LITURGIA KOŒCIO£A
PO SOBORZE WATYKAÑSKIM II
LITURGIA W TAJEMNICY KOŒCIO£A — Dzie³o Chrystusa i Jego Koœcio³a —
Sakramenty — Sakramentalia — uœwiêcenie codziennoœci — Czasy i miejsca œwiête
POLSKIE DROGI ODNOWY LITURGICZNEJ — Blaski i cienie polskiego «aggiornamento» — Sprawowanie sakramentów — Prze¿ywanie roku liturgicznego, sztuka koœcielna
LITURGIA — ZAPROSZENIE DO ODPOWIEDZIALNOŒCI WSKAZANIA
I ZALECENIA SYNODALNE — W trosce o formacjê liturgiczn¹ — W trosce o Eucharystiê
— W trosce o liturgiê pozosta³ych sakramentów — W trosce o uœwiêcenia czasu i miejsca œwiête
1. Liturgia uobecnia tajemnicê zbawczego spotkania Boga z cz³owiekiem. Dlatego Koœció³ na przestrzeni dziejów przyk³ada³ wielk¹ wagê do wyra¿ania w œwiêtych
znakach niezmiennej prawdy Misterium Paschalnego, przez które Chrystus wype³ni³
dzie³o naszego zbawienia.
Reforma liturgiczna stanowi jedno z najwiêkszych dokonañ Soboru Watykañskiego II. Jej podstaw¹ sta³o siê g³êbsze wnikniêcie w sens historii zbawienia, Misterium Paschalnego Chrystusa i rzeczywistoœci kap³añstwa wspólnego. Odnowa obrzêdów Mszy œwiêtej, rozbudowanie i pog³êbienie charakteru wspólnotowego liturgii
i wprowadzenie do niej jêzyka ojczystego by³y konsekwencj¹ tego soborowego zamyœlenia nad „wielk¹ tajemnic¹ wiary”, a tak¿e refleksji nad bogactwem tradycji i g³êbszego odczytania „znaków czasu”.
W Polsce, dziêki m¹droœci pasterzy Koœcio³a, którym przewodzi³ Prymas Tysi¹clecia Kardyna³ Stefan Wyszyñski, reforma liturgii zosta³a przeprowadzona rozwa¿nie, w duchu otwarcia na najistotniejsze idee odnowy soborowej, a jednoczeœnie z poszanowaniem tradycji koœcielnej i narodowej. Reformie towarzyszy³y jednak zmagania o mo¿liwoœæ wznoszenia nowych koœcio³ów i kaplic oraz heroiczny trud ich budowy. To wielkie dzie³o Koœcio³a, borykaj¹cego siê z komunistycznymi zakazami
i ograniczeniami: niezwyk³a ofiarnoœæ chrzeœcijan, ich przys³owiowy „wdowi grosz”
na budowê i utrzymanie œwi¹tyñ; odwaga pasterzy nie wahaj¹cych siê stawiaæ czo³a
aparatowi bezpieczeñstwa, aby móc godnie wraz z powierzon¹ sobie czêœci¹ Ludu
Bo¿ego s³awiæ i adorowaæ prawdziwego Pana i Zbawcê — pozostanie na zawsze jednym z najpiêkniejszych rozdzia³ów historii Koœcio³a w Polsce. Synod Plenarny, który na prze³omie tysi¹cleci podejmuje refleksjê nad stanem reformy liturgicznej i miejscem liturgii w ¿yciu katolików polskich, z czci¹ przypomina ten szczytny rozdzia³
i wyra¿a zañ przeogromn¹ wdziêcznoœæ Bogu i ludziom.
2. Koœció³ nigdy nie przestanie wychwalaæ Boga za to, ¿e tak „przedziwnie stworzy³ cz³owieka i jeszcze przedziwniej go odkupi³”1. Dlatego ci¹gle na nowo wprowa-
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dza on w tajemnice i ducha liturgii oraz uczy jêzyka i form Bo¿ego kultu, adoracji
Przenajœwiêtszej Trójcy oraz czci Maryi i œwiêtych Pañskich. W naszych czasach
uczyni³ to g³ównie w „Konstytucji o liturgii œwiêtej” Vaticanum II. Tak¿e w nowym
Kodeksie Prawa Kanonicznego ca³¹ ksiêgê czwart¹2 poœwiêcono sakramentom i innym aktom kultu Bo¿ego. Poczesne miejsce zajmuje liturgia w Kodeksie Kanonów
Koœcio³ów Wschodnich3. O jej wielkim znaczeniu dla wiary i ¿ycia chrzeœcijañskiego œwiadczy druga czêœæ Katechizmu Koœcio³a Katolickiego „Celebracja Misterium
Chrzeœcijañskiego”4.
Istotne znaczenie dla poznania za³o¿eñ i kierunków reformy liturgicznej maj¹ dokumenty Stolicy Apostolskiej, m.in.: encyklika „Mysterium fidei” Paw³a VI z 1965 roku, instrukcja „Eucharisticum mysterium” Œwiêtej Kongregacji Obrzêdów z 1967 roku, Msza³ Rzymski z 1970 roku, instrukcje: „Inter oecumenici” z 1964 roku, „Tres
abhinc annos” z 1964 roku, „Liturgicae instaurationes” z 1970 roku, oraz listy apostolskie Jana Paw³a II, zw³aszcza „Dominicae cenae” z 1980 roku, „Vicesimus quintus
annus” z 1988 roku i „Dies Domini” z 1998 roku.
Dziêki ofiarnej pracy Komisji Episkopatu Polski do spraw Liturgii i Duszpasterstwa Liturgicznego zosta³y opublikowane niemal wszystkie zreformowane ksiêgi liturgiczne. Episkopat Polski uregulowa³ kwestie zwi¹zane ze sprawowaniem kultu Bo¿ego
w szeregu instrukcji dotycz¹cych m.in. odnowionej praktyki sprawowania poszczególnych sakramentów, wprowadzenia Liturgii Godzin w jêzyku polskim (1982), obrzêdów chrzeœcijañskiego wtajemniczenia doros³ych (1989) i wykonywania pos³ugi nadzwyczajnego szafarza Komunii œwiêtej (1991).
W dwudziestopiêciolecie og³oszenia soborowej „Konstytucji o liturgii œwiêtej”
Jan Pawe³ II stwierdzi³: „Jeœli dziœ mo¿na uznaæ, ¿e reforma liturgii, taka, jakiej chcia³
Sobór Watykañski II, zosta³a ju¿ zrealizowana, to zadaniem do wykonania pozostaje wci¹¿ jeszcze duszpasterstwo liturgiczne, które pozwoli z bogactwa liturgii obficie czerpaæ moc sp³ywaj¹c¹ z Chrystusa na wszystkie cz³onki Jego cia³a, którym jest
Koœció³”5. Synod Plenarny, po przypomnieniu w pierwszej czêœci niniejszego dokumentu istoty liturgii chrzeœcijañskiej, w kolejnych czêœciach dokonuje bilansu osi¹gniêæ i braków jej odnowy oraz podaje zasady i kierunki duszpasterstwa liturgicznego, które tak¿e w Polsce pozostaje „zadaniem do wykonania”.

LITURGIA W TAJEMNICY KOŒCIO£A
Dzie³o Chrystusa i Jego Koœcio³a
Misterium Paschalne — Godzina Jezusa

3. Od liturgicznego poematu Ksiêgi Rodzaju o stworzeniu a¿ po pieœñ Miasta
Œwiêtego, przystrojonego „jak oblubienica zdobna w klejnoty dla swego mê¿a” (Ap
21, 2), natchnieni autorzy g³osz¹ zamys³ zbawienia jako wielkie b³ogos³awieñstwo
Bo¿e. Jego spe³nieniem sta³a siê Godzina Jezusa (J 12, 23; 13, 1) — Godzina
œmierci, zmartwychwstania i zajêcia miejsca po prawicy Ojca raz na zawsze (Rz 6,
10; Hbr 7, 27; 9, 12). Jest to jedyne wydarzenie w dziejach, które nie przemija. Mia³o ono swoje miejsce w historii, „ale jest wyj¹tkowe, poniewa¿ wszystkie inne wydarzenia historyczne wystêpuj¹ tylko raz i przemijaj¹, znikaj¹ w przesz³oœci. Misterium Paschalne Chrystusa — przeciwnie — nie mo¿e pozostawaæ jedynie w prze-
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sz³oœci, poniewa¿ przez swoj¹ Œmieræ zniweczy³ On œmieræ, a ponadto to, kim
Chrystus jest, co uczyni³ i co wycierpia³ za wszystkich ludzi, uczestniczy w wiecznoœci Bo¿ej, przekracza wszelkie czasy i jest w nich stale obecne. Wydarzenie Krzy¿a i Zmartwychwstania trwa i poci¹ga wszystko ku ¯yciu”6.
4. Liturgia jest wykonywaniem w obecnym okresie dziejów zbawienia kap³añskiej
funkcji Jezusa Chrystusa, jedynego Poœrednika miêdzy Bogiem i ludŸmi. Uobecnia
ona w znakach pos³ugê Chrystusa i pozwala wspólnocie uczniów doœwiadczaæ trwania poœród nich Zmartwychwsta³ego. Nasz Odkupiciel i Arcykap³an, prawdziwie
i rzeczywiœcie obecny moc¹ Ducha Œwiêtego pod postaciami chleba i wina w Eucharystii, w s³owach Pisma œwiêtego czytanych i wyjaœnianych w Koœciele, w sakramentach, w zgromadzeniu zebranym w Jego imiê, w osobie celebransa, przewodnicz¹cego œwiêtym obrzêdom, kontynuuje w swoim Koœciele, z Koœcio³em i przez Koœció³
dzie³o odkupienia i oddaje siê Ojcu7.
5. Koœció³ uobecnia w liturgii przede wszystkim Misterium Paschalne, przez
które Chrystus wype³ni³ dzie³o naszego zbawienia8. Misterium to „jest celebrowane,
a nie powtarzane. Powtarzane s¹ poszczególne celebracje; w ka¿dej z nich nastêpuje
wylanie Ducha Œwiêtego, który aktualizuje jedyne Misterium”9.
6. Podobnie jak Chrystus namaszczony Duchem Œwiêtym (por. Dz 4, 25–27;
10, 38) ³¹czy w sobie pos³annictwo proroka, kap³ana oraz króla, tak Koœció³, uczestnicz¹c w Jego namaszczeniu przez chrzest i bierzmowanie, wype³nia w œwiecie funkcjê prorock¹, kap³añsk¹ i królewsk¹. Pos³annictwo prorockie trwa w œwiadectwie, g³oszeniu s³owa Bo¿ego, katechizacji i dzia³alnoœci misyjnej (martyria). Funkcjê kap³añsk¹ Koœció³ urzeczywistnia przez sprawowanie Eucharystii i innych sakramentów,
a tak¿e sakramentaliów i Liturgii Godzin oraz œwiêtuj¹c misterium zbawienia w roku koœcielnym (leitourgia). Funkcjê królewsk¹ wype³niamy przez ró¿ne dzie³a chrzeœcijañskiego apostolstwa i mi³osierdzia (diakonia). Liturgia nie wyczerpuje wiêc ca³ej
dzia³alnoœci Koœcio³a10, jest jednak „szczytem, do którego zmierza dzia³alnoœæ Koœcio³a, i jednoczeœnie Ÿród³em, z którego wyp³ywa ca³a jego moc”11.
7. Wszystkie czynnoœci liturgiczne s¹ czynnoœciami Chrystusa i Jego mistycznego Cia³a — Koœcio³a. Dlatego zgromadzenie, które celebruje, jest wspólnot¹
ochrzczonych, poœwiêconych przez odrodzenie i namaszczenie Duchem Œwiêtym jako œwiête kap³añstwo, aby sk³adaæ ofiary duchowe12. Urzeczywistnia ono kap³añstwo
wspólne, zwane te¿ chrzcielnym13.
8. W Koœciele od pocz¹tku istniej¹ s³udzy powo³ani przez Boga do specjalnej
s³u¿by na rzecz wspólnoty, gdy¿ nie wszystkie „cz³onki spe³niaj¹ tê sam¹ czynnoœæ”
(Rz 12, 4)14. Wed³ug nieprzerwanej nauki Koœcio³a zbawcze pos³anie powierzone
przez Ojca Jego Synowi zosta³o powierzone Aposto³om, a przez nich ich nastêpcom. Otrzymuj¹ oni Ducha Jezusa, aby dzia³aæ w Jego imieniu i w Jego osobie.
W ten sposób wyœwiêcony szafarz stanowi niejako wiêŸ sakramentaln¹, która ³¹czy
czynnoœæ liturgiczn¹ z tym, co powiedzieli i uczynili Aposto³owie, a przez nich
z tym, co powiedzia³ i uczyni³ Chrystus — Ÿród³o i fundament sakramentów15. Zasada ta otrzyma³a w Tradycji Koœcio³a nazwê sukcesji apostolskiej. To dlatego w wierze katolickiej sukcesja apostolska tworzy strukturê ca³ego ¿ycia liturgicznego Koœcio³a. Ma ona charakter sakramentalny, przekazywany przez sakrament œwiêceñ. Powo³ani i wyœwiêceni biskupi oraz prezbiterzy i diakoni, ich wspó³pracownicy, s¹ jakby „ikonami” Chrystusa Kap³ana. Poniewa¿ w Eucharystii ukazuje siê w pe³ni sakra-
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ment Koœcio³a, dlatego istota pos³ugi biskupa i prezbiterów ujawnia siê w przewodniczeniu Eucharystii16.
9. „W chwili, gdy sakrament jest celebrowany zgodnie z intencj¹ Koœcio³a, moc
Chrystusa i Jego Ducha dzia³a w nim i przez niego, niezale¿nie od osobistej œwiêtoœci szafarza”17. Jednak¿e œwiêtoœæ szafarza i postawa przyjmuj¹cych nie pozostaj¹ bez
wp³ywu na owocnoœæ sprawowanych sakramentów.
10. W Koœciele, na mocy kap³añstwa wspólnego, istniej¹ liczne pos³ugi, które nie
wymagaj¹ œwiêceñ. W „Konstytucji o liturgii œwiêtej” podkreœla siê, ¿e ministranci,
lektorzy, komentatorzy, cz³onkowie chóru i wszyscy nadzwyczajni szafarze spe³niaj¹
równie¿ prawdziw¹ funkcjê liturgiczn¹18.
W sprawowaniu liturgii ka¿dy, czy to duchowny, czy œwiecki, powinien czyniæ
tylko to i wszystko to, co nale¿y do niego z natury rzeczy i na mocy przepisów liturgicznych19.
Sakramenty
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11. ¯ycie liturgiczne Koœcio³a koncentruje siê wokó³ Ofiary eucharystycznej
i sakramentów. „Koœció³ za poœrednictwem Ducha, który prowadzi go do ca³ej
prawdy, stopniowo rozpoznawa³ ten skarb otrzymany od Chrystusa i dok³adnie
okreœli³ sposób «udzielania» go, podobnie jak czyni³ to w odniesieniu do kanonu Pisma œwiêtego i nauki wiary jako wierny «szafarz» misteriów Bo¿ych.
W ten sposób Koœció³ uzna³ w ci¹gu wieków, ¿e wœród jego obrzêdów liturgicznych jest siedem, które s¹ we w³aœciwym sensie sakramentami ustanowionymi
przez Chrystusa”20.
12. Sakramenty obejmuj¹ wszystkie etapy i wszystkie wa¿ne momenty ¿ycia
chrzeœcijanina: sprawiaj¹ narodzenie i rozwój chrzeœcijañskiego ¿ycia wiary, uzdrowienie i dar pos³ania. Jest w tym pewne podobieñstwo, jakie istnieje miêdzy etapami
¿ycia naturalnego a etapami ¿ycia duchowego21. Dzielimy je na sakramenty wtajemniczenia chrzeœcijañskiego (chrzest, bierzmowanie, Eucharystia), sakramenty uzdrowienia (pokuta, namaszczenie chorych) i sakramenty s³u¿¹ce jednoœci i pos³aniu (kap³añstwo, ma³¿eñstwo). Eucharystia zajmuje w tej strukturze g³ówne i wyj¹tkowe
miejsce jako „sakrament sakramentów”22.
13. Darowane przez Chrystusa uczestnictwo w Boskiej naturze objawia analogiê
do powstania, rozwoju i wzrostu ¿ycia naturalnego. Chrzeœcijanie odrodzeni przez
chrzest zostaj¹ umocnieni przez sakrament bierzmowania, a w Eucharystii otrzymuj¹ pokarm ¿ycia wiecznego23. Innymi s³owy, chrzest jest odrodzeniem do nowego ¿ycia w Chrystusie; bierzmowanie namaszczeniem i umocnieniem Duchem Œwiêtym;
Eucharystia pokarmem i znakiem jednoœci z Bogiem i ca³ym Koœcio³em. Dziêki tym
trzem sakramentom chrzeœcijanin moc¹ Ducha Œwiêtego staje siê zdolny do sk³adania ca³ego swego ¿ycia w ofierze jako kultu Ojca w „duchu i w prawdzie” oraz do budowania Koœcio³a — Cia³a Chrystusa24.
Wtajemniczenie chrzeœcijañskie ma wymiar misyjny. Jego obrzêdy wyra¿aj¹
prawdê, ¿e kandydaci ewangelizowani w okresie katechumenatu maj¹ aposto³owaæ
i dawaæ œwiadectwo wierze.
14. Chrzest jest fundamentem ca³ego ¿ycia chrzeœcijañskiego, sakramentem wszczepienia w Chrystusa, wyzwolenia od grzechu, odrodzenia do synostwa Bo¿ego,
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w³¹czenia do Koœcio³a i uczestnictwa w jego pos³annictwie. Chrzest oznacza i urzeczywistnia „œmieræ dla grzechu i wejœcie w ¿ycie Trójcy Œwiêtej przez upodobnienie
do Misterium Paschalnego Chrystusa”25.
15. Nikt nie staje siê chrzeœcijaninem wy³¹cznie na podstawie osobistego wysi³ku, lecz dziêki ³asce chrztu œw. oraz pomocy i wspó³udzia³owi ca³ej wspólnoty koœcielnej. Koœció³ nazywamy Matk¹, gdy¿ przez chrzest rodzi nas do nowego ¿ycia
i pomaga nam wzrastaæ w wierze, nadziei i mi³oœci26. Dlatego dzieciom udziela siê
chrztu w wierze Koœcio³a wyznawanej publicznie przez rodziców, chrzestnych i lokaln¹ wspólnotê parafialn¹. Osoby te reprezentuj¹ ca³¹ spo³ecznoœæ chrzeœcijañsk¹ —
Koœció³ Matkê.
16. Rozwój ³aski chrztu wymaga szczególnej pomocy rodziców i rodziców
chrzestnych. S¹ oni zobowi¹zani do stworzenia nowoochrzczonemu œrodowiska wiary i wzrostu na drodze ¿ycia chrzeœcijañskiego. Misja ich jest prawdziw¹ funkcj¹ koœcieln¹. Za zachowywanie i rozwój ³aski chrztu ponosi czêœciowo odpowiedzialnoœæ
tak¿e ca³a wspólnota eklezjalna27.
17. Koœció³ zachowuj¹c sta³¹ praktykê dopuszczania dzieci do sakramentów wtajemniczenia, przywróci³ w naszych czasach katechumenat w celu doprowadzenia doros³ych oraz dzieci w wieku katechizacyjnym do dojrza³ej wiary i uczestnictwa w misterium paschalnym. Katechumenat ten dotyczy osób, które ju¿ us³ysza³y przepowiadanie tajemnicy Chrystusa i pod wp³ywem Ducha Œwiêtego, otwieraj¹cego ich serca,
œwiadomie i z pe³nym przyzwoleniem woli szukaj¹ Boga ¿ywego oraz podejmuj¹ wysi³ek nawrócenia.
18. Chrzest dzieci z natury swej wymaga katechumenatu pochrzcielnego, polegaj¹cego na sta³ym rozwoju ³aski chrztu przez wychowanie chrzeœcijañskie w rodzinie, uczestnictwo w katechezie oraz osobisty wzrost duchowy i moralny, stosownie
do naturalnego dorastania osoby ludzkiej28.
19. Przyjêcie sakramentu bierzmowania jest konieczne jako dope³nienie ³aski
chrztu. Przez sakrament ten bowiem ochrzczeni jeszcze œciœlej zostaj¹ z³¹czeni z Koœcio³em, otrzymuj¹ szczególn¹ moc Ducha Œwiêtego i w ten sposób jeszcze mocniej
zobowi¹zani s¹ do dawania œwiadectwa Chrystusowi, ukazywania g³êbokiego sensu
i piêkna Ewangelii, uzasadnienia „nadziei, która w nas jest” (por. 1 P 3, 15), budowania Koœcio³a w wierze i mi³oœci29. Dlatego rodzice i duszpasterze winni troszczyæ siê
o w³aœciwe przygotowanie m³odych chrzeœcijan do bierzmowania30.
20. Tradycja ³aciñska podaje wiek rozeznania jako odpowiedni czas do przyjêcia sakramentu bierzmowania31. Jeœli mówi siê o bierzmowaniu jako o sakramencie dojrza³oœci chrzeœcijañskiej, to nie nale¿y myliæ dojrza³ego wieku wiary
z dojrza³ym wiekiem rozwoju naturalnego. Biskupi w swoich diecezjach okreœlaj¹
wiek odpowiedni do przyjêcia tego sakramentu. W niebezpieczeñstwie œmierci
jednak nale¿y bierzmowaæ tak¿e dzieci, nawet jeœli nie osi¹gnê³y jeszcze wieku rozeznania32.
21. Udzielanie bierzmowania przez biskupa wyraŸnie oznacza, ¿e jednym ze
skutków tego sakramentu jest œciœlejsze zjednoczenie bierzmowanego z Koœcio³em,
z jego apostolskimi pocz¹tkami i jego pos³aniem œwiadczenia o Chrystusie33. Ze
wzglêdu na takie znaczenie bierzmowania, biskup powinien udzielaæ go raczej osobiœcie, chocia¿ w wyj¹tkowej sytuacji nadzwyczajnym szafarzem bierzmowania jest
równie¿ prezbiter, za pozwoleniem biskupa diecezjalnego.
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22. Eucharystia — dziêkczynienie sk³adane Bogu za dzie³o zbawcze Jezusa
Chrystusa — ustanowiona przez Pana podczas Ostatniej Wieczerzy jest sakramentalnym uobecnieniem Jego mêki, œmierci i uwielbienia; sakramentem Bo¿ego mi³osierdzia, znakiem jednoœci, wêz³em mi³oœci, uczt¹ paschaln¹, w której przyjmujemy
Chrystusa i w której dusza nape³nia siê ³ask¹, otrzymuj¹c zadatek przysz³ej chwa³y34.
„W Najœwiêtszej bowiem Eucharystii zawiera siê ca³e duchowe dobro Koœcio³a, a mianowicie sam Chrystus, nasza Pascha i chleb ¿ywy, który przez Cia³o swoje o¿ywione
i o¿ywiaj¹ce Duchem Œwiêtym daje ¿ycie ludziom, zapraszaj¹c ich i doprowadzaj¹c
w ten sposób do ofiarowania razem z Nim samych siebie, swojej pracy i wszystkich
rzeczy stworzonych. […] Inne zaœ sakramenty, tak jak wszystkie koœcielne pos³ugi
i dzie³a apostolstwa, wi¹¿¹ siê ze œwiêt¹ Eucharysti¹ i do niej zmierzaj¹”35.
23. Nie tylko wierni ¿yj¹cy na ziemi jednocz¹ siê z ofiar¹ Chrystusa, lecz tak¿e
ci, którzy s¹ ju¿ w chwale nieba. Koœció³ sk³ada Ofiarê Eucharystyczn¹ w ³¹cznoœci
z Najœwiêtsz¹ Dziewic¹ Maryj¹, któr¹ wspomina wraz ze wszystkimi œwiêtymi.
W Eucharystii znajduje siê on wraz z Maryj¹ jakby u stóp krzy¿a, zjednoczony
z ofiar¹ i wstawiennictwem Chrystusa36.
24. Podstawowym aktem kultu tajemnicy Eucharystii jest sprawowanie jej
w Mszy œwiêtej. Sprawowanie to obejmuje liturgiê s³owa i liturgiê eucharystyczn¹,
które ³¹cz¹ siê œciœle ze sob¹37. Z ofiary i uczty eucharystycznej, jak ze Ÿród³a, wyp³ywa udzielanie wiatyku i komunii œwiêtej poza Msz¹ œwiêt¹ oraz kult adoracji
Chrystusa, który prawdziwie, rzeczywiœcie, substancjalnie i trwale jest obecny pod
postaciami eucharystycznymi po zakoñczeniu ofiary.
25. W œwietle najstarszej tradycji biskup jest zawsze odpowiedzialny za Eucharystiê w Koœciele partykularnym, powierzonym jego pieczy, tak¿e wówczas, gdy przewodniczy jej kap³an. W czasie Mszy œwiêtej wymienia siê jego imiê, by zaznaczyæ, ¿e
to on jest g³ow¹ Koœcio³a partykularnego, poœród prezbiterium i w asyœcie diakonów.
W ten sposób wspólnota wstawia siê za wszystkich szafarzy, którzy dla niej i z ni¹
sk³adaj¹ Ofiarê eucharystyczn¹38.
26.Koœció³zobowi¹zujewszystkichkatolikówdouczestniczeniawniedzieleiœwiêtaw Mszy œwiêtejido przyjmowania Komunii œwiêtejprzynajmniej razwroku,wOkresie Wielkanocnym, po przygotowaniu siê przez sakrament pojednania. Trzecie przykazanie koœcielne „okreœla minimum w przyjmowaniu Cia³a i Krwi Pañskiej w zwi¹zku ze
œwiêtami Wielkanocnymi, Ÿród³em i oœrodkiem liturgii chrzeœcijañskiej”39.
„Nakazowi uczestniczenia we Mszy œwiêtej czyni zadoœæ ten, kto bierze w niej
udzia³, gdziekolwiek jest odprawiana w obrz¹dku katolickim, b¹dŸ w sam dzieñ œwi¹teczny, b¹dŸ te¿ wieczorem dnia poprzedzaj¹cego”40. W œwietle przytoczonego przepisu Kodeksu Prawa Kanonicznego „czas na wype³nienie obowi¹zku niedzielnego
rozpoczyna siê ju¿ w sobotê wieczorem, kiedy odprawia siê pierwsze nieszpory z niedzieli. Z liturgicznego punktu widzenia bowiem te w³aœnie nieszpory rozpoczynaj¹
dzieñ œwi¹teczny. W konsekwencji Msza œwiêta zwana czasem «przedœwi¹teczn¹»,
która jednak w rzeczywistoœci ma charakter w pe³ni œwi¹teczny, jest sprawowana wed³ug liturgii niedzielnej, co nak³ada na celebransa obowi¹zek wyg³oszenia homilii
i odmówienia z wiernymi modlitwy powszechnej”41.
27. Zaleca siê, aby wiernym udzielano Komunii œwiêtej z Hostii konsekrowanych
podczas tej Mszy œwiêtej, w której uczestnicz¹, gdy¿ wtedy Komunia ukazuje siê wyraŸniej jako udzia³ w aktualnie sk³adanej ofierze42.
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Komunia œwiêta pe³niej wyra¿a ucztê eucharystyczn¹, gdy jest przyjmowana pod
obiema postaciami. W obrz¹dkach wschodnich jest to zwyczajna forma przyjmowania Komunii43.
28. Koœció³, który jest œwiêty dziêki dzia³aniu obecnego w nim Chrystusa i Ducha Œwiêtego, jest równie¿ Koœcio³em grzeszników i potrzebuje ci¹g³ego oczyszczania i pokuty44. Ustawiczne oczyszczanie Koœcio³a dokonuje siê w wieloraki sposób:
przez g³oszenie s³owa Bo¿ego, sprawowanie chrztu „na odpuszczenie grzechów”,
praktykê chrzeœcijañskiej ascezy, modlitwê, dobre uczynki, podejmowanie codziennych obowi¹zków i cierpliwe znoszenie przeciwnoœci ¿ycia, a zw³aszcza przez sakrament pokuty i pojednania.
29. Sakrament pokuty jest sakramentem paschalnym. Czerpie on sw¹ moc z tajemnicy pojednania, dokonanej w œmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa (por.
2 Kor 5, 18–20). Zbawiciel pozostawi³ go dla wszystkich grzeszników w Koœciele,
przede wszystkim zaœ dla tych, którzy po chrzcie pope³nili grzech ciê¿ki i w ten sposób utracili ³askê chrztu oraz zadali ranê komunii koœcielnej45.
Istota sakramentu pokuty pozosta³a niezmienna pomimo zmian, którym w ci¹gu wieków ulega³ sposób jego sprawowania. W sakramencie tym spotyka siê niezmierzone Boskie mi³osierdzie ze skruch¹ grzesznika. Z jednej strony cz³owiek nawraca siê pod dzia³aniem Ducha Œwiêtego: czyni rachunek sumienia, szczerze ¿a³uje, wyznaje grzechy, postanawia zmieniæ ¿ycie i zadoœæuczyniæ za wyrz¹dzone
krzywdy. Z drugiej strony Bóg za poœrednictwem Koœcio³a udziela przebaczenia
grzechów: „Ojciec przyjmuje syna, który do Niego wraca, Chrystus bierze na nowo
owcê i odnosi do owczarni, a Duch Œwiêty na nowo uœwiêca swoj¹ œwi¹tyniê albo
pe³niej w niej zamieszkuje”46. Szafarz sakramentu, biskup lub prezbiter, rozgrzesza,
daje pokutê jako lekarstwo na grzech i œrodek odnowy ¿ycia, ustala sposób zadoœæuczynienia, modli siê i pokutuje za penitenta. Dziêki temu, chrzeœcijanin, który odszed³ od zjednoczenia z Bogiem, zostaje uzdrowiony i ponownie przyjêty do wspólnoty z Ojcem i do pe³niejszej komunii koœcielnej47.
30. Ka¿dy chrzeœcijanin, po osi¹gniêciu wieku rozeznania, obowi¹zany jest przynajmniej raz w roku wyznaæ wiernie wszystkie swoje grzechy ciê¿kie. W nowej wersji Piêciu Przykazañ Koœcielnych, przedstawionej w Katechizmie Koœcio³a Katolickiego, zwraca uwagê ustanowienie osobnego przykazania, poœwiêconego spowiedzi
œwiêtej. W dobie kryzysu korzystania z tego sakramentu, Koœció³ w ten sposób podkreœli³ jego wagê48.
31. „Na spowiedzi penitenci powinni wyznaæ wszystkie grzechy œmiertelne
[…], chocia¿ by³yby najbardziej skryte i pope³nione tylko przeciw dwu ostatnim
przykazaniom Dekalogu, poniewa¿ niekiedy ciê¿ej rani¹ one duszê i s¹ bardziej niebezpieczne ni¿ pope³nione jawnie: […] «Jeœli bowiem chory wstydzi siê odkryæ ranê lekarzowi, sztuka lekarska tego nie uleczy, czego nie rozpozna»”49.
Koœció³ wzywa do czêstego i systematycznego korzystania z sakramentu pokuty. Regularne spowiadanie siê tak¿e z grzechów powszednich pomaga kszta³towaæ sumienie, walczyæ ze z³ymi sk³onnoœciami, poddawaæ siê lecz¹cej mocy Chrystusa i postêpowaæ w ¿yciu Ducha50. Nie jest to tylko powtarzanie obrzêdów ani
psychologiczne æwiczenie, lecz nieustanna troska o doskonalsze przyjmowanie ³aski chrztu, aby nosz¹c w ciele umartwienie Jezusa Chrystusa, coraz bardziej ukazywaæ w sobie Jego ¿ycie51.
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Po uzyskaniu sakramentalnego odpuszczenia grzechów nale¿y zadoœæuczyniæ za
pope³nione winy lub, jeœli to niemo¿liwe, odpokutowaæ za nie52. Pokuta ma na celu
duchowe dobro penitenta. Mo¿e ni¹ byæ modlitwa, jakaœ ofiara, dzie³o mi³osierdzia,
s³u¿ba bliŸniemu, dobrowolne wyrzeczenie, a zw³aszcza cierpliwa akceptacja dŸwiganego krzy¿a53.
Ten, kto ma œwiadomoœæ pope³nienia grzechu œmiertelnego, nie powinien przyjmowaæ Komunii œwiêtej, nawet jeœli prze¿ywa wielk¹ skruchê, bez uzyskania wczeœniej rozgrzeszenia sakramentalnego. Kiedy nie ma mo¿liwoœci wyspowiadania siê,
szczery ¿al za grzechy umo¿liwia przyst¹pienie do Komunii œwiêtej. W takim przypadku nale¿y skorzystaæ z najbli¿szej okazji spowiedzi.
32. Koœció³ nieustannie przypomina spowiednikom, ¿e s¹ oni s³ugami Bo¿ego
przebaczenia, nie zaœ panami54. Udzielaj¹c sakramentu pokuty, wype³niaj¹ pos³ugê
Dobrego Pasterza, który szuka zagubionej owcy; Samarytanina, który opatruje rany;
sêdziego, którego s¹d jest sprawiedliwy, a równoczeœnie mi³osierny55.
Kap³an, który spowiada, zobowi¹zany jest do zachowania absolutnej tajemnicy
odnoœnie do grzechów wyznanych przez penitentów. Nie mo¿e on równie¿ wykorzystywaæ uzyskanych podczas spowiedzi wiadomoœci o ¿yciu penitentów56.
33. Nabo¿eñstwo pokutne wyra¿a koœcielny charakter pokuty i pojednania. Osobista spowiedŸ i indywidualne rozgrzeszenie s¹ w tym nabo¿eñstwie w³¹czone do liturgii s³owa Bo¿ego. Wspólnie przeprowadza siê rachunek sumienia i wspólnie prosi o przebaczenie; odmawia siê modlitwê „Ojcze nasz”, a na zakoñczenie modlitwê
dziêkczynn¹. Niezale¿nie jednak od sposobu celebracji sakramentu pokuty jest on
zawsze ze swej natury czynnoœci¹ liturgiczn¹, a wiêc eklezjaln¹ i publiczn¹57.
34. W Liœcie œw. Jakuba znajduje siê polecenie: „Choruje ktoœ wœród was? Niech
sprowadzi kap³anów Koœcio³a, by siê modlili nad nim i namaœcili go olejem w imiê
Pana. A modlitwa pe³na wiary bêdzie dla chorego ratunkiem i Pan go podŸwignie,
a jeœliby pope³ni³ grzechy, bêd¹ mu odpuszczone” (Jk 5, 14–15). Koœció³ uzna³
w tym obrzêdzie jeden z siedmiu sakramentów58.
35. „Pierwsz¹ ³ask¹ sakramentu namaszczenia chorych jest ³aska umocnienia,
pokoju i odwagi, by przezwyciê¿yæ trudnoœci zwi¹zane ze stanem ciê¿kiej choroby
lub niedo³êstwem staroœci. Ta ³aska jest darem Ducha Œwiêtego, który odnawia ufnoœæ i wiarê w Boga oraz umacnia przeciw pokusom z³ego ducha, przeciw pokusie
zniechêcenia i trwogi przed œmierci¹ (por. Hbr 2, 15). Wsparcie Pana przez moc
Jego Ducha ma prowadziæ chorego do uzdrowienia duszy, a tak¿e do uzdrowienia
cia³a, jeœli taka jest wola Bo¿a. Ponadto, «jeœliby pope³ni³ grzechy, bêd¹ mu odpuszczone» (Jk 5, 15). Przez ³askê tego sakramentu chory otrzymuje si³ê i dar g³êbszego zjednoczenia z mêk¹ Chrystusa. Jest on w pewien sposób konsekrowany, by przynosiæ owoc przez upodobnienie do odkupieñczej œmierci Zbawiciela. Cierpienie
— nastêpstwo grzechu pierworodnego — otrzymuje nowe znaczenie: staje siê
uczestnictwem w zbawczym dziele Jezusa”59.
36. Namaszczenie chorych jest sakramentem przeznaczonym nie tylko dla tych,
którzy znajduj¹ siê w skrajnym niebezpieczeñstwie œmierci. Chory, który zosta³ namaszczony i odzyska³ zdrowie, w przypadku nowej ciê¿kiej choroby mo¿e ponownie przyj¹æ ten sakrament. Nawet w ci¹gu tej samej choroby namaszczenie chorych
mo¿e byæ udzielone powtórnie, jeœli choroba siê pog³êbia. Jest te¿ rzecz¹ stosown¹
przyj¹æ sakrament namaszczenia chorych przed trudn¹ operacj¹. Tak¿e osoby star-
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sze, u których pog³êbia siê s³aboœæ, powinny szukaæ przez ten sakrament mocy
i wsparcia w Chrystusie60.
37. Tym, którzy koñcz¹ swoje ziemskie ¿ycie, Koœció³ poza namaszczeniem chorych ofiaruje Eucharystiê jako wiatyk — „pokarm na drogê”. Przyjêcie Komunii Cia³a i Krwi Chrystusa w chwili przejœcia do Ojca ma szczególne znaczenie. Eucharystia
bowiem jest zacz¹tkiem ¿ycia wiecznego61.
38. Mê¿czyŸni, którzy s¹ powo³ani przez Boga i Koœció³, przez przyjêcie sakramentu œwiêceñ zostaj¹ naznaczeni nieusuwalnym charakterem duchowym. Dziêki temu sakramentowi pos³anie, powierzone przez Chrystusa Aposto³om, trwa w Koœciele a¿ do koñca czasów. Jest to wiêc sakrament pos³ugi apostolskiej. Obejmuje on trzy
stopnie: episkopat, prezbiterat i diakonat62.
39. Nauka katolicka wyra¿ona w liturgii, Urz¹d Nauczycielski i sta³a praktyka
Koœcio³a uznaj¹, ¿e istniej¹ dwa stopnie uczestniczenia w kap³añstwie Chrystusa: episkopat i prezbiterat. Diakonat jest przeznaczony do pomocy im i s³u¿enia. Dlatego
pojêcie sacerdos — kap³an oznacza obecnie biskupów i prezbiterów, a nie diakonów63.
40. Po Soborze Watykañskim II Koœció³ ³aciñski przywróci³ diakonat sta³y „jako
w³aœciwy i trwa³y stopieñ hierarchiczny”64. Mo¿e byæ udzielany równie¿ ¿onatym
mê¿czyznom. Uwa¿a siê, ¿e w naszej dzisiejszej sytuacji mo¿e stanowiæ znaczne
wzbogacenie realizacji pos³annictwa Koœcio³a.
„Diakoni uczestnicz¹ w specjalny sposób w pos³aniu i ³asce Chrystusa. Sakrament œwiêceñ naznacza ich pieczêci¹ («charakterem»), której nikt nie mo¿e usun¹æ.
Upodabnia ich ona do Chrystusa, który sta³ siê «diakonem», to znaczy s³ug¹ wszystkich. Do diakonów nale¿y miêdzy innymi asystowanie biskupowi i prezbiterom przy
celebracji Boskich misteriów, szczególnie Eucharystii, jej udzielanie, asystowanie
przy zawieraniu ma³¿eñstwa i b³ogos³awienie go, g³oszenie Ewangelii i przepowiadanie, prowadzenie pogrzebu i poœwiêcanie siê ró¿nym pos³ugom mi³oœci”65.
41. Chrystus podniós³ do godnoœci sakramentu przymierze ma³¿eñskie, przez
które mê¿czyzna i kobieta tworz¹ ze sob¹ wspólnotê ca³ego ¿ycia, skierowan¹ ze swej
natury na dobro ma³¿onków oraz zrodzenie i wychowanie potomstwa66. Chrzeœcijañscy ma³¿onkowie s¹ znakiem tajemnicy jednoœci i p³odnej mi³oœci ³¹cz¹cej Chrystusa z Koœcio³em (por. Ef 5, 25). Ma³¿eñstwo jest sakramentem spo³ecznym, przyczyniaj¹cym siê do budowania Koœcio³a. Stanowi podstawê wspólnoty rodzinnej,
w której dzieci przez chrzest i chrzeœcijañskie wychowanie staj¹ siê cz³onkami Ludu
Bo¿ego, Cia³a Chrystusa67.
42. Ma³¿eñstwo miêdzy dwojgiem katolików jest zazwyczaj zawierane podczas
Mszy œwiêtej. Zaœlubiny s¹ sakramentalnym aktem uœwiêcania ma³¿onków, dlatego winny byæ poprzedzone odpowiednim przygotowaniem i przyjêciem sakramentu pokuty68.
Szafarzami sakramentu ma³¿eñstwa s¹ sami ma³¿onkowie, którzy udzielaj¹ go
sobie poprzez wyra¿enie wobec Koœcio³a swojej zgody69.
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Sakramentalia zosta³y ustanowione przez Koœció³ w celu przygotowania do przyjêcia sakramentów, uœwiêcenia pewnych stanów i pos³ug oraz rozmaitych okolicznoœci ¿ycia chrzeœcijañskiego, a tak¿e symboli religijnych, miejsc i przedmiotów codziennego u¿ytku. Sakramentalia zawieraj¹ modlitwê, której czêsto towarzyszy jakiœ
okreœlony znak, jak w³o¿enie rêki, znak krzy¿a, okadzenie czy pokropienie wod¹
œwiêcon¹70.
Sakramentalia wynikaj¹ z kap³añstwa wspólnego chrztu, dlatego wiele z nich mo¿e byæ sprawowanych tak¿e przez katolików œwieckich.
44. Wœród sakramentaliów znajduj¹ siê b³ogos³awieñstwa osób, pokarmów,
przedmiotów, miejsc itp. B³ogos³awieñstwa s¹ uwielbieniem Boga i modlitw¹ o Jego
dary71. Maj¹ one swe Ÿród³o w odwiecznym dzia³aniu Boga, b³ogos³awionego ponad
wszystko (por. Rz 9, 5), Dawcy wszelkiego b³ogos³awieñstwa, którym obdarzy³ ludzkoœæ w swoim Synu, pos³anym na œwiat w pe³ni czasu (por. Ga 4, 4; Ef 1, 39).
45. Egzorcyzmy tak¿e zalicza siê do sakramentaliów. Praktykowa³ je ju¿ sam Jezus. Dlatego Koœció³ prosi w egzorcyzmach publicznie w Jego imiê, aby dana osoba by³a strze¿ona od napaœci szatana lub uwolniona od jego panowania. Maj¹ zatem na celu wypêdzenie z³ych duchów lub uwolnienie od ich demonicznego wp³ywu, moc¹ w³adzy, któr¹ Jezus powierzy³ Koœcio³owi. Egzorcyzmy uroczyste, nazywane wielkimi, mog¹ byæ wypowiadane tylko przez prezbitera i za zezwoleniem biskupa. Nale¿y traktowaæ je bardzo roztropnie, przestrzegaj¹c œciœle norm ustalonych przez Koœció³.
46. „Koœció³, który jak matka nosi³ sakramentalnie w swoim ³onie chrzeœcijanina podczas jego ziemskiej pielgrzymki, towarzyszy mu na koñcu jego drogi, by
oddaæ go w rêce Ojca. Ofiaruje on Ojcu, w Chrystusie, dziecko Jego ³aski i w nadziei sk³ada w ziemi zasiew cia³a, które zmartwychwstanie w chwale. Ofiarowanie
to dokonuje siê w pe³ni w czasie celebracji Ofiary eucharystycznej. B³ogos³awieñstwa, które j¹ poprzedzaj¹ i po niej nastêpuj¹, s¹ sakramentaliami”72.
Pos³uga Koœcio³a w czasie pogrzebu ma byæ zwiastowaniem orêdzia o ¿yciu
wiecznym, wyrazem rzeczywistej ³¹cznoœci ze zmar³ym, a tak¿e znakiem solidarnoœci z jego rodzin¹73. Koœció³, modl¹c siê za zmar³ych i sprawuj¹c za nich Eucharystiê, umacnia jednoœæ swoich ¿yj¹cych dzieci, a wobec wszystkich uczestników tej liturgii, tak¿e niewierz¹cych i w¹tpi¹cych, wyznaje nadziejê, ¿e ¿ycie ludzkie „zmienia
siê, ale siê nie koñczy”74.
Czasy i miejsca œwiête

Uœwiêcenie dnia,
tygodnia, roku
Cykl
dzienny
Liturgia
Godzin

47. \ród³em i centrum ¿ycia liturgicznego jest Misterium Paschalne Chrystusa.
Koœció³ obchodzi je i czerpie z niego moc w potrójnym cyklu czasowym: dziennym,
tygodniowym i rocznym.
48. Ka¿dego dnia Koœció³ obchodzi Misterium Paschalne przez sprawowanie
Mszy œwiêtej i Liturgii Godzin, przed³u¿aj¹cej niejako oddzia³ywanie Eucharystii na
poszczególne pory dnia.
49. Liturgia Godzin jest wyrazem wiernoœci zaleceniu Pañskiemu, aby zawsze siê
modliæ i nie ustawaæ (por. £k 18, 1). Ma ona uœwiêcaæ wszystkie pory dnia i nocy
przez uwielbienie Boga. Jest g³osem Koœcio³a Oblubienicy skierowanym do Oblubieñca, a jednoczeœnie modlitw¹ Chrystusa i Jego Cia³a zwrócon¹ do Ojca75. Podob-
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nie jak inne czynnoœci liturgiczne ma charakter publicznej modlitwy Koœcio³a, tak¿e
wtedy, gdy jest odmawiana indywidualnie76.
Koœció³ zachêca, aby Liturgia Godzin stawa³a siê rzeczywiœcie modlitw¹ ca³ego
Ludu Bo¿ego. Zaleca siê, aby nie tylko duchowni, lecz tak¿e œwieccy odmawiali modlitwê Liturgii Godzin77.
50. W pierwszym dniu tygodnia — dniu, który nazywa siê dniem Pañskim,
Koœció³ obchodzi Misterium Paschalne zgodnie z tradycj¹ apostolsk¹, wywodz¹c¹
siê od samego dnia Zmartwychwstania Chrystusa: „[…] radoœæ, z jak¹ w pierwszy szabat dziejów cz³owieka Bóg przygl¹da siê stworzeniu wydobytemu z nicoœci, wyra¿a siê teraz przez radoœæ, z jak¹ Chrystus objawi³ siê swoim uczniom
w niedzielê Wielkanocy, przynosz¹c im dar pokoju i Ducha (por. J 20, 19–23)”78.
Dlatego niedziela jest pierwotnym dniem œwi¹tecznym Koœcio³a, œwiêtowaniem
dzie³a Stwórcy, dniem zmartwychwsta³ego Pana i daru Ducha Œwiêtego, pasch¹ tygodnia, dniem ósmym — zapowiedzi¹ wiecznoœci, dniem wiary, radoœci, odpoczynku i solidarnoœci79.
51. W cyklu rocznym spo³ecznoœæ chrzeœcijañska obchodzi ca³e misterium Chrystusa — od Wcielenia i Narodzenia a¿ po Wniebowst¹pienie i Zes³anie Ducha Œwiêtego, w oczekiwaniu na powtórne przyjœcie Pana przy koñcu dziejów80. Centrum tego rocznego obchodu jest Œwiête Triduum Paschalne, które rozpoczyna siê Msz¹ Wieczerzy Pañskiej, a koñczy siê nieszporami niedzieli wielkanocnej.
Wielkanoc nie jest „po prostu jednym ze œwi¹t, ale jest Œwiêtem œwi¹t, Uroczystoœci¹ uroczystoœci, tak jak Eucharystia jest Sakramentem sakramentów (Wielkim
Sakramentem). Œw. Atanazy nazywa Wielkanoc Wielk¹ Niedziel¹, podobnie jak poprzedzaj¹cy j¹ tydzieñ nazywany jest Wielkim Tygodniem”81.
Koœció³, obchodz¹c tajemnice odkupienia w cyklu rocznym, otwiera bogactwa
zbawczych czynów i zas³ug swego Pana, aby wierni przylgnêli do Niego i dost¹pili
³aski zbawienia82.
Cykl uroczystoœci, œwi¹t i wspomnieñ ku czci Najœwiêtszej Maryi Panny wyra¿a
w ci¹gu roku nierozerwalny zwi¹zek Maryi ze zbawczym dzie³em Jej Syna oraz Jej
obecnoœæ w ¿yciu Koœcio³a pielgrzymuj¹cego83.
W dni poœwiêcone czci œwiêtych, Koœció³ g³osi Misterium Paschalne, urzeczywistniane w tych, którzy z Chrystusem ¿yli, wspó³cierpieli i z Nim zostali uwielbieni; stawia przed oczy wiernych wzory do naœladowania, a przez ich zas³ugi wyjednuje Bo¿e dobrodziejstwa.
52. Œwi¹tynie oznaczaj¹ i ukazuj¹ Koœció³ ¿yj¹cy w danym miejscu, mieszkanie
Boga z ludŸmi pojednanymi i zjednoczonymi w Chrystusie84. Wznoszono je i wci¹¿
wznosi siê, „aby mog³a byæ w nich sprawowana Najœwiêtsza Ofiara, aby Chrystus
w Eucharystii by³ ze swoim ludem dzieñ i noc, w godzinach wielkich radoœci i uniesieñ, jak te¿ w czasach doœwiadczeñ, cierpieñ i nieszczêœæ, a tak¿e w zwyk³ych, szarych dniach ¿ycia”85. Jan Pawe³ II podkreœla, ¿e ka¿dy koœció³ kryje w sobie „wielki
rozdzia³ sakramentalnej obecnoœci Chrystusa”86.
53. Koœció³ jest miejscem prze¿ywania donios³ych uroczystoœci, œwi¹t rodzinnych i wspominania zmar³ych. „Tak jak pocz¹tek ¿ycia religijnego ka¿dego wierz¹cego wi¹¿e siê z chrzcielnic¹, tak te¿ jego kres, œmieræ i pogrzeb równie¿ dokonuje siê
w cieniu œwi¹tyni. […] Jest wiêc w œwi¹tynie wpisana historia ca³ego Narodu, poszczególnych wspólnot, parafii, rodzin, osób”87.
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54. Sobór Watykañski II zaleca, aby sztuka sakralna, dopuszczaj¹c bogactwo
form artystycznych, utwierdza³a wiarê i pobo¿noœæ, a tak¿e aby odznacza³a siê raczej
szlachetn¹ prostot¹ ni¿ przepychem88.
Œwiête obrazy, s³owo Bo¿e i œpiew liturgiczny tworz¹ harmoniê znaków, której
kontemplacja przyczynia siê do g³êbszego prze¿ywania sprawowanego w koœciele misterium. „Œpiew i muzyka spe³niaj¹ swoj¹ funkcjê znaków tym wymowniej, «im œciœlej zwi¹¿¹ siê z czynnoœci¹ liturgiczn¹», wed³ug trzech podstawowych kryteriów:
pe³nego wyrazu piêkna modlitwy, jednomyœlnego uczestnictwa zgromadzenia
w przewidzianych momentach i uroczystego charakteru celebracji. Bior¹ one udzia³
w ten sposób w tym, co stanowi cel s³ów i czynnoœci liturgicznych, a którym jest
chwa³a Bo¿a i uœwiêcenie wiernych”89.
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55. W Polsce po Soborze Watykañskim II uda³o siê dokonaæ syntezy tradycji
i wspó³czesnych propozycji liturgicznych. Duszpasterstwa s³u¿by liturgicznej, ruchy i wspólnoty religijne, zw³aszcza Ruch Œwiat³o–¯ycie, opar³y swe programy na
wtajemniczeniu w misteria roku liturgicznego. Przyczyni³o siê to do g³êbszego
zrozumienia liturgii przez wiele osób œwieckich. Odnowione zosta³y ch³opiêce
grupy ministranckie, które kszta³tuj¹ pozytywne postawy i przyczyniaj¹ siê do rozwoju powo³añ kap³añskich i zakonnych. Dobrze dzia³aj¹ Kó³ka Ró¿añcowe, rozmaite bractwa, grupy procesyjne. W niektórych wspólnotach powsta³y parafialne
zespo³y liturgiczne.
56. Liturgia jest wa¿n¹ czêœci¹ kszta³towania postaw chrzeœcijañskich i w³¹czania
wiernych w ¿ycie Koœcio³a. Dokonuje siê istotne pog³êbienie ¿ycia liturgicznego
dziêki ofiarnej pracy formacyjnej i duszpasterskiej wielu ksiê¿y.
57. Formy apostolatu liturgicznego duchowieñstwa i œwieckich w ramach ruchów i wspólnot sta³y siê szans¹ o¿ywienia duszpasterskiego parafii. Wci¹¿ jednak
zbyt ma³o docenia siê ich obecnoœæ w strukturze parafii jako wspólnoty wspólnot.
W wielu parafiach tylko kap³ani zajmuj¹ siê przygotowaniem m³odzie¿y i dzieci do
sakramentów œwiêtych. Katecheza sakramentalna obejmuje tylko m³odzie¿, w niewielkim stopniu anga¿uj¹c œrodowisko rodzinne.
Sprawowanie sakramentów

Chrzest w wierze Koœcio³a

Kryteria doboru
chrzestnych

58. Rodzice zg³aszaj¹cy duszpasterzom zamiar ochrzczenia dziecka zazwyczaj
kieruj¹ siê motywami wynikaj¹cymi z ¿ywej wiary. Pragnienie ochrzczenia swych
dzieci wyra¿aj¹ tak¿e osoby z³¹czone tylko kontraktem cywilnym. Niekiedy jednak
rodzicom przyœwieca chêæ zachowania zwyczaju lub unikniêcia nieprzychylnej opinii œrodowiska. W konsekwencji nie przyjmuj¹ oni zasady, ¿e chrzest zobowi¹zuje
do podjêcia obowi¹zku wychowania dziecka w wierze Koœcio³a.
59. Wybór na chrzestnego jest traktowany jako zaszczyt. W podejmowaniu tej
funkcji zbyt du¿¹ rolê odgrywaj¹ jednak motywy zwyczajowe i towarzyskie.
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60. Duszpasterze winni przestrzegaæ norm sprawowania liturgii chrztu i zaleceñ
Episkopatu Polski. Zdarza siê, ¿e bez wa¿nych powodów chrzci siê poza Msz¹ œwiêt¹. W niektórych parafiach obrzêd przyjêcia dzieci sprawuje siê dopiero po homilii,
pomija siê procesjê od drzwi koœcio³a i od chrzcielnicy do o³tarza. Bywa, ¿e chrzci siê
podczas jednej liturgii tak wiele dzieci, i¿ poœpiech i rutyna zagra¿aj¹ powadze pierwszego i najwa¿niejszego sakramentu.
61. Niekiedy utrzymuje siê praktyka samego tylko przekazywania i sprawdzania
wiadomoœci religijnych w toku tzw. przygotowania doros³ych i dzieci w wieku szkolnym do sakramentów, natomiast brakuje autentycznego wtajemniczenia chrzeœcijañskiego, które powinno dokonywaæ siê przede wszystkim w rodzinach chrzeœcijañskich i przez katechumenat.
62. Wiêkszoœæ m³odzie¿y przystêpuje do sakramentu bierzmowania. Dziêki
ofiarnej s³u¿bie pasterzy Koœcio³a, przetrwa³o poczucie ³¹cznoœci tego sakramentu
z pos³ug¹ biskupi¹. Wielu ludzi m³odych nie kojarzy jednak bierzmowania z sakramentem dojrza³oœci chrzeœcijañskiej oraz nie widzi jego zwi¹zku z chrztem i Eucharysti¹. Jest to spowodowane s³abym udzia³em m³odzie¿y w ¿yciu Koœcio³a, brakiem
odpowiedniej katechezy parafialnej na temat bierzmowania i jego konsekwencji dla
¿ycia chrzeœcijanina.
63. Praktyka udzielania sakramentu bierzmowania uczniom koñcz¹cym szko³ê
podstawow¹ stwarza coraz powa¿niejsze problemy zarówno na etapie przygotowania, jak te¿ podczas samej liturgii. Duszpasterze nie zawsze przestrzegaj¹ zalecenia Episkopatu Polski, aby grupa bierzmowanych nie przekracza³a 250 osób.
W przygotowaniu kandydatów rzadko uwzglêdnia siê udzia³ œwieckich uczestnicz¹cych w ¿yciu parafii, w grupach apostolskich i modlitewnych oraz w stowarzyszeniach koœcielnych.
64. Eucharystia stanowi centrum ¿ycia wspólnot parafialnych. Wzrasta liczba osób
przystêpuj¹cych do Komunii œwiêtej. W wielu parafiach, czêsto dziêki zaanga¿owaniu
ruchów religijnych, podejmuje siê wysi³ki w celu g³êbokiego prze¿ywania Mszy œwiêtej,
eliminowania przypadkowoœci w dobieraniu pieœni mszalnych itp.
Zdarza siê jednak, ¿e z ró¿nych powodów niekiedy brakuje mo¿liwoœci prze¿ywania momentów ciszy, medytacji i pe³nego czci milczenia przed Bogiem. Nie
wszêdzie duszpasterze dbaj¹ o wydobycie g³êbi znaków liturgicznych, zachowanie
równowagi pomiêdzy liturgi¹ s³owa a liturgi¹ eucharystyczn¹. „Celebruje siê” na
przyk³ad kazanie, a niedbale czyta siê Ewangeliê i w poœpiechu sprawuje siê liturgiê
eucharystyczn¹.
Niekiedy uroczyste powitania, podziêkowania wyg³aszane podczas bardziej uroczystych liturgii, przybieraj¹ postaæ akademii nie licuj¹cych z powag¹ Najœwiêtszej
Ofiary, której centrum jest sam Chrystus.
65. Œwieccy coraz czêœciej podejmuj¹ odpowiednie funkcje liturgiczne. Okres zamkniêcia Koœcio³a w murach œwi¹tyñ i sal katechetycznych utrwali³ jednak legalistyczne podejœcie do liturgii i duszpasterstwa. Zbyt ma³a jest liczba doros³ych osób œwieckich, zw³aszcza mê¿czyzn, zaanga¿owanych w spe³nianie pos³ug liturgicznych. Czêsto, nawet podczas wielkich zgromadzeñ, celebrans czyta lekcje, recytuje psalm responsoryjny, wypowiada wezwania modlitwy powszechnej.
66. Rodzice, duszpasterze i katecheci wk³adaj¹ wiele trudu w odpowiednie przygotowanie dorocznej uroczystoœci Pierwszej Komunii œwiêtej. Niestety, ten pierwszy
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pe³ny udzia³ dziecka w Eucharystii jest nader czêsto prze¿ywany w kategoriach zwyczajowo–obrzêdowych. Spotkania duszpasterskie z rodzicami, które mog¹ byæ doskona³¹ sposobnoœci¹ do ewangelizacji, ograniczaj¹ siê nieraz do przekazywania informacji i dokonania ustaleñ organizacyjnych.
Liczni rodzice i krewni koncentruj¹ siê na zewnêtrznej stronie uroczystoœci.
Przejawia siê to w przywi¹zywaniu wielkiej wagi do strojów dzieci, kosztownych prezentów i wystawnych przyjêæ. Dziecko mo¿e zagubiæ w takiej atmosferze najg³êbszy
sens œwiêta spotkania z Jezusem.
67. O¿ywia siê kult Najœwiêtszego Sakramentu. Spora liczba œwieckich przeznacza w ci¹gu dnia czêœæ swojego czasu na adoracjê. Powstaj¹ kaplice wieczystej adoracji, odnawiaj¹ siê bractwa adoracyjne.
68. W Polsce wielu katolików przystêpuje do sakramentu pokuty i pojednania.
Przyczyni³a siê do tego roztropna i ofiarna s³u¿ba duszpasterzy, troska œwieckich
o stan swojej duszy i o poszanowanie drugiego przykazania koœcielnego, a tak¿e tradycja pierwszych pi¹tków, rekolekcji i misji parafialnych.
Zauwa¿a siê jednak niepokoj¹ce zjawisko zaniedbywania regularnego spowiadania siê. Wiele osób korzysta tylko okazjonalnie z sakramentu pokuty, czêsto
w ostatniej chwili przed œwiêtami. Niekiedy wielka liczba penitentów w dniach
przedœwi¹tecznych sprawia, ¿e spowiednicy nie maj¹ mo¿liwoœci poœwiêcenia im
nale¿nego czasu i okazania, ¿e w istocie jest to spotkanie z Chrystusem Mi³osiernym. Rzadko sprawowany jest sakrament pojednania w ramach celebracji nabo¿eñstwa pokutnego.
Wielu katolików redukuje sakrament pokuty i pojednania do samej „spowiedzi”.
Zanika na przyk³ad zwyczaj przepraszania rodziców i bliskich oraz pojednania siê
z nimi przed przyst¹pieniem do tego sakramentu. Nawet wœród gorliwych katolików
coraz rzadziej pamiêta siê o wartoœci czynów pokutnych, ja³mu¿ny itp.
69. Pos³uga sakramentalna wœród chorych rozwinê³a siê dziêki zwiêkszeniu mo¿liwoœci pracy kapelanów w szpitalach oraz podjêciu pos³ugi przez tzw. nadzwyczajnych szafarzy Komunii œwiêtej.
Sakrament namaszczenia chorych nadal kojarzy siê jednak z niebezpieczeñstwem
œmierci. Rozpowszechniony jest zwyczaj zwlekania z wezwaniem kap³ana do chorego dopiero w chwili agonii. Niewystarczaj¹ca jest œwiadomoœæ duchowej skutecznoœci namaszczenia chorych. Zbyt czêsto kontakt kap³anów z chorymi ogranicza siê do
„zaopatrzenia na œmieræ”.
70. Œwiêcenia diakonatu i prezbiteratu s¹ prze¿ywane jako wielkie œwiêto Koœcio³a partykularnego. Nale¿y jednak przestrzegaæ przepisów koœcielnych odnosz¹cych
siê do terminów udzielania powy¿szych œwiêceñ.
71. Katolicy przywi¹zuj¹ du¿¹ wagê do zawierania sakramentu ma³¿eñstwa. Spo³ecznoœæ katolicka z ulg¹ przyjê³a przepis Konkordatu o skutkach cywilnych ma³¿eñstw zawieranych w Koœciele. Zakoñczy³ on bowiem przymus zawierania dwóch
zupe³nie ró¿nie rozumianych zwi¹zków oraz próby tworzenia „obrzêdowoœci œwieckiej”, a nawet swoistej konkurencji z „obrzêdowoœci¹ koœcieln¹”.
72. Narzeczeni i ich krewni staraj¹ siê o piêkno i dostojeñstwo uroczystoœci sakramentu ma³¿eñstwa. Widoczne jest jednak powierzchowne traktowanie liturgii tego sakramentu i nadmierne przywi¹zywanie wagi do jej zewnêtrznej strony: dekoracji, œwiat³a, strojów i muzyki. Uczestnicy liturgii ma³¿eñstwa zachowuj¹ siê niekiedy
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jak niemi widzowie. Czasem mo¿na odnieœæ wra¿enie, ¿e najwa¿niejsze jest utrwalenie obrzêdu przez licznych fotografów i kamerzystów.
Powa¿ne zastrze¿enia budzi sposób sprawowania sakramentu ma³¿eñstwa w niektórych wielkich parafiach miejskich. Œluby odbywaj¹ siê w nich czêsto poza Msz¹
œwiêt¹, w krótkich odstêpach czasu, w poœpiechu.
Prze¿ywanie roku liturgicznego, sztuka koœcielna
73. Wiêkszoœæ katolików poprawnie wyró¿nia najwa¿niejsze uroczystoœci roku
koœcielnego. Poœród regularnie praktykuj¹cych coraz powszechniejsza jest œwiadomoœæ znaczenia Œwi¹t Triduum Paschalnego.
Du¿a liczba osób prze¿ywa jednak œwiêta jako dzieñ wolny od pracy, przeznaczony wy³¹cznie na odpoczynek i rozrywkê. Inni wykorzystuj¹ czas œwi¹teczny na dodatkowe prace lub robienie zakupów. W Polsce nie ma stosownych ograniczeñ handlu
w dni œwi¹teczne.
74. W wiêkszoœci œwi¹tyñ parafialnych zanik³o odprawianie nieszporów niedzielnych i œwi¹tecznych. W katedrach równie¿ zazwyczaj nie sprawuje siê nieszporów. Kapitu³y katedralne i kolegiackie swój udzia³ we wspólnej Liturgii Godzin ograniczaj¹
zwykle do jutrzni i godziny czytañ w czasie Triduum Paschalnego.
Zachêca siê do wspólnego sprawowania choæby czêœci Liturgii Godzin przez
kap³anów diecezjalnych, którzy mieszkaj¹ w tym samym domu lub razem pracuj¹.
Do rzadkoœci jednak nale¿y te¿ wspólna modlitwa liturgiczna podczas ró¿nych
spotkaniach duszpasterskich. Nic wiêc dziwnego, ¿e sprawowanie Liturgii Godzin
(czêœciej okreœlane jak „odmawianie brewiarza”) postrzegane jest jako „prywatny”
obowi¹zek. Œwieccy, nawet ci, którzy powa¿nie traktuj¹ codzienn¹ modlitwê, nie
zdaj¹ sobie czêsto sprawy z bogactwa, jakie mogliby znaleŸæ w liturgicznej modlitwie ca³ego Koœcio³a. Nie wiedz¹ te¿, ¿e s¹ do niej zaproszeni. Modlitwê liturgiczn¹ poznaj¹ uczestnicy ruchów religijnych i s³uchacze katolickich rozg³oœni radiowych.
Nale¿y podtrzymywaæ zwyczaj œpiewania Godzinek ku czci Matki Bo¿ej w koœcio³ach parafialnych oraz sanktuariach.
75. Odnawia siê zwyczaj b³ogos³awienia pól, ziarna siewnego, chleba itp. Pojawiaj¹ siê tak¿e nowe formy b³ogos³awieñstw, na przyk³ad œrodków komunikacji,
szkó³, miejsc pracy. Nie zawsze korzysta siê przy tym z tekstów zatwierdzonych
przez odpowiedni¹ w³adzê koœcieln¹. Pewnym niebezpieczeñstwem jest traktowanie
tych b³ogos³awieñstw niekiedy na sposób magiczny.
76. Spore zamieszanie panuje w dziedzinie muzyki koœcielnej i œpiewów religijnych. Do liturgii wprowadza siê czêsto piosenki, których treœæ i forma nie odpowiada œwiêtym czynnoœciom. Zanika znajomoœæ tradycyjnych pieœni koœcielnych.
77. Wiêkszoœæ koœcio³ów i kaplic jest urz¹dzona z dba³oœci¹ o zachowanie norm
liturgicznych i kryteriów sztuki sakralnej. Równie¿ w tej dziedzinie mo¿na jednak
odnotowaæ pewne braki. Do najwiêkszych nale¿y zaliczyæ: o³tarze o nik³ej wartoœci
artystycznej, prowizoryczne pulpity w miejsce sta³ej ambony oraz nie sprzyjaj¹ce adoracji i skupieniu usytuowanie tabernakulum.
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78. Formacja liturgiczna powinna zmierzaæ do uœwiadomienia najg³êbszych wymiarów uobecnienia Misterium Paschalnego w sakramentach, a tak¿e uczyæ kszta³towania ¿ywej liturgii z udzia³em wspólnoty. Nale¿y zatroszczyæ siê o przygotowanie
osób œwieckich, które mog³yby pe³niæ w³aœciwe im funkcje liturgiczne.
79. W formacji do w³aœciwego prze¿ywania liturgii istotn¹ funkcjê pe³ni¹ przykazania koœcielne. Synod Plenarny zaleca ich uczenie w tej postaci, w jakiej zosta³y
sformu³owane w Katechizmie Koœcio³a Katolickiego:
I. W niedziele i inne nakazane dnia œwi¹teczne wierni s¹ zobowi¹zani uczestniczyæ we Mszy œwiêtej i powstrzymaæ siê od prac s³u¿ebnych.
II. Ka¿dy wierny jest zobowi¹zany przynajmniej raz w roku spowiadaæ siê ze
swych grzechów.
III. Ka¿dy wierny jest zobowi¹zany przynajmniej raz w roku na Wielkanoc przyj¹æ Komuniê œw..
IV. W dni pokuty wyznaczone przez Koœció³ wierni s¹ zobowi¹zani powstrzymaæ
siê od spo¿ywania miêsa i zachowaæ post.
V. Wierni s¹ zobowi¹zani dbaæ o potrzeby Koœcio³a90.
W katechezie nale¿y wyjaœniaæ te przykazania zgodnie z duchem Katechizmu
Koœcio³a Katolickiego.
80. Synod zaleca powo³anie Krajowego Oœrodka Duszpasterstwa Liturgicznego.
Jego g³ównym celem winna byæ koordynacja dzia³añ formacyjnych i wychowania liturgicznego. Przed Oœrodkiem stoj¹ nastêpuj¹ce szczegó³owe zadania: przegl¹d
i edycja ksi¹g liturgicznych, powo³anie do istnienia czasopisma liturgiczno–formacyjnego, wyjaœnianie przepisów prawno–liturgicznych i rozwi¹zywanie w¹tpliwoœci,
proponowanie wyposa¿enia wnêtrz koœcio³ów, wzorców szat i naczyñ liturgicznych,
upowszechnianie wartoœciowej muzyki sakralnej, troska o treœæ i formê nabo¿eñstw
liturgicznych, publikacja mszalików, œpiewników liturgicznych i modlitewników dla
ludzi œwieckich, przygotowywanie transmisji liturgii w radiu i telewizji, redakcja w³asnej strony WWW w Internecie itp. Fundusz Oœrodka bêdzie pochodzi³ z edycji
ksi¹g liturgicznych i materia³ów formacyjnych wydawanych z mandatu Komisji Kultu Bo¿ego i Dyscypliny Sakramentów Episkopatu Polski.
81. Formacja biblijna i liturgiczna Ludu Bo¿ego powinna siê dokonywaæ g³ównie przez sam¹ liturgiê, w³aœciwie ukszta³towan¹ i prze¿ywan¹. Nale¿y do tego celu
wykorzystywaæ równie¿ misje i rekolekcje, czuwania modlitewne, katechezê wielkopostn¹ i adwentow¹, a tak¿e zajêcia formacyjne grup apostolskich.
82. Synod zwraca uwagê na szczególne znaczenie formacji liturgicznej alumnów. Zaleca siê tak¿e wprowadzenie mistagogii liturgicznej do programu studium
pastoralno–teologicznego roczników m³odych ksiê¿y. Nale¿y nadto wyjaœniaæ treœæ
i bogactwo ksi¹g liturgicznych w trakcie kursów dekanalnych, regionalnych i diecezjalnych.
83. W ka¿dej parafii powinien zostaæ stworzony parafialny zespó³ liturgiczny, z³o¿ony z doros³ych, m³odzie¿y i dzieci. Powo³ywanie takich zespo³ów ma na celu lepsze
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przygotowanie wiernych do pe³nienia pos³ug w zgromadzeniu liturgicznym i pozwala
unikn¹æ improwizacji nie licuj¹cej z powag¹ sprawowanych tajemnic.
Zespó³ powinien wspieraæ duszpasterzy w organizacji liturgii i nabo¿eñstw, w doborze œpiewów oraz w okreœleniu tematu i treœci homilii uwzglêdniaj¹cej potrzeby wspólnoty. Do zadañ zespo³u nale¿y tak¿e pomoc rodzicom w przygotowaniu dzieci i m³odzie¿y do przyjêcia sakramentów wtajemniczenia chrzeœcijañskiego.
Przewodnicz¹cy parafialnego zespo³u liturgicznego winien wchodziæ z urzêdu do
parafialnej rady duszpasterskiej.
84. Mê¿czyŸni œwieccy, którzy ukoñczyli przynajmniej dwadzieœcia piêæ lat, ciesz¹ siê dobr¹ opini¹, posiadaj¹ odpowiednie przymioty i s¹ przygotowani do swych
zadañ poprzez odpowiedni¹ formacjê, mog¹ byæ przyjêci do pos³ugi sta³ego akolity.
Pos³ugê lektora mo¿na udzielaæ w wieku wczeœniejszym. Do pos³ugi nadzwyczajnego szafarza Komunii œw. mog¹ byæ dopuszczone inne osoby, w zale¿noœci od potrzeb
poszczególnych wspólnot koœcielnych.
85. W ka¿dej wspólnocie parafialnej powinna istnieæ grupa ministrantów
i schola liturgiczna, odpowiednio uformowana. Ich kszta³cenie nale¿y prowadziæ,
opieraj¹c siê na „Programie formacji dzieciêcej s³u¿by liturgicznej”. Synod zachêca jednoczeœnie duszpasterzy do rozwijania schól i dziewczêcych grup liturgicznych do takich pos³ug, jak komentarz, prezentacja wezwañ modlitwy wiernych, pos³uga daru schola.

Pos³uga
lektorów
i akolitów

Ministranci

W trosce o Eucharystiê
86. Uczestnictwo w niedzielnej Eucharystii, sformu³owane jako obowi¹zek
w pierwszym przykazaniu koœcielnym, wynika z wiary w Zmartwychwstanie Chrystusa, stanowi konsekwencjê wszczepienia w Niego, wyraz komunii koœcielnej, prawo i zaszczyt chrzeœcijanina91. „Jest naprawdê spraw¹ najwy¿szej wagi — stwierdza
Jan Pawe³ II — aby ka¿dy chrzeœcijanin uœwiadomi³ sobie, ¿e nie mo¿e ¿yæ wiar¹
i w pe³ni uczestniczyæ w ¿yciu chrzeœcijañskiej wspólnoty, jeœli nie bierze regularnie
udzia³u w niedzielnym zgromadzeniu eucharystycznym”92.
Synod przypomina, ¿e wa¿nym elementem prze¿ywania niedziel i œwi¹t jest obowi¹zek powstrzymywania siê od tych prac i zajêæ, których wykonywanie nie jest konieczne, a zak³óca³oby radoœæ chrzeœcijañskiego œwiêtowania.
87. „Msza œwiêta niedzielna ze wzglêdu na w³aœciwy jej charakter oraz na jej znaczenie w ¿yciu wiernych winna byæ przygotowana szczególnie starannie. Kieruj¹c siê
w doborze form pastersk¹ m¹droœci¹ oraz obyczajami lokalnymi, zgodnymi z przepisami liturgicznymi, nale¿y nadaæ celebracji charakter œwi¹teczny, jaki winien mieæ
dzieñ upamiêtniaj¹cy Zmartwychwstanie Pana”93.
88. „Trzeba, abyœmy wszyscy, którzy jesteœmy szafarzami Eucharystii — pisa³ Jan
Pawe³ II do biskupów i kap³anów — przyjrzeli siê uwa¿nie naszym czynnoœciom przy
o³tarzu, zw³aszcza temu, jak piastujemy w naszych rêkach ów Pokarm i Napój, które s¹ Cia³em i Krwi¹ naszego Pana i Boga; jak rozdajemy Komuniê œwiêt¹, jak dokonujemy puryfikacji”94.
Przypominaj¹c te s³owa, Synod wzywa jednoczeœnie wszystkich kap³anów do korzystania z ca³ego bogactwa Msza³u (ró¿nych modlitw Eucharystycznych, Mszy wotywnych, formu³ aktów pokutnych i b³ogos³awieñstw).

Uczestnictwo
w niedzielnej
Eucharystii
— zaszczyt
i obowi¹zek

Dzieñ Pañski
— Dzieñ Eucharystii

Przewodniczenie
Eucharystii
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Biskupi, prezbiterzy i diakoni powinni przestrzegaæ wszystkich przepisów i zwyczajów dotycz¹cych przygotowania do Mszy œwiêtej, przyjmowania Komunii œwiêtej,
postu eucharystycznego, przynajmniej kilkuminutowego dziêkczynienia po przyjêciu
i udzieleniu Komunii œwiêtej lub po Mszy œwiêtej. Spoczywa te¿ na nich obowi¹zek
systematycznego pog³êbiania znajomoœci teologii Eucharystii oraz przepisów Koœcio³a na jej temat.
89. Celebracja liturgii Eucharystii, odzwierciedlaj¹ca naturê Koœcio³a, powinna uwydatniaæ jej charakter hierarchiczny i wspólnotowy95. „Wierni winni byæ
œwiadomi, ¿e na mocy kap³añstwa wspólnego otrzymanego na chrzcie «wspó³dzia³aj¹ w ofiarowaniu Eucharystii». Mimo odmiennoœci ról, «tak¿e oni sk³adaj¹ Bogu Bosk¹ ¿ertwê ofiarn¹, a wraz z ni¹ samych siebie»; w ten sposób zarówno przez
sk³adanie ofiary, jak i przez Komuniê œwiêt¹, wszyscy bior¹ w³aœciwy sobie udzia³
w czynnoœci liturgicznej, czerpi¹c z niej œwiat³o i moc, aby sprawowaæ swoje kap³añstwo wynikaj¹ce z chrztu przez œwiadectwo œwiêtego ¿ycia”96. Nale¿y jednak
unikaæ zacierania ró¿nic w kompetencjach liturgicznych, wynikaj¹cych z charakteru kap³añstwa wspólnego i s³u¿ebnego97.
90. Homilia jako czêœæ liturgii obowi¹zuje we wszystkich Mszach œwiêtych
z udzia³em wiernych w niedziele i uroczystoœci nakazane oraz w Mszach obrzêdowych po³¹czonych z udzielaniem chrztu, bierzmowania, zawarciem ma³¿eñstwa i pogrzebem. Zaleca siê homilie w dni powszednie Adwentu, Wielkiego Postu i Okresu
Wielkanocnego, a tak¿e przy innych okazjach, gdy wierni liczniej uczestnicz¹
w Mszy œwiêtej.
Homilia jest w³asn¹ czynnoœci¹ wyœwiêconych s³ug s³owa: biskupa, kap³ana
i diakona.
Celebruj¹cy Eucharystiê powinien dbaæ o zachowanie równowagi pomiêdzy liturgi¹ s³owa a liturgi¹ eucharystyczn¹, zachowuj¹c proporcjê czasow¹ homilii niedzielnej i w dni powszednie.
91. Podczas Mszy œwiêtej z udzia³em dzieci mo¿na zrezygnowaæ z czytania listów pasterskich. Celebrans powinien ograniczyæ siê w takich przypadkach do omówienia g³ównych w¹tków listu w og³oszeniach duszpasterskich. Pe³na treœæ winna byæ
udostêpniona wiernym w piœmie parafialnym lub gablocie.
Komunikaty Konferencji Episkopatu, biskupa i kurii diecezjalnej nie mog¹ zastêpowaæ homilii. Miejscem przekazu najwa¿niejszych z nich mog¹ byæ og³oszenia
przed rozes³aniem wiernych.
92. Synod Plenarny potwierdza i wyra¿a szacunek dla zwyczaju przyjmowania
Komunii œw. „do ust” w postawie zarówno klêcz¹cej, jak i stoj¹cej, nie wykluczaj¹c
jednak innych form przyjmowania Komunii œw., z zachowaniem najwy¿szej czci dla
Eucharystii.
93. Duszpasterze powinni wykorzystywaæ wszystkie prawne mo¿liwoœci udzielania Komunii œwiêtej pod dwiema postaciami. Nale¿y jednak do³o¿yæ starañ, aby
wierni rozumieli, ¿e wed³ug wiary katolickiej przyjmuje siê ca³ego Chrystusa i prawdziwy Sakrament tak¿e pod jedn¹ tylko postaci¹.
94. Nale¿y œciœle przestrzegaæ prawa dotycz¹cego koncelebracji. Szczególnym
uznaniem powinna siê cieszyæ koncelebra, w której bior¹ udzia³ kap³ani diecezji ze
swoim biskupem, zw³aszcza w Wielki Czwartek w Mszy krzy¿ma, z okazji synodu lub wizytacji pasterskiej. Z tej samej racji zaleca siê koncelebrowanie, ilekroæ
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kap³ani spotykaj¹ siê ze swym biskupem z okazji æwiczeñ duchownych i zjazdów
duszpasterskich. Wtedy ukazuje siê bowiem w sposób bardziej wymowny znak
jednoœci kap³añstwa i Koœcio³a, który wyra¿a ka¿da koncelebra.
Synod przypomina, ¿e Msza œwiêta koncelebrowana jest jedn¹ Eucharysti¹, chocia¿ ka¿dy koncelebrans mo¿e sprawowaæ j¹ w odpowiedniej intencji i przyj¹æ stosowne stypendium, z zachowaniem przepisów kan. 951 § 1 KPK.
95. Synod zachêca do troski o piêkno i czystoœæ szat liturgicznych, obrusów, wazonów itp. W tym bowiem tak¿e wyra¿a siê ¿ywa mi³oœæ do Pana, który powierzy³
siê nam w Eucharystii. Nale¿y przywróciæ zaniedbywany zwyczaj przykrywania kielicha i pateny welonem.
96. Synod przypomina o piêknym zwyczaju odprawiania Mszy œwiêtej w intencji
¿ywych lub zmar³ych cz³onków rodziny i przyjació³. Intencja daje jeszcze jeden bodziec do modlitwy wstawienniczej oraz jednoczy spo³ecznoœæ chrzeœcijañsk¹. Dlatego
zwyczaj ten nale¿y odnawiaæ i pog³êbiaæ. Duszpasterze powinni zadbaæ o to, aby raz,
dwa razy w miesi¹cu sformu³owaæ intencje dotycz¹ce potrzeb Koœcio³a, Ojca Œwiêtego, wyra¿aj¹ce solidarnoœæ z ubogimi i cierpi¹cymi itp.
Intencji Mszy œwiêtej towarzyszy zwykle ofiara pieniê¿na, tzw. stypendium. Nie
jest to „op³ata za Mszê œwiêt¹”, lecz ofiara sk³adana przy jej sposobnoœci. Ma ona
byæ dobrowolna, podobnie jak wszelkie inne ofiary. Synod przypomina, ¿e ustalanie
„stawek”, a tym bardziej domaganie siê nadmiernych „ofiar”, jest niedopuszczalne.
Jednoczeœnie Synod zachêca wszystkich katolików do wielkodusznoœci i ofiarnoœci.
Wierni s¹ zobowi¹zani w miarê swoich mo¿liwoœci dbaæ o materialne potrzeby Koœcio³a98. Synod prosi duchownych, aby chêtnie i taktownie proponowali osobom najubo¿szym odprawienie Mszy œwiêtej bez ¿adnego stypendium.
97. Odstêp czasu pomiêdzy pocz¹tkiem Mszy œwiêtych sprawowanych w niedziele i obowi¹zuj¹ce uroczystoœci nie powinien byæ mniejszy ni¿ pó³torej godziny.
98. Przy wejœciu na plac koœcielny lub obok zewnêtrznego wejœcia do koœcio³a
winna byæ umieszczona tablica informuj¹ca o godzinach sprawowania Mszy œwiêtych
oraz sakramentu pokuty. Tablice powinny mieæ jednolit¹ formê w ca³ej diecezji.
99. Regularne i czêste zanoszenie Eucharystii chorym winno byæ przejawem
zwyk³ej troski pasterza i wspólnoty o cierpi¹cych cz³onków Cia³a Chrystusa. Nale¿y
dbaæ o to, aby chorzy mogli przynajmniej raz w miesi¹cu przyst¹piæ do sakramentu
pokuty i pojednania oraz wzmocniæ siê Cia³em Pañskim. W razie potrzeby duszpasterze mog¹, zgodnie z prawem, sprawowaæ Eucharystiê w domach chorych.
100. Wspólnotowa adoracja Najœwiêtszego Sakramentu winna odbywaæ siê
w ka¿dej parafii raz w miesi¹cu w ustalonym dniu, na przyk³ad w pierwszy czwartek,
pi¹tek lub niedzielê. A zaleca siê godzinn¹ adoracjê w ci¹gu tygodnia.
101. Raz w roku winno mieæ miejsce d³u¿sze uroczyste wystawienie Najœwiêtszego Sakramentu, aby miejscowa wspólnota mog³a gorliwiej rozwa¿aæ i adorowaæ
Chrystusa w tajemnicy Eucharystii.
102. Podczas trwania wystawienia Najœwiêtszego Sakramentu nale¿y zawsze
przeznaczyæ czas na œpiew, modlitwy wspólne i medytacjê przed tabernakulum.
103. Synod wzywa wszystkich ksiê¿y, diakonów, alumnów oraz siostry zakonne,
aby w³asnym przyk³adem zachêcali do medytacji i adoracji Najœwiêtszego Sakramentu.
Duch adoracji wyra¿a siê w pe³nym czci milczeniu w koœciele, wynikaj¹cym z wiary przyklêkaniu i klêczeniu przed tabernakulum, nawiedzaniu Chrystusa obecnego
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w Najœwiêtszym Sakramencie w drodze do lub ze szko³y i pracy. Znakiem wiary jest
tak¿e zwyczaj przyklêkania, kiedy Najœwiêtsze Postacie s¹ niesione chorym, a tak¿e
uchylenia nakrycia g³owy, pok³onienia siê lub prze¿egnania przed œwi¹tyni¹.
W trosce o liturgiê pozosta³ych sakramentów
Koniecznoœæ
liturgicznej
formacji rodzin

Okazja
do duszpasterstwa rodzin
Przygotowanie
rodziców
chrzestnych
Imiê
chrzeœcijañskie

Oœrodki
katechumenalne

Niedziele
chrzcielne

Formacja
kandydatów
do bierzmowania

Ku sakramentowi dojrza³oœci

104. Nale¿y z wielk¹ trosk¹ podejmowaæ formacjê rodziców i chrzestnych przed
chrztem, bierzmowaniem i Pierwsz¹ Komuni¹ œwiêt¹ przez przygotowanie i prowadzenie stosownych katechez i nabo¿eñstw liturgicznych. G³ównym celem formacji
powinno byæ wprowadzanie w rzeczywistoœæ sakramentów i pog³êbienie œwiadomoœci ich znaczenia w ¿yciu chrzeœcijañskim.
105. Poznanie sytuacji duchowej rodzin dzieci zg³oszonych do chrztu jest obowi¹zkiem duszpasterzy. Chrzest winien stanowiæ dogodn¹ sposobnoœæ uregulowania
sytuacji ma³¿eñskiej niektórych rodziców.
106. Rodzicom chrzestnym nale¿y uœwiadamiaæ wagê ich funkcji w ¿yciu
chrzczonego dziecka i wspólnoty koœcielnej. Funkcji tej nie mog¹ pe³niæ osoby, które nie przyjê³y jeszcze sakramentu bierzmowania.
107. Godne zalecenia jest pouczanie o chrzeœcijañskim sensie imienia i obchodzenia imienin. Jest to dzieñ przypominaj¹cy przyjêcie chrztu oraz oddanie pod
opiekê œwiêtego Patrona, który jest dla chrzeœcijanina wzorem i orêdownikiem.
W zwi¹zku z tym nale¿y doradzaæ rodzicom wybór imion dzieci, które maj¹ zostaæ
ochrzczone, z katalogu œwiêtych.
108. W ka¿dej diecezji nale¿y powo³aæ oœrodek katechumenalny, przygotowuj¹cy do chrztu grupy katechumenów. Oœrodek ten powinien podejmowaæ tak¿e zadania formacyjne wobec osób religijnie zaniedbanych, które decyduj¹ siê na udzia³
w „katechumenacie pochrzcielnym”99.
109. W ka¿dej parafii nale¿y ustaliæ i podaæ do publicznej wiadomoœci terminy sprawowania chrztu dzieci. Z zasady winny to byæ wybrane niedziele oraz —
przy zapewnieniu odpowiednich warunków — Wigilia Paschalna. Z racji duszpasterskich by³oby wskazane udzielanie chrztu nie tylko podczas Eucharystii
chrzcielnej, ale tak¿e (co pewien czas) na innych Mszach œwiêtych. Wyznaczenie
„niedziel chrzcielnych” wi¹¿e siê z ustaleniem sta³ych terminów katechez dla rodziców i chrzestnych.
110. Katecheza przygotowuj¹ca do sakramentu bierzmowania, która obejmuje
nie tylko kandydatów do tego sakramentu, lecz tak¿e rodziców i œwiadków, winna
prowadziæ do prze¿ycia obecnoœci i dzia³ania Ducha Œwiêtego w Koœciele Chrystusowym, wpojenia obyczaju osobistej i sta³ej modlitwy, kszta³towania chrzeœcijañskich
postaw moralnych, wiernoœci obowi¹zkom codziennego ¿ycia, odwagi w wyznawaniu
wiary, umiejêtnoœci obrony przekonañ religijnych, a tak¿e odpowiedzialnoœci za powo³anie ¿yciowe, relacje mi³oœci i przyjaŸni, wspólnotê lokaln¹ i ojczyznê.
111. Ka¿dy kandydat do bierzmowania powinien uczyæ siê mi³owaæ Koœció³,
„byæ mu odwa¿nie wiernym, s³uchaæ go, ofiarnie mu s³u¿yæ i z radoœci¹ wspomagaæ
go w trudnej misji, jak¹ ma do wype³nienia”100. Zachêca siê, aby kandydaci odbyli
pielgrzymkê do koœcio³a katedralnego. Nale¿y stworzyæ im mo¿liwoœæ poznania istniej¹cych w Koœciele, a zw³aszcza w miejscowej parafii, stowarzyszeñ, wspólnot i ruchów apostolskich.
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112. Decyzja przyjêcia bierzmowania powinna byæ przemyœlana i wynikaæ z pragnienia œwiadomego wyboru chrzeœcijañskiego stylu ¿ycia opartego na Ewangelii
i nauce Koœcio³a. Dlatego bardziej wskazane jest udzielanie tego sakramentu m³odzie¿y starszej. Synod postanawia, ¿e po wejœciu w ¿ycie reformy szkolnictwa do sakramentu bierzmowania bêdzie dopuszczana m³odzie¿ trzecich klas gimnazjum.
113. Nale¿y zabiegaæ o to, aby grupy bierzmowanych nie by³y zbyt liczne.
Kandydat do bierzmowania powinien zachowaæ imiê chrzcielne. Jeœli jednak nie
ma on œwiêtego patrona z chrztu, mo¿e wybraæ sobie imiê œwiêtego, który bêdzie dla
niego wzorem dojrza³ego ¿ycia chrzeœcijañskiego.
Chrzestny powinien byæ œwiadkiem bierzmowania. W ten sposób jaœniej zaznacza siê zwi¹zek miêdzy chrztem a bierzmowaniem. Nie wyklucza siê jednak wyboru
osobnych œwiadków, zw³aszcza jeœli byliby to rodzice101.
114. Przygotowanie doros³ych kandydatów do bierzmowania powinno trwaæ
przynajmniej dwa do trzech miesiêcy. W miarê mo¿liwoœci nale¿y je zwi¹zaæ z rokiem liturgicznym (Adwent, Wielki Post, Okres Wielkanocny). Przygotowanie takie
powinno sk³adaæ siê z oko³o szeœciu katechez i indywidualnej rozmowy duszpasterskiej z kandydatem.
W razie potrzeby mo¿na po³¹czyæ przygotowanie do bierzmowania z bezpoœrednim przygotowaniem do ma³¿eñstwa. W takich sytuacjach nale¿y zadbaæ o bardziej
gruntown¹ katechezê uzupe³niaj¹c¹ braki w zakresie formacji religijnej.
115. Duszpasterze powinni udzielaæ bierzmowania osobom, które znajduj¹ siê
w niebezpieczeñstwie œmierci (tak¿e ma³ym dzieciom), a nie otrzyma³y tego sakramentu.
116. Synod zaleca duszpasterzom i katechetom, aby ukazywali sakrament pokuty
i pojednania w kontekœcie sta³ego procesu nawracania siê i pod¹¿ania za Chrystusem.
117. Synod zaleca duszpasterzom i katechetom troskê o formacjê sumieñ przez
katechezê na temat indywidualnego i spo³ecznego charakteru ka¿dego grzechu oraz
eklezjalnego wymiaru pojednania.
Sprawowanie sakramentu pokuty winno byæ zawsze po³¹czone z jak¹œ form¹ g³oszenia s³owa Bo¿ego, w ramach nabo¿eñstw pokutnych, zw³aszcza w Adwencie
i Wielkim Poœcie.
118. Nale¿y stwarzaæ mo¿liwoœci wspólnego przygotowania penitentów do sakramentu pojednania przez celebracjê s³owa Bo¿ego, wspólny rachunek sumienia
i akty ¿alu.
119. Duszpasterze powinni regularnie zasiadaæ w konfesjona³ach, zw³aszcza
w soboty wieczorem i w przeddzieñ wiêkszych œwi¹t, umo¿liwiaj¹c w ten sposób
wiernym przygotowanie siê do pe³nego udzia³u w niedzielnej i œwi¹tecznej Mszy
œwiêtej.
Nale¿y zachêcaæ wiernych do przystêpowania do sakramentu pokuty i pojednania poza czasem sprawowania Eucharystii. Dotyczy to zw³aszcza problemów trudnych lub sytuacji delikatnych, które domagaj¹ siê interwencji spowiednika jako ojca
duchownego.
Zwyczaj sprawowania sakramentu pokuty i pojednania podczas Eucharystii ma
swoje usprawiedliwienie z duszpasterskich racji praktycznych.
120. Ksiê¿a winni sprawowaæ sakrament pokuty ubrani w odpowiednie szaty liturgiczne: albê lub kom¿ê i fioletow¹ stu³ê. Ka¿dy spowiednik powinien korzystaæ
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z ksiêgi liturgicznej „Obrzêdy pokuty dostosowane do zwyczajów diecezji polskich”.
Ksiêga ta powinna znajdowaæ siê w ka¿dym konfesjonale.
121. Oprócz sakramentalnego g³adzenia grzechów nale¿y ukazywaæ równie¿ pozasakramentalne formy pokuty.
Synod przypomina, ¿e duchowni i œwieccy zobowi¹zani s¹ do zachowania dni
pokuty, którymi s¹ pi¹tki ca³ego roku i okres Wielkiego Postu. S¹ one w Koœciele specjalnym czasem praktyki pokutnej, zw³aszcza æwiczeñ duchownych, sprawowania liturgii pokutnej, dobrowolnych wyrzeczeñ, dzielenia siê z potrzebuj¹cymi oraz pe³nienia dzie³ charytatywnych i misyjnych102.
Nale¿y zachowaæ wstrzemiêŸliwoœæ od spo¿ywania miêsa w ka¿dy pi¹tek, chyba
¿e w dniu tym przypada uroczystoœæ, oraz w Wigiliê Bo¿ego Narodzenia. Natomiast
wstrzemiêŸliwoœæ i post obowi¹zuj¹ w œrodê popielcow¹ oraz w Wielki Pi¹tek103.
Pokutny charakter Wielkiego Postu wymaga powstrzymywania siê od „zabaw
hucznych”.
122. Nale¿y o¿ywiæ zwyczaj uzyskiwania odpustów zupe³nych lub cz¹stkowych.
123. Stale nale¿y uœwiadamiaæ wiernym, ¿e cennym darem dla bliŸnich jest udzielanie im pomocy w przyst¹pieniu do sakramentów. Szczególn¹ trosk¹ nale¿y otoczyæ
chorych, przezwyciê¿aj¹c zabobonne uprzedzenia do sakramentu namaszczenia.
Synod apeluje do wierz¹cych lekarzy i pielêgniarek, aby wspó³dzia³ali z duszpasterzami, roztropnie informuj¹c chorych o powadze ich choroby i potrzebie wezwania kap³ana z pos³ug¹ sakramentaln¹.
124. Udzielanie sakramentu namaszczenia osobom starszym oraz cierpi¹cym
na przewlek³e choroby zaleca siê szczególnie z okazji dnia chorych, misji i rekolekcji.
125. Œwiêceñ biskupich, prezbiteratu i diakonatu nale¿y udzielaæ z zasady w niedziele i obowi¹zuj¹ce œwiêta, tak aby wierni jak najliczniej mogli uczestniczyæ w tych
obrzêdach104. Pierwszym i g³ównym miejscem sprawowania sakramentu œwiêceñ jest
koœció³ katedralny, jako matka koœcio³ów. W koœcio³ach parafialnych nale¿y sprawowaæ uroczyste Msze œw. prymicyjne, aby prze¿ywanie ich przez wiernych otwiera³o
serca wiernych na Bo¿e powo³anie i pobudza³o do modlitwy o nowych robotników
winnicy Pañskiej.
126. Synod postuluje szybkie wydanie polskiego przek³adu odnowionych obrzêdów œwiêceñ i pos³ug.
127. W trakcie katechezy ostatnich klas gimnazjum i liceum nale¿y zwróciæ
szczególn¹ uwagê na wyjaœnienie sensu poszczególnych znaków i symboli liturgii sakramentu ma³¿eñstwa, a wœród nich wymowy udzielania Komunii œwiêtej pod obiema postaciami.
128. Synod zachêca duszpasterzy, aby wykorzystywali wszelkie okazje do dobrego przygotowania narzeczonych do ma³¿eñstwa. Tzw. kursy przedma³¿eñskie
nale¿y przekszta³ciæ w prawdziw¹ katechezê dla doros³ych. Celem tej katechezy
winno byæ ukazanie ¿ycia ma³¿eñskiego jako drogi uœwiêcenia, budzenie postawy
przychylnej ¿yciu, odnowienie ¿ycia wiar¹ i sakramentami Koœcio³a, zw³aszcza pokuty i Eucharystii, a nie tylko pouczenie o sakramencie ma³¿eñstwa.
129. Nale¿y korzystaæ z obrzêdu zarêczyn, zawartego w Ksiêdze B³ogos³awieñstw.
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130. Spotkanie duszpasterza z rodzicami nowo¿eñców, chrzestnymi, œwiadkami,
rodzeñstwem, a nawet gronem przyjació³ winno byæ jednym z elementów bli¿szego
przygotowania do liturgii sakramentu ma³¿eñstwa. Podczas takiego spotkania nale¿y
ukazaæ g³êbiê liturgii sakramentu ma³¿eñstwa i zaanga¿owaæ jak najszersze grono
osób do czynnego udzia³u przez czytania liturgiczne, œpiew psalmu, przygotowanie
wezwañ modlitwy wiernych oraz przyniesienie darów, do których mo¿na w³¹czyæ obraz o treœci religijnej. Bêdzie on dla ma³¿onków stosown¹ pami¹tk¹ dnia zaœlubin.
131. Synod zachêca do pog³êbiania sakramentalnego ¿ycia ma³¿onków i rodzin
m.in. przez religijny obchód rocznic œlubu, z odnawianiem przyrzeczeñ ma³¿eñskich
i uroczystym b³ogos³awieñstwem kap³añskim.
Godna zalecenia jest praktyka zapraszania w œwiêto Najœwiêtszej Rodziny ma³¿eñstw z ma³ymi dzieæmi, którym udziela siê b³ogos³awieñstwa.
Nale¿y upowszechniæ zwyczaj udzielania b³ogos³awieñstwa rodzicom oczekuj¹cym dziecka.
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W trosce o uœwiêcenie czasu i miejsca œwiête
132. Duszpasterze powinni wyjaœniaæ centralne znaczenie Wigilii Paschalnej
w ¿yciu wspólnoty wierz¹cych. Wyjaœnienie musi siêgaæ ju¿ samej nazwy — nie jest
to „nabo¿eñstwo wielkosobotnie”, lecz „liturgia Wigilii Paschalnej”, najbardziej wyró¿niona w roku koœcielnym celebracja Zmartwychwstania Pana. Nale¿y sprawowaæ
j¹ zgodnie z przepisami Koœcio³a, a wiêc rozpoczynaæ dopiero po zapadniêciu zmroku, w³¹czyæ do liturgii jak najwiêksze grono cz³onków wspólnoty, pieczo³owicie wydobyæ symbolikê znaków, uwypukliæ wyj¹tkow¹ rolê przyrzeczeñ chrzcielnych, wyjaœniæ relacjê procesji rezurekcyjnej do Wigilii Paschalnej. Procesja ta stanowi ostatni¹
czêœæ ca³ej celebracji Zmartwychwstania Pañskiego tak¿e wtedy, gdy jest prze¿ywana
w poranek wielkanocny. Stanowi ona niejako uzupe³nienie liturgii œwiat³a, wody i Eucharystii, prze¿ywanej w ramach Wigilii Paschalnej.
133. Kap³ani mieszkaj¹cy lub pracuj¹cy wspólnie powinni tak¿e wspólnie odmówiæ codziennie jak¹œ czêœæ Liturgii Godzin.
Organizatorzy ró¿nych zjazdów teologicznych oraz spotkañ duszpasterskich
i formacyjnych powinni przewidzieæ odpowiedni czas na wspóln¹ modlitwê liturgiczn¹.
Zaleca siê, aby w kolegiach teologicznych, a tak¿e podczas zjazdów formacyjnych
katechetów rozpoczynano i koñczono codzienne zajêcia odpowiedni¹ godzin¹ modlitewn¹ Liturgii Godzin.
134. W ka¿dej parafii w niedziele i œwiêta, oprócz Mszy œwiêtej, powinna byæ
tak¿e sprawowana wspólna Liturgia Godzin. Nale¿y odprawiaæ przynajmniej nieszpory. Najlepiej sprawowaæ je po Mszy œwiêtej wieczornej. Wtedy przybieraj¹ charakter szczególnej modlitwy dziêkczynnej za ca³y dzieñ Pañski, a przede wszystkim
za dar Eucharystii.
Zachêca siê, aby w trakcie misji parafialnych, rekolekcji czy dni skupienia ³¹czyæ
g³oszenie konferencji ze stosown¹ czêœci¹ Liturgii Godzin.
135. W niektórych wspólnotach utrzymuje siê zwyczaj rozpoczynania wigili¹
rozmaitych uroczystoœci, a przede wszystkim Narodzenia Pañskiego i Zes³ania Ducha Œwiêtego105. Taka nocna modlitwa jest wyrazem oczekiwania na przyjœcie Pana
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i pobudza do Jego gorliwego przyjêcia. Wypada przynajmniej co jakiœ czas odprawiæ wigiliê przed niedzielami (np. przed pierwsz¹ niedziel¹ Adwentu, Wielkiego
Postu itp.), uroczystoœciami (np. przed odpustem parafialnym) czy œwiêtami.
136. Synod zaleca wydanie ogólnopolskiego œpiewnika, zawieraj¹cego melodie
gregoriañskie i pieœni przeznaczone do wykonywania w liturgii Mszy œwiêtej. Mo¿na w nim nadto umieœciæ opis obrzêdów sakramentów œwiêtych, wzory rachunku sumienia, modlitwy itp. Œpiewnik powinien byæ dostêpny w ka¿dej œwi¹tyni. Synod zaleca pielêgnowanie œpiewu gregoriañskiego.
Nale¿y dowartoœciowaæ w liturgii pos³ugê kantora i psa³terzysty.
Synod zachêca do odnowy — we wspó³pracy z instytutami muzykologii wy¿szych uczelni katolickich i szko³ami muzycznymi — chórów katedralnych i parafialnych.
Wa¿ne miejsce w liturgii posiada muzyka wykonywana na organach. Pomimo wysokich kosztów konserwacji, nale¿y ze szczególn¹ trosk¹ dbaæ o organy piszcza³kowe.
Dopuszcza siê tak¿e roztropne stosowanie innych instrumentów, o ile ich u¿ycie — jak na to wskazuj¹ celebry papieskie — jest zgodne z duchem liturgii i odpowiada wra¿liwoœci modl¹cych siê.
Zakazuje siê natomiast odtwarzania podczas czynnoœci liturgicznych pieœni za
pomoc¹ odtwarzaczy CD, magnetofonów i gramofonów.
137. Nale¿y starannie przygotowaæ wspólny œpiew podczas Eucharystii niedzielnej, „poniewa¿ jest to szczególnie stosowny wyraz radoœci serca, który podkreœla uroczysty charakter zgromadzenia i sprzyja dzieleniu siê jedn¹ wiar¹ i mi³oœci¹.
Nale¿y zadbaæ o wysok¹ jakoœæ zarówno tekstów, jak i melodii, aby pojawiaj¹ce siê
dziœ nowe i twórcze propozycje by³y zgodne z przepisami oraz godne koœcielnej tradycji, która w sferze muzyki sakralnej mo¿e siê poszczyciæ dorobkiem o nieocenionej wartoœci”106.
138. Wszelkie projekty nowych budowli sakralnych oraz adaptacji wnêtrz dawnych budowli sakralnych wymagaj¹ zatwierdzenia ze strony kompetentnego organu
w³adz œwieckich oraz diecezjalnych komisji do spraw sztuki sakralnej i do spraw
liturgii.
139. Rady ekonomiczne i duszpasterskie parafii powinny zadbaæ o odpowiedni¹
liczbê miejsc do siedzenia podczas liturgii, zw³aszcza dla osób w podesz³ym wieku
i chorych, o stosowne konfesjona³y dla osób s³abo s³ysz¹cych, a tak¿e o ogrzewanie
œwi¹tyni. Nale¿y wszêdzie stworzyæ odpowiednie podjazdy i wejœcia dla osób nie mog¹cych poruszaæ siê bez wózka inwalidzkiego.
140. Sprawuj¹c obrzêdy pogrzebowe, kap³ani winni mieæ „szczególny wzgl¹d na
tych, którzy uczestnicz¹ w pogrzebie i s³uchaj¹ Ewangelii, czy to bêd¹ akatolicy, czy
katolicy bardzo rzadko lub nigdy nie uczestnicz¹cy we Mszy œwiêtej, albo nawet tacy, o których s¹dzi siê, ¿e utracili wiarê. Dla wszystkich bowiem kap³ani s¹ s³ugami
Ewangelii Chrystusa”107.
Zachêca siê do odprawiania w wigiliê pogrzebu nabo¿eñstwa s³owa Bo¿ego przy
zmar³ym, tak¿e przez osoby œwieckie.
Synod usilnie wzywa duszpasterzy i wiernych œwieckich do sta³ej troski o porz¹dek na cmentarzach i o estetyczne utrzymanie wszystkich grobów, tak¿e zapomnianych przez rodziny. Zaroœniête i zaœmiecone cmentarze, zaniedbane groby, s¹
upokarzaj¹cym œwiadectwem braku kultury i szacunku dla zmar³ych. Zaleca siê, aby
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na grobach zmar³ych chrzeœcijan nie umieszczaæ napisów i symboli, które tchn¹
beznadziejnoœci¹, rozpacz¹ czy te¿ pogañsk¹ wizj¹ ¿ycia pozagrobowego. Tak¿e
treœæ nekrologów podawanych w prasie i na klepsydrach winna byæ teologicznie poprawna i natchniona prawd¹, ¿e przez œmieræ ¿ycie cz³owieka wierz¹cego „zmienia
siê, ale siê nie koñczy”108.
„Tym, którzy zapomnieli o Chrystusie i Jego nauce — mówi³ Jan Pawe³ II w 1997 roku w GnieŸnie — pomó¿my odkryæ
Go na nowo. Stanie siê to wtedy, kiedy zastêpy wiernych œwiadków Ewangelii znów zaczn¹ przemierzaæ nasz kontynent; gdy
dzie³a architektury, literatury i sztuki bêd¹ w sposób porywaj¹cy
dla wspó³czesnego cz³owieka ukazywaæ Tego, który jest «wczoraj, dziœ, ten sam tak¿e na wieki»; gdy w sprawowanej przez Koœció³ liturgii ujrz¹ piêkno oddawania Bogu chwa³y […]”109.
Tak, liturgia posiada specyficzne piêkno i ducha. „Duch liturgii” nie da siê jednak sprowadziæ do samej tylko œwiadomoœci
liturgicznej duszpasterzy i œwieckich, piêkna nabo¿eñstw, bogactwa obrz¹dków i znajomoœci przepisów. „Duch liturgii” oznacza
na pierwszym miejscu, ¿e ma ona niezwyk³e odniesienie do Tajemnicy Boga i Misterium Paschalnego. Tajemnicê Misterium
mo¿na tylko przyj¹æ, mo¿na zawierzyæ… Liturgia umo¿liwia
ka¿demu to przyjêcie, zawierzenie i uczestnictwo. Dlatego Synod gor¹co zaprasza do powrotu tych wszystkich, którzy uwa¿aj¹ siê za wierz¹cych, a odeszli od ¿ycia sakramentalnego, stracili wiarê w sens „chodzenia do koœcio³a”, zrazili siê rutyn¹ lub
zbyt licznymi innowacjami. W liturgii eucharystycznej i we
wszystkich sakramentach Chrystus wci¹¿ kieruje do ludzkich
serc zachêtê: „Oto ja stojê u drzwi i ko³aczê: jeœli kto pos³yszy
mój g³os i drzwi otworzy, wejdê do niego i bêdê z nim wieczerza³, a on ze mn¹” (Ap 3, 20).
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