła i wewnątrz są pełne oczu, i nie mają spoczynku, mówąc dniem i
nocą: Święty, Święty, Święty, Pan Bóg wszechmogący, Który był i Który jest, i Który
przychodzi » Ap 4,8. Boża chwała wypełnia ziemię, ogłaszają Serafini. Swięty Jan

mówi zaś, że święci będą śpiewać zawsze ten hymn o świętości Boga. Swięty
Ambroży zauważył, w jaki sposób te słowa hymnu objawiają prawdę o Bogu, który

jest Trójcą Osób. Trzy Boskie Osoby Trójcy Świętej są tutaj uwielbiane: Ojcec
Święty i Syn Święty i Duch Święty.A ponieważ te trzy Osoby Boskie są tylko
jednym Bogiem, Serafiny mówią razem: Pan Bóg Zastępów. Słowo: Sabaoth

“Zastępów” jest jednym z tych hebrajskich słów,
które nie zostały przetłumaczone w starej Wulgacie, które zachowały się jeszcze w
trzech miejscach w nowej wersji Biblii św. Hieronima.

Słowo Saba oznacza Armię i zaś oth: mnogość. Mszał Rzymski zawsze
zachowywał to słowo Sabaoth, Zastępów, które oznacza armie. Bóg jest

nazywany Bogiem Zastępów, bo jest Panem i Królem milionów aniołów , które
tworzą zastępy niebieskie. On jest Panem wszystkich, ilna i wielka jest Jego

władza w niebie i na ziemi, i On jest najwyższym Sędzią wszystkich zdarzeń we
wszechświecie, gdzie wszystkim kieruje jego mądrość, jego moc, jego chwała: «

Pełne jest niebo i zoemia chwały Twojej ». Kościół z radością śpiewa hymn
świętych aniołów , na początku na ziemi, a potem - jak pisze Tertullian - mamy
nadzieję, że będziemy to czynić wiecznie w niebie. Ale Kościół jednocześnie

śpiewa tutaj swoją miłość do Jezusa Chrystusa. Nie można śpiewać hymnu na
cześć Trójcy Świętej, bez łączenia go z tym, co zawdzięczamy Jezusowi



Chrystusowi, jako jego Dzieło zbawcze. Stąd dodaje Kościół tutaje werset
zapożyczony z Ewangelii opowiadającej o Jego uroczystym wjeździe do

Jerozolimy: « A tłumy, które Go poprzedzały i które szły za Nim, wołały głośni.
Hosanna Synowi Dawida! Błogosławiony Ten, który przychodzi w imię Pańskie!
Hosanna na wysokościach! » Mt 21,9. Jest to znak o istocie Mszy świętej jako

uobecnieniu Jego Ofiary Krzyżowej i krwawej, które dokonuje się w niej w sposób
bezkrwawy i sakramentalny. Tesłowa i ten temat, przenoszą nas do tajemnicy jego

Królewskiego marszu, gdzie ludzie chwalą go uroczyście na kilka dni przed
złożeniem przez Niego Ojcu swemu Zbawiennej Ofiary dla za nas i dla naszego

zbawienia. Benedictus qui venit in nomine Domini! Błogosławiony, który
przychodzi w imię Pańskie. Hosanna na wysokościach niebios, hosanna in excelsis.

Słowo hosanna odsyła zaś do Psalmu podobnie jak i całe to zdanie : « O Panie,
wybaw! O Panie daj pomyślność » Ps 118, 25n. Kiedy kapłan mówił : Benedictus,

Błogosławiony, który idzie…itd, czynił znak krzyża, żegnał się jak podają starożytne
mszały. Według Mszału Jakobinów przy tej okazji wszyscy w chórze mieli uczynić
znak krzyża podczas śpiewu Benedictus. Sanctus jest rodzajem aktu kultu, który

powinien mieć dołączone upamiętnienie nie tylko chwały, ale i upokorznia.
Benedictus było w Ewangelii, biorąc historycznie, wiwatowaniem z radości, że
Mesjasz, Syn Dawida, przychodzi i ten entuzjazm ma swój sens. Ale, « Czyż

Mesjasz nie miał tego (Upokorzenia Krzyża) cierpieć, aby wejść do swojej chwały?
» Łk 24,26 Jest to jak najbardziej odpowiednie również miejsce we Mszy świętej,
aby uczynić znak krzyża, a ksiądz robi ten znak, ponieważ za chwilę Ten, który

przyszedł, uobecni Swoją Ofiarę Odkupieniaświata.
BENEDICTUS, błogosławiony: jeden tylko On jest Tym, który przyszedł w imię
Pana Boga. Zbawiciel, który powiedział otwarcie: « Nie przyszedłem
bowiem po to, aby świat sądzić, ale by świat zbawić » . J 12,47b. « A jeśli nawet
będę sądził, to mój sąd jest prawdziw, ponieaż Ja nie jestem sam, lecz Ja i Ten,

który Mnie posłał » . J 8,16. « Ja bowiem od Boga wyszedłem i przychodzę.
Nie wyszedłem od siebie, lecz On mnie posłał ». J 8,42b. « Dlqtego miłuje Mnie

Ojciec, bo Ja życie moje oddaję, aby je potem znów odzyskać. Nikt mi go nie
zabiera, lecz Ja od siebie je oddaję. Mam moc je oddać i mam moc je znów

odzyskać. Taki nakaz otrzymałem od mojego Ojca ». J 10, 17n. Tak Jeden tylko
jest, który przyszedł z nieba, i przez Niego przede wszystkim przyszły na świat

wszystkie błogosławieństwa Boże. Dlatego z wszystkimi aniołami i świętymi
chwalić Go należy należy tym słowem: Hosanna. Jest to jedno z kilku zaledwie

hebrajskich słów, które zachowały się w liturgii we wszystkich kościołach bez
tłumaczenia, takich jak: Amen i Alleluia. Słowo Hosanna stwierdzono w prawie

wszystkich starożytnych rękopisach mszałów. Wołamy: Zbaw nas, Hosanna,
wyznając, że on jest Mesjaszem.

Święty Hieronim, który pracował nad tłumaczeniem i wyjaśnianiem tego



biblijnego odnisienia, pisząc do papieża Damazego, w swoim komentarzu do
Ewangelii Mateusza, zauważył, że to, co czytamy w Psalmie 117, 25n: « Boże,

wybaw! Boże daj pomyślnóść! Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie », jest
w ustach tłumów w Ewangelii. « Hosanna z Ewangelie jest wzięte z tego psalmu,
który Żydzi często odmawiali w synagogach, nie mogąc wyraźnie ignorować, że

odnosi się on do Mesjasza. My nie możemy stosować tych słów do nigogo innego,
jak po prostudo Jezusa Chrystusa! Nie dziwi więc fakt, że « słysząc dzieci
woałjące w świątyni: ‘Hosanna Synowi Dawida’ – arcykapłani i uczeni w

Piśmie – oburzyli się i rzekli do Niego: ‘Słyszysz, co one mówią? ’ A Jezus im
odpowiedział : ‘Tak jest. Czy nigdy nie czytaliście : Z ust niemowląt i ssącyh

zgotowałeś sobie chwałę ?’ ». Mt 21,15n. Kościół dołączył tutaj bardzo trafnie
zarówno Hosanna in excelsis, skierowane do Boga, jak starożytni Żydzi to czynili,
gdy obchodzili Święto Namiotów: O Panie wbaw! O Panie, daj pomyślność! Awięc:
« Pan jest Bogiem: niech nas oświeci » Ps 118,27a czy też następny werset 28: «
Jesteś moim Bogiem, chcę Ci dziękować: Boże mój, chcę Ciebie wywyższać ».
Jednocześnie Kościół dołączył inne Hosanna, skierowane do Jezusa Chrystusa,
kiedy wjeżdżał na osiołku do Jerozolimy. Przy pierwszym ‘Hosanna’ my także

checemy wywyższać Swięte Imię Boże za wszystkie dary Boga i za pomoc, które
są niezbędne do godnego śpiewania świętego hymnu z niebieskimi duchami; przy
drugim ‘Hosanna’ wołamy do Jezusa Chrystusa z ulgą, błogosławiąc Boskiego
Zbawiciela, który przyszedł na ten świat w imię i z autorytetem Boga Ojca, a

obecnie stanie się obecny na ołtarzu, aby dać nam wszelkiego rodzaju pomoc, i
uczynić nas zdolnymi wysławiać godność boskiego majestatu. Pierwsze ‘Hosanna
excelsis’ oznacza: Daj nam pomyślność Ty,którzy jesteś w najwyższym niebie; i

drugie ‘Hosanna’, dodaje się do pierwszego: Wybaw nas – umiłowany Zbawicielu,
Mesjaszu, Jezu Chryste, Ty,którego Bóg Ojciec wysłał z nieba na ziemię.

6. KANON MSZY SWIETEJ

Modlitwa, która rozpoczyna się od: Te igitur, clementissime Pater, Ojcze
nieskończenie dobry, pokornie Cię błagamy przez Jezusa Chrystusa, naszego

Pana…nazwana jest kanonem, ponieważ została obwarowana regułami, których
należy przestrzegać w składaniu Ofiary Mszy świętej, i nie wolno nic zmienić.

Canon to greckie słowo, które dosłownie oznacza trzcinę stojącą prosto; to słowo
zawsze było używane do oznaczenia jakiegoś przepisu lub reguły, która ma moc



prawa, do których musimy się dostosować. I Kanon Mszy świętej jest zasadą,
która musi koniecznie być respektowana. Papież Vigil nazywa tę część między

Sanctus i Pater noster Modlitwą Kanoniczną. A św. Cyprian, Papież św.
Innocenty I, i św. Augustyn, połączeniem doskonałości, ponieważ podczas tych
chwil otrzymujemy największy ze wszystkich darów, którym jest Jezus Chrystus,
nasz Pan. Stary Mszał z 1532, stawia tytuł Kanon przed hymnem Sanctus, i

równie dobrze moglibyśmy zamknąć w Kanonie wszystkie modlitwy odmawiane
przed Komunią świętą, które nie zmieniają się. Ale Sanctus nie jest modlitwa,

tylko hymnem. Kanon więc zaczyna się od « Teigitur », a według bardzo starej
tradycji kończy się bezpośrednio przed “Pater noster” , gdzie rozpoczyna się

przygotowanie do komunii świętej. W czasie KANONU uobecnia się i odnawia
w Sakramencie Paschalne Przejście, którego dokonał Jezus Chrystus podczas
tajemnicy, którą On sam określił jako « Moja Godzina », w której z tej ziemi

powrócił do swego Ojca, od którego wyszedł. On sam o tym tak powiedział: «
Wyszedłem od Ojca i przyszedłem na świat; znowu opuszczam świat i idę do Ojca

». J 17,28. Sobór Trydencki naucza, nie ma nic poza Kanonem, co
rzeczywiście podnosiłoby duszę do Boga. Kanon został nazwany świętym

dziełem, czyli Wielką Tajemnicą Wiary, bo jest w tej części Mszy świętej
SAKRAMENT par excellence,

a sakramenty są dziełemboskim, OPUS DEI, jak powiedział Valfride. Tobyło
zawsze przyjmowane, że Ofiara ta była największym ze wszystkich działań Bożych.
Sobór Trydencki słusznie powiedział, że modlitwy Kanonu są wzięte ze słów Jezusa
Chrystusa, tradycji apostołów i postanowień świętych papieży i biskupów. Rękopis
katalogu świętych ksiąg, które ma tysiąc lat starożytności, stawia tę księgę, która
zawiera modlitwy Kanonu, którą nazwano sacrementis - pośród ksiąg Nowego

Testamentu. Ale ta ostatnia uwaga jest kwestionowana, która w formie pisemnej do
nas nie dotarła. Swięty Grzegorz mówi tylko, że zostały one napisane przez

jakiegoś scholastyka, to znaczy, w starym znaczeniu tego słowa, przez jakiegoś
sprytnego człowieka, który tak mówił i pisał. Przed św.

Grzegorzem, mówiło o tym kilku uczonych, którzy wypowiadali się na temat
szkół chrześcijańskich, a kto zyskał tytuł Scholastic to właśnie z powodu

niedoboru doktryny. Papież Vigil pisze o Kanonie: «otrzymaliśmy go od tradycji
apostolskiej »; a przed tymi papieżami, Święty Cyryl w swojej Instrukcji i św.

Bazyli w Traktacie o Duchu Świętym, jak również autor traktatu o Sakramentach
przypisywanym św.Ambrożemu, nauczali, że Modlitwa Konsekracji pochodzi od

najwcześniejszych dni chrześcijaństwa, od Starożytnej Tradycji. Modlitwa
przekazywana z największą czcią i pietyzmem. W tej części Mszy świętej

zawsze poświęcano wiele uwagi, aby kapłan mógł być dobrze słyszalny. Kapłan
całował ołtarz, aby dać ten nowy znak szacunku i miłości do ołtarza, wiedząc,

że zbliża się chwila, kiedy będzie on siedzibą ciała i krwi Jezusa Chrystusa.



Kapłan podnosił ręce i oczy do nieba i obniżał je z wielką pokorą; całował ołtarz,
czynił trzy znaki krzyża zarówno na Hostii jak i nad Kielichem, mówiąc Hoec

Dona, itp. Istnieje kilka powodów, aby wyjaśnić, dlaczego kapłan wykonywał te
znaki krzyża: pierwszym jest to, że są to pierwsze, najstarsze, przed XI wiekiem,
nakazy, aby składać ofiarę na ołtarzu z krzyżem; drugim jest to, że znaki krzyża
wydawały się tak ważne, że około roku 740, św. Bonifacy, arcybiskup Moguncji,

prowadził konsultacje w tej kwestii z papieżem Zachariaszem, i że Papież
zaznaczył mu w rolce wiele znaków krzyża i gdzie to było konieczne, aby te znaki

zrobić; i po trzecie, że Papież Leon IV w 847 roku zwracał się do księży, aby te
znaki czynili w prostej linii, tak aby wyraźnie zaznaczyć krzyżyk, a nie tylko

pewnego rodzaju kręgi palcami. W czasie Kanonu Kapłan rozkładał ręce w gestach
modlitewnych podnosząc je do wysokości ramion, podobnie jak w czasie innych

modlitw. Kanon obejmuje intencję składanej Ofiary za Kościół, za papieża, za
biskupa, za króla i za wszystkich wiernych, żyjących i tych, którzy « przed nami
odeszli ze znakiem wiary i śpią w pokoju ». Eucharystia, Obrzędy Mszy świętej,
Wydawnictwo św. Krzyża, OPOLE 1987 s.30. Kapłan pokornie prosi Boga Ojca,
nieskończenie dobrego, przez Jezusa Chrystusa, Jego Syna naszego Pana, aby
pobłogosławił te święte dary ofiarne. Następnie wymienia Kościół powszechny

jako własność Jego, razem z naszym Papieżem, naszym Biskupem, oraz
wszystkimi, którzy strzegą wiary katolickiej i apostolskiej, prosząc by był on

obdarzony pokojem i jednością, pod Jego rządami i opieką na całej ziemi. Oprócz
wyżej wymienionych imiennie, Papieża i Biskupa, poleca jeszcze innych: Sługi i

Służebnice, których imiona może wymienić, w końcu zaś wyszystkich
zgromadzonych, dodając że ich wiara i oddanie są Bogu Ojcu znane.

Rozważmy to wszystko, co zostało powiedziane tutaj w tym pierwszym jakby
paragrafie Kanonu. Kapłan zwraca się w duchu ku Bogu, bo nadszedł czas, aby

prosić Bóga Ojca o pobłogosławienie i poświęcenie przygotowanych i
przedstawionych wcześniej Darów Ofiarnych.

Prośba to dotyczy Boga Ojca, ale także i Jezusa Chrystusa, ponieważ, przez dobroć
i nieskończone miłosierdzie, On nas umiłował do takiego stopnia, że postanowił

dać nam swego Syna, któremu z kolei zawdzięczamy złożoną Mu Ofiarę dla
naszego pojednania i źródło wszelkiej łaski. My nie możemy, ani prosić o

cokolwiek, ani otrzymać cokolwiek, inaczej jak tylko przez Jezusa Chrystusa
naszego Pośrednika. Bo to głównie dzięki Niemu, że stanie się możliwa ta łaska,

że wraz z otrzymaną Ofiarą Chrystusa, my możemy Ją równeż ofiarować za
siebie oraz za wszystkich naszych bliskich, aby dostąpić odkupienia dusz swoich i

osiągnąć zbawienie. Będziemy mogli też błagać za naszymi zmarłymi oraz
wszystkimi spoczywającymi w Chrystusie, aby mieli udział w radości, światłości

i pokoju, od Boga Ojca, który jest nieskończenie dobry.



Kościół otrzymał z łaski prawo zwracania się z prośbą o pomoc do Boga, której
będzie wciąż nadal potrzebował, bo tego wymagają warunki życia w świecie,

tym bardziej, że moce piekielne będą go atakować, i nie przestaną, aż do końca
czasu. Bóg sprawia, że może on cieszyć się pokojem na całej ziemi, i

bezskuteczne będą wysiłki wszystkich jego wrogów: Bramy piekielne go nie
przemogą, jak obiecał Pan Jezus Piotrowi w Ewangelii: « Ty jesteś Piotr (czyli
Skała), i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą

».Mt 16,18. Swiat dostarcza prześladowania przez tyranów i wszystkie wojny od
niego pochodzą, tak wiele wszędzie jest dziur i zaburzeń. Ale Bóg dostarcza
pomocy i opieki Kościołowi i wsparcia wysiłków przeciwko heretykom, oraz
wszystkim widzialnym i niewidzialnym wrogom jego, które atakują podstawy

katolickiej i apostolskiej wiary. Bóg dotrzyma swej obietnicy a bramy piekielne go
nie przemogą. Wiara zachowuje się mimo takiej czy innej schizmy lub apostazji.
Kościół modli się do Boga za wszystkich tych, którzy wpadli w nieszczęście bycia

w herezji lub schizmie. Kościół czyni to otwarcie, modląc się za nich, jak w
Wielki Piątek, w tej pięknej modlitwy, którą papież św. Celestyn napisał w
roku 426. Ale święci Ojcowie często wzywali do modlitwy za schizmatyków.

Modlimy się, mówi św. Augustyn w intencji rozproszonych owiec, aby

« powróciły, przyszły, nauczyły się, kochały, i aby nastała w końcu jedna owczarnia i
jeden pasterz » . « Nie wolno, mówi gdzie indziej, obrażać tych,

którzy są poza Kościołem; ale raczej modlić się za nich, bo są oni naszymi braćmi.
Są tacy, którzy są na zewnątrz i ponownie przyjdą, gdy znajdą okazję, musimy
modlić się o ich nawrócenie« . Kościół modli się również, aby Bóg połączył

wszystkie dzieci Kościoła, i trzymał je w doskonałej jednomyślności. Prosimy, aby
Bóg zachował Kościół wobec niebezpieczeństwa podziałów i przed

wszelkiego rodzaju zaburzeniami, Bóg może prowadzić umysły i serca wszystkich,
którzy go tworzą; to znaczy, że inspiruje On u wszystkich pasterzy te same poglądy,
te same uczucia, te same zasady, aby stosowali się do prawd Ewangelii, tej samej

miłości, tego samego porządku i dyscypliny; i wiernych inspiruje do posłuszeństwa
względem pasterzy, którzy prowadzą je w duchu jednomyślności do pełnej jedności.
Święty Paweł mówi nam, abyśmy modlili się za naszych duszpasterzy. Modlimy się

w szczególności i na pierwszym miejscu za Papieża, następcę św.Piotra, Biskupa
Rzymu.To jest po prostu najistotniejsze w modlitwie o jedność Kościoła: modlić

się za tego, który jest w centrum wspólnoty, który przewodzi Kościołowi, mówi św.
Ireneusz. On przewodniczy jako wikariusz Jezusa Chrystusa, jako następca Piotra,

który został ustanowiony Opoką Kościoła. Bóg ustanowił
na tej Opoce swój Kościół, mówi św. Cyprian,

więc ten Kościół ma pochodzenie od samego Boga. Kościół modli się za Papieża,
co jest niezbędne. Grecy jak Łacinnicy, jak można było zauważyć w starożytności

Kościoła i przez bardzo długi okres stosowali się do tego, aby modlić się za



papieża w liturgii. Oni wymieniali imiennie najpierw Papieża, a następnie ich
Patriarchę. Zauważmy w piątym wieku, jak mimo wielkich napięć, Dioskuros,

patriarcha Aleksandrii, nie ośmielił się usunąć z liturgii modlitwy za Papieża św.
Leona. Lecz inni przywódcy orientalnej frakcji dokonały tych aktów kasacji, by

więcej nie wymieniać imion papieży przy ołtarzu. Nicephore informuje, że w
piątym wieku Achacy, biskup Konstantynopola, odważył się jako pierwszy nie

wymieniać imię papieża (Feliksa II). Rozłam dokonany przez Focjusza był
prawdopodobnie początkiem zaprzestania tej praktyki; ale kiedy pracowali nad
zjednoczeniem, Grecy zawsze zgadzali się zaczynać od wymieniania imiennie
papieża w liturgii, przed wymienianiem ich patriarchów. W odniesieniu do

łacinników, gdzie też istniały napięcia i tego rodzaju posunięcia, aby
przeciwdziałać temu zwłaszcza w Galii, Sobór w Vaison, w 529 roku, zarządził, że

należy wymieniać imiennie Papieża kierującego Stolicą Apostolską; i święty
Pelagiusz kilka lat później napisze bardzo

mocny list do biskupów Toskanii, aby nie dopuścili do praktyki, która miałaby
oddzielić ich od Kościoła powszechnego. To Papież mianuje biskupa diecezji,

gdzie go posyła, gdyż jest on następcą św. Piotra i jest głową wszystkich
Kościołów świata, zaś biskup jest centrum jedności wszystkich jego diecezjan, z

których tworzy się Kościół, mówi św. Cyprian. « Tozjednoczenie wiernych z
biskupem czyni Kościół lokalny, tak jak zjednoczenie wszystkich wiernych i

wszystkich biskupów staje się Kościołem powszechnym, mówi ten sam święty
Doktor. List do Hebrajczyków poleca modlić się za tego, który w imię Boże do

nich pisze i za duszpasterzy.To jest ich prawo do modlitwy ze strony tych, którym
przewodzą, i pracują dla dobra ich dusz. « Bądźcie posłuszni waszym

przełożonym i bądźcie im ulegli, ponieważ oni czuwają nad duszami waszymi i
muszą zdać sprawę z tego ». Hbr 13,17 « Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam

także na wieki ».Hbr 13,8. « Przez Niego więc składajmy Bogu ofiarę czci
ustawicznie, to jest owoc warg, które wyznają Jego imię ». Hbr 13,15. Kościół

musi modlić się za Papieża i za Biskupa diecezji, ponieważ potrzebują oni
światła i siły do tego, aby uświęcać ich stado. Był także zwyczaj wymieniania w

liturgii imiennie króla danego terytorium. Mszał Rzymski nie umieścił jednak
tych zaleceń. Chodzi o Mszał Piusa V,wydrukowany w Rzymie w 1570 roku.
Można jednak w starożytnych sakramentałach znaleźć podobną praktykę;

niektóre nawet króla wymieniały przed biskupem. Faktycznie Kościół zaleca
modlić się za królów; i jesteśmy zobowiązani do wypełnienia tego obowiązku w

zgromadzeniach chrześcijańskich dlatego, że są sługami Bożymi, i że
korzystanie z ich wielkiej władzy może być znaczącą pomocą w drodze donieba.
Od nich głównie zależy pokój Kościoła. To właśnie z tych powodów święty
Paweł napisał w Liście do swego ucznia Tymoteusza: « Zalecam więc przede
wszystkim, by prośby, modlitwy, wspólne błagania, dziękczynienia odprawiane



były za wszystkich ludzi: za królów i za wszystkich sprawującyh władzę, abyśmy
mogli prowadzić życie ciche i spokojne z całą pobożnością i godnością ». Tm 2,1n.
Ten list zapewne dał początek zwyczajowi, że wymieniano imię króla, który został
odnotowany w starożytnych rękopisach. Kościół nie tylko chciał modlić się w ogóle
za króla; chciał także wypowiedzieć jego imię, aby wyraźnie zaznaczyć za kogo się

modlimy. Ponieważ cesarze byli chrześcijanami, począwszy od Konstantyna
Wielkiego, byli zawsze wymieniani specjalnie w liturgii, a papież Mikołaj napisał do
cesarza Michała w tej sprawie. Swięty Ambroży zagroził cesarz Teodozjuszowi, że

pominie modlitwę za niego, ponieważ sprzyjał heretykom. Te imiona papieży,
biskupów, książąt, bywały wcześniej zaznaczone na specjalnych tablicach dających
się złożyć na pół, który zostały nazwane dyptychami. Poza tymi najważniejszymi
osobami były tam też wypisane inne imiona do wypowiedzenia w czasie liturgii ;

chodziło zwłaszcza o imiona różnych biskupów i kilku innych bardzo szanowanych
ludzi. W pierwszym rzędzie za dobroczyńców danej wspólnoty Kościoła, i tych,

którzy pomagają pobożnie w organizowaniu Mszy świętej.Tak jest i dzisiaj w
kościele prawosławym. Wreszcie po modlitwie o jedność Kościoła, to jest wciąż
regułą, aby modlić się tylko w ogóle za tych, którzy pozostają w czystości wiary.

Po modlitwie za wiernych w ogóle, Kościół pozwolił
kapłanom modlić się imiennie za niektórych ludzi. Da się jednak zauważyć, że

działo się to szczególnie w stosunku do tych, którzy zgłosili datki, prezenty i ofiary
na Mszę świętą i inne potrzeby Kościoła. Chodziło przede wszystkim o

dobroczyńców : zazwyczaj ci ludzie byli obecni w kościele, dlatego niektórzy
biskupi byli przeciwni, aby je imiennie wspominać; a kilku biskupów nie

pozwalało dać żadnej wzmianki, choćby te osoby były nieobecne.
Swięty Cyprian często zadał sobie pytanie, czy to jest słuszne wymienianie imion
i nazwisk tych, którzy pełnili dobre czyny dla Kościoła i ubogich, aby słyszeli oni
recytację swoich nazwiska do ołtarza. Papież Innocenty pierwszy powiedział, że «

nie powinno się wymieniać nazwiska dobroczyńców podczas
podczas sprawowania świętych tajemnic.

Święty Hieronim ubolewał nad tym, że się wzmacnia próżność tych, którzy
dają datki na potrzeby Kościoła i mają przyjemność posłuchać, jak ich nazwiska

są recytowane przez diakona, i nawet otrzymywać brawa.

To stało się być może przyczyną, że choć na tzw. Dyptychach były wypisywane
nazwiska i imiona dobroczyńców, diakon recytował je w ciszy, to znaczy, bardzo
cichym głosem, aby nikt nie mógł ich usłyszeć, jak tylko sam Bóg. Wszystko

powinno zmierzać do miłości, która nas chce zbawić i mamy kochać bliźniego
jak siebie samego, to znaczy, tylko miłość jest dla nas najważniejsza. Boża miłość

zaś jest zasadą miłości, jaką powinniśmy mieć dla naszych bliźnich. Msza
święta jest Ofiarą Miłości : « Jak Mnie umiłował Ojciec, taaak i Ja was

umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej! » J 15,9 « Nie wyście Mnie wybrali, ale



Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by
owoc wasz trwał – aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go poprosicie w

imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali ». J 15,16n.
Podobnie jak w swej miłości do nas Jezus Chrystus pragnie dobra naszej duszy
przed dobrami naszego ciała, dlatego możemy powiedzieć, że miłość stara się
przede wszystkim: o odkupienie ich dusz, o zachowanie ich w nadziei, o ich

wzrastanie w miłości. Te trzy rodzaje dóbr, które pochodzą od Jezusa Chrystusa i
Jego ofiary, są najważniejsze.

Prawdziwe dobro przyniesione jest przez Tego, który swoją boską ofiarą zgładził
nasze grzechy, które czynią ludzkie dusze niewolnikami diabła; i dlatego jest w tej
Ofierze Chrystusa jedyne i największe dobro dla ludzkości. Toznaczy, że w samym

tylko Jezusie Chrystusie możemy otrzymać wytrwałość w miłości aż do końca i
wieczne zbawienie. «Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania,

będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i
trwam w Jego miłości ». J 15,10 Prawdziwa miłość wprowadza nas w Ofiarę

Chrystusa, do jej wnętrza za sprawą Ducha Swiętego, który jest wzajemną Miłością
Ojca i Syna, i to On sprawia, że jesteśmy Jego spadkobiercami, dziedzicami

Chrystusa, dziedzicami Boga samego, jak pisze św. Paweł: « Jesteśmy bowiem Jego
dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie dla dobrych czynów, które Bóg z góry

przygotował, abyśmy je pełnili ». Ef 2,10. Poza Chrystusem nie ma w nas miłości,
ani nadziei, ani wiary, które byłyby prawdziwe.

Ani życia wiecznego nie ma gdzie indziej, jak tylko w Nim samym, Który został
nam dany przez Boga Ojca w Duchu Swiętym. « A to jest życie wieczne: Aby
znali Ciebie, jedynego prwadziwego Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa
Chrystusa ». J 17,3. W przypisie Biblii Tysiąclecia do tego wersetu czytamy:

Droga do Boga Ojca prowadzi poprzez uznanie posłanego przez Niego Syna. O
sensie terminu Janowego « poznać » odniesienie do J,10 oznacza nie tyle akt
umysłu, ile zmianę całej moralnej postay człowieka wobec miłującego Boga,

który mu się objawia. S.1216 Poznanie jest życiem wiecznym, bo stanowi jego
konieczny warunek. Biblia dz.cyt. S. 1236 Kościół przedkłada zdrowie duszy

ponad zdrowie ciała, wedug tego, co nauczył nas Jezus Chrystus.. Kościół patrzy
tutaj na swego Mistrza i Pana, aby okazać Mu miłość i wierność swoją, i

wszystkim swoim dzieciom zaleca to samo, aby jako pełni wiary i miłości
chrześcijańskiej, chętnie ofiarowali siebie i to wszysko, co otrzymali od Boga, w

służbie Bogu, nie szkając innej chwały, jak tej, którą Bóg obiecuje swoim
wiernym sługom. Patrząc na ołtarz i przeżywając z wiarą Mszę świętą, niech
proszą, aby mieli zapał w niej uczestniczyć z coraz większą wiarą, nadzieją i

miłością.



Communicantes, czyli Wspomnienie Swiętych.

Zanim w następnej akcji liturgicznej zostanie dokonane Wspomnienie tajemnicy
dnia i prośba o pobłogosławienie i poświęcenie, które będą dokonane przez nowe
zesłanie Ducha Swiętego w słowach: Mocą Twego Ducha, Boże, uświęć tę Ofiarę
pełnią swojego błogosławieństwa, uczyń ją doskonałą i miłą Tobie, kiedy stanie

się Ona dla nas Ciałem i Krwią Jego Syna umiłowanego, naszego Pana Jezusa
Chrystusa, kapłan jeszcze bardziej rozszerza obecne zgromadzenie wiernych, na
cały Kościół nie tylko na ziemi, ale i w niebie, ze czcią wspominając najpierw

pełną chwały Maryję zawsze Dziwicę, Matkę Boga i naszego Pana Jezusa
Chrystusa, a także świętego Józefa Jej Oblubieńca, Swiętych Apostołów i

Męczenników i wszystkich razem Swiętych Bożych, odwołując się do ich zasług i
modlitw wstawienniczych. Mówiliśmy już wcześniej o katolickim rozumieniu tego
odniesienia do Swiętych Pańskich, w związku z Prefacją, więc tutaj już o tym nie

powtarzamy, jedynie przy samym końcu Kanonu, zauważmy,
już teraz, jeszcze raz wyrażoną prośbę, aby Bóg Ojciec « nam, grzesznym sługom
swoim, ufającym w Jego miłosierdzie dał udział we wspólnocie z nimi, dopuścił
nas do ich grona, nie z powodu naszych zasług, lecz dzięki Jego przebaczeniu ».

Eucharystia, Obrzędy Mszy świętej, dz.cyt. s.31 Mówiliśmy już o tym, że
wspomniane zasługi Swiętych są właściwie tylko udziałem z łaski Bożej w

zasługach samego Chrystusa Jezusa, odwołujemy się do nich jedynie w tej intencji,
aby przez nie – jeśli Swięci je przedstawiają Bogu Ojcu, On zechciał nas

otoczyć we wszystkim swoją przemożną opieką. Czyli nie są to zasługi dla naszego
zbawienia, które jedynie sam Chrystus Pan nasz wysłużył dla nas. Ani też

dopuszczenie nas do grona świętych w niebie, jak to wyraźnie ukazuje Kanon, nie
jest z powodu naszych zasług, które możemy mieć jako udział z łaski w zasługach

Chrystusa Zbawiciela. Kościół każe nam raczej modlić się o Boże miłosierdzie
jako grzesznym sługom, którzy potrzebują zawsze najpierw i przede wszystkim

przebaczenia. W Kanonie więc modlimy się bardzo pokornie i tylko
prosimy, ufając Bożemu miłosierdziu. Kiedy ktoś nie ma prawa domagać się tego,

co chce, może tylko prosić; i kiedy nie jesteśmy godni czegoś otrzymać, to też
możemy tylko prosić. Ludzie nie mają sami z siebie prawa do Boga Ojca, aby
otrzymać to, co chcą. Ale mogą liczyć na łaskę i miłosierdzie; i to nie oni sami
uzyskują dla siebie, lecz to Syn Boży, uzyskał dla nich i przekazał im za pomocą
ich bardzo pokornych modlitw, skierowanych do Boga Ojca. Kapłani, którzy są
sługami Boga i Kościoła w tej sprawie, mogą przedstawiać te prośby i składać

Ofiarę Chrystusa « in persona Christi », i to dlatego, że Jezus Chrystus tak
postanowił, kiedy powiedział: « To czyńcie na moją pamiątkę », bo działają w
imieniu(w Osobie) Jezusa Chrystusa. Dlatego, prawdę mówiąc : Tosam Jezus

Chrystus jest Tym, który posiada Kapłaństwo nieprzemijające, według obrządku
Melchizedeka. Kapłani katoliccy mają w tym Kapłaństwie udział z Jego łaski :



dlatego ich prośba jest skuteczna w Wielkiej Tajemnicy Wiary. Starożytni autorzy
kościelni zauważyli różnicę między które tym, co w niej jest darem a co jest

dziełem: Munera. Chleb i wino na ołtarzu są nazywane Darami ofiarnymi, Dona,
w stosunku do Boga, są one jednak jednocześnie Darami, które od Boga wcześniej

otrzymaliśmy, od Którego wszyscy wszystko otrzymujemy. Ale oto w tym
momencie, przez powołanych do służby kapłańskiej, Chrystus czyni te Dary

ofiarami miłymi Bogu, które stanowią one rzeczywiście Dar dla Boga. Po pierwsze,
dlatego, że są wybrane i oddzielone od innych celów, które mają być poświęcone
Bogu, jako były starożytne ofiary z prawem danym przez Mojżesza; po drugie,
dlatego, że jest teraz postrzegane jako Dary w nadziei przeistoczenia, czyli w
przyszłej chwili staną się ciałem i krwią Jezusa Chrystusa, który jest jedynym

świętym i bez skazy Ofiarnikiem wobec Boga. Towłaśnie w tym sensie, Święty
Cyprian mówi, że On niesie swoją własną Ofiarę, której nikt Mu jej wcześniej nie
ofiarował. On zaś daje tę swoją Ofiarę, jako świętą ofiarę dla Kościoła Bożego.

Przez nią, Jezusa Chrystusa, obmywa Kościół w swojej własnej krwi, aby uczynić
go świętym. Bóg nie może nie chronić Kościoła, który jest Oblubienicą Chrystusa.
Bóg chce zawsze okazywać miłość wobec Kościoła, który Jezus Chrystus nabył
za cenę swojej najdroższej krwi. Wśród uczestniczących w tej samej komunii i na

pierwszym miejscu po Chrystusie Panu
Kościół czci pamięć najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, Matki Jezusa Chrystusa,
naszego Boga i Pana; a następnie także świętego Józefa, Oblubieńca Najświętszej
Dziewicy, oraz świętych Apostołów i Męczenników: wymienia

imiennie niektórych, i kończy to wspomnienie ze czcią także wszystkich Swiętych,
prosząc Boga Ojca, aby przez ich zasługi i modlitwy otaczał nas we wszystkim
swoją przemożną opieką, jak to już wyżej wspomnieliśmy. W tym miejscu: Per
Christum Dominum nostrum.Amen, Przez Chrystusa Pana naszego.Amen. To

zakończenie Communicantes jest fakultatywne, zależne ponieważ czasem jest, w
większe uroczystości, wspomnienie tajemnicy dnia.

Rozważmy jeszcze głębiej sprawę zjednoczenia ze Swiętymi w Czasie
Najświętszej Ofiary Chrstusa, Mszy świętej. Dotykamy tutaj prawdy wiary o
Obcowaniu Swiętych w Chrystusie i w Jego Kościele. Słowo communicantes

prawdopodobnie oznacza bycie w komunii, lub wejścia w komunię z wszystkimi
wiernymi, ponieważ Msza święta, Eucharystyczna Ofiara, jest sakramentem

jedności. Nie może być ona odprawiana inaczej jaak tylko w jedności Kościoła
katolickiego, i o tym często w pismach Ojców Kościoła jest mowa. Ale, jako że
termin « communicantes » jest tutaj, czyli w Kanonie, w Opus Dei, w świecie

nadprzyrodzonym, a więc nie ograniczone ani czasem, ani przestrzenią fizyczną,
oznacza to również, komunię ze świętymi w niebie, ponieważ jest to wiara wiara

Kościoła, który należy do rzeczywistości ostatecznych i wiecznych. Wielka
Tajemnica Wiary dotyczy Jednocześnie Chrystusa i Jego Kościoła, jako



Oblubienicy, jako Jego mistycznego Ciała. Tajemnica życia chrześcijan realizuje się
dzięki Ofierze Chrystusa w ten sposób tajemniczy, że jest ono składaniem ofiar dla

Boga. « A zatem proszę was, bracia – pisze święty Paweł – przez miłosierdzie Boże,
abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną, jako wyraz
waszej rozumnej służby Bożej. Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz

przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest
wola Boża: co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe ».

Rz 12,1n Świętych Obcowanie łączy nas w jednej Ofierze Ciała i Krwi Chrystusowej,
tak że jesteśmy w jedności z nimi, przez to samo, że « wszyscy
razem tworzymy jedno ciało w Chrystusie, a każdy z osobna jesteśmy nawzajem

dla siebie czonkami ». Rz 12,5 « My właśnie znamy zamysł Chrystusowy ». 1Kor 2,
16b. Nam zaś objawił to Bóg przez Ducha. Duch przenika wszystko, nawet

głębokości Boga samego ». 1Kor 2,10 « Otóż myśmy nie otrzymali ducha świata,
lecz Ducha, który jest z Boga, dla poznania darów Bożych ». 1Kor 2,12. Oto co

znaczy być członkami tego samego ciała, dzięki temu samemu Duchowi Swiętemu.
« Człowiek zaś duchowy rozsądza wszystko, lecz sam przez nikogo nie jest

sądzony ». 1 Kor 2,15. Nie ma więc istotnej różnicy między komunią jaką w czasie
Mszy świętej mamy z wiernymi zgromadzonymi i widzialnymi w naszych oczach i

tymi wszystkimi, którzy już doszli do celu, którym jest zbawienie dusz.
Mamy rzeczywistą łączność ze świętymi w niebie. Pierwsza jest pełną komunią

między osobami równymi, pod warunkiem trwania w łasce uświącającej.
Komunia, jaką mamy ze Świętymi jest tylko częściowo uruchomiona,

pozostawiając między nami a nimi wiele nierówności. Oni bowiem mają
utrwalony dar udziału w zasługach Chrystusowych cierpień, my zaś raczej

jesteśmy bardziej dłużnikami i żebrakami, niż zasługującymi na chwałę. Dlatego
święty Paweł wzywa nas do pokory w prawdzie. « Niech każdy baczy na to, jak
buduje. Fundamentu bowiem nikt nie może położyć innego, jak ten, który jest

położony, a którym jest Jezus Chrystus ». 1Kor 3,10n. « Tak też jawne się stanie
dzieło każdego: odsłoni je dzień Pażski; okaże się bowiem w ogniu, który je

wypróbuje, jakie jest. Ten, którego dzieło wzniesione na fundamencie przetrwam
otrzyma zpłatę; ten zaś, którego dzieło spłonie, poniesie szkodę; sam wprawdzie

ocaleeje, lecz tak jakby przez ogień ». 1Kor 3,13-15. Te ostatnie słowa Biblia
Tysiąclecia w przypisie s.1294 wyjaśnia tak: Tekst niniejszy, nie będdąc

formalnym dowodem na istnienie czyśćca, zawiera jednak aluzję do tej prawdy.
Jesteśmy podróżnymi na tej ziemi, święci w niebie są dla nas umocnieniem,

sprawiają oni, że i dla nas jest nadzieja. Ale tajemnica Obcowania Swiętych się
również tej prawdy, którą jest stan Czyśćca. Ofiara Chrystusa jest pomocna nie
tylko dla nas, ale również dla tych, którzy odeszli od nas, lecz jeszcze nie dzielą
ze Swiętymi radości nieba. Dzięki Ofierze Chrystusa Kościół może utrzymywać

łączność nie tylko ze świętymi w niebie, ale również i z tymi, którzy jeszcze



doznają oczyszczenia. Podobnie jak utrzymać jedność wśród ludzi można przez
mobilizowanie wzajemnej pamięci, tak często widać, jak w życiu Kościoła pamięć
o zmarłych jest nam tak droga i cenna. Dlatego mówiąc o Mszy świętej, która jest
dziełem Bożym łączącym w ogóle wszystkich należących do Chrystusa, chcemy

zaznaczyć i to, że osobiście wchodzimy również w komunię ze wszystkimi
członkami Ciała Chrystusa, kiedy jesteśmy na Mszy świętej. To również jest

istotnym wymiarem tej Wielkiej tajemnicy. Tojest godne podziwu zachowanie
Kościoła, który wie, że Bóg uczynił dla świętych wielkie rzeczy, ze względu na

innych świętych, którzy w czasie byli ich poprzednikami. I wiemy, że już w
Starym Testamencie święci Izraelici często swoim wstawiennictwem u Boga

wypraszali Jego działanie, prosząc go, aby wspomniał na Abrahama, Izaaka i Jakuba.
Kościół korzysta tak samo tutaj we Mszy świętej, odnawiając pamięć Najświętszej
Maryi Panny i wszystkich świętych, kiedy przedstawia Bogu nasze prośby. Ale jest

oczywiste dla nas, że Maryja jako Matka Boża jest Kimś wyjątkowym w tej
Tajemnicy Chrystusa i Kościoła. Może zbyt śmiała jest teza, którą przedstawiłem w
rozdziale o Duchowym wymiarze Sakramentu Eucharystii, czyli Mszy świąte, jako

ołtarz na którym Chrystus złożył tę Jedyną Ofiarę nowego Przymierza we krwi
swojej. Ja w to, co napisałem wierzę, i wiem, że to nie jest spzeczne z wiarą

Kościoła o miejscu Maryi w Bożym Planie Zbawienia.
To nie jest po prostu tylko to, że Matka naszego Zbawiciela i Boga jest

umieszczona na czele Wszystkich Swiętych. Ona, z łaski Bożej, pozostaje jeszcze
osłonięta tajemniczością jedyności, o której Kościół rzeczywiście bardzo często w

swoich modlitwach rozważa; zwłaszcza od czasu objawień w Lourdes i w Fatimie.
Syn Boży przyjął ciało z jej ciała, i złożył je w ofierze, jako boskiej ofierze

pojednania. Tak samo i krew. Niewiasta Eucharystii, Matka Kościoła, Gwiazda
Ewangelizacji…itd. W naszym XXI wieku po Narodzeniu Zbawiciela, trzeba nam

wzmocnić nasze osobiste więzi z Maryją, jak o tym prorokował św.
Ludwik Maria Grignon de Montfort. Albo też wspomniany już św. Jan Eudes.
Liturgie wszystkich Kościołów Wschodnich zawsze wspominały Najświętszą

Pannę z wyrażeniami odznak prawdziwego zachwytu na Jej widok. Kontemplacja
jej wielkości i zjednoczenia z Bogiem jest im bardziej bliska niż wiernym z

kultury zachodniej, łacińskiej; ale i my nie możemy nigdy przejść bez głębokiego
zastanowienia się nad słowami naszej liturgii, która Ją umieszcza ponad
wszystkimi stworzeniami. Cztery dogmaty: Niepokalane poczęcie, Boże

macierzyństwo, wieczne dziewictwo, oraz Wniebowzięcie: Kościół wysławia jej
wyjątkowość, którą Bóg dla niej przewidział przed założeniem świata; przecież to
na wysokości jej własneego łona, natura ludzka została zjednoczona w sposób

hipostatyczny w osobie Syna Bożego i w tym samym czasie został
zaprojektowany i utworzony został w łonie Najświętszej Maryi Panny, początek

Kościoła. Po Najświętszej Dziewicy, Kościół nie może nie wspomnieć o świętym



Józefie, choć czyni to jeszcze dość nieśmiało. Dwunastu Apostołów, ponieważ są
filarami Kościoła, i dwunastu Męczenników, których Kościół wspomina

podczas Świętej Ofiary Chryystusowej, jest odblaskiem odnowienia pamięci o
Jezusie Chrystusie.

Dwunastu apostołów połączonch z dwunastoma innymi męczennikami, którzy
przelewając krew zostali uznani jako żywe obrazy w ofierze krzyża; wszystkich

znanych męczenników w Rzymie, łączą w Kościele starożytność z dniem
dzisiejszym w Rzymie, i wszędzie tam, gdzie i dzisiaj dawane jest świadectwo
Chrystusowi aż do przelania krwi włącznie. Wreszcie pamiętamy o wszystkich

świętych w ogóle, prosząc, jak już wspomniano, aby przez ich zasługi i modlitwy
Bóg otaczał nas we wszystkim swoją przemożną opieką. Swiętym dana jest ta
łaska, że przez wiarę i miłość czuliśmy się w Jego opiece. Kościół odnawiając

pamięć o świętych wie, że zapewnioną ma ich modlitwę wstawienniczą u Boga.

Zjednoczeni z całym Kościołem, uroczyście obchodzimy….Już bardzo blisko
jesteśmy chwil PRZEISTOCZENIA i ta modlitwa uświadamia wszystkim, jaki jest

szczególny wymiar Tajemnicy Chrystusa teraz obchodzony, czyli dokonuje się
akcja wejścia poza świat widzialny.

Hanc igitur …Boże, przyjmij łaskawie tę Ofiarę od nas, sług Twoich, i całego
ludu twego. Napełnij nasze życie swoim pokojeem, zachowaj nas od wiecznego
potępienia i dołącz do grona swoich wybranych. Tutaj wyrażony jest główny cel

tej akcji uobecnienia Ofiary Chrystusowej.

Takie jest, według rzymskiego porządku, rozporządzenie, że kapłan trzyma wtedy
wyciągnięte ręce podczas tej poprzedniej i tej następnej modlitwy, która brzmi tak:
« Prosimy Cię, Boże, uświęć tę Ofiarę pełnią swojego błogosławieństwa, mocą
Twojego Ducha uczyń ją doskonałą i miłą sobie, aby się stała dla nas ciałem i

Krwią Twojego umiłowanego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa ».
Eucharystia, Obrzędy Mszy świętej dz.cyt. s. 27. Co znaczy ten gest

wyciągniętych rąk nad Darami Ofiarnymi? Nie wiadomo, kto to napisał sto lat temu,
pisze Liturgista Pierre LEBRUN na początku XVII wieku, lecz tylko wiadomo, że

to pewien ksiądz z Oratorium w Rzymie, że jest to nawiązanie do ceremonii w
Starym Testamencie, gdzie można było zobaczyć, że kapłani i ci, którzy składali
ofiary za grzechy kładli najpierw swoje ręce na ofiarę wyznając przy tym swoje

grzechy. Rzeczywiście Pan Bóg w Namiocie Spotkania dał Mojżeszowi na
temat ofiar z cielców takie dyspozycje: « Położy rękę na głowie

żertwy, aby była przyjęta jako przebłaganie za niego ». Kpł 1,4 Podobnie Kpł 4,4;
4,15; 4,24; 4,33; 8,18; 8,22; Włożenie rąk było gestem przekazania grzechów na
ofiarę, której krew została następnie przelana przed Bogiem. Jezus Chrystus jest
Barankiem Bożym, który gładzi grzechy świata. Dokonał On w swoim własnym
ciele i w swojej własnej krwi to, czego jedynie cieniem i zapowiedzią były ofiary



Starego Testamentu. Ofiara Abrahama składana ze zwierząt zaprowadziła go, na
rozkaz Boży, na górę Moria, gdzie Bóg poprzez doświadczenie próby w miłości
do jego syna Izaaka, ukazał i zapowiedział tę Ofiarę Jedynego i Jednorodzonego

Syna Bożego, złożoną w sposób krwawy na Golgocie. I nie inną, ale tą samą
Ofiarą jest Msza święta, choć jest ona bezkrwawa. Sakrament Eucharystii zawiera w

sobie Kapłana i Zertwę Ofiarną w Jednej Osobie Jezusa Chrystusa, Syna Bożego,
który jako Syn Człowieczy mógł i chciał umrzeć, oddać swoje życie dla nas i dla

naszego zbawienia, na odpuszczenie grzechów pozwolił, aby Jego ciało było
wydane, a krew Jego została przelana. Nie inaczej mogło nasze życie otrzymać
Boży pokój, nie inaczej możemy być zachowani od wiecznego potępienia, nie

inaczej możemy być dołączeni do grona Bożych wybrańców, jak właśnie dzięki tej
Ofierze umiłowanego Syna Bożego, naszego Pana Jezussa Chrystusa.

Boże, Przez swoją mękę, cierpienie i śmierć na Krzyżu, Zbawiciel Mesjasz pan
wysłużył nam łaskę odpuszczenia naszych grzechów. Euzebiusz i Teodoret

dają kilka myśli na ten temat, kiedy na Mszy świątej kapłan wyciąga ręce przed
siebie na chleb i wino, które zostaną zniszczone w sposób niewidoczny, a na ich
miejsce zjawią się ciało i krew Jezusa Chrystusa. Dotykamy tutaj TAJEMNICY

PRZEISTOCZENIA, bardzo istotnej dla naszej wiary. Kto nie wierzy w
PRZEISTOCZENIE, to właściwie może być tylko bałwochwalcą, albo ateistą.
Wiem, że to są mocne słowa, ale konieczne, aby mógł dokonać się duchowy

wstrząs pośród chrześcijan naszych czasów. Bałwochwalstwo było karane śmiercią
w Starym Testamencie. Gdyby tam gdzie przed przeistoczeniem był chleb i wino,
także po tym włożeniu rąk i wypowiedzeniu słów KONSEKRACJI, to adorując te
postacie, jako rzeczy, bylibyśmy bałwochwalcami. My nie mamy innego wyboru,

jak wierzyć, albo w tym, co nazywamy Mszą świętą wcale nie brać udziału.
Zresztą bez wiary nie można podobać się Bogu. Jeśli w nauczaniu Katechizmu

pominęlibyśmy przekazanie prawdy o KONSEKRACJI I
PRZEISTOCZENIU, to byśmy skazywali innych właśnie na bałwochwalstwo lub

na ateizm. Albo może mniej groźny agnostycyzm. Wyjaśnienie modlitwy Hanc igitur.
« Wszyscy zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej, a dostępują usprawiedliwienia

darmo, z Jego łaski, przez odkupienie, które jest w Chrystusie Jezusie. Jego to
ustanowił Bóg narzędziem przebłagania przez wiarę mocą Jego krwi. Chciał przez to
okazać sprawiedliwość Jego ». Rz 3,23-25a.Te dwie ostatnie modlitwy, połączone z

gestem wyciągniętych rąk kapłańskich były poprzedzone tytułem « infra actionem »
w najstarszych rękopisach i

drukowanych mszałach, i podobnie jak Communicantes, dla tych samych powodów,
które zostały oznaczone tam w Mszale trzech Hanc igitur własnym jednym dla

Wielkiego Czwartku,.. To oznacza akcję wejścia w komunię z całym Kościołem na
ziemi i w niebie. To tutaj, jest « samo jądro tajemnicy i jej związek



z całym Kościołem ponad uwarunkowaniami czasu i przestrzeni, tutaj « boskie
dzisiaj, hodie » wprowadza nas w tę « Godzinę Jezusa », aby wzbudzić nasze

zaufanie do Jego Boskiej dobroci i daje nam wielką nadzieję, że będzie bardzo
owocna i pozytywna dla nas złożona Jego Ofiary. Gdy potem następują gesty i
słowa wzięte z Ewangelii, to « ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani w

serce ludzkie nie wstąpiło, co Bóg przygotował dla tych, którzy Go miłują. « Oto
mamy Rzecznika wobec Ojca – Jezusa sprawiedliwego. On bowiem jest ofiarą

przebłagalną za nasze grzechy, i nie tylko za nasze, lecz również za grzechy całego
świata ». 1J 1b-2. « Oto mamy jedni z drugimi współuczestnictwo, a krew Jezusa

oczyszcza nas z wszelkiego grzechu ».1J 1,7b Tutaj właśnie poznajemy, że
« W tym objawiła się miłość Boga ku nam, że zesłał Syna swego Jednorodzonego
na świat, abyśmy życie mieli dzięki Niemu. W tym przejawia się miłość, że nie my
umiłowaliśmy Boga, ale On sam nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę
przebłagalną za nasze grzechy ». 1J 4, 9n. Na wybory Boga nie ma wpływu nikt

poza Nim samym, a On się nie zmienia, ponieważ Bóg jest niezmienny, i jego dary
są nieodwołalne. Gdybyśmy już mieli w sobie ten udział w naturze Bożej, który

nam jest obiecany, wystarczyłoby nam wziąć udział w jednej jedynej Mszy świętej,
i to by nam wystarczyło. Ale niestety, jeszcze dla nas istnieje czas, a jest to

jednocześnie okres próby dla naszej wolności, my jesteśmy jak słabe trzciny
narażone na każdy powiew wiatru, więc my musimy powracać na Mszę świętą i to

regularnie, aż do ostatniego dnia ziemskiej pielgrzymki i próby.
Takie jest nasze powołanie i wybranie, abyśmy coraz wyraźniej potwierdzali, że

miłujemy Jego pojawienie się podczas Sakramentu, który jest zewnętrznie środkiem,
a wewnętrznie celem za pomocą którego odnajdujemy Drogę, Prawdę i Zycie.
Nasze przeznaczenie i powołanie jest realizowane; jesteśmy jak drzewa, które

poznaje się przez owoce. Wykonujmy, co do nas należy, a pokój Boży będzie w nas, i
nie będziemy obawiać śmierci wiecznej, i zasłużymy na kolejną łaskę Pan w

stosownej chwili i na ciągłą ochronę wobec przeciwności, aż wytrwamy do końca i
będziemy mogli być wśród tych, którzy w ten sposób błogosławić będą Trójcę
Przenajświętszą na wieki. « Szczęśliwy ten, kto będzie ucztował w królestwie

Bożym ».Łk 14,15 Teraz Msza święta może nabrać nowego wymiaru, jako
zapowiedź tej Uczty w królestwie Bożym i przygotowanie do niej w spoób jak

najbardziej rzeczywisty. Uczta Eucharystyczna po zakończeniu Kanonu, to niebo na
ziemi i ziemia obcująca z niebem. Bo Pan nieba i ziemi jest wśród nas i pomiędzy
nami, a gdy stoi u drzwi naszego serca i puka, a ktoś mu otworzy, to On wejdzie i

będzie z nim wieczerzał a on z Panem i Bogiem swoim.
Ap 3,20 dokładnie przekazuje Jego słowa tak: « Oto stoję u drzwi i kołaczę; jeśli
kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał a

on ze Mną ». To już tutaj i teraz, a potem?
Potem będzie tak: « Zwycięzcy dam zasiąść ze Mną na moim tronie, jak i Ja



zwyciężyłem i zasiadłem z mym Ojcem na Jego tronie ».Ap 3,21 Już w tym
wymiarze osobistym i indywidualnym jest się czym rozradować przed Komunią

świętą. A cóż powiedzieć o całym Kościele? « I ujrzałem niebo nowe i ziemię nową,
bo pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły i morza już nie ma. I Miasto

Swięte – Jeruzalm Nowe ujrzałem zstępujące z nieba od Bogam przystrojone jak
oblubienica zdobna w klejnoty dla swego męża. I usłyszałem donośny głos

mówiący od tronu: Oto przybytek Boga z ludźmi: i zamieszka wraz z nimi i będą
oni Jego ludem, a On będzie BOGIEM Z NIMI ». Ap 21,1-3

Słowa Konsekracji i Przeistoczenia.

Jesteśmy przy sercu Mszy świętej, kiedy to kapłan wypowiada te oto słowa: « On
to w dzień przed męką wziął chleb w swoje święte i czcigodne ręce, podniósł

oczy ku niebu, do Ciebie, Boga, swojego Ojca wszechmogącego, i dzięki Tobie
składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom mówiąc: Bierzcie i

jedzcie t tego wszyscy: To jest bowiem Ciało moje, które za was będzie wydane.
Podobnie po wieczerzy wziął ten przesławny kielich w swoje święte i czcigodne

ręce, ponownie dzięki Tobie składając, błogosławił i podał swoim uczniom,
mówiąc: Bierzcie i pijcie z niego wszyscy: To jest bowiem kielich krwi mojej

nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na
odpuszczenie grzechów. Toczyńcie na moją pamiątkę.

Wszystko, co dotąd zostało powiedziane w naszym studium na temat Mszy
świętej, było przygotowaniem do Misterium Sacrum, które te słowa Konsekracji i
Przeistoczenia objawiają. Jest faktem, że są one częścią Ewangelii Synoptcznych,
ale jednocześnie są one pełne życia, kiedy wypowiada je kapłan katolicki. Tu jest

miejsce na świadectwo o ich niepojętej wielkości, które wyjaśnia słowa
konsekracji i modlitwy quam oblalionem, która słowa przeistoczenia poprzedza i

czyni je skutecznymi przez działanie Ducha Swiętego. Kościół okazuje
posłuszeństwo swemu Panu, który w przddzień swej śmierci nadał swoim

gestom i słowom wartość nieskończoną i wydał polecenie: « Toczyńcie na moją
pamiątkę”. Toże ciało Jezusa Chrystusa zastąpiło chleb, a krew zajęła miejsce

wina w kielichu jest nie tylko przedmiotem wiary, ale koniecznie również
pewnym wymaganiem logiki rozumu ludzkiego. W przeciwnym wypadku, mówiąc

logicznie są dwa wyjścia z sytuacji: kłamstwo lub bałwochwalstwo. Innej
możliwości nie może dopuścić ani nasz rozum ani nasza wiara zgodna ze słowem

Bożym zawartym w Piśmie świętym Starego i Nowego Testamentu, jeśli nie
miałaby się sprzeciwiać rozumowi. Trzeba nam teraz odsłonić to, czego Ojcowie
Kościoła i Sobory wiary uczą nas w sprawie, która dotyczy słów konsekracji, aby



lepiej zrozumieć ich siłę i moc. Według autora Traktatu o sakramentach, znanego
przez dziewięćset lat od czasów świętego Ambrożego, trzeba spojrzeć na

wszystko poprzez słowa tej modlitwy « quam oblationem », które są jak rajskie
słowa, objawiające znaczenie konsekracji ciała Jezusa Chrystusa. « Czy nie

widzisz, powiedział on, że konsekracja dokonuje się przez wypowiedzenie słów?
O czym są te słowa? Kapłan powiedział: « Spraw, Boże, aby ta ofiara stała się
Ciałem i Krwią Twojego umiłowanego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa ». Ta
prośba zostaje przez Boga przyjęta, spełniona, wykonana.. itp Autor ten dodaje,

że zmiana chleba i wina w Ciało i krew dokonuje się w czasie, gdy wypowiadane są
słowa Jezusa Chrystusa. Przed konsekracją, to jest jedynie chleb; ale tak szybko,

jak te słowa Jezusa Chrystusa się pojawiają, już tu jest « Jezus Chrystus » .
Ambroży czyta niemal dosłownie identyczne brzmienie słów Traktatu

wtajemniczonych, który jest nie do podważenia w swej autentyczności. I dodaje
wiele przykładów dla lepszego zrozumienia cudu przeistoczenia; notuje on, że to

błogosławieństwo ma więcej siły niż jest w naturze, ponieważ tutaj
błogosławieństwo może nawet zmienić naturę. Widzimy po komentarzach tych
traktatów, że zmiana w istocie staje się na słowa Jezusa Chrystusa. On wciąż

towarzyszy Kościołowi, który przyciąga i otrzymuje wyraźne błogosławieństwa w
swej Misji. Chociaż jedno tylko błogosławieństwo, czy jedna tylko modlitwa

Jezusa Chrystusa, myślna lub wokalna, byłyby prawdopodobnie w stanie
wyprodukować całą zmianę chleba w Jego ciało, podobnie jak sama jego wola

przemieniła wodę w wino na weselu w Kanie Galilejskiej, lub jego
błogosławieństwo pomnożyło chleb, Ojcowie Kościoła mówili jednoznacznie, że

Jezus Chrystus poświęcił swoje ciało w tych słowach: To jest Ciało moje!
Chrystus wziął chleb, powiedział Tertulian, i w trybie oznajmiającym powiedział

do swoich uczniów, że zmienił go w swoje własne ciało mówiąc: To jest Ciało moje.
Swięty Ambroży, św.Augustyn mówili to samo o tym, w jaki sposób Kościół chce

nas postawić wobec oczywistości. Trzeba powiedzieć to samo o przeistoczeniu,
które odbywa się codziennie na naszych ołtarzach, z tą myślą, że Kościół może

zrobić to, co Jezus Chrystus uczynił. Ponieważ otrzymł rozkaz od Niego: Czyńcie
to na moją pamiątkę. Ponieważ Jezus Chrystus modlił się, błogosławił, i

wypowiedział te słowa : Tojest Ciało moje, więc trzeba również modlić się,
błogosławić i mówić te same słowa. To, że kapłani mają to czynić, że mają ku temu

upowaażnienie przyszło od najstarszej tradyci we wszystkich głównych
Kościołach. Swięty Bazyli, który chce pokazać, że są to założenia niepisane pisze: «

Kto to powiedział, że można się śmiać pisząc lub czytając słowa używane przy
konsekracji Eucharystii ? Nie robimy nic innego, jak przywołując słowa, które

zostały zgłoszone przez Apostoła w Ewangelii; ale dodajemy pozostałe przed i po,
jako mające duże znaczenie w zrozumieniu tej Tajemnicy, o których dowiedzieliśmy

się, że są one doktryną niepisaną ».



Święty Justyn powiedział, « te pokarmy wydają się być zwykłymi, tak jak nasze
jedzenie, są jednakże zmieniane przez modlitwy w Ciało i Krew Jezusa Chrystusa,

ponieważ w rzeczywistości te modlitwy zawierają dokładnie wybrane słowa
Jezusa Chrystusa, a wszystko to, co musi im towarzyszyć. Orygenes również pisze,

że Słowo Boże modlitwy nazywa poświęceniem. Jest to nazwa nadana przez św.
Augustyna, gdy mówi, że Eucharystia jest pewnego rodzaju poświęceniem. I
dalej mówi wyraźniej, że jest ona uczyniona przez rodzaj mistycznej modlitwy.
Sobór Trydencki mówi się tym samym językiem. I wyznanie wiary Kościoła
Rzymu nie w 1079 roku wyraźnie to uczyniło, wyznając, że dokonuje się

transubstancjacja przez wypowiedzenie świętej modlitwy i słów Jezusa Chrystusa.
« Mamy uwierzyć w sercu i ustami swoimi wyznawać, że chleb i wino

położone na ołtarzu są rzeczywiście zmienione w prawdziwe, czyste i ożywcze
ciało Jezusa Chrystusa, i w Jego krew za pomocą świętej modlitwy i słów

naszego Odkupiciela ». Czy modlitwy Kościoła mają taką samą moc jak słowa
Jezusa Chrystusa? To jest punkt, który Ojcowie Kościoła i Sobory potem

podejmują się wyjaśniać, ale my mówimy otwarcie w wielu miejscach, że to
zasadniczo słowa Jezusa Chrystusa dokonują przeistoczenia Darów Ofiarnych w

jego Ciało i jego Krew, jak to stwierdził sobór we Florencji, i co również zostało
uznane przez Kościół Grecki, zgodnie z raportem, czyli przez tych, którzy pozostali

w schizmie. Ale wszyscy starożytni pisarze zawsze łączyli ze słowami Jezusa
Chrystusa również modlitwę Kościoła, jako mającą dużą moc w czasie konsekracji,

co znajdujemy w słowach św. Bazylego. Dlaczego tak jest?
Ponieważ w sakramentach Kościoła zostało to tak wyrażone. Ale modlitwy, które
towarzyszą słowom Jezusa Chrystusa, zamierzają ukazać i wyrazić pragnienie i
spojrzenie Kościoła, nadając im specyficzne i wyjątkowe znaczenie, bez których

mogłyby one być uważane za pewnego rodzyju tylko historyczne czytanie, tak jak
się czyta gdziekolwiek i kiedykolwiek Pismo święte czy jego najważniejsze Księgi,

czyli Ewangelie, co może czynić jakakolwiek osoba prywatnie czy publicznie.
Chodzi bowiem także o Kościół, który przez ustanowienie Jezusa Chrystusa
dokonuje wyświęcenia kapłanów, którzy są przeznaczeni, aby sprawowali « in

persona Christi », w OsobieJezusa Chrystusa, tę największą i
najświętszą Ofiarę Nowego Przymierza. Kapłan jest ministrem Jezusa Chrystusa i

Jego Kościoła. Powinien to czynić i mówić w osobie Jezusa Chrystusa, i jako
członek Kościoła. Zaczyna się przez modlitwę Kościoła o zesłanie

Wszechmogącego Ducha na chleb i wino, aby zostały one przez Niego zmienione
w ciało i krew Jezusa Chrystusa; najpierw prosi on w imieniu Kościoła, a później
mówi i działa jako minister Jezusa Chrystusa, i nic tu nie czyni w swoim własnym
imieniu, nauczali Ojcowie Kościoła. Kiedy mówi słowa Jezusa Chrystusa, i to « in
persona –w Osobie » Jezusa Chrystusa, który cywni skutecznym to słowo, bo jest

O Tym Słowem, przez które wszystko się stało, co się stało, a bez Niego nicsię



nie stało. Bez Niego nic też nie mogłoby się stać. Tutaj warto od razu przywołać
wielkowiekowy zwyczaj czytania Prologu Ewangelii św. Jana na końcu każdej

Mszy świętej, co było praktykowane w Liturgii Kościoła przed Soborem
Watykańskim II. Do tego jeszcze powrócimy. Tak więc to jest Jezus Chrystus,

który dokonuje tych Tajemnic, jak mówi św. Chryzostom i wielu innych Ojców
Kościoła; ale faktem jest, że to na ustach kapłanów brzmią ich modlitwy, mówi
św.Hieronim. Czynności zrobione przez księży, którzy się modlą i błogosławią
znakami krzyża, mówią autorzy kościelni i Sobory, są godne czci, i należy więc

podziwiać wszystkie te święte słowa, które księża wypowiadają. Oto, co pisze św.
Chryzostom w trzeciej księdze kapłaństwa: « Kiedy widzisz kapłana

odprawiającego ceremonię Najświętszej Ofiary, wypowiadającego modlitwy, w
otoczeniu świętych ludzi, i sprawiającego przemianę chleba w Ciało a wina w

drogocenną krew Boskiego Zbawiciela, który na ołtarzu się staje, czy myślisz, że
jesteś jeszcze na ziemi? i myślisz, że są zbyt wysokie progi do nieba? Cud, O!
O Boże! Ten, który siedzi po prawicy Ojca jest w mgnieniu oka jest między nami,

jest w rękach kapłana i będzie chcia się dać tym, którzy chcą Go przyjąć i
otrzymać ». Ale przejdźmy jeszcze po kolei gesty i słowa Przeistoczenia. Kapłan

czynił trzy razy znak krzyża nad pateną z hostią i nad kielichem z winem
jednocześnie i mówił słowa modlitwy: « Benedictam, adscriptam, ratam ».

Następnie, czynił ten sam znak krzyża na hostii, kiedy mówił : « Ut nobis Corpus
», i znów znak krzyża nad kielichem, mówiąc: « et Sanguis », po czym cofał swe
ręce i składając je z przodu klatki piersiowej, mówił słowa : « Domini nostri Jesu
Christi ». Missale Romanum. Turonibus.Sumptibus et Typis Mame 1958. S.386

Przez fakt uczynienia trzech znaków krzyża, Kościół zwraca uwagę na to, że
wszystkie łaski jakie otrzymuje w czasie obrzędów Mszy świętej są owocami

krzyża Jezusa Chrystusa i moc wszystkich sakramentów nie bierze się skądinąd,
jak właśnie z Jego świętych ran, jak pisze św.Augustyna. Ale liczba znaków krzyża
nie jest niezbędna. Absolutnie byłoby wystarczające, gdyby był tylko jeden, czyli

dla przeistoczenia, mówi Amalariusz. Ksiądz mógłby zrobić tutaj pięć razy ten sam
znak krzyża, ponieważ wypowiad pięć ważnych słów: benedictam, adscriptam,

ratam, rationabilem, acceptabilem, co można odnieść do pięciu ran Chrstusowych,
co jest zwyczajem w Liturgii Wigilii Paschalnej, na świecy Paschalnej jest pięć znak

krzyża, i jest to również liczba odpowiednia. Ale, zgodnie z tradycją, Kościół w
ciągu wieków dość często ograniczał się do trzech, ponieważ chciał przez to
zaznaczyć, że w tej modlitwie zwraca się do trzech Boskich Osób, do Trójcy

Przenajświętszej, którą prosi o PRZEISTOCZENIE chleba i wina w ciało i krew
JezusaChrystusa.

Na słowa dilectissimi Filii tui-najmilszego Syna twego, kapłan czyni gest cofnięcia
rąk, ponieważ wyrażenie powinno wzbudzić w nim odruch miłości i czułości

wobec tego bardzo drogiego Syna Boże, naszego Zbawiciela, i wywołać w sercu



kapłana jak największe uczucie miłości wobec przychodzącego z nieba Jezusa
Chrystusa, poprzez jego działania, który chciałby po prostu Go pocałować, jeśli to

byłoby możliwe.
Wcześniej już wypowiedziana modlitwa « quam obiationem », w której kapłan
zwraca się z prośbą do Boga, aby ta Ofiara od « nas, sług Twoich i całego ludu
Twego » była przez Niego łaskawie przyjęta, oraz ta obecna, której towarzyszą

znaki krzyża, z dodaniem prośby o przeistoczenie, czyli zamianę darów ofiarnych
dla nas w ciało i krew Jezusa Chrystusa, to jakby jedno wielkie wołanie: Boże,
spójrz łaskawie na nas i na te dary,i połącz ofiarę świętych w niebie i z tą

Ofiarą Kościoła tutaj na ziemi.

Kiedy Pan Jezus pobłogosławił chleb, ustanawiając Eucharystię, zmienił go w
Ciało swoje; prosimy więc, aby Bóg w swojej wszechmocy, przez Jego

błogosławieństwo rozłożone na chleb i wino, sam dokonał tej samej zmiany w
ciało i krew Jezusa Chrystusa, Który, stając się obecny na ołtarzu, staje się Boską
Ofiara wypełnioną wszystkimi Darami Bożymi, według niebieskich obietnic, aby

zostały nam one udzielone, tak abyśmy mogli składać z nas samych ofiarę
dziękczynienia, która byłaby naszą świętą i błogosławioną odpowiedzią wobec
nieskończonej dobroci Boga. Kościół zazwyczaj zawiera w tej modlitwie wszystko,
co może chcieć otrzymać podczas sprawowania Sakramentu ołtarza, prosząc, aby w

swej łaskawości Bóg żywy i prawdziwy błogosławił wszystkie jego istotne wymiary,
wszelkim błogosławieństwem możliwym, ale zaznacza jednocześnie, że to może

być tylko Jego wielką łaską, i że, jak prorok Eliasz, czeka z nadzieją, że Bóg
odpowie. Po przygotowaniu ołtarza i ofiary, « Następnie w porze składania ofiaaary z
pokarmów prorok Eliasz wystąpił i rzekł: O Panie, Boże Abrahama, Izaaka i Izraela!
Niech dziś będzie wiadomo, że Tyjesteś Bogiem w Izraelu, a ja Twój sługa na Twój

rozkaz to wszystko uczyniłem.
Wysłuchaj mnie, o Panie! Wysłuchaj, aby ten lud zrozumiał, że Ty,o Panie jesteś

Bogiem i Tynawróciłeś ich serce ». 1Krl 18,36n. Kościół wypowiada swoją
nadzieją złożoną w Bogu Jezusa Chrystusa, opierając się na czterech słowach
szczególnych. Pierwsze słowo: ADSCRIPTAM, co oznacza, że ofiara na ołtarzu

jest zgodna z tym, co odbiorca lubi i nie odrzuca; i że ofiara pochodzi z wnętrza
dawcy i jest sprawdzona albo, ale że posiada uznanie u Jezusa Chrystusa i

świętych. Drugie słowo: RAETAM, co oznacza, że ofiara na ołtarzu jest stała i
nieodwołalna; i że ofiara nie stanie się przemijającą, ani jak starożytne ofiary ze
zwierząt, które zostały odwołane, lub jak inne ciała, które niszczeją z biegiem
czasu; ta ofiara jest tak trwała i nieodwracalna, że łączy nas z Bogiem w taki

sposób, że nigdy nic i nikt nie zdoła nas od Niego odłączyć. Jak to świetnie ujął
święty Paweł: « Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? Utrapienie,
ucisk czy prześladowanie, głód czy nagość, niebezpieczeństwo czy miecz?…I
jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ano aniołowie, ani Zwierzchności, ani



rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani Moce, ani co wysokie, ani co głąbokie, ani
jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w
Chrystusie Jezusie, Panu naszym ». Rz 8,35.38n. Trzecie słowo: RATIONABILEM,

co oznacza, że ofiara na ołtarzu jest rozumna. Dzięki Jezusowi Chrystusowi jest
ona rozumna, bo nie kontynuujemy przelewania krwi zwierząt, które nie mają

rozumu, usuniętych właśnie z tego powodu. Prosimy, i wierzymy, że dar ofiarny na
ołtarzu staje się ofiarą ludzką, bowiem tylko ludzie na ziemi są obdarzeni rozumem,

tylko rozumne ofiary są godne Boga, i mogą wyrazić
naszą miłość w sposób, na jaki zasługuje. Prosimy w tym samym czasie dla nas,
abyśmy, « przez miłosierdzie Boże umieli dać ciała swoje na ofiarę żywą, świętą,
Bogu przyjemną, jako wyraz naszej rozumnej służby Bożej ». Rz 12,1. Ponieważ

towarzyszy im inteligencja, a my składamy siebie całych, bez ograniczeń, to znaczy,
z naszym umysłem, naszą wolą, naszym sercem i z wszystkim, co jest w

nas, pragnąc w pełni stać się żertwami dla Boga, co zostało uzasadnione przez św.
Piotra i św Pawła i ze czcią przejęte przez wiernych w Kościele. Czwarte słowo:

ACCEPTABILEMQUE facere DIGNERIS. Zostało ono przetłumaczone, jako
ofiara doskonała i miła Bogu, czyli Jemu przyjemna. To słowo jest wyrażeniem z
trzech słów łacińskich dwóch przymiotników połączonych czasownikiem: facere.

Tutaj już nic od nas nie zależy, ale od tego, co czyni Bóg sam swoją mocą. Taofiara
na ołtarzu staje się jedyną Ofiarę, której wartość jest nieskończenie miła Bogu
przez samą siebie, stając się ciałem Jego umiłowanego Syna Jezusa Chrystusa,

naszego Pana, w którą wkłada On sam całe swoje Jestestwo, jako Człowiek
doskonały i jako Bóg sprawiedliwy. Prosimy również, w końcu dla nas, aby nasza

oferta stawała się każdego dnia coraz bardziej przyjemna dla oczu naszego
suwerennego Pana, starając się dokładnie wypełniać nasze obowiązki i wykonać z
coraz większą miłością Jego świętej wolę. Z łaski Chrystusa o przez Jego zasługi i

zważywszy na Ofiarę z ciała i krwi Jezusa Chrystusa, pragniemy być w nią
włączeni w tym, co od nas samychzależy.

Słowo – czasownik feceris sięga cudu Ciała i Krwi Pana Jezusa Chrystusa.
Kościół prosi o ten wielki cud « uobecnienia się » ciała i krwi Jezusa Chrystusa «

w formie Ofiary » wraz z prostotą aktualizacji Tajmnic, o który mówi i które
wyraża Pismo święte: Fiat Lux, niech się stanie Swiatło, z prostotą i głębią
Wcielenia Zbawiciela w łonie Maryi, Fiat voluntas Tua, niech mi się stanie

według słowa Twego. My nie tylko wiemy o tym, że Dary Ofiarne stają się
Ciałem i Krwią Jezusa Chrystusa, ale wyznajemy z wiarą, że tu już nie ma

chleba i wina, lecz Bóg żywy, który zechciał teraz stać się i dla Ojca swego od
nas i dla nas od Ojca naszego Darem, ut nobis fiat, to znaczy, dla nas są dary, które

Chrystus zdobył przez tę Ofiarę swego Ciała i swojej Krwi: łaskę
przebaczenia naszych grzechów, i wszystkie dobrodziejstwa, jakie możemy

otrzymać w pracy nad naszym zbawieniem. I tutaj Dar Ducha Swiętego jest tym,



co jest najbardziej potrzebnym i koniecznym, aby dokonało się i z nami to, co się
przydarzyło tym naszym darom ofiarnym chleba i wina, zmieszanego z wodą w

czasie przeistoczenia, w czasie konsekracji. Zostały unicestwione? Tutaj potrzebne
jest nam rozumienie tego drugiego słowa: Konsekracja, bo ona nas dotyczy. Jak ją

wyjaśnić najprościej? Wyjaśnienie tego podaje św. Paweł jako świadectwo: «
Tymczasem ja dla Prawa umarłem przez Prawo, aby żyć dla Boga: razem z

Chrystusem zostałem przybity do krzyża. Teraz już nie ja żyję, lecz żyje we mnie
Chrystus. Choć nadal prowadzę życie w ciele, jednak obecne życie moje jest

życiem wiary w Syna Bożego, który umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie
». Ga 2,19-21. Czyż Bóg nie zapowiedział już tego w Księdze proroka Izajasza ? «
Bo góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać, ale miłość moja nie odstąpi od ciebie
i nie zachwieje się moje przymierze pokoju, mówi Pan, który ma litość nad tobą ».

Iz 54,10. A sam Pan Jezus Chrystus czyż nie objawił nam tego zapewnienia o
skuteczności Jego Ofiary dla nas? « Jeśli więc wy, choć źli

jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec z nieba
da Ducha Swiętego tym, którzy Go proszą ». Łk 11,13. Duch Swięty, który

dokonuje swoją mocą przeistoczenia chleba i wina w Ofiarę Jezusa Chrystusa, czyni
ją jednocześnie źródłem dla naszego uświęcenia, naszej coraz głębszej konsekracji

aż do osiągnięcia w naszym powołaniu doskonałej miłości.

Słowa i gesty wzięte z Ewangelii.

Przypisy do tekstu Ewangeli św. Mateusza o ustanowieniu Mszy świętej podaje w
Biblii Tysiąclecia dz.cyt. s. 1154 – odsyłając także do Ew. Św. Łukasza 22,19n oraz
1 Listu św.Pawła Apostoła do Koryntian 11,23-26 – notuje: Opisy te stwierdzają,
że Jezus ustanowił Eucharystię jako Nową Paschę, ofiarę Nowego Przymierza i

nieustanną pamiątkę. Jak kiedyś na Synaju Mojżesz krwią ofiar przypieczętował
przymierze zawarte między Bogiem a Jego ludem, tak na krzyżu Jezus krwią

swoją przypieczętuje przymierze “nowe”, zapowiedziane przez proroków. Uczta
euchaarystyczna jest zapowiedzią i zadatkiem mesjańskiej uczty eschatologicznej.
Tyle przypisy z Ewangelii. Przypisy zaś z Listu św. Pawła są takie: Wynika stąd, że

wspólne zebrania i uczty miały na celu przypomnienie lub powtórzenie niejako
Wieczerzy Eucharystycznej, celebrowanej przez samego Jezusa i Apostołów. Treść
objawienia, jakie Paweł otrzymał od Pana dotyczy nie samego faktu ustanowienia
Eucharystii, ile raczej pozwala odkryć prawdziwe znaczenie wielkoczwartkowych
słów i czynów Jezusa. Biblia Tysiąclecia dz.cyt. s.1300. W Kanonie Mszy świętej
słowa z Pisma świętego, mówią o świętych i czcigodnych rękach Zbawiciela i o

jego oczach, które podniósł ku niebu. W rubrykach Mszału były uwagi dla
kapłana, aby miał to na względzie, kiedy



przystępuje do wzięcia hostii czy następnie kielicha z winem, aby postarał się
wykonywać w sposób godny i szlachetny te święte czynności i uświadomić sobie,
że w pewnej chwili dotyka swoimi palcami Najświętszej Ofiary, czyli Ciało Jezusa

Chrystusa. A oczy jego towarzyszące wypowiedzianym słowom spoczywają w
końcu na Krwi Chrystusowej w świętym kielichu wzniesionym i położonym na
ołtarzu. Działania kapłana powinny odpowiadać tutaj znaczeniu wypowiadanych
słów, i niech naśladuje on, jak może najpiękniej, gesty Jezusa Chrystusa, które

wykonywał w obecności Apostołów. Także wewnętrzne usposobienie: GRATIAS
AGENS, dzięki składając, powinno towarzyszyć słowom, choć błogosławieństwo
było już wykonane w momencie modlitwy Quam oblationem. Kościół oczekuje

tej łaski błogosławieństwa przez zasługi krzyża, więc dołącza do tego świętego
znaku słowo: benedixit. Działanie zaś : łamał i rozdawał, będzie miało miejsce

później dopełnione przez Komunię świętą kapłana i wiernych. Kapłan jest
zobowiązany wymówić “oddzielnie” wszystkie te święte słowa, ze

świadomością, że wypowiada je w osobie Jezusa Chrystusa. Rubryki, które mówią
o wszystkich słowach i gestach w Kanonie powinny być dobrze znane i

zrozumiane przez kapłana. Tutaj nie wymieniamy wszystkich, ponieważ celem
naszym jest przede wszystkim ukazanie wymiaru wewnętrznego i duchowego

Mszy świętej. Każdy ksiądz te rubryki powinien znać na pamięć, aby słowa
naturalnie i szlachetnie wychodziły z jego ust, z pewnym uniesieniem tonu głosu,
jakby dając znak o wzniesieniu swojej również duszy ku Bogu, a nie tylko swoich

oczu czy też serca swojego a nie tylko swoich rąk. Co więcej, często zaleca się
kapłanom, aby mówili te słowa jako proste i gładkie, bez aspiracji i impulsów,
które tutaj nie są odpowiednie. W przeddzień swojej męki Jezus wziął chleb i

wino. Jezus Chrystus chciał ustanowić sakrament dla wiernych i pokarm
duchowy dla tych, którzy spotykają się z Bogiem. Materię chleba i wina, które
należą do najbardziej zwykłej żywności i są symbolem najbardziej naturalnym

zjednoczenia wielu ciał razem w jednym, bo chleb składa się z wielu ziaren
pszenicy i wino powstaje z wielu winogron, wybrał Pan Jezus jako znaki

widzialne Najświętszego Sakramentu, który ustanowił i słowami wypowiedzianymi
związał z Tajemnicą swojej męki o Ofiary krzyżowej. Wziął « w swoje święte ręce
czcigodne ręce » te słowa o Jego rękach nie są wzięte z Ewangelii, ale z liturgii św.
Jakuba, św. Basylego, św. Chryzostoma i z Konstytucji Apostolskich, i są bardzo

niezwykłe, aby powiedzieć, że zmiana chleba i wina jest w mocy tych świętych rąk,
które mogły wykonać tak wiele cudów, przywrócić wzrok niewidomym, wyleczyć
z chorób i rozmnożyć chleb na pustyni. Podniósł oczy ku niebu. Te słowa również

nie w tym momencie znajdują się w Ewangelii, lecz są również zapożyzone z
liturgii św. Jakuba i Konstytucji Apostolskich. Nie wszystko, co jest napisane w

Ewangelii w tym momencie jest więc w Kanonie czytane. Sw. Paweł cytuje słowa i
czynności



Jezusa Chrystusa i jako jedyny podaje tekst klasyczny na potwierdzenie
rzeczywistej obecności Chrystusa w Eucharystii, wzywając do należytego

uświadomienia sobie, że spożywa się prawdziwe Ciało i pije prawdziwą krew
Chrystusa. Ci, którzy mieli wtedy bezpośrednią styczność z Jezusem, jak np. Św.

Jakub, mogli wiedzieć kilka rzeczy, które nie zostały napisane w Ewangelii. Tak więc
możemy się nauczyć również od tradycji i Kanonu, że Jezus Chrystus podniósł

wtedy swoje oczy do nieba. Wiemy z Ewangelii św. Jana, że Jezus wzniósł oczy
do góry przed bardzo wielkim cudem wskrzeszenia Łazarza, J 11,41, i w czasie

rozmnożenia chleba. J 9,16. Mt 14,19. « AD TE Deum, do Ciebie, Boga, swojego
Ojca Wszechmogącego ». Te słowa Kanonu konsekracji, o Wszechmocy Ojca i

Jezusa Chrystusa, nie są wzięte z Ewangelii Synoptycznych: Mt,Mk,czy
Łk, ale musiały wybuchnąć tutaj jako podsumowanie tego, co św. Jan Ewangelista

doskonale wyraził w Ewangelii. Bez powtarzania tego, co zostało już podane u
pierwszych trzech ewangelistów, napisał on w związku z ustanowieniem Eucharystii
następujące słowa: «Było to przed Swiętem Paschy. « Jezus wiedząc,
że nadeszła Jego godzina przejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich na

świecie, do końca ich umiłował ... wiedząc, że Ojciec dał Mu wszystko w ręce
oraz że od Boga wyszedł i do Boga idzie… ». J 13,1.3a. Tesłowa są godne podziwu,
że Jezus wiedział, że nadeszła Jego godzina przejścia z tego świata do Ojca, a
chcąc kontynuować swoją obecność wśród swoich uczniów i nadal kochać ich
czule, chciał im zostawić własne ciało, jako najcenniejszy z jego darów miłości,
który miał im pomagać i uczynić ich zdolnymi przejść z tego świata do nieba i stać
ich wiatykiem, według starego wyrażenia Kościoła. Jezus Chrystus wziósł oczy do
swego Ojca wszechmogącego, jak w Ewangelii i wskazał nam, że jest On tak

samo wszechmocny, aby uczynić to, co postanowił uczynić.
« Dzięki Tobie składając ». Kolejne słowa Kanonu Konsekracji, wzięte z Ewangelii

św. Łukasza, które przytoczymy razem z całością: « Następnie wziął chleb,
odmówiwszy dziękczynienie połamał go i podał mówiąc: “ To jest Ciało moje,

które za was będzie wydane: to czyńcie na moją pamiątkę! ” Tak samo i kielich po
wieczerzy, mówiąc: “Ten kielich to Nowe Przymierze we krwi mojej, który za was
będzie wylana” ». Łk 22,19n. Ewangeliści mówią o tym, że Jezus Chrystus składał
dzięki swemu Ojcu przy drugim rozmnożeniu siedmiu chlebów i paru rybek, Mt

15,36, i wskrzeszeniu Łazarza, J 11,41. Oba wyrażenia ,
dziękczynienie i błogosławieństwo nie powinny być oddzielane. Jezus Chrystus

błogosławi dziękując. On dziękuje Ojcu wszechmogącemu za to, co Mu dał i za to, że
będzie On działał z Nim. To także dzięki Jego wielkiej życzliwości dla Jego Kościoła,
dla którego chce On ustanowić i pozostawić mu ofiarę swego ciała i krwi, aby aż do

końca wieków mógł on otrzymywać łaski, które On zamierza wysłużyć dla nich
przez ofiarę krzyża. Błogosławił, to znaczy, przez swoją modlitwę do Ojca, i swoją

własną mocą, którą otrzymał od Ojca, uczynił z



chlebem wszystko, co było potrzebne, aby przeistoczyć go w swoje własne ciało.
« Fregit,łamał ». Chleb był tak cienki wśród Hebrajczyków, jak również wśród
innych plemion wschodnich, że zawsze był łamany palcami i rozdawany, bez

użycia noża.

«Deditque discipulis suis, i rozdawał swoim uczniom ». Jezus Chrystus nie
podawał Eucharystii do ust Apostołom, jak lubieli to malarze przedstawiać. «
MANDUCATE, jedzcie ». Eucharystia została ustanowiona jako sakrament, który

może nas nakarmić, i jako Ofiara, w której należy uczestniczyć: przyjmując
Eucharystię musisz ją zjeść. Ona była zanoszona chorym w domu, zabierana dla
nieobecnych prześladowanych, dla których pójście do kościoła było niemożliwe.

Kolejne słowa: « ex hoc omnes, z tego wszyscy ». Nie w tym momencie w
Ewangelii jest to wymaganie zawarte, które tradycja zachowała, i one są wyżne,

aby polecić, że wszyscy kapłani, którzy celebrują Ofiarę muszą koniecznie
komunikować. « Hoc EST ENIM ..., to jest bowiem Ciało moje ». Słowo bowiem
nie jest tutaj z Ewangelii, ale z tradycji. Służy ona, jak się wydaje, do podkreślenia

trochę bardziej wyraźnie odwołując się do słowa..Jedzcie: Tojest Ciało moje. Te
słowa Jezusa Chrystusa, który miał prawo zrobić, co chciał, nie mogą pozostawić

żadnych wątpliwości w umysłach apostołów, co im powiedział gdzie indziej: «
Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata…ciało moje jest

prawdziwym pokarmem ». J 6,51b.55. Wierzący chrześcijanie nigdy nie wątpili,
że słowa, to jest moje Ciało, wymawiane przez usta Jezusa Chrystusa podczas
Ostatniej Wieczerzy, lub usta kapłanów, którzy celebrują Eucharystię dokonują

dokładnie to, co oznaczają. Więc kiedy to słowo: « enim,bowiem » zostało dodane,
było przyjęte. Tesłowa (konsekracji) wypowiadał kapłan, trzymając hostię w

pierwszych dwóch palcach każdej dłoni, potem kładł ją na ołtarzu i przyklękał,
kładąc jedno kolano na ziemi. Potem wstawał i podnosił hostię tak wysoko, jak

mógł, patrząc na nią(to samo czynił on również z kielichem, podnosząc go), dając
wiernym możliwość dla adoracji, następnie kładł z powrotem na korporał i

oddawał cześć z miłością ponownie, zginając kolana. Nie można nie zauważyć
od starożytności wymagań dla kapłanów, że powinni zawsze mieć oczy zwrócone

na Hostię, i na Kielich, kiedy je podnoszą. Jest to wezwanie do adoracji
eucharystycznej od najstarszych czasów i w każdym wieku Kościoła. Mimo, że

niewiele wiemy o obrzędach pierwszych wieków, nie możemy ignorować faktu, że
Kościół umiłował Eucharystię. Orygenes, kiedy mówi « trzeba czcić słowa Jezusa

Chrystusa w Eucharystii i dodaje to znaczy, jak samego Jezusa Chrystusa.
Swięty Ambroży mówi: My adorujemy tajemnice ciała Jezusa Chrytusa, który
kochał apostołów. Nikt nie spożywa tego Ciała, mówi Święty Augustyn, kto by go
wcześniej nie uwielbiał. Wszystkie Kościoły greckie i łacińskie zawsze były
przekonane, że po konsekracji sami aniołowie gromadzili się wokół ołtarza, aby

czcić Jezusa Chrystusa prawdziwie obecnego. Grecy wyrażali tę prawdę w



większości swoich kościołów poprzez obrazy, gdzie Jezus Chrystus jest
przedstawiony jako dziecko na płycie lub podstawce, którą my nazywamy pateną.

Dionizy, patriarcha Konstantynopola, przedstawia ten temat jako świadectwo, które
wysłał do króla we Francji w 1672: Jak ludzie mogliby nie adorować to święte
ciało, które jest czczone przez aniołów? Kościół zawsze wymagał od wiernych
kultu eucharystycznego, ale wskazywał jednocześnie, kult ten ma prowadzić do

jednego: mamy kochać Zbawiciela naszego, być uległymi wobec jego suwerennej
władzy i dążyć wszystkimi siłami, aby w ostateczności należeć do Niego na

zawsze. Adoracja może odbywać się na zewnątrz w różnych sposób, ale wewnątrz
powinna być odpowiedzią na : Będziesz miłował Pana Boga swego, z całego serca
swego, z całej duszy swojej i ze wszystkich swoich sił. Na zewnątrz odbywa się
ona w postawie stojącej lub siedzącej, na kolanach lub krzyżem na ziemi. Różne
postawy nic nie znaczą same w sobie i nie rzadko jest to kwestia przestrzegania

zwyczajów i wykorzystanie sytuacji, w której ludzie je określają.
Stąd pochodzi fakt, że zawsze widać różnice na tym punkcie, a z czasem następuje

pewne ustalenie kultu wśród ludzi, którzy mieli na początku takie samo, lub
podobne, roszczenie.

W liturgii Greków, i innych późniejszych pisarzy, widzimy wzrost kultu Eucharystii
na chwilę przed Komunią. Starożytni pisarze mówią, że była to ceremonia bardzo
uroczysta: święte drzwi są otwierane; odsuwane zasłony, które zasłaniały ukryte
sanktuarium podczas całego kanonu, i kapłan przedstawia święte tajemnice do
adoracji wiernych. Św Chryzostom stwierdził, że należy patrzeć na otwarcie
sanktuarium jakoby na otwarcie nieba, aby zobaczyć oczyma wiary Jezusa

Chrystusa i chóry aniołów. Saint Germain z Konstantynopola w VIII wieku pisze:
« Ceremonia ta nie została przerwana, aż oddano cześć największą

pięknemu ciało z tajemnicy krzyża i zmartwychwstania, a kapłan uczynił nad
Bożym chlebem na patenie trzy razy znak krzyża w powietrzu ku czci samej Trójcy

Przenajświętszej. Kapłan, przez święte podniesienie, nieraz podawał święte
tajemnice do adoracji, mówiąc: Święte rzeczy są dla świętych, a wierni odpowiedali:
Tylko jeden jest święty, którym jest Jezus Chrystus w niebieskiej chwale. Według św.

Pawła, wszystko stworzenie zegnie swoje kolano wobec imienia Jezusa i każdy
język wyzna, że Jezus Chrystus jest Panem. Flp 2,10n Widzimy więc, że we

wszystkich liturgiach jest wiele aktów kultu Eucharystii, choć nie są one wszystkie
wykonywane na kolanach. Oryginalne jest zaś

podniesienie i adoracja Eucharystii w Kościele Łacińskim, po słowach konsekracji.

Podniesienie i adoracja Eucharystii nie zawsze odbywała się w ten sam sposób,
jak to jest obecnie. Aż do początku XII wieku kapłani, na końcu Kanonu tylko

podnosili święte postaci, Kielich i Hostię, mówiąc: Per ipsum…, itp, aż do tych
słów: omnis honor et gloria per omnia secula seculorum.To co jest teraz nazywane
drugim lub małym podniesieniem. Lecz od pierwszych słów Kanonu aż do końca,



wszyscy duchowni wykonywali ukłonny, wielbiąc boski majestat, w świadomości,
że tajemnica Eucharystii jest jedynie przedłużeniem tajemnicy wcielenia, i całe

zgromaddzenie było wzywane do adoracji Boskiego Majestatu i Tajemnicy
Chrystusa stojąc w tej samej pozycji przez cały kanon aż do końca. W Traktacie o

boskich tajemnicach Jana Avranches ok. roku 1060,

niektóre momenty liturgii były oznaczone jako uwielbienie, a myśl o konieczności
złożenia hołdów bardziej wyraźnych i bardziej widocznych pojawiła się, kiedy
Berenger ośmielił się bluźnić przeciwko rzeczywistej obecności Chrystusa w
Eucharystii. Wierni mieli w wierze ten zmysł, że zawsze starali się spełniać

wymagania prawdy, kiedy herezja zaczynała się pojawiać. To dla przeciwstawienia
się tej herezji Berenger’a podjęte zostały pewne kroki. Ludzie święci chcieli

wyrazić szczególny charakter rzeczywistej obecności Chrystusa w Eucharystii.
Święty Bruno powiedział tuż przed śmiercią: « Wierzę, że chleb i wino, położone
na ołtarzu są po wypowiedzeniu słów konsekracji prawdziwym ciałem i prawdziwą
krwią Jezusa Chrystusa, naszego Pana ». Kościół postanowił wzywać wszystkich

wiernych do milczącej adoracji i wyznania wiary pokazując im zaraz po
konsekracji Eucharystię, aby ich kult w rzeczywistą obecność Chrystusa się

umocnił. Ta praktyka rozpoczęła się w roku 1100m jeśli uwierzyć temu, co pisał
Hildebert, biskup Le Mans, a następnie arcybiskup Tours. Jako biskup Le Mans od

roku 1099, aż do roku 1127 lub 1128. W tym czasie, podjęto się wyjaśnienia
tajemnic Mszy świętej w Dziele pod tytułem Concordia

Dawnych i Nowych Swiętych. Treść słów konsekracji opatrzona została
komentarzami wyjaśniającymi, które tłumaczyły, co każde słowo czy zdanie znaczy?

Co mówi kapłan, kiedy jego ręce biorą hostię, a następnie kielich, aby
dokonało się przeistoczenie; że przez te słowa, i znaki krzyża, chleb jest zmieniony
w ciało a wino w krew Pana Jezusa itp.. Berenger, był jednym z pierwszych, którzy

chcieli zminimalizować szczególny akt kultu eucharystycznego, a Kartuzi byli
bardzo gorliwi w tym, aby podniesienie i adoracja były bardziej uwypuklone. Od
czasu św. Bruno, ich Założyciela, nauczyciela swoich współbraci poprzez pisemne

rozważania, wzrastało przeciwdziałanie temu, co heretycy szerzyli przez ich
służby celne. Kiedy modlimy się stojąc, dodano do ich Statutu, pochylamy się

głęboko podczas podniesienia i tak pozostajemy aż do końca konsekracji kielicha i
jego podniesienia.

Siostry Norbertanki miały ten sam porządek, ustanowiony w roku 1120, wydaje się,
i ten sam cel obserwowany od początku. W czasie podniesienia odzywały się

głosy z jednego z największych dzwonów na wysokości kapłana, tak aby wszyscy
obecni, którzy słuchają dzwonienia wszędzie mogli uczcić Najświętszy

Sakrament dopóki nie skończyła się modlitwa do naszego Ojca. Yves de Chartres,
który zmarł w roku 1115, informował Mathilde, królowąAnglii, o tym, że



podarowane dla kościoła Matki Bożej w Chartres dzwony, które są poświęcone jej
pamięci, dzwonią za każdym razem podczas konsekracji. Kameduli również nie

różnią się pod tym względem w tym, co podjęły zakony kartuzów i norbertanek. A
nawet byli pierwsi w kolejności, bo ten zwyczaj rozpoczął się w Camaldoli w 1015

roku. Ich zwyczaje, lub konstytucje, poprawione i rozszerzone w 1254 i 1520
, mówią o znaku dzwonu w czasie podniesienia ciała i krwi Jezusa Chrystusa,

kiedy jest Msza święta w kościele klasztoru, i wzywają wszystkich, którzy są w
celach lub w murach kaplicy, lub gdziekolwiek w pobliżu, aby, kiedy usłyszą bicie
dzwonu postarali się klęczeć, gdziekolwiek jest to możliwe, modlić się i wielbić
Boga w całym czasie głosu dzwonka. Zakon Cystersów też wzywał do ogólnego
stanu uniesienia na dźwięk dzwonu podczas konsekracji już w 1215 roku. Więc,

oprócz dużego dzwonu , który brzmiał podczas konsekracji w klasztorze większym,
aby informować nieobecnych w kościele, mieliśmy już wprowadzone w wielu

miejscach używanie w samym kościele małych dzwonków podczas podniesienia i
na wszystkich Mszach św. Swięty Eudes de Sully, biskup Paryża w 1198 roku wydał
polecenie czynienia podniesienia; niewiele później, William, biskup Paryża nakazał

używanie dzwonków, które, jak powiedział, miał już wcześniej zamówić.
Po Francji poszły w tym względzie Niemcy i Anglia zarządzając również, aby

odbywało się podniesienie, i dzwonił mały dzwon. Tak więc jak stwierdzamy, w
opozycji do herezji Berenger’a, Kościół nigdy nie przestał wprowadzać wiernych

w praktykę, aby często i w bardzo wyraźny sposób wykonywali akty adoracji
Najświętszego

Sakramentu. Trzeba nam teraz, po tych uwagach i wyjaśnienia na temat kultu
Eucharystycznego, powrócić do słów przeistoczenia czyli Kanonu dotyczącego

konsekracji wina. « Simili modo postquam cenatum est, Podobnie po wieczerzy ».
W centrum tych słów jest kielich z winem, zmieszanym z odrobiną wody. Jezus «

wziął ten przesławny kielich w swoje święte i czcigodne ręce, ponownie dzięki
Tobie składając, błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i pijcie z

niego wszyscy: Tojest bowiem kielich Krwi mojej nowego i wiecznego
przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To

czyńcie na moją pamiątkę ». Niektóre słowa zostały już nam przybliżone w
swojej treści i wymiarze duchowym. Pozostaje jednak wiele jeszcze tutaj do
zrozumienia w świetle Pisma świętego i Tradycji Kościoła. Niech Bóg sam
udzieli nam do tego łask i świateł potrzebnych. Trzeba nam najpierw

zauważyć, że jest już po Wieczerzy, to znaczy po

Akcie Jedzenie baranka paschalnego, kiedy Jezus Chrystus wziął kielich
błogosławieństwa. Swięty Łukasz « strzelił nam » dwie odrębne sekcje, tej
Ostatniej Paschy Chrystusa z Apostołami: jedna od początku posiłku, aż do

kielicha dziękczynienia, która nie ma wymiaru przekraczającego Stary Testament i
czasu przyjścia królestwa Bożego; i sekcja druga i nowa, po zakończeniu posiłku,



który, według obrzędów Żydów, kończył się na tym kielichu dziękczynienia.
Donane jest tutaj wielkie cięcie, które jest prawdziwą granicą między tym, co stare,

a tym co nowe. To wielkie cięcie i prawdziwe ukazuje się w całym swoim blasku
poprzez kielich eucharystyczny, zawierający najdroższą Krew Pana Jezusa Chrystusa
w nim, i ofiarowanej wraz z jego Ciałem w ofierze za nas i za wielu na
odpuszczenie grzechów. One są najcenniejszym darem, jaki możemy przedstawić w
sposób sakramentalny Trójcy Przenajświętszej w dziękczynieniu za wszystkie łaski,

które otrzymujemy w sposób ciągły i cudowny z pokolenia na pokolenie, z wieku na
wiek, z niedzieli na niedzielę, a nawet z dnia na dzień przez Jego dobroć i

miłosierdzie, jakie nam okazał w Jezusie Chrystusie swoim Synu i przez Dar Ducha
Swiętego. Chrystus przyjmuje więc w swoje ręce wspaniałe cięcie

nazwane i zapowiedziane przez Proroka « I dam wam serce nowe i ducha nowego
tchnę do waszego wnętrzam odbiorę wam serce kamienne, a dam wam serce z ciała.

Ducha mojego chcę tchnąć w was i sprawić, byście żyli według mych nakazów i
przestrzegali przykazań, i według nich postępowali ». Ez 36,26n Przypis do tego

proroctwa brzmi : Objawienie Ducha Swiętego jako Osoby Trójcy Swiętej
następuje dopiero w NT, a ST mówi często o ‘duchu świętym’ w znaczeniu jeszcze

nieosobowej siły Bożej. Jezus Chrystus bierze kielich w swoje święte i
czcigodne ręce, jako równie potężny i wszechmogący, co Ojciec Jego i Duch Swięty.

Jego moc jest współistotna, jak i natura Jego wraz z Jego Ojcem, w
Duchu Swiętym. « ITEM TIBI Gratias AGENS BENEDIXIT, ponownie dzięki

Tobie składając, błogosławił ». Nowy Testament to ten Kielich w rękach Zbawiciela,
gdzie wino, zmieszane z wodą ustępuje miejsca Krwi, przez którą « W ten sposób

szeroko będzie nam otworzone wejście do wiecznego królestwa Pana naszego i
Zbawcy, Jezusa Chrystusa ». 2P 1,11. « Boska Jego wszechmoc udzieliła nam tego

wszystkiegom co się odnosi do życia i pobożności, przez poznanie Tego, który
powołał nas swoją chwałą i doskonałością. Przez nie zostały nam udzielone

drogocenne i największe obietnice, abyśmy się przez nie stali uczestnikami Boskiej
natury, gdy już wyyrwaaliśmy się z zepsucia wywołanego żądzą na świecie ». 2P
1,3n W tym Kielichu – co w pełni nastąpi w niebie – dane jest nam na już teraz

na ziemi miejsce, gdzie niebo łączy się z ziemią, a sprawy boskie ze sprawami
ludzkimi. Tesłowa są wzięte z Orędzia Wigilii Paschalnej, którą pragnę teraz

przytoczyć tutaj w całości: Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, abyśmy z całego
serca i całej duszy śpiewem wysławiali niewidzialnego Boga, Ojca

wszechmogącego oraz jednorodzonego Syna Jego, Jezusa Chrystusam naszego Pana,
który Ojcu Przedwiecznemu spłacił za nas dług Adama i Krwią serdeczną zmazał

dłużny zapis starodawnej winy. Oto są
bowiem święta paschalne, w czasie których zabija się prawdziwego Baranka, a
Jego Krew poświęca domy wierzących. Jest to ta sama noc, w której niegdyś

ojców naszych, synów Izraela, wywiodłeś z Egiptu i przeprowadziłeś suchą nogą



przez Morze Czerwone. Jest to zatem ta noc, która światłem ognistego słupa
rozproszyła ciemności grzechu, a teraz ta sama noc uwalnia wszystkich

wierzących w Chrystusa na całej ziemi od zepsucia pogańskiego życia i od mroku
grzechu, do łaski przywraca i gromadzi w społeczności świętych. Tej właśnie nocy
Chrystus skruszywszy więzy śmierci, jako zwycięzca wyszedł z otchłani. O, jak

przedziwna łaskawość Twej dobroci dla nas! O, jak niepojęta jest Twoja miłość: aby
wykupić niewolnika, wydałeś swego Syna. O, zaiste konieczny był grzech Adama,

który został zgładzony śmiercią Chrystusa! O, szczęśliwa wina, skoro ją zgładził tak
wielki Odkupiciel! Uświęcająca siła tej nocy oddala zbrodnie, z przewin obmywa,

przywraca niewinność upadłym a radość smutnym.
O, zaiste błogosławiona noc, w której się łączy niebo z ziemią, sprawy boskie ze
sprawami ludzkimi ». Zatrzymujemu tutaj treść tego Orędzia, ponieważ dalszy

ciąg dotyczy świecy Paschalnej, zwanej Paschałem. Słowo noc tego Orędzia kryje
po prostu słowo Krew Chrystusa w tajemnicy Odkupienia, która w czasie Mszy
świętej jest cała ukryta w tym jednym zdaniu o Jezusie Chrystusie z Listu św.

Pawła do Rzymian: « Jego to ustanowił Bóg narzędziem przebłagania przez wiarę
mocą Jego krwi ». Rz 3,25 Warto tutaj zaraz usłyszeć z ust tego samego Apostoła

zaproszenie do kontemplacji wzniesionego przez Chrystusa kielicha
eucharystycznego: « Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem, od którego bierze

nazwę wszelki ród na niebie i na ziemi, aby według bogactwa swej chwały
sprawił w was przez Ducha swego wzmocnienie siły wewnętrznego człowieka.
Niech Chrystus zamieszka przez wiarę w waszych sercach; abyście w miłości

wkorzenieni i ugruntowani, wraz ze wszystkimi świętymi zdołali ogarnąć duchem,
czym jest Szerokość, Długość, Wysokość i Głębokość, i poznać miłość

Chrystusa, przwyższającą wszelką wiedzę, abyście zostali napełnieni całą Pełnią
Bożą ». Ef 3,14-19 Przypis Biblii Tysiąclecia dz.cyt. s. 1326 do tego ostatniego

tekstu Pisma świątego: Owczesną formułę czterech wymiarów stosują
komentatorzy bądź do tajemnicy zbawienia, bądź do niezgłębionego bogactwa

Chrystusa, bądź do Jego miłości. Być może, jest On wyobrażony tutaj jako
rozpięty na krzyżu o rozmiarach kosmicznych, jak komentują niektórzy Ojcowie
Kościoła. Przy przeistoczeniu chleba w ciało Chrystusa powiedzieliśmy sobie, że
niewiara w istotę konsekracji prowadzi do ateizmu lub bałwochwalstwa. To samo,
i jeszcze bardzie jest logicznie według rozumu oświeconego wiarą w przypadku
tego kielicha nad którym Chrystus Pan wypowiada następujące słowa: Bierzcie i
pijcie z niego wszyscy: Tojest bowiem kielich Krwi mojej nowego i wiecznego
przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To

czyńcie na moją pamiątkę. Eucharystia, Obrzędy Mszy świętej, dz.cyt. s.28.
Wiara, ateizm, lub bałwochwalstwo. Nie ma innego logicznego rozwiązania

kwestii tego Kielicha. Tutaj trzeba nam usłyszeć wnioski praktyczne św. Pawła
Apostoła, zanim pójdziemy dalej w naszym rozważaniu. « Dlatego też, najmilsi



moi, strzeżcie się bałwochwalstwa! Mówię jak do ludzi rozsądnych. Zresztą
osądźcie sami to, co mówię: Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czyż

nie jest udziałem we Krwi Chrystusa? Chleb, który łamiemy, czyż nie jest
udziałem w Ciele Chrystusa? Ponieważ jeden jest chleb, przeto my, liczni,
tworzymy jedno Ciało. Wszyscy bowiem bierzemy z tego samego chleba.

Przypatrzcie się Izraelowi według ciała! Czyż nie są w jedności z ołtarzem ci,
którzy spożywają z ofiar na ołtarzu złożonych? Lecz po cóż to mówię? Czy może
jest czymś ofiara zożona bożkom? Albo czy sam bożek jest czymś? Ależ właśnie
to, co ofiarują poganie, demonom składają w ofierze, a nie Bogu. Nie chciałbym,

byście mieli coś wspólnego z demonami. Nie możecie pić z kielicha Pana i z
kielicha demonów; nie możecie zasiadać przystole Pana i przy stole demonów.

Czyż będziemy pobudzali Pana do zazdrości? Czyż jesteśmy mocniejsi od Niego?
». 1 Kor 10,14-22. Nieoceniona wartość Eucharystii jest w tych słowach

przeistoczenia Kielicha z winem w Kielich błogosławieństwa, który łączy we Krwi
Pańskiej niebo z ziemią, a sprawy Boże ze sprawami ludzkimi. Jeśli nie wierzysz

w to, to nie idź dalej, lecz wróć, bracie i siostro, jeszcze raz do początku tego
studium o Eucharystii, a dopiero jeśli uwierzysz będziesz mile widziany w dalszej
jego części i na Mszy świętej będziesz mógł brać udział w uczcie eucharystycznej.
« Accipite et bibite ex eo omnes, Bierzcie i pijcie z niego wszyscy ». Trzeba było,

aby ci, z którymi Jezus Chrystus zawarł nowe przymierze dla całego Kościoła,
mogli pić z tego cudownego kielicha, kielicha Krwi Chrystusowej. Toteraz więc
będzie dodane to zdanie: « Hoc facite in meam commemorationem, Toczyńcie na
moją pamiątkę ». Chrwstus chciał, aby mógł to czynić przez wszystkie wieki, aż
do skończenia świata. Dlatego chciał, aby kapłani mogli odnowić przymierze i

ofiarę, którą On właśnie w tej swojej Godzinie ustanowił. Tapierwsza noc, należy
do tej właśnie Godziny Ofiary.

Osobno Ciało Jego i osobno Jego Krew, to jest znak Jego śmierci: Sakrament
obejmuje także i tę śmierć i to Jego zmartwychwstanie, po trzeciej nocy.

Ustanowił Sakrament, Ofiarę i Kapłaństwem swoim podzielił się z Hierarchią
Kościoła, który w tym samym Kielichu ustanowił. I kazał im wtedy pić. Kościół
widział od początku w tych słowach, że przykazanie spożywania Jego krwi, które

wymaga tej z Nim łączności sakramentalnej w Kapłaństwie. Postać wina
konsekrowanego w Kościele Katolickim winna być dostępna dla kapłanów przede
wszystkim. Dla innych postać chleba zupełnie wystarczy.Są kapłani, którzy oferują

świeckim Komunię pod dwiema postaciami. Po Soborze Wytykańskim II Kościół na
to przyzwala, jako że nigdy nie było przykazania przeciwko udziałowi świeckich

wierrnych, a Kościół Grecki zawsze miał ten zwyczaj.
Kościół zawsze wymagał od kapłanów w Kościele, aby do ważności ofiary

spożywali zawsze także postać konsekrowanego wina, oferując osobistą ofiarę
samych siebie z Chrystusem, jako żertwy ofiarne. Bo: To czyńcie na moją



pamiątkę do nich się właśnie odnosi. Mają naśladować Świętego ! Pan sam
powiedział jak: poznajmy tę różnicę. Kiedy mówi o ofierze, która musi ogłosić
śmierć Jego przeistoczył w Ciało swoje chleb a w Krew swoją wino będące w

świętym kielichu : Ilekroć spożywacie ten chleb i pijecie kielich cię, będzie głosić
śmierć Pana. Tylko wyświęceni kapłani głoszą śmierć Pańską, aż przyjdzie.

Tylko oni mają z Chrystusem wspólnotę ciała i krwi i Ducha, że mogą
celebrować Mszę świętą. Swieccy, którzy by to czynili są ekskomunikowani z

Kościoła. Ostatnio był taki przypdek w Austrii! Czy ci, którzy przyjmują Komunię
świętą pod postacią chleba, nie piją też i Krwi Pańskiej? Ależ tak, przecież żywego
Chrystusa przyjmują, który Tensam jest pod jedną i drugą postacią. Ale kielich jest

znakiem udziału w Kapłaństwie Chrystusowym. Oto, co trzeba powiedzieć,
przypomnieć i wytłumaczyć, według tego, co już wyżej zostało napisane. Nie

wszyscy w czasie Liturgicznego Zgromadzenia wszystko mogą, jak Chrystus. Tylko
Kapłani « działają in persona Christi » także, kiedy Komunię świętą przyjmują, a

nie tylko, kiedy Kanon recytują i słowa przeistoczenia wymawiają. Nie ma w
Kościele Mszy świętej bez Kapłana, nie ma, nie było i nigdy nie będzie! Jeśli ktoś
niepowołany by to czynił « zakładając jakąkolwiek alternatywną wspólnotę ciała i
krwi i Ducha z Chrystusem, w jedzeniu i piciu, podlega ekskomunice : « Dlatego

też kto spożywa chleb lub pije kielich Pański niegodnie, będzie winien Ciała i Krwi
Pańskiej…Kto bowiem spożywa i pije nie zważając na Ciało Pańskie, wyrok sobie
spożywa i pije ». 1Kor 11,27.29. Ciałem Pańskim jest Kościół Chrystusowy. Przypis

do wersetu 29 w Biblii Tysiąclecia dz.cyt. mówi: Tzn. Bez należytego
uświadomienia sobie, że spożywa prawdziwe Ciało i pije prawdziwą Krew

Chrystusa. S.1301. Owszem to również, ale stawiam tutaj tezę, że choć należy
odróżnić pojęcia Mistycznego Ciała Chrystusa i Ciała, które Chrystus złożył w

krwawej Ofierze krzyżowej, tutaj chodzi także o jedno i drugie rozumienie. Jestem
przekonany o tym i tak wierzę.

Dlatego piszę tutaj w sercu Mszy świętej, którą Pan pozwala i mnie, niegodnemu,
celebrować, tak jak mi to jest dane z własnego doświadczenia. A powód jest bardzo

jasny, ponieważ komunikuje się zarówno jedzeniem jak i piciem, jest winny
profanacji ciała i krwi, nie tylko otrzymywanie niegodnie jednego lub drugiego, ale

także uważanie, że się ma prawo takie samo, jak kapłan w głoszeniu, jedzeniem i
piciem, śmierci Pana, aż przyjdzie. « Czyńcie to, ile razy pić będziecie, na moją

pamiątkę ». 1Kor 11,25b jest zarazerwowane tylko dla kapłanów w Kościele
Bożym. Nie jest możliwe zrozumieć Tajemnicę Mszy świętej bez związanej z nią,

ustanowiąną w tym samym momencie, czyli w Godzinie, którą Pan Jezusu nazywał
Swoją Godziną, Tajemnicą Kapłaństwa, nie powszechnego, lecz hierarchicznego.

Kiedy tzw. Reforma Protestancka objęła swoją herezją wielkie połacie ludów
chrześcijańskich, wraz deformacją nauki o Ciele Pańskim, którym jest Kościół

przyszły kolejne zaprzeczenia ikontrowersje



dotyczące Kapłaństwa i Eucharystii począwszy od wystąpienia Lutra w 1517 roku.
Jednym z pierwszych czynów jego i zwolenników było zrównanie wszystkich w

kapłaństwie powszechnym, odrzucenie Hierarchi, i sprowadzenie tego, co Kościół
dotąd określał jako Ofiarę Mszy świętej do pamiątki Ostatniej Wieczerzy, gdzie

odrzucono koncepcję przeistoczenia i konsekracji, a nabożeństwa skoncentrowano
na Czytaniu Biblii i jej interpretacji pozostawionej decyzji każdego brata i każdej
siostry w Chrystusie. Przyjmowanie Eucharystii dla wiernych tylko pod postacią
chleba, zanoszenie jej do osób chorych i nieobecnych, przechowywanie świętej
Rezerwy w Tabernakulum. Do tego wrócimy jeszcze później. Odprawianie Mszy
świętej codziennie? Kościół Grecki wstrzymuje się od tego w dni powszednie
Wielkiego Postu, i pozwala komunikować się w te dni, Komunią pod postacią

chleba ze świętej Rezerwy, a według Swiętego Grzegorza Kościele rzymskim nie
odprawia się Mszy świętej gdzie nie wydaje się to konieczne dla dobra wiernych,

a w Wielki Piątek, wogóle, a wszyscy, również kapłani przyjmują w tym Dniu
Komunię pod postacią chleba konsekrowanego w Wielki Czwartek. Dlatego,

jeszcze raz przypomnijmy, że Kościół zawsze mówił, że komunia pod dwiema
postaciami nie była obowiązkowa dla kapłanów, którzy nie odprawiali Mszy świętej,
a pragnęli ją otrzymać. I ten sposób spożywania pod dwiema postacimi przysługuje

tym, którzy celebrują Ofiarę in persona Christi jako następcy Apostołów, bo do
pierwszych dwunastu kapłanów do którego Chrystus rzekł: Toczyńcie na moją

pamiątkę.

Hic est enim CALIX…, bowiem to jest kielich Krwi mojej nowego i wiecznego
przymierza. Lub Nowego Testamentu, dopuszcza się takie tłumaczenie. Dopóki nie
było Wcielenia, a więc związanej z tą Tajemnicą Krwi Pańskiej nie było jeszcze

Nowego Przymierza. Ono się rozciąga między tymi dwoma tajemnicami:
Wcielenie i Odkupienie. Jezus Chrystus jest Pośrednikiem między Bogiem i

Ludźmi, więc dlatego przyszedł, aby zawrzeć nowe i wieczne przymierze między
Bogiem i ludźmi we Krwi swojej, z pomocą Ducha Swiętego. Stare przymierze

zostało dokonane na górze Synaj przez Mojżesza czyli Proroka, który był
pośrednikiem. Bóg dał mu zasady Prawa dla Izraelitów, i obiecał, że będzie im
towarzyszył przez swoich wybranych ludzi i niezależnie od wszystkich innych
narodów ziemi, jeśli będą strzeżone jego wskazania. Obiecali być tam fidèlesa.
Mojżesz wziął krew ofiarną ze zwierząt, i rzucił ją na ludzi, mówiąc : Tojest
krew przymierza, które Pan zawarł z wami w oparciu o Jego Prawo. Ale to

przymierze było wciąż łamane przez Izraelitów, i to do ostatniej chwili, kiedy już
Mesjasz był między nimi. Mesjasz, Jezus Chrystus głosił naukę o królestwie

Bożym, uzdrawiał chorych, przepędzał złe duchy i zapowaiadał, że przychodzi
czas Nowego Przymierza, i to potwierdził przez to, co tutaj rozważamy, że nie
przez krew zwierząt, ale przez własną krew to uczyni w Duchu Swiętym ku

chwale swego Ojca. Krew pierwszego przymierza nie może sama z siebie



zasługiwać na łaskę, czystości i świętości; Krew Jego natomiast jest nowym
źródłem czystości wewnętrznej i prawdziwego życia w łasce świętości. Krew

pierwszego przymierza to było zewnętrzne oczyszczenie dla Żydów, którym Bóg
okazywał miłosierdzie ze względu na tę jedną jedyną Krew, która miała być

przelana w Nowym Przymierzu, a jej działanie jest ponad wiekami, bo jest ona
Krwią Boga-Człowieka w jednej Osobie Syna Bożego. Dlatego Jezus Chrystus,

gdy zbliżała się ta Jego Godzina tak mówił do swego Ojca: « podniósłszy oczy ku
niebu, rzekł: Ojcze, nadeszła godzina. Otocz swego Syna chwałą, aby Syn Ciebie

nią otoczył i aby mocą władzy udzielonej Mu przez Ciebie nad każdym
człowiekiem dał życie wieczne wszystkim tym, których Mu dałeś ». J 17,1n.

Oddzieleni od świata Apostołowie zostaną posłani jak Syn dla szerzenia
posłannictwa Syna i prawdzwego kultu odnowionego przez ofiarę Jezusa

Chrystusa. W tę misję wpisany jest każdy kapłan w Kościele Bożym. Jezus jest
Kapłanem i Zertwą – to samo przekazuje swoim kapłanom, zostawiając im swój

serkret: « Ja nie jestem sam, bo Ojciec jet ze Mną. To wam powiedziałem, abyście
pokój we Mnie mieli. Na świecie doznacie ucisku, ale miejcie odwagę: Jam

zwyciężył świat ». J 17,32n. Zrozumie to jedynie ten, kto nim jest, komu Jezus i
Kościół powierzył ten największy ze wszystkich cudów, z wyprzedzeniem, przed
śmiercią, zgodnie tekstem Ewangelistów, który dane nam jest wypowiadać słowa
przeistoczenia i konsekracji nad chlebem i winem, w samym sercu Chrystusowego
Ciała mistycznego, jakim jest Kościół. Przy konsekracji i przeistoczeniu chleba w

święte ciało Chrystusa słowa : « za was będzie wydane » dotyczy wszystkich,
którzy z tej Ofiary skorzystają. Przy konsekracji zaś i przeistoczeniu wina w

najświętszą krew Chrystus « za was » dotyczy Jego sług-kapłanów, a dla innych,
którzy skorzystają z tej Ofiary są słowa « za wielu » : Krew ta będzie wylana za
jednych i za drugich, ale pod postacią konsekrowanego wina przyjmą go tylko
pierwsi. Z kielicha Męki Jego piją wszyscy, którzy wierzą, ale kielich ofiarują
jedynie ci, którzy do tego zostali powołani. Bo nikt sam nie bierze sobie tej

godnoście, jak tylko ten kto jest powołany jak Aaron w Starym Testamencie. Por.
Hbr 5,4 Tutaj trzeba nam usłyszeć słowa o różnicy kapłaństwa w Starym i Nowym

Testamencie, którym zajął się dogłębnie autor tego Listu, o czym już
wspominaliśmy. Chrystus jest Kapłanem z tytułu swej mocy, płynącej z połączenia

natury udzkiej z naturą Bożą w Osobie Syna. « Dane Mu jest bowiem takie
świadectwo: Ty jesteś kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka(Ps 110,4)…Ten

właśnie (Jezus Chrystus), ponieważ trwa na wieki, ma kapłaństwo nieprzemijające.
Przeto i zbawiać na wieki może całkowicie tych, którzy przez Niego zbliżają się

do Boga, bo zawsze żyje, aby się wstawiać za nimi ». Hbr 7,17.24n. Jedyna
Ofiara Chrystusa zajmuje miejsce centralne w całości zbawczego planu Boga.

Biblia Tysiąclecia dz.cyt. s. 1365. Taki jest przypis do wersetów następnych, które
charakteryzują Chrystusa jako Arcykapłana: święty, niewinny, nieskalany,



oddzielony od grzeszników, wywyższony ponad niebiosa, który w Godzinie Jego
uczynił raz na zawsze Ofiarę z samego siebie, która jest uobecniana w każdej
Mszy świętej. On uczynił ze swojej śmierci Testament życia . On sprawia, że

pozostawiając Kościołowi w posłudze kapłanów, swoje ciało i swoją krew, aż
do końca czasów, może On odnowić w Kielichu Krwi swojej odwieczną wolę

Boga w Trójcy Przenajświętszej, wiecznego trwania Przymierza, który jest tak
nowe i tak wieczne, że nigdy nie zostanie zmienione, jak to zostało
przepowiedziane przez proroków i potwierdzone przez Apostołów.

CUD PRZEISTOCZENIAI OFIARY SAKRAMENTALNEJ

« MYSTERIUM Fidei, oto wielka tajemnica wiary ». Kolejne słowa Kanonu Mszy
świętej. Oba słowa nie są wzięte z Ewangelii, i nie możemy się dziwić, że

ewangeliści nie wszystko umieścili na piśmie. (Mówiliśmy już o tym, kiedy
chodziło o słowo: enim, bowiem, w samych zdaniach konsekracji chleba i wina).
Papież Innocenty III powiedział, że z życia Pana Jezusa i Apostołów były często
zgłaszane fakty i słowa, a zostały pominięte przez ewangelistów. Zatem Kościół

przypisuje tradycji fakt pozostawienia słów, które znajdujemy szczególnie w
Kanonie Mszy świętej, do których należą: Mysterium Fidei, Oto wielka tajemnica
wiary. Słowa te znajdują się w najstarszym Sakramentarzu Kościoła Rzymskiego, i
być może należą do nazwania tej prawdy, którą Jezus Chrystus wyjaśnił apostołom

po zmartwychwstaniu, kiedy im mówił o królestwie Bożym.

Słowo: Mysterium oznacza rzeczywistość ukrytą, w tym znaczeniu, jakie mu
nadaje Pismo święte przez św. Pawła w Liście do Tymoteusza, « że Diakonami
tak samo winni być ludzie…utrzymujący tajemnicę wiary w czystym sumieniu
».1Tm 3,8a.9. Nieco dalej w tym Liście św.Paweł stwierdza: « A bez wątpienia

wielka jest tajemnica pobożności: Ten, który objawił się w ciele,
usprawiedliwiony został w Duchu, ukazał się aniołom, ogłoszony został poganom,

znalazł wiarę w świecie, wzięty został w chwale ». 1Tm 3,16. Przypis Biblii
Tysiąclecia dz.cyt.s.1348 podaje,że jest to starochrześcijański hymn o intronizacji
Chrystusa. W Liście do Efezjan wyjaśnia, że « przez objawienie oznajmiona mi

została ta tajemnica, jaką pokrótce przedtem opisałem. Dlatego czytając (te słowa)
możecie się przekonać o moim zrozumieniu tajemnicy Chrystusa. Nie była ona
oznajmiona synom ludzkim w poprzednich pokoleniach, tak jak teraz została

objawiona przez Ducha świętym Jego apostołom i prorokom
». Ef 3,3-5. Gdyby więc chcieć jednym zdaniem wypowiedzieć istotę tej tajemnicy

wiary w naszej religii chrześcijańskiej, to jest ta prawda objawiona, że « krew
Boga miała być zapłatą za zbawienie świata ». No i oczywiście, że to się



już stało rzeczywistością dokonaną. Tajemnica ta zawiera wszystkie te prawdy,
które głosi przez wieki Kościół Chrystusowy w oparciu o Słowo Boże zawarte w

Piśmie świętym i w Tradycji Kościoła.
Tawielka tajemnica wiary była przed światem ukryta aż do śmierci i

zmartwychwstania Mesjasza, Jezusa Chrystusa, który uczniom idącym do Emaus
jako pierwszym, wyjaśniając im Pisma, tę swoją Tajemnicę wyjaścił? Potem

przez czterdzieści dni czynił to samo wobec Apostołów, jak podaje prolog
Dziejów Apostolskich i Listy Apostolskie naocznych świadków, zwłaszcza Piotra i

Jana. Piotr: Zostaliśmy wykupieni nie czymś przemijającym, « ale drogocenną
krwią Chrystusa, jako baranka niepokalanego i bez zmazy. On był wprawdzie
przewidziany przed stworzeniem świata, dopiero jednak w ostatnich czasach

objawił się ».1P 1,19n, i Jan, który opisał tajemnicę Jezusa Chrystusa w sposób
olśniewający w tych kilku słowach: « Jezus Chrystus jest tym, który przyszedł

przez wodę i krew, i Ducha, nie tylko w wodzie, lecz w wodzie i we krwi ». 1J 5,6.
Przypis Biblii Tysiąclecia dz.cyt. s.1391 podaje: « Woda i krew nie stwierdzają

same przez się, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Boga, lecz dopiero dzięki
świadectwu Ducha Swiętego. Przez chrzest wodą w Jordanie Bóg wskazał, że
Jezus jest obiecanym, prawdziwym Mesjaszem. Nowe życie nadprzyrodzone

otrzymaliśmy przez śmierć Jego na krzyżu ». Tak więc to Krew Jezusa Chrystusa
zawarta w kielichu jest ostatecznie tą wielką tajemnicą wiary.Ta drogocenna krew

przelana w następny dzień na krzyżu. Oznacza to jednak obecną ofiarę krwi Jezusa
Chrystusa, poprzez przeistoczenie wina w Krew eucharystyczną, jak już

wspomniano powyżej. Mimo, że Jezus Chrystus umarł za naprawdę bardzo wielu
ludzi, nie jest w słowach konsekracji i przeistoczenia użyte słowo « za wszystkich
». Kiedy po Soborze Watykańskim II, niektóre tłumaczenia zaczęły wprowadzać «

za wszystkich », Stolica Apostolska zareagowała dość szybko i poleciła, aby to
zmienić na « za wielu ». Pismo święte ukazuje, że Chrystusowe Dzieło

odkupienia ma swoją nieskończoną wartość dla wszystkich ludzi, lub też, że
wolą Boga, aby ich wszystkich uratować i aby wszyscy doszli do osiągnięcia

zbawienia. Ale, co zostało powiedziane i napisane « za was i za wielu » odnośnie
krwi Chrystusa, nie może być zmienione, ponieważ ofiara Eucharystii jest ofiarą

wiernych; oni są jedynymi, którzy mają w niej uczestniczyć. To nie jest ofiara
Żydów, lub pogan, lub tych, którzy są poza Kościołem; i zanim się nie nawrócą i
nie przyjmą całej Tajemnicy Chrystusa i całej Tajemnicy Kościoła nie powinni się

znajdować w obecności celebrowanej Mszy świętej. Tonie jest człowiek, mówi
święty Doktor Tomasz z Akwinu, który, na stole konsekracji, stawia ciało i krew

Jezusa Chrystusa. Słowa są wypowiedziane przez kapłana, ale dzieje się to, co się
dzieje, przez świętą moc Boga i Jego łaski; to znaczy, że słowa te mają swoją
siłę z mocy Boga, i Jego życzliwość sprawia, że są skuteczne. Kapłan nie mówi
tych słów nigdy sam, ale z Jezusem Chrystusem, za pomocą jego własnych słów,



jak to jest prawdą, zgodnie z nauką świętych Ojców i Sobór z Florencji, że kapłan
konsekruje « w osobie » Jezusa Chrystusa. Po tym, jak kapłan opuścił kielich,
położył go na ołtarzu, przyklęknął, by adorować najświętszą krew, wstaje i mówi:
Oto wielka tajemnica wiary.A zgromadzenie odpowiada: Głosimy śmierć Twoją,

Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w
chwale. Tak jest obecnie, ale czy tak było zawsze? Mówiliśmy już o sprawie

podniesienia Postaci Konsekrowanych, jako działaniu przeciwko herezji
Berenger’a na początku drugiego Tysiąclecia Kościoła.

Istniała także kwestia: Kiedy były wypowiadane słowa: « To czyńcie na moją
pamiątkę ». Kiedy, czyli przed czy po podniesieniu Kielicha? W Missale Romanum

dz.cyt. s.387 jest podane, że po podniesieniu i położeniu Kielicha na korporale
kapłan mówim w ciszy te słowa: « Haec quotiescumque feceritis in mei

memoriam facietis ». Obecnie jest to wypowiadane głośno przez kapłana i razem
ze słowami konsekracji i przeistoczeni wina. Na początku XII wieku, zaczęto

podnosić Kielich z tego samego powodu, co podnoszono Hostię, aby uczcić
Jezusa Chrystusa w rozsądny sposób przez chwilę adorować Go, bo jest On

naprawdę obecny na ołtarzu po konsekracji. Niektórzy autorzy wysuwali
zastrzeżenia, że dopóki cały zestaw słów kosekracji nie został wypełniony, aż po

wszystkie słowa wypowiedziane nad kielichem, Ofiara nie jest spełniona.W Paryżu,
słynny teolog, Piotr Kantor, twierdził, że przeistoczenie i konsekracja obu Darów

Ofiarnych, chleba i wina, była niepodzielna; ani chleb, ani wino nie były zmienione,
aż dopiero gdy wszystkie słowa z konsekracji zostały wypowiedziane;

i jeśli kapłan, po słowach nad chlebem, nie był w stanie kontynuować z powodu
jakiegoś wypadku, to należałoby ponownie konsekrować te dwa gatunki żywności.

To pytanie ciągle jeszcze powaracało pod koniec XIII wieku, jak widać z
dokumentów. Ale to nic nie zmieniło w praktyce, ponieważ było przekonanie o

skuteczności wypowiadanych słów, i że jej nie można ani zatrzymać ani tym
bardziej wycofać. Nie czekano wszędzie, aby adorować Pana dopiero po

konsekracji wina, lecz przy podniesieniu zarówno Hostii jak i Kielicha. W
niektórych kościołach Kartuzów podnoszono Hostię, ale już nie podnoszono
Kielicha. Prawdziwy powód, tłumaczyli oni, dlaczego trzymaliśmy podczas

długiego czasu taki zwyczaj, było to, że wierni klękali, kiedy zobaczyli świętą
Hostię, i trwali w tym stanie aż do końca konsekracji wina. Potem wydano

rozporządzenie, potwierdzone w 1259, aby czczić podczas konsekracji także Krew
Przenajdroższą, dlatego jest to konieczne, aby podnieść kielich do tego aktu

adoracji. Najważniejsze jest, aby dla każdego serca i każdej duszy ukazała się
Tajemnica Ofiary Chrystusa, który ofiarowuje się za nas na ołtarzu tak, jak uczynił
to raz na zawsze na krzyżu. Aż do końca XI wieku, nie widziano żadnego gestu

kapłana, przy podnoszeniu Kielicha. W XV wieku, mówi się jednak o
niebezpieczeństwie spowodowanym przez jakiegoś księdza, który chciał zrobić



znak krzyża z kielichem wzniesionym ponad swoją głową. Ale od XII wieku, w
różnych kościołach we Francji, kapłani wprowadzali gest rozkładania ramion

szeroko, aby czynić rodzaj krzyża w czasie słów Kanonu po dokonaniu
przeistoczenia, aby zaznaczyć, że pragną upamiętniać mękę Zbawiciela.

Praktyka ta, chociaż pobożna, nie została podjęta i naśladowana w Rzymie.Nie
przyjęto tej praktyki w Rzymie do czasu Piusa V,ani potem , zaś ten święty papież

nakazał wszystkim podążać tylko za przepisami rzymskiego Mszału i nic nie
zmieniać w tym względzie. quatorzi Czytamy więc w dokumentach

wyjaśniających ten punkt, że Ofiara Mszy świętej nie upamiętnia tylko Mękę
Chrystusa, ale także Jego Zmartwychwstanie, jak i Wniebowstąpienie, w

łączności i jedności z Jego Męką. Czynienie znaków krzyża, mówiąc hostiam
puram, hostiam sanctam, hostiam immaculatam, itp. jest ważne, ale trzeba

rozróżniać te znaki krzyża od tych, które poprzedzają lub towarzyszą konsekracji
i przeistoczeniu. Znaki krzyża wykonywane powyżej, które towarzyszyły

konsekracji są zwrócone w stronę łask lub przywołania mocy płynącej z istoty
krzyża Jezusa Chrystusa na Dary Ofiarne, aby zostały one przeistoczone; i są te

znaki przyłączone do słów, które są oznajmieniem jakich to łask oczekujemy. W ten
sposób kapłan przy modlitwa Kanonu rozpoczynającego, zrobił znak krzyża, aby

Duch Swięty w czasie wypowiadania nad tymi Darami Ofiarnymi słów z
Ewangelii sprawił, to przeistoczenie itp. Ale od konsekracji istnieje punkt, który
określa słowo benedictione. Wszystko jest błogosławione, ofiarujemy już tylko

Ofiarę: « Supplices te rogamus omnipotens Deus: iube haec perferri,Pokornie Cię
błagamy, wszechmogący Boże, przyjmij tę Ofiarę » . Już nie znaki krzyża na Dary

Ofiarne, bo wszystko zostało przeistoczone w Ofiarę Jezusa-Chrystusa.
Kościół nigdy nie zapomina wpoić w umysłach kapłanów i wiernych, że Ofiar

ołtarza jest taka sama, jak Ofiara krzyżu. On zawsze chciał, aby ci, którzy
représentują Jezusa Chrystusa, który ofiarował się za nas na krzyżu, przed oczami

wiernych « nakreślali obraz Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego », jak to św.
Paweł mówi w Liście do Galatów 3,1. Ale do wytworzenia tego efektu, chce użyć

wszystkie wybranych słów, które oznaczają nieskończoną wartość krwi Jezusa
Chrystusa, który został ukrzyżowany, a Jego krew została przelana, i towarzyszy im
znak krzyża, co wskazuje, Składający Ofiarę i sama Ofiara to jedno i to samo

w

doskonałym porządku i harmonii. Więc Mszał Rzymski, także w 1563 roku, nie
zaznaczy żadnego innego konkretnego działania, poza pięcioma znakami krzyża

przy słowach:Więc kiedy robimy w tej modlitwie po konsekracji pięć znaków
krzyża,mówiąc « Hostiam puram, Hostia czysta, Hostiam sanctam, Hostia święta,
Hostiam immaculatam, Hostia nieskazitelna », to odnosimy te słowa do Chrystusa
Kapłana, który siebie ofiarował na krzyżu. Słowa z Missale Romanum dz.cyt. s.
388, zostały przetłumaczone na j.polski jako « Ofiarę czystą, świętą i doskonałą



».Eucharystia, Obrzędy Mszy świętej, dz.cyt. s.29. Słowo Hostia,znaczy więc Ofiara.
W dalszym ciągu tej modlitwy po konsekracji: kolejny znak krzyża towarzyszy

słowom: Panem sanctum vitae aeternae, chleb święty życia wiecznego,
oznaczającym Tego, który powiedział: « Ja jestem chlebem życia,

który zstąpił z nieba », i który umarł na krzyżu za nas, a przez to « Bóg dał nam
życie, a to życie jest w Jego Synu ».1J 5,11. Ostatni znak krzyża towarzyszy

słowom: et Calicem salutis perpetuae, i kielich wiekuistego zbawienia, co oznacza,
że krew jest w Kielichu ta sama, która została przelana na krzyżu dla zbawienia

świata. Tepięć znaków krzyża, a także pięciu wyrażeń, z którymi są one połączone,
są sposobem na wyrażenie wiary w jedność Ofiary na ołtarzu z Ofiarą na krzyżu.

Po Soborze Watykańskim II zaniechano czynienia tych znaków krzyża przy
wypowiadaniu tej modlitwy. Modlitwa ma na celu najpierw odnowić pamięć

tajemnic Jezusa Chrystusa, składając Bogu Ojcu Jego Ofiarę. « Boże Ojcze, my,
Twoi słudzy, oraz lud Twój święty, wspominając błogosławioną mędę,

zmartwchwstanie oraz chwalebne wniebowstąpienie Twojego Syna, naszego Pana
Jezusa Chrystusa, składamy Twojemu najwyższemu majestatowi z otrzymanych od

Ciebie darów Ofiarę czystą, świętą i doskonałą, Chleb święty życia wiecznego i
Kielich wiekuistego zbawienia ». Eucharystia, Obrzędy Mszy świętej dz.cyt.s.29.

Jest to bardzo szczęśliwe połączenie po tym wielkim cudzie tego przeistoczenia,
które jest wykonywane przez wszechmoc Jezusa Chrystusa prawdziwego Boga, z

Jego męką, śmiercią, zmartwychwstaniem i wniebowstąpieniem. Kapłan, który
uczestniczy, poprzez wypowiedzenie słów konsekracji, w przeistoczeniu Darów
Ofiarnych w Ofiarę ciała i krwi Jezusa Chrystusa, kontynuuje swoją modlitwę

poprzez zwrócenie się do Boga Ojca, jak przed konsekracją. On oświadcza, że jest
posłuszny poleceniu samego Jezusa Chrystusa, że on i lud Boży chcą pamiętać
wszystko to, co On wycierpiał w swojej męce, wierząc, że przez śmierć swoją

wszedł On do chwały swojej, wyznając Jego zmartwychwstanie i wniebowstąpienie,
jako słuszną nagrodę za upokorzenia i cierpienia, które na siebie przyjął; i że jest
to w naszej pamięci, kiedy składamy Jego najwyższemu majestatowi ustanowioną
przez Jezus Chrystusa i złożoną przez Niego Ofiarę, którą polecił nam składać na

swoją pamiątkę. « My, Twoi słudzy, oraz lud Twój święty ». Kościół ukazuje się
tutaj jako Wspólnota Hierarchiczna. Słudzy ołtarza są w szczególności istotnie

obecni poprzez ich posługę sług Bożych. Bez ich udziału nie byłoby Eucharystii.
Są oni oznaczeni w liczbie mnogiej, bo w pierwszych wiekach zazwyczaj Mszę

świętą koncelebrowano. « I lud Twój święty
». Ten ostatni termin jest niezwykły. Kapłani zawsze mówią o sobie z pokorą i
wierni mają dla nich wiele szacunku. Czy nie są oni świętymi ludźmi, będąc
powołanymi ? Przypomnijmy sobie zdarzenie z Księgi Kapłańskiej Starego

Testamentu: « Mojżesz wypytywał o kozła ofiary przebłagalnej i okazało się, że
został splony. Wtedy rozgniewał się na pozostałych synów Aarona, to jest na



Eleazara i Itamara, i powiedział do nich: Dlaczego nie spożyliście ofoary
przebłagalnej w miejscu poświęconym? Przecież ona jest rzeczą świętą. On dał
ją wam, abyście zgładzili winę społeczności, abyście przebłagli za nich Pana.

Krew jej nie była wniesiona do Miejsca Swiętego. A więc winniście byli spożyć ją
w Miejscu Swiętym, tak jak mi nakazano. Wtedy Aaron powiedział do Mojżesza:
Oto dzisiaj oni zożyli ofiarę przebłagalną i ofoarę całopalną przed Panem i taka

rzecz mnie spotkała! Gdybym dzisiaj jadł ofiarę przebłagalną, czy Pan uznałby to
za dobre? Mojżesz wysłuchał tej odpowiedzi i uznał ją za dobrą ». Kpł 10,16-20
Przypis Biblii Tysiąclecia dz.cyt. s.115 podaje: Przypuszczalny sens: Kapłani mają

udział w grzechach ludu. Przez Aarona przemawia poczucie niegodności. Czy
jednak wcześniej nie kosztowało go to stratę dwóch innych synów? Tenrodzdział

10 Księgi kapłańskiej zaczyna się bowiem tak: « Nadab i Abihum synowie Aarona,
wzięli każdy swoją kadzielnicę, nabrali do niej ognia, włożyli na niego kadzidło i
ofoarowali przed Panem ogień inny, niż był im nakazany. Wtedy ogień wyszedł od
Pana i ochłonął ich. Umarli przed Panem. Mojżesz powiedział do Aarona: Tojest,

co Pan powiedział: Okażę moją świętość tym, co zbliżają się
do Mnie, okażę chwałę moją przed całym ludem. Aaron zamilkł ». Kpł 10,1-3. Czy

Bóg jest inny niż był wtedy? O ileż świętsze są realia w Nowym Testamencie!
Zakłada się również, że w tym miejscu zajmują tajemnice Jezusa Chrystusa,

stawiają wobec kapłanów tak wielkie wymagania, że jest rzeczą nasłuszniejszą jak
największe poczucie niegodności i uniżenie się przez Panem Bogiem z ich strony.

Czy możemy wyobrazić sobie ból, upokorzenie i wszystko, co cierpiał nasz
Zbawiciel? « On uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci – i
to śmierci krzyżowej ». Flp 2,8 Ale Ofiara Tego, który był bez grzechu, skasowała

grzech świata. Ona jest bardzo szczęśliwa, bo ona dokonała przeistoczenia śmierci w
życie wieczne, bo w niej będzie zawsze można znaleźć radość pośród męczenników,

poddanych najstraszniejszym torturom. Swięty Augustyn pisze: Coś, co było
okrutne czyli męczeństwo św Wawrzyńca, czułem jak się robi nie męka, dlatego że
rozmawiał z ofiarą Jezusem Chrystusem i to zawsze można powiedzieć, ze świętego
Pawła w odniesieniu do wszystkich wiernych, że kiedy cierpienia Chrystusa rosną i

pomnażają się w nas, nasze radość rosnie i pomnaża się przez Jezusa Chrystusa.
Wreszcie, ona jest bardzo szczęśliwa, bo stała się źródłem naszego odkupienia, oraz

uwolnieniem nas od naszych grzechów i zasługą dla nas wiecznego życia.
Mamy do czynienia z

wielką tajemnicą, ponieważ Ofiara ołtarza jest pasją Jezus Chrystusa, mówi św.
Cyprian. Pasja Jezusa Chrystusa na ołtarzu jest wyrażona przez oddzielenie jego
ciała i jego krwi konsekrowanych oddzielnie. To sprawia, że ten Boski Zbawiciel
jest z oznakami śmierci i krwi wylanej. Ale ten rozdział jest tylko mistycznym

rozdzieleniem : Jezus Chrystus prawdziwie żyje: jego ciało i krew są prawdziwie
obecne w każdej z dwóch postaci: chleba i wina. Więc nie możemy świętować ten



święty tajemnicę bez oznak także Jego zmartwychwstania. Zmartwychwstały
Chrystus już więcej umiera, mówi Święty Paweł, nie jest możliwe, aby w

Najświętszej Ofierze ołtarza był On martwy. On jest cały w każdym razie, gdyż
zmartwychwstał, pełen chwały i nieśmiertelności. Jezus Chrystus przez swoje

zmartwychwstanie do życia wiecznego, jest niecierpiętliwy i pełen chwały; ale w
tej Ofierze Jego jest obecna ta tajemnica także, będąc odwiecznie w tym stanie
chwały godnej Syna Bożego, stał się człowiekiem, umarł i zmartwychwstał.

Przez swoje wniebowstąpienie opuścił ziemię, wstąpił do nieba i zasiadł po prawicy
Ojca, który wywyższył Go ponad wszystko i dał Mu imię podand wszelkie imię, i
chwałę niekończoną, na jaką zasługuje jego cierpienie. Jest to również tajemnicą,

gdzie się kończy Ofiarę, którą przedstawia On stale swemu Ojcu, a zaczyna chwała,
którą Ojciec Go obdarza. Eucharystia zawiera wszystkie Jego tajemnice, ponieważ
Jezus Chrystus jest tam w niebie, ponieważ ofiaruje sięOjcu, i dostępny
jest na ziemi, i i nam się oddaje jako Pokarm, w Komunii świętej. Tak więc, gdy
Jezus Chrystus we Mszy świętej ofiaruje się na ołtarzu poświęcenia, świętujemy

pamięć Jego męki, zmartwychwstania i chwalebnego Jego wniebowstąpienia.
Grecka Liturgia w KonstytucjiApostolskiej wymienia tu

w niemal tych samych słowach, te trzy tajemnice. « Składamy Twojemu
najwyższemu majestatowi » , tak dalej mówi Kościół do Ojca Przedwiecznego: Tak,

Mój Boże, w obliczu tych wielkich tajemnic, wiemy, że są one godne, aby były
ofiarą dla boskiego majestatu, bo tą miłą ofiarą jest Twój Syn Jezus Chrystus

nasz Pan, która ustanawiającego obrzęd wiekustej ofiary, był pierwszym, który
samego siebie złożył Ci w ofierze, a nam polecił to czynić. « Z otrzymanych od

Ciebie darów ». Uznajemy jednak, że składając w ofierze tak wielki i godny Ciebie
Darem, to nasze Dary Ofiarne, które zostały w ten niezwykły dar przeistoczone,

one także były już wcześniej Twoim darem dla nas.
Nie moglibyśmy ich przedstawić Tobie jako nasz dar, jeślibyś ty najpierw nie

położył ich w naszych rękach. Nie mamy nic z wyjątkiem ciebie, co
moglibyśmy Ci ofiarować, jak tylko Twoje dary i błogosławieństwa. Chleb i wino,
to znaczy materia Eucharystii, jest darem od Boga. Chleb i wino przemienia się w

ciało i krew Jezusa Chrystusa, jest również darem i ofiarą par excellence, i to
dlatego ten Dar i tę Ofiarę, ośmielamy się Tobie złożyć. Ofiarę czystą,

ponieważ została ona utworzona przez działanie Ducha Świętego, przy czym
nigdy nie została zainfekowana jakąkolwiek zmazą grzechu pierworodnego;

Ofiarę świętą, ponieważ On jest święty, bo to jest w istocie wielka cecha boskości,
która jest źródłem wszelkiej świętości; Ofiarę doskonałą, bez najmniejszej winy,

która przez ten związek z boskością nie jest w stanie być skalaną przez
jakąkolwiek rzeczywistość grzechu. Chleb święty życia wiecznego i Kielich

wiekuistego zbawienia; Ofiarę, która jest zdrowym chlebem życia i znakomitym
eliksirem wiecznego zbawienia danego przez Boga, aby



uczynić nas żyjącymi w realnym świecie, w świecie, gdzie « Pan jest moim
pasterzem, nie brak mi niczego » Ps 23,1, i « My zaś, lud Twój i owce Twojej trzody,

będziemy Tobie dziękowwać na wieki i przez pokolenia głosić Twoją chwałę » Ps
79,13. Tutaj Modlitwa Eucharystyczny, czyli Kanon Mszy świętej odwołuje się do

Starego Testamentu właśnie, jakby biorąc w objęcia całą Księgę Psalmów, Proroków, i
Pięcioksiąg Mojżesza. Wymienione są tylko trzy imiona: Abla, Abrahama i
Melchizedeka, ale Kościół wierzy, że Bóg sam przygotował tę jedyną ofiarę

ustanawiając jej zapowiedzi na przestrzeni wieków, zwłaszcza w życiu Patriarchów
i Proroków. « Racz wejrzeć na nie(chodzi tutaj o Chleb święty życia wiecznego i

Kielich wiekuistego zbawienia) z miłością i łaskawie przyjąć, podobnie jak
przyjąłeś dary swojego sługi, sprawiedliwego Abla, i ofiarę naszego patriarchy

Abrahama oraz tę ofiarę, którą Ci złożył najwyższy Twój kapłan Melchizedek, jako
zapowiedź Ofiary doskonałej ». Eucharystia, Obrzędy Mszy świętej, dz.cyt. s.29.

Ofiarę Abla Bóg przyjął, ponieważ było w niej wyznanie grzechów i przelanie krwi:
« Abel składał dla Pana również pierwociny ze swej trzody i z ich tłuszczu, Pan

wejrzał na Abla i na jego ofiarę ». Rdz 4,4 Jest on nazwany sprawiedliwym,
ponieważ jego ofiara zapowiada Ofiarę Sprawiedliwego, podczas gdy ofiara jego

brata, Kaina, nie zapowiada tej Ofiary, bo nie ma w niej wyznania grzechów i
przelania krwi, według tego, co ich Rodzicom po popełnieniu odstępstwa Stwórca
rozkazał odtąd praktykować: « Pan Bóg sporządził dla mężczyzny i dla jego żony

odzienie ze skór i przyodział ich ».
Rdz 3,21. Dyskretne objawienie « wyznania grzechów i przelewania krwi

zwierzęcej, aż do czasu przelania krwi przez Baranka Bożego ». « Ofiarę naszego
patriarchy Abrahama » też Bóg przyjął ponieważ uwierzył Jego słowom i wszędzie,

gdzie przybywał « Tam również zbudował ołtarz dla Pana i wzywał
imienia Jego ». Rdz 12,8b. W życiu tego patriarchy Abrahama też zapowiedział Bóg

w sposób « najwyraźniejszy z możliwych » od strony duchowej i wewnętrznej
Ofiarę swego Syna Jednorodzonego: « Abraham, obejrzawszy się poza siebie,

spostrzegł barana uwikłanego rogami w zaroślach. Poszedł więc, wziął barana u
złożył w ofierze całopalnej zamiast swego syna. I dał Abraham miejscu temu
nazwę ‘Pan widzi’. Stąd to mówi się dzisiaj: ‘Na wzgórzu Pan się ukazuje’.
Innym « najwyraźniejszym z możliwych » znakiem zapowiadającym Ofiary

doskonałej jest ofiara, którą złożył Bogu Melchizedek. Autor Listu do
Hebrajczyków daje wyczerpujące wyjaśnienie tego ‘wydarzenia-objawienia’ z

Księgi Rodzaju, o czym już wcześniej mówiliśmy: « Melchizedek zaś, król
Szalemu, wyniósł chleb i wino; a ponieważ był on kapłanem Boga Najwyższego,
błogosławił Abrama, mówiąc: ‘ Niech będzie błogosławiony Abram przez Boga

Najwyższego, Stwórcę nieba i ziemi! Niech będzie błogosławiony Bóg Najwyższy,
który w twe ręce wydał twoich wrogów! » Rdz 14,18n. Chleb i wino, jako

zapowiedź Ofiary doskonałej? Tak, odkąd została przelana Krew Baranka, na nic



już nie przydadzą się ofiary ze zwierząt, które ją tylko zapowiadały. Jedynie Msza
święta pozostaje Ofiarą miłą Bogu i przyjętą. « Pokornie Cię błagamy,

wszechmogący Boże, niech Twój święty Anioł zaniesie tę Ofiarę na ołtarz w
niebie przed oblicze boskiego majestatu Twego, abyśmy przyjmując z tego ołtarza
Najświętsze Ciało i Krew Twojego Syna, otrzymali obfite błogosławieństwo i łaskę

». Eucharystia, Obrzędy Mszy świętej, dz.cyt. s.30.Ten Chleb święty życia
wiecznego jest ciałem Jezusa Chrystusa pod postacią chleba. Ten Kielich wiekuistego

zbawienia jest jego Krwią pod postacią wina. Taka oto jest Ofiara Kościoła, którą
przekazał mu wraz z wiarą raz jeden nasz Pan Jezus Chrystus. Przekaz Wiarę i

Ofiarę swojemu Kościołowi, który On sam buduje na wyznaniu Piotrowym: « Ty
jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego ». Mt 16,16 Swięty Juda, sługa Jezusa

Chrystusa, brat zaś Jakuba Apostoła, o tym napisał bardzo zwięźle: « Umiłowani,
wkładając całe staranie w pisanie wam o wspólnym naszym zbawieniu, uważam za

potrzebne napisać do was, aby zachęcić do walki o wiarę raz tylko przekazaną
świętym…Wy zaś, umiłowani, budując samych siebie, na

fundamencie waszej najświętszej wiary, w Duchu Swiętym się módlcie i w miłości
Bożej strzeżcie samych siebie, oczekując miłosierdzia Pana naszego Jezusa
Chrystusa, które wiedzie ku życiu wiecznemu ». Jk 1,3.20n. « Raz jeden

przekazana Wiara i Ofiara » domagała się sukcesji apostolskiej, i ją otrzymała. I
ona jest żywa, a jej nazwą jest Tradycja,czyli Magisterium Kościoła, Stolica

Apostolska. Tojest wielka tajemnica wiary, Kościół także należy do niej. Nauka
Kościoła jest taka, że Jezus Chrystus był zawsze dostępny na ziemi, jako Syn Boży,
wraz z Ojcem swoim i Duchem Swiętym, choć Trójca Przenajświętsza nie objawiła
się jasno i wyraźnie. « Gdy jenak nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego,

zrodzonego z Niewiasty, zrodzonego pod Prawem, aby wykupił tych, którzy
podlegali Prawu, abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo. Na dowód tego, że

jesteście synami, Bóg wysłał do serc naszych Ducha Syna swegom który woła:
‘Abba, Ojcze’! A zatem nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem. Jeżeli zaś synem,
to i dziedzicem z woli Bożej » . Ga 4,4-7. Odtąd jest tylko jedna religia prawdziwa,

jest tylko jeden Zbawiciel świata, Jezus Chrstus, w Którym ludzie mogą być
pojednani z Bogiem. Todla nieustannego przedstawiania tej żywej Ofiary, Jezus
Chrystus ustanowił swój Kościół. Jest t Ofiara święta, Ofiara

czysta i nieskończonie doskonała, jest to Chleb życia wiecznego i Kielich
wiekuistego zbawienia. Jest to jednocześnie z ustanowienia i łaski Boga, ofiara

Kościoła Bożego. Tojest to, co św. Leon, Papież umocnił, przez dodanie słów, które
nazywają Melchizedeka najwyższym kapłanem, tak dobrze zapowiadającym
Jezusa Chrystusa i Jego Ofiarę doskonałą, że przewyższył nieskończenie wizję

żydowską uczonych w Piśmie i Faryzeuszów kapłaństwa i ofiary, i objawił religię
uniwersalną najpierw Abrahamowi a potem Prorokom, a w końcu Kościołowi
Chrystusa,Apostołom i Autorowi Listu do Hebrajczyków. Dlatego też należy



mieć nadzieję, że Bóg patrzy przychylnie na naszą ofiarę, jak patrzył na te ofiary
Abla, Abrahama i Melchizedeka, i że sam święty Anioł Boży zaniesie tę ofiarę
na ołtarz w niebie przed oblicze majestatu Trójcy Przenajświętszej: Ojca i Syna i

Ducha Swiętego. Wśród wymienionych wyżej postaci, nie ma Aarona, ani
żadnego z jego potomków, którzy po nim dziedziczyli Kapłaństwo ustanowione

pod Prawem przekazanym przez Mojżesza, brata Aarona. Należy niestety
stwierdzić razem z autorem ostatniej Księgi Starego Testamentu w Kanonie

chrześcijańskim, że to kapłaństwo zostało skorumpowane: « Syn powinien czcić
ojca, a sługa swego pana. Lecz skoro ja jestem Ojcem, gdzież jest cześć moja, a

skoro Ja jestem Panem, gdzież szacunek dla Mnie? To mówi Pan Zatępów do was,
o kapłani: Lekceważycie moje imię…Niechby ktoś spośród was raczej zamknął

drzwi świątyni, byście nie zapalali świateł na ołtarzu moim nadaremnie. Nie mam
Ja upodobania do was, mówi Pan Zstępów, ani Mi nie jest miła ofiara z waszej
ręki…Oto Ja poślę wam proroka Eliasza przed nadejściem dnia Pańskiego, dnia
wielkiego i strasznego ». Ml 1,6a.10.23. Do tego ostatniego wersetu jest w Biblii
Tysiąclecia, dz.cyt.s.1120: Jest to symboliczne imię dane przyszłemu prekursorowi

Mesjasza, św.Janowi Chrzcicielowi, który miał przyjść ‘w duchu i mocy Eliaszowej’.
I tak się też stało: Zachował Bóg jako ostatniego potomka Aarona, syna « pewnego

kapłana imieniem Zachariasz, z oddziału Abiasza, który miał żonę też z rodu Aarona,
a na imię było jej Elżbieta. Oboje byli sprawiedliwi wobec Boga i postępowali

nienagannie według wszystkich przykazań
i przepisów Pańskich. Nie mieli jednak dziecka, ponieważ Elżbieta była niepłodna;

oboje zaś byli już posunięci w latach ». Łk 1,5b-7. Dla Boga bowiem nie ma nic
niemożliwego. Urodził się im syn Jan, który wypełni swoją misję przekazania

Barankowi Bożemu grzechy świata do zgładzenia, o czym już wcześniej mówiliśmy.
W pewien sposób i on zapowiedział tę jedyną doskonałą Ofiarę, zapowiadając

jednocześnie że przyniesie ona Dar Ducha Swiętego dla wierzących w Chrystusa: «
On chrzcić was będzie Duchem Swiętym i ogniem ». Łk 3,16b W moim

przekonaniu, Jan Chrzciciel jako kapłan według obrządku Aarona zamyka Stary
Testament, a jako Diakon według obrządku Melchizedeka głosi Ewangelię o Jezusie
Chrystusie, Zbawicielu świata. Tewymienione i nie wymienione imiennie postacie

Starego Testamentu podobały się Bogu nie tylko ze względu na ofiary, jakie
ofiarowali, ale z powodu ich wiary, nadziei i miłości, jaką miały dla oczekiwanego

Mesjasza Jezusa Chrystusa. Czas, abyśmy przeszli do: « Suplices te rogamus,
omnipotens Deus, Pokornie Cię błagamy, wszechmogący Boże ». patrz wyżej.
Kiedy kapłan wypowiada tę modlitwę, pochyla się głęboko, ręce ma złożone i

położone na ołtarzu. Przed Soborem Watykańskim II, na te słowa « z tego ołtarza »,
kładł je następnie na każdej stronie korporału i całował ołtarz. Przy słowach zaś «

Najświętsze Ciało i Krew Twojego Syna » czynił znak krzyża nad Hostią i nad
kielichem. Na słowa: « obfite błogosławieństwo i łaskę », dawniej i



obecnie, kapłan czyni znak krzyża na sobie samym. Tamodlitwa jest tym
miejscem,czasem i stanem, « gdzie niebo i ziemia są razem ». Tytuł naszego
studium o Mszy świętej świetnie się tutaj odnajduje. Przez długi czas nie

rozwijano sensu tej wspaniałej modlitwy.A kiedy podejmowano się ją tłumaczyć
razem z resztą Kanonu, w VIII wieku, zauważono w niej taką głębię, że nie

ośmielono się powiedzieć, że ją zrozumiano. « Kto może zrozumieć – mówił Flore
– słowa tak głębokie, tak wspaniałe, tak zadziwiające; i kto może być godzien
mówić o nich jakby należało? Aby zrozumieć, co one oznaczają, zdumienie i

zadumanie są tutaj bardziej na miejscu niż jakaś dyskusja ». Pierre Lebrun, Les
Explications des Prières de la Messe, dz.cyt. s.409. Późniejsi pisarze będą prawie że

tylko kopiować tę wypowiedź. Papież Innocenty III powiedział, słowa te są tak
głębokie, że ludzka inteligencja z wielkim trudem może ledwie dotknąć ich sensu.
Biorąc rzczywiście dosłownie, oznaczałoby to, że te rzeczy święte z tego ołtarza,

tutaj na ziemi miałyby być, jako święte skarby przetransportowane do nieba.
Jednocześnie przecież, jako sakrament ciała i krwi Jezusa Chrystusa, który
przychodzi do nas w Komunii świętej, i pozostaje tam przez jakiś czas pod

postaciami chleba i wina, nie powinny być zniszczone. Jest więc w tej modlitwie,
jakby prośba o coś, co jest niemożliwe: Albo ta Ofiara znajdzie się w niebie, więc

jak będziemy mogli przyjąć z tego ołtarza na ziemi Najświętsze Ciało i Krew
Jezusa Chrystusa? « Jedynym rozwiązaniem byłoby, aby niebo i ziemia były razem!
». Bóg bowiem może to sprawić, aby one były w nas po przyjęciu Komunii świętej!

I o to, zdaje się chodzi w tej modlitwie. Uprosić tę łaskę zjednoczenia nieba z
ziemią, ludzi z Bogiem Ojcem przez Chrystusa w Duchu Swiętym! Cud

przeistoczenia chleba i wina w Ciało i Krew Pańską, który by spowodował
następny cud zjednoczenia nieba i ziemi, i spraw boskich ze sprawami ludzkimi,
jak to głosi Orędzie Paschalne? Ten kto pisał tę modlitwę widocznie tak właśnie
przeżywał Mszę świętą i Komunię świętą. Duch Swięty zaś chciał, aby to zostało
włączone do Kanonu a Kościół to potwierdził, i tak jest przez wieki, aż do teraz.
Zadziwienie i zadumanie nad tą modlitwą: Supplices rogamus, omnipotens Deus,

niech więc nadal trwa! Zaprojektować większe i bardziej wzniosłe tajemnice nie jest
to możliwe. « My, kapłani, jesteśmy zobowiązani, aby odsłonić to i

kontemlować tę jedność nieba i ziemi, która znajdzie się daleko poza zasięgiem
większości wiernych, i to powoduje tylko, że mamy obowiązek składania Bogu

wielkiego uwielbienia : « Nie ma więc w tej modlitwie nic z myślenia, które nasz
rozum byłby zdolny pojąc, lecz objawienie o czymś « niezrozumiałyn,

niepojętym i cudownym, jak powiedział Papież Pius V,i to jest wszystko, co na jej
temat powiedział. Ives z Chartres zaś dodał: zobaczyłem jakieś cuda niepojęte, które
muszę uznać, aby już nie pytać więcej, lecz krótko powiedzieć, że to « tutaj

jest samo serce sakramentu wiary », i warto o tym pomyśleć, «i iść dalej głęboko
nie może być zbyt bezpieczne ».



Uwielbienie w ciszy tego wszystkiego, czego nie możemy zrozumieć. Inteligencja
nasza nie sięga te wielkiej tajemnicy zwanej tajemnicą par excellence, rozważać o

niej nie jest dla wszystkich. Ale wszyscy mogą wielbić Jezusa Chrystusa obecnego
na ołtarzu , i we wszystkich krajach, gdzie im się podoba. Jednak według tych

przepisów, należy rozważyć wartość każdej kadencji modlitwy, aby znać dokładne
znaczenie tego, co się wypowiada. Kościół wierzy, że sam Jezus Chrystus jest godny
prezentacji prezentów tak świętych. On wyraża nadzieję, że ktoś je Bogu przedstawi
tak jak się to należy, aby Ofiara mogła być Jemu przyjemna, ten właśnie Swięty Dar
otrzymany od swego Zbawiciel. Tę tęsknotę Kościół uczynił pragnieniem świętym,

aby powiedzieć: Supplices Terogamus omnipotens Deus,
Pokornie Cię błagamy, wszechmogący Boże. Panie Boże, jesteś wszechmocny,
potężny. A teraz Kościół ma prośbę, aby Dary Ofiarne przeistoczone w Ofiarę

Najświętszą, ktoś zaniósł na Ołtarz w niebie. Pełen szacunku dla Jezusa Chrystusa,
Syna Bożego, nie odważą się powiedzieć, aby to On sam: Jezus Chrystus, Twój Syn,
to po prostu uczynił, to Ciało Najświętsze i tą Krew Najcenniejszą tam poniósł
i tam Je przedstawił. Więc, co mówi? « Niech Twój święty Anioł to zrobi! Niech on,
na Twój rozkaz wszechmogący Boże « zaniesie tę Ofiarę na Ołtarz w niebie ». Tak,

niech się tak stanie przez ręce « świętegoAnioła Twego ».Ale jakiż stworzonyAnioł
Pański byłby tego godny?

Przedstawione Dary Ofiarne Przeistoczone w Najświętsze Tajemnice, jedynie
Najświętszy może przedstawić Najświętszemu przez własne ręce, to może być

jedynie autoprezentacja. « Prosimy, aby Święty Anioł », przedstawia i oznacza
Anioła par excellence, Anioła Wielkiej Rady,Anioł Przymierza, o którym
napisał prorok Malachiasz: « a potem nagle przybędzie do swej świątyni Pan,
którego wy oczekujecie, i Anioł Przymierza, którego pragniecie ». Ml 3,1b.

Przypis Biblii Tysiąclecia, dz.cyt. s.1119 podaje: Anioł Przymierza – jest to Mesjasz,
przychodzący na sąd Boży. TymAniołem, o którego prosi Kościół w tej modlitwie
jest Nasz Chrystus - Pan. Starożytna liturgia według Konstytucji Apostolskiej nie
pozostawia, co do tego wątpliwości: bo wyraźnie powiedziane jest: Słowo Boga,
Anioł twój Wielkiej Rady, twój Pośrednik. To również przez szacunek dla Niego,
Kościół nie ośmielił się nazwać wyraźnie Jezusa Chrystusa, w tym momencie

Jego Ofiary, jak przez ten jedyny sposób tego słowa, « TwójAnioł ». Słowo “Anioł”
oznacza “posłany”. Inne słowo: Apostoł znaczy tak samo “posłany”. Autor Listu
do Hebrajczyków tak o Nim pisze: « Dlatego, bracia święci, uczestnicy powołania

niebieskiego, zwróćcie uwagę na Apostoła i Arcykapłana naszego wyznania, Jezusa,
bo On jest wierny Temu, który Go uczynił, jak i Mojżesz w całym Jego domu ». A

więc Anioł=Apostoł, Jezus Chrystus został posłany i namaszczony na tego
Arcykapłana dóbr wiecznych. Jest to Mesjasz, który w Sobie samym łączy niebo z

ziemią, a sprawy boskie ze sprawami ludzkimi: więc całkiem słusznie w tej
modlitwie, w samym sercu Mszy świętejm,



Kościół nazywa Jezusa Chrystusa: Świętym Aniołem, bo jako Arcykapłan sam
tylko godzien jest, aby to uczynić przed Boskim Majestatem, o co Kościół prosi.
Ołtarz w niebie, gdzie jest oblicze Majestatu Bożego. Z kolei my teraz w Kościele
pragniemy, z tego samego Ołtarza, gdzie ten Anioł przeniósł Najświętsze Ciało i

Krew, otrzymać obfite błogosławieństwo i łaskę, przyjmując jako Pokarm te
Swiętości, zgodnie z poleceniem Zbawiciela. « Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja

żyję przez Ojcam tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie ». J 6,57
Uczestnicząc w Sakramencie ołtarza naszych świątyń, Kościół pragnie

uczestniczyć w łaskach ołtarza w niebie. Są to dwa dobrze oznaczone ołtarze;
wzniosły ołtarz tutaj na ziemi i niewidzialny ołtarz, które jest w niebie. Pierzwszy,
który widzisz i drugi, którego nie widzisz.Swięty Ireneusz mówi o tych dwóch

ołtarzach, a święty Augustyn każe je doskonale odróżnić. Mówi on o dobrym i
złym podejściu do ołtarza, który jest ziemski, bo można do niego źle

przystępując odrzucić ołtarz niewidoczny i niebieski, a to stamtąd dopiero się
zbliżają, i przychodzą do nas « niebiańskie błogosławieństwa ». Obecność Boga

jest źródłem wszelkich łask. Nie można zbliżyć się do niebiański tronu, bez
otrzymania obfitego błogosławieństwa. Jeśli ofiary starotestamentalne nie były w
stanie same z siebie przyciągnąć tego błogosławieństwa, to ciało i krew Jezusa

Chrystusa, przedstawione wobec majestatu Boga Ojca, jako słodki zapach,
przyciągają same z siebie wszystkie błogosławieństwa i wszystkie łaski.

Ci, którzy to ciało i krew pożywają, otrzymują bardzo wielkie i głębokie
zjednoczenie z wiarą i miłością w nadziei posiadania udziału w chwalee

niebieskiej. Kościół prosi o te wszystkie niebiańskie błogosławieństwa i łaski.
Niebiańskie błogosławieństwa i wszystkie łaki otrzymujemy po to, any wypełniać
nasze obowiązki i zadania, i otrzymać wszystkie znaki Bożej opieki. Ale wśród

wszystkich niebiańskich błogosławieństw, łaska uświęcająca nas jest darem
największym i najważniejszym, który musimy strzec i pomnażać jak najbardziej.

Zakończenie Kanonu, czyli Modlitwy Eucharystycznej.

Przyjmując, w następnej Części Mszy świętej z tego widocznego ołtarza ciało
Jezusa Chrystusa Twojego Syna, wierzymy, że to dzięki Ofierze Jego złożonej za
nas na krzyżu nie możemy zostać odrzuceni od tego niewidzialnego ołtarza w

niebie, ale ufamy, że zostaniemy napełnieni Jego niebiańskimi
błogosławieństwami i łaskami, dlatego czynimy ten znak krzyża kończąc tę

modlitwę. Z kolei prosimy o dostęp do tych błogosławieństw i łask dla tych,
którzy nie będą mogli już przyjąć tego Najświętszego Sakramentu razem z nami,

ci wszyscy, « którzy przed nami odeszli ze znakiem wiary i śpią w pokoju



».Eucharystia, Obrzędy Mszy świętej, dz.cyt. s.30. Przed przeistoczeniem i
konsekracją prosiliśmy Boga o pomoc dla ludzi żyjących jeszcze na tym świecie,

ponieważ możemy pracować razem, oni zaś mogą zapewnić kapłanowi Dary
Ofiarne, które z Nim i przez Niego przedstawiają Bogu, aby się stały ciałem i

krwią Najświętszej Ofiary Jezusa Chrystusa. Jego łaski zaś pomagają im
przygotować się do udziału w Komunii św.Ale w odniesieniu umarłych jeszczew
samym Kanonie nie było żadnej modlitwy. Stanie się to teraz, że Kościół błagać

będzie Boga o pomoc dla nich po przeistoczeniu i konsekracji; pragnie on
wybłagać dla nich udział w owocach Ofiary Jezusa Chrystusa i ofiary Kościoła: «

Pamiętaj, Boże, o swoich sługach i służebnicach, którzy przed nami odeszli ze
znakiem wiary i śpią w pokoju. Błagamy Cię, daj tym zmarłym(wymienionym

imiennie) oraz wszystkim spoczywającym w Chrystusie udział w Twojej radości,
światłości i pokoju ». Eucharystia, Obrzędy Mszy świętej, dz.cyt.s30 Kapłan prosi
więc za nich w tym czasie, kiedy Jezus Chrystus jest obecny na ołtarzu.Wszystkie

wcześniejsze modlitwy, ponieważ

Dotyczyły Swiętych, odwoływały się do ich zasług i modlitw: « Przez ich zasługi i
modlitwy otaczaj nas we wszystkim swoją przemożną opieką ». Oni też przed

nami odeszli ze znakiem wiary i śpią w pokoju. Lecz oni już cieszą się
udziałem w Bożej radości, światłości i pokoju. Za chwilę zaś, po tej moditwie za
zmarłych, Kościół będzie jeszcze raz o nich wspominał, prosząc, abyśmy, ufający
w Boże miłosierdzie, mogli mieć udział we wspólnocie z nimi. Jest więc czymś

zrozumiałym i logicznym to, że Kościół próbuje się modlić za zmarłych, polecając
ich Bożej pamięci, która sprawia, że ludzie zmarli w miłości Boga, zasługują na
miano jego sług i służebnic. Są umarli, ponieważ pozostawili ten świat, ale czy

cieszą się już pełną chwałą Boga? Spoczywają w Chrystusie, ponieważ odeszli ze
znakiem wiary katolickiej, ale czy doszli już do celu, jakim jest zbawienie dusz?

Są w końcu na wysokości swoich pragnień. Czy Ofiara
Chrystusa i Kościoła nie jest także i dla nich jeszcze owocna? Kościół zdecydował

modlić za nich, podobnie jak prosimy o wstawiennictwo i modlitwę tych, o
których Kościół jest przekonany, że należą już do Grona Swiętych.

Kościół, zgodnie z Pismem świętym nie zaleca modlić się zatych, którzy
umierają bez wiary, działającej przez miłość, mówi Święty Augustyn. « Istnieje

taki grzech, który sprowadza śmierć. W takim wypadku nie polecam, aby się
modlono ». 1J 16b. Przypis Biblii Tysiąclecia, dz.cyt. s.11391 podaje: Grzech,
który sprowadza śmierrć – to zapwne grzech przeciwko Duchowi Swiątemu,

przeciwko prawdzie, głoszonej przez Apostołów. Swięty Jan nie zabrania modlić
się za odstępców, ale i nie zaleca. Ale od starożytności był stan środkowy

pomiędzy tymi, którzy żyją jeszcze na ziemi i tymi, którzy już doszli do celu



swej wiary: zbawiając swą duszę. « My zaś nie należymy do odstępców, którzy
idą na zatracenie, ale do wiernych, którzy zbawiają swą duszę ». Hbr 10,39. Ten

stan pośredni składa się z tych, którzy umierają w wierze, w miłości Boga, w
świętych obcowaniu, ale jeszcze nie mogą cieszyć się chwałą, i potrzebują

modlitwy Kościoła lub dlatego, że nie odpokutowali wszystkich kar doczesnych
za grzechy śmiertelne, których wieczna kara została im odpuszczona w

sakramencie pokuty, albo dlatego, że są jeszcze winni innych usterek, które muszą
być poddane odpokutowaniu. « Bóg nasz bowiem jest ogniem pochłaniającym».

Hbr 12,29 Przypis Biblii Tysiąclecia, dz.cyt. s. 1370 podaje:
Sens: sprawiedliwość Boża jest groźna dla odstępców. Mówiliśmy już o aluzji św.

Pawła do prawdy o czyśćcu: « Ten, którego dzieło wzniesione na fundamencie
przetrwa, otrzyma zapłatę; ten zaś, którego dzieło spłonie, poniesie szkodę; sam

wprawdzie ocaleje, lecz tak jakby przez ogień ». 1Kor 3,14n. Wnet potem pisze on:
« Sumienie nie wyrzca mi wprawdzie niczego, ale to mnie jeszcze nie

usprawiedliwia. Pan jest moim sędzią…, który rozjaśni to, co w ciemnościach
ukryte i ujawni zamiary serc. Wtedy każdy otrzyma od Boga to, na co zasłużył ».

1Kor 4,4.5b. Kościół więc dla obu tych stanów, jeszcze żyjących i wirnych
zmarłych powinien ofiarować Bogu modlitwy i ofiary. Jednych i drugich

wiernych uważamy za członków Ciała Jezusa Chrystusa, ale ich prace muszą być
oczyszczone przed wejściem do wiecznego domu,który jest otwarty tylko dla tych,
którzy są w pełni oczyszczeni ze wszystkich pozostałości grzechu. Kościół modli
się więc teraz podczas Mszy świętej za tych, którzy umarli ze znakami wiary; po
otrzymaniu chrztu, który jest sakramentem wiary; po praktykowaniu religii, oraz

biorąc pod uwagę ostatnie chwile znaków życia wiary chrześcijańskiej, żywej
miłości. « DORMIUNT IN SOMNO PACIS, śpią snem pokoju ». Kościół, wzorem

Chrystusa,śmierć tych ludzi nazywa snem. « A wszyscy płakali i żałowali jej.
Lecz On rzekł: Nie płaczcie, bo nie umarła, tylko śpi ». Łk 8,52. Ich śmierć

nazywa snem pokoju, bo zmarli w komunii z Chrystusem i Kościołem,
który zawsze był nazwany miejscem pokoju. Odchodzimy z tego świata w pokoju,

gdy opuszczamy go pojednani przez sakrament pokuty. Kościóg ogarnia w tej
modlitwie wszystkich, którzy spoczywają w Chrystusie Jezusie. Mając nadzieję, i

polecając szczególnie niektóre z osób, którym zawdzięcza więcej niż innym,
Kościół chce również modlić się za wszystkich wiernych, za ogół, w pewnym

porządku, mówi św.Augustyn,wynikającym z obowiązków: dzieci względem
rodziców, rodzice względem dzieci, przyjaciele i znajomi, poszukujący pomocy i

opuszczeni, których potrzeby są uzupełniane przez naszą wspólną matkę: Kościół,
pełną miłości dla swoich dzieci. Od pierwszych wieków Kościół, odczytując Pismo
święte z Księgi Machabejskiej zauważył, że to święta i dobra jest myśl: Modlić się

za umarłych, okazywać im duchową opiekę i pomoc, ofiarować modlitwy za
zmarłych, i składać w ich intencji Najświętszą Ofiarę.



Juda Machabeusz, nie zostawił bohaterów walki, którzy ulegli słabości grzechu
przed swoją śmiercią, bez tego rodzaju pomocy: « Wszyscy zaś wychwalali Pana
sprawiedliwego Sędziego, który rzeczy ukryte czyni jawnymi, a potem oddali się
modlitwie i błagali, aby popełniony grzech został całkowicie wymazany...-była to
myśl świętaa i pobożna. Dlatego właśnie sprawił, że złożono ofiarę przebłagalną

za zabitych, aby zostali uwolnieni od grzechu ».2 Mch 12,41n.45b. Przypis Biblii
Tysiąclecia, dz.cyt. s.530 podaje: Pobożna modlitwa za zmarłych; uwolnieni –
podstawa do nauki o czyśćcu jako karze wprawdzie pośmiertnej, lecz mającej

koniec. Kościół był ostrożny, w podejmowaniu modlitwy za zmarłych, której
nie było w synagogach żydowskich. Chciał się modliś za tych co razem

przedtem z kapłanem izgromadzeniem składali Bogu Najświętszą Ofiarę. Tam
nigdy nie było liturgiai, w której nie byłoby pamięci modlitewnej o tych, którzy
odeszli do wieczności. Sw. Cyryl z Jerozolimy w połowie IV wieku, w swojej
piątej katechezie polecił nowo ochrzczonym konieczność stałej modlitwy za

zmarłych w czasie liturgii. « Modlimy się, mówił za tych wszystkich, którzy
odeszli z tego świata z naszej wspólnoty, wierząc, że ich dusze są poddane

szczegółowemu badaniu, i bardzo wielką ulgę w modlitwch ofiarujemy dla nich,
zwłaszcza w świętej i wspaniałej Ofierze na ołtarzu. Ten święty Doktor Kościoła

kładzie duży nacisk w tej kwestii, i Eustratius, kapłan z Konstantynopola w
szóstym wieku, powołując się na jego katechizm, dołącza również kilka innych

argumentów za użytecznością modlitw i ofiar za zmarłych.

Sw. Chryzostom i św.Augustyn zapewniają nas, że zwyczaj ten pochodzi od
Apostołów. Kościół zwraca uwagę na miejsce lub stan, gdzie ofiara złożonej

modlitwy przynosi zmarłym ochłodę, światło i pociechę i pokój, kiedy jeszcze
doznają cierpień na swej duszy – zasłużonych kar. I mimo, że nie tracą wiary i

zaufania do Boga, pamięć na ich grzechy, i wszystkie zaniedbane okazje i środki
nie podjętej w życiu doczesnym pokuty, wiedzą, podoba się Bogu, aby je

przetestować, umieścić je w stanie ciemności i oczyszczenia, które są konieczne,
aby poprosić o miejsce światła i pokoju. Gdziekolwiek one są one poparte nadzieją,

że ich przygnębienie się skończy, każ nam prosić Boga, aby dał im łaskę przyjąć
ten stan cierpienia, aby weszli w końcu do miejsca ochłody obiecanego, gdzie nie
będzie więcej łez, ani płaczu lub czegoś podobnego, do krainy światła i pokoju,

gdzie ciemność i smutek są zakazane. Pisarze kościelni często mówili o tym stanie
smutku, przygnębienia, splątania, i o rodzaju męki, w którym dusze, które mogą
odpokutować za swoje grzechy. Bo trzeba wziąć pod uwagę, że Jezus Chrystus,
sama niewinność, którego miłość zawsze była doskonała, został zatrzymany w
stanie i w miejscu, gdzie był w udręce tak strasznej, że do Odwiecznego Ojca

powiedział: Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił? Jeśli On, nasz Zbawiciel
przechodził przez tego rodzaju « stan duszy » ; gdzie pojawiła się już w Ogrójcu

w tej walce dla Niegopotrzeba



umocnienia, że « Wtedy ukazał Mu się anioł z nieba i umacniał Go ». Łk 22,43
To, coż powiedzieć i pomyśleć o tak wielu sytuacjach, gdzie dusze wiernych w

miłości, której daleko do doskonałości, potrzebują pomocy, aby odpokutować za
swoje grzechy, dlatego trzeba, aby Kościół, poprzez swoje modlitwy przynosił im
pewne pocieszenie. PER CHRISTUM Dominum Nostrum. Kościół prosi, aby ta

łaska przyszła przez Jezusa Chrystusa , naszego Pana, który zstąpił do pekieł, aby
wyciągnąć stamtąd sprawiedliwe dusze i zaprowadzić je do nieba.

Sprawiedliwość, która charakteryzuje te dusze, jak również i nas żyjących jeszcze
na ziemi, nie jest od nas, lecz jest darem Chrystusowym, jest łaską Bożą, kttóra jest

do zbawienia koniecznie potrzebna. Łaska sprawiedliwości charakteryzuje
człowieka Psalmów. « Sprawiedliwi, weselcie się w Panu i wysławiajcie Jego święte
imię ». Ps 97,13 Czy tuż przedtem: « Swiatło wschodzi dla sprwiedliwego

i radość dla ludzi prawego serca ». Ps 97,12 Lub jeszczewcześniej:
« Pan miłuje tych, co zła nienawidzą, On strzeże życia swoich świętych. Ps 97,11.
Czyli sprawiedliwi tylko są świętymi i świętymi mogą być tylko sprawiedliwi. «
Kto grzeszy, jest dzieckiem diabła, ponieważ diabeł trwa w grzechu od początku.
Syn Boży objawił się po to, aby zniszczyć dzieła diabła. Każdy, kto naodził się
z Boga, nie grzeszy, gdyż trwa w nim nasienie Boże; taki nie może grzeszyć, bo
się narodził z Boga ». 1J 3,8n. Tesłowa poprzedza werset: « Dzieci, nie dajcie się
zwodzić nikomu ; kto postępuje sprawiedliwie, jest sprawiedliwy, tak jak On jest

sprawiedliwy ». 1J 3,7.

« Bo Pan jest sprawiedliwy, kocha sprawiedliwość; ludzie prawi zobaczą Jego
oblicze ». Ps 11,7 « Pan jest dobry i prawy: dlatego wskazuje drogą

grzesznikom…Pan przyjaźnie obcuje z tymi, którzy się Go boją, i powierza im
swoje przymierze ». Ps 25,8.14. Człowiek Psalmów nie idzie za radą wystąpnych,

nie wchodzi na drogę grzeszników, bo « Pan uznaje drogę sprawiedliwych, a
droga występnych zaginie ». Ps 1,6. Tutaj trzeba nam się dobrze zastanowić nad

pewnym problemem, który wydaje się być paradoksalnym. Chodzi o wyżej
cytowane fragmenty Pisma świętego, a możnaby ich cytować dziesiątki, a nawet

setki, w zrozumieniu następnej modlitwy, którą każe kapłanom wypowiadać
Kościół na zakończenie Kanonu: « Również nam, twoim grzesznym sługom,

ufającym w Twoje miłosierdzie, daj udział we wspólnocie z TwoimiApostołami i
Męczennikami …i wszystkimi Twoimi Swiętymi ; prosimy Cię, dopuść nas do ich

grona nie z powodu naszych zasług, lecz dzięki Twojemu przebaczeniu ».
Eucharystia, Obrzędy Mszy świętej, dz.cyt. s.30n.

Kiedy kapłan mówi : Nobis quoque peccatoribus, uderza się w pierś swoją prawą
dłonią. Jest to gest, który w naturalny sposób wyraża poczucie człowieka

grzesznego i winnego. O tym już była mowa na początku Mszy świętej. NOBIS
quoque PECCATORIBUS? Nas grzeszników? Według świętych tekstów wyżej

cytowanych z Pisma świętego i Liturgii Msszy świętej, gdzie zaraz po



przeistoczeniu były słowa: « Boże, Ojcze, my Twoi słudzy, oraz lud Twój
święty…itd. », zaskakujące jest ta końcówka Kanonu, « Również nam, Twoim

grzesznym sługom…itd. ». Trzeba nam zauważyć kontekst tej modlitwy, aby nie
okazało się, że przeciw Bogu świadczymy i to w tak uroczystym momencie

Molitwy Eucharystycznej.

Po zapytaniu o stan dusz w czyśćcu cierpiących, które Bóg doświadcza jeszcze
swoją sprawiedliwości, zanim da im szczęśliwą siedzibę świetle wiecznego życia,
kapłan przeżywa tę świadomość swojej niedoskonałości, bo może nawet podczas
tego Kanonu był « myślą i sercem daleko od Pana, a czcił Go tylko wargami ».
Jeżeli rzeczywiście będziemy prosić o wieczne szczęście dla dusz w czyśćcu

przeżywających tęsknotę za « Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga
oglądać będą » Mt 5,8, to jakby mieli nie wzdychać za tą nieocenioną łaską, ufając

Bożemu miłosierdziu? Kapłan doświadcza swojej niegodności wobec tej
Najświętszej Ofiary, uderzając się w pierś, naśladując celnika z Ewangelii, o

którym Pan Jezus powiedział, « że ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie
tamten ». Łk 18,14. Drugie pouczenie dał nam ten sam Jan Apostoł, który – jak
to wyżej już cytowaliśmy – napisał: « Każdy, kto narodził się z Boga, nie grzeszy,
gdyż trwa w nim nasienie Boże » (Przypis Biblii, dz.cyt. s.1389 podaje : Tj. łaska

uświęcająca), wcześniej pisze tak : « Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, to
samych siebie oszukujemy i nie ma w nas prawdy…Jeśli mówimy, że nie

zgrzeszyliśmy, czynimy Go kłamcą i nie ma w nas Jego nauki ». 1J 1,8.10. Zaś
pośodku tych dwóch wersetów umieścił on rozwiązanie problemu: « Jeśli

wyznajemy nasze grzechy, Bóg jako wierny i sprawiedliwy odpuści nam je i
oczyści nas z wszelkiej nieprawości. » 1J 1,9. A jeszcze wcześniej: « a krew

Jezusa, Syna Jego oczyszcza nas z wszelkiego grzechu ». 1J 1,7b. Drugim członek
kontekstu są Swięci. Prosimy o udział we wspólnocie z doskonałymi, o

dopuszczenie nas do ich grona. Byłoby zuchwałością zapomnieć tutaj, że stoimy
wciąż przed Majestatem Boga w Trójcy Swiętej jedynego. Nie chodzi więc tutaj o

jakąś winę grzechu ciężkiego, czy śmiertelnego – nie daj Boże! – lecz o wyraz
świadomości, że nie jeteśmy tutaj z powodu naszych zasług, lecz dzięki Bożemu

miłosierdziu i przebaczeniu. Wiemy też i pamiętamy na słowa Pana Jezusa: «
Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się bądzie; a komu wiele zlecono, tym

więcej od niego żądać będą ». Łk 12,48b. Tesłowa kończą fragment Ewangelii,
który nie pozostawia wątpliwości, że chodzi o nas kapłanów Kościoła, podobnie

jak w tej tutaj modlitwie. My reprezentujemy Boga, chociaż jesteśmy grzesznikami,
w tym znaczeniu, o jakim wyżej powiedzieliśmy. Mamy zaszczyt być jego sługami,
i mamy nadzieję, że jak przed konsekracją i przeistoczeniem Darów Ofiarnych, tak
i teraz dane nam będzie skorzystać z Jego łaski, bo ufamy Jego wielkiej dobroci,
jak Daniel, o którym już była mowa, ale przypomnijmy: « Gdy jeszcze mówiłem i

modliłem się, wyznając grzechy swoje, swojego narodu,



Izraela, i składając przed Panem, Bogiem moim, swe błagania… ». Dn 9,20. To
nie jest przez zaufanie do własnej prawości, przyjęta była modlitwa; ale z uwagi na

mnogość miłosierdzia Bożego. Przed konsekracją już zaczęło się upamiętnienie
świętych obcowania, w którym trzeba było zapewnić powszechną ofiarę nieba i

ziemi, jako Dary Ofiarne. Obecnie dane nam jest wspomnieć świętych w momencie,
kiedy już nie ziemskie Dary, lecz Najświętszą Ofiarę Chrystusa i Kościoła mamy

przed oczami wiary, dlatego nasza prośba do Boga, w Trójcy Swiętej jedynego, jest
cała w Jezusie Chrystusie, anszym Panu, przez którego Ty,Boże « wszystkie te

dobra ustawicznie stwarzasz, uświęcasz, błogosławisz i nam ich udzielasz.
Perspektywa ziemi złączonej z niebem, otwiera się na wizję

nowego nieba i nowej ziemi, gdzie będzie mieszkała sprawiedliwość, jak czytamy
w Drugim Liście św. Piotra Apostoła : « Oczekujemy jednak, według obietnicy,

nowego nieba i nowej ziemi, w których będzie mieszkała sprawiedliwość ». 2P 3,13.
Chcemy, pragniemy i prosimy, abyśmy mogli znaleźć się pośród tych osób, których
imiona tylko w małej bardzo licznie wymieniamy, które przez swoje świadectwo

śmierci za wiarę, czyli męczeństwa wykazały, że Zbawiciel uczynił ich uczestnikami
swojej doskonałej miłości, ponieważ jak sam powiedział : « Nikt nie ma większej
miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół
swoich ». J 15,13. Zdobyli oni także tę różnicę przez przelanie krwi, co stanowi
bardziej doskonale upodobnienie się do Jezusa Chrystusa, który dokonał tego na
krzyżu, i jeszcze raz teraz w swojej ofierze na ołtarzu w sposób mistyczny. Choć

jesteśmy przyzwyczajeni do wzoru świętych męczenników, jednak wszyscy
święci poświęcili na swój sposób ich życie dla Boga i cieszyć się mogą teraz

niebiańską chwałą, możemy i my także nazwać się świętymi, jeśli wszystko czynimy
z miłością i dla miłości, pokornie wobec i dla Boga, aby zostać przyjętymi w ich
społeczności. Ale zawsze dzieje się to nie przez nasze zasługi, lecz dzięki Bożej

łaskawości i przez zasługi krzyża Jezusa Chrystusa, naszego Pana.
Do Soboru Watykańskiego II, kapłan wypowiadając słowa: « uświęcasz, ożywiasz,
błogosławisz » robił przy tym trzy znaki krzyża nad Hostią i Kielichem z Krwią
Pańską. Nie robił znaku krzyża, mówiąc: « wszystkie te dobra stwarzasz, i
nam ich udzielasz, bo wszystko zostało stworzone przez Jezusa Chrystusa, jako
Mądrość Ojca, Odwieczne Słowo, a nie jako Wcielony i Ofiarowany na krzyżu,
Syn Człowieczy. Dobra stworzenia wyprzedzają dobra odkupienia. Regeneracja,
nowe stworzenie pochodzi od krzyża, obejmuje « nowe niebo i nową ziemię » i
nowe narodziny z Boga, przez Chrystusa w Duchu Swiętym. Kończąc Kanon

zaznaczamy dlaczego skierowaliśmy do Boga wszystkie nasze prośby przez Jezusa
Chrystusa. On jest Słowem, przez Który Bóg Ojciec wszystko stwarza i daje nam

przez niego wszystkie produkty ziemi i wszystkie łaski nieba. To przez Jezusa
Chrystusa, bez naszego udziału Bóg Ojciec stworzył wszystko,a przy udziale

naszej pracy otrzyliśmy chleb i wino stające się przez



moc Ducha Swiętego Ciałem i Krwią Jezusa Chrystusa. Duch Swięty unosił się
nad wodami nie tylko w na początku świata, aby stworzyć go wraz z Ojcem i
Synem Bożym, ale także poprzez ciągłe odnawianie i podejmowanie dzieła

stworzenia każdego roku, aż do nowego zboża i nowego winogrona; co oznacza
powiedzieć: Trójca Przenajświętsza troszczy się o nas, ludzi, cały czas, poprzez

wieki. Od dudziestu prawie wieków mamy Najświętszą Ofiarę Jezusa Chrystusa,
gdzie te dary doczesne przynisione do ołtarza zostają oddzielane od wspólnego

powszedniego użytkowania, aby mogły być Najświętszą Ofiarą poprzez
przeistoczenie i konsekrację tych świętych darów. Toprzez krzyż Chrystusa w

Duchu Swiętym, Bóg daje życie nowe, zmieniając te Dary Ofiarne w Najświętsze
Ciało i drogocenną Krew Jego, które są prawdziwym pokarmem na życie wieczne,

VIVIFICAS, ożywiasz. To przez krzyż Jezusa Chrystusa i ożywczy Dar Duchaa
Swiętego Bóg Ojciec kładzie na ten Chleb życia, który zstąpił z nieba,

błogosławieństwa niebiańskie, a pod wpływem tego Chleba tak błogosławionego,
daje nam w Komunii świętej nasza nową prawdziwa naturę dzieci Bożych.

BENEDICIS I PRAESTAS NOBIS, błogosławisz i nam ich udzielasz.
Przestrzegamy tutaj powszechnie wyjaśnienia najwcześniejszych pisarzy, a

zwłaszcza w tym miejscu, trzeba było pożyczyć ich języka, bo uważa się, że nie
zostały one wprowadzone do Kanonu w tym samym znaczeniu, jak błogosławienie

nowych owoców lub baranka paschalnego, czy wody, czy tzw. Elogium, czyli
chleba podawanego tym, którzy nie uczestniczyli w Komunii świętej. Tutaj:

benedicis, oznacza konsekrację i przeistoczenie, co jest zupełnie wyjątkowym
dziełem Boga w czasie każdej Mszy świętej.

PER IPSUM, CUM IPSO, et IN IPSO TIBI DEO PATRI OMNIPOTENTI, in
UNITATE SPIRITUS SANCTI, OMNIS HONOR et GLORIA PER OMNIA

SÆCULA SAECULORUM. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie,
Boże, Ojcze wszechmogący, w jedności Ducha Swiętego, wszelka cześć i chwała,

przez wszystkie wieki wieków. Amen.

To także przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie Bogu składamy cześć i
chwałę. Tutaj również przed Soborem Watykańskim II były przez kapłana czynione
znaki krzyża: trzy przy odniesieniu do Chrystusa, i dwa ostatnie, jeden do Boga

Ojca i jeden do Ducha Swiętego. Dzięki Niemu, najpierw jako prawdziwemu
Pośrednikowi między Bogiem i ludźmi. Jezus Chrystus jest bowiem prawdziwym
Bogiem i prawdziwym człowiekiem. Bóg odbiera chwałę, jako Bóg Ojcec przez
Syna Bożego, a Syn od Ojca, w jedności Ducha Świętego. Kapłan wypowiada

ostatnie słowa na głos, tak aby wszyscy zgromadzeni mogli odpowiedzieć: AMEN,
a tym samym kończy się Kanon Mszy świętej. AMEN. ToAmen, które Kościół
wypowiada, oznacza, że jest to prawda. Wierni wypowiadają podsumowanie tej

wielkiej tajemnicy, za zgodą ich wiary, jako « Uzasadnione ». Modlitwy
uzasadnione są wyznaczone przepisami prawa i zasadami Kościoła. Te ostatnie



pięć znaków krzyża obecnie nie są wykonywane. Trzeba jednak pamiętać, że
rozumie się wciąż że Ofiara Chrystusa mistyczna jest nierozdzielnie złączona z

Ofiarą krzyżową. Zredukowanie ilości znaków krzyża we Mszy świętej, nie
oznacza wcale poniejszenia tej więzi, Najświętsze Ciało i Krew w Kielichu
zawierają ten samego Jezusa Chrystusa, który poświęcił się i ofiarował na

krzyżu.

Kiedy czyniono znaki krzyża w czasie wymieniania imienia Boga Ojca i Ducha
Świętego, Osób Boskich, które nie są osobiście zjednoczone z Najświętszym

Ciałem i drogocenną Krwią, to nie czyniono tych znaków krzyża nad Postaciami
Konsekrowanymi, ale na zewnątrz, ale mogło to niekiedy powodowaś konfuzję.

Stąd nie trzeba się upierać nad opinią, że dawniej było lepiej niż jest teraz. W
czasie tych słów Najświętszy Sakrament jest uniesiony w górę, i już samo

uniesienie to przypomina krzyż: « A Ja gdy zostanę nad ziemię wywższony,
przyciągnę wszystkich do siebie ».J 12,32 Więc to nie było po myśli Bożej

konieczne, aby wszystkim słowom nawiązującym do Męki krzyżowej Chrystusa
dołączony był znak krzyża. Kościół Boży kierowany Duchem Swiętym cieszy się
nieomylnością w tej dziedzinie: Lex credendi, lex orandi. Prawo wiary, prawem

modlitwy. Chwała Bogu za to! « Albowiem z Niego i przez Niego, i dla Niego jest
wszystko. Jemu chwała na wieki ».Rz 11,36

7. MODLITWAPANSKA. Przygotowanie do Komunii świętej.

Dało się zauważyć, że Mszy święta cała jest zanurzona w Słowie Bożym. Jest więc
rzeczą oczywistą, że odpowiedź Jezusa Chrystusa na prośbę Apostołów : «

Przymnóż nam wiary! ». Łk 17,5 « Panie, naucza nas modlić się, jak i Jan nauczył
swoich uczniów ». Łk 11,1, że Modlitwa OJCZE NASZ powinna była

stać na szczycie Eucharystii, gdzie niebo i ziemia są razem. Był to
najodpowiedniejsze jej wykorzystanie , aby przygotować się do Komunii świętej.

Po modlitwie Kanonu, a zwłaszcza po konsekracji i przeistoczeniu, nie można było
znaleźć żadnego innego lepszego przygotowania do komunii świętej jak
Modlitwa Pańska. Ta boska modlitwa była również ostatnim pouczeniem

dawanym katechumenom, aby przygotować ich do przyjęcia Chrztu i Eucharystii.
Nic bowiem nie może lepiej usposobić chrześcijan do zjednoczenia z Bogiem i

otrzymania Jego łaski, jak ta modlitwa, ponieważ zawiera wszystko, o co można
Boga poprosić, i wszystkie racje i powody, dla których prosimy, powinny

wypływać z miłości dla Niego, dla siebie, i dla bliźniego. Starożytny Kościół
chciał, aby połączyć tę modlitwę z owocami Mszy świętej, kiedy był już

pojednany z Bogiem i z ludźmi. Jeden z pisarzy mówi nam, że natychmiast po



Kanonie biskup lub kapłan wznosił ręce do ponownej zachęty, a potem zwracał się
do ołtarza, aby powiedzieć Modlitwę Pańską. Grecki Kościół umieścił ją w tym

samym miejscu, jak to widzimy w liturgii św. Cyryla i innych Ojców, z tą różnicą,
że w Kościele łacińskim była śpiewana lub recytowana tylko przez kapłana po
cichu, a w Kościele greckim, była śpiewana przez wszystkich obecnych, i ten

zwyczaj przeniesiony został najpierw do Galii. Dzisiaj już w całym Kościele jest
ta właśnie praktyka, że wszyscy ją odmawiają lub śpiewają.

Zapożyczenie od Kościoła Greckiego, w Galii, tej praktyki, dokonało się ze
względów praktycznych. Była ona mówiona głośno, a to dlatego, aby ci, którzy
przyjęli Chrzest mogli ją recytować na pamięć podobnie jak Symbol, czyli
Wyznanie Wiary, ponieważ słysząc te modlitwy codziennie na Mszy świętej
można było łatwo się jej nauczyć. Kościół, w celu uwrażliwienia wszystkich
wiernych i obudzenia w nich uczucia wielkiego szacunku, z którym mają się

modlić tą modlitwą do Boga, aby nie czynili tego bez miłości, czyli tylko wargami,
podczas, gdy serce byłoby daleko od Boga, ułożył tę zachętę w formie egzortacji:

Præceptis salutaribus moniti et divina institutione formati audemus dicere,
Pouczeni zbawiennym nakazem i Bożą nauką uformowani, ośmielamy się mówić.
Obecna egzortacja brzmi: « Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom,

ośmielamy się mówić ». Eucharystia, Obrzędy Mszy świętej, dz.cyt.
s.104. « Wy zatem tak się módlcie: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się

święci imię Twoje! Niech przyjdzie królestwo Twoje; niech Twoja wola spełnia się na
ziemi, tak jak i w niebie. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; i przebacz
nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili;

i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego! ». Mt 6,8b-13.
Biblia Tysiąclecia, dz.cyt. s.1130. Motywem jest przykazanie, ponieważ Jezus
Chrystus nakazał nam robić. Nauczył, jak się modlić. Jeśli Kościół łaciński, na

początku wieków zalecał by tylko kapłan czynił to otwarcie, ale cicho, śpiewał, czy
recytował, to dlatego, że zanim Pan Jezus tę Modlitwę objawił, wydał polecenia
bardzo mocne na temat modlitwy wogóle: « Gdy się modlicie, nie bądźcie jak

obłudnicy. Oni lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby
się ludziom pokazać. Zaprawdę, powiadam wam: otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś,

gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca
twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, oddatobie.

Na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląc na
swe wielomówstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich! ».Mt 6,5-8a.

Zbawienne są te zasady i korzystne, ponieważ zawierają
naukę o uwewnętrznieniu serdecznym naszej relacji z Bogiem Ojcem przez Jego
Syna w Duchu Swiętym, co jest nauką o zbawieniu. Jezus Chrystus jest jedynym
Zbawicielem ludzkości, On tylko zna Ojca swego, i Ojciec Go zna jedynie Sam: «
Ojciec mój przekazał Mi wszystko. Nikt też nie wie, kim jest Syn, tylko Ojciec;



ani kim jest Ojciec, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić ». Łk 10,22.
Powyższym słowom Pana Jezusa towarzyszy objawienie Trójcy Przenajświętszej w

Ewangelii Łukaszowej: « W tej właśnie chwili Jezus rozradował się w Duchu
Swiętym i rzekł: Wysławiam Cię, Ojczem panie nieba i ziemi ».Łk 10,21a. Przed

chwiłą Kanon Mszy świętej kończył się tzw. Wielkim podniesieniem: Per Ipsum, et
cum Ipso, et in Ipso, przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie. Nie
możemy po prostu, bez podanych przez Chrystusa zasad modlitwy, wejść jak

tylko przez Niego, z Nim i w Nim, w relację z Ojcem, jeśli On zechce nam Go
objawić. To jest wielki przywilej, że zgodził się On dać nam tę przepiękną formułę

modlitwy. Dał nam udział w swojej osobistej relacji z Ojcem na wysokości Ich
wzajemnej miłości, którą jest Osoba Ducha Swiętego. Ojciec i Syn są Jedno w

Duchu Swiętym. Najświętsza Trójca jest Najświętszą Komunią Jedności, Ojca i
Syna i Ducha Swiętego. Przyygotowanie do naszej Komunii świętej z Bogiem to
nie jakaś tylko formuła i abstrakcja, lecz chodzi o bardzo konkretną sprawę, na

której Jezusowi Chrystusowi tak bardzo zależy! Czy i nam?
« Aby wszyscy stnowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni
stanowili w Nas jedno, aby świat uwierzył, żeś TyMnie posłał ».J 17,21 Tutaj

wszystko jest powiedziane o co chodzi we Mszy świętej i jaki jest cel
Eucharystycznej Ofiary: Chrześcijanie mają przywilej poznać Jezusa Chrystusa i

ogłosić światu, że Bóg Ojciec Go posłał na świat, jako Zbawiciela. « Ja w nich,
a Tywe Mnie! Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty Mnie posłał
i żeś Ty ich umiłował, tak Jak Mnie umiłowałeś ». J 17,23. Tamodlitwa podnosi

nas na tę przestrzeń wewnętrznych objawień jakie się dokonują na płaszczyźnie w
inny sposób niedostępnej. Bez Ducha Swiętego, Ducha jedności, Ducha miłości,
Ducha prawdy, Ducha świętości i sprawiedliwości, jest to po prostu niemożliwe.

Tak wielki zaszczyt dla nas, ale i odpowiedzialność! Kościół w egzortacji podaje:
« Audemus dicere, ośmielamy się mówić ». Bo jest to uwarunkowane tylko wiarą,

nadzieją i miłością. W przeciwnym razie, trzeba raczej zamilknąć niż te słowa
wypowiadać. Przecież np. « Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy

naszym winowajcom », gdy to nie jest tak ! byłoby nie mniejszym
świętokractwem niż przyjęcie Komunii świętej w grzechu ciężkim ! A jest w tej
Modlitwie powiązanie siedmiu intencji-próśb, tak samo zjednoczonych, jakby

jedność w Bogu samym : « Ojcze sprawiedliwy! Swiat Ciebie nie poznał, lecz Ja
Ciebie poznałem i oni poznali, żeś TyMnie posłał.

Objawiłem im Twoje imię i nadal będą objawiał, aby miłość, którą Ty Mnie
umiłowałeś, w nich była i Ja w nich ». J 17,25n. Dany nam przywilej, by nazywać

Boga naszym Ojcem, wraz z udzielaniem się Ducha Swiętego przez Chrystusa
sprawia, że ośmielamy się mówić te Słowa Boże: Ojcze nasz…Nie

moglibyśmy tego cznić, jeśli by Jezus Chrystus nie dał nam tego przykazania i
przywileju, ale także, jeśli spełniamy podyktowane nam przez Niego samego



warunki.

Tenwstęp jest bardzo stary. Swięty Hieronim wskazuje na to, gdy mówi, że
Chrystus nauczył tych słów Apstołów i kazał im je mówić w czasie Ofiary Jego

Ciała i Krwi. Sw.Cypriana zauważa, że Jezus Chrystus, wśród swoich
zbawiennych wskazówek i boskich przykazań dał nam te formułę modlitwy, a

uczono nas jej w ten sposób, że najpierw trzeba było zapytać: Jak mamy się modlić?
Kościół prowadzony przez Jezusa Chrystusa, mówi Tertulian, zmierza do
Boga Ojca. Modlitwa jest krótka, ale zawiera się w niej cała Ewangelia w skrócie.
Sw.Augustyn jest zadziwiony, że w siedmiu prośbach zawiera się wszystko, czego
można pragnąć i oczekiwać od Boga. To musi być wielka łaska dla wiernych, że

razem z całym Kościołem możemy odmawiać tę modlitwę w momencie, gdy Jezus
Chrystus, który jest jej autorem, obecny jest w Realności Swojej Ofiary na ołtarzu,
tak że dzięki Niemu możemy otrzymać od Boga Ojca wszystko, o co prosimy w tej
Modlitwie. W Mszale jest ona następująca: « Ojcze
nasz, któryś jest w niebie: święć się imię Twoje, przyjdź królstwo Twoje, bądź wola
Twoja jako w niebie tak i na ziemi. Chleba nazego powszedniego daj nam dzisiaj. I
odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź
nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego ». Eucharystia, Obrzędy Mszy świętej,

dz.cyt.s.105.

« Pater noster qui est in caelis: Sanctificetur nomen tuum; Adveniat regnum tuum:
Fiat voluntas tua, sicut in caelo, et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis

hodie: Et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et
ne nos inducas in tentationem. Sed libera nos a malo. Amen ». Missale Romanum,

dz.cyt. s.392 Słowo: « Ojcze », które oznacza tyle czułości, i które jest tak
chwalebne dla człowieka, zobowiązuje nas do tego, aby modlić się z ufnością.

Bóg jest Ojcem chrześcijan, ponieważ przyjęli Go w Jezusie Chrystusie. «
Wszystkim tym, którzy Je przyjęli - mówi św. Jan – dało moc, aby się stali

dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego ». J 1,12. « Bóg wysłał do serc
naszych Ducha Syna swego, który woła: Abba, Ojcze! ». Ga 4,6b. Więc nie

możemy wymówić słodkie imię Ojca bez ekscytującego w nas uczucia miłości i
wdzięczności, a jednocześnie bez mentalności dzieci Bożych, to znaczy takich,

którzy żyją nie według ciała, ale są prowadzone przez Ducha Swiętego.
Wyrażenie: « Ojcze nasz» najpierw ostrzega nas, że wszyscy jesteśmy członkami
jednego ciała społecznego, jako dzieci z tej samej rodziny Bożej, i że musimy

trwać w wierze i w nadziei tego, cośmy usłyszeli, i to konkretnie w ramach tego
Bożego organizmu i Bożej rodziny. Po drugie, mówi nam to słowo « Ojcze nasz »,
że nikt nie ma powodu, aby preferować inne relacje, bo mamy do oszacowania
wyłącznie w nas samych to kim jesteśmy, a w innych mamy rozpoznawać to, co
czyni ich prawdziwymi dziećmi Bożymi i członkami życia w Ciele Mistycznym

Jezusa Chrystusa. Po trzecie, musimy mieć w wierze i nadziei tę serdeczną



miłość dla Boga Ojca, a w Nim dla naszych braci i sióstr, oraz dla nas samych. Po
czwarte, musimy rozmawiać z nimi o tej unii miłości, a tym samym stłumić w nas

wszystkie zalążki podziału i niezgody.Te dwa słowa, « Ojcze nasz », jak już
wyjaśniono, należy najpierw podnieść na wysokość świata nadprzyrodzonego, w

przestrzeń tej Tajemnicy Chrystusa w Jego Najświętszej Ofierze na ołtarzu krzyża i
na ołtarz Sakramentu Eucharystii. To Jego Synowskie Uczucie miłości wobec Jego

Ojca trzeba, aby nam się udzielało przez działanie mocy Ducha Swiętego.
On w tej Ofierze swojej za nas jest obecny w naszym imieniu i wtawia się za nami:
« Chrystus bowiem wszedł nie do świątyni zbudowanej rękami ludzkimi, będącej

odbiciem prawdziwej świątyni, ale do samego nieba, aby teraz wstawiać się za
nami przed obliczem Boga ». Hbr 9,24. W Jezusie Chrystusie, trzeba nam więc
odmawiać tę modlitwę, w jego imieniu, ponieważ jest to jego modlitwa, a poza
tym, kiedy mówimy Ojcze nasz, to można powiedzieć, że używamy tych słów w
prawdzie, że mamy zaszczyt być braćmi Jezusa Chrystusa, lecz jednocześnie, w

tej świadomości, że On powiedział nam : « Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego
oraz do Boga mego i Boga waszego ». J 20,17b. Bo nie w ten sam sposób jest On

Bogiem i Ojcem dla Jezusa Chrystusa i dla nas. Więzi z Nim dla Niego są naturalne,
według Natury, czyli Istoty Bożej, my zaś « zostaliśmy nazwani

dziećmi Bożymi i rzeczywiście nimi jesteśmy ». 1J 3,1b. Lecz jest to dar łaski
Bożej, dar stworzony specjalnie dla wierzących w Chrystusa. « Tenkto ma Syna,
ma życie, a kto nie ma Syna Bożego, nie ma też i życia ». 1J 5,12 Łaska ta jest
jednocześnie tym nowym życiem, które czyni nas nawet « uczestnikami Boskiej
natury ». 2P 1,4. Przypis Biblii Tysiąclecia podaje: Co w pełni nastąpi w niebie.

Dz.cyt. s.1382. Właśnie tam kierowane są nasze serca w kolejnych słowach
Modlitwy Pańskiej: « Któryś jest w niebie ». Jest to chwila umocnienia w wielkiej

nadziei: « Umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie
ujawniło, czym będziemy. Wiemy, że gdy się to objawi, będziemy do Niego podobni,

bo ujrzymy Go takim, jakim jest ». 1J 3,2. Rozumiemy przez niebo siedzibę
błogosławioną, gdzie otrzymamy Boga, bez obawy o Jego utratę, co jest

przypadłością ziemi. Bóg spełni swoją ogromną obietnicę « nowej ziemi i nowego
nieba », gdzie spełni się wola i życzenie Pana Jezusa: « Ojcze, chcę, aby także ci,

których Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem, aby widzieli chwałę moją,
którą Mi dałeś, bo umiłowałeś Mnie przed założeniem świata ». J17,24.

Bóg jest wszędzie; ale mówimy, że jest w niebie, bo w pełni daje się tam ujrzeć i
poznać i Nim się nasycić. Tym jest chwała niebiańskich duchów i naszych Swiętych,
których we Mszy świętej wspominam.Te słowa, « Ojcze nasz, któryś jest w niebie »,
są dobrze przystosowane do przenoszenia nas w świat przyszły: « Każdy zaś, kto
pokłada w Nim tę nadzieję, uświęca się, podobnie jak On jest święty ». 1J 3,3.

Nasza Ojczyzna jest w niebie, czy też naszą Ojczyzną jest Niebo.
Bóg jest naszym Ojcem: tak, On chce nas widzieć w swoim Domu; i On



może nam w Jezusie Chryystusie, abyśmy byli tam, gdzie On jest i widzieli Jego
chwałę. On tego chce dla nas, bo jest naszym Ojcem Niebieskim. Ale też trzeba
nam te słowa, które wskazują na niebo, związać z wymaganiami, jakie powinny

być spełnione, aby spełniły się nasze nadzieje. Musimy zapytać, co może
doprowadzić nas do nieba, jaką jest spuścizna, którą przekazał nam Pan Jezus.
On wyraźnie powiedział : « Wy jesteście z niskości, a Ja jestem z wysoka. Wy
jesteście z tego świata, Ja nie jestem z tego świata ». J 8,23 « Kto przychodzi z
wysoka, panuje nad wszystkim, a kto z ziemi przychodzi, należy do ziemi i po
ziemsku przemawia. Kto z nieba pochodzi, Ten jest ponad wszystkim ». J 3,31.
Koniecznie musimy się trzymać Jezusa Chrystusa, aby zechciał dać na poznać

naszego Ojca, aby prowadził nas do Niego, jako Jego dzieci; nasze myśli, nasze
działania i nasze nadzieje, bez Chrstusa i bez Ducha Swiętego, są tak kruche, że to

dziedzictwo Kościoła, jakim jest dziecięctwo Boże, sami z siebie jesteśmy
niezdolni zachować, ani nawet niegodni, aby je posiadać. Dlatego trzeba nam o tę
łaskę wierności Chrystusowi Panu w zastosowaniu tej Jego Modlitwy niestannie

prosić, bo « Ojciec miłuje Syna i wszystko oddał w Jego ręce. Kto wierzy w Syna,
ma życie wieczne; kto nie zaś nie wierzy Synowi, ten nie ujrzy życia, lecz grozi mu

gniew Boży ». J 3,35n.To jest uwaga Ojców Kościoła, że wśród siedmiu próśb z
Modlitwy Ojcze nasz, trzy pierwsze odnoszą się do wieczności, a cztery ostatnie

odnoszą się do stanu tego życia doczesnego. « Niech się święci imię Twoje ! » Mt
6,9b. Trochę inaczej sformułowana prośba we Mszy świętej dotyczy Swiętości Bożej.

Nie prosimy Boga, oczywiście, aby wzrastał w świętości, bo On jest samą
świętością, pełną i doskonałą. Do Jego Istoty należy, że Jest Swięty.

Jego Istota, a także Osoba Ojca, utożsamiająca się z Istotą,czyli naturą Boga,
posiada wszystkie doskonałości i nie może nabyć coś nowego. Ale mamy nadzieję,

że jego święte imię nas uświęci, czyli, w języku Pisma Świętego, potrafimy je
coraz lepiej czcić,chwalić i uwielbiać. Potrafimy Je coraz pełniej, zgodnie z

prawdą, życiem naszym świętować. « Nie ma stworzenia, które by było przed Nim
niewidzialne, przeciwnie, wszystko odkryte i odsłonięte jest przed oczami Tego,
któremu musimy zdać rachunek ». Hbr 4,13. WeMszy świętej, Chrystus spełnia
swoją misję, którą obiecał swemu Ojcu: « Oznajmię imię Twoje moim braciom,
pośrodku zgromadzenia będę Cię wychwalał ». Hbr 2,12; Ps 22,23. Ojciec zaś

niebieski daje się coraz bardziej dzięki Niemu poznać, jak Jemu i nam to obiecał :
« Bo wszyscy Mnie poznają, od małego aż do wielkiego.

Ponieważ ulituję się nad ich nieprawością i nie wspomnę więcej na ich grzechy
». Hbr 8,11b.12 List do Hebrajczyków podaje Ofiarę Chrystusa, jako źródło tego

uświęcenia Imienia Bożego w nas i przez nas. « Na mocy tej woli uświęceni
jesteśmy przez Ofiarę ciała Jezusa Chrystusa ». Hbr 10,10. « Przez Niego więc
składajmy Bogu ofiarę czci, to jest owoc warg, które wznają Jego imię ». Hbr

13,15. Wszystkie także nabożeństwa kultu Bożego, które Kościół oprócz Mszy



świętej proponuje mają ten właśnie cel: w ten sposób uświęcić lub świętować
święte imię Boga, którego Imię jest ponad wszelkie imię, nie tylko w tym wieku,
ale i w przyszłym, nie tylko na ziemi, ale i w niebie. Toimię « Ojcze nasz » zdaje

się obejmować także i Syna Bożego, który mówi : « Oto Ja i dzieci moje, które
Mi dał Bóg ». Hbr 2,13b. Albo ta scena z Ewangelii po zmartwychwstaniu, kiedy
Pan Jezus rzekł do swoich uczniów: « Dzieci, czy macie co na posiłek? » J 21,5.

Można przypuszczać, że Bóg Ojciec « podzielił się » swoim ojcostwem ze
swoim Synem, jak również z Jego Matką, Maryją, względem nas jako dzieci
Bożych. Byłoby to jak najbardziej sprawiedliwe, za to, wycierpiał w tym celu

Jezus Chrystus i Maryja, Jego matka, z Nim współcierpiąca pod krzyżem.
Wracając do Objawienia Bożego: W Tajemnicy Trójcy Swiętej istnieje dystynkcja
absolutna między Osobami Boskimi: Ojca i Syna i Ducha Swiętego. Ale nasza
Modlitwa « Ojcze nasz », być może odnosi się do Jedynego Boga, w Trójcy
Osób Boskich. Wskazywałyby na to słowa zmartwychwstałego Pana Jezusa do

Marii Magdaleny, które już cytowaliśmy: « Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego
oraz do Boga mego i Boga waszego. Imię Trójcy Przenajświętszej, przez które

otrzymaliśmy łaskę Chrztu byłoby adrestem naszej modlitwy: « Ojcze nasz, święć
się imię Twoje ». Poza chrześcijanami to Imię jest nieznane, a więc i nie odbiera
prawdziwego kultu. Już nie można dłużej poprzestać na pierwszym Objawieniu,

które otrzymał Mojżesz: « Mówił dalej Bóg do Mojżesza: Tak powiesz
Izraelitom:”Jestem, Bóg Ojców waszych, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba

posłał mnie do was. To jest imię moje na wieki i to jest moje zawołanie na najdalsze
pokolenia” ». Wj 3,15 To już nie wystarczy, odkąd usłyszano na naszej ziemi ten głos
z nieba, który mówił: « Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie ».

Mt 3,17. Odtąd należy mówić: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Swiętemu, jak
była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków.Amen. Po drugie, uświęcać imię

Boga, to znaczy adorować Go i uwielbiać jako Autora wszystkich stworzeń i jako
źródło wszelkiej świętości i prawdy. Dlatego mówiąc te słowa « święć się imię

Twoje » pragniemy, aby wszystkim sludziom oznajmiać Jego moc i nieskończone
doskonałości, jak mówi Kięga Mądrości « Oby mi Bóg dał słowo odpowiednie do

myśli i myślenie godne tego, co mi dano ». Mdr7.
Niech publikują wszystkie Jego łaski i dobrodziejstwa, ci co należą do Niego.

Niech wszystkie dzieci Kościoła mają jak najwyższą
cześć dla Jego chwały we wszystkich swoich działaniach. Obyśmy w końcu

wszyscy mogli wiecznie śpiewać z aniołami, że Bóg jest święty, święty, święty.
« Niech przyjdzie królestwo Twoje ».Mt 6,10a. Tutaj również jest to trochę

inaczej niż w Mszale: « Przyjdź królestwo Twoje ». Tajemnica królestwa Bożego
obejmuje istotę naszego życia jako chrześcijan, zgodnie ze słowami Pana Jezusa:
« Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko
będzie wam dodane ». Mt 6,33 « Bo powiadam wam: Jeśli wasza sprawiedliwość



nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do
królestwa niebieskiego ». Mt 5,20. Sprawiedliwość została przez Pana Jezusa

powiązana z królestwem Bożym, ale o jaką sprawiedliwość tutaj chodzi? Znowu
nie obejdzie się bez Jezusa Chrystusa. « Ale teraz jawną się stała sprawiedliwość

Boża niezależna od Prawa, poświadczona przez Prawo i Proroków. Jest to
sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich, którzy

wierzą ». Rz 3,31 Kiedy Pan Jezus zaczął głosić naukę o królestwie Bożym? Po
tym jak przyjął chrzest przez posługę Jana Chrzciciela: « Lecz Jan powstrzymywał

Go, mówiąc : ”To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie ”?
Jezus mu odpowiedział : ”Pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko,

co sprawiedliwe”. Wtedy Mu ustąpił ». Mt 3,14n.
Przypis Biblii Tysiąclecia, dz.cyt. s.1126 podaje: Nowa sprawiedliwość, przez którą
Jezus chce wypełnić i udoskonalić sprawiedliwość Starego Prawa. « Odtąd począł

Jezus nauczać i mówić: ”Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo
niebieskie” ». Mt 4,17. W Starym Testamencie, Psalm królewski na cześć Boga,

pochodzenia kultowego o perspektywach eschatologicznych ogłasza także tę prawdę,
że: « Pan najwyższy, straszliwy, jest wielkim Królem nad całą ziemią ».

Ps 47,3 « Bóg króluje nad narodami, Bóg zasiada na swym świętym tronie ». Ps
47,9. Uczniowie Pana Jezusa są szczęśliwcami: « Wamdano poznać tajemnice
królestwa Bożego, innym zaś w przypowieściach, aby patrząc nie widzieli i

słuchając nie rozumieli » - powiedział On do nich. Łk 8,10. Mówił wszystkim o
królestwie wiele w przypowieściach, a na końcu zapowiedział, że to On, Syn
Człowieczy jest Królem tego królestwa: « Wtedy odezwie się Król do tych po

prawej stronie: Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie
królestwo, przygotowane wam od założenia świata ». Mt 25,34 Faktycznie to

Kościół Chrystusowy jest w zalążku tym królestwem, ponieważ możemy w nim
razem dziękować « Ojcu, który nas uzdolnił do uczestnictwa w dziale świętych w
światłości. On uwolnił nas spod władzy ciemności i przeniósł do królestwa swego

umiłowanego Syna, w którym mamy odkupienie – odpuszczenie grzechów
». Kol 1,12-14. Aby Bóg był uwielbiony przez nas, konieczne jest, aby myśl o
Nim i o Jego królestwie istniała w umysłach i sercach ludzi, kiedy króluje On w

niebie, gdzie poddani Mu są aniołowie i błogosławione duchy. Chcemy, aby
Królestwo Boże umacniało swoje pozycje w każdym z nas i rozciągało się przez

Kościół Boży w całym kraju, i na całym świecie, niewierni i heretycy się nawrócili
do Chrystusa i do jego Kościoła. Prosimy też, aby Pan wysłał robotników na swoje

żniwo. Aby ludzie mogli spotkać misjonarzy i nie pozostawać dłużej pod
panowaniem grzechu w nich, lecz by Bóg królował w ich sercach tak, jak króluje w

sercach wiernych, jak króluje we wszystkich błogosławionych i świętych, a
wreszcie, aby Jego panowanie stało się pełne przez zjednoczenia wszystkich

wybranych w niebie. Zaś nieszczęśliwi byliby ci,którzy



nie chcieliby przyjąć tej nauki Kościoła, nawet « jeśli pałają żarliwością ku Bogu,
nie opartą jednak na pełnym zrozumieniu. Albowiem nie chcąc uznać, że

usprawiedliwienie pochodzi od Boga, i uporczywie trzymając się własnej drogi
usprawiedliwienia, nie poddali się usprawiedliwieniu pochodzącemu od Boga ».
Rz 10,2b.3. « Dlatego Bóg dopuszcza działanie na nich oszustwa, tak iż uwierzą

kłamstwu, aby byli osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, ale upodobali
sobie nieprawość ». 2 Tes 2,11n. Modląc się więc słowami: « Ojcze nasz, przyjdź
królestwo Twoje », prosimy, « aby Słowo Pańskie rozszerzało się i rozsławiało,

podobnie jak jest wśród was, abyśmy byli wybawieni od ludzi przewrotnych i złych,
albowiem nie wszysscy mają wiarę ». 2 Tes 3,1b.2 To bowiem czyniąc nie

upadniemy nigdy, starając się umocnić nasze powołanie i wybór. I « w ten sposób
szeroko będzie nam otworzone wejście do wiecznego królestwa Pana naszego i

Zbawcy, Jezusa Chrystusa ». 2P 1,11. Przedłużeniem poprzedniej intencji-prośby jest:
« Niech Twoja wola spełnia się na ziemi, tak jak i w niebie ». Mt 6,10b. W Mszale: «
Bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi ». Msza święta jest « miejscem,czasem

i stanem » ; czyli Tajemnicą wypełniania się tych słów
Modlitwy Pańskiej. Odsyła nas ona bezpośrednio do tych momentów, kiedy Pan Jezus

rzekł do Apostołów: « Smutna jest moja dusza aż do śmierci ; zostańcie tu i
czuwajcie ze Mną! I odszedłszy nieco dalej, upadł na twarz i modlił się tymi

słowami: Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech Mnie ominie ten kielich! Wszakże nie
jak ja chcę, ale jak Ty». Mt 26,38n. « Powtórnie odszedł i tak się modlił: Ojcze mój,

jeśli nie może ominąć Mnie ten kielich, i muszę go wypić, niech się stanie wola
Twoja! ». Mt 26,42. Ten czyn sprawiedliwy, tak opisany, a chodzi tutaj o całą Mękę
Pańską, sprowadza na nas łaskę zbawienia. « A zatem, jak przestępstwo
jednego sprowadziło na wszystkich ludzi wyrok potępiający, tak czyn sprawiedliwy
Jednego sprowadza na wszystkich ludzi usprawiedliwienie dające życie. Albowiem
jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wszyscy stali się grzesznikami, tak

przez posłuszeństwo Jednego wszyscy staną się
sprawiedliwymi ». Rz 5,18n. Wreszcie i ostatecznie, także i na ziemi została

wykonana wola Boża jak jest to faktem nieustającym w niebie. Boże królestwo jest
tylko tam, gdzie Boża wola jest realizowana. Tutaj, od tej czwartej intencji-prośby
Modlitwy Pańskiej, wchodzimy na obszar, gdzie Królestwo Boże doznaje gwałtu.

Trwa czas wyboru i podejmowania ostatecznych decyzji. « A od czasu Jana
Chrzciciela aż dotąd królestwo niebieskie doznaje gwałtu i ludzie gwałtowni

zdobywają je » - powiedział Pan Jezus. Mt 11,12. Przypis Biblii Tysiąclecia, dz.cyt.
s.1136 powiada: « Królestwo niebieskie nie zamyka się w ramach Starego Prawa,
bo nie wchodzi się do niego tytułem dziedzictwa, lecz zdobywa się je osobistym

wysiłkiem jako odpowiedzią na łaskę powołania ». Królestwo Boże doznaje gwałtu
tam, gdzie nie do końca króluje Chrystus Pan. Wielu chwieje się w wierze. Wielu

wzajemnie się nienawidzi. Powstaje wielu proroków fałszywych i



w błąd wprowadzają wielu. A ponieważ wzmaga się nieprawość, oziębła miłość
wielu. « Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony.A ta Ewangelia o

królestwie będzie głoszona po całej ziemi, na świadectwo wszystkim narodom. I
wtedy nadejdzie koniec ». Mt 24,13n. Wypełniać wolę Bożą to czynić wszystko, co
możliwe, aby « być naśladowcą Pana Jezusa: « Nie każdy, który Mi mówi : Panie,
Panie, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę Ojca mego,

który jest w niebie ». Mt 7,21. Aż do miłości nieprzyjaciół naszych i modlitwy za
nich: « Takbędziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On

sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i on zsyła deszcz na
sprawiedliwych i niesprawiedliwych ». Mt 5,45. Aż do : « Bądźcie więc wy

doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski ». Mt 5,48.
Pan Jezus dał ku temu wiele serdecznych zachęt, ale chyba najpiękniejsza jest,

moim zdaniem, ta: « Bo kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten Mi
jest bratem, siostrą i matką ». Mt 12,50. Kontekst tej ostatniej wypowiedzi Pana
Jezusa zachęca nas także do naśladowania Maryi, Matki Jezusa w pełnieniu woli

Bożej « jako na ziemi, tak i w niebie ». Jej wypowiedź: « Oto ja służebnica Pańska,
niech mi się stanie według twego słowa! » stoi u podstaw tego Ołtarza, którym
Ona się stała, a na którym Jezus Chrystus złożył swoją Ofiarę Odkupienia. Pan
Jezus umierając, z wysokości krzyża swego, uczynił Ją naszą Matką duchową w

porządku łaski. Ona zaś pomagając nam w pełniieniu woli Bożej, jakby
codziennie powtarza swoje słowa z Kany Galilejskiej wypowiedziane do sług: «
Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie » J 2,5. Dyskretnie, ale jasno, przypis

Biblii Tysiąclecia, dz.cyt. s.1218 odsyła nas tutaj do Księgi Rodzaju, kiedy w
Egipcie « faraon mówił do wszstkich Egipcjan, gdy ludność domagała się od

niego chleba: Udajcie się do Józefa i, co on wam powie, czyńcie ». Rdz 41,55b.
Ten, który zapewnił wino w cudowny sposób w Kanie Galilejskiej, postara się

także zapewnić Chleb żywy, który daje życie wieczne. Jakże wspaniały jest
wkład Jego Matki, Maryi, w całe Jego Dzieło życia, które się uobecnia w czasie
Mszy świętej pod postaciami chleba i wina! Naśladować Maryję, to znaczy także
uczynić to samo, co uczynił uczeń, którego Jezus miłował, gdy usłyszał z Jego ust,

gdy był pod krzyżem na Golgocie, te słowa: « Niewiasto, oto syn twój » ,
skierowane do Niej, oraz te słowa: « Oto Matka twoja », skierowane do niego. « I

od tej godziny uczeń wziął ją do siebie ». J 19,26n. Pierwszym, który to samo
uczynił był Józef z Nazaretu. W pełnieniu woli Bożej, jest przykład doskonały, ta
jego ogromna dyspozycyjność na to wszystko, czego oczekuje Bóg od niego: «

Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki;
albowiem z Ducha Swiętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu
nadasz imię Jezus, on bowiem zbawi swój lud od jego grzechów…Zbudziwszy się
ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański : wziął swoją Małżonkę

do siebie ». Mt 1,20b.21.24. Naśladujmy także świętego Józefa, « który był



człowiekiem sprawiedliwym » , pamiętając, że jego wkład w Dzieło życia Jezusa
Chrystusa był niesłychanie ważny i wielki, a wypełniane woli Bożej przez niego
było doskonałe! Chcemy ich naśladować: Maryję, Józefa, Jana Chrzciciela i Jana
Apostoła, Piotra, Pawła i wielu, wielu innych, ale wzór niedościgniony mamy w
naszym Panu Jezusie Chrystusie ; « On, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał

ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie,
przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi. A w zewnętrznym

przejawie uznany za człowieka, uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż
do śmierci – i to śmierci krzyżowej ». Flp 2,6-8. Bulwersujący tekst Pisma świętego,

do którego nie wolno nam się przyzwyczaić, jeśli nie chcemy, aby Msza święta
nam spowszedniała, jak mnie do tego postanowienia zachęcił na kilka tygodni

przed święceniami kapłańskimi śp. Ksiądz Profesor Wojciech Danielski z
Katolickiego Uniwerystetu Lubelskiego. Aby wypełnić wolę Bożą, nie wstyrczy
jednak tylko kochać to, co Bóg chce, ale również nienawidzieć to, czego i Bóg
nienawidzi. Do tego stwierdzenia przyproadziły mnie słowa świętego Pawła

następujące: « Aprzeto, umiłowani moi, skoro zawsze byliście posłuszni,
zabiegajcie o własne znawienie z bojaźnią i drżeniem nie tylko w mojej obecności,

lecz jeszcze bardziej teraz, gdy mnie niee ma. Albowiem to Bóg jest w was
sprawcą i chcenia i działania zgodnie z Jego wolą. Czyńcie wszystko bez szemrań

i powątpiewań, abyście stali się bez zarzutu i bez winy jako nienaganne dzieci
Boże pośród narodu zepsutego i przewrotnego ». Flp 2,12-15. Nie wystarczy

kochać dobro, trzeba jeszcze nienawidzić zło. Kochać grzeszników, ale
nienawidzieć grzechów, które czynią. Obecny czas między-synodalny, na który

nakłada się Rok Zycia Konsekroanego, wzbudza refleksje na temat moralności
życia małżeńskiego i rodzinnego. Jaka jest wola Boża w tym wielkim powołaniu

człowieka: mężczyzny i niewiasty? Rozległy temat, ale przecież tak bliski
Tajemnicy Mszy świętej i Komunii świętej, która przez wieki całe zastrzeżona

była i uzależniona od trwania w wierności wobec Sakramentu Małżeństwa!
Zawsze było i na zawsze powinno pozostać, że rzeczy święte są dla ludzi świętych.
Zło należy nazywać złem, a grzech grzechem, bo w przeciwnym razie to co pisze
św.PiotrApostoł? « Ci zaś, jak nierozumne zwierzęta, przeznaczone z natury na

schwytanie i zagładę, wypowiadając bluźnierstwa na to, czego nie znają, podlegną
właśnie takiej zagładzie jak one, otrzymując karę jako zapłatę za

niesprawiedliwość. Za przyjemność uważają rozpustę uprawianą za dnia, jako
zakały i plugawcy pławią się w swoich uciechach, gdy z wami są przy stole.

Oczy mają pełne kobiety cudzołożnej, oczy nie przestające grzeszyć; uwodzą oni
dusze nieutwierdzone. Mają serca wyćwiczone w chciwości, synowie

przekleństwa ». 2P 2,12 Czy Piotr naszych czasów, Papież Franciszek zdoła –
módlmy się o to – powiedzieć otwarcie w imieniu Chrystusa i Kościoła: Non

possumus! Nie możemy! –wobec tych, którzy – « Wypowiadając słowa wyniosłe



a próżne, uwodzą żądzami cielesnymi i rozpustą tych, którzy zbyt mało odsuwają
się od postępujących w błędzie. Wolność im głoszą, a sami są niewolnikami

zepsucia. Komu bowiem kto uległ, temu też służy jako niewolnik. Jeżeli bowiem
uciekają od zgniliżny świata przez poznanie Pana i Zbawcy, Jezusa Chrystusa, a
potem oddając się jej ponownie zostają pokonani, to koniec ich jest gorszy od
początków. Lepiej bowiem byłoby im nie znać drogi sprawiedliwości, aniżeli

poznawszy ją odwrócić się od podanego im świętego przykazania ». 2P 2,18-21.
Nie na świecie, który jest w mocy złego, ale w Ewangelii trzeba nam szukać, co
jest wolą Bożą, a co się jej sprzeciwia i wolę Pana wypełniać! Aż Kościół Boży

potrafi osiągnąć na ziemi, jak to odbywa się w niebie, to znaczy, że ludzie nie nie
będą chcieli robić to, czego Bóg nie chce, zaś będą przynajmniej starali się, ze
wszystkich sił, czynić to, czego Bóg od wszystkich wymaga, według Prawa
naturalnego i według Dekalogu, a także przez swój głos rozbrzmiewający w

sumieniu każdej osoby ludzkiej, używającej swojego rozumu i korzystającej z
wolnej woli. Dla nas zaś, chrześcijan, poprzeczka jest o wiele wyższa, gdyż mamy
żyć według Błogosławieństw Pana Jezusa wypowiedzianych na Górze i według

Tajemnicy Jego Najświęstszej Ofiary, w której uczestniczymy przez udział we
Mszy świętej, więc także według Modlitwy Ojcze nasz, którą tutaje teraz

rozważamy. Idźmy więc dalej w tej Modlitwie Pańskiej: « Ojcze nasz… ». «
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj ». Ta czwarta już intencja-prośba

jest identycznia w Biblii i w Mszale. Prosimy w niej wspólnie o dar chleba
naszego powszedniego. Słowo « naszego » wiąże się ze słowem « nasz » Ojcze.
W poprzednich intencjach-prośbach nie mieliśmy z nim do czynienia. Odtąd zaś,
cały czas, w każdej z czterech pozostałych intencji-próśb, jesteśmy razem, nie

tylko we Mszy świętej ale również, gdy poza nią, kiedykolwiek lub gdziekolwiek
tę Modlitwę odmawiamy. « Nikt w wierze nigdy nie jest sam », powtarzał Papież
Benedykt XVI, obecnie emerytowany, autor Encyklik o wierze, nadziei i miłości.
Co do pierwszej z nich, a ostatniej według czasu wydania, jego następca Papież
Franciszek, który ją uzupełnił i wydał, nazwał ją Encykliką pisaną na czterema
rękami. Modlitwa Pańska jest zawsze wychodzącą z wielu ust jednocześnie,

zgodnie z regułą liczby mnogiej. Ponieważ imię Boga powinno być święcone, to
znaczy, że Bóg ma być chwalony i wielbiony nieustannie, jako autor wszystkich

stworzonych istot, i całego stworzonego wszechświata. Także, oczywiście, tej
naszej ziemi, dzięki której żyjemy, co wyraża się przez powietrze, wodę i chleb

codzienny, przeynajmniej te trzy rodzaje elementów natury cielesnej koniecznych
do życia doczesnego. Wszystkie te wymienione i wszystkie inne, także dotyczące

odzienia i mieszkania, obejmuje nasza prośba: « Ojcze nasz: Chleba naszego
powszedniego daj nam dzisiaj ». Nasz chleb, jako chrześcijan, zwłaszcza, gdy tę
Modlitwę odmawiamy w czasie Mszy świętej, jako przygotowanie do Komunii
świętej dotyczy również Eucharystii. Słowo pochodzi chleb w Piśmie,od słowa



które wskazuje na to, co jest konieczne do cielesnego życia, czasem też i do dobra
życia duchowego. My chrześcijanie odnosimy także do tej boskiej Eucharystii

zapowiedzianej przez Jezusa Chrystusa, który powiedział: « Chlebem, który Ja dam,
jest moje ciało za życie świata ». J 6,51. Wszystkie te inne produkty są chlebem

powszednim, jak codziennie trzeba nakarmić duszę i ciało: a Eucharystia jest
chlebem codziennym, którym karmi się Kościół, jest takim także dla każdego

wierzącego w szczególności. Według Ojców greckich, « chleb powszedni » oznacza
to wszystko, co jest konieczne dla naszej egzystencji, lub do dodania do naszej
substancji. Tutaj « dodane do naszej substancji », u istot rozumnych, rozszerza

pojęcie « chleba powszedniego » również na to wszystko, co potrzebuje także nasza
dusza, aby żyć w wierze, nadziei i miłości. Karmimy się przecież także Słowem

Bożym, co pasuje do tych trzech rodzajów chleba: potrzeby materialne,
nadprzyrodzone łaski, z których największą jest Eucharystia, lecz także potrzeby

duchowe, aby rozwijać wiedzę i miłość do Jezusa Chrystusa; ponieważ ta wiedza i
ta miłość daje nam życie duchowe, nadprzyrodzone i mistyczne, przez oderwanie

się od wszystkiego, co może spowodować śmierć naszej duszy. Tym jest jego słowo,
jest medytacja z świętych ustaw i smak

świadectw i opowiadań o życiu świętych. Wszystko to, co skłania nas do tego, aby
przestrzegać Jego przykazań. To jest chleb, który jest odpowiedni dla dzieci Bożych,
którego trzeba szukać nieustannie, bo potrzebujemy go nieustannie jak powietrza.
Kiedy mamy potrzeby dobrych relacji z innymi, komunikowania się, to też znaczy

chleb powszedni. Ze słów Zbawiciela wyczytujemy, że jednak najbardziej
konieczna jest nam boska Eucharystia, święte ciało Jezusa Chrystusa, przez którego

wszystkie inne łaski są dane: « Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie
będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie

będziecie mieli życia w sobie ». J 6,53. Aby osiągnąć życie wieczne, konieczne jest
przystępowanie do Komunii świętej. « Troszczcie się nie o ten pokarm, który ginie,

ale o ten, który trwa na wieki, a który da wam Syn Człowieczy; Jego to bowiem
pieczęcią swą naznaczył Bóg Ojciec ». J 6,27 Cud rozmnożenia chleba wywołał

podniecenie umysłów, z czego korzysta Pan Jezus i zapowiada ustanowienie
Eucharystii – największego znaku, w którm On sam, jako prawdziwy Chleb z
nieba, da ludziom swoje ciało na pokarm. Jezus Chrystus wskazuje na wieki i

pokolenia, w czasie których trwać będzie ta Jegosłużba
życiu wiecznemu ludzi, których kieruje do Niego Bóg Ojciec. « Wszystko, co Mi

daje Ojciec, do Mnie przyjdzie, a tego, który do Mnie przychodzi, precz nie
odrzucę, ponieważ z nieba zstąpiłem nie po to, aby pełnić swoją wolę, ale wolę
Tego, który Mnie posłał. Jest wolą Tego, który Mnie posłał, aby ze wszystkiego,

co Mi dał, niczego nie stracił, ale żebym to wskrzesił w dniu ostatecznym ». J
6,37-40. Kościół jest Ciałem Chrystusa, jako Jego Oblubienica, przde wszystkim

dzięki Eucharystii. Dlatego Kościół wprowadzając śpiewanie, czy recytowanie



Modlitwę Pańską w tej części Mszy świętej chce przygotować serca wiernych,
aby przyjmowały Komunię świętą z głębokim pragnieniem zjednoczenia się z
Oblubieńcem Kościoła i Oblubieńcem każdej duszy ludzkiej, który za chwilę

przyjmnie Chrystusa do swojego wnętrza. Eucharistia była prawdziwym świętem
najważnieszego spotkania dla pierwszych Chrześcijan, i jest nim nadal dla wielu
ludzi, którzy przyjmują ten Sakrament nawet codziennie. Pełne uczestnictwo we

Mszy świętej, czy to niedzielnej czy w dzień powszedni jest wtedy, kiedy
chrześcijanin, czy chrześcijanka przyjmuje obecnego w Eucharystii żywego

Chrystusa Pana.

Wreszcie, po tym, co jest najważniejsze przede wszystkim dla naszych duchowych
potrzeb, możemy powrócić do potrzeb życia doczesnego, takich jak żywność,

mieszkanie i odzienie; ale musimy zapytać jak zwrócić się do Boga z tą prośbą, to
znaczy nie tylko prosić we własnym imieniu o to, co jest całkowicie niezbędne, ale

uświadomić sobie potrzebę solidarności z tymi, którzy najbardziej są
potrzebującymi. Każdy musi stosować się do sprawiedliwego podziału dóbr
doczesnych, aby zapobiec wszelkiego rodzaju chciwości i nadmiernej troski o

sprawy materialne. Musimy prosić Boga w tej modlitwie, abyśmy umieli dzielić się
z biedniejszymi od nas, a także byli świadomi naszej zależności od Boga we

wszystkich rzeczach. Rzeczywiście, w odniesieniu do serii tych potrzeb, wszystkie
nasze zabiegi staną się bezużyteczny, jeśli Bóg by nas nie wspierał. Jezus Chrystus

opowiedział przypowieść o pewnym człowieku, któremu obrodziło pole i miał
problem, gdzie pomieści swoje bogactwa. Zapominając o swej zależności od Boga,
podjął decyzję fatalną, licząc tylko na siebie: « Masz wielkie zasoby dóbr, na długie

lata zożone; odpoczywaj, jedz, pij i używaj! Lecz Bóg rzekł do niego: Głupcze,
jeszcze tej noc zażądają twojej duszy od ciebie; komu więc przypadnie to, coś

przygotował? ». Łk 12,19n. Bardziej jeszcze przejmująca jest przypowieść Pana
Jezusa o bogaczu bezimiennym i człowiekiem w nędzy, okrytym wrzodami,

imieniem Łazarz. Obaj umarli w krótkim czasie jeden po drugim: « Umarł żebrak, i
aniołowie zanieśli go na łono Abrahama. Umarł bogacz i został pogrzebany. Lecz
teraz ich losy się odmieniły. Tragiczne wołanie bogacza: « Ojcze Abrahamie, ulituj

się nade mną i poślij Łazarza; niech koniec swego palca umoczy w wodzie i
ochłodzi mój język, bo strasznie cierpię w tym płomieniu ». Łk 16,24. Za późno

teraz, trzeba było pomyśleć o biednym Łazarzu wtedy, kiedy u bramy jego pałacu
leżał, pragnąc nasycić się odpadkami ze stołu bogacza, lecz nikt mu ich nie dawał,

nadto i psy przychodziły i lizały jego wrzody.
To tragiczne « za późno » stanie się również udziałem w czasie sądu

ostatecznego dla tych, do których odezwie się Król : « Idźcie precz ode Mnie,
przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom! Bo byłem

głodny, a nie daliście Mi jeść; byłem spragniony, a nie daliście Mi pić; byłem
przybyszem, a nie przyjęliście Mnie; byłem nagi, a nie przyodzialiście Mnie;



byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście Mnie ». Mt 25,41-43. Chleba
powszedniego daj nam dzisiaj, moim zdaniem, oznacza także wszystko to, co wiąże
się z pracą. Dary ofiarne przedstawiane we Mszy świętej, w odnowionej Liturgii po
Soborze Watykańskim II, mają ten wymiar ukazany: « chleb jako owoc ziemi i pracy

rąk ludzkich i wino, owoc winnego krzewu i pracy rąk ludzkich».
Gdzie, jak właśnie tutaj w tej intencji-prośbie, jest miejsce, aby prosić o

znalezienie dobrej pracy, kiedy się jest na bezrobociu, czy o błogosławieństwo i
pomyślność w wykonywanym zawodzie itd. W stanie w jakim jesteśmy, czy bogaci
czy biedni, musimy tutaj umieścić nasze zaufanie do Boga, bo jak powiedział Pan

Jezus: « Nawet gdy ktoś opływa we wszystko, życie jego nie zależy od jego mienia
». Łk 12,15b. Nasze życie jest i będzie zależeć zawsze tylko i absolutnie od mocy

i dobroci Wszechwładnego Pana Boga, który może w jednej chwili, albo
zatrzymać ubóstwo ubogiego, albo zmniejszyć stan posiadania najbogatszego.
Nadzieja królestwa Mesjasza jest również związana tematem stanu życia w tej

dziedzinie « chleba powszedniego » : Prorok zapowiada o Nim w Psalmie 72 tak: «
Wyzwoli bowiem wołającego biedaka i ubogiego i bezbronnego.

Zmiłuje się nad nędzarzem i biedakiem i ocali życie ubogich : uwolni ich życie
od krzywdy i ucisku, a krew ich będzie cenna w jego oczach ». Ps 72,12-14. Tutaj

też, w tym wezwaniu o chleb, jest miejsce, aby uświadomić sobie swoją
współpracę z Bogiem i zastanowić się, jak jest nasza praca nad pomnożeniem

otrzymanych talentów. Aby nie jeść chleba kosztem innych, jak pisze o tym św.
Paweł: « Kto nie chce pracować, nich też nie je. Słyszymy bowiem, że niektórzy

wśród was postępują wbrew porządkowi; wcale nie pracują, lecz zajmują się
rzeczami niepotrzebnymi. Tym przeto nakazujemy i napominamy ich w Panu

Jezusie Chrstusie, aby pracując ze spokojem, własny chleb jedli ». 2Tes 3,10b-12.
Czyż chlebem powszednim nie jest przede wszystkim czas? Dzień za dniem,

godzina za godziną, z tygodia na tydzień? Ajaka jest nasza wdzięczność za to
wszystko, co nam Opatrzność Boża w swej trosce i dobroci udzieliła: w życiu
osobistym, rodzinnym i społecznym? « Cóż masz, czego byś nie otrzymał? A

jeśliś otrzymał, to czemu się chełpisz, tak jakbyś nie otzymał? ».1Kor 4,7.
Przypomnijmy sobie historię Hioba na swoim gnoju, zwłaszcza jeśli przychodzi
nam przechodzić przez trudne chwile doświadczeń, podobnych może do tego, co

jemu się przydarzyło. Przypomnijmy sobie także radę Pana Jezusa: « Nie
gromadócie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje

włamują się i kradną. Gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza
nie niszczą, i gdzie zodzieje się nie włamują i nie kradną. Bo gdzie jest twój skarb,

tam będzie i serce twoje ». Mt 6,19-20. I na koniec, przepiękne wezwanie do
zaufania w opiekę nad nami Ojca niebieskiego: « Nie troszczcie się zbytnio o

swoje życie, o to, co macie jeść i pić, ani o swoje ciało, czym się macie
przyodziać. Czyż życie nie znaczy więcej niż pokarm, a ciało więcej niż odzienie?



…Kto z was przy całej swej trosce może choćby jedną chwilą doożyć do swego
życia?…Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie ».
Mt 6,25.27.32b. Bóg jest Odkupicielem, który uobecnia swoje Odkupienie przez

Najświętszą Ofiarę Ciała i Krwi Chrystusa, jest także Stworzycielem, który
uobecnia swoje Dzieło z pokolenia na pokoleniem, jak to opisał Psalmista Pański:

« Ty zdroje kierujesz do strumieni, co ośród gór się sączą: poją one wszelkie
zwierzęta polne, tam dzikie osły gaszą swe pragnienie; nad nimi mieszka ptactwo
powietrzne, spomiędzy gałęzi głos swój wydaje…Każesz rosnąć trawie dla bydła i
roślinom, by czowiekowi służyły, aby z roli dobywał chleb i wino, co rozwesela
serce ludzkie, by rozpogadzać twarze oliwą, by serce ludzkie chleb krzepił ». Ps

104,10-12.14n. Bóg jest Panem i Stwórcą życia na ziemi. On daje wszystkim
istotom życiodajne tchnienie; dopóki podtrzymuje je i syci swoimi dobrami – żyją,

w przeciwnym wpadku umierają i wracają do ziemi. Czynnikiem stwórczym i
odnawiającym wszystko jest Duch Boży. Ten sam Duch Boży, Duch Swięty,w

czasie Mszy świętej dokonuje przeistoczenia Darów Ofiarnych w Ofiarę
Chrystusową najświętszego Ciała i najdroższej Krwi Jego. Dlatego niech końcem

rozważania o chlebie: tym z ziemi wziętej, i o Chlebie, który zstąpił z nieba, będzie:
« Póki mego życia, chcę śpiewać Panu i grać mojemu Bogu, póki mi życia starczy.
Niech miła Mu będzie pieśń moja, będę radował się w Panu ». Ps 104,33n. Taki jest

głos Kościoła. « i przebacz nam nasze winym jak i my przebaczymy tym, którzy
przeciw nam zawinili ». W Mszale: « i odpuść nam nasze winy, jako i my

odpuszczamy naszym winowajcom ». Do tej intencji-prośby sam Pan Jezus dodał
bardzo mocny komentarz: « Jeśli bowiem przebaczycie

ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. Lecz, jeśli nie
przebaczycie ludziom, i Ojciec asz nie przebaczy wam waszych przewinień ». Mt

6,14n. Zastanawiające, a nawet zatrważające! Groźba przejścia do porządku
dalszego trzymania urazy, gniewu, chęci zemsty itd. Po wypowiedzeniu tej intencji
-prośby jest to czerwone światło na skrzyżowaniu dróg. Drogi Boże rozchodzą się
z naszymi drogami, a nasze drogi odchodzą daleko od Bożej drogi zbawienia. Tu
nie ma wątpliwości, jaka jest wola Boża! Słynne zapytanie św. Piotra Apostoła

skierowane do Pana Jezusa: « Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat
wykroczy przeciwko mnie? Czy aż siedem razy? ». Mt 18,21 Otrzymaliśmy, on i
my wszyscy nie tylko jasną odpowiedź, że ilość razy dokładnie taką samą jak

ilość wykroczeń! Ale także otrzymaliśmy w Ewangelii zaraz potem przypowieść o
nielitościwym dłużniku. Wszyscy jesteśmy na ziemi nieustannie dłużnikami

Bożego przebaczenia, dlatego możemy usłyszeć z ust Pana: « Sługo niegodziwy!
Darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i ty nie

powinieneś był ulitować się nad swoim współsługą, jak ja ulitowałem się nad
tobą? ». Mt 18,32n. Tutaj o wiele bardziej niż w naszej trosce o chleb powszedni
trzeba nam liczyć na Bożą pomoc. Stajemy bowiem wobec ludzkoch dramatów,



które ostatecznie nie rozwiązane mogą się skończyć tylko jedną wielką tragedią.
Zbawienie zależy od przebaczenia i to w jedno i w drugą stronę, gdzie miłość

nigdy nie zamieszka z nienawiścią « pod jednym dachem ». A miłość prawdziwa jest
jedna jedyna, która « jest cierpliwa i łaskawa. Miłość nie zazdrości, nie szuka

poklasku, nie unosi się pychą; nie dopuszcza się bezwstydu, nie szuka swego, nie
unosi się gniewem, nie pamięta złego; nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz
współweeli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim

pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma ». 1Kor 13,4-7. Nie ulega wątpliwości, że
jest to wielki problem dla nas chrześcijan, i wielka trudność w zastosowaniu się do
woli Bożej w tym względzie. Więc bez rozwiązania tego problemu, ani kroku nie

zrobimy w niczym na płaszczyźnie duchowej: Tojest po prostu niemożliwe.
Ale czyż Pan Jezus nie dopowiedział tych słów: « Proście, a będzie wam dane;
szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Albowiem każdy, kto prosi,

otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą ». Mt 7,7n. Zaczynajmy
zawsze od tej złotej zasady, którą On zaraz potem przypomniał: « Wszystko więc,

co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie! Albowiem na tym
polega Prawo i Prorocy ». Mt 7,12. Zastanawiające jest, że właśnie zaraz potem są
słowa o tzw. Ciasnej bramie: « Wchodźcie przez ciaasną bramę! Bo szeroka jest
brama i przestronna ta droga, która prowadzi do zguby, a wielu jest takich, którzy

przez nią wchodzą. Jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia,
a mało jest takich, którzy ją znajdują ». Mt 7,13n. Tak, mało jest takich, którzy z

serca przebaczają! Nawet pośród chrześcijan, nieestety, to jest wielki problem także
w Kościele, a nie tylko w świecie. Wielu w tym względzie nie wypełnia woli Bożej,

wielu ani myśli, aby ją kiedyś mogli czy też i chcieli wypełnić. Zacząć trzeba od
tego: Czy modlę się za swoich winowajców? Czy naśladuję w tym Pana Jezusa na
krzyżu: « Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią ». Łk 23,34 Na czym
polega, moim zdaniem, problem w swej głębi? Na nieznajomości ceny, czy też na
niedocenieniu tego wszystkiego, co uczynił nasz Zbawiciel dla nas i dla naszego

zbawienia. Kiedy znika nasze uwrażliwienie na Mszę świętą jako Jego Ofiarę, kiedy
przestajemy rozważać Drogę Krzyżową, czy tajemnice Bolesne Różańca, kiedy

zapominamy jak wielkimy jesteśmy dłużnikami wobec Stworzyciela za dar rzeczy
stworzonych i wobec Zbawiciela za dar wszystkich łask dla naszego zbawienia,

wtedy złość nas bierze, że ktoś ośmielił się nam coś złego uczynić, powiedzieć, czy
nawet źle o nas pomyśleć.

W języku francuskim to, co po polsku nazwane jest « nasze winy », nazwane jest
« nasze długi ». Jesteśmy bardzo zadłużeni wobec Bożej sprawiedliwości, i te «
długi », spłacamy przebaczając innym « ich winy wobec nas, czyli ich długi ».
Rachunek będzie zawsze minusowy z naszej strony, ale Bóg jest gotów w dzień

ostatni darować nam wszystko. W dzień ostatni, ponieeważ zna nasze trudności w
przebaczaniu innym ich przewinień. Jednak pomaga nam, jeśli o to usilnie



prosimy, pomaga nam wybierać ciasną bramę i wąską drogę, która prowadzi do Jego
królestwa niebiekiego. W kontekście rzeczy ostatecznych Pan Jezus wzywa do

porzucenia w tym względzie zakłamania: « Obłudnicy, umiecie rozpoznawać wygląd
ziemi i nieba, a jakże obecnego czasu nie rozpoznajecie? I dlaczego sami z siebie

nie rozróżniacie tego, co jest słuszne? Gdy idziesz do urzędu ze swym
przeciwnikiem, staraj się w drodze dojść z nim do zgody, by cię nie pociągnął do

sędziego; a sędzia przekazałby cię dozorcy, dozorca zaś wtrąciłby cię do więzienia.
Powiadam ci, nie wyjdziesz stamtąd, póki nie oddasz ostatniego pieniążka ». Łk

12,56-59. Bardzo dyskretna nauka na temat czyśćca. Takie jest moje przekonanie.
Bo jest jeszcze nadzieja na wyjście stamtąd. Tutaj jeszcze dług da się policzyć.

Długi, które muszą być spłacone w tym świecie lub następnym.
Czy Pan Jezus powiedział coś więcej na temat czyśćca? W moim przekonaniu tak,
wnet po tych słowach: « Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko Mnie; i kto nie zbiera
ze Mną rozprasza ». Mt 12,30. Było to w odpowiedzi na zarzut faryzeuszów, którzy

mówili o Nim: « On tylko przez Belzebuba, władcę złych duchów, wyrzuca złe
duchy ». A oto Jego słowa : « Dlatego powiadam wam: Każdy grzech i

bluźnierstwo będą odpuszczone ludziom, ale bluźnierstwo przeciw Duchowi nie
będzie odpuszczone. Jeśli ktoś powie słowo przeciw Synowi Człowieczemu,
będzie mu odpuszczone, lecz jeśli powie przeciwko Duchowi Swiętemu, nie

będzie mu odpuszczone ani w tym wieku, ani w przyszłym ». Mt 12,31n. Są tutaj
dwa prawie całkiem podobne zdania, z tym, że w drugim jest precyzja poprzez

wyrażenie « ani w przyszłym » odnoszące się do słowa « wieku ». Przypis Biblii
Tysiąclecia tłumaczy te słowa tak: « Bóstwo Jezusa, ukryte pod postacią Syna

Człowieczego, nie było wówczas jeszcze oczywiste, lecz w Jego cudach przejawiała
się wyraźnie działalność Ducha Swiętego. Przypisywać je szatanowi, to grzeszyć
złą wolą i zamykać sobie drogę do nawrócenia. Odpuszczenie w przyszłym wieku

– pojęcie rabinistyczne. Tutaj « o przyszłym wieku » tylko tyle podano.Ale
ośmielam się postawić tezę, że to, co Kościół naucza o czyścu, ma tutaj swoją

podstawę w Ewangelii, o drugim tekście Nowego Testamentu ze św.
Pawła mówiliśmy już przy wspomnieniu o zmarłych. Rabini nie przyjęli Ksiąg
Machabejskich do swego Kanonu, odrzucili także naukę św. Pawła, ale Kościół

naucza, że po śmierci jest jeszcze stan wymagany od wielu, dla oczyszczenia się z
tak zwanych kar doczesnych. Ponieważ jesteśmy przy sprawie « przebaczenia win

naszym winowajcom », jestem przekonany, że ten problem, z łaski Bożej, mam
nadzieję może być jeszcze rozwiązany właśnie « w przyszłym świecie », jestem

przekonany że chodzi o czyściec. Kościół wydał dyspozycje odnośnie korzystania z
odpustów w tym względzie. Jest to wyraz wielkiego Miłosierdzia Bożego, że pod
wrunkiem – nie popełnienia bluźnierstwa przeciwko Duchowi Swiętemu – wielu

naszych braci i sióstr, którzy « zasnęli w Panu i śpią w pokoju
», znajdą się wśród tych, o których pisze św.Jan Apostoł: « Każdy zaś, kto



pokłada w Nim tę nadzieją, uświęca się, podobnie jak On jest święty ». 1J 3,3.
Jest więc jeszcze nadzieja « wieku przyszłego », czyli czyśćca. W tej nadziei

naszych zmarłych my także możemy uczestniczyć i pomagać im naszymi
modlitwami, jałmużnami, poutami, a przede wszystkim prosząc kapłanów o
odprawienie za nich Mszy świętych. Jak daleko sięga Boże miłosierdzie « w
przyszłym wieku »? Czy obejmuje ono również tych wszystkich, którzy bez

własnej ciężkiej winy i bez złej wyraźnie intencji odrzucenia Ewangelii, nigdy o
niej nie słyszeli, lub też została im ona źle przedstawiona? Czy nie możnaby
jeszcze w « przyszłym wieku » mieć tej możliwości, kiedy w doczesności tyle

było wokół tylu ludzi « strażników » przeróżnych sekt i religii, gdzie wpajano im
« nie miłość i przebaczenie » lecz « nienawiść czy obojętność » wobec Jezusa

Chrystusa i jego Kościoła, tak że przyjęcie wiary chrześcijańskiej i chrztu
świętego było wprost niemożliwe? Wolno nam mieć taką nadzieję dla tylu ludzi

na świecie, którzy są większością ogromną, a przecież należą do ludzkiej rodziny,
którą stworzył jeden i ten sam Bóg: Ojciec i Syn i Duch Swięty. Bierzmy udział w

trosce Najwyższego Pasterza, Jezusa Chrystusa, który zapewne
troszczy się o wszystkich ludzi na całej ziemi: « On bowiem jest ofiarą

przebłagalną za nasze grzechy, i nie tylko za nasze, leccz również za grzechy
całego świata ». 1J 2,2 Wszyscy ludzie bowiem mogą powiedzieć z nami to, co
napisał św. Jan Apostoł: « Dzieci, nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i
prawdą. Po tym poznamy, że jesteśmy z prawdy i uspokoimy przed Nim nasze

serce. A jeśli nasze serce oskarża nas, to Bóg jest większy od naszego serca i zna
wszystko ». Także i w tej sprawie « odpuszczenia win naszym winowajcom ».

Prośmy Go o tę łaskę okazywania miłosierdzia innym, a na pewno ją otrzymamy,
jak nas zapewnił św. Jakub Apostoł w swoim Liście, gdzie wiele jest nauki na temat
wzajemnych relacji między wiernymi w Kościele Bożym: « Jeśli zaś komuś z was

brakuje mądrości, niech prosi o nią Boga, który daje wszystkim chętnie i nie
wymawiając; a na pewno ją otrzyma ». Jk 1,5 Warto przeczytać ten List w całości,

ponieważ rzuca on potężne światło zarówno na życie chrześcijańskie, jak
również na wymagania stawiane uczestnikom Liturgii Sakramentów świętych.

Tylko niemądrzy potrafią wymawiać tę prośbę: « Ojcze nasz, odpuść nam nasze
winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom », nie starając się, aby ta druga
część zdania nie była fałszywa. « Umiłowani, jeśli serce nas nie oskarża – pisze św.

Jan – mamy ufność wobec Boga i o co prosić będziemy, otrzymamy od Niego,
ponieważ zachowujemy Jego przykazania i czynimy to, co się Jemu podoba ». 1J

3,21n. Jedno z Błogosławieństw na Górze, które Pan Jezus wypowiedział brzmi: «
Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią ». Mt 5,7 Nie idźmy
do przyjęcia Komunii świętej, aż do czasu, kiedy uprosiliśmy łaskę darowania uraz,

ze szczerego serca.

« I nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego ». Mt 6,13. W



Mszale: « i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego ». Od razu
wróćmy jeszcze do Listu świętego Jakuba Apostoła : « Kto doznaje pokusy, niech
nie mówi, że Bóg go kusi. Bóg bowiem ani nie podlega pokusie ku złemu, ani też

nikogo nie kusi. Towłasna pożądliwość wystawia każdego na pokusę i nęci.
Następnie pożądliwość, gdy pocznie, rodzi grzech, a skoro grzech dojrzeje

przynosi świerć. Nie dajcie się zwodzić, bracia moi umiłowani! ». Jk 1,13-15.
Tłumaczenie ewangeliczne jest o wiele jaśniejsze niż intencja-prośba z Mszału,

która pochodzi z dawnych tłumaczeń Pisma świętego. Ostatnio we Francji
zmieniono nawet Mszał ze względu, między innymi, na przyjęcie tej właśnie wersji
Modlitwy Ojcze nasz, która znajduje się w Biblii Tysiąclecia. Samo w sobie już to

zdanie « Ojcze nasz, nie wódź nas na pokuszenie », pozostawione bez wyjaśnienia,
mogło być dla wielu już wiernych pokusą, aby wątpić o absolutnej świętości Boga i

Jego nienawiści do każdego grzechu. No ale nie wracajmy do tego, jedynie
zastanawiajmy się teraz, o co tak naprawdę w naszej Modlitwie Pańskiej chodzi?
Pan Bóg Stwórca nasz podjął, jeśli tak można powiedzieć, wielkie wyzwanie i
może nawet pewne ryzyko, że « Chociaż On pragnie, aby wszyscy ludzie byli

zbawieni i doszli do poznania prawdy, tak się może wcale nie wydarzyć. Ludzie
bowiem otrzymali od Stwórcy dar wolnej woli. « Albowiem u Boga nie ma

względu na osobę. Bo ci, którzy bez Prawa zgrzeszyli, bez Prawa też poginą, a ci,
co w Prawie zgrzeszyli, przez Prawo będą sądzeni. Nie ci bowiem, którzy

pruysłuchują się czytaniu Prawa, są sprawiedliwi wobec Boga, ale ci, którzy Prawo
wpełniają, będą usprawiedliwieni. Bo gdy poganie, którzy prawa nie mają, idąc za
naturą, czynią to, co Prawo nakazuje, chociaż Prawa nie mają, sami dla siebie są

Prawem. Wykazują oni, że treść Prawa wypisana jest w ich sercach, gdy
jednocześnie ich sumienie staje jako świadek, a mianowicie ich mśli na przemian

ich oskarżające lub uniewinniające. Okaże się to w dniu, w którym Bóg sądzić
będzie przez Jezusa Chrystusa ukryte czyny ludzkie według mojej Ewangelii ». Rz
2,12-16. Należało tutaj koniecznie przytoczyć ten fragment Pisma świętego, które
mówi o Prawie Mojżeszowym i Prawie Naturalnym, jakim Bóg obdarzył ludzkość
przed przyjściem na świat Jego Syna Jezusa Chrystusa, który jest Zywym Prawem

Ewangelii, dopełniającym wyżej wymienione Prawa łaską i
prawdą wyrażoną przez Niego, w Nim i z Nim, w Tajemnicy naszego Odkupienia.
Msza święta jest uobecnienie tej właśnie tajemnicy Chrystusa i Jego Najświętszej
Ofiary. Każdy bez wyjątku człowiek, przed Jego przyjściem, w czasie Jego życia
na ziemi, i po Jego wniebowstąpieniu, do dnia ostatecznego w różny sposób może

mieć do Niego dostęp. W Ewangelii Jego « objawia się sprawiedliwość Boża,
która od wiary wychodzi i ku wierze prowadzi, jak jest napisane: a sprawiedliwy z
wiary żyć będzie ». Rz 1,17. Ten dostęp do Zbawiciela wszystkich i każdej osoby

ludzkiej w ciągu wieków i na całej ziemi jest im zapewniony przez Ducha
Swiętego, który wraz z Bogiem Ojcem i Synem Bożym świat cały : niebo i ziemię



stworzył. « Ziemia zaś była bezładem i pustkowiem: ciemność była nad
bezmiarem wód, a Duch Boży unosił się nad wodami ». Rdz 1,2. Tak jak na

początku Stworzenia: Duch Boży unosił się nad wodami, tak też i na początku
Odkupienia: « Gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody.A

otworzyły Mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębicę i
przychodzącego na Niego ». Mt 3,16. Tonad wodą Jeziora Galilejskiego, zwanego
Tyberiadzkim, Piotr Apostoł otrzymuje władzę pasterską nad Kościołem Bożym :

« A gdy spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra:
Szymoniee, Synu Jana, czy miłujesz Mnie więcej, aniżeli ci? Odpowiedział Mu:
Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego: Paś baranki moje! I znowu,

po raz drugi, powiedział do niego: Szymonie, synu Jana, czy miujesz Mnie?
Odparł Mu: Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego: Paś

owce moje! Powiedział mu po raz trzeci: Szymonie, synu Jana, czy kochasz Mnie?
Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: Czy kochasz Mnie? I rzekł
do Niego: Panie, Tywszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego
Jezus: Paś owce moje! » J 21,15-17. Towy tym samym Duchu Bożym żyje i
działa Kościół Chrystusowy, któremu przewodzi następca świętego Piotra Apostoła,
każdorazowy Papież, obecnie: Franciszek. Miłość jedynie zwycięża, także pokusy,
nie można pokonać jak tylko miłością. Miłość prawdziwa nienawidzi grzechu,

czyli nieposuszeństwa woli Bożej. Pożądliwość, o której pisze św. Jakub jest potrójna
i pochodzi od sił przeciwstawiających się zbawieniu obracających człowieka przeciw
woli Bożej, a ostatecznie przeciw miłości. « Nie miłujcie świata, ani tego, co jest na

świecie! Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca.
Wszystko bowiem, co jest na świecie, a więc: pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i
pycha tego życia, nie pochodzi od Ojca, lecz od świata. Swiat zaś przemija, a z nim
jego pożądliwość; kto zaś wypełnia wolę Bożą, ten trwa na wieki ». 1J 2,15-17. W
tych trzech pożądliwościach więc skupia się wszelkie zło w świecie i w człowieku.

I człowiek sam z siebie nie jest zdolny pokonać wszystkich pokus. Bez pomocy
Boga jest to niemożliwe, dlatego prosimy: « Ojcze nasz, nie dopuść, abyśmy ulegli

pokusie, ale nas zachowaj od złego! ». Mt 6,13.
Pan Jezus zechciał w Duchu Swiętym ukazać, że te trzy rodzaje pokus:

pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha żywota, mogą być bardzo wzmocnione
przez szatana. Choć sam nie podlegał w niczym tym pożądliwościom, postanowił
przyjąć wyzwanie przeciwnika ludzkiego zbawienia, poprzez kuszenie na pustyni.

Zwyciężając, zdobył dl nas łaskę zwyciężania modlitwą i postem wszelkiego
rodzaju pokus: tych, wynikających ze słabości naszej upadłej natury, tych od świata
zbuntowanego przeciw Bogu i Jego Prawom: naturalne,dekalog,aż do sprzeciwiania
się Duchowi Swiętemu i Prawu Ewangelii, oraz pokus, które pochodzą od Złego. W
Modlitwie Ojcze nasz, dwie ostatnie intencje-prośby, które rozważamy teraz razem,

dotyczą całego zmagania się o



dobro i opierania się złu, aż do męczeństwa. Wszelkie zwycięstwo nie gdzie
indziej ma swe źródło niż w Tajemnicy Chrystusa, Jego męki, śmierci i

zmartwychwstania. Jeśli Bóg dopuszcza na nas różne doświadczenia, to ze
względu na tę Osobę swego Syna, abyśmy razem z Nim odnosili zwycięstwa. «
On to został wydany za nasze grzechy i wskrzeszony z martwych dla naszego

usprawiedliwienia ». Rz 4,25. Przypis Biblii Tysiąclecia, dz.cyt. s. 1279 podaje:
Ukazują się tu dwie strony dzieła odkupienia: negatywna – to śmierć Jezusa,

która gładzi grzechy, i pozytywna – to zmartwychwstanie, które darzy odkupionych
nowym życiem chwalebnego już Chrystusa. Istotą grzechu jest nieposłuszeństwo
wobec Boga. Odkupieni zawdzięczają swe zwycięstwa i swe usprawiedliwienie,

kiedy niestety upadają, solidarności z posłuszeństwem Jezusa Chrystusa w
pierwszym wypadku, lub też w jego łasce miłosierdzia i przebaczenia

wysłużonego Ofiarą Najświętszą złożoną na krzyżu, która uobecnia się w
Eucharystii. Wszystkie nasze zwycięstwa z Jezusem są w niej, a nasze grzechy są
przez nią zgładzone dzięki łasce wiary i ufności, którą w Nim złożyliśmy. Swięty
Paweł napomina nas: « Niechże więc grzech nie króluje w waszym śmiertelnym

ciele, poddając was swoim pożądliwościom. Nie oddawajcie też członków
waszych jako broń nieprawości na służbę grzechowi, ale oddjcie się na służbę

Bogu jako ci, którzy ze śmierci przeszli do życia, i członki wasze oddajcie jako
broń sprawiedliwości na służbę Bogu. Albowiem grzech nie powinien nad wami

panować, skoro nie jesteście poddani Prawu, lecz łasce ». Rz
6,12-14. Bez podjęcia walki nie ma też i zwycięstwa. Stąd, jeśli by nawet było tak :
« Ojcze, nie wódź nas na pokuszenie », to nie może to oznaczać, że jeśli się Bogu

podoba, może nas wystawić w sytuacji trudnej walki, abyśmy prosili o Jego
pomoc, a zwyciężając pokusę dzielili z Chrystusem Jego zwycięstwo. Do tego
wezwany był już Kain: « Pan zapytał Kaina: Dlaczego jesteś smutny i dlaczego

twarz twoja jest ponura? Przecież gdybyś postępował dobrze, miałbyś twarz
pogodną; jeżeli zaś nie będziesz dobrze postępował, grzech leży u wrót i czyha na
ciebie, a przecież ty masz nad nim panować ». Rdz 4,6n. Niestety, Kain nie prosił
o pomoc Bożą, ani nie skorzystał z Jego rady i zabił swego brata, Abla. Pan Jezus
daje nam prostą radę: « Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie; duch
wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe ». Mt 26,41. Na temat tej słabości ciała i jego
pożądliwości, która sprowadza grzech nieczystości, dał Pan Jezus jasną naukę: «

Słuchajcie Mnie wszyscy i zrozumiejcie: Nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka,
co mogłoby uczynić go nieczystym; lecz co wychodzi z człowieka, to czyni

człowieka nieczystym ». Mk 7,14n. Uczniowie Pana Jezusa wzięli te słowa jako
przysłowie, ale poruszeni Duchem Swiętym, gdy wrócił do domu zapytali Go na

osobności, co ta Jego wypowiedź by oznaczała? «Odpowiedział im : I wy tak
niepojętni jesteście ? Nie rozumiecie, że nic z tego, co z zewnątrz wchodzi w

człowieka, nie może uczynić go nieczystym ; bo nie wchodzi do jego serca, lecz



do żołądka i na zewnątrz się wydala. Takuznał wszystkie pokarmy za czyste. I
mówił dalej : Co wychodzi z człowieka, to czyni go nieczystym. Z wnętrza bowiem,
z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa,

chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota.
Całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym ». Mk 7,18-23. Tutaj
znajdujemy wyjaśnienie, dlaczego wolna wola człowieka ma swój konieczny udział
w zwycięstwie człowieka nad sobą i swym sercem, gdzie Bóg może tylko pomagać,

ale nie może człowieka do miłości przymusić. W tym jest nasza « naturalna
godność », której Bóg nie pobawia nikogo, raz go stworzywszy na obraz i

podobieństwo Swoje. Jeśli człowiek się nie zwróci o pomoc do Boga, to zawsze
przegra walkę ostateczną, nawet gdyby przez pewien czas zwyciężał. Zwycięstwa
takie bez wiary i modlitwy do Boga, wcześniej czy później karmić będą pokusę
pychy. Pan Jezus przestrzega nas przed tym w następującej nauce : « Gdy duch

nieczysty opuści człowieka, błąka się po miejscach bezwodnych, szukając spoczynku,
ale nie znajduje. Wtedy mówi: Wrócę do swego domu, skąd wyszedłem; a

przeszedłszy zastaje go niezajętym, wymiecionym i przyozdobionym. Wtedy idzie
i bierze z sobą siedmiu innych duchów, złośliwszych niż on sam; wchodzą i
mieszkają tam. I staje się późniejszy stan owego człowieka gorszy niż był

poprzedni ». Mt 12,43-45.
Przypis Biblii Tysiąclecia, dz.cyt. s.1138 podaje: Recydywistów, tj. ludzi

popadających ciągle na nowo, w tych samych okolicznościach, w takie same
grzechy, każe Kościół traktować z większą surowością przy sakramencie pokuty.

W nas samych jest walka pomiędzy człowiekiem nowym i człowiekiem starym, w
znaczeniu : Prawa duchowego i prawa grzechowego, o którym nie przysłowie, lecz

pewną naukę dał wyżej Pan Jezus. Swięty Paweł opisał tak swoje własne
doświadczenie: « Jestem bowiem świadom, że we mnie, to jest w moim ciele, nie
mieszka dobro; bo łatwo mi przychodzi chcieć tego, co dobre, ale wykonać – nie.
Nie czynię bowiem dobra, którego chcę, ale czynię to zło, którego nie chcę…A

zatem stwierdzam w sobie to prawo, że gdy chcę czynić dobro, narzuca mi się zło.
Albowiem wewnętrzny człowiek we mnie ma upodobanie zgodne z Prawem
Bożym. W członkach zaś moich spostrzegam prawo inne, które toczy walkę z

prawem mojego umysłu i podbija mnie w niewolę pod prawo grzechu
mieszkającego w moich członkach ». Rz 7,18-23. Wewspółczesnym świecie i w

samym Kościele trzeba powracać do tych zasad, o który poucza Pismo święte. « To
zaś, co niegdyś zostało napisane, napisane zostało i dla naszego pouczenia, abyśmy

dzięki cierpliwości i pociesze, jaką niosą Pisma, podtrzymywali nadzieję.
A Bóg, który daje cierpliwość i pociechę, niech sprawi, abyście wzorem Chrystusa

te same uczucia żywili do siebie i zgodnie jednymi ustami wielblili Boga i Pjca
Pana naszego Jezusa Chrystusa ». Rz 15,4-6. Ale jak to życie doczesne jest stałą

pokusą, i nie można oczekiwać, aby uniknąć wszystkich pokus, jesteśmy wezwani



do konieczności walki z demonem czy też ze światem i naszym własnym ciałem.
Możemy również poprosić, aby Bóg nie pozwolił nam wystawiać się na pokuszenie,

przez porzucenie Jego dla siebie samych. Nie powinniśmy oddalać się od Boga
naszego ani na krok, jeśli nie chcemy ulec pokusie, kiedy brakuje nam światła i siły.

Boża łaska jest zastawiona w obfitości, ale bez modlitwy, umartwienia i
Sakramentu Eucharystii, wszystkie nasze zasoby szybko się wyczerpują. Brak zaś
duchowej amunicji pozwala przeciwnikowi nie tylko nas osłabić, ale nawet czasem
i pokonać. Papież Innocenty I powiedział, że konieczne jest, abyśmy zwycięstwa

zawsze przypisywali łasce Boże, a gdy zdarzy się nam przegrywać – klęskę
poniesioną przypisywać tylko nam samym. Jeśli Bóg

pozostawia nas samym sobie, to dlatego zbytnio ufamy sobie, a zbyt mało ufamy
Jemu, mówi św.Augustyn. Dlatego prosimy, aby Bóg nas nie opuszczał nigdy, i

doprowadzić nas do swego zwycięstwa, abyśmy nie ulegli pokusie. Wiemy, że On
jest wierny swoim obietnicom i nie dozwala nas kusić demonowi ponad to, co

potrafimy znieść, ale chce byśmy zawsze korzystali z Jego pomocy, kiedy tylko w
walce ze złem możemy Jemu sprawić radość posłuszeństwa i wierności z nasze

strony. Nasza wolna wola nabywa wtedy większej wolności i staje się darem
ofiarnym włączonym w Odkupienie Chrystusa. Mamy bowiem, jak święty Paweł,
« przez cierpienie dopełniać braki udręk Chrystusa, dla dobra Jego Ciała, którym
jest Kościół ». Kol 1,24 « Niech przeto ten, komu się zdaje, że stoi, baczy, aby nie
upadł. Pokusa nie nawiedziła was większa od tej, która zwykła nawiedzać ludzi.

Wierny jest Bóg i nie dozwoli was kusić ponad to, co potraficie znieść, lecz
zsyłając pokusę, równocześnie wskaże sposób jej pokonania, abyście mogli

przetrwać ». 1 Kor 10,12n. Zachęca nas święty Paweł razem z całym Kościołem do
prowadzenia walki duchowej: « W końcu bądźcie mocni w Panu – siłą Jego
potęgi. Obleczcie pełną zbroję Bożą, byście mogli się ostać wobec podstępnych
zakusów diabła. Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw
Zwierzchnościom, przeciw Władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności,
przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich ». Ef 6,10-12.

Przypis Biblii Tysiąclecia, dz.cyt, s.1324 powiada: Zwrot ten zachodzący tylko w
tym Liście oznacza świat nadzmysłowy, niebo jako sferę bytowania

nadprzyrodzonego, źródło łask Ducha, przedmiot aspiracji człowieka, o który
walczą z nim demoniczne Potęgi. Chrystus jest ponad całym światem

materialnym i duchowym. Walka więc z pokusami ma miejsce nie tylko w naszym
ciele, ale także na wysokości naszego ducham, a nawet jeszcze wyżej i jeszcze
głębiej, niż sięgają nasze zdolności rozumu i woli, tam tylko nasza jedność z

Duchem Swiętym przez Chrystusa może nas uczynić zwycięzcami. Stąd wołanie:
« Nie dawajcie miejsca diabłu! I nie zasmucajcie Bożego Ducha Swiętego, którym

zostaliście opieczętowani na dzień odkupienia ». Ef 4,27.30. « W każdym
położeniu bierzcie wiarą jako tarczę, dzięki której zdołacie zgasić wszystkie



rozżażone pociski Złego. Weźcie też hełm zbawienia i miecz Ducha, to jest słowo
Boże – wśród wszelakiej modlitwy i błagania. Przy każdej sposobności módlcie się

w Duchu! ». Ef 6,16-18. Grzech jest złem i zapewne największym od wszelkiego
zła, jest bluźnierstwo przeciwko Duchowi Swiętemu, które prowadzi do

zatwardziałości. O takich prorokował siódmy po Adamie patiarcha Henoch, mówiąc:
Oto przyszedł Pan z miriadami swoich świętych, aby dokonać sądu nad wszystkimi

i ukarać wszystkich bezbożników za wszystkie bezbożne uczyniki, przez które
okazywała się ich bezbożność, i za wszystkie twarde słowa, które wypowiadali

przeciwko Niemu grzesznicy bezbożni. Ci zawsze narzekają i są niezadowoleni ze
swego losu, choć postępują według swoich żądz. Usta ich głoszą słowa wyniosłe i
dla korzyści mają wzgląd na osoby…Oni to powodują podziały, a sami są cieleśni i

Ducha nie mają ». Jud 1,14-16.19. Słowa « Ojcze nasz, zbaw nas ode złego »,
zawierają itencję-prośbę nie tylko, aby chronił nas Bóg przez napaścią złego ducha,

przed jego natrętnymi pokusami, lecz również, aby odpuścił nam grzechy, które
niestety nie udaje nam się nie popełnić. Więc nie chodzi jedynie, aby uwolnić się od

ataków szatana; ponieważ istnieją inne przyczyny, które prowadzą nas do zła.
Mądrość Syracha, w tej dziedzinie, gdybyśmy ją często czytali i rozważali, mogłaby

nam wielce pomóc. Na przykład:
« Synu, jeżeli masz zamiar służyć Panu, przygotuj swą duszę na doświadczenie!
Zachowaj spokój serca i bądź cierpliwy, a nie trać równowagi w czasie utrapienia!
Przylgnij do Niego, a nie odstępuj, abyś był wywyższony w twoim dniu ostatnim.
Przyjmij wszystko, co przyjdzie na ciebie, i w zmiennych losach utrapienia bądź
wytrzymały! Bo w ogniu doświadcza się złoto, a ludzi miłych Bogu – w piecu

utrapienia. Bądź Mu wierny, a On zajmie się tobą, prostuj swe drogi i Jemu zaufaj!
». Syr 2,1-6. Według bardzo starożytnego sakramentału, w Liturgi po Modlitwie

Pańskiej: Ojcze nasz… nie jest wypowiadane:Amen, ponieważ następuje po niej:
Libera nos quaesumus, Domine, wybaw nas, prosimy Cię, Panie…,która jest jak

kontynuacja Pater noster, Ojcze nasz. Jednak w Missale Romanum,dz.cyt.s.392 jest
napisane, że kapłan mówi to: Amen, po cichu. Celebrans secrete dicit: Amen. Tak

było i powszechnie od końca IX wieku. Po Soborze Watykańskim drugim, nie
mówi się: Amen.

Kapłan przy ołtarzu, kontynuuje bowiem: « Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i
obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy
zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei

oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa ». I zgromadzenie
wiernych kończy słowami: « Bo Twoje jest królestwo i potęga, i chwała na wieki ».
Eucharystia, Obrzędy Mszy świętej, dz.cyt. s.106 Przed Soborem Watykańskim II,
ta modlitwa była nieco inna, a podczas niej kapłan wykonywał pewne czynności,
które związane były z pateną: jej wytarcie, przeżegnanie się nią i ucałowanie jej,

towarzyszące tej modlitwie: Libera nos, quaesumus, Domine, ab omnibus



malis,praeteritis,praesentibus et futuris; et intercedente beata et gloriosa semper
Virgine Dei Genetrice Maria, cum beatis Apostolis tuis Petro et Paulo, atque

Andrea, et omnibus Sanctis, da propitius pacem in diebus nostris: ut ope
misericordiae tuae adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni

perturbatione securi.». Następnie kładł Hostię na patenie, odkrywał kielich, i nad
kielichem ją łamał, mówiąc : « Per eundem Dominum nostrum Iesum Christum

Filium tuum ». Z kolei, kładł część Hostii na patenie, a z drugiej części ułamywał
cząstkę, mówiąc: « Qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus».

Kład znowu większą część Hostii na patenie, a ułamaną cząstką Hostii trzymał nad
Kielichem, mówiąc: « Per omnia saecula saeculorum. Amen. Następnie czynił nią

trzy znaki krzyża, mówiąc: « Pax Domini sit semper vobiscum », a lud dopowiadał:
« Et cum spiritu tuo ». Następnie kapłan wpuszczał cząstkę Hostii do Kielicha,

mówiąc po cichu: « Haec commixtio et consecratio Corporis et Sanguinis Domini
nostri Iesu Christi, fiat accipientibus nobis in vitam aeternam. Amen ».

Missale Romanum, dz.cyt.s.393 Streszczając krótko, po Soborze Vatykańskim II,
łamanie Hostii zostało przesunięte na później, nie ma już znaków krzyża, i

opuszczono w Libera nos, Wybaw nas, rozróżnienie na czas przeszły, teraźniejszy i
przyszły, oraz wezwanie wstawiennictwa Najświętszej Dziewicy Maryi oraz

Swiętych. Wszystko inne zachowano w całości.

Modlitwa: Libera nos, « Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego » , która zwraca się
z prośbą o wyzwolenie z wszelkiego zła, a zwłaszcza od wojny jako źródła

grzechu i zamętu, stąd słowo: Pokój « da propitius pacem ». Wybaw nas, Panie, od
wszelkiego « zła z przeszłości, teraźniejszości i przyszłości », to znaczyło także od

konsekwencji, które zło wprowadza w historię ludzkości. Odwołanie się zaś do
Najświętszej Maryi Dziewicy i Swiętych, mogło świadczyć o tym, że i dobro

niesie swoje wielkie pozytywne konsekwencje. Wszystko zło, które pochodzi z
wewnątrz lub z zewnątrz, czy je odczuwamy, albo nie odczuwamy, chce się w jakiś

sposób pomnożyć. Złe samopoczucie może nas skusić do różnegp rodzaju
uzależnień, poprzez wzięcie środków odurzających, zagłuszenie ciszy, jakąś

aktywnością zewnętrzną, niekoniecznie grzeszną, ale zagłuszającą wewnętrzną
ciszę, jak np. Muzyka, film, internet, itp. Czasami jest to bolączka przejściowa, a

czasami natrętna i powracająca. Nieraz ból duszy boli bardziej niż ból ciała.
Nieraz jedno z drugim jest powiązane, poprzez prawa natury cielesno-psychiczno-

duchowej, gdzie nie wszystko się wie wystarczająco, nauki: psychologia i
psychiatria, jeśli są dalekie od Ewangelii, niewiele mogą tutaj pomóc, choć nie

mnie tutaj zabierać głos, z braku głębszej wiedzy na ten temat. Lęk jest w człowieku
czymś ponadczasowym, jakby transcendentnym, przynależnym jego tożsamości
naturalnej, tak że – jak pisze św.Augustyn: « Stworzyłeś nas, Panie, dla siebie, i

niespokojne jest serce naszem dopóki nie spocznie w Tobie».
Wstawiennictwo Swiętych, a zwłaszcza Najświętszej Dziewicy i Matki Bożej, jest



lekarstwem na wszelkie bolączki, nie tylko duchowe, ponieważ Bóg chciał, aby ich
zasługi włączone poprzez darmową łaskę uczestnictwa w nieskończonych zasługach

Jedynego Zbawiciela ludzkości, Jezusa Chrystusa, mogły przez zwracanie się do
nich w ramach Kościoła i Obcowania Swiętych, przynosić pociechę i pomoc w

utrapieniach różnego rodzaju. Za wszelkim dobrem uczynionym, czy też
otrzymanym, kryje się zawsze jeden i ten sam Bóg w Trójcy Przenajświętrzej Osób:
Ojca i Syyna i Ducha Swiętego. Zwłaszcza Duch Swięty jest nazwany w Piśmie

świętym: Pocieszycielem. A Chrystus Jezus jest nazwanym Królem Pokoju. «
Obdarz nasze czasy pokojem » i wszystkie dalsze słowa: Libera nos, tchną

pokojem Królestwa Bożego, które jest w ostateczności Królestwem Ojca i Syna i
Ducha Swiętego. A zechciał nam Bóg sam objawić, że także Królestwem

Najwiętszej Dziewicy Maryi! Tenpokój, o który prosi Kościół ma też i wymiar
historyczny. Być może, że tak rozumiano w Liturgii te słowa przez wieki.

Jeden z pisarzy nazywa tę modlitwę: Dodatkiem. Rzeczywiście, Durand zauważył,
że ta modlitwa nazwywała się: intercallation lub dodatek. Jest to jednak bardzo

stary dodatek, który znajduje się w najstarszym sakramentalium i był
wypowiadany przez wieki aż do tej chwili. Wszystko wskazuje na to, że i ci, którzy

przyjdą po nas będą odmawiać tę samą modlitwę aż do końca świata, kiedy będą
uczestniczyć w kulcie Bożym. Żydzi modlili się, aby Bóg udzielił pokój dla miasta
Jeruzalem: « Proście o pokój dla Jeruzalem, niech zażywają pokoju ci, którzy cię
miłują! Nie pokój będzie w twoich murach, a bezpieczeństwo w twych pałacach!

Przez wzgląd na moich braci i przyjaciół będę mówił: Pokój w tobie! Przez wzgląd
na dom Pana, Boga naszego, będę się modlił o dobro dla ciebie ». Ps 122,6-9. A

gdy Jeruzalem zostało ukarane za niewierność prorok Jeremiasz pisał Lamentacje:
« Jerozolima wspomina w dniach tułaczki i biedy wszystkie cenne dobra dawniej

posiadanem gdy naród wpadł w ręce wroga, i nikt mu nie pomógł; ciemięzcy
patrząc szydzili z jej zniszczenia. Jerozolima ciężko zgrzeszyła, stąd budzi odrazę,
kto cenił ją – teraz nią gardzi, gdyż widać jej nagość; ona również wzdycha i chce
się wycofać. W fałdach jej sukni plugastwo; niepomna była przyszłości; wielce ją

poniżono, nikt nie spieszy z pociechą; ”Spojrzyj na nędzę mą, Panie, bo wróg
bierze górę” ». Lm 1,7-9.

Kościół prosi w tej modlitwie: Libera nos, « obdarz nasze czasy pokojem, to
znaczy: « Daj nam pokój w naszych czasach ». « abyśmy zawsze byli wolni od
grzechu », bo wie, że wojny i podziały są owocem i konsekwencją grzechu, a

grzechy często wchodzą do słabych dusz. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu »,
ponieważ w tak wielkim świecie, bez pomocy miłosierdzia Bożego, nikt nie
będzie bezpieczny, ani nie uniknie wewnętrznego czy zewnętrznego zamętu.

Słowo zamęt oznacza: pomieszanie prawdy z fałszem, który często ukrywa się
pod tzw. Pół-prawdami, gdzie człowiek chce się podobać człowiekow, kosztem
swej wierności wobec Boga: tzw. Politycznie poprawny, czy nawet kościelnie-



poprawny…itd. Lamentacje proroka Jeremiasza są aktualne, moim zdaniem w
wielu miejscach w świecie i w Kościele, niestety, także. Wreszcie Kościół prosi o
wzrost nadziei w oczekiwaniu przyjścia naszego Zbawiciela jako Króla, który

według Symbolu-Credo przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, i
wprowadzić do królestwa Bożego swoich wybranych. Kościół Boży po Soborze

Watykańskim II, po tej modlitwie kończącej jakby Modlitwę Pańską: « Ojcze nasz
», która kończy się słowami : « Bo Twoje jest króletwo i potęga i chwała na wieki

» , nawiązującymi do intencji-prośby: « Przyjdź królestwo Twoje », dodał
Modlitwę skierowaną do Pana Jezusa Chrystusa, obecnego w Tajemnicy swej

Ofiary Ciała i Krwi, jeszcze przed połączeniem świętych Postaci w Kielichu, a
więc « w stanie ofiarnym » : Jest to modlitwa następująca, całkiem nowa: « Panie
Jezu Chryste : Ty powiedziałeś swoim Apostołom: Pokój zostawiam wam, pokój
mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na nasze grzechy, lecz na wiarę swojego
Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej

jedności. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen ». Następuje zwrócenie
się kapłana do zgromadzenia liturgicznego i słowa: « Pokój Pański niech zawsze
będzie z wami ». Zgromadzenie odpowiada: « I z duchem twoim ». Eucharystia,

Obrzędy Mszy świętej, dz.cyt.s.106n. Nie wiem, czy ktoś już kiedyś i gdzieś
dał wykładnię tej Modlitwy całkiem nowej. Czy ona jest dla tzw.

Tradycjonalistów kością niezgody, bo rzeczywiście, jak wynika z naszego studium,
to tutaj Kościół najbardziej zmodyfikował Tradycję Liturgiczną: przesuwając

połączenie postaci konsekrowanych na trochę później, i wprowadzając tę
modlitwę skierowaną nie jak przez całą Mszę świętą: do Boga Ojca, ale do Jego
Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ośmielam się tutaj, zaznaczając, że jest to

tylko moja osobista interpretacja słów i faktów, podać poniższe zamyślenie
kapłańskie i zakonne, katolickie, osobiste. Sobór Watykański II za tym niewątpliwie

stoi, a także Papież, który go zwołał święty Jan XXIII, i jego Encyklika: Pacem in
terris. Następnie: Konstytucje Soborowe i Deklaracje. A wcześniej jeszcze:

Encyklika o Kościele, Eclesiam suam, bł.Papieża Pawła VI. Zajmijmy się tylko
faktem umieszczenia tej modlitwy i jej treścią, a także tym, że jest adresowana do

Pana Jezusa Chrystusa. Rozmyślając nad tym, co mam napisać, aby to było zgodne
z moim poznaniem Tajemnicy Mszy świętej, pomyślałem, że Pan chciał całego tego

dzieła studium ze względu na to, co tutaj teraz napiszę.
Wcześniej nieznany mi był Missale Romanum po łacinie. Odprawiałem bowiem
od samego początku kapłaństwa Mszę świętą według Mszału bł.Papieża Pawła

VI. Ale nie wiem skąd od zawsze moment wpuszczenia cząsteczki Hostii
konsekrowanej do Kielicha z winem konsekrowanym uważałem za znak

zmartwychwstania, i to za chwilę będzie potwierdzone bardzo starożytną tradycją,
że tak Kościół od dawna uważał. W związku z tym, że ta nowa interwencja
dokonuje się przed tym momentem w Nowym Mszale, pewna koncepcja



mistycznego widzenia Mszy świętej doznaje negatywnej odpowiedzi, przez sam
ten fakt przesunięcia tego znaku zmartwychwstania i skierowanie do Pana Jezusa

prośby-modlitwy o pokój. Treścią samej modlitwy zajmę się potem. W czym więc
jest głębia problemu? Czy Pan Jezus cierpi mękę w czasie Mszy świętej, mimo, że

historycznie minęło już prawie dwa tysiące lat. Chyba to Pascal, ale nie jestem
pewien czy on, czy może Claudel,lub Bernanos, miał powiedzieć, że Chrystus
będzie cierpiał agonię aż do końca świata, ale myśę, że chodziło mu o Ciało

Mistyczne Chrystusa, Kościół, Oblubienicę Chrystusa, a nie o Jezusa z Nazaretu,
historycznego. Kościół w odnowionej Liturgii Posoborowej zdaje się mówić, że

Jezus z Nazaretu, by powiedzieć językiem Papieża Benedykta XVI w czasie Mszy
świętej już nie cierpi, lecz składa Ofiarę uwielbienia i miłości względem Boga Ojca

w Duchu Swiętym, i czyni to razem ze swoją Oblubienicą, która dopełnia w
swoich członkach cierpień Chrystusowych dla swego własnego dobra, uświęcenia i
chwały, która ją czeka. Ale cierpienie Kościoła, ciała mistycznego Chrystusa, Jego

Oblubienicy, nie jest ofiarą za grzechy. Za grzechy swojej Oblubienicy cierpiał
Baranek Boży, Jezus Chrystus, na Golgocie, w Ofierze krzyżowej, jeden raz na

zawsze. «Inaczej musiałby cierpieć wiele razy od stworzenia świata. Atymczasem
raz jeden ukazał się teraz na końcu wieków na zgładzenie gruechów przez ofiarę z
samego siebie ». Hbr 9,26 « Oto idę, abym spełniał wolę Twoją, Boże…Na mocy
tej woli uświęceni jesteśmy przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze ».

Hbr 10,7.10. Teraz zaś we Mszy świętej, składa On ustanowioną przez siebie Ofiarę
uwielbienia razem ze swoją Oblubienicą, w mocy tego samego Ducha wiecznego w
którym złożył tę Ofiarę raz jeden na krzyżu i « raz na zawsze ». Odtąd dzieje się tak:

« A Duch i Oblubienica mówią : Przyjdź !…I mówi Ten, który o tym świadczy :
‘Zaiste przyjdę niebawem’ ». Ap 22,17 Kościół dokonał więc, na ostatnim Soborze
Watykańskim II, pewnego wyboru teologicznego, poprzez Konstytucję o Kościele i

Konstytucję o Liturgii świętej, wstawiając tę Modlitwę o pokój, skierowaną do
swego Oblubieńca – między znakiem Jego śmierci: konsekracją i przeistoczeniem,
a znakiem, jego zmartwychwstania: połączeniem Postaci konsekrowanego chleba i
konsekrowanego wina - z czego tzw. Tradycjonaliści

nie są zadowoleni, bo pragną wybrać opcję teologiczną, że Jezusus Chrystus
jeszcze cierpi także dziś, kiedy odprawiana jest Msza święta; tak to zresztą

przedstawiają w filmowych kompozycjach, gdzie na Mszę świętą, jej słowa i
czynności nakładają obraz Męki Chrystusowej. Broniąc tej wizji teologicznej

starają się przypisywać Kościołowi po Soborze Watykańskim II w tym względzie
jako błąd, czy nawet herezję, wprowadzenie tej zmiany i odrzucenie teologii
cierpienia Chrystusa w czasie Najświętszej Ofiary Eucharystycznej. Jest to

poważny zarzut, i jak się z tym uporać może Kościół, jeśli niektóre jego dzieci
uważają, że kiedy nie ma już cierpienia nie ma też i Ofiary za grzechy, więc –



ich zdaniem - jest odebrany w ten sposób Mszy świętej jej charakter ofiarny. Nie
chcą oni przyjąć, że ofiarę cierpienia Chrystus złożył « jeden raz na zawsze » i że

w tym sensie Msza święta, jest – tej Ofiary cierpienia – jedynie pamiątką: « To
czyńcie na moją pamiątkę » : nie jest według tej wizji teologicznej « głoszeniem »

tej jedynej w czasie dokonanym « śmierci Chrystusa », lecz raczej « w pewien
sposób fizyczno-historyczny » jej uobecnienianiem, gdzie « cierpienie Jego i śmierć
» zdaje się przedłużać swoje trwanie w « czasie teraźniejszym » , za każdym razem,

gdy odprawia się Msza święta. Aby « trwanie tej ofiary cierpienia i śmierci »
podkreślić, nie uznają oni też możliwości koncelebrowania Mszy świętej, bo wtedy

zmniejsza się ilość cierpienia Chrystusowego za grzechy, czyli mniejsza jest
skuteczność Mszy świętych dla zgładzenia grzechów, mniej więc też otrzymuje

Kościół błogosławieństwa itd. Kościół Rzymski jednak tej wizji « cierpiętniczej » nie
podziela, jeśli chodzi o Mszę świętą, ustanowioną w przeddzień Jego śmierci przez

Jego Założyciela, nie umniejszając w niczym jej charakteru Ofiarnego,
zapowiedzianego w Starym Testamencie, przez ofiary kadzielne,pokarmowe,

całopalne itd. Ofiarę zaś za grzechy, kiedy wkładano ręce na zwierzę by przeszły
na nie grzechy człowieka-grzesznika, zabijano je, aby jego krwią pomazać rogi
ołtarza, czy raz w roku płytkę miłosierdzia położoną na Arce Swiadectwa,

według Pisma świętego, Jezus Chrystus, Baranek Boży, złożył raz jeden na zawsze,
tak wierzy Kościół i o takiej swojej wierze dał poznać poprzez tę interwencję w

Liturgii, o której rozważamy, i do tej sprawy jeszcze powrócimy. Drugim problemem,
o którym już wspomnieliśmy, to sprawa Darów Ofiarnych, które składa Kościół na

ołtarzu, gdzie owoc ziemi czy winnego krzewu łączy z pracą rąk ludzkich. Tadruga,
choć mniej widoczna interwencja zdaje się, według tradycjonalistów, odbierać

Chrystusowej Ofierze charakter absolutny tylko Bożego Dzieła, wprowadzając trud i
cierpienie ludzi, jakoby profanujące świętość Dzieła Bożego. Ci jednak, którzy tak
się gniewają na Kościół Posoborowa, jakby nie zauważają, że w Commemoratio pro

vivis są takie słowa: « pro quibus tibi offerimus : vel qui tibi offerunt hoc
sacrificium laudis » ; co się tłumaczy, i tak jest w Pierwszej Modlitwie

Eucharystycznej, którą się zajmujemy: « Za nich
składamy Tobie tę Ofiarę uwielbienia, a także oni ją składają ». Dwie rzeczy: Ofiara
jest nazwana Ofiarą uwielbienia, a nie cierpienia, oraz jest to także Ofiara wiernych,

czyli Kościoła. Widać to jeszcze wyraźniej po konsekracji i przeistoczeniu : «
Domine, nos servi tui, sed et plebs tua sancta….offerimus praeclarae maiestati tuae

de tuis donis ac datis… », co znaczy: « Panie, my Twoi słudzy, oraz lud Twój
święty…składamy Twojemu najwższemu majestatowi z otrzymanych od Ciebie
darów… ». Czyli według starożytnego zwyczaju : Ofiara Mszy świętej nie jest

ofiarą cierpienia Chrystusa, lecz raczej Jego ciała mistycznego, którym jest Kościół.
Nazwany jest Ciałem mistycznym ze względu na Chrystusa totalnego : Pełnia Boża.

Ze strony zaś Kościoła jako Oblubienicy



Chrystusa, jest on jeszcze w drodze, i w swej części ziemskiej i stanu czyśćcowego
podlega jeszcze cierpieniu, aż do dnia Paruzji Chrystusa. Osobiście też wierzę,

że Chrystus złożył Ofiarę Cierpienia: « Tobowiem uczynił raz na zawsze,
ofiarując samego siebie ». Hbr 7,27b. Uobecnienie Ofiary Chrystusa na Golgocie,

nie oznacza, że cierpienie Pana Jezusa jest trwającym cierpieniem w
nieskończoność. « Takie jest przymierze, które zawrę z nimi w owych dniach,
mówi Pan: dając prawa moje w ich serca, także w umyśle ich wypiszę je. A

grzechów ich oraz ich nieprawości więcej już wspominać nie będę. Gdzie zaś jest
ich odpuszczenie, tam już więcej nie zachodzi potrzeba ofiary za grzechy ».

Hbr 10,16-18. Chrystus wziął na siebie, jako Baranek Boży, przez posługę Jana
Chrzciciela, wszystkie grzechy ludzkości z wszystkich czasów i « złożywszy raz na
zawsze jedną ofiarę za grzechy zasiadł po prawicy Boga ». Hbr 10,12. « Jedną
bowiem ofiarą udoskonalił na wieki tych, którzy są uświęcani ». Hbr 10,14 Takie

« daje nam świadectwo Duch Swięty ». Hbr 10,15. Gdyby przyjąć opinię
teologiczną, że w czasie Liturgii Mszy świętej, Jezus Chrystus od znaku śmierci,
czyli osobnego przeistoczenia chleba w Ciało Jego i przeistoczenia wina w Jego
Krew, aż do znaku zmartwychwstania, w momencie połączenia Postaci Chleba z

Postacią Wina, Pan Jezus jest w stanie cierpienia, tego samego, czy takiego samego,
to w Kościele Greckim trwałoby to kilka sekund, a w Kościele Rzymskim

kilkanaście minut: Dlaczego taka różnica? Byłoby to raczej wizją
starotestamentalną składania ofiar, i poddanie relatywizacji słów « raz na zawsze »

dotyczących Ofiary Krzyżowej Chrystusa Pana, o czym daje świadectwo Duch
Swięty, jak podaje List do Hebrajczyków. Oczywiście jest to wielka Tajemnica i nie

nasz rozum może tutaj pretendować do jej objęcia w jej istocie i nie jest przeciwne
wierze katolickiej, że Pan Jezus może dawać swoim wybranym mistykom, jak np.

Św.Ojciec Pio, czy św. Faustynie, i innym łaskę wejścia w Jego Mękę z tych
momentów, które On przeżył jako Bóg-Człowiek, na Golgocie, czy dać dostęp do

tamtego czasu, kiedy to miało miejsce, czyniąc z Ofiary Swojej i Godziny Swojej :
Centrum Historii i Serce Całości Czasu, który Bóg stworzył razem z Kosmosem.
Ale wierzę i uważam, że dana jest Kościołowi, a w nim, Papieżowi władza tego
rodzaju interwencji w Liturgii świętej, i mam nadzieję, że to, co tutaj napisałem,

pomoże także tradycjonalistom, w ich posłuszeństwie
wobec Kościoła. Z Kościołem też zawsze wierzyłem, że jest to jednocześnie

Ofiara Chrystusa i Kościoła, a powyższe słowa nie pozostawiają żadnych
wątpliwości. I wierzę, że to Kościół cierpi w ciągu wieków, nie tylko w czasie
każdej Mszy świętej, ale we wszystkich swoich chwilach doczesnego istnienia,

oraz w stanie czyśćca, w tych jego członkach, którzy doświadczają tego
oczyszczenia. Dopełniają w ten sposób z łaski Bożej to, co Bóg dla niego

przewidział w swojej sprawiedliwości i w swoim wielkim miłosierdziu, w
jedności z tymi, którzy cierpią na ziemi. Duch Swięty kieruje do jednach i drugich



te słowa : « Wy zaś, umiłowani, budując samych siebie, na fundamencie waszej
najświętszej wiary, w Duchu Swiętym się módlcie i w miłości Bożej strzeżcie
samych siebie, oczekując miłosierdzia naszego Pana Jezusa Chrystusa, które

wiedzie ku życiu wiecznemu ». Jud 1,20n. Co do samej treści modlitwy : Jest ona
ekumeniczna, to fakt. Tesłowa : « Doprowadź do pełnej jedności » są

oczywistym nawiązaniem do Unitatis Integratio, gdzie mówi się o braciach
odłączonych, wspólnotach eklezialnych, itd. Zaś, aby nikogo nie obrazić, nie ma

już « potępiania kogokolwiek » z tych, którzy przyznają się do wiary w
Chrystusa Jezusa. Brak pełnej jedności jest jednak nazwany po imieniu: « nie

zważaj na grzechy nasze ». Nie zważaj na nasze grzechy, pokazuje w historii, że
jest to modlitwa, którą Kościół uczynił osobistą modlitwą kapłanów, którzy tak
mają mówić o swoich grzechach, a nie o grzechach innych wiernych. Tojest to,

co musi kapłan odróżnić od modlitw dokonywanych w imieniu wiernych. Kapłani
przy ołtarzu zawsze byli wezwani, aby mówić o nich samych w formach

upokarzających; zaś o reszcie zgromadzonych, jako « Twój, Boże, lud święty
»mówić z wielkim szacunkiem, jak to jest zaraz po Konsekracji i Przeistoczeniu.

Później, po wspomnieniu zmarłych, kapłan mówi: « Również nam, Twoim
grzsznym sługom », bijąc się w pierś, obejmuje siebie i innych kapłanów, a nie

zgromadzenie wiernych. Kapłan w tej części modlitwy, też siebie i innych
kapłanów ma mieć na myśli, kiedy mówi: « Panie, nie zważaj na nasze grzechy,

sed fidem Ecclesiae tuae, lecz na na wiarę swojego Kościoła ». To znaczy, że
Kapłan ma wielką odpowiedzialność, za czystość wiary i za Kościół święty
przed majestatem Boga, który wyznaczył mu swoją misję czynienia pokoju.

Obawiać się on powinien, że jego grzechy mogą być właśnie jedną z przeszkód
do otrzymania tej wielkiej łaski przez lud boży; i modli się o to, aby Pan Jezus nie
patrzył na jego grzechy, ale na wiarę swojego Kościoła, którego jest ministrem, i

aby mu więc dał ten bardzo pożądany pokój. « Zgodnie z Twoją wolą ». Czyż to nie
kapłani, czy nawet biskupi, byli i są twórcami podziałów w Kościele? Niestety, to

się jeszcze dzieje obecnie, w naszych czasach. Stąd, kapłan prosi, aby Chrystus Pan
zaradził sprawie tej, przez Niego, tak usilnie wyrażonej perspektywie « aby nastała

jedna owczarnia i jeden Pasterz, którym jest On sam ». « Ja jestem dobrym
pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają, podobnie jak Mnie zna Ojciec, a
Ja znam Ojca. Zycie moje oddaję za moje owce. Mam także inne owce, które nie są

z tej owczarni. I te muszę przyprowadzić i będą słuchać głosu mego, i nastanie
jedna owczarnia, jeden pasterz ». J 10,14-16. Mamy kilka razy w czasie Mszy

świętej tę prośbę, czy to Boga Ojca, czy – jak teraz – do Syna Bożego, o pokój.
Tutaj kapłan prosi o pokój dla Kościoła Jezusa Chrystusa, który jest Jego

Kościołem: « Ty jesteś Piotr (czyli Skała), i na tej skale zbuduję mój Kościół, a
bramy piekielne go nie przemogą». Mt 16,18. Jednak pokój « zgodnie z wolą
Jezusa Chrystusa » jest stabilnym pokojem opartym o prawdę i miłość, imusi



spełniać wszystkie warunki zgodne z « wiarą raz tylko przekazaną świętym ». Jud
1,3 Ten krótki List Judy, brata Jakuba Apostoła, ukazuje problem zaraz potem :
« Wkradli się bowiem pomiędzy was jacyś ludzie, którzy dawno już są zapisani
na to potępienie, bezbożni, którzy łaskę Boga zamieniają na rozpustę, a nawet
wypierają się jedynego Władcy i Pana naszego, Jezusa Chrystusa ». Jud 1,4.
Ponieważ podziały między chrześcijanami sprzeciwiają się woli i modlitwie

Chrystusa do Ojca: « Ojcze, spraw, aby byli jedno, jak Ty i Ja, jedno jesteśmy ».
Jest też zachowana wiara w jeden Kościół Chrystusowy : « na wiarę swojego

Kościoła ». Centralną intencją-prośbą tej dodanej modlitwy jest pokój w Kościele
Bożym, w nawiązaniu do Ewangelii i słów Chrystusa: « Pokój zostawiam wam,
pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję. Niech się nie trwoży

serce wasze ani się nie lęka! ». J 14,27. Może gdyby ta interwencja, modlitwa o
pokój, skierowana do Pana Jezusa, była uczyniona po połączeniu Postaci

Eucharystycznych, nie byłoby tego problemu tzw. tradycjonalistów, który został
opisany powyżej, ponieważ pozostałe modlitwy przed Komunią świętą odnoszą się

już do Syna Bożego, Jezusa Chrystusa, jak to zobaczymy. « Pokój Pański niech
zawsze będzie z wami » jest w tym nowym układzie Posoborowym, jakby

podwójnie umocniony: Bo najpierw do « Ojcze nasz » było skierowane: « Obdarz
nasze czasy pokojem », a następnie do Jezusa Chrystusa: « Napełniaj swój Kościół
pokojem ». Wprowadzono po Soborze Watykańskim II « Znak pokoju, ale napisano,

że może to być powiedziane: Przekażcie sobie znak pokoju, z dopiskiem, że
według miejscowego zwyczaju(ukłon głowy) okazują sobie wierni wzajemnie

pokój i miłość ». Eucharystia, Obrzędy Mszy świętej, dz.cyt.s.107. W ciągu
dziesięciu pierwszych wieków to życzenie było sygnałem do przekazania sobie
wzajemnie pocałunku pokoju, i chrześcijanie ten znak czynili. Swięty Augustyn

pisał: Po Modlitwie Pańskiej mówimy: Pokój z tobą; i wszyscy
chrześcijanie nazywają ten święty pocałunek jako znak pokoju. WedługAmalariusza,

Rabana, i Remi’ego z Auxerre, w IX wieku « Pax Domini » nadal był sygnałem
dla pokoju. Autorzy pisali, że cały Kościół przekazuje znak pokoju podczas «

Agnus Dei », potem w ciągu następnych wieków było różnie, z tendencją
skracania tego czasu i zaangażowana w tym temacie Diakona, aby mówił: Pax

tecum, pokój niech będzie z tobą, do kapłana. Duchownym nie wolno było
kontynuować dawania znaku pokoju, kiedy chór skończył śpiewać pierwsze

« Agnus Dei ».Kościół był przede wszystkim za tym, aby dawano znak pokoju przed
Komunią świętą, ponieważ nie można przyjmować Ciała Pańskiego bez pojednania
z braćmi i siostrami w Chrystusie. Swięty Augustyn zaznaczył różnicę, że musimy

pogodzić się między między sobą, aby Jezus Chrystus dał nam swój
pokój. Pokój jest jednak różny w rozumieniu różnych ludzi. « Nie tak, jak świat
daje, Ja wam daję », precyzuje Pan Jezus. Tenpokój, który jest darem Chrystusa,
jest łaską Bożą w tym życiu. Jest to pokój ten sam, który otrzymali Apostołowie:



Pokój zostawiam wam. Ale jest to początek pokoju, który pochodzi z czystego
sumienia, i radości, że nasz wewnętrzny człowiek jest w zgodzie z prawem

Bożym. Ta radość jest naszym pokojem, ale pokój ten nie wyklucza wszystkich
problemów; to jest pokój, z którym mamy uzbroić się do walki z grzechem i

słabością i często znowu Bądziemy mówić do Boga, przebacz nam nasze winy.
Jezu, daj mi pokój Twój. Oprócz tego pokoju, który Jezus Chrystus zostawił

Apostołom mówiąc: Pokój zostawiam wam, rzekł do nich:Pokój mój wam daję, to
znaczy zapewnię wam go w wieczności, na całą wieczność. Ten pokój będzie taki,
który wykluczy jakiekolwiek zaburzenia; jest to pokój stały, doskonały i wieczny:

« Znowu jednak was zobaczę, i rozraduje się serce wasze, a radości waszej nikt wam
nie zdoła odebrać. W owym zaś dniu o nic Mnie nie będziecie pytać ». J 16,22n. Ten
pokój, którego nikt i nic nie będzie w stanie odebrać, da nam radość wieczną: pokój,

jakim cieszą się wierni w niebie. Nie będziemy o nic pytać,
kiedy ogarnie nas tego rodzaju pokój, który sam wprowadzi nas w samą istotę
miłości, i będziemy wypełnieni pełną radością. Otrzymamy więc radość pełną i
doskonałą. Następnie, Kapłan łamie teraz Hostię mówiąc słowa: « Ciało Pana
naszego Jezusa Chrystusa, które łączymy i bądziemy przyjmować, niech nam

pomogą osiągnąć życie wieczne ». Eucharystia, Obrzędy Mszy świętej, dz.cyt.s.108.
W tradycji Kościoła greckiego ten gest łamania chleba odbywa się w czasie

konsekracji i przeistoczenia, przy słowach mówiących, że Jezus wziął chleb, połamał
go…, mówiąc: Bierzcie i jedzcie itd. Jezus Chrystus daje swoje ciało do jedzenia

apostołów pod postacią chleba, także połamał go i dawał im to zgodnie ze
zwyczajem u Żydów, gdzie w tym geście łamania chleba, było znaczenie, aby go
rozpowszechniać. Grecy dzielili Chleb konsekrowany na cztery części, kładli po

dwie z nich po prawej i po lewej stronie Kielicha, tak że tworzył się krzyż na ołtarzu,
i umieszczali jedną z tych cząstek w kielichu. Czyli czyniąc to podczas konsekracji,

jeśli przyjąć umieszczenie cząstki Chleba konsekrowanego w Kielich, jako znak
zmartwychwstania, przez swoją wyżej opisaną interwencję, wybierając opcję

teologiczną, że Pan Jezus nie cierpi w czasie Mszy świętej, Kościół Rzymski,
zbliżył się do Kościoła Greckiego, a więc także i Prawosławnego.

Według rytu rzymskiego, niektórzy biskupi dzielili Hostię konsekrowaną na trzy
części, wspominając to, co Jezus Chrystus uczynił dla uczniów idących do

Emaus, ale nikt nie wie, gdzie tę tradycję znaleziono.
Inni zaś na aż siedem części, aby wspomnieć: Wcielenie, narodzenie, obrzezanie,

objawienie, męka, śmierć i zmartwychwstanie, na oznaczenie tych siedmiu tajemnic
życia Jezusa Chrystusa na ziemi, były one ułożone w krzyż; Kapłan chciał w ten

sposób obchodzić pamiątkę wszystkich tajemnic Jezusa Chrystusa przez
sprawowanie Eucharystii. Wróćmy jeszcze do sprawy połączenia Postaci

Konsekrowanych, chleba i wina, w Kielichu Pańskim. Tengest każe postawić dwa
pytania. Pierwsze: Czy słowa, które kapłan wypowiada podczas tego gestu, mają



być słyszalne dla wszystkich, kiedy dokonuje on upuszczenia chleba
konsekrowanego do wina konsekrowanego? Drugie: Dlaczego jest ten gest

mieszania ciała i krwi Jezusa Chrystusa, i co on oznacza? Trudność jest najpierw ta,
że wierni są zajęci zwykle wted przekazywaniem sobie znaku pokoju, więc

wpowiadanie słów głośno nie jest w tym momencie odpowiednie, i nie jest pewne,
że wierni zauważą ten gest mieszania Postaci Ciała Pańskiego i Krwi Pańskiej.

Missale Romanum ustaliło rubrykę, że kapłan « dicens secrete », mówi po cichu te
słowa i to jest nadal obserwowane do dzisiaj. Dlaczego ciało jest zmieszany z

krwią Jezusa Chrystusa? Odpowiedź. Odbywa się to przez wzgląd na liturgię i na
ludzki rozum, ze względu na Tajemnicę i dla pomocy dla naturalnego rozumu
oświeconego przez wiarę. Tapraktyka jest już zaznaczone w Liturgii świętego
Jakuba, który jest najstarszym Kościołem greckim. Widzimy również w tym

Kościele praktykę Konsekrowanego Chleba dla chorych na cały rok w Wielki
Czwartek, więc po pewnym czasie, aby rozmiękczyć postacie chleba, kapłani
starali się czynić to, zanim mieli się udać z Eucharystią do pacjentów, czyli
ludzi chorych. Widzimy, u Euzebiusza , że kiedy przyniósł Eucharystię do
starego Serapiona, postarał się Ją najpierw zwilżyć. Pierwsi chrześcijanie i

pustelnicy, którzy przechowywali Eucharystię w domu, w ten sposób postępowali
przed przyjmowaniem Komunii świętej. Arcybiskup Koryntu, w X wieku, nakazał,
aby choremu przed podaniem świętej Hostii, było podane w tym samym czasie
wino w małym kubeczku, który przeznaczone był wyłącznie do tego celu. Cząstki

są nadal zanurzane w winie w Wielki Piątek, co może być pozostałością z
dawnego zwyczaju. Ale zawsze od starożytności była większa przyczyna i
głębokie tajemnicze znaczenie połączenia ciała i krwi Jezusa Chrystusa pod

postaciami konsekrowanego chleba i wina. Było to zaznaczeniem tego momentu
spotkania się Ciało i Krwi Jezusa Chrystusa, kiedy Jego najświętsza Dusza

połączyła się z Jego najświętszym Ciałem i nastąpiło chwalebne Jego
zmartwychwstanie. Rzeczywiście, do tego momentu Mszy świętej Kościół przez

rozdzielenie Postaci Chleba konsekrowanego i Postaci Krwi konsekrowanej
wyrażał na ołtarzu mękę i śmierć Jezusa Chrystusa, dlatego konsekracja i

przeistoczenie chleba i wina, zgodnie ze słowami Ewangelii, dokonywały się
oddzielnie, co do Ciała i co do Krwi. Tojest pewne, jak mówi Sobór Trydencki, że

na mocy sakramentalnych słów wypowiedzianych nad chlebem jest on
przeistoczon w Ciało; i że na mocy sakramentalnych słów wypowiedzianych nad

winem jest ono również przeistoczone w Krew.Ale jest to tylko znak dla wiary
w śmierć Pańską za nasze zbawienie, i takie oddzielenie dwóch Postaci jest tylko

tajemniczym stanem, bo w rzeczywistości ciało nie jest bez krwi, ani krew nie jest
bez ciała, ponieważ ciało Jezusa Chrystusa jest prawdziwie żywym i

uwielbionym ciałem. I pod postacią Jego krwi, jest żywy i uwielbiony Chrystus.
Jednak ten znak ma to do siebie, że reprezentuje ofiarną śmierć Jezusa Chrystusa



i Jego chwalebne życia jednocześnie, ponieważ ofiara Mszy świętej jest
odnowieniem zarówno Jego śmierci na krzyżu, jak i Jego zmartwychwstania i

chwały w niebie. Ciało i Krew razem są znakiem życia, które podjął
zmartwychwstając, choć postacie chleba i wina, reprezentują ciało i krew

mieszkające razem i wspólnie jak w żywym organizmie. Amalariusz tłumaczył to
tak, że kładziemy cząstkę Hostii w kielichu , aby Ofiara zawierała całą pełnię

Sakramentu. Oznaczone w ten sposób chwalebne życie Jezusa Chrystusa, jak to
ukazuą słowa wypowiadane podczas tego gestu, staje się przyczyną

chwalebnego życia, które możemy się spodziewać. Taki jest cel i sens ostateczny
tej modlitwy.

FIAT ACCIPIENTIBUS ...niech pomogą nam osiągnąć życie wieczne.
Nazywamy tę czynność, która jest symbolem wzajemnej jedności ciała i krwi
Jezusa Chrystusa, aby oznaczyć jego chwalebne zmartwychwstanie i życie w

chwale Ojca, i jest to jednocześnie znakiem i zadatkiem naszego zjednoczenia z
Jezusem Chrystusem w życiu wiecznym, które jest obiecane dzięki Ofierze ciała i
krwi naszego Zbawiciela. Kościół odrzucił też tezę, że ten gest mógłby oznaczać
wzajemne poświęcenie między Ciałem i Krwią, jako nie uzasadnioną. Kościół

będzie ciągle w ciąhu wieków wymagał podwójnej konsekracji ciała i krwi Jezusa
Chrystusa, i potem połączenia konsekrowanych postaci, co jest symbolem tajemnic,

które chce On w ten sposób wyrazić. Warto zauważyć, że ten gest w wielu
Mszałach jest też tłumaczony jako sakramentalne połączenie Duszy z Ciałem w
Jezusie Chrystusie w chwili zmartwyhwstania. To umacnia nas w przekonaniu, że
prawdą jest to, co tutaj wyżej zostało napisane na ten temat. Po tym, jak kapłan

umieścił cząstkę Hostii w kielichu, oczyszcza o swoje dwa palce na jego
krawędzi, bo mogły tam pozostać fragmenty Hostii, przyklęka, aby adorować

Najświętszy Sakrament; potem zwrócony do Najświętszego Sakramentu i z rękami
złożonymi z przodu klatki piersiowej, mówił czystym głosem: uderzając się w

pierś przy drugiej części, czyli słowach: zmiłuj się nad nami i obdarz nas
pokojem.

« Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas pokojem ».

Eucharystia, Obrzędy Mszy świętej, dz.cyt. s.108. Kontynuowana jest nadal
modlitwa do Jezusa Chrystusa, który ofiarował się za nas, aby dać nam Bożą łaskę,
do której przyjęcia chcemy się teraz godnie przygotować. Spiewamy, czy recytujemy
razem « Agnus Dei », Baranku Boży, aby wypełnić cały czas, aż do Komunii świętej,

a nawet, podczas Komunii, pisał Yvesde Chartres. Kapłani mają również ją
odmawiać, aby i oni mogli sobie uświadomić, że zbliża się czas



otrzymania ciała Jezusa Chrystusa, prosząc o miłosierdzie ich Zbawiciela, którego
mają przed sobą. Aż do XI wieku, trzy Agnus Dei, wszystkie kończyły się przez
Miserere nobis. Ale od roku 1100, w większości kościołów mówiło się już: Dona

Nobis Pacem, przy trzecim Agnus Dei. Papież Innocenty III powiedział: «
wprowadziliśmy tę modlitwę ze względu na niektóre problemy, które pojawiły się w

Kościele ». W czasie Mszy świętej za zmarłych zamiast Miserere nobis, czy
Dona nobis pacem, mówiło się, Dona eis requiem aeternam. Nie wiemy, jakie jest

pochodzenie tych słów, lecz od XII wieku, jak świadczą dokumenty, przyjęła się
generalnie ta praktyka. Tesame słowa znajdują się w Mszale ambrozjańskim.
Agnus Dei, Baranek Boży, Jezus Chrystus, który jest samą w sobie słodyczą i

niewinnością, zawsze reprezentowany był przez słodycz i niewinność jagnięcia,
małego baranka; a jak nie ma innej ofiary, która mogłaby się podobać Bogu, niż
ofiara Jezusa Chrystusa, który ofiarował samego siebie za grzechy ludzi, « raz

jeden w czasach mesjańskich » , kiedy to Jan Chrzciciel powiedział: « Oto Baranek
Boży, który gładzi grzech świata ». J 1,29. Przypis Biblii Tysiąclecia, dz.cyt. s.1217
mówi: Określenie to nawiązuje do Sługi Pańskiego z Księgo proroka Izajasza 53,7 –

oraz do baranka paschalnego z Księgi Wyjścia 12,3nn.
Wszystkie ofiary w Starym Testamencie zostały poddane ubojowi, gdy zaś

chodziło o ofiary przebłagalne za grzechy, poprzedzało je wyznanie grzechów
wraz z włożeniem rąk na głowę zwierzęcia, czyli przekazanie jemu grzechów;

gdyby tego przekazania grzechów nie było, ofiara za grzechy nie byłaby przyjęta.
Posłuszeństwo w wykonaniu tego gestu przekazania ofierze grzechów, zanim

została przelana jej krew, było konieczne. Przez to posłuszeństwo ofiara grzesznika
nabierała sensu. Taksamo tutaj w Nowym Przymierzu « Oto idę, abym spełniał

wolę Twoją Boże », czyli posłuszeństwo Baranka Bożego, który jest ofiarą
przebłagalną na nasze grzechy, jest najważniejszym jej składnikiem. Istotą ofiary,

która podoba się Bogu jest posłuszeństwo Jego woli. Bez posłuszeństwa Jego woli,
Bóg żadnych ofiar nie przyjmuje. Ale Bóg zapowiedział tę doskonałą Ofiarę,

która będzie przyjęta : « Oczyszczę ich ze wszystkich grzechów, jakimi
wykroczyli przeciw Mnie, i odpuszczę wszystkie ich występki, którymi zgrzeszyli
przeciw Mnie i wypowiedzieli Mi posłuszeństwo. Jerozolima zaś (czyli Kościół –

przypis osobisty) będzie radością, chwałą i dumą wśród wszystkich narodów ziemi,
które usłyszą o dobrodziejstwach, jakie jej wyświadczyłem. Będą się one lękać i

drżeć wobec wszelkich przejawów dobroci i pomyślności, jaką jej dałem
». Jr 33,8n. Oto, co zawdzięczamy Bogu. On nie potrzebuje już innych ofiar.
Wszystkie inne religie i ofiary są zbędne, kiedy została ustanowiona ta Jedna
Jedyna, Eucharystyczna. Ale trzeba to głosić wszystkim i wszędzie, po całym

świecie, w porę i nie w porę. Jezus Chrystus, który został zabity w oznaczonym
czasie, w tych objawach jak to opisują Ewangelie, był jedynym Podmiotem i

Przedmiotem, na Którego Bóg spojrzał z zadowoleniem, bo był tylko On Jeden



godny Niego, dlatego też nazywana jest ofiarą Boga dla Boga, Syna dla Ojca,
Barankiem Bożym, którego Krew oczyszcza i uświęca wierzących w Trójcę

Przenajświętszą. Gdyby Bóg nie był Trójcą Osób, nie moglibyśmy zostać zbawieni,
bo nie byłoby nikogo zdolnego i godnego, aby naprawić okazane «

nieposłuszeństwo stworzenia wobec Stworzyciela » : Syn Boży zaś, będąc też i
Stworzycielem wraz z Ojcem i Duchem, mógł to uczynić stając się Człowiekiem
-Kapłanem i Ofiarą-Barankiem! Aby to zapowiedzieć, Bóg nakazał Żydom, aby

pomazali swoje drzwi krwią baranka paschalnego, aby była ona znakiem ich
ocalenia, i aby była zapowiedzią krwi Jezusa Chrystusa, który sam może podobać

się Bogu i wyciągnąć nas z niewoli szatana i niewoli grzechu, abyśmy mogli z Nim
przejść do wolności dzieci Bożych. Qui tollis peccata mundi, który gładzisz
grzechy świata. To wyrażenie św. Jana Chrzciciela, w języku łacińskim brzmi: tollis.

Ofiary miały zgładzić grzechy tych, za których były ofiarowane, ponieważ ci,
którzy offiarowali kładli ręce na głowie ofiar, aby one mogłyzastąpić ich, czyli zająć
ich miejsce, i wynagrodzić swoją śmiercią za grzechy, które oni-ludzie popełnili i
kary, na które oni-ludzie zasłużyli. Prorok Izajasz pisze o misji Jezusa Chrystusa

jako baranka ofiarnego, który poniósł nasze grzechy, aby być zabity; i święty Piotr
wyjaśnia, że On, Jezus Chrystus, poniósł nasze grzechy w swoim ciele na krzyż,

umarł tam dla grzechu, i przywrócił nam sprawiedliwość. Jest ona w tych
wszystkich, którzy są obmyci we krwi Baranka Bożego, i powinni oni składać Mu
nieustanne dziękczynienie. Boski Jezus jest naszym Panem, bo odkupił nas swoją
krwią; i to jest Chrystus i Zbawiciel, bo został namaszczony i posłany przez Boga
Ojca, aby przynieść nam wolność i dać życie wieczne. Te

nazwy Chrystusa jako Zbawiciela i Pana, dane mu przez aniołów w chwili narodzin:
« Narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan ». Łk 2,11.

Oni także dodali to orędzie : « a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania ». Łk
2,14b. To do Jezusa, jako Pana i Zbawiciela, zwracamy się we wszystkich sprawach,
które są konieczne dla nas, dla naszego zbawienia. Po prostu chcemy
powiedzieć mu w imieniu własnym i w imieniu wszystkich wiernych w Kościele:

Jezu Chryste, Baranku Boży, zmiłuj się nad nami, daj nam obiecany pokój. Jest
jeszcze kilka modlitw, które Kościół umieścił tutaj, w tym miejscu Liturgii,

ponieważ nie wszystkie modlitwy poprzedzające Komunię świętą, były może
wystarczające do właściwego przygotowania się do komunii. Wielu świętych

kapłanów, wobec wielkości Tajemnicy obecnego przed nimi najświętszego ciała
Jezusa Chrystusa, jak Izajasz w świątyni Jerozolimskiej, mogło mieć to

wewnętrzne drżenie: « I powiedziałem: Biada mi! Jestem zgubiony! Wszak jestem
mężem o nieczystych wargach i mieszkam pośród ludu o nieczystych wargach ».

Iz 6,5. Byłoby niezgodne z wiarą, gdyby kapłan nie był zajęty przez tę Obecność
Boga, i nie zbliżał się z szacunkiem i świętym lękiem do tej Tajemnicy. Kościół
wybrał więc dwie modlitwy, które pozwalają kapłanowi pokornie prosić: « Panie



Jezu Chryste, Synu Boga żywego, który z woli Ojca, i za współdziałaniem Ducha
Swiętego, przez swoją śmierć na krzyżu dałeś życie światu, wybaw mnie przez

najświętsze Ciało i Krew Twoją od wszystkich nieprawości moich i od wszelkiego
zła; spraw także, abym zawsze zachowywał Twoje przykazania i nie dozwól mi

nigdy odłączyć się od Ciebie » , albo: « Panie Jezu Chryste, niech przyjęcie Ciała i
Krwi Twojej nie ściągnie na mnie wyroku potępienia, lecz dziŁki Twemu
miłosierdziu niech mnie chroni oraz skutecznie leczy moją duszę i ciało ».
Eucharystia, Obrzędy Mszy świętej, dz.cyt. s.108n. Przez kilka wieków te

modlitwy nie były uważane jako pochodzące od świętej tradycji. Ale kapłani je
odmawiali, podobnie jak i wierni mają wiele różnych form modlitwy, które biorą z

książeczek dozwolonych, aby się przygotować do Komunii świętej. Jest w tej
pierwszej modlitwie odniesienie do Trójcy Przenajświętszej i do krzyża Chrystusa,

do Jego śmierci na nim. Współpraca woli Ojca i Syna i Ducha Świętego
współdziałanie, nie tylko przy Wcieleniu ale i Odkupieniu, jest tutaj uwidocznione.
Także moc śmierci Chrystusa, przez którą świat może otrzymać życie. Pan Jezus

Chrystus, Syn Boga żywego, Syn Boga Ojca, który jest zasadą życia, i który, z woli
i władzy swego Ojca, daje życie światu. Ale wolą Ojca w Niebie jest to, abyśmy
życie mieli. Duch Święty współpracował w zbawieniu, które możemy przyjąć od

Jezusa Chrystusa. Wcielenie Jego w łonie Maryi czystej, świętej i pięknej, dokonało
się przez działanie Ducha Swiętego. Działa On również teraz we Mszy świętej,

przyczyniając się do konsekracji i przeistoczenia, aby chleb stał się ciałem Jezusa
Chrystusa, aby było ono dostępne dla nas, aby dać życie naszym duszom. Przez

Ducha Bożego Eucharystia jest Ofiarą i Pokarmem, przez który Jezus Chrystus chce
dać nam życie. Jego święte ciało i najświętsza krew, które są ofiarowane na ołtarzu

dla nas są one lekarstwe przeciwko naszej śmierci.
To, co sprzeciwia się życiu naszej duszy, to grzechy i wszystko, co może oddaliś nas

od Boga. Dlatego kapłan prosi: Panie Jezu Chryste, odpuść mi wszystkie moje
grzechy, wszystko, co pochodzi od zła, wszelką moją nieprawość. Kapłan idzie do
źródła wszystkich prawdziwych przeciwności tego życia, z prośbą, aby uwolnić

się od wszystkich swoich win. Kapłani Kościoła są w pierwszym rzędzie narażeni
na przeciwności i ataki złego, który chce nam zaszkodzić, i jeśli nie walczymy, to

nieprawość dominuje nad nami. Ja czynię może zło, nie wiedząc o tym, i wszystkie
błędy, które wykonuję w nieświadomości, a przecież chcę zachowywać Twoje

przykazania, dlatego proszę, nie daj mi nigdy odejść
od Ciebie. Jeśli chcesz osiągnąć życie, zachowaj przykazania moje. Zachowanie

chrześcijańskich przykazań ma pozostać zawsze znakiem miłości do Jezusa
Chrystusa. « Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten Mnie miłuje ». J 14,21.

Być zawsze zjednoczonym z Nim, jak winna latorośli trwająca w winnym krzewie.
« Ja jestem krzewem winnym, wy – latoroślami ». J 15,5. Wejść w ten testament

i połączyć się z Nim tak, że nie można oddzielić i oddalić, to musi być zasadą



wszystkich naszych myśli, naszych pragnień i naszych działań. Wniosek jest taki:
TyPanie Jezu Chryste jesteś Bogiem moim, w moim sercu jesteś i ja jestem jakby

częścią Ciebie. Panie Jezu Chryste, ty wiesz, że nie jestem gi’dzien przyjęcie Twego
Ciała. Wobec mego Boga, poznaję, że zapoznałem twoją miłość, że naprawdę

jestem kiepski, nagi i ślepy, bo nie widzę mojej winy, ani moich
słabości. Któż to jest, że śmie przyjmować ciało Chrystusa, a nie drży? Ten lęk

prowadzi kapłana do modlitwy, aby Jezus Chrystus sprawił, abym zawsze
zachwywał Jego przykazania i nigdy nie oddalił się od Niego. To jest prośba o Jego

miłosierdzie, aby Jego święte ciało i krew, które są najcenniejszym darem, jaki
można otrzymać, poruszyły do głębi nasz umysł i nasze ciało, aby zawsze unikać
nie tylko wszystkich grzechów ciężkich, ale i powszednich, aby ten Boski Dar

żywności z nieba dodał energi, odwagi i siły, która jest potrzebna, aby wytrzymać
wszystkie ataki wrogów zbawienia. Siła i moc pochodzi z chrześcijańskiej

Eucharystii; i Kościół uczy nas, w swoich modlitwach, że to właśnie tam grono
męczenników czerpało swoją pełną siłę. Swięty Cyprian i inni święci biskupi

Afryki uważali się zobowiązanymi do skrócenia czasu pokuty dla penitentów, które
mieli nałożone, gdy widzieli, że zbliża prześladowanie, tak aby penitentów nie

narażać na walkę bez wsparcia Eucharystią. Tojest ochrona i obrona, o które prosi
kapłan dla swego ciała i umysłu, ponieważ święte ciało niepokalanego Baranka

może zrobić w naszym organizmie poczucie odwagi i siły w stosunku do miękkości
i pożądliwości naszego ciała. Pan Jezus Chrystus jest lwem z pokolenia Judy; i
udział jego słodkim ciele powinien nas uczynić strasznymi lwami dla diabła, i

wzmocnić nas przed jego zakusami. Ale, jak nie możemy obiecać, że nie będzie nam
trzeba znosiś ran i kontuzji w tej walce, bo jesteśmy słabi i ospali, i często wpadają
w wiele różnych grzechów, kapłan zwraca się do Jezusa Chrystusa, o tę nieustanną

asystencję Jego, bo wie jak jego ciało jest cennym i doskonałym środek
konserwującym przeciwko grzechom ciężkim, jest także lekarstwem na powszednie
grzechy i na wszelkie zło, że dzięki niemu naprawiamy siły duchowe, które słabną
każdego dnia, jak ono leczy rany naszej duszy, które otrzymuje ona stale od trzech

znanych pożądliwości: ciała, oczu i pychy. W języku łacińskim w Missale Romanum
te modlitwy kapłana przed Komunią świętą kończą się tak: Który żyjesz i królujesz
z Bogiem Ojcem, w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.

W Mszale bł.Pawła VI nie ma już tego zakończenia. Jezus Chrystus jest Drogą,
Prawdą i Życiem. Są to słowa, które Chrystus Jezus sam wypowiedział, tak siebie
określając, swoją tożsamość. Jeżeli Jezus Chrystus pragnął gorąco z miłości

do nas, spożywać
ostatnią Paschę; Kościół przepisał kapłanowi uklęknąć i powiedzieć też takie słowa:

« Panem celestem accipiam, et nomen Domini invocabo, Wezmę chleb niebieski i
wezwę imienia Pana ». Znajdują się one w Missale Romanum, dz.cyt.

s.394. Słowa te są odpowiednie dla duszy, która czuje potrzebę Jezusa Chrystusa,



jest duszą głodną niebiańskiego Chleba, który jest wypełniony radością na
widok tego boskiego duchowego głodu. Jak widzimy, że Bóg najpierw dał

ludziom odczuć głód na pustyni przed zesłaniem im manny, następnie przez
Mojżesza ją zapowiedział tak i teraz trzeba, aby dusza czuła jego potrzebę,

dlatego kapłan powiedział: Wezmę niebiański chleb, i wezwę iminia Pana Boga.
To mówiąc, kapłan bierze w swoje palce ciało Jezusa Chrystusa, kiedy widzi, że

zbliża się czas, aby spożyć to święte Ciało Pana, tym bardziej, że jest jest on
dotknięty przez tę nieskończą odległości, która jest między grzesznikiem i samą

świętością. Wyrażał on swoją niegodność, i mówił trzy razy, uderzając się w pierś:
Domine, non sum dignus. Obecnie mówi się tylko raz : « Panie, nie jestem godzien,
abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja
». Eucharystia, Obrzędy Mszy świętej, dz.cyt.s.109. Dusza wyraża uczucia pokory,

gdzie powinien być. Jakaż przepaść, mój Zbawicielu, między Tobą, Królem chwały i
tak nędznym stworzeniem, którym ja jestem! Niebo i ziemia nie może Cię

pomieścić, a więc jakże mógłbyś zmieszkać w moim ciele, w tej nędznej
istocie, którą jestem, niczym nie zasłużyłem, na Twój wzgląd na mnie. Kapłan,

łącząc swoją marność z tą wiarą we wszechmoc Jezusa Chrystusa, prosi Go, aby
rzekł tylko słowo, nie wchodząc do niego, bo wie, że jedno z jego
słów może uzdrowić jego duszę i ciało i wypełnić go Jego
łaskami. Ale on pamięta, że Jezus Chrystus polecił nam, aby Go przyjąć jako

pokarm: Jak trędowatego, Panie, możesz mnie oczyścić i przygotować się na tę
chwilę, gdy Ty przychodzisz do mnie. Kapłan ze czcią przyjmuje Ciało Chrystusa,

mówiąc: « Corpus nostri, Ciało Jezusa Chrystusa niech mnie strzeże na życie
wieczne ». Eucharystia, Obrzędy Mszy świętej, dz.cyt. s.109

Bóg przez Jego wszechmocną łaskę, która uzdrowiła naszą duszę, poprzez to
święte ciało Jezusa Chrystusa potwierdza nam tę łaskę, abyśmy żyli nadal w

sprawiedliwości, a tym samym prowadzi nas do życia wiecznego.Mówiąc « Ciało
Chrystusa » kapłan uczynił znak krzyża z Hostią, aby wyznać, że bierze to samo

ciało, które było ofiarowane na krzyżu. Po otrzymaniu Świętej Hostii, powinien
medytować chwilę o wielkości tej tajemnicy. Tamedytacja powinna być krótka na

Mszy świętej, bo jest dalsze działanie, które musi być zawsze spełnione. Ale
ponieważ to zajmuje kilka chwil, kiedy może on przywitać świętego Gościa,
należy wypełnić ten czas przez dziękczynienie za niewysłowiony dar właśnie

otrzymany. Następuje przyjęcie krwi najświętszej Jezusa Chrystusa, wpuszczając
do kielicha okruszyny Hostii konsekrowanej, które mogły pozostać na patenie. W

Kościele, zawsze z wielką starannością czuwano , aby cząsteczki świętej
Eucharystii były spożyte i nie spadły na ziemię. W Missale Romanum były

słowa: « Quid retribuam Domini.. Cóż oddam Panu, za wszystko co mi
wyświadczył? Podniosę kielich zbawienia i wezwę imienia Pana », które teraz

kapłan odmawiał, przed przyjęciem Krwi Pańskiej. W Nowym Ordo bł.Pawła VI



są słowa : « Krew Chrystusa niech mnie strzeże na życie wieczne », które kapłan
wypowiada, spożywając ze czcią Krew Pańską z Kielicha. Eucharystia, Obrzędy
Mszy świętej, dz.cyt. s.109. . Kapłan biorąc drogocenną krew spożywa ją, bo to

on sam musi spożywać ofiarę Jezusa Chrystusa pod dwiema postaciami. Po
przyjęciu Sakrametu Krwi Pańskiej, kapłan mówi: « Krew Chrystusa niech mnie
strzeże na życie wieczne ». I w skupieniu dziękuje Panu za ten dar niewysłowiony.

Mój ulubiony Psalm? « Cóż oddam Panu za wszystko, co mi wyświadczył?
Podniosę kielich zbawienia i wezwę imienia Pańskiego. Moje śluby, złożone Panu,

wypełnię przed całym Jego ludem. Drogocenną jest w oczach Pana śmierć Jego
czcicieli. O Panie, jam Twój sługa, syn Twojej służebnicy: Ty rozerwałeś moje

kajdany. Tobie złożę ofoarę pochwalną i wezwę imienia Pańskiego » .
Słowa są z Psalmu 115,12-17. W jaki sposób rzeczywiście podziękować za tyle łask,

i co może kapłan zrobić z wdzięczności? Podniosę kielich zbawienia i wezwę
imienia Pańskiego. Pan sam znalazł dla pytającego odpowiedź, która sama tylko

jest godna Jego: Msza święta, to jest właśnie ten Kielich Zbawienia!
Obdarzając kapłana tak wielką łaską uczestnictwa w Kapłaństwie Chrystusa

Zbawiciela, dał mu zarazem i tę możliwość odpowiedniego złożenia dziękczynienia:
Dał mu to, weźmie kielich zbawienia i podniesie go do swoich ust,

aby wypić jego zawartość. Ale jednocześnie jest napisane, że « cenna jest w oczach
Pana śmierć Jego czcicieli ». Czyli, że do wdzięczności i wzniesienia kielicha, należy
być gotowym oddać wszystko. Bo ten kielich Chrystusowy jest pamiątką Jego męki i

śmierci. « Ojcze, oddal ode Mnie ten kielich, ale nie to, co
Ja chcę, ale co Ty,niech się stanie ». Kielich oznacza odtąd zazwyczaj kielich
cierpienia, i kapłan, który chce zjednoczyć się z Jezusem Chrystusem, jest też

wezwany, aby uczestniczyć w kielichu jego cierpień. On wie, że nie koniecznie
musi to być krwawe męczeństwo, nie zawsze konieczne jest, aby przelał swoją krew.

Jeśli jednak obecnie narażony jest na sprzeczności i prześladowania bardziej
subtelne, musi skorzystać z tej okazji, aby być w stanie powiedzieć, w zależności
od Prawdy Chrystusowej: będę cierpieć, jak autor tego Psalmu: « Ufałem, nawet
gdy mówiłem: Jestem w wielkim ucisku. Powiedziałem w swym przygnębieniu:

Każdy człowiek kłamie! ». Ps 115,10n. Tylko Jezus Chrystus mówi zawsze prawdę,
bo On jest prawdą. On jest autorem i tych słów i naszego zbawienia, Jezus Chrystus

nasz Pan i Zbawiciel, z którym mamy wszystko, czego potrzebujemy, aby chwalić
Boga i dziękować Mu. Kielich z jego krwią jest Kielichem błogosławieństwa, który

był ofiarowany przez Boskiego Zbawiciela w dziękczynieniu. Jego Ofiara
Najświętsza jest Ofiarą uwielbienia i dziękczynienia.

Jest w tym Kielichu wszystko zawarte, co jest potrzebne, aby uczestniczyć w
godnym Boga dziękczynieniu. Imię Chrystusa wezwę, INVOCABO NOMEN
CHRISTI, imię naszego Pana. Z tego świętego wezwania imienia Chrystusa, i
wzniesienia kielicha zbawienia mojego Boga, który obiecał zaspokoić wszelkie



pragnienia ludzi, wyczerpnę wszystkie potrzebne łaski, aby « moje śluby, złożone
Panu, wypełnić przed całym jego ludem ».Ps 115,18 Zaufanie w Bogu

jest pewne, aby znaleźć wszystkie niezbędne pomoce na wszystkich naszych
drogach. Demon nie zwycięży przez swoje podstępy, świat, który uwodzi swoją

pożądliwością i ciało, które się psuje swoją miękkością i lekkomyślnością,
wszystko to pzezwyciężę z ufnością w imię Pana. « Miłuję Pana, albowiem

usłyszał głos mego błagania, bo ucha swego nakłonił ku mnie w dniu, w którym
wołałem. Oplotły mnie więzy śmierci, dosięgły mnie pęta Szeolu, popadłem w

udrękę. Ale wezwałem imienia Pańskiego: O Panie, ratuj moje życie! » Ps 116,1-4.
Ten Psalm zapowiada również, że przez łaskę Boga wszystko jest możliwe: « Będę
chodził w obecności Pańskiej w krainie żyjących ». Ps 116,9. Dlaczego? Bo « Pan
jest łaskawy i sprawiedliwy i Bóg nasz jest miłosierny ». Ps 116,5. To uczestnicząc
w cierpieniach Jezusa Chrystusa, pozostajemy najbardziej zjednoczeni z Boskim

Zbawicielem i Jego drogocenną krwią, która zachowa nasze dusze do życia
wiecznego. Kapłan robi oczyszczenie kielicha i ust swoich, aby stało się tak, że nie
pozostaje nic z ciała i krwi Jezusa Chrystusa, na zewnątrz. Ta czynność nazywa się
oczyszczaniem. W ciągu pierwszych dwunastu wieków, zdaniem liturgistów, ablucji

powszechnie nie czyniono.

Ale dla większego szacunku i większej ostrożności nia, kapłani myśl pasuje do
podjęcia ablucji, w którym mogą być pewne cząstki ciała i krew Jezusa Chrystusa.
Papież Innocenty III, piętnaście albo szesnaście lat po Traktacie z tajemnic, napisał
w roku 1212, że kapłan musi zawsze dokonać ablucji z winem, mówiąc: « Panie,
daj nam czystym sercem przyjąć to, co przyjęliśmy ustami, i dar otrzymany w

doczesności niech się stanie dla nas lekarstwem na życie wieczne».
Eucharystia, Obrzędy Mszy świętej, dz.cyt.s.110. W Missale Romanum,dz.cyt.

s.395 jest jeszcze «Corpus tuum quod sumpsi, et Sanguis, quem potavi, adhaerat
visceribus meis: et praesta; ut in me ne remaneat scelerum macula, quem pura et
sancta refecerunt sacramenta ». Prośba o to, aby Ciało i Krew, które przyjąłem

przylgnęły do moich wnętrzności tak, aby żadna nieczystość nie mogła
pozostawać tam, gdzie czysty i święty sakrament został położony. Kościół tutaj

wzywa kapłana do dalszych modlitw, aby kontynuować duchową komunię, która
musi podtrzymywać duszę w zjednoczeniu z Bogiem przez żywą wdzięczność

za Jego łaski, i wielką uwagę na to wszystko, co może go zatrzymać w tej materii.
Według rzymskiego Mszału, kapłan powiedział cicho tę ostatnią

modlitwę. To jest fakt, że nie każda modlitwa będzie idealnie dostosowana do
wszystkich tych, którzy są obecni, a więc nie było konieczności, aby powiedzieć

ją głośno. Ale głęboka medytacja, która towarzyszy Komunii świętej, powinna
inspirować lepiej do przyswajania ciszy i kontemplacji, i prowadzć i do

przekonania, że boski sakrament zewnętrznie przyjęty przez usta jest użyteczny
tylko wtedy, kiedy dusza odbiera i karmi się nim duchowo. Duchowe karmienie



naszej duszy jest bardzo istotne, aby wyciągnąć z tego boskiego pokarmu siłę,
której my potrzebujemy w naszych słabościach, w naszych naturalnych
skłonnościach i wszystkich naszych nieszczęściach, gdzie chcemy znaleźć

lekarstwo, które da nam wsparcie w całym tym życiu aż do wieczności. « Twoje
ciało, które otrzymałem, Panie mój, i krew, którą piłem, niech zostaną

przymocowane do moich wnętrzności; dokonaj Panie przez Twoją łaskę, aby we
mnie nie pozostał żaden ślad po moich grzechach, bo zostałem nakarmiony przez
tak czyste i tak święte sakramenty; Ty,który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Amen ». To, co jest postacią ciała i krwi Pańskiej, musi się zatrzymać w naszym
żołądku do wytrawienia i wytworzenia soków, które są rozmieszczone w innych

częściach ciała. Powinno sią również mieć tę świadomość, że ciało i krew
Jezusa Chrystusa, które są pokarmem naszych dusz, dołączają do naszego ciała i
do naszej duszy także, aby więcej było w nas miłości, bo nasze uczucia i nasze
wnętrze są duchowe; i że nasza miłość do Boga i do bliźnich będzie bardziej

rozpowszechniona i przekazana do wszystkich wydziałów i zakamarków naszej
duszy, aby je ożywić życiem łaski. Tak, że usunięte będą we mnie wszelkie plamy

grzechu. Przyjęte jedzenie dobrze strawione przywraca ciało siłę i moc, tak że
wydaje się być wolne od choroby. Kapłan prosi, aby jego siły duchowe zostały

naprawione tak, na mocy świętego ciała, aby nie było już żadnego śladu w nim po
grzechach, które się dostały jako zło do naszych dusz.

Po komunii osobistej kapłan podaje Komunię świętą wiernym, którzy do niej
przystępują, mówiąc: « Ciało Chrystusa ». Wierny, który przyjmuje, mówi: «

Amen ». Tu jest właściwy czas, aby zgromadzenie wiernych, wszyscy, którzy chcą
wziąć udział w uczcie przy świętym stole, to uczynili. I tak to jest obecnie. Ale

istniały czasy kilku wieków, że Komunia święta była udzielana wiernym, po
zakończeniu Mszy świętej, czyli po błogosławieństwie i odczytaniu fragmentu

Ewangelii świętego Jana. Tojest rzeczywiście właściwe, aby uczestniczący wraz z
księdzem w ofierze Mszy świętej, przyjmowali Komunię świętą wnet po tym, jak
uczynił to Kapłan. Prawdą jest, że w pierwszych wiekach często tak właśnie było:
rozdzielano Komunię świętą wiernym, którzy brali udział w Najświętszej Ofierze.

W czasach prześladowań, tym, którzy chcieli mieć pociechę uczestniczenia
codziennie w Eucharystii, a nie mogli brać udziału, przynoszono do domu i tam Ją

przyjmowali. Ale w czasach, w których we Mszy świętej brały udział duże ilości
wiernych, zaczęto udzielać Komunii świętej osobno, po zakończeniu Mszy świętej.

Dziwne nam się to wydaje, ale tak było, być może dlatego, że wtedy ci, co nie
mogli przystępować do Komunii św. Na przykład rozwodnicy żyjący w nowych

związkach, nie czuli się wtedy zbytnio jakby wskazani, że im nie wolno Komunii
św. Przyjmować. Kościół uniknął wtedy, być może świętokractwa, które

współcześnie się dokonuje nieraz. Może i teraz, mądrość Kościoła znajdzie wyjście
według Ewangelii z tego zamieszania, które po Synodzie specjalnym i



przed Synodem zwyczajnym w październiku 2015 na temat Małżeństwa
katolickiego i Rodziny chrześcijańskiej w dobie nowej Ewangelizacji, znajdzie

rozwiązanie, choćby takie jakie już kiedyś było w Kościele, jak się tutaj
dowiadujemy.

Odmawiano wówczas: Confiteor Deo, Spowiadam się Bogu it. Tensam co na
Mszy świętej i kapłan zwrócony do ludu mówił: Misereatur ..: Niech się zmiłuje

nad wami, itd.; Indulgentiam itp. Przebaczenia, odpuszczenia i darowania
grzechów, niech wam udzieli Bóg wszechmogący: Ojciec i Syn i Duch Swięty.

Amen. Ci, co nie uzyskali rozgrzeszenia w sakramencie pokuty, nie mogli w ten
sposób uzyskać dostępu do Komunii świętej. Tego rodzaju tzw. Spowiedz

powszechna gładzi jedynie grzechy lekkie.
Kapłan zwrócił się do tych, którzy mają przystąpić do Komunii świętej, trzymając
w lewej ręce puszkę, mówiąc: EcceAgnus Dei, Ecce qui tollit peccata

mundi, Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy
zostali wezwani na ucztę godów Baranka; i następnie trzy razy: Domine, non sum

dignus, itp, Panie nie jestem godzien, abyś wszedł do serca mego, ale powiedz
tylko słowo a będzie uzdrowiona dusza moja. Następnie kapłan daje Komunię
świętą mówiąc: Corpus Domini nostri Jesu Christi custodiat animam Tuam in

vitam aeternam. Ciało Pana naszego Jezusa Chrystusa niech strzeże duszy twojej
na życie wieczne.

OBRZEDY ZAKONCZENIA: Modlitwa po Komunii i Błogosławieństwo.
Rozesłanie.

Kapłan, który zakończył udzielania Komunii świętej zgromadzeniu wiernych i
dokonał ablucji, odmawia modlitwę zwaną Postcommunią, i udziela

Błogosławieństwa na zakończenie.

« Pan z wami » : zgromadzenie: « I z duchem twoim ».

« Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Swięty »,
czyniąc znak krzyża, lub trzy znaki(biskup) nad ludem. Zgromadzenie: « Amen ».

Diakon, lub sam kapłan, jeśli nie ma diakona: « Idźcie w pokoju Chrystusa » :
zgromadzenie: « Bogu niech będą dzięki ».

Kapłan całuje ołtarza i odchodzi do zakrystii, jeśli jest asysta, to podobnie jak na



początku poprzedza go ona, a na pierwszy miejscu niesiony jest Krzyż Pański. Nie
mógłby kapłan błogosławić zgromadzenia, gdyby nie źródło błogosławieństwa,
którym jest Chrystus Ukrzyżowany. W słowie błogosławieństwa, jego źródłem
ostatecznym jest Trójca Przenajświętsza: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Swięty.

Kapłan zresztą wyraża w nim, życzenie Błogosławieństwa Bożego dla ludu
wiernego. Bóg sam powiedział Mojżeszowi: « Powiedz Aaronowi i jego synom:
tak oto macie błogosławić Izraelitom. Powiecie im: Niech cię Pan błogosławi i

strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską.
Niech zwróci ku tobie oblicze swoje i niech cię obdarzy pokojem. Tak będą

wzywać imienia mojego nad Izraelatami, a Ja im będę błogosławił ». Lb 6,23-27.
Swięty Paweł Apostoł dodaje takie oto życzenie, ze strony Kościoła: « Sam Bóg
pokoju niech was całkowicie uświęca, aby nienaruszony duch wasz, dusza i ciało
bez zarzutu zachowały się na przyjście Pana nasuego Jezusa Chrystusa. Wierny

jest Ten, który was wzywa: On też tego dokona. Bracia, módlcie się także i za nas!
». 1Tes 5,23-25. « A pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, strzegł

waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie ». Flp 4,7

Refleksje o czytaniu Prologu Ewangelii według św. Jana. J 1,1-14

Na zakończenie Mszy świętej w języku łacińskim. Missale Romanum, dz.cyt.
s.397. Przed Soborem Watykańskim II, Liturgia Słowa nie była tak wielce

zastawiona Słowem Bożym, jak to jest teraz. Ale Prolog Ewangelii świętego Jana
był odczytywany po Każdej Mszy świętej. Jest to słowo o Słowie, « które stało
się ciałem i zamieszkało wśród nas ». J 1,14 Nie będziemy tutaj zastanawiać się
skąd, odkąd, i dlaczego tak było, ani dlaczego już więcej w Nowym Ordo Missae

nie czyta się tego Prologu.

Specjaliści od Liturgii być może już to gdzieś wyjaśnili, a nie uważam, abym
miał ku temu wymagane kompetencje. Także i to, co poniżej napiszę poddaję
pod weryfikację osób kompetentnych w Kościele, i przyjmę z szacunkiem ich

zdanie, gdyż jest to tylko moje przemyślenie i propozycja, bez innych pragnień,
jak tylko służenie Sprawie Bożej.

WIELKA TAJEMNICA MSZY SWIETEJ – DUCHOWE WYMIARY
SKARBU EUCHARYSTII Osobista refleksja na temat: Eucharystia, Maryja i

Kościół. Udział Maryi w Najświętszej Ofierze Chrystusowej.

Przygotowanie ołtarza dla Ofiary. Z Maryją trzeba nam wchodzić w tę Wielką
Tajemnicę Wiary, bo w przeciwnym razie pozbawimy się tej łaski, którą jedynie



Ona może nam wyprosić: a mianowicie, godnego sprawowania i bycia wiernym
szafarzem Tajemnic Bożych. Ona bowiem zachowywała w swym sercu wszystkie

te sprawy i rozważała je w sposób doskonały, jako Służebnica Pańska.
Niepokalane Serce Maryi jest utworzonym przez Boga ołtarzem dla Ofiary

Baranka Bożego, który gładzi grzechy świata. Jedynie godne miejsce zstąpienia z
nieba jedynego Kapłana Nowego i Wiecznego Przymierza na tę ziemię, która została

przeklęta z powodu grzechu pierworodnego. TaNiewiasta niepokalanie poczęta,
Maryja, cała piękna przyjaciółka Boga w Trójcy Swiętej jedynego, przez swoją
zgodę na Boskie Macierzyństwo, pozwoliła się uczynić Ołtarzem dla Ofiary

jedynej i niepokalanej. Takie spojrzenie na Ofiarę Chrystusa jest oryginalne, może
zaskakujące w pierwszym momencie wypowiedzenia tych słów, ale w moim

przekonaniu jak najbardziej słuszne i prawdziwe. Jest to Ofiara Chrystusa j jego
Kościoła, Ofiara Eucharystyczna, uobecnienie jedynej Ofiary jedynego Kapłana i

Króla Wszechświata, który samego siebie złożył Bogu Ojcu Przedwiecznemu, jako
Ofiara czysta, święta i doskonała, Chleb święty życia wiecznego i Kielich

wiekuistego zbawienia, przed obliczem Majestatu Bożego, abyśmy przyjmując z
tego ołtarza Najświętsze Ciało i Krew Syna Bożego, otrzymali obfite

błogosławieństwo i łaskę. Z Chrystusem, w Chrystusie i przez Chrystusa, razem z
całym Kościołem, i my składamy tę Ofiarę uwielbienia Bogu wiecznemu,
żywemu i prawdziwemu, za siebie oraz za wszystkich swoich bliskich, aby

dostąpić odkupienia dusz swoich i osiągnąć zbawienie. Prosimy w niej Boga w
Trójcy Swiętej Jedynego, aby przyjął łaskawie tę Ofiarę od nas, sług Swoich i

całego ludu Swego, aby napełnił nasze życie swoim pokojem, zachował nas od
wiecznego potępienia i dołączył do grona swoich wybranych. Pierwszą wybraną i

szczególnie obdarzoną w tej Ofierze Nowego i Wiecznego Przymierza jest
Najświętsza Maryja, pełna łaski, arka Przymierza i Ołtarz Eucharystycznej Ofiary,
świętej i doskonałej, z którego święty Anioł zanosi tę Ofiarę na ołtarz w niebie

przed oblicze boskiego majestatu, kiedy zjednoczeni z całym Kościołem ze czcią
wspominamy najpierw pełną chwały Maryję, zawsze Dziewicę, Matkę Boga i
naszego Pana Jezusa Chrystusa. O ten Ołtarz, którym jest Ona, przed wiekami

przewidziana i wybrana, opieramy nasze modlitwy, wzywając Jej wstawiennictwa,
prosząc Boga, aby przyjął i pobłogosławił nasze dary ofiarne, które składamy
Bogu przede wszystkim za Jego Kościół powszechny, aby raczył obdarzyć go

pokojem i jednością, otaczać opieką i rządzić nim na całej ziemi.
Albowiem, zaprawdę godne to i sprawiedliwe a dla nas zbawienne, abyśmy Jemu

składali dziękczynienie i Jego wychwalali: Boga Ojca wszechmogącego i
miłosiernego, przez Chrystusa naszego Pana, w Duchu Swiętym wspominając jego

błogosławioną mękę, zmartwychwstanie oraz chwalebne wniebowstąpienie, oraz
czkając na powtórne Jego przjście. Ufamy, że Bóg Ojciec sprawi, dzięki tej Ofierze

żywej i świętej, abyśmy posileni Ciałem i Krwią Jego Syna i napełnieni



Duchem Swiętym, stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie, aby On
nas uczynił wiecznym darem dla Swojego i naszego Ojca, abyśmy otrzymali
dziedzictwo z Jego wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą,
Bogurodzicą Maryją, która nieustannie oręduje za nami u Niego. Zjednoczenie
Dwóch Serc Najświętszych i Niepokalanych, Ofiary i Ołtarza, jest dogmatem
katolickiej i apostolskiej wiary, ale jasne rozumienie tego Zjednoczenia w miłości
nie jest jeszcze powszechnie głoszone i przyjmowane przez wszystkich chrześcijan.
Swięty Wincenty z Lerynu tak pisał o rozwoju dogmatu w religiichrześcijańskiej:

« Czy może się dokonywać jakiś rozwój religii w Kościele Chrystusowym?
Oczywiście, że może, i to bardzo wielki. Któż zresztą byłby tak nieprzyjazny
ludziom i tak wrogi Bogu, aby chciał temu przeszkodzić? Byleby tylko był to

rzeczywisty rozwój wiary, a nie zmiana. Rozwój odbywa się wówczas, gdy się coś
powiększa, nie przestając być sobą; zmiana natomiast, gdy jedna rzecz przeobraża

się w drugą. Jest przeto rzeczą konieczną, aby z biegiem czasu w każdym i we
wszystkich, w pojedynczym wiernym, jak i w całeej wspólnocie Kościoła obficie
rosło i rozwijało się rozumienie, wiedza, mądrość, z zachowaniem właściwego

sobie rodzaju, z zachowaniem tego samego dogmatu, tego samego znaczenia i tej
smej treści. Jakkolwiek członki niemowlęcia są małe, ludzi dorosłych zaś duże, to

jednak są to zawsze te same członki. Ile jest ich u dzieci, tyle samo u ludzi
dorosłych, a jeśli niektóre pojawiają się dopiero w wieku bardziej dojrzałym, to

jednak i one znajdują się już wcześniej w zalążku. I tak nic nie pojawia się u starca,
czego wcześniej nie było u dziecka. Toteż niewątpliwie jest właściwą i słuszną
zasadą postępu, należytą i przedziwną regułą rozwoju, aby późniejszy wiek w
bogatych kształtach ujawnił to wszystko, co mądrość Stwórcy umieściła już na

samym początku. Gdyby zaś człowiek z biegiem czasu przyjął kształt odmienny od
ludzkiego, gdyby zmniejszyła się lub powiększyła liczba członków, wówczas

musiałoby całe ciało zginąć, stać się ułomnym, a w każdym razie ulec osłabieniu.
Także i dogmat wiary powinien podlegać prawu rozwoju, tak aby w miarę upływu

lat doznawał umocnienia, rozszerzał się z czasem i pogłębiał z wiekiem. Nasi
przodkowie zasiali niegdyś pole Kościoła przenicą wiary. Byłoby czymś niegodnym
i nieodpowiednim, gdybyśmy, ich potomkowie, zbierali teraz kąkol błędów zamiast

ziarna prawdy.
Przeciwnie, jet rzeczą właściwą i oczywistą, aby początek nie sprzeciwiał się

końcowi, abyśmy po wyrośnięciu ziarna nauki zeebrali owoc dogmatu. A skorro z
biegiem czasu pierwotne ziarna wyrosły, trzeba je pielęgnoać z radością » . Z

Liturgii Godzin t.IV s.283n.

Miejsce Maryi w Tajemnicy Chrystusa i Kościoła, jak to zostało określone w
Konstytucji Dogmatycznej o Kościele Soboru Watykańskiego II w 8-ym rozdziale

domaga się jeszcze rozwinięcia w Tajemnicy Ofiary Eucharystycznej, czyli we
Mszy świętej, która jest Ofiarą Chrystusa i Jego Kościoła, z woli samego



Chrystusa, który ją ustanowił w czasie Ostatniej Wieczerzy słowami: To czyńcie na
moją pamiątkę, po wypowiedzeniu słów sakramentalnych wobec chleba i kielicha z
winem: Tojest ciało moje – To jest Krew moja Nowego i wiecznego Przymierza. W
czasie zaś swej agonii na krzyżu wypowiedział On słowa: Oto syn twój-Oto matka
twoja. Potem zaś : Wykonało się. Ojcze, w Twoje ręce oddaję Ducha mego. Tensam

Duch jest przyzywany nad chlebem i winem w czasie Mszy świętej: Pokornie
błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie,
aby się stały Ciałem i Krwią Twojego Syna, naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który
nam nakazał spełniać to misterium. Ty bowiem mocą Ducha Swiętego ożywiasz i

uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi
składał Tobie ofiarę czystą. Składamy Ci wśród
dziękczynnych modłów tę żywą i świętą Ofiarę. Wejrzyj na dar Twojego

Kościoła i przyjmij Ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Prosimy Cię, Boże,
aby ta Ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i

zbawienie. W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie
swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Utwierdź w wierze i miłości Twój

Kościół pielgrzymujący na ziemi i cały lud odkupiony wraz z Twoim sługą
naszym Papieżem, z naszym Biskupem, wyszystkimi Biskupami i

duchowieństwem. Abyśmy żyli już nie dla siebie, ale dla Chrystusa, który za nas
umarł i zmartwychwstał, zesłał On od Ciebie, Ojcze, jako pierwszy dar dla
wierzących, Ducha Swiętego, który dalej prowadzi Jego dzieło na świecie i

dopełnia wszelkiego uświęcenia. Prrosimy Cię, Boże, niech Duch Swięty uświęci
te dary – chleba i wina – aby się stały Ciałem i Krwią naszego Pana Jezusa

Chrystusa dla spełnienia tego wielkiego misterium, które On nam zostawił jako
znak wiecznego przymierza. O dobry Ojczem daj nam, swoim dzieciom,

dziedzictwo życia wiecznego z Najświętszą Dziewicą, Bogurodzicą Maryją, z
Apostołami i wszystkimi Swiętymi w Twoim Królestwie, gdzie z całym

stworzeniem wyzwolonym z grzechu i śmierci będziemy Cię chwalić przez
naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami;

przez którego, Boże, wszystkie te dobra ustawicznie stwarzasz, uświęcasz,
ożywiasz, błogosławisz i nam ich udzielasz. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w

Chrystusie, Tobie, Boże, Ojcze wszechmogący, w jedności Ducha Swiętego,
wszelka cześć i chwała, przez wszystkie wieki wieków.

Czy więc Bogurodzica Dziewica Maryja jest Ołtarzem Najświętszej Ofiary? Skąd
ta myśl? Czy jest to wiara Kościoła? Czy też tylko moje własne przekonanie jako
księdza celebrującego Mszę świętą codziennie od 36 przeszło lat? Tak czy inaczej,

gdy na zakończenie Mszy świętej całuję ołtarz, myślę o Niej i staram się
kończyć po błogosławieństwie podczas rozsłania spotkanie z ludem Bożym

modlitwą pozdrowienia Anielskiego: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna…itd Od kiedy
to przekonanie się w moim życiu ugruntowało? Kiedy w rocznicę 50-lecia



święceń kapłańskich Papieża Jana Pawła II jego « Totus tuus ego sum, Maria »
stało się także moim « Totus tuus ». Czy będę potrafił tutaj wyjaśnić do końca
moje rozumienie tej Tajemnicy Ołtarza? Nie wiem, ale Ją proszę, aby mi w tym
pomogła. Sub tuum praesidium…Pod Twoje przewodnictwo się oddaję, Maryjo,

w tym dziele dzielenia się z innymi tym, co sam otrzymałem przez Twoje
wstawiennictwo i opiekę nade mną w całym moim kapłańskim i zakonnym

powołaniu i życiu. O, Pani nasza, orędownicznko nasza, pośredniczko nasza, z
Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, Synowi swojemu nas

oddawaj. Ave Maria, gratia plena!

By odpowiedzieć na pytanie postawione w poprzednim akapicie, trzeba mi
postawić tezę, wychodząc od słów Chrystusa ukrzyżowanego skierowanych do

Maryi stojącej pod Jego Krzyżem oraz do swego umiłowanego ucznia, Jana
Apostoła. TenApostoł « uczeń, którego Jezus miłował, spoczywał na Jego piersi w
czasie Ostatniej Wieczerzy » , a więc poznał Tajemnicę jaką to Serce Najświętsze

zechciało mu objawić zanim usłyszy słowa, również stojąc pod Krzyżem
Zbawiciela, dotyczące Maryi, Matki Chrystusa i jego samego: Oto syn twój-Oto
matka twoja. Opisując przebieg Ostatniej Wieczerzy ten Apostoł Ewangelista te
słowa umieścił w swojej Ewangelii, zaś nie ma tam zamieszczonych słów, które
pozostali Ewangeliści zamieścili, i które to słowa są wymawiane przez kapłanów
celebrujących Mszę świętą poprzez wieki i pokolenia. Dlaczego? Trzeba tutaj, w
moim przekonaniu, wrócić do Kany Galilejskiej i pierwszego znaku, jaki uczynił

Pan Jezus, kiedy interweniowała jego Matka, Maryja, w sprawie « wesela,
gospodarza, pana młodego, domowników, rodziny i zaproszonych gości, że wina nie

mają! » W odpowiedzi Pana Jezusa, który zwraca się do Maryi w słowie: «
Niewiasto, jeszcze nie nadeszła godzina moja » zdaje się Jan Apostoł widzieć tę

właśnie godzinę tam, gdzie dokonywała się Ofiara Chrystusa na Ołtarzu
Niepokalanego Serca Jego Matki, której wtedy zostało rozszerzone Macierzyństwo

Boże na wszystkich uczniów Chrystusa poprzez wieki i pokolenia, kiedy
sprawowana będzie Eucharystyczna Ofiara Nowego i Wiecznego Przymierza, jako
bezkrwawe i sakramentalne uobecnienie krwawej Jego Ofiary na drzewie Krzyża.
Położył więc Jan Apostoł i Ewangelista akcent na miłość, jaką do końca Pan Jezus
umiłował swoich uczniów, posunąwszy się aż do umywania im nóg osobiście, aby
mieli z Nim udział w dziele Zbawienia, zaś uwadatnił rolę Maryi, Jego Matki, jako
Ołtarza tej Ofiary, którą składał Ojcu swemu, bo ona jedynie godna była być tym
Ołtarzem, jako święta i niepokalana Dziewica i Matka. Ona już wtedy, kiedy ten
Baranek Boży w czasie Chrztu swego z rąk Jana Chrzciciela w wodach Jordanu

brał na Siebie grzechy świata całego, wszystkich ludzi, wszystkich pokoleń i
wszystkich wieków, mogła w Duchu Swiętym razem z Ojcem z nieba mówić na

naszej ziemi te słowa: Oto Syn mój umiłowany, w którym mam upodobanie. Tak i
spoddobało



się Bogu, Jej Synowi, aby Jej Serce stało się Ołtarzem Jego Ofiary, którą miał
złożyć, gdy przyjdzie Jego Godzina, na odpusczenie grzechów i uświęcenie tych,
których Bóg « Napełnił wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach
niebieskich – w Chrystusie. W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata,

abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Z miłości przeznaczył nas dla
siebie jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa, według postanowienia swej
woli, ku chwale majestatu swej łaski. W Nim mamy odkupienie przez Jego krew –
odpuszczenie występków, według bogactwa Jego łaski. Szczodrze jł na nas wylał w
postaci wszelkiej mądrości i zrozumienia, przez to, że oznajmił nam tajemnicę swej
woli według swego postanowienia, które przedtem w Nim powziął dla dokonania

pełni czasów. Ef 1,3-10 On bowiem, Jezus
Chrystus, jest ofiarą przebłagalną za naze grzechy, i nie tyłko za nasze, lecz również
za grzechy całego świata. 1J 2,2 Każdy zaś, kto pokłada w

Nim tę nadzieję, uświęca się, podobnie jak On jest święty. 1J 3,3 Wy,dzieci,
jesteście z Boga i zwyciężyliście ich – fałszywych proroków - , ponieważ większy
jest Ten, który w was jest, od tego, który jest w świecie. 1J 4,4 Ufność, którą w Nim

pokładamy, polega na przekonaniu, że wsłuchuje On wszystkich naszych próśb
zgodnych z Jego wolą. 1J 5, 14. W przypisie do słów Ewangelii Jana Apostoła o
tym, jak « jeden z żołnierzy włócznią przebił Mu (Jezusowi) bok i natychmiast
wypłynęła krew i woda »J 19, 34 – czytamy : Krew wskazuje na rzeczywistość

ofiary Baranka (1,29 ; 6,51), a woda na podność duchową (4,10).
Sakramenty Kościoła, zwłaszcza tu symbolizowane : chrzest i Eucharystia, biorą

początek z krzyża (por. Rz 6,4 ; 1 Kor 11,26).

Nie ulega wątpliwości, że Zbawiciel Mesjasz Pan, Jezus Chrystus, zechciał mieć
swoją Matkę na miejscu swej doskonałej Ofiary i że złożył ją Ojcu swemu na

Ołtarzu Jej Niepokalanego Serca, jako « Apostoł i Arcykapłan naszego wyznania,
bo On jest wierny Temu, który Go uczynił jak i Mojżesz w całym Jego domu. O
tyle nawet większej czci godzien jest od Mojżesza, o ile większą cześć od domu
ma jego budowniczy. Każdy bowiem dom jest przez kogoś zbudowany, a Tym,

który zbudował wszystko jest Bóg » Hbr 3,2-4 Niewątpliwie to Bóg sam
zbudował Ołtarz Ofiary dla swego Syna. Podzielił się z Maryją Dziewicą

swoim ojcostwem, które uczynił w niej Boskim Macierzyństwem, choć w niczym
Jego ojcostwo nie zostało pomniejszone. Rozszerzył jej macierzyństwo boskie na

wszystkich swoich wybranych dzieci, na których także rozszerzyło się Jego
Boskie Ojcostwo poprzez Jego Syna Jednorodzonego w darze Ducha Swiętego,

którego im dał wraz ze swoim Synem, jako owoc Jego Ofiary, a także owoc
wstawiennictwa Niepokalanej Bożej Matki, Maryi. Zywa jest Ofiara, żywy też

jest i Ołtarz tej Ofiary, który zbudował sam Bóg i przygotował na tę « Jego
Godzinę, w której Jezus Chrystus przez Ducha wiecznego złożył Bogu samego

siebie jako nieskalaną ofiarę » Hbr 9, 14 Tyle dla uzasadnienia tezy, że Bóg



złączył Serce Pana Jezusa i Serce Maryi przez tchnienie Ducha Swiętego, aby
Najświętsza Ofiara składana była na godnym jej wielkości Ołtarzu i Arce

Swiadectwa. Przyznaję, że w Seminarium, kiedy studiowałem teologię, w sprawie
tej Tajemnicy było nauczane tak, że sam Pan Jezus jest Kapłanem, Ofiarą i Ołtarzem.

Ołtarz, na kórym w kościołach odprawiana jest Msza święta i tajemnica
przeistoczenia – mówiono nam – jest symbolem Jezusa Chrystusa, jedynego

Kapłana. Kapłan przystępując do ołtarza całuje go jako znak Chrystusa itd. Czy –
poprzez to, co wyżej napisałem – jestem w sprzeczności z tym, co kiedyś mnie

opowiadano? Wcale tak nie uważam. Kiedy patrzę na Obraz Maryi z Dzieciątkiem
Jezus na rękach, jak to jest na przykład na Obrazie Jasnogórskiej Pani, odczytuję
duchowe treści w nim zawarte także dla tej Godziny Krzyża, oraz dla wszystkich

godzin życia Jezusa i Maryi, kiedy tajemnice Jednego i Drugiego Serca przenikały
się już wtedy i potem, i aż na wieki wieków.

W tym miejscu chciałbym podzielić się – nawiązując do sprawy dogmatów wiary,
o której wyżej pisałem, cytując tekst z Liturgii Godzin – i przybliżyć duchowość
świętego Jana Eudes’a, którego być może intuicję tutaj podejmuję i rozwijam.
Jan Eudes urodził się w Normandii, 14 listopada 1601, który był również rok

urodzenia Ludwika XIII. Wiek ubiegły zakończył się w ponurym smutku. Był to
wiek wszelkiego rodzaju konfliktów i wojen religijnych, zwłaszcza na

płaszczyźnie wewnętrznej Francji wiele się pogorszyło a nietolerancja i brak
zgody narodowej doprowadziły wielu do nędzy i otworzyły drzwi na wiele

ekscesów. Kościół we Francji miał wtedy postawę wcale nie lepszą niż samo
Królestwo. Ale, powoli, wspaniałe odrodzenie duchowe przejawiło się w połowie

tego nowego wieku, którego owoce mogą przychodzić aż dp naszych czasów i
wzbudzać w nas niezwykłą żywiołowość. Ten środek XVII -tego wieku, jest

czasem wielkiego odrodzenia katolickiego we Francji. Dwie głównie wielkie
postaci francuskie przyczyniły się do tego, aby nakarmić pobożność katolicką

wtedy: biskup Franciszek Salezy (1567-1622) i kardynał Piotr de Berulle
(1575/1629). Pierwszy w swoim Wprowadzeniu do życia pobożnego (1608),
zostawił otwarte drzwi i ścieżki do duchowej doskonałości, która do tej pory

wydawała się odpowiednią tylko dla ludzi zakonnych i oddzielonych od świata.
Drugi zaś, Berulle, może mniej przez swoją pracę pisemną, utrudnioną

wzniosłością swego mistycyzmu, co poprzez jego wpływ na pokolenia kapłanów i
zakonników. Do tych wielkich nazwisk, należy też dodać Swiętego Vincentego

à Paulo a także właśnie naszego świętego Jana Eudes’a, który będąc
Oriatorianinem jak wymieniony wcześniej słynny liturgista Piotr Lebrun, z

następnego już XVII-wieku, odkrył zjednoczenie liturgiczne Serc Najświętszych
Jezusa i Maryi, i założył zgromadzenie zakonne pod tymi Dwoma Imionami:

Jezus i Maryja. Podczas swojej misji, Jean Eudes napisać Regułę Bractwa ku czci
Najświętszego Serca Jezusa i Niepokalanego Matki Bożej. Celem jest, aby



członkowie: 1) chwalili Serca Jezusa i Maryi, 2) pracowali dla zbawienia dusz
przez szerzenie miłości, czci i naśladowania Najświętszych Serc. Nie jest

konieczne, abyśmy tutaj szerzej tę sprawę poznawali, dodajmy jedynie fakt, że w
tym samym wieku miały miejsce objawienia dane siostrze Małgorzacie

Alacoque(1647-1690) w Paray-le-Monial, gdzie sam Pan Jezus polecił, aby Jego
Serce otrzymywwało od ludzi wierzących i kochających Je zadośuczynienie za

zniewagi i oziębłość ludzkich serc. Serce Maryi Dziewicy czyni to od początku i
nieustannie.

Co znajduje się w moim przygotowaniu do Mszy świętej ? Najpierw
uświadomienie sobie jej pochodzenia z Ewangelii Chrystusa, z Jego wszystkich

Tajemnic, na które już wcześniej został rzucony w Piśmie Swiętym
starotestamentalny cień. Myślę o Arce Przymierza, którą Besaleel zbudował z drzewa
akacjowego, której długość wynosiła dwa i pół łokcia, jej zaś szerokość i wysokość
półtora łokcia. I pokrył ją szczerym złotem wewnątrz i zewnątrz, i uczynił na niej
dokoła złoty wieniec. Wj. 37,1-3 W Litanii Loterańskiej znajduję potwierdzenie

wiary Kościoła, że Maryja jest Arką Przymierza. I myślę o Jej Synu Jezusie
Chrystusie, gdy czytam dalej, że Besaleel : Uczynił też przebłagalnię ze szczerego

złota, a długość jej wynosiła dwa i pół łokcia, jej zaś szerokość półttora łokcia. Wj.
37,6 I wiem skądinąd, że ta przebłagalnia umieszczona była na Arce Przymierza,
która w Księdze Kapłańskiej otrzyma nazwę Arki Swiadectwa, kiedy znalazła się

ona w Miejscu Najświętszym Namiotu Spotkania. Zaden człowiek nie będzie
obecny w Namiocie Spotkaniam kiedy Aaron wejdzie, aby dokonać obrzędu

przebłagania w Miejscu Najświętszymm dopóki nie wyjdzie. Tak dokona
przebłagania za siebie samego, za swój dom i za całe zgromadzenie Izraela. Potem

wyjdzie do ołtarza, który jest przed Panem, aby dokonać nad nim przebłagania.
Kpł 16,17n. Tensam Besaleel
bowiem : Zbudował i ołtarz z drzewa akacjowego, mający pięć łokci długości i pięć

łokci szerokości. Ołtarz był kwadratowy, na trzy łokcie wysoki. Wj 38,1.
Ołtarz w Miejscu Swiętym i Arka Swiadectwa w Miejscu Najświętszym wykonane
na rozkaz Boga, skierowany do Mojżesza, aby zostało wszystko wykonane dokładni
według tego, co mu Pan Bóg ukazał i powiedział. Wówczas Mojżesz przemówił do

Izraelitów : Oto Pan powołał imiennie Besaleela, syna Uriego, syna Chura z
pokolenia Judy, i napełnił go duchem Bożym, mądrością, rozumem, wiedzą i

znajomością wszelkiego rzemiosła, by obmyślił plany robót w złociee, w srebrze,
w brązie, oraz prac nad przystosowaniem kamieni do ozdoby i nad obróbką drzewa
potrzebnego do wykonania wszelkich prac, zarówno kamieniarskich, jak i tkackich,

oraz baarwienia fioletowej i czerwonej purpury, karmazynu, bisioru, a wreszcie
zwczajnych prac tkackich, tak że mogą

sporządzać wszelkie przedmioty, a zarazem obmyślaś ich plany. Wj 35, 30-35.
Gdzie, jeśli nie na Ołtarzu Niepokalanego Serca swej Najświętszej Matki stało się



Najświętsze Serce Pana Jezusa pzebłaganiem za grzechy nasze ? I nie tylko za
nasze, ale i za grzechy całego świata ? Litania o Najświętszym Sercu Pana Jezusa

jest cudownym objawieniem Tajemnicy Zbawienia. Trzeba te dwie Litanie i
wyznania miłości widzieć połączone, jak zostały w Bożym Planie tej Tajemnicy
połączone te Dwa Serca Najświętsze i Niepokalane. Tam w Księdze Kapłańskiej

zostało napisane : Jest to ustawa wieczysta. Bądzie to dla was święty szabat
odpoczynku. Bo tego dnia będzie za was dokonywane przebłaganie, aby oczyścić

was od wszystkich grzechów. Przed Panem będziecie oczyszczeni. Dokonywać
obrzędu przebłagania będzie kapłan, który będzie namaszczony i wprowadzony w
czynności kapłańskie na miejsce swego ojca. Włoży na siebie lniane szaty, szaty
święte, i dokona obrzędu przebłagania nad Miejscem Najświętszym, dokona też

przebłagania nad Namiotem Spotkania, ołtarzem, a także za kapłanów i za cały lud
zgromadzenia. Bądzie to dla was ustawa wieczysta, ażeby raz w roku –

dziesiątego dnia siódmego miesiąca - dokonywano przebłagania za wszystkie
grzechy Izraelitów. Uczyniono więc, jak Pan rozkazał Mojżeszowi. Kpł 16, 30-34
Tak, myślę o tym wszystkim, i o spełnieniu się proroctw starotestamentalnych w

Nowym Testamencie, czyli Nowym i Wiecznym Przymierzu, które trwa nieustannie
i pulsuje życiem wiecznym, którego źródło jest w Najświętszej Ofierze

Chrystusowej, która się uobecnia sakramentalnie w odprawianej za chwilę
Eucharystii, Mszy świętej. Jakże wielka to łaska, że właśnie mnie powierzono tę
Wielką Tajemnicę Wiary, przez mój udział w kapłaństwie Chrystusa od dnia moich

święceń przed wielu już laty w Katedrze Poznańskiej. Dziękuję, Panie ! I z
drżeniem do niej przystępuję. Panie, nie jestem godzien ! Ale powiedz tylko

słowo…

Akt zawierzenia Niepokalanemu Sercu Maryi, Królowej Polski.

Niepokalana Matko Jezusa i Matko moja – Maryjo, Królowo Polski! Biorąc za
wzór św.Jana Pawła II, mówię dziś: cały jestem Twój. Twojemu Niepokalanemu
Sercu zawierzam całego siebie oraz wszystko, czym jestem: swój umysł, swoją

wolę, serce i ciało, swoje zmysły, emocje, zranienia i słabości, swą pamięć,
przeszłość od chwili poczęcia, swoją teraźniejszość i przyszłość wraz ze

śmiercią cielesną, każdy swój krok, każdy czyn, każde swoje słowo i każdą swą
myśl. Twojemu Niepokalanemu Sercu zawierzam także swoją rodzinę naturalną i
swoją rodzinę zakonną, Towarzystwo Chrystusowe, oraz wszystko co posiadam.
Tobie oddaję wszystkie swe prace, modlitwy i cierpienia. Ty, najlepsza Matko,

chroń mnie i moich bliskich od Złego. Wypraszaj nam łaski potrzebne do
przemiany i uzdrowienia. Prowadź nas po drogach życia i posługuj się nami do
budowania Królestwa Twojego Syna Jezusa Chrystusa – jedynego Zbawiciela



świata, od którego pochodzi wszelkie dobro, prawda i życie. Amen. (imprimatur:
bp Jan Wątroba, Częstochowa, 2 X 2008 r.).

Ksiądz Kazimierz
Kuczaj SChr

W uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, dnia 8 grudnia
2014 roku, w Bordeaux – Francja. Dla uczczenia 10 rocznicy Encykliki Ecclesia

de Eucharistia, św. Jana Pawła II, z okazji rozpoczęcia Roku życia
konsekrowanego. Do dyspozycji Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii

Zagranicznej w Poznaniu i wydaawnictwa HLONDIANUM.


