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Ksi¹¿ka: �Komentator liturgiczny i jego pos³uga� powstawa³a przez
kilkana�cie lat: od czasu, gdy zacz¹³em pe³niæ w parafii funkcjê animatora
liturgicznego we wspólnocie Ruchu �wiat³o�¯ycie. Wskazówki na temat
pisania i wyg³aszania komentarzy liturgicznych dawa³ ks. moderator
i animatorzy; by³o to jednak niewystarczaj¹ce. Materia³y Ruchu �wiat³o�
¯ycie na ten temat z lat siedemdziesi¹tych: �Szko³a komentatora. Teczka
III B� by³y dla mnie niedostêpne. Stopniowo gromadzi³em coraz wiêcej
materia³ów: komentarzy liturgicznych powstaj¹cych w moim �rodowisku.
Zacz¹³em pisaæ pomoce. Inspiracj¹ dla mnie by³y uwagi ks. moderatora
Stanis³awa Talaczyñskiego. Pocz¹tkowo by³a to dwustronicowa instruk-
cja dla grup po II stopniu Oazy Nowego ¯ycia. W 1990 powsta³o szersze
opracowanie mojego autorstwa �Pisanie komentarzy i modlitwy powszech-
nej�. Po spotkaniu z ks. Stanis³awem Szczepañcem podczas Oazy Reko-
lekcyjnej Diakonii Jedno�ci Ruchu �wiat³o�¯ycie w 1992 praca by³a kon-
sultowana w gronie Centralnej Diakonii Liturgicznej. Za pomoc chcia³-
bym podziêkowaæ szczególnie ks. Alfredowi Piwowarczykowi oraz Jo-
lancie Niewiñskiej. W 1994 swoje uwagi na temat pracy przekazali mi ks.
Maciej Ostrowski, ks. Marek Chmielewski i Irena Kucharska � cz³onko-
wie Komisji Teologiczno�Programowej Ruchu �wiat³o�¯ycie.

Bardzo wiele cennych uwag wnie�li pracownicy naukowi KUL w 1997.
Ostatnie zmiany poczyni³em w zwi¹zku z ukazaniem siê polskiego t³u-

maczenia OWMR, które zaczê³o obowi¹zywaæ w �rodê Popielcow¹ AD
2004.

Obecne wydanie jest zas³ug¹ Jacka Czerniaka, który zauwa¿y³ potrze-
bê wydania tego opracowania jako pomoc do Szko³y Animatora Ruchu
�wiat³o�¯ycie Diecezji Bydgoskiej.

W tym miejscu pragnê podziêkowaæ tak¿e innym osobom, których tu
nie wymieniam, a które czy to przez rozmowê czy przez nades³any do
mnie komentarz liturgiczny pomog³y mi w napisaniu tej ksi¹¿ki.

Wstêp
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W niniejszym opracowaniu przedstawi³em zagadnienia w postaci po-
zytywnego wyk³adu, z pominiêciem polemiki, stara³em siê raczej uzgod-
niæ i ukazaæ obok siebie ró¿ne sposoby pisania komentarza, podkre�liæ, co
jest wspólne i uniwersalne dla wszystkich �szkó³�. Sposób wykorzystania
ksi¹¿ki w formacji komentatorów liturgicznych omawia szerzej Rozdzia³
10 Metodologia. Na pocz¹tku ka¿dego rozdzia³u po ha�le �cel� omówiono
pokrótce znaczenie podanego w tym rozdziale materia³u dla formacji ko-
mentatora liturgicznego.

Mam nadziejê, ¿e ta praca bêdzie pomocna dla wszystkich, którzy pi-
sz¹ i formu³uj¹ komentarze liturgiczne niezale¿nie od wspólnoty, w której
wzrastaj¹. Adresujê j¹ do wszystkich g³êbiej zainteresowanych problema-
tyk¹ komentarza liturgicznego, a zw³aszcza do kap³anów i innych osób
sprawdzaj¹cych komentarze. W bibliografii pragn¹³em zawrzeæ mo¿liwie
wiele pozycji na temat komentarza albo przydatnych w jego pisaniu i wy-
g³aszaniu.

Mam nadziejê, ¿e praca ta pomo¿e duszpasterzom i ich �wieckim wspó³-
pracownikom kszta³towaæ liturgiê w duchu roztropnej wolno�ci.

Na koniec pragnê podkre�liæ fakt, ¿e jest to wydanie studyjne, na po-
trzeby Szko³y Animatora Ruchu �wiat³o�¯ycie Diecezji Bydgoskiej.
Wszelkie uwagi i krytyczne spojrzenie s¹ mile widziane i przyczyni¹ siê
do udoskonalenia a byæ mo¿e tak¿e do szerszego rozpowszechnienia tej
pracy.



9

1. Pismo �wiête � wed³ug Biblii Tysi¹clecia
2. Dokumenty Ko�cio³a

Apast Instrukcja Kongregacji Kultu Bo¿ego z 15 maja 1969 r.,
Actio pastoralis, dotycz¹ca odprawiania Mszy �wiêtej
dla grup specjalnych; AAS 61(1969) 548; PPK II, 3388�
3391

BF S. G³owa, J. Bieda (oprac.), Breviarium fidei Wybór
doktrynalnych wypowiedzi Ko�cio³a, Poznañ 1988

CE Caeremoniale episcoporum ex decreto Sacrosacti
Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum auctorita-
tae Ioannis Pauli pp. II promulgatum, wydanie typicz-
ne, Watykan 1984

DA Sobór Watykañski II, Dekret o apostolstwie �wieckich,
Apostolicam Actuositatem, w: Sobór Watykañski II,
Konstytucje, Dekrety , Deklaracje, Poznañ 1968

Denz. H. Denzinger, A. Schnömetzer (wyd.), Enchiridion sym-
bolorum, definitionum et declarationum de rebus fidei
et morum, ed. XXXVI, emendata, Barcinone, Friburgi
Biscovie, Romae 1976

Em Instrukcja Kongregacji Obrzêdów, O kulcie tajemnicy
eucharystycznej, Eucharisticum misterium, z 25 maja
1967 r., AAS 59(1067) 539�573; PPK I, 1068� 1225

Ep List okólny Kongregacji Kultu Bo¿ego, z 27 kwietnia
1973 r., skierowany do przewodnicz¹cych konferencji
biskupich na temat Modlitw Eucharystycznych, Eucha-
ristiae participationem, AAS 65(1973) 340�347; PPK
VI, 1126�11256.

Id�Pol Przepisy wykonawcze episkopatu Polski do Instrukcji
Sakramentów i Kultu Bo¿ego Inaestimabile donum, z 11

Wykaz skrótów
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grudnia 1980 r, w: C. Krakowiak, L. Adamowicz (opr.)
Dokumenty duszpastersko�liturgiczne Episkopatu Pol-
ski 1966�1993, Lublin 1994

Ims Instrukcja Kongregacji Obrzêdów z 3 wrze�nia 1958 r.
O muzyce �wiêtej i liturgii. De musicam sacram et
sacram liturgiam, AAS 25(1958) 601�633

KL Sobór Watykañski II, Konstytucja o �wiêtej Liturgii z 4
grudnia 1963 r., Sacrosanctum concilium, w: Sobór
Watykañski II, Konstytucje, Dekrety , Deklaracje, Poz-
nañ 1968, 40� 70

Li Trzecia instrukcja wykonawcza do Konstytucji o �wiê-
tej Liturgii Soboru Watykañskiego II, Liturgicae instau-
rationes, z 5 wrze�nia 1970 r., AAS 62(1970) 692�704;
PPK III, 5648�5719

Mp Dyrektorium Kongregacji Kultu Bo¿ego o Mszach
�wiêtych z udzia³em dzieci z 1 listopada 1973 r., de
Missis cum pueris, AAS 66(1974) 30�46; PPK VI,
12084�12095.

Mp�Pol Zalecenia duszpasterskie Episkopatu Polski w zwi¹zku
z wydaniem Dyrektorium o Mszach �wiêtych z udzia-
³em dzieci, 155 Konferencja Episkopatu Polski, 1977 r.,
w: C. Krakowiak, L. Adamowicz (opr.) Dokumenty
duszpastersko�liturgiczne Episkopatu Polski 1966�
1993, Lublin 1994

MR Msza³ Rzymski dla diecezji polskich, Pallotinum, Poz-
nañ 1986.

OWMR Ogólne Wprowadzenie do Msza³u Rzymskiego, z Trze-
ciego Wydania Msza³u Rzymskiego, Rzym 2002, Pal-
lotinum Poznañ 2004.

WLM Wprowadzenie teologiczno � pastoralne do lekcjonarza
mszalnego, w: Lekcjonarz mszalny, t 1, Poznañ�War-
szawa 1972.

3. Komentarze
Sposób oznaczenia
a. komentarzy poprawnych

na jaki dzieñ1

na jaki moment w liturgii (skrót zob. ni¿ej albo pe³na nazwa).
Tekst komentarza pisany jest zwyk³ym pismem.

1 �ród³o (je�li nie podano inaczej � W. Kosmowski, Przygotowanie komentarzy i modlitwy
powszechnej, Bydgoszcz 1992 oraz zbiór w³asny
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b. komentarzy b³êdnych
na jaki dzieñ2

na jaki moment w liturgii (skrót zob. ni¿ej albo pe³na nazwa).
Tekst komentarza pisany jest kursyw¹.

Do jakiego momentu liturgii jest komentarz:
PL przed liturgi¹,
WE �na wej�cie�, po pozdrowieniu,
CH przed Chwa³a na wysoko�ci Bogu,
KOL przed Kolekt¹,
CZ przed czytaniami (z podaniem numeru przed pojedynczym

czytaniem, �E� w przypadku Ewangelii),
LS do liturgii s³owa,
PS przed psalmem,
CR przed Credo,
DA przed procesj¹ z darami,
LO przed liturgi¹ ofiary,
MD przed modlitw¹ nad darami,
PF przed prefacj¹,
OJ przed �Ojcze nasz�,
LU przed liturgi¹ uczty,
PO przed znakiem pokoju,
KOM przed Komuni¹ �w.,
RO przed rozes³aniem.
PI przed pie�niami

4. Inne:
KDSL Krajowe Duszpasterstwo S³u¿by Liturgicznej
KODAL Kurs Oazowy dla Animatorów Liturgicznych

2 �ród³o (je�li nie podano inaczej � j.w.)
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Rozdzia³ 1

Geneza pos³ugi
komentatora liturgicznego

3 M. Michalski, Antologia literatury patrystycznej, t I�II, Warszawa 1981, s 350
4 Tam¿e, s 354

Cel:
Ukazanie historycznego rozwoju tej pos³ugi; tabelki s³u¿¹ bardziej
przejrzystemu ukazaniu które przepisy s¹ nadal aktualne.

1. Funkcj¹ diakona podczas obrzêdów liturgicznych ju¿ od czasów
staro¿ytno�ci chrze�cijañskiej by³o nie tylko pos³ugiwanie celebransowi
ale i wypowiadanie zdañ maj¹cych na celu:

a. zwo³ywanie ludu na wspólne obrzêdy: �Niech siê zbli¿¹ ci, którzy
odmówili pierwsz¹ modlitwê�3;

b. wprowadzanie wiernych w tre�æ tych obrzêdów: �Skoro przyjêli-
�my drogocenne Cia³o i drogocenn¹ Krew Chrystusa, z³ó¿my dziêk-
czynienie Temu, który uzna³ nas za godnych uczestnictwa w Jego
�wiêtych tajemnicach, i pro�my Go, aby nie sta³y siê dla nas powo-
dem do s¹du ale pos³u¿y³y do zbawienia na po¿ytek duszy i cia³a, na
ochronê pobo¿no�ci, na odpuszczenie grzechów i przysz³y ¿ywot
wieczny. Powstañmy. W ³asce Chrystusa oddajmy siê Jedynemu
i niezrodzonemu Bogu i Jego Chrystusowi�4;

c. kierowanie zewnêtrznymi postawami uczestników poprzez zachêty
typu:
�  flectamus genua � zegnijmy kolana,
� levate � powstañcie,
� humiliate capita vestra Deo � pochylcie wasze g³owy przed Bo-

giem,
� procedamus in pace � id�my w pokoju,
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� Ite, missa est � id�cie, jeste�cie pos³ani (w polskich tekstach litur-
gicznych t³umaczone jako: �id�cie ofiara spe³niona�).

2. Ojcowie Ko�cio³a w trosce o �wiadomy i czynny udzia³ wiernych
w liturgii g³osili katechezy mistagogiczne, by wyja�niæ wiernym sens ob-
rzêdów, w których uczestnicz¹, aby wprowadziæ ich w misterium Ko�cio-
³a. By³o to potrzebne mimo, i¿ jêzyk wiernych by³ zarazem jêzykiem litur-
gicznym. Nie s¹ to komentarze liturgiczne w dzisiejszym rozumieniu tego
s³owa jednak spe³niaj¹ funkcjê, któr¹ podejmuje komentarz w czasie litur-
gii. Ich przyk³adem s¹:

a. Piêæ z 24 Katechez, których autorem jest �w. Cyryl Jerozolimski
(+387). Niektórzy uwa¿aj¹, ¿e ich autorem jest nastêpca Cyryla na
urzêdzie biskupim � Jan Jerozolimski. Traktuj¹ one o sakramentach
przyjmowanych podczas liturgii Wigilii Paschalnej � o chrzcie, bierz-
mowaniu, Eucharystii oraz o s³u¿bie Bo¿ej sprawowanej przez wier-
nych. By³y one wyg³oszone w oktawie Wielkanocy do nowoochrz-
czonych. S¹ znane pod nazw¹ �Katechez mistagogicznych�5.

b. Misteria (De misteriis), Sakramenty (De sacramentis) �w. Ambro-
¿ego, biskupa Mediolanu (+397). Traktuj¹ o chrzcie, bierzmowaniu
i Eucharystii.

3. W miarê up³ywu czasu ³acina bêd¹ca jêzykiem liturgii rzymskiej
przesta³a byæ zrozumia³a dla wiêkszo�ci wiernych. Sobór Trydencki pod-
czas sesji XXII (1562) w nauce o Naj�wiêtszej ofierze Mszy �w. (rozdz.
VIII) poleci³ �pasterzom i wszystkim sprawuj¹cym pieczê nad duszami,
by czêsto w czasie odprawiania Mszy �w. � czy sami, czy przez kogo�
innego � wyja�niali co� z tych rzeczy, które s¹ czytane we Mszy i miêdzy
innymi, ¿eby wyja�niali jak¹� tajemnicê tej Naj�wiêtszej Ofiary, szczegól-
nie w niedzielê i �wiêta�. (BF 327, Denz 1749). Msza �w. nie mia³a byæ
odprawiana w jêzyku narodowym ale jej tajemnice nale¿a³o wiernym wy-
ja�niaæ. Nie mia³o siê to dokonywaæ tylko na kazaniach ale � jak wyja�nia
n. 13 Wstêpu do OWMR � tak¿e przez �wtr¹canie wyja�nieñ w�ród �w.
obrzêdów�. W czasach potrydenckich nie by³o to jednak realizowane.

4. Ruch liturgiczny XIX/XX w. poszed³ dwiema drogami:
 a. w krajach niemieckojêzycznych starano siê zbli¿yæ liturgiê do ludu

przez przet³umaczenie msza³u i danie go do rêki wiernym. Skut-
kiem tego by³o jednak raczej rozcz³onkowanie zgromadzenia, które
sta³o siê sum¹ jednostek w³¹czaj¹cych siê w akcjê liturgiczn¹ za
po�rednictwem swojego mszalika,

5 B. Altaner, A. Stuiber, Patrologia, Warszawa 1990, s 422
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b. w krajach romañskich po³o¿ono nacisk na prze¿ycie jedno�ci w zgro-
madzeniu liturgicznym i doceniono rolê komentatora, przewodnika
wspólnej modlitwy jako, ¿e �ju¿ sama jego obecno�æ stwarza po-
trzebne poczucie wspólnoty oraz utrzymuje i zapewnia pobo¿ne
skupienie�6.

5. W 1956 r. Episkopat Francji wyda³ Directoire pour la pastorale de
la messe a l'usage des dioceses de la France. (Wytyczne dla duszpa-
sterstwa skupionego wokó³ Mszy �w. do u¿ytku diecezji francuskich)7.
Nie wystêpuje tu jeszcze termin �komentator�, s¹ jednak wskazania doty-
cz¹ce tzw. monitions � wyja�nieñ i zachêt podawanych, by wierni uczest-
niczyli w liturgii czynnie i �wiadomie. Interesuj¹ce nas zagadnienie jest
omawiane w punktach 84�91 cytowanego dokumentu. Ustalenia te mo¿na
stre�ciæ w nastêpuj¹cy sposób:

a. cel wyg³aszania zachêt:

6 F. Blachnicki, Komentator, w: pr. zb. Wprowadzenie do liturgii, Poznañ � Warszawa �
Lublin 1967, s 147
7 Cytowane wed³u: S. Czerwik, Komentator i komentarz w odnowionej liturgii, Referat wy-
g³oszony podczas XLVI Spotkania Diecezjalnych Duszpasterzy S³u¿by Liturgicznej w Pa-
sierbcu k. Limanowej w dniach 22�23 IV 1991r.

Francja, Directoire, 1956 Czy obecnie przepis obowi¹zuje? 

1. O¿ywienie uwagi Tak 

2. Wezwanie zgromadzonych do przyjêcia okre�lonej postawy 

wewnêtrznej. 

Tak 

3. Podanie g³êbokiego sensu modlitw albo spe³nianych gestów. Tak 

4. Ukierunkowanie ducha wiernych przed czytaniem biblijnym. Tak 

5. Pomoc w stworzeniu atmosfery jednomy�lnej i ¿ywej modlitwy. Tak 

6. Wprowadzenie w modlitwê celebransa. Tak 

 Komentarze nie maj¹:  

7. Byæ wyczerpuj¹ce i szczegó³owe, stawaæ siê kazaniami, których 

celem by³oby powtórzenie obrzêdu czy wype³nienie ciszy. 

Tak 

8. Przerywaæ, ukrywaæ obrzêdów a tak¿e nak³adaæ siê na modlitwê 

celebransa. 

Tak 

 

b. osoba komentatora:

Francja, jw. Czy obecnie przepis obowi¹zuje?

1. Kap³an lub diakon. Tak

2. Gdy ich nie ma – lektor.
Obecnie OWMR 29 ma „minister idoneus”, co ma

szersze znaczenie ni¿ tylko lektor.

3. Wyja�nienia powierzone �wieckim maj¹ mieæ inny
charakter, zawsze jednak maj¹ byæ przygotowane przez
kap³ana lub razem z nim.

Tak



16

 Francja, jw. Czy obecnie przepis obowi¹zuje? 

 Komentarze maj¹ byæ  

1. Zwiêz³e.  

2. Urozmaicone.  

3. Nieliczne. zachowuj¹ swoj¹  

4. Napisane w stylu prostym i religijnym Wszystkie te przepisy zachowuj¹ swoj¹ aktualno�æ 

 Nale¿y unikaæ:  

1. Nonszalancji.  

2. Wulgaryzmów.  

3. Stosowania stereotypów.  

 

c. uwagi praktyczne:

6. Osoba �komentatora� (cudzys³ów wskazuje, ¿e s³owo to nie oddaje
w pe³ni znaczenia tej funkcji) zosta³a wprowadzona do liturgii Instrukcj¹
Kongregacji Obrzêdów o muzyce sakralnej i liturgii z 3 IX 1958 �Instruc-
tio de musica sacra et Sacra Liturgia�8. Punkt 96 tej instrukcji ks. F. Blach-
nicki nazywa Magna charta urzêdu komentatora. Punkt ten zawiera nastê-
puj¹ce ustalenia odno�nie pos³ugi komentatora liturgicznego:

a. cel funkcji komentatora9:

Rzym, Instr. de musica sacra et Sacra Liturgia, 1958 Czy obecnie przepis obowi¹zuje? 

1. Osi¹gniêcie czynnego udzia³u wiernych we Mszy �w. i 
bardziej rozbudowanych czynno�ciach liturgicznych 

Tak 

poprzez  

2. podawanie obja�nieñ obrzêdów, modlitw i czytañ Tak 

3. kierowanie zewnêtrznym uczestnictwem wiernych, ich 
odpowiedziami, modlitwami i �piewem. 

Tak 

 

Rzym, jw. Czy obecnie przepis obowi¹zuje? 

1. Zawsze mo¿e nim byæ kap³an albo kleryk. Tak 

2. W razie ich braku starannie przygotowany mê¿czyzna 
�wiecki wzorowych obyczajów. 

Tak 

3. W ¿adnym wypadku kobieta (z konieczno�ci mog³aby 
tylko prowadziæ �piew i modlitwê wiernych) 

Nie, zob. Li 7e 

 

b. osoba komentatora:

8 Tekst polski w t³umaczeniu S. Wójcika w Homo Dei, 28 (1959), 104-117
9 Zob. F. Blachnicki, Komentator, w: Wprowadzenie do liturgii, dz. cyt.,  s 143-159.

c. cechy �monitiones�:

Rzym, jw. Czy obecnie przepis obowi¹zuje? 

1. Przygotowane na pi�mie  

2. Nieliczne   

3. Umiarkowane  

4. Przejrzyste Wszystkie przepisy do dzi� zachowuj¹ aktualno�æ 

5. Wypowiadane spokojnym g³osem w odpowiednim czasie  

6. Nie góruj¹ce nad modlitwami celebransa  

7. Pomoc, a nie uszczerbek dla pobo¿no�ci wiernych  
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Rzym, jw. Czy obecnie przepis obowi¹zuje? 

1. Nale¿y zwa¿aæ na celebransa by nie opó�niaæ ani nie 
przerywaæ �wiêtej czynno�ci. 

Tak 

2. Kap³an lub kleryk wype³niaj¹cy tê funkcjê.  

a. ma byæ ubrany w kom¿ê. Nie, obecne przepisy o tym nie wspominaj¹ 

b. staæ w prezbiterium lub przed balustrad¹, na ambonie albo 
na podwy¿szeniu. 

Nie, wg OWMR 68 jest to funkcja spe³niana poza 
prezbiterium, nie wypada wchodziæ na ambonê, choæ je�li 
komentarz wyg³asza celebrans to robi to z prezbiterium.  

3. �wiecki ma staæ �na odpowiednim miejscu, ale poza prez-
biterium i poza ambon¹. 

Tak, obecnie dotyczy to wszystkich: kap³anów, kleryków  
i �wieckich z wyj¹tkiem celebransa. 

 

d. uwagi odno�nie wype³niania funkcji:
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Rozdzia³ 2

Zarys duchowo�ci komentatora
liturgicznego na tle jego roli i miejsca

w zgromadzeniu liturgicznym

Cel:
Syntetyczne wyja�nienie czym jest duchowo�æ. Omówienie ducho-
wo�ci komentatora liturgicznego na tle jego zadañ. Krótka refleksja
nad kryteriami podzia³u pos³ug.
1. Duchowo�æ chrze�cijañska jest � jak czytamy w �Encyklopedii ka-

tolickiej� � form¹ �duchowego ¿ycia cz³owieka religijnego, zmierzaj¹ce-
go do zjednoczenia z Bogiem przez Jezusa Chrystusa, kszta³towana i re-
alizowana zgodnie z jego nauk¹, przyk³adem ¿ycia oraz dzie³em zbaw-
czym w ramach chrze�cijañstwa, obejmuje wszelkie przejawy ¿ycia chrze-
�cijañskiego wchodz¹ce w zakres etosu chrze�cijañskiego, a przejawiaj¹-
ce siê g³ównie w religijno�ci, ascezie oraz mistyce�10.

2. Wydaje siê, ¿e mo¿na przyj¹æ, i¿ pe³nienie funkcji komentatora litur-
gicznego implikuje szczególne przejawy etosu chrze�cijañskiego osób
pe³ni¹cych te pos³ugê.

Analogiczna sytuacja ma przecie¿ miejsce w przypadku nadzwyczajne-
go szafarza Komunii �w. czy lektora. W przypadku szafarza nadzwyczajne-
go Komunii �w. sugerowana przez Konferencjê Episkopatu Polski pos³uga
poza liturgi¹ obejmuje pracê w grupach m³odzie¿owych, pomoc w duszpa-
sterstwie stanowym i m³odzie¿owym, pomoc w katechezie i przygotowaniu
sakramentalnym przed pierwsz¹ Komuni¹ �w., bierzmowaniem i zawarciem
ma³¿eñstwa, praca charytatywna i inna udzia³ w innej dzia³alno�ci duszpa-
sterskiej (Zob. Instrukcja w sprawie formacji i sposobu wykonywania po-
s³ugi nadzwyczajnych szafarzy Komunii �wiêtej z 22 VI 1991).

10 EK, t. 4, s 317
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Duchowo�æ komentatora liturgicznego � cechy wewnêtrzne

Komentatora liturgicznego powinno cechowaæ g³êbokie umi³owanie li-
turgii. Winien on byæ �wiadom swojej roli � roli mistagoga. Ukszta³towanie
takich cech wymaga szczególnie starannej formacji w my�l KL 29: �Nale¿y
wiêc starannie wychowywaæ te osoby w duchu liturgii oraz przygotowaæ
do odpowiedniego i zgodnego z przepisami wykonywania przypadaj¹cych
ka¿demu czynno�ci�.

Wype³nianie tych czynno�ci wynika z powo³ania cz³owieka do pe³nie-
nia pos³ugi w Ko�ciele zgodnej z Bo¿ym obdarowaniem � �Sprawowanie
Eucharystii jest bowiem czynno�ci¹ ca³ego Ko�cio³a, w której ka¿dy po-
winien czyniæ tylko to wszystko, co do niego nale¿y, ze wzglêdu na jego
stopieñ w Ludzie Bo¿ym� (Wstêp do OWMR w p. 5).

Funkcja liturgiczna ma byæ zatem odbiciem miejsca pe³ni¹cej je osoby
w Ko�ciele (por. OWMR 91). Ka¿dy wierny ma �prawo i obowi¹zek�
wnie�æ do liturgii swój wk³ad, aby przez to �ukazywa³ siê Ko�ció³ ze sw¹
struktur¹ ró¿nych �wiêceñ i pos³ug�.

Komentator wype³nia prawdziw¹ funkcjê liturgiczn¹ (KL 29), jest to
zatem jego w³asna funkcja, a nie zastêpcza.

Nale¿y tu nadmieniæ, ¿e komentator liturgiczny jest tym, który wyg³a-
sza komentarz, a nie ten kto go przygotowuje.

1. Kto mo¿e spe³niaæ tê funkcjê?
a. Z dokumentów przytoczonych wy¿ej (rozdz. 2) wynika, ¿e kap³an�

celebrans zawsze mo¿e wypowiadaæ zachêty, wskazówki, poucze-
nia wprowadzaj¹ce wiernych w liturgiê i jej czê�ci, s³owem � byæ
�komentatorem�.
Jemu te¿ powierza siê troskê o komentarz liturgiczny; w praktyce
oznacza to, ¿e ka¿dy komentarz winien byæ przez niego sprawdzo-
ny a w ka¿dym razie z nim uzgodniony. Wa¿ne jest wspó³brzmienie
komentarza z kazaniem, homili¹ (podobnie rzecz siê ma z modlitw¹
powszechn¹).
Celebrans zawsze winien byæ informowany, do których czê�ci (ob-
rzêdów) liturgii bêdzie komentarz. Pamiêtaæ o tym nale¿y zw³asz-
cza wtedy, gdy inna osoba sprawdza komentarz (np. sprawdza ka-
p³an g³osz¹cy homiliê a inny ksi¹dz odprawia Mszê �w.). (Zob. KL
35, 3; WLM 42; OWMR 31, 50, 124; Ep 14; Li 3f; APast 6c).

b. Kap³an � celebrans mo¿e zleciæ wykonanie komentarza i innym kom-
petentnym osobom tj. innemu kap³anowi, diakonowi i komentato-
rowi (mê¿czy�nie lub kobiecie). Jest wiêc wiele osób, mog¹cych
byæ komentatorami. Nale¿y tu zadaæ pytanie kto by³by najlepszym
wykonawc¹ zadañ zlecanych �komentatorowi�.
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c. Ks. Franciszek Blachnicki pisa³ ju¿ na pocz¹tku lat siedemdziesi¹-
tych: �Funkcja komentatora w my�l OWMR jest funkcj¹ liturgiczn¹
wykonywan¹ poza prezbiterium i dlatego mo¿e byæ zlecona niewia-
stom. Przekazuj¹c u nas tê funkcjê zasadniczo dziewczêtom, zapew-
niamy im funkcjê równorzêdn¹ i paraleln¹ w zgromadzeniu litur-
gicznym do funkcji lektora, a zarazem bardziej odpowiadaj¹ca w³a-
�ciwo�ciom ich psychiki. Zachowuj¹c przy tym podzia³ funkcji miê-
dzy ch³opcami (lektorzy) a dziewczêtami (komentatorki) zapewnia-
my wiêksze bogactwo form s³u¿by liturgicznej w zgromadzeniu i
wiêksze uaktywnienie uczestników�11.

d. �Katechizm S³u¿by liturgicznej� podaje pe³ny podzia³ pos³ug miê-
dzy ¿eñski i mêski zespó³ liturgiczny. KDSL przyjê³o zasadê aby
funkcje poza prezbiterium zlecaæ dziewczêtom12. Nie znaczy to, by
tylko mê¿czy�ni byli lektorami a tylko kobiety komentatorkami ale
by podejmowanie tak uporz¹dkowanych pos³ug by³o regu³¹ � punk-
tem docelowym, by sta³o siê zwyczajn¹ praktyk¹.

c. Propozycja s³ugi Bo¿ego, ks. Franciszka Blachnickiego wyrastaj¹c
z zasad panuj¹cych w jego czasach w Ko�ciele ukazuje, ¿e skoro
jedne pos³ugi s¹ zarezerwowane dla mê¿czyzn, a inne mog¹ wyko-
nywaæ kobiety (zob. Li 7) to ró¿na powinna byæ te¿ ich formacja.
Pos³ugi te s¹ równorzêdne: w pos³uga s³owa � lektor / komentator-
ka, pos³uga czynu � akolita / pos³uga darów, pos³uga �wiêtowania �
kantor / kantorka. Stanowi to tak¿e krok naprzód w realizacji postu-
latu �Christifideles laici� nr 50 �Warunkiem zapewnienia kobiecie
nale¿nego jej miejsca w Ko�ciele i w spo³eczeñstwie (podkre�le-
nie. W.K.) jest podjêcie pog³êbionej i dok³adnej analizy antropolo-
gicznych podstaw kondycji mê¿czyzny i kobiety, w celu sprecyzo-
wania osobistej to¿samo�ci w³a�ciwej kobiecie w relacji odmienno-
�ci i wzajemnej komplementarno�ci w odniesieniu do mê¿czyzny,
nie tylko pod wzglêdem spe³nianych przez ni¹ ról i funkcji, ale tak-
¿e znacznie g³êbiej, w tym, co odnosi siê do struktury osoby i jej
znaczenia�. Oblubieñczo�æ Ko�cio³a w dobry sposób mo¿e ukazaæ
m¹¿ czytaj¹cy lekcjê i jego ¿ona czytaj¹ca komentarz przed czyta-
niami.

Rola komentatora w zgromadzeniu liturgicznym

Potrzebê komentarza, a co za tym idzie uzasadnienie obecno�ci ko-
mentatora w zgromadzeniu liturgicznym mo¿emy zilustrowaæ na tle trzech

11 Szko³a komentatora. Teczka III B, KDSL
12 Katechizm s³u¿by liturgicznej, KDSL 1978, nr 164
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przymiotów liturgii; chodzi³oby tu zatem o jej misteryjny, spo³eczny i perso-
nalistyczny charakter13.

Charakter misteryjny liturgii:
Misterium jest czym�, co zarówno ukrywa siê pod postaci¹ znaków, jak

i siê poprzez nie ujawnia. Znak sakramentalny domaga siê zawsze wyja-
�niaj¹cego s³owa, by sta³ siê zrozumia³y w swej funkcji symbolu. Zalece-
nie KL 34: �Obrzêdy niech siê odznaczaj¹ szlachetn¹ prostot¹, niech bêd¹
krótkie i jasne, bez niepotrzebnych powtórzeñ, dostosowane do pojêtno�ci
wiernych, aby na ogó³ nie potrzebowa³y wielu wyja�nieñ� nie oznacza, ¿e
wszelkie wyja�nianie jest zbêdne. Znaki i teksty liturgiczne stanowi¹ pierw-
szy stopieñ wyja�niania misterium, stopieñ drugi to stworzenie pomostu
pomiêdzy ��wiatem biblijno � liturgicznych znaków,
a �wiadomo�ci¹ aktualnych uczestników liturgii�. Budowanie tego pomo-
stu nale¿y tak¿e do komentatorki, która obja�nia aktualnie, ³¹czy spostrze-
¿enie wzrokowe z obja�niaj¹cym s³owem. Jest wiêc ona mistagogiem,
a nie nauczycielem.

Charakter spo³eczny liturgii:
Duchowi liturgii nie odpowiada indywidualne w³¹czanie siê wiernych

w akcjê liturgiczn¹, w³¹czanie siê w oparciu o mszalik, o w³asn¹ �wiado-
mo�æ i przygotowanie. �w. Pawe³ w Ef 4, 4�6 akcentuje rolê jedno�ci
w budowaniu spo³eczno�ci chrze�cijañskiej. Sprawowanie liturgii winno
prowadziæ m.in. do tego, by wszyscy poczuli siê jedn¹ Bo¿¹ rodzin¹. Win-
no to wyraziæ siê w samym sposobie sprawowania liturgii Takie uczestnic-
two wymaga kierownictwa komentatora.

Charakter personalistyczny liturgii:
Akcja liturgiczna jest Bo¿ym wezwaniem, a jednocze�nie oddaniem

siê Boga cz³owiekowi. Wymaga to odpowiedzi cz³owieka w postaci wza-
jemnego oddania siê cz³owieka Bogu. Te prawdy nale¿y nieustannie uka-
zywaæ, a komentarz daje ku temu dobr¹ sposobno�æ. Komentarz nie mo¿e
byæ relacj¹ sprawozdawcy ale powinien byæ wezwaniem do dania odpo-
wiedzi przez ka¿dego wiernego na Bo¿e wezwanie zawarte w obrzêdach
liturgicznych.

Komentator liturgiczny pomaga zatem wiernym odkryæ te trzy wymia-
ry liturgii: misteryjny, spo³eczny i personalistyczny.

Ks. Franciszek Blachnicki w �Collectanea Theologica� zawar³ wiele
mówi¹cy tytu³ podrozdzia³u mówi¹cego o funkcjach dziewcz¹t w zgro-

13 j.w.
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madzeniu liturgicznym: �Komentator liturgiczny � s³u¿ba dialogu i spotka-
nia�.

Funkcja komentatora nie jest funkcj¹ zwi¹zan¹ z nauczaniem i przepo-
wiadaniem. Jest to funkcja dialogiczna wzglêdem pos³ugi lektora. Komen-
tator pomaga wspólnocie uczestniczyæ w liturgii i odpowiadaæ na S³owo
Bo¿e. Pomaga uczestnikom liturgii w wytworzeniu wewnêtrznej dyspozycji
do spotkania z Chrystusem przychodz¹cym w s³owie, sakramencie i we
wspólnocie Ko�cio³a. W komentarzu winno dokonywaæ siê uprzedzaj¹ce
wyja�nianie sensu s³ów i znaków. Ma on kierowaæ uwagê i czujno�æ na
wydarzenia maj¹ce nast¹piæ w ramach liturgii, wzywaæ do aktualizacji po-
staw wewnêtrznych, jakich domaga siê aktualnie zamierzona lub realizowa-
na forma spotkania z Chrystusem (np. wiara, ufno�æ, wdziêczno�æ, pokuta �
metanoia). Funkcjê nale¿y wykonywaæ dyskretnie, taktownie, bez narzuca-
nia siê. Winna to byæ pokorna s³u¿ba wobec dialogu i spotkania
z Bogiem dokonuj¹cego siê w ramach liturgii. Komentatorka podpowiada
jak lepiej przyj¹æ Chrystusa obecnego w liturgii. �Dziewczêta s¹ wiêc ze
wzglêdu na w³a�ciwo�ci swojej natury jakby predysponowane do wykony-
wania tej funkcji w zgromadzeniu liturgicznym�14. Komentatorka uczestni-
czy zatem w szczególny sposób w misji prorockiej Chrystusa. Jest na swój
sposób g³osicielem i obroñc¹ S³owa Bo¿ego. Przede wszystkim odpowiada
na Bo¿e wezwanie: �Oto jestem, po�lij mnie� (Iz 6, 8). �wiadczy nie tylko
s³owami ale zw³aszcza czynami. S³owo jest bowiem pokarmem dla proroka,
jego si³¹ i rado�ci¹ (Jr 15, 16). Jest on pos³uszny S³owu Bo¿emu (£k 11, 28).
Mówi ku zbudowaniu i pociesze ludu (Dz 14, 3). Wstawia siê za ludem i
modli za lud nie cofaj¹c siê przed trudno�ciami (Mt 5, 11�12).

Fragmenty Pisma �w. do rozwa¿añ:
a. komentator � s³uga s³owa na wzór Maryi £k 1, 26�55; 2, 22�35.

41�51,
b. wyja�niaj¹c znak pomaga przyj¹æ rzeczywisto�æ nadprzyrodzon¹ �

J 13, 12�17,
c. przygotowuje drogê Panu: £k 1, 76.
Warto pos³u¿yæ siê te¿ tekstami patrystycznymi15.

Rola apostolska komentatora liturgicznego
(poza zgromadzeniem liturgicznym, w ¿yciu Ko�cio³a i �wiata)

W ¿yciu codziennym powo³anie proroka znajduje szczególny wyraz
w pracy nauczyciela, dziennikarza, katechety.

14 CTh 1975, f.3 s 63
15 J. Niwiñska, Lektor i komentatorka. Pos³uga na oazie wakacyjnej, Teczka roku 1994,
s 31�32
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Pos³uga s³owa w ¿yciu objawia siê trosk¹ o nastêpuj¹ce przejawy ¿ycia
wspólnoty:

a. W parafii
� prowadzenie biblioteki, sklepiku parafialnego, wypo¿yczalni ka-

set video, radiowêz³a (czy radia),
� ewangelizacja ró¿nych �rodowisk,
� organizacja wieczorów poezji, teatrów amatorskich, wieczorów

dyskusyjnych (Tygodni Kultury Chrze�cijañskiej),
� wydawanie biuletynu parafialnego, przygotowywanie gazetek

�ciennych,
� prowadzenie krêgów biblijnych, kursów ró¿nego rodzaju,
� przygotowywanie krótkich wprowadzeñ mistagogicznych przed

liturgi¹ wprowadzaj¹cych w poszczególne jej czê�ci,
� przygotowywanie spotkañ modlitewnych, adoracji, nabo¿eñstw.

b. W rodzinie
� troska o wspóln¹ modlitwê,
� czytanie Pisma �w.,
� szerzenie cywilizacji mi³o�ci � nowej kultury.

c. W pracy zawodowej
� �wiadectwo,
� obrona prawdy,
� rozwi¹zywanie problemów w �wietle Ewangelii16.

Do wymienionych powy¿ej zadañ komentatora liturgicznego warto te¿
dodaæ uczestniczenie w przygotowywaniu wiernych do przyjêcia sakra-
mentów: chrztu, I Komunii �wiêtej, bierzmowania, ma³¿eñstwa, namasz-
czenia chorych. W tej pos³udze bowiem szczególnie wyra�nie jawi siê
komentator jako mistagog; nie tylko podczas liturgii ale i w pos³udze poza
liturgi¹.

Bogactwo tej pos³ugi mo¿e wyraziæ wielo�æ i ró¿norodno�æ osób wy-
pe³niaj¹cych tê pos³ugê. Poni¿ej zawarto propozycje podzia³u komentarzy
wed³ug pracy J. Niewiñskiej, Lektor i komentatorka, Pos³uga na oazie
wakacyjnej:

a. liturgia s³owa � kobieta � ¿ona (gdy I czytanie wykonuje jej m¹¿)
liturgia ofiary � dziewczyna � panna (znak dyspozycyjno�ci, od-
dania, gotowo�ci przyjêcia powo³ania jakie Bóg z³o¿y w jej sercu)
liturgia uczty � siostra zakonna czy inna osoba konsekrowana (ka¿da
Eucharystia jest ponowieniem �lubów � uczt¹ weseln¹; ona jako
oblubienica, wybranka Boga zaprasza na ucztê).

16 Por. tam¿e s 24
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b. liturgia s³owa � moderatorka,
liturgia ofiary � animatorka,
liturgia uczty � uczestniczka.

c. liturgia s³owa, liturgia ofiary, liturgia uczty � dziewczêta z jednej
grupy.

d. liturgia s³owa, liturgia ofiary, liturgia uczty � przedstawicielki
diakonii s³owa poszczególnych wspólnot oazowych (rodziny, m³o-
dzie¿, dzieci � np. podczas dnia wspólnoty).

e. liturgia s³owa � kobieta � ¿ona,
liturgia ofiary � nauczycielka, profesorka,
liturgia uczty � siostra zakonna, kobieta samotna.
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Rozdzia³ 3

Komentarz � definicja,
cechy, wykonanie

Cel:
Podanie najwa¿niejszych informacji o tym czym jest komentarz, dla-
czego jest stosowany, jakimi odznacza siê cechami i jak nale¿y go
wykonywaæ podczas liturgii.

I Komentarz liturgiczny � próba definicji

W dokumentach nie spotykamy definicji komentarza; raczej stosuje siê
tam opis czym jest komentarz liturgiczny. W poni¿szym okre�leniu wyko-
rzystano sformu³owania najczê�ciej spotykane w dokumentach Ko�cio³a
bez zag³êbiania siê w szczegó³y � bêd¹ one omówione w dalszej czê�ci
pracy. Wszystkie szczegó³owe przepisy i wskazówki mo¿na wyprowadziæ
z poni¿szego, ogólnego opisu.
1. Komentarz liturgiczny to:

a. czê�æ katechezy liturgicznej17,
b. podawana w postaci krótkich18 pouczeñ, zachêt, wyja�nieñ, wpro-

wadzeñ, wskazówek, wezwañ19,

17 Jego stosunek do ca³o�ci katechezy liturgicznej ukazuje poni¿szy schemat. Katecheza:
1) W ramach systematycznej katechizacji zw³aszcza przed pierwsz¹ komuni¹ �w.,
2) Podczas rekolekcji albo cyklów kazañ o liturgii,
3) Zwi¹zana z uczestnictwem we Mszy �w.

 a) w  homilii,
 b) w  komentarzu liturgicznym,
 c) przez sam ryt, który odpowiednio wykonywany staje siê pewnego rodzaju kate-

chez¹ zob. KL 21, 33.
Podano wg: Szko³a komentatora. Teczka III B, KDSL, s 33.

18 Dokumenty wielokrotnie podkre�laj¹ zwiêz³o�æ komentarza: Ims 96, KL 35. 3, WLM 19,
WLM 57, OWMR 50, 124 etc.
19 Komentarz liturgiczny ma mieæ charakter zachêt (WLM 57, OWMR 43), pouczeñ
(KL 35. 3), wyja�nieñ (WLM 19, 42), wprowadzeñ (OWMR 50), wskazówek (OWMR
61, Li 3d), wezwañ (OWMR 94). Polskie t³umaczenie w ten sposób oddaje s³owa
dokumentów Stolicy Apostolskiej: monitio, admonitio, explicatio, didascalia.
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c. przez wspó³uczestnicz¹cego w liturgii komentatora20,
d. w celu u³atwienia wiernym czynnego uczestnictwa w liturgii21.

2. Cel komentarza (ogólnie):
a. wprowadzenie wiernych w liturgiê albo w poszczególne jej czê�ci

z uwzglêdnieniem my�li dnia22;
b. prowadzenie wiernych do autentycznego, ��wiadomego, czynnego

i pe³nego oraz owocnego�23 uczestniczenia w liturgii, poprzez:
� pomaganie ludowi Bo¿emu w lepszym zrozumieniu obrzêdów24,
� kierowanie zewnêtrznym uczestnictwem wiernych, ich odpowie-

dziami, modlitwami i �piewem25,
� ukazywanie zwi¹zku miêdzy liturgi¹ i ¿yciem26.

c. budzenie wewnêtrznej postawy wiary i dobrej woli, prowadzenie
do prawdziwie chrze�cijañskiego ¿ycia27.

3. Potrzeba komentarza
a. W ogólno�ci:

Potrzeba ta wynika �z samej istoty liturgii oraz uczestnictwa w niej
wiernych�28.

b. Komentarz jest tym bardziej potrzebny:
1) im wiêksza jest liczba cz³onków zgromadzenia liturgicznego,
2) im mniej jest ono przygotowane do prze¿ywania liturgii
3) im mniej jest ono zgrane, im s³abiej jest uformowane
4) im trudniejszy jest kontakt wzrokowo � s³uchowy z celebransem

np. z powodu:
� wielko�ci �wi¹tyni i
� jej wewnêtrznej architektury29.

20 Do istotnych cech komentarza nale¿y jego bezpo�rednia ³¹czno�æ z liturgi¹. Nie jest on
jak¹� ogóln¹ katechez¹ ale jest �ci�le zwi¹zany z aktualnie sprawowana liturgi¹. O znacze-
niu postawy komentatora podczas liturgii szeroko pisze ks. H. Boliñski, Tekst komentarza
liturgicznego, w: Wprowadzenie do liturgii, dz. cyt., s 278-287 : �Sama jego postawa jest
bowiem ¿ywym, poci¹gaj¹cym lub odpychaj¹cym komentarzem. Po zachêceniu wiernych
do uczestnictwa musi sercem, duchem, ca³¹ swoj¹ postaw¹ w³¹czyæ siê do danej czynno�ci
liturgicznej, s³uchania, modlitwy lub dziêkczynienia, pozostawiaj¹c na boku po¿yteczne sk¹d-
in¹d manipulacje przy mikrofonie, szukanie kartek, wertowanie w mszaliku czy lustrowanie
pobo¿no�ci wiernych. Obojêtne, suche, bez osobistego zaanga¿owania podej�cie komenta-
tora do �wiêtych czynno�ci wytr¹ca wiernych z atmosfery modlitewnej i odbiera im niejed-
nokrotnie resztki poczucia �wiêto�ci�.
21 Ims 96.
22 Zob. WLM 42; OWMR 31, 50, 105b, 124; Ep 11.
23 OWMR 2,3.
24 Li 7d.
25 KL 30.
26 Mp 54.
27 WLM 42.
28 F. Blachnicki, Komentator, w: Wprowadzenie do liturgii, dz. cyt., s 150-152.
29 Tam¿e, s 152.
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c. Komentarz nie jest potrzebny wprost do prze¿ycia liturgii nie �ad
esse� lecz �ad melius esse�30. W zwi¹zku z tym:
1) nie nale¿y stosowaæ go na si³ê ale tylko wtedy gdy rzeczywi�cie

pomaga wiernym w uczestniczeniu w liturgii;
2) nie nale¿y go stosowaæ tak¿e wtedy, gdy nie ma czasu na jego

przygotowanie.

II Cechy komentarza

Aby komentarz liturgiczny dobrze spe³ni³ swoje zadanie podczas litur-
gii musi byæ zarówno w³a�ciwie przygotowany, jak i wykonany.

Poprawno�æ komentarza mo¿na zatem rozpatrywaæ od strony jego przy-
gotowania i od strony jego wykonania. Dobrze przygotowany komentarz
liturgiczny bêdzie poprawny z punktu widzenia: teologii, psychologii oraz
teorii literatury.

Przygotowanie komentarza liturgicznego

1. Poprawno�æ teologiczna
W jej zakres wchodzi wykluczenie b³êdów teologicznych oraz zgod-

no�æ komentarza z liturgi¹ dnia.
a. Wolno�æ od jakichkolwiek b³êdów teologicznych � ich ilo�æ jest

praktycznie nieograniczona. Komentator liturgiczny powinien po-
si¹�æ rzeteln¹ wiedzê liturgiczn¹ i dogmatyczn¹, by zarówno dobrze
wyja�niæ obrzêd oraz by ustrzec siê herezji w komentarzu. Poni¿ej
kilka przyk³adów b³êdów:
1) b³êdy w wyja�nianiu znaczeñ poszczególnych obrzêdów � szcze-

gó³owe przyk³ady przy komentarzach do poszczególnych czê�ci
liturgii31

� szczególnym przyk³adem jest w ogóle brak nale¿ytego wyja-
�nienia czegokolwiek, zamiast tego strofowanie, komenderowa-
nie � jest to szczególnie popularne w Mszach �w. dla dzieci32

2) niezrozumienie, ¿e �wi¹tynia jest miejscem kultu33

30 Wynika to st¹d, ¿e � jak ju¿ nadmieniono wy¿ej � komentarz jest tylko czê�ci¹ katechezy
liturgicznej.
31 Zob. Rozdzia³ 5, s. 51.
32 �Bez przestanku: uwagi wyja�nienia, komenderowanie, karcenie dzieci przed konsekracj¹,
zwracanie uwagi po konsekracji, przyg³uszanie celebransa (...) Ruch, zgie³k, ci¹g³e odrywa-
nie od tajemnicy o³tarza; Msza �w. ledwo dostrzegalna tam, gdzie� w odleg³ym prezbiterium
(...) Gdzie sacrum silentium? gdzie skupienie? gdzie modlitwa i jakie� prze¿ycie?� � Niech
powy¿szy obraz stanie siê dla nas przestrog¹. Cytowane wg: S. Wójcik, Msza �wiêta z uczest-
nictwem wiernych, Homo Dei 34 (1965), s 156�157.
33 KPK, kan 1214.
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WE
Przeszed³e� przez próg ko�cio³a. Czy zwróci³e� na ten fakt uwagê?
Wkroczy³e� na teren �wiêty, przeznaczony Bogu i tylko Jemu. Pamiê-
taj, ¿e jeste� tu tylko go�ciem, choæ go�ciem bardzo oczekiwanym.

3) z³e rozumienie czym jest ofiara Mszy �w.34

RO
Zakoñczy³a siê krwawa ofiara Jezusa Chrystusa. Nasz Pan znów umar³
dzi� za nas. Wyjdziemy za chwilê z ko�cio³a i wejdziemy w szare, co-
dzienne ¿ycie. Nape³nieni tu Duchem Bo¿ym, postarajmy siê ¿yæ tak,
by ta ofiara króla serc i sumieñ nie okaza³a siê dla nas daremn¹.

b. Temat i tre�æ komentarza narzuca liturgia danego dnia (komentarz
jednocz¹cy) albo my�l przewodnia wybrana w inny sposób (komen-
tarz inicjacyjny)35 np.:

LS, Troista tajemnica Eucharystii36.
Rozpoczynamy pierwsz¹ czê�æ Eucharystii � liturgiê s³owa. Bêdziemy
s³uchaæ Boga, który do nas mówi i bêdziemy mówiæ do Boga, który nas
s³ucha. Ta prosta prawda wymaga wielkiej wiary. Bez niej s³owo Bo¿e
mo¿e byæ przyjête tylko jako s³owo ludzkie. Odnówmy wiêc w naszych
sercach wiarê, by móc pe³niej przyj¹æ Dobr¹ Nowinê.

LO
Rozpoczynamy drug¹ czê�æ Eucharystii � liturgiê czynu. Przynosimy
Bogu na o³tarz chleb jako symbol naszej pracy. Otrzymujemy od Boga
chleb przemieniony w Cia³o Jego Syna. Dokonuje siê wymiana darów.
Niech procesja z darami pomo¿e nam pe³niej prze¿yæ tê tajemnicê.

LU
Kom.: Wchodzimy w trzeci¹ czê�æ Eucharystii � liturgiê uczty. By³a ju¿
rozmowa, by³a te¿ wymiana darów. Teraz jeste�my zaproszeni do sto³u.
Bóg daje nam siebie jako pokarm.
Cel.: �piewajmy wiêc z rado�ci¹ naszemu Ojcu...

Nale¿y tu wiêc uwzglêdniæ:
1) okres roku liturgicznego,
2) obchody ku czci �wiêtych,
3) czytania z danej liturgii.

Mo¿na do nich nawi¹zaæ poprzez podanie cytatu w sposób dos³owny,
sparafrazowaæ go albo tylko omówiæ zob. Rozdzia³ 9,

34 Zob. Rz 6,9-10, Denz  940. Msza �w. jest przecie¿ ofiar¹ bezkrwaw¹.
35 My�l przewodni¹ mo¿na wybraæ w zale¿no�ci od potrzeb danej wspólnoty.
36 S. Szczepaniec, I. Milewska, J. Niwiñska, Komentarze inicjacyjne na Eucharystiê, Lublin
1991, s 7.
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4) pierwszy pi¹tek miesi¹ca,

WE
Pierwszy pi¹tek miesi¹ca jest dniem, który szczególnie po�wiêcamy
Naj�wiêtszemu Sercu Pana Jezusa. Niech ta Naj�wiêtsza Ofiara bê-
dzie przeb³aganiem za nasze grzechy, zw³aszcza za wzrastaj¹c¹ liczbê
zabójstw dzieci nienarodzonych.

5) 16 dzieñ miesi¹ca � dzieñ modlitw za Ojca �w.,

WE, 16. X, wspomnienie �w. Jadwigi �l¹skiej37

�w. Jadwiga dochodzi³a do doskona³o�ci zabiegaj¹c o pokój i pe³ni¹c
dzie³a mi³osierdzia. Podobn¹ drog¹ do Królestwa Bo¿ego zmierza Oj-
ciec �w. Módlmy siê, by Pan udziela³ papie¿owi swych ³ask w obfito�ci.

6) dni i tygodnie modlitw w intencjach Ko�cio³a i �wiata:
� niedziela misyjna,

WE
�Ustanowiê ciê �wiat³o�ci¹ dla pogan, aby moje zbawienie dotar³o a¿ do
krañców ziemi�. To mówi Bóg do ka¿dego z nas. Do niektórych za�
zwraca siê w szczególny sposób. Tych ludzi nazywamy misjonarzami.
W t¹ w³a�nie niedzielê wspominamy ich po�wiêcenia i trudy. Dzisiejsza
niedziela to niedziela misyjna. Nasz¹ modlitwê ofiarujmy wiêc w intencji
misji i misjonarzy.

� dni modlitw o pokój,
� tydzieñ modlitw o jedno�æ chrze�cijan,

WE, Oktawa modlitw o zjednoczenie chrze�cijan, III niedziela zwyk³a �C�38

�w. Pawe³ wzywa dzi� do jednomy�lno�ci i unikania za wszelk¹ cenê
roz³amu. Takie wezwanie jest zawsze aktualne, ale szczególnej wymo-
wy nabiera w dniach, kiedy prze¿ywamy Oktawê mod³ów o zjednocze-
nie chrze�cijan. Wypada nam przeto zastanowiæ siê nad tym, czy rze-
czywi�cie budujemy jedno�æ, zw³aszcza w obcowaniu z braæmi. Pamiê-
tajmy jednak, ¿e warunkiem budowania jedno�ci w sobie i jedno�ci
z drugimi jest zachowanie w ¿yciu prawa ewangelicznego. Wymaga to
od nas nieraz nawet du¿ego wysi³ku, ale stale jeste�my wspomagani
przez Chrystusa, który jest nasz¹ �wiat³o�ci¹ i moc¹.

� o powo³ania,
� o urodzaje,
� za dzieci, m³odzie¿ i wychowawców,

37 Komentarz ten ilustruje tak¿e sposób ³¹czenia okoliczno�ci.
38 E. Sztafrowski, Wprowadzenie do Mszy �w. niedzielnych i �wi¹tecznych, Warszawa 1982,
s 238.
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� o ¿ycie chrze�cijañskie rodzin,
� tydzieñ mi³osierdzia,
� tydzieñ trze�wo�ci.

WE, Tydzieñ trze�wo�ci, I Niedziela Wielkiego Postu �A�,
Obchodzimy dzi� I niedzielê Wielkiego Postu. Charakter tego okresu zna-
komicie oddaj¹ s³owa: �Nawracajcie siê i wierzcie w Ewangeliê�. W �ro-
dê popielcow¹ rozpocz¹³ siê tydzieñ trze�wo�ci. Dlatego niech nasze
nawrócenie objawia siê walk¹ z na³ogami, z wadami osobistymi i naro-
dowymi.

� inne, podane w diecezjalnym �Kalendarzu liturgicznym�39

7) wa¿ne wydarzenia z ¿ycia miejscowej wspólnoty np. rekolekcje
parafialne

8) formularz Mszy �w., a wiêc antyfony na wej�cie, na komuniê,
kolektê, modlitwê nad darami i modlitwê po komunii.

9) Czasami wskazane jest uwzglêdnienie kilku okoliczno�ci wa¿-
nych dla danego zgromadzenia. £¹czenia motywów w komenta-
rzu jednocz¹cym mo¿na dokonaæ na kilka sposobów:
� po prostu zwracamy uwagê na ich wspólne cechy, np.:

1 pi¹tek miesi¹ca, XXII tydzieñ zwyk³y i pocz¹tek pracy formacyjnej Ruchu
�wiat³o�¯ycie,
WE, wspólny motyw � wynagrodzenie

W pierwszy pi¹tek miesi¹ca pragniemy wynagrodziæ Naj�wiêtszemu
Sercu Pana Jezusa grzechy ca³ego �wiata. Równocze�nie modlimy siê
w intencji wci¹¿ zabijanych w naszej ojczy�nie dzieci nienarodzonych.
Dzieñ dzisiejszy rozpoczyna te¿ pracê ruchu �wiat³o�¯ycie w naszej
parafii. Umocnieni t¹ Naj�wiêtsz¹ Ofiar¹, nieustannie wynagradzajmy
Jezusowi za grzechy i niedoskona³o�ci, aby �ludzie uwa¿ali nas za s³ugi
Chrystusa�.

� ukazujemy równolegle ró¿ne okoliczno�ci, które musimy uj¹æ.

16 V � wspomnienie �w. Andrzeja Boboli i dzieñ modlitw za Ojca �w.,
WE, niezbêdnym ³¹cznikiem jest tu motyw wstawiennictwa

Ko�ció³ wspomina dzi� �w. Andrzeja Bobolê, mêczennika. By³ to cz³o-
wiek, który nawet za cenê ¿ycia nie wyrzek³ siê Chrystusa. Ca³e jego
¿ycie by³o wielkim wyznaniem wiary. Niech przyk³ad tego �wiêtego umac-
nia nas na w wierno�ci Chrystusowi.
Do naszych intencji, z którymi tu przychodzimy, do³¹czmy równie¿ za
wstawiennictwem patrona dnia dzisiejszego pro�bê o ³aski i b³ogos³a-
wieñstwo dla Ojca �w.

39 Np. A. Grzelak (red.), Kalendarz liturgiczny Archidiecezji Gnie�nieñskiej na rok 1997,
Gniezno 1996
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10) Inne znaczenie zwrotu �jedno�æ tematyczna� polega na tym, ¿e
komentarz przygotowuje 1 osoba albo zespó³ �wiadomy tego
jakie tre�ci ma ukazaæ. Unika siê wtedy powtórzeñ, komentarz
jest spójny, mo¿liwa jest realizacja planu wychowania liturgicz-
nego poprzez komentarz (szerzej o tym w Rozdziale 13).

2. Poprawno�æ komentarza z punktu widzenia psychologii
Komentator musi uwzglêdniaæ tak¿e podstawowe zasady psychologii,

w my�l których komentarz liturgiczny powinien byæ: krótki i zwiêz³y, zro-
zumia³y i komunikatywny, wnosz¹cy co� nowego, trze�wy i przejrzysty.
Nie powinno byæ tak¿e komentarzy do zbyt wielu momentów liturgii.

a. Krótki, zwiêz³y � to jest bardzo czêsto podkre�lane w dokumentach
przy u¿yciu ró¿nych zwrotów, np.: �paucisque verbis�40, �monitio-
nes breves�41. Komentarz nie maj¹ siê przemieniaæ w kazanie albo
w homiliê � �maj¹ byæ zatem krótkie i trzeba unikaæ wielomów-
stwa, które nu¿y�42.
Nale¿y jednak unikaæ pisania zbyt krótkich komentarzy. Przestaj¹
byæ one wówczas informatywne i zamieniaj¹ siê w �sentencje
m¹dro�ciowe� czêsto w¹tpliwej warto�ci. Poni¿ej dwa przyk³ady:

LS
Kto nie s³ucha najpierw Boga, ten nie ma ludziom nic do powiedzenia.

CZ, II Niedziela Wielkiego Postu �C�
Bóg zawar³ z cz³owiekiem przymierze, którego ostatecznym celem ma
byæ zbawienie wieczne.

b. Uwagi winny byæ nieliczne � to znaczy nie na zbyt wiele momen-
tów w liturgii. Proponujê, by � z wyj¹tkiem uzasadnionych przy-
padków np. Wigilia Paschalna � nie stosowaæ go wiêcej ni¿ 5 razy
w ci¹gu liturgii.

c. Zrozumia³y, komunikatywny � komentator liturgiczny musi znaæ
zgromadzenie, wiedzieæ jakie zwroty stosowaæ, by by³y one zrozu-
mia³e. Warto zawsze � niezale¿nie do tego czy kto� komentarz spraw-
dza czy nie � przeczytaæ komentarz komu�, kto mo¿e byæ reprezen-
tantem zgromadzenie, dla którego przeznaczony jest komentarz
i zapytaæ czy i jak go rozumie (szerzej o tym w Rozdziale 5 � Popra-
wianie komentarzy).

d. Wnosz¹cy co� nowego; istotn¹ cech¹ jest spe³nianie funkcji: �inter-
pretari� (Ims 96c) tj. t³umaczenie, obja�nianie, wprowadzanie, pod-

40 Ims 96.
41 KL 35,3.
42 Ep 14.
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sumowywanie, podkre�lanie (WLM 42) � komentarz nie ma zawieraæ
sloganów ani nie ma opowiadaæ o rzeczach oczywistych.

WE
Szczególnym spotkaniem z Chrystusem jest Eucharystia. Prze¿yjmy j¹
wiêc �wiadomi obecno�ci Jezusa Chrystusa43.

DA
Sami z siebie nic nie mo¿emy Jezusowi ofiarowaæ; nie ma takich rze-
czy, czynów, którymi mogliby�my Mu zap³aciæ za to, co nam wy�wiad-
czy³. Uni¿my wiêc teraz nasze serca i z pokor¹ poddajmy siê dzia³aniu
Jego ³aski, przyjmuj¹c to wszystko, czym nas obdarzy44.

e. Trze�wy i przejrzysty � �sobrietate, perspicuae� (Ims 96) � nale¿y
unikaæ zbytniego ¿aru, wzlotów serca, ukazywania w³asnych prze-
my�leñ.
1) Dominacja w³asnych przemy�leñ

CZ, XXIX Niedziela zw. �B�
¯yjemy z kim� d³ugie lata, ufamy mu, omawiamy z nim wszystko, co
nas interesuje, niepokoi, z czym wi¹¿emy nasze nadzieje. I oto nagle
stwierdzamy: ten cz³owiek w³a�ciwie nigdy nas nie rozumia³, wcale nie
my�li i�æ razem z nami, nasz¹ drog¹. Jakie to gorzkie do�wiadczenie!
Taki bolesny zawód sprawili Jezusowi Jego uczniowie. Ale i my stale
dostarczamy Jezusowi takich rozczarowañ. I jest rzecz¹ nie do pojêcia:
On nas kocha mimo wszystko!45

2) Zbyt skomplikowane rozwa¿anie, zatarcie przejrzysto�ci.

PO
Id�, po³am z potrzebuj¹cym chleb rado�ci, mi³o�ci i pokoju, poniewa¿
dawanie jest ¿yciem, ale b¹d� uczciwy w stosunku do siebie i przestañ
dawaæ wtedy, gdy Bóg przestanie dawaæ tobie46.

43 Wszystko o czym mówi ten tekst jest oczywiste; komentarz w takim kszta³cie nic nowego
nie wnosi - jest zatem niepotrzebny.
44 Pierwsze zdanie podaje prawdê oczywist¹. Drugie: �le oddaje sens obrzêdu.
45 Komentarz ten oddaje stan duszy jego autora, jest zbyt subiektywny.
46 Autor komentarza rozumowa³ tu, ¿e s³uchacz wie, i¿ Bóg nie przestaje obdarowywaæ
cz³owieka i zinterpretuje to poprawnie. Skoro bowiem Bóg zawsze darzy cz³owieka swoj¹
³ask¹, to i cz³owiek winien nieustannie obdarowywaæ swoich braci. Rozwa¿anie takie jest
jednak zbyt skomplikowane. Aby to zilustrowaæ u¿yjemy notacji matematycznej. Przy za³o-
¿eniu, ¿e zdanie p = ty dajesz, q = Bóg daje, rozumowanie bêdzie wygl¹da³o nastêpuj¹co:
[(~p< = >~q)/\ q] = >p. Tymczasem w komentarzu nie mo¿e byæ niedomówieñ. Komentarz
sam w sobie nie mo¿e staæ siê przedmiotem rozwa¿añ. Wnioskowanie w komentarzu powin-
no byæ proste, na zasadzie implikacji: je¿eli  ... to..., np.: �Je�li Bóg tak nas umi³owa³, to i my
winni�my siê wzajemnie mi³owaæ� (zob. 1 J 4,11).
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3) Wielkim nietaktem jest zak³adanie nieprzygotowania s³uchaczy.

OJ
Czy naprawdê pragniesz przyj�cia Królestwa Bo¿ego, spe³nienia woli
Bo¿ej? Przecie¿ wypowiadaj¹c te s³owa, równocze�nie zaprzeczasz
innym. Zauwa¿, ¿e przecie¿ nie potrafisz przyj¹æ z pokor¹ chleba po-
wszedniego, o który wo³asz, nie potrafisz równie¿ wybaczaæ.

4) Wykazywanie monotonii w liturgii nu¿y s³uchacza

WE, Zes³anie Ducha �wiêtego.
Tyle Mszy �w. widzia³e�, w tylu uczestniczy³e�. Na pamiêæ znasz wszyst-
kie s³owa, które wypowiesz, czy które us³yszysz. Ale nie musisz zatrzy-
mywaæ siê tylko na tym. Mo¿esz za tymi s³owami zobaczyæ Boga.
A wtedy naprawdê prze¿yjesz tê Mszê �w.

3. Literacka poprawno�æ komentarza
a. Przygotowany na pi�mie � wg Ims 96 �scripto preparatae�, a to dla

nastêpuj¹cych racji:
� umo¿liwia realizacjê postulatu �starannego przygotowania� (dili-

genter paratae)47 przez pobudzenie komentatora do refleksji
� pozwala wytyczyæ i zrealizowaæ w komentarzu plan wychowania

liturgicznego
� �wiadczy to o powa¿nym traktowaniu liturgii i wiernych
� zapobiega � wolnej twórczo�ci�
� sprzyja zwiêz³o�ci komentarza, pozwala unikn¹æ powtórzeñ
� eliminuje nieporadno�æ i chaos wypowiedzi
� pozwala na eliminacjê zdenerwowania48

Uwaga!
1) Je�li komentarz ma wypowiadaæ kap³an to mo¿e uczyniæ to ¿y-

wym s³owem (jest to zalecane w komentarzu na rozpoczêcie),
nie zwalnia to jednak z uprzedniego przygotowania na pi�mie49.

2) �Przygotowywanie komentarza powinno byæ stawiane na równi
z przygotowywaniem homilii, kazania�50.

47 WLM 15.
48 �Bez napisanego komentarza nie ma prawdziwego komentatora. Pojawia siê raczej w
�wi¹tyni pirat liturgiczny, zaskakuj¹cy niespodziankami i niszcz¹cy modlitewne skupienie
oraz religijn¹ atmosferê. £agodniej mówi¹c, bêdzie to niepo¿¹dany w�ród czynno�ci religij-
nych intruz, powtarzaj¹cy siê banalno�ci¹ swych p³ytkich sformu³owañ� - zob. H. Boliñski,
Tekst komentarza liturgicznego, dz. cyt.
49 Por. W. Danielski, Struktura celebracji Mszy �w. i uczestnictwa wiernych, w: B. Nadolski
(red.), Msza³ ksiêg¹ ¿ycia chrze�cijañskiego, Poznañ 1994, s 424.
50 Zob. H. Boliñski, Tekst komentarza liturgicznego, dz. cyt.
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3) Nale¿y pamiêtaæ, ¿e komentarz � choæ powinien byæ napisany �
jest przeznaczony do wyg³oszenia i nale¿y stosowaæ do niego
regu³y stosowne do mowy ni¿ do s³owa pisanego.

b. Napisany stylem prostym i religijnym. Nale¿y unikaæ nonszalancji,
wulgaryzmów51.

c. Zmienny, ró¿norodny � w zwi¹zku z tym, nie wolno stosowaæ stale
tych samych komentarzy bezkrytycznie korzystaj¹c z gotowych
wzorów � trzeba pamiêtaæ, ¿e jednostajno�æ nu¿y s³uchaczy.

d. Zachêty maj¹ mieæ formê osobow¹ (1 osoba liczby mnogiej np. �pa-
miêtajmy�)52.

Wykonanie  komentarza liturgicznego

Najlepsze nawet przygotowanie komentarza liturgicznego mo¿e pój�æ
na marne je�li nie bêdzie on w odpowiedni sposób wykonany53.
1. Liczba komentatorów podczas liturgii.

Jedno z podstawowych pytañ na temat wykonania komentarza litur-
gicznego dotyczy zagadnienia ilu komentatorów liturgicznych mo¿e po-
s³ugiwaæ podczas danej liturgii. Wydaje siê, ¿e mo¿na tu zastosowaæ zasa-
dê analogiczn¹ do OWMR 71, która mówi, ¿e o ile jest to mo¿liwe to
poszczególne lekcje powinno czytaæ kilku lektorów. Uzasadnienia tej za-
sady mo¿na siê dopatrywaæ w OWMR 58, �aby w ten sposób w samym
porz¹dku akcji liturgicznej ukazywa³ siê Ko�ció³ ze sw¹ struktura ró¿nych
�wiêceñ i pos³ug�. Nale¿y zatem s¹dziæ, ¿e je�li jest kilka komentarzy li-
turgicznych, to mo¿e je przeczytaæ kilku komentatorów liturgicznych (nie
tylko kap³an i �wiecki ale kap³an i kilku �wieckich)54.
2. Miejsce, z którego jest wykonywany komentarz liturgiczny

a. je�li komentarz liturgiczny wypowiada kap³an to czyni to z miejsca,
w którym jest podczas obrzêdu, do którego odnosi siê komentarz.
Bêdzie to zwykle miejsce przewodniczenia i o³tarz.

b. je�li komentarz wypowiada �wiecki, to ma to czyniæ �z odpowied-
niego miejsca� � komentator liturgiczny czytaj¹c komentarz winien
mieæ przed sob¹ wiernych ale nie powinien czytaæ z ambony, bo nie
g³osi s³owa Bo¿ego (OWMR 105 b). Jest to konsekwencj¹ zasady,

51 Directoire, nr 89.
52 Szczegó³owe uwagi na ten temat zawiera rozdzia³ 10 � Komentarz jako gatunek literacki.
53 Zob. H. Boliñski, Tekst komentarza liturgicznego, dz. cyt.
54 W niektórych �rodowiskach jest to powszechn¹ praktyk¹, np. w Ruchu �wiat³o�¯ycie.
Wyrazem tego s¹ zaproszenia do podjêcia pos³ug liturgicznych podczas Kongregacji Odpo-
wiedzialnych Ruchu �wiat³o�¯ycie w Czêstochowie w latach 1994�2004, np. Pos³ugi litur-
giczne, XXII Kongregacja Odpowiedzialnych Ruchu �wiat³o�¯ycie, Jasna Góra, 28.02�
2.03.1997, mps.
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¿e miejsce, z którego jest spe³niana funkcja liturgiczna wskazuje na
znaczenie tej funkcji. Najlepiej te¿ gdy komentator ma oddzielny
mikrofon. Mo¿e on te¿ czytaæ komentarz korzystaj¹c z mikrofonu,
którego u¿ywa schola (oczywi�cie tylko wtedy, gdy schola jest
w pobli¿u prezbiterium).

3. Czas wypowiadania komentarza liturgicznego
a. Czas ten jest okre�lony przy pomocy zwrotu �tempore opportuno� �

oznacza to, i¿ komentarz ma poprzedzaæ (np. Liturgia S³owa) albo
towarzyszyæ (np. procesja z krzy¿em podczas liturgii Wielkiego Pi¹t-
ku) czynno�ci, do której siê odnosi. To poprzedzanie nie mo¿e byæ
doprowadzone do absurdu np. mówienie o komunijnym Amen przy
rozpoczêciu Mszy �w.55

b. Zwrot �tempore opportuno� mo¿na te¿ rozumieæ w ten sposób, ¿e
zadaniem komentarza jest t³umaczenie tego, co aktualnie w danym
zgromadzeniu t³umaczenia wymaga. �«Odpowiedni czas» wyzna-
czaj¹ komentatorowi sami wierni�56.

c. Inne wreszcie rozumienie odpowiedniego czasu mówi, ¿e komenta-
torka musi zaczekaæ na wiernych, np. w komentarzu przed czyta-
niami a¿ wszyscy usi¹d¹ i a¿ zapadnie cisza.

4. Strój komentatora liturgicznego
W liturgii strój wskazuje na pos³ugê pe³nion¹ przez dan¹ osobê. Ko-

mentarza nie powinien czytaæ lektor w albie, bo pos³uga komentatora jest
pos³ug¹ spe³nian¹ poza prezbiterium57, a alba jest strojem s³u¿by liturgicz-
nej w prezbiterium. Komentator liturgiczny powinien nosiæ strój, który
jest w danym regionie uwa¿any za od�wiêtny.
5. Nale¿y tak¿e dbaæ o wygl¹d zewnêtrzny kartki, z której siê czyta ko-
mentarz, najlepiej, gdy w³o¿y siê j¹ miêdzy sztywne ok³adki.
6. Nie wolno tak¿e czytaæ sobie komentarza po cichu podczas liturgii. Na
przygotowanie tekstu jest czas wcze�niej.
7. Szczególn¹ uwagê nale¿y zwróciæ na sposób czytania komentarza (dyk-
cja),

a. Aby komentarz by³ �dobrze odczytany� (OWMR 18) nale¿y dosto-
sowaæ g³os do rodzaju tekstu, a zatem:
� g³os powinien byæ spokojny58

55 H. Boliñski, Tekst komentarza liturgicznego, dz. cyt.
56 Tam¿e.
57 Zob. OWMR 105 b.
58 Wg Ims 96 komentarz ma byæ odczytany �voce moderata�, poniewa¿ komentator sugeru-
je, podsuwa, wyja�nia, a nie proklamuje, nie przewodniczy, nie modli siê za wszystkich. Nie
nale¿y tak¿e stosowaæ szeptu ani pó³szeptu ani innych efektów recytatorskich jak w melode-
klamacji, zob. F. Blachnicki, Komentator, dz. cyt.
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59 Ims 96.
60 S. Czerwik, Komentator i komentarz w odnowionej liturgii, dz. cyt.

� s³owa komentarza nie mog¹ górowaæ nad modlitwami celebransa
(�orationibus... numquam superponantur�59). Chodzi o to, by
by³o podkre�lone, ¿e komentarz pe³ni rolê s³u¿ebn¹.

� ton winien byæ �dyskretny, informacyjny, wzywaj¹cy, refleksyjny�60

b. Szczegó³owe uwagi na ten temat s¹ podane w Rozdziale 12.
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Rozdzia³ 4

Podzia³ komentarzy,
pomoce w pisaniu komentarza

Cel:
Ukazanie ró¿nych kryteriów podzia³u komentarza przydatnych
w jego formu³owaniu. Punktem wyj�cia do poni¿szych rozwa¿añ s¹
m.in. in. wprowadzenia podane w �Obrzêdach pokuty� (zob. Roz-
dzia³ 7 � Komentarze zawarte w ksiêgach liturgicznych). Dobre zro-
zumienie na czym polegaj¹ ró¿nice pomiêdzy komentarzami pomaga
w ich pisaniu i poprawianiu. St¹d te¿ po³¹czono w tym rozdziale za-
gadnienia ogólnego podzia³u komentarzy, ich pisania i poprawiania.

I Podzia³ komentarzy liturgicznych

Wstêp
Istnieje wiele ró¿nych podzia³ów komentarza liturgicznego. Zdaniem

autora niniejszej pracy daj¹ siê one miêdzy sob¹ uzgodniæ, poniewa¿ uj-
muj¹ one ró¿nice i podobieñstwa miêdzy komentarzami liturgicznymi na
wielu p³aszczyznach.

Ró¿nice miêdzy komentarzami liturgicznymi wynikaj¹ po pierwsze z
tego, ¿e mog¹ je wyg³aszaæ ró¿ne osoby. Po drugie � ró¿ni¹ siê tym do
jakiej grupy osób s¹ kierowane. Po trzecie � tym czy maj¹ charakter wpro-
wadzeñ czy wezwañ. Po czwarte tym czy ich zadaniem jest wprowadzenie
w obrzêd czy w my�l dnia. Po pi¹te tym do jakiego momentu liturgii siê
odnosz¹. Po szóste � tym w jakiej sytuacji znajduje siê wspólnota litur-
giczna, do której odnosi siê komentarz.
Ka¿dy z komentarzy nale¿¹cych do ró¿nych grup odznacza siê specyficz-
nymi cechami, które poni¿ej wymieniono.
1. Podzia³ ze wzglêdu na osobê formu³uj¹c¹ komentarz:

a. Wypowiadany przez kap³ana � g³ównego celebransa61

61 Zob. przyk³ady zawarte w ksiêgach liturgicznych np. Msza³ Rzymski,  s 14', 106-107, 151,
167, 181, 183.
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� mo¿e zawieraæ zwrot �Drodzy bracia i siostry�
� komentarz po pozdrowieniu mo¿e przechodziæ we wprowadzenie

do aktu pokuty
� pog³êbia jedno�æ miêdzy przewodnicz¹cym a zgromadzonym lu-

dem.
b. wypowiadany przez innego kap³ana �np. gdy liturgii przewodniczy

go�æ, przypu�æmy misjonarz. W tym wypadku wydaje siê rzecz¹
w³a�ciw¹, ¿e komentatorem na pocz¹tku Mszy �w. bêdzie proboszcz,
gospodarz danej �wi¹tyni, który w ramach swego wprowadzenia
przedstawi i przywita go�cia, jako cz³onka tej samej rodziny Bo¿ej
i powierzy mu przewodniczenie Eucharystii. Podobna sytuacja mo¿e
byæ podczas prymicji, wizytacji biskupiej i w innych okoliczno-
�ciach�62.

c. wypowiadany przez diakona � OWMR 61 w³a�nie diakonowi pole-
ca podawanie wskazówek dotycz¹cych gestów i postaw cia³a. Dia-
kon zwraca siê do wiernych w 2 osobie liczby mnogiej � wg wzo-
rów z Msza³u: �Przeka¿cie sobie znak pokoju�, �Id�cie w pokoju
Chrystusa�.

d. wypowiadany przez inn¹ osobê (minister idoneus wg OWMR 29)
tj. przez komentatora. Nale¿y tu pamiêtaæ, ¿e komentator zwraca siê
do wiernych w 1 osobie liczby mnogiej (odnosz¹c komentarz rów-
nie¿ do siebie).

2. Podzia³ ze wzglêdu na to dla jakiej grupy wiernych jest przeznaczony
dany komentarz.
�Obrzêdy pokuty�63 rozró¿niaj¹:

a. komentarz dla dzieci � jest on bardziej bezpo�redni, �cieplejszy�,
mo¿e zawieraæ zwrot �Drogie dzieci� (nr 46).

b. dla m³odzie¿y (nr 55)
c. ogólny (bez podania wieku � nale¿y siê domy�laæ, ¿e dla doros³ych).

3. Podzia³ na wprowadzenia i wezwania
Czêsto pojawia siê pytanie czy komentarze liturgiczne maja po prostu

wprowadzaæ w jaki� obrzêd czy te¿ wzywaæ do przyjêcia okre�lonej po-
stawy. Problem ten mo¿na ³atwo rozwi¹zaæ je¿eli przyj¹æ podzia³ na ko-
mentarze w formie wprowadzeñ i wezwañ.

Nazwy �wprowadzenia� i �wezwania� s¹ t³umaczeniami okre�leñ ko-
mentarza liturgicznego zawartymi w ksiêgach liturgicznych. Polskie s³o-
wo �wprowadzenie� oddaje ³aciñskie �monitio�, �admonitio�, �explica-

62 Szko³a komentatorki, Teczka III B, ss. 25 - 31.
63 Przyk³ady zawarto w rozdziale 8 Komentarze zawarte w ksiêgach liturgicznych.
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tio�, �intruductio�64. Natomiast s³owo �wezwanie� jest t³umaczeniem ³aciñ-
skiego �invitatio�65.

Do wprowadzeñ nale¿¹ komentarze: na rozpoczêcie (po pozdrowie-
niu), na zakoñczenie (przed Pan z wami), przed czytaniami i przed pre-
facj¹ (ten ostatni wprowadza do Modlitwy Eucharystycznej). Do wezwañ
natomiast zalicza siê wezwanie do aktu pokuty, do Modlitwy Pañskiej i do
znaku pokoju66.
4. Zale¿nie od tego co przede wszystkim chcemy wyja�niæ, w co wprowa-
dziæ: w my�l dnia czy w sam obrzêd. Przydatny jest tu podzia³ na komen-
tarz jednocz¹cy i inicjacyjny)67.

a. komentarz jednocz¹cy68

Jego celem jest:
� przede wszystkim: zjednoczenie wiernych we wspólnotê eucha-

rystyczn¹.
� ukazywanie stosunku danej czê�ci liturgii do ca³o�ci,
� uwypuklenie my�li przewodniej liturgii.
Do tej grupy zalicza siê zwyczajnie (jak zobaczymy dalej nie za-
wsze tak musi byæ np. czasami przed lit. s³owa mo¿e byæ komentarz
inicjacyjny) komentarz:
� po pozdrowieniu,
� przed czytaniami,
� prefacj¹
� rozes³aniem.
A oto przyk³ad:

CZ, sobota II tygodnia Adwentu
Dzisiejsza liturgia s³owa ukazuje nam postaæ �w. Jana Chrzciciela, któ-
ry przyszed³ jako nowy Eliasz przygotowywaæ drogê Panu. Do tego dzie³a
i my jeste�my wezwani, aby�my w swoim ¿yciu i dzia³aniu wskazywali
na Chrystusa.

b. Komentarz inicjacyjny.
�Narodzi³ siê oficjalnie z chwil¹ wydania (...) instrukcji Kongrega-
cji Obrzêdów o muzyce sakralnej i liturgii z dnia 3 wrze�nia 1958�69.

64 OWMR 31, CE 116, Ims 96, CE 132.
65 OWMR 50, 105 b, 185.
66 F. Blachnicki (red.), Materia³y pomocnicze do wyk³adów z liturgiki, Lublin 1970, s 118.
Zob. te¿ Krêgi liturgiczne do czytañ roku A, �wiat³o-¯ycie 1983, s 76-77.
67 Nazwy zaproponowane przez S. Hartlieba: Komentarz liturgiczny wg IGMR ,w: Szko³a
komentatorki, Teczka III B, s 25.
68 Jest zawarty w konkretnych ramach dopiero w OWMR, a wiêc w r. 1969, zob.: OWMR
11, 21, 29, 61, 68, 86.
69 Por. F. Blachnicki, Komentator ,dz. cyt., H. Naak, Komentarz liturgiczny, Msza �wiêta,
1970, 201-203,  S. Szczepaniec i in., Komentarze inicjacyjne na Eucharystiê, s 3-6.



42

Cel � ukazuje sens danego obrzêdu i weñ wprowadza. Mo¿e doty-
czyæ ka¿dego momentu liturgii.
Warto go stosowaæ w grupach formuj¹cych siê, s³abiej przygotowa-
nych np. dla dzieci przed I Komuni¹ �w., w czasie rekolekcji. Nale-
¿y tu podkre�liæ, ¿e o ile w komentarzu jednocz¹cym mo¿na podaæ
intencjê wspólnej modlitwy � o tyle w komentarzu inicjacyjnym
jest to niedopuszczalne.
A oto przyk³ad:

PO
Chrystus wprowadza³ pokój nie cofaj¹c siê przed cierpieniem. Uczest-
nicz¹c w Obrzêdzie Pokoju módlmy siê, aby�my jak nasz Zbawiciel
potrafili wprowadzaæ pokój w swoich �rodowiskach nie dbaj¹c o trudno-
�ci70.

Do tej grupy komentarzy zalicza siê m.in.:
� komentarz przed procesj¹ z darami,
� przed znakiem pokoju,
� na Komuniê �w.,

KOM
Rozpoczyna siê procesja komunijna. nasze zjednoczenie z Panem do-
konuj¹ce siê we wspólnocie. Aby nasza jedno�æ by³a pe³na, ustawmy
siê zaraz za ministrantami �wiat³a w procesji komunijnej. Wyrazem na-
szej czci dla Chrystusa niech bêdzie przyklêkniêcie przed przyjêciem
Go w Komunii �wiêtej71.

� przed szczególnymi obrzêdami np. procesja do Grobu Pañskiego
w Wielki Pi¹tek

� inne; w Liturgii nie ma niewa¿nych szczegó³ów.
Mog¹ istnieæ tak¿e komentarze mieszane: jednocz¹co�inicjacyjne.

LS, �roda IV tygodnia Wielkiego Postu
Rozpoczyna siê liturgia s³owa � jedna z dwu g³ównych czê�ci Mszy �w.
Podczas jej trwania s³uchamy tego, co Bóg mówi do ka¿dego z nas.
Dzisiaj us³yszymy Bo¿e obietnice, które spe³niaj¹ siê w Chrystusie. Nasz

70 Celem tego komentarza jest podanie motywów do wezwania �Przeka¿cie sobie znak po-
koju�, a nie wezwanie do modlitwy.
71 Zob. Instrukcja Kongregacji Obrzêdów, O kulcie tajemnicy eucharystycznej, Eucharisti-
cum misterium, z 25 maja 1967 r., nr 34 b: �Gdy wierni przyjmuj¹ Komuniê �wiêt¹ klêcz¹c,
nie nale¿y od nich domagaæ siê innego znaku szacunku wzglêdem Naj�wiêtszego Sakra-
mentu, poniewa¿ samo uklêkniêcie wyra¿a adoracjê.
Je¿eli za� przyjmuj¹ Komuniê �w. stoj¹co, usilnie zaleca siê, a¿eby podchodz¹c procesjonal-
nie, wyrazili nale¿ny szacunek przed przyjêciem Sakramentu, w odpowiednim miejscu i cza-
sie, by nie zak³ócaæ podchodzenia i odchodzenia wiernych.�
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Pan daje nam ¿ycie wieczne, o ile w Niego wierzymy. Radujmy siê, bo
�Bóg jest wspania³y, pe³en mi³osierdzia�72.

3. W jaki konkretnie moment liturgii chcemy wprowadziæ. Podzia³ we-
d³ug �Komentarzy inicjacyjnych na Eucharystiê�, ks. Stanis³aw Szczepa-
niec:

a. wprowadzanie w jak¹� szczegó³ow¹ czê�æ Mszy �w. Mo¿na ukazaæ
tu ka¿dy szczegó³ celebracji.

b. komentarz wprowadzaj¹cy w trzy centralne tajemnice Eucharystii:
liturgiê s³owa (przed 1 czytaniem), liturgiê ofiary (przed procesj¹
z darami) i liturgiê uczty (przed Ojcze nasz). Te trzy komentarze
nale¿¹ do komentatorki, natomiast wprowadzenie do liturgii i pod-
sumowanie przed rozes³aniem wypowiada celebrans.

Te dwa sposoby s¹ komplementarne, nie wykluczaj¹ siê, choæ podczas
danej Mszy �w. powinny byæ stosowane konsekwentnie w celu zachowa-
nia jednakowego charakteru komentarza. �Brakiem takiej równowagi by-
³oby np. wyg³oszenie przed liturgi¹ s³owa, przed liturgi¹ ofiary oraz przed
znakiem pokoju. Te dwa pierwsze maj¹ bowiem bardziej ogólny charak-
ter. Kieruj¹ uwagê uczestników na ca³o�æ liturgii s³owa i ca³o�æ liturgii
ofiary. Ten trzeci natomiast zatrzymuje siê na jednym, szczegó³owym
wydarzeniu, stanowi¹cym czê�æ liturgii uczty. Zamazuje to w pewnym
stopniu przejrzysto�æ celebracji. Lepiej wiêc w czasie Mszy �w. zachowaæ
jeden rodzaj komentarzy�73.
5. W jakiej sytuacji znajduje siê wspólnota

Przyk³adem mog¹ tu byæ komentarze dla chorych w dodatku do �Ob-
rzêdów pokuty�. Inny bêdzie te¿ komentarz dla prze¿ywaj¹cych rekolek-
cje, inny dla pielgrzymów d¹¿¹cych na Jasn¹ Górê, inny dla diakonów
przygotowuj¹cych siê do przyjêcia sakramentu kap³añstwa etc.
7. Szczególnym modelem katechezy liturgicznej jest ³¹czenie wprowa-
dzeñ mistagogicznych przed liturgi¹ z komentarzami stosowanymi pod-
czas liturgii. W ten sposób mo¿na wprowadzaæ w znaczenie tak znaków
liturgicznych, jak i w liturgiê dnia. Przyk³ady na Mszê �wiêt¹ dla m³o-
dzie¿y:

PL., Wprowadzenie mistagogiczne w liturgiê eucharystyczn¹, IV Niedziela
Wielkiego Postu, �B�

Liturgia Eucharystyczna obok Liturgii S³owa stanowi najwa¿niejsz¹ czê�æ
Mszy �wiêtej. Rozpoczyna siê obrzêdem przygotowania darów a koñ-
czy doksologi¹: �Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie�.

72 Powy¿szy komentarz zarówno wprowadza w liturgiê s³owa (komentarz inicjacyjny) jak
i podaje my�l dnia (komentarz jednocz¹cy). By³ wykorzystany podczas rekolekcji VIII klas.
73 S. Szczepaniec i in., Komentarze inicjacyjne na Eucharystiê, dz. cyt., s 5.
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Podczas niektórych Mszy �wiêtych widzimy dary chleba i wina niesio-
ne do o³tarza w procesji. W ten sposób znak przygotowania darów staje
siê bardziej czytelny. Spo�ród wszystkich obecnych na liturgii wychodz¹
osoby, które w imieniu ca³ego zgromadzenia, w imieniu nas wszystkich
nios¹ dary ofiarne. Ten obrzêd wzywa nas do przyjêcia ofiarnej postawy
Chrystusa, do pe³nienia we wszystkim woli Bo¿ej. Wyra¿a to postawa
stoj¹ca podczas procesji. Przygotowanie darów stanowi tak¿e wezwa-
nie do braterskiej mi³o�ci. Jej wyrazem jest tak¿e dar pieniê¿ny � na
rzecz Ko�cio³a przez ma³e i du¿e �K�. Aby �ci�lej zaznaczyæ zwi¹zek
sk³adki z przygotowaniem darów na czas zbierania ofiar pieniê¿nych
usi¹dziemy, by wszystkie dary: chleb, wino i woda i to, co ofiarujemy
z w³asnej kieszeni znalaz³o siê w jednej procesji.
Chleb jest symbolem zgromadzenia, które staje siê jedno: zebrane z wie-
lu osób jak chleb staje siê jeden z wielu ziaren. Oznacza te¿ ¿ycie, ra-
do�æ, syto�æ i szczê�cie. Symbolizuje nasz¹ pracê. Wino to rado�æ, przy-
jemno�æ, �wiêtowanie ale te¿ i trud, cierpienie. Mieszanie wody i wina to
symbol dwu natur Chrystusa, zjednoczenia Pana z lud�mi.
Po modlitwie kap³an umywa rêce co oznacza pragnienie wewnêtrzne-
go oczyszczenia. Obrzêd przygotowania darów koñczy modlitwa nad
darami.
Nastêpnie rozpoczyna siê Modlitwa Eucharystyczna. W nowym Mszale
jest ich 10 w tym 2 o tajemnicy pojednania, z których jedna dzi� bêdzie
u¿yta. Jej pocz¹tek stanowi prefacja, która wyra¿a dziêkczynienie za
wielkie dary Bo¿e. Jest 97 prefacji w u¿ywanym obecnie Mszale � uczy
nas to postawy nieustannej modlitwy i dziêkowania: �W ka¿dym po³o¿e-
niu dziêkujcie� (1 Tes 5, 18). Po prefacji nastêpuje �piew ��wiêty�. Ten
hymn wys³awia najpierw Boga, potem Jego Syna � Chrystusa, zawiera
motywy adoracji Boga (�wiêty), podziwu (pe³ne s¹ niebiosa i ziemia
chwa³y Twojej), wdziêczno�ci i radosnego wychwalania (hosanna, b³o-
gos³awiony).
J¹drem Modlitw Eucharystycznych jest konsekracja która jest zawsze
jednakowa. W tym czasie klêczymy adoruj¹c Chrystusa, który na na-
szych oczach dokonuje najwiêkszego cudu. Inne czê�ci Modlitwy Eu-
charystycznej to wezwanie Ducha �wiêtego: �U�wiêæ moc¹ swojego
Ducha te dary...�, anamneza (wskazanie, ¿e sprawujemy pami¹tkê Pana
wyra¿ona ju¿ w aklamacji po przeistoczeniu), z³o¿enie ofiary i pro�ba
o jej przyjêcie, pro�by za Ko�ció³ (¿ywi i umarli).
Modlitwê Eucharystyczn¹ koñczy doksologia � �piew uwielbienia. �Przez
Chrystusa� � bo On jest jedyn¹ drog¹, �Z Chrystusem� � z Nim, kap³a-
nem Nowego Przymierza, �W Chrystusie� � w Jego Ciele Mistycznym
sk³adamy Bogu cze�æ. Amen doksologii to najwa¿niejsze �Amen� we
Mszy �wiêtej; niejako podpisujemy siê pod ca³¹ Modlitw¹ Euchary-
styczn¹ Ta doksologia mo¿e siê te¿ staæ programem naszego ¿ycia,
aktem przymierza z Bogiem.
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Komentarze liturgiczne
DA

Usi¹d�my, rozpoczyna siê obrzêd przygotowania darów. S¹ zbierane
dary pieniê¿ne, podczas gdy trwa przygotowanie o³tarza. W ten sposób
�ci�lej zostanie ukazany zwi¹zek darów ofiarnych i ofiar pieniê¿nych.
Gdy czynno�ci te zostan¹ ukoñczone wstaniemy i wyruszy procesja
z darami. W darze chleba zaniesiemy do Boga trud naszej pracy i nauki
minionego tygodnia a w darze wina � nasze cierpienia i trudy. Pro�my
Pana w sercu, by przemieni³ nasze niedoskona³e dary, aby�my stali siê
�wiêtymi na jego wzór.

MD
Modlitwa nad darami stanowi zakoñczenie przygotowania darów. Jest
przej�ciem do modlitwy eucharystycznej, ukazuje zwi¹zek miêdzy z³o-
¿onymi darami a cudem eucharystycznym: tajemniczej przemiany wina
w Krew a chleba w Cia³o. Dzisiejsza modlitwa nad darami zawiera my�l,
¿e sk³adanie ofiary z Chrystusem podczas Mszy �wiêtej nas uzdrawia,
daje nam moc do wewnêtrznej przemiany, do przemiany �wiata poprzez
modlitwê.

PF (II Wielkopostna)
Bóg obdarza nas czasem. Daje nam go, aby�my siê nawrócili, aby�my
troszczyli siê o zbawienie. Odwróæmy siê zatem od nieuporz¹dkowa-
nych przywi¹zañ, z moc¹ w³¹czmy siê w dialog prefacji.

PF (na IV Niedzielê Wielkiego Postu)
Dziêkujmy dzi� Bogu szczególnie za ³askê chrztu. Poprzez ten sakra-
ment Pan wyrwa³ nas z duchowej ciemno�ci do �wiat³a wiary. Pe³ni ra-
do�ci z moc¹ w³¹czmy siê w dialog prefacji.

PL., Wprowadzenie mistagogiczne w okres Wielkiego Postu, I Niedziela
Wielkiego Postu �B�

Okres Wielkiego Postu rozpoczynaj¹cy siê w �rodê Popielcow¹ stano-
wi czas nawrócenia � przylgniêcia na nowo do Chrystusa, zjednocze-
nia siê z Nim szczerym, odnowionym sercem.
Trwa 40 dni. Liczba ta ma wielkie symboliczne znaczenie. Wiemy, ¿e
nawi¹zuje do 40�dniowego postu Jezusa przed podjêciem dzia³alno�ci
publicznej. To jednak nie wszystko: 40 dni po Zmartwychwstaniu Jezus
ukazywa³ siê uczniom, 40 dni trwa³ potop � czas kary ale i oczyszczenia
grzesznej ludzko�ci. Podobne znaczenie ma 40�letni pobyt Izraelitów
na pustyni po wyj�ciu z Egiptu. 40 dni po�ci Eliasz, tyle¿ samo dni wy-
znacza Jonasz Niniwitom by siê nawrócili. Liczba 40 oznacza wiêc ocze-
kiwanie, przygotowanie, pokutê i post.
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Liturgia tego okresu zawiera szereg szczególnych cech. Charakter po-
kutny podkre�la brak radosnego �piewu �Chwa³a na wysoko�ci Bogu�,
�Alleluja� zostaje zast¹pione �piewem �Chwa³a Tobie, S³owo Bo¿e�.
Ornaty maj¹ kolor fioletowy: kolor powagi i nastroju pokutnego. Msza³
zawiera te¿ specjalne prefacje, wprowadzenie do Modlitwy Pañskiej,
do Obrzêdu Pokoju i uroczyste b³ogos³awieñstwa. Komentarze liturgiczne
podczas dzisiejszej Mszy �w. zwróc¹ uwagê na te momenty, aby�my
uczestnicz¹c w liturgii Wielkiego Postu lepiej j¹ rozumieli i dobrze prze-
¿yli ten czas nawrócenia i pokuty.
Pokuta dokonuje siê przez modlitwê, post, ja³mu¿nê. Chrzest stanowi
jedn¹ z g³ównych my�li tego okresu. By³ on dawniej udzielany w Wigiliê
Paschaln¹, w Wielk¹ Sobotê wieczorem. Czas Wielkiego Postu by³ okre-
sem bezpo�redniego przygotowania do niego. Otrzymali�my ten sakra-
ment w wiêkszo�ci bêd¹c dzieæmi. Teraz jest czas na pog³êbienie w
nas �wiadomo�ci tego aktu. Od momentu chrztu jeste�my w³¹czeni w
Ko�ció³, spo³eczno�æ �wiêt¹, spo³eczno�æ odkupion¹ przez Chrystusa.
Ka¿dy chrze�cijanin.

Komentarze
KOL

W czasie Przygotowania Paschalnego nie �piewa siê radosnego �Glo-
ria�. Po akcie pokuty, nastêpuje kolekta � modlitwa dnia. W dzisiejszej
kolekcie przez usta kap³ana prosimy Boga, aby pomóg³ nam prze¿yæ
Wielki Post jako czas pracy nad sob¹, jako czas naszego u�wiêcenia.

CZ
Wody chrztu �wiêtego zapowiedziane starotestamentowym potopem
oczyszczaj¹ nas z grzechu. Dzieje siê tak dziêki ofierze Zbawiciela.
Umocnieni ³askami chrztu wspó³pracujmy z ³ask¹ Bo¿¹ na drodze �wiê-
to�ci. Spójrzmy na Chrystusa, który zwyciêsko przeszed³ przez próbê
kuszenia na pustyni.

PF (I Wielkopostna)
W prefacji Ko�ció³ dziêkuje Bogu za wszystkie ³aski, które cz³owiek otrzy-
muje od Najwy¿szego. Dzisiejsza prefacja s³awi zwyciêstwo Chrystusa
podczas kuszenia na pustyni. On nauczy³ nas zwyciê¿aæ pokusy grze-
chu, u�wiêci³ w³asnym przyk³adem czas pokuty. Pe³ni Jego mocy oczysz-
czajmy w tym czasie nasze serca. W modlitwie Eucharystycznej o ta-
jemnicy pojednania oddajmy Bogu wszystko to, co z³e aby�my byli �wiêci
na Jego wzór.

OJ
Modlitwa Pañska jest modlitw¹ siedmiu pró�b. W Okresie Wielkiego
Postu ze szczególn¹ moc¹ i gorliwo�ci¹ wypowiadajmy dwie z nich,
prosz¹c Boga o odpuszczenie naszych win i o moc przeciwstawienia
siê pokusom.
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III Pomoce w pisaniu komentarza

W przygotowywaniu komentarza mog¹ byæ pomocne nastêpuj¹ce �ró-
d³a (nie chodzi tu oczywi�cie o korzystanie z nich w sposób dos³owny;
maj¹ one byæ, inspiracj¹ i pomoc¹):
1. Ksiêgi liturgiczne

a. Lekcjonarz a w nim tytu³y (w poni¿szym cytacie kursyw¹!) przed
ka¿dym czytaniem wskazuj¹ce g³ówny temat czytania, a tak¿e � gdy
to jest konieczne � zwracaj¹ce uwagê na zwi¹zek miêdzy czytania-
mi danej Mszy �w. (WLM 122) np. t. VI Lekcjonarza, s 35:
Pierwsze czytanie 2 Kor 5, 14�20
Bóg przekaza³ nam pos³ugê jednania
Czytanie z Drugiego listu... (to nale¿y ju¿ do lektora! nag³ówek
czytania)

b. Msza³
� teksty liturgiczne
� wprowadzenia przed formularzami o �wiêtych

2. Dokumenty Ko�cio³a, zw³aszcza dotycz¹ce liturgii np. OWMR, KL

Przed Ewangeli¹
�wiece zapalone, które nios¹ ministranci przed ksiêg¹ Ewangelii, ka-
dzid³o i uca³owanie ksiêgi � to wszystko znaki zewnêtrzne naszej wiary
w obecno�æ Chrystusa Zmartwychwsta³ego w swoim s³owie74.

Przed rytem ³amania chleba
Gest ³amania chleba mówi: nas wielu stanie siê jednym cia³em przez
komuniê z jednego chleba ¿ycia75.

3. Opracowania szerzej omawiaj¹ce my�l dnia
a. Ksi¹¿ki np. � �Wprowadzenie do Mszy o �wiêtych� ks. H. Fros

Znajduj¹ siê tu obszerne wprowadzenia, ¿yciorysy �wiêtych, obja-
�nienie tekstów mszalnych i czytañ bardzo przydatne do formu³o-
wania komentarzy jednocz¹cych. Szczególnie cenne s¹ wyja�nienia
dotycz¹ce doboru psalmów niedostêpne gdzie indziej. � Prace ks.
Sztafrowskiego zawieraj¹ gotowe komentarze po pozdrowieniu i
przed czytaniami, a tak¿e omówienie my�li teologiczno�moralnych
czytañ b¹d� wzór homilii76.

74 F. Blachnicki (red.), Materia³y pomocnicze do wyk³adów z liturgiki, s 124 b), por. OWMR
60.
75 j.w.,  s 113, por. OWMR 83.
76 E. Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy o �wiêtych, Warszawa 1987�1988, t. 1�8.
ten¿e, Wprowadzenie do liturgii Mszy niedzielnych i �wi¹tecznych, Warszawa 1982, ten¿e,
Wprowadzenie do liturgii Mszy dni powszednich, Warszawa 1984�1985, t. 1�2. ten¿e, Wpro-
wadzenie do liturgii mszy za zmar³ych, Warszawa 1989.
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b. Czasopisma np. �Msza �wiêta�, �Ateneum kap³añskie�, pisma die-
cezjalne77. Obecnie wszystkie niemal czasopisma katolickie � tygo-
dniki czy dzienniki podaj¹ mniej lub bardziej obszerne wprowadze-
nia do bie¿¹cych czytañ i okresów liturgicznych.

4. Gotowe komentarze � mo¿na pos³u¿yæ siê tak wzorami zawartymi
w ksiêgach liturgicznych, innych gotowych opracowaniach78, jak i w³a-
snymi zbiorami powsta³ymi dziêki przechowywaniu komentarzy wyko-
rzystanych w poszczególnych parafiach i o�rodkach rekolekcyjnych. Za-
chêcam do nie wyrzucania komentarzy; stanowi¹ one cenne �wiadectwo
wiary naszych czasów. Z czasem podczas prowadzenia szko³y komenta-
torki bêdzie mo¿na pos³u¿yæ siê w³asnymi przyk³adami � komentarzami
powsta³ymi w danym o�rodku. Nale¿y tu podkre�liæ, ¿e z gotowych ko-
mentarzy nie mo¿na korzystaæ bezkrytycznie ale nale¿y dostosowywaæ je
do sytuacji okre�lonej wspólnoty.
5. Bardziej wyczerpuj¹ce opracowania

a. teologiczne � g³ównie chodzi tu o prace dok³adniej omawiaj¹ce ob-
rzêdy, których ma dotyczyæ komentarz oraz znaczenie dogmatycz-
ne pewnych obchodów (Niepokalane Poczêcie Naj�wiêtszej Maryi
Panny, Naj�wiêtszego Serca Pana Jezusa)79.

b. egzegetyczne � przy trudniejszych czytaniach80.
6. Sugestie kap³ana � g³ównego celebransa

a. pewien wzór takich sugestii stanowi¹ motywy komentarzy zawarte
w ksiêgach liturgicznych np. �Obrzêdy chrztu dzieci� :
�Celebrans wita obecnych, zw³aszcza rodziców i chrzestnych, wspo-
minaj¹c w krótkich s³owach o rado�ci, z jak¹ przyjêli dzieci: s¹ one
darem Boga, który jest �ród³em wszelkiego ¿ycia i który teraz chce
obdarzyæ swe dzieci swoim ¿yciem ³aski�81.

b. inny przyk³ad mo¿e stanowiæ krótkie streszczenie czytañ w postaci
1 zdania sformu³owane podczas krêgu liturgicznego82 np.:
W Uroczysto�æ Naj�wiêtszego Cia³a i Krwi Chrystusa �A�:
Bóg niegdy� dawa³ Izraelitom mannê do spo¿ycia a teraz karmi chrze-
�cijan Cia³em i Krwi¹ swojego Syna jednocz¹c nas i daj¹c ¿ycie na
wieki.

77 Przyk³adem mo¿e byæ �Pielgrzym� wydawany w Diecezji Pelpliñskiej.
78 np. Msza³ rzymski podaj¹c wzory komentarzy jednocze�nie zaznacza: �zachêtê wypowia-
da kap³an tymi lub podobnymi s³owami�, zob. OWMR, Wigilia Paschalna, nr 8, por. CE
270.
79 Przyk³adem mo¿e tu byæ B. Nadolski, Liturgika, t. 1�4, Poznañ 1989-1992.
80 Mo¿na tu skorzystaæ z Pisma �w. z dok³adnymi przypisami, np. E. D¹browski (red.),
Pismo �wiête Nowego Testamentu w 12 tomach, Wstêp � Przek³ad z orygina³u � Komen-
tarz, Poznañ 1958. Nieocenion¹ pomoc¹ mog¹ tak¿e staæ siê opracowania s³ownikowe, np.
X. Leon�Dufour (red.), S³ownik teologii biblijnej, Poznañ 1990, M. Lurker, S³ownik obra-
zów i symboli biblijnych, Poznañ 1989.
81 Obrzêdy chrztu dzieci, nr 36; zob. te¿ nr 53.
82 Zob. Kr¹g liturgiczny do czytañ roku �B�, s 11.
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c. szczególnie dok³adnie komentarze liturgiczne mo¿na okre�liæ po-
s³uguj¹c siê podanym wy¿ej podzia³em komentarzy liturgicznych.
Mo¿na siê tu pos³u¿yæ nastêpuj¹cymi, przyk³adowymi schematami:
� 1 � pisze komentatorka (a nie np. kap³an)
� 2 � inicjacyjny; my�l przewodnia: Bóg walczy
� 3 � troisty komentarz
� 4 � dla m³odzie¿y (III�IV kl. LO)
� 5 � rekolekcje ON¯ II st.83

� 1 � pisze komentatorka
� 2, 3 � jednocz¹cy do liturgii s³owa, inicjacyjno�jednocz¹cy do

procesji z darami i znaku pokoju
� 4 � dla dzieci
� 5 � Msza �w. dla dzieci, Pierwsza Komunia �w.

7. Gotowe my�li do komentarzy podawane w niektórych pomocach litur-
gicznych np. Triduum paschalne. Podrêcznik dla duszpasterzy i s³u¿by
liturgicznej, cz. 1�2, np. s 114.
I czytanie
�Udrêczony lud ma wyj�æ z kraju niewoli. Nadszed³ zwrotny moment
w jego historii. Wszyscy musz¹ byæ w pogotowiu. Na znak gotowo�ci
w podró¿nym stroju spo¿ywaj¹ przygotowany wspólnie posi³ek. Po wszyst-
kie czasy ten posi³ek pozostanie uroczystym �wiêtem nowego ludu, który
jest w drodze do domu Ojca�.
8. W³asny zbiór tekstów o liturgii i komentarzy liturgicznych.

W ka¿dej grupie, która przygotowuje komentarze liturgiczne warto
wprowadziæ zasadê ich przechowywania. Przydatne s¹ te¿ notatki powsta-
³e podczas pisania komentarzy i same teksty liturgiczne oraz patrystyczne.
O tym typie pomocy tak pisa³ ks. H. Boliñski: �Drogocenn¹ pomoc¹ dla
komentatora opracowuj¹cego komentarz jest ma³y zbiorek zapisków, wy-
notowanych z w³asnej lektury liturgicznej o znaczeniu poszczególnych
modlitw i obrzêdów liturgicznych. Natchnieniem bêd¹ niejednokrotnie
równie¿ inne liturgie i staro¿ytne teksty liturgiczne�84.

IV. Sprawdzanie, poprawianie komentarza

1. Osoba sprawdzaj¹cego
Najlepiej kap³an celebrans Mszy �w., do której jest przygotowywany

komentarz. W drugiej kolejno�ci komentarz sprawdza inny kap³an � od-
powiedzialny za grupê przygotowuj¹ca komentarz85. W trzeciej kolejno-

83 Przyk³ad komentarza napisanego wg tego planu widzimy w pracy J. Niwiñskiej, Lektor
i komentatorka, Pos³uga na oazie wakacyjnej, w: Teczka roku 1994, s 56.
84 H. Boliñski, Tekst komentarza liturgicznego, dz. cyt.
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�ci � wyznaczona przez niego osoba �wiecka86. To ostatnie rozwi¹zanie
stosuje siê przede wszystkim na rekolekcjach letnich, pielgrzymkach.
2. Kiedy dostarczyæ komentarz do sprawdzenia.

Tak wcze�nie, by w razie potrzeby osoba uk³adaj¹ca komentarz mog³a
sama poprawiæ b³êdy, które wska¿e mu osoba sprawdzaj¹ca komentarz. W
praktyce wydaje siê, ¿e w parafii najlepiej oddawaæ z tygodniowym wy-
przedzeniem, a w czasie wakacji (rekolekcje, pielgrzymki) � z jednodnio-
wym. Je�li komentarze s¹ pisane podczas krêgów liturgicznych (co wyda-
je siê najlepszym sposobem) to krêgi te musz¹ odbywaæ siê na tyle wcze-
�niej, by ³atwo mo¿na by³o sprawdziæ komentarz (nie np. na godzinê przed
Eucharysti¹, na któr¹ s¹ one uk³adane).
3. Jak sprawdzaæ

a. tak, by zachowaæ g³ówn¹ my�l pisz¹cego
b. nie poprawiaæ tego, co nie jest na pewno b³êdne i pasuje do popraw-

nej ca³o�ci
c. je�li nie jest mo¿liwe, by pisz¹cy poprawi³ ewentualne b³êdy oso-

bi�cie to sprawdzaj¹cy robi to sam nie licz¹c siê z �prawami autor-
skimi�.

4. Na co zwracaæ uwagê podczas sprawdzania (poni¿sze punkty mo¿na
te¿ wykorzystaæ podczas pisania komentarza)

a. czy komentarz zapewnia wykonanie planu wychowania liturgicz-
nego przyjêtego w danej wspólnocie np. duszpasterze parafii ustali-
li, ¿e nale¿y t³umaczyæ znaczenie procesji komunijnej i ukazywaæ
wiernym sposób podchodzenia w procesji, a komentarz o tym nie
wspomina

b. czy jest poprawnie uchwycona my�l przewodnia liturgii (komen-
tarz jednocz¹cy) lub czy dobrze jest wyt³umaczony sens obrzêdu
(czê�ci) liturgii (komentarz inicjacyjny). Je�li nie � trzeba zmieniæ
ca³y komentarz np.

WE, Wniebowst¹pienie Pañskie �A�
Znów tu jeste�, lecz nie chodzi przecie¿ o to, by� by³ fizycznie. Ty masz
czuæ Boga, czuæ dzia³anie Ducha �w. Spróbuj, mo¿e w³a�nie dzi� prze-
¿yjesz tê �wiêt¹ ofiar¹ tak jak ¿yczy tego sobie Chrystus.

Mo¿na tu zauwa¿yæ tak¿e wiele innych b³êdów np. zwracanie siê do
wiernych w 2 os l. pojedynczej, nie�mia³e proponowanie: �spróbuj-

85 Znajduje to zastosowanie np. podczas Mszy �w. z udzia³em biskupa przy udzieleniu sa-
kramentu bierzmowania. Komentarz sprawdzi wówczas proboszcz parafii, w której bêdzie
sprawowany sakrament bierzmowania albo wyznaczony przez niego wikariusz.
86 W ró¿nych grupach mo¿e t¹ osob¹ byæ moderator pos³ugi s³owa, ceremoniarz, animator
liturgiczny lub animator grupy przygotowuj¹cej komentarz.
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my� (w innych b³êdnych komentarzach spotyka siê te¿: �chciejmy�)
zamiast jasno sformu³owanej zachêty ale brak nawi¹zania do my�li
przewodniej ju¿ dyskwalifikuje komentarz i prosz¹c, by pisz¹cy go
poprawi³ nie musimy podaæ innych b³êdów � wystarczy podstawo-
wy.

c. zaczynamy oceniaæ sposób przekazu tre�ci � czy komentarz odpo-
wiada psychice danej grupy wiernych np.
� zak³adanie nie przygotowania wiernych:

WE
Na pocz¹tku chrze�cijañstwa do ko�cio³a nie mia³ wstêpu cz³owiek spla-
miony grzechem. Zastanów siê czy nie powiniene� najpierw podej�æ do
konfesjona³u, a potem wys³uchaæ Mszy �w.

Prócz tego komentarz ten u¿ywa przestarza³ego zwrotu; we Mszy
�wiêtej siê uczestniczy. Mszy �wiêtej siê nie wys³uchuje! Ten zwrot
by³ stosowany przed Vaticanum II. Nie wolno czerpaæ z historii
i przytaczaæ w komentarzu tego, co zyska³o nowe znaczenie, chyba,
¿e pos³u¿y to uwypukleniu nowego znaczenia (zob. Rozdzia³ 10
Wielki Czwartek, kom. przed procesj¹ do tzw. ciemnicy).
� zbyt trudne s³ownictwo w komentarzu
� zak³adanie monotonii liturgii: Ju¿ tyle razy uczestniczy³e� we Mszy

�w., czy podobne zwroty
� za d³ugi komentarz np.

CZ, Jezusa Chrystusa, Króla Wszech�wiata �C�,
W pierwszym czytaniu us³yszymy, jak Dawid, powo³any przez Boga
na króla Izraela, otrzyma³ obietnicê, ¿e z jego rodu bêdzie pocho-
dzi³ w³adca ca³ej ludzko�ci, a wiêc Mesjasz � Zbawiciel �wiata.
W Ewangelii Chrystus, dokonuj¹c ofiary na drzewie krzy¿a, spe³nia pro�-
bê Dobrego £otra i obiecuje mu wej�cie do Królestwa Niebieskiego.
Ws³uchajmy siê w te s³owa w pokorze i skupieniu, aby�my zrozumieli,
co dzi� szczególnie chce powiedzieæ do ka¿dego z nas sam Bóg. Wy-
ra�my naszym ¿yciem wdziêczno�æ za to, ¿e przeniós³ nas do króle-
stwa umi³owanego Syna swego z ciemno�ci grzechu.

Jest tu zbyt wiele tre�ci, która nie jest potrzebna do przekazania
g³ównej my�li. Pierwsz¹ czê�æ (t³ustym drukiem) mo¿na przeczytaæ
przed pierwszym czytaniem. Resztê � przed Ewangeli¹. Mo¿na te¿
skracaæ poszczególne zdania zostawiaj¹c to, co najwa¿niejsze np.
�Pierwsze czytanie poucza nas, ¿e Mesjasz bêdzie pochodzi³
z rodu Dawida�
� dominacja w³asnych przemy�leñ � �wiadczy o tym zw³aszcza du¿a

liczba pytañ retorycznych.
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LO
Czy masz przyjaciela? Je�li tak, to wiesz, co zrobiæ, gdy boryka siê on
z trudnym zadaniem: starasz siê mu pomóc. Czy zdajesz sobie sprawê
jak wiele wycierpia³ Jezus, by ciê zbawiæ? Ile krwi wylali mêczennicy, by
w³¹czyæ siê w Jego zbawcze dzie³o? Mówisz Panu: �Czemu mi nie po-
magasz?�, ale pomy�l najpierw, co Mu da³e�.

Wykorzystuj¹c my�li powy¿szego komentarza mo¿na go przekszta³-
ciæ w sposób nastêpuj¹cy:

Przyjmuj¹c Chrystusow¹ przyja�ñ podczas liturgii, która jest uobecnie-
niem Jego ofiary, b¹d�my gotowi daæ Mu odpowied� mi³o�ci. On oddaje
nam siebie samego. Otwórzmy nasze serca rezygnuj¹c z w³asnej wy-
gody, w³asnych pomys³ów, ambicji i przyjemno�ci, by s³u¿yæ Bogu sa-
memu w braciach codziennie przez nas spotykanych.

d. Ostatni¹ spraw¹ jest poprawno�æ jêzykowa i kompozycyjne; bardzo
czêsto mo¿na spotkaæ siê z pewn¹ nieporadno�ci¹ natury literackiej
w formu³owaniu komentarzy np.

1) CZ, V Niedziela Wielkiego Postu �C�
Tak jak zapowiada prorok Izajasz jeste�my nowym ludem Bo¿ym, wzglê-
dem którego mi³osierdzie Najwy¿szego nie zna granic. Chrystus nie
rzuci³ kamieniem w nierz¹dnicê, wiedz¹c, ¿e nikt nie jest bez grzechu.
Nie zapominajmy jednak o upomnieniu: �Id�, ale od tej chwili ju¿ nie
grzesz�.

Styl jest rwany; wystêpuj¹ przeskoki my�lowe, zdania nie s¹ ze sob¹
powi¹zane.
Poprawiony komentarz móg³by brzmieæ nastêpuj¹co:

Jeste�my Ludem Bo¿ym, wzglêdem którego mi³osierdzie Najwy¿szego
nie zna granic. Mi³osierdzie to najpe³niej wyra¿a Chrystus wybaczaj¹c
nierz¹dnicy. Niech s³owa Pana: �Id�, a od tej chwili ju¿ nie grzesz� pro-
wadz¹ nas przez Wielki Post.

Widaæ tu ci¹g my�lowy: Lud Bo¿y � mi³osierdzie � nierz¹dnica �
cytat � jego zastosowanie w Wielkim Po�cie. Ka¿de zdanie wyp³y-
wa z poprzedniego.

2) PO
Podaj¹c rêkê mo¿esz uratowaæ cz³owieka, ale tylko wtedy, gdy nie bê-
dzie ono dla ciebie pustym gestem.

Z³e u¿ycie zaimka �ono�, zamiast �ono� nale¿a³oby u¿yæ: �to� albo: �po-
danie rêki�. Komentarz ten i tak jest z³y, bo nie ukazuje znaczenia znaku,
a tylko prywatne przemy�lenia.
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Rozdzia³ 5

Komentarze
do ró¿nych czê�ci Mszy �wiêtej

Cel:
Omówienie komentarzy prawid³owych oraz najczê�ciej wystêpuj¹-
cych b³êdnych do poszczególnych obrzêdów i czê�ci Mszy �w.

1. Komentarz przed liturgi¹ (PL) � przed procesj¹ wej�cia.
Dokumenty o nim nie wspominaj¹, wydaje siê jednak potrzebny, by

ukazaæ znaczenie procesji wej�cia i znaków jej towarzysz¹cych (przyjêcie
postawy stoj¹cej, pie�ñ na wej�cie, uca³owania i okadzenia o³tarza), po-
zdrowienia kap³añskiego i aktu pokutnego87. Mo¿na te¿ w tym komenta-
rzu podaæ wskazówki porz¹dkowe dotycz¹ce �piewów, tekstów mszalnych,
porz¹dku procesji (w tym te¿ procesji komunijnej � je�li z ró¿nych wzglê-
dów nie da siê tego powiedzieæ przed sam¹ procesj¹ komunijn¹). Je�li sto-
suje siê zasadê z KL 55: �Zaleca siê usilnie ów doskonalszy sposób uczest-
niczenia we Mszy �wiêtej, który polega na tym, ¿e po komunii kap³ana
wierni przyjmuj¹ cia³o Pañskie z tej samej ofiary�88 to w tym komentarzu
mo¿na przypomnieæ wiernym o sposobie przygotowywania komunikan-
tów, by zosta³a konsekrowana odpowiednia ich ilo�æ. Komentarz ten mo¿e
wypowiadaæ komentator liturgiczny.

PL 1
Msza �wiêta, czyli Wieczerza Pañska, to �wiête zgromadzenie ludu
Bo¿ego, �schodz¹cego siê w jedno�, pod przewodnictwem kap³ana, dla
obchodzenia Pami¹tki Pana (OWMR 7). To zgromadzenie rozpoczyna
siê z chwil¹ wej�cia kap³ana, w którego osobie obecny jest Chrystus,
który nas zgromadzi³. Dlatego wstajemy, gdy kap³an wchodzi do zgro-
madzenia.89

87 F. Blachnicki (red.),  Materia³y pomocnicze do wyk³adów z liturgiki, dz. cyt.,  s 114a.
88 Por. Em 31.
89 F. Blachnicki (red.),  Materia³y pomocnicze do wyk³adów z liturgiki, dz. cyt.,  s 115e



54

PL 2
O�rodkiem naszego zgromadzenia jest o³tarz. O³tarz to stó³ rodzinny,
wokó³ którego gromadz¹ siê dzieci Bo¿e na Wieczerzê Pañsk¹. Chry-
stus za� jest tym, który przez swoj¹ ofiarê uczyni³ ten o³tarz sto³em po-
jednania naszego z Bogiem i miêdzy sob¹, w jedn¹ rodzinê. Dlatego
ten stó³ jest dla nas tak¿e symbolem Chrystusa i st¹d oznaki czci, jakie
za chwilê, po procesji wej�cia oka¿e kap³an o³tarzowi: przez uk³on, uca-
³owanie i okadzenie90.

PL 3, Adwent, Msza �w. dla grupy specjalnej
W tej Naj�wiêtszej Ofierze bêdziemy spo¿ywali Cia³o Pañskie podczas
niej konsekrowane, by podkre�liæ zwi¹zek Komunii �wiêtej z aktualnie
sprawowan¹ ofiar¹. Na stoliku z darami znajduj¹ siê puszki. Osoby przy-
stêpuj¹ce do Komunii �w. s¹ proszone o prze³o¿enie komunikantów do
puszek.
Podczas procesji wej�cia bêdziemy �piewaæ pie�ñ �Oto Pan Bóg przyj-
dzie� z wiar¹ oczekuj¹c na powtórne przyj�cie Chrystusa. Pie�ñ ta jest
zawarta w �piewnikach..., na stronie...

2. Wprowadzenie do liturgii dnia (skrót.: we)
Jest to komentarz jednocz¹cy, zawsze zalecany (Id�Pol I. 1)
a. Wielu autorów wprowadzenie to zleca celebransowi z wyj¹tkiem

przypadku, gdy jest on go�ciem i wypada, by gospodarz przedsta-
wi³ go i przywita³ w imieniu miejscowej wspólnoty91. Cel tego ko-
mentarza �identyfikuje siê prawie w ca³o�ci z tym, do czego maj¹
doprowadziæ zgromadzonych obrzêdy wstêpne�92.

b. Winien zatem prowadziæ wiernych do:
� zawi¹zania wspólnoty eucharystycznej, by �kontakt zgromadzo-

nych ze sob¹ by³ jak najbardziej bezpo�redni, serdeczny, �rodzin-
ny� oraz pog³êbiæ atmosferê dnia, któr¹ zainicjowa³ �piew na wej-
�cie�93.

� czynnego udzia³u w Liturgii S³owa i Liturgii Eucharystycznej
w duchu tajemnicy dnia. Nale¿y ukazaæ tu klimat Mszy dnia, da-
nej uroczysto�ci, okresu liturgicznego aby o¿ywiæ wewnêtrzn¹ po-
stawê wiary i oddania siê Bogu

90 Szko³a komentatorki. Teczka III B, s 28.
91 S. Czerwik, Komentator i komentarz w odnowionej liturgii, dz. cyt.
92 Tam¿e.
93 S. Czerwik, Komentator i komentarz w odnowionej liturgii, dz. cyt., zob.: W. G³owa,
Pos³ugi i funkcje w zgromadzeniu liturgicznym, w: B. Nadolski (red.), Msza³ ksiêg¹ ¿ycia
chrze�cijañskiego, s 327, W. Danielski, Struktura celebracji Mszy �w. i uczestnictwa wier-
nych, w: j.w., s 424.
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� nawi¹zania duchowej ³¹czno�ci z celebransem � je�li ten wypo-
wiada komentarz. Komentarz jest wówczas �rozwiniêciem pozdro-
wienia i wyrazem troski przewodnicz¹cego o �wiadome
i czynne uczestnictwo wszystkich w �wiêtych obrzêdach�94. S³o-
wo to powinno byæ wówczas �krótkie, zwi¹zane z tematem dnia,
ojcowskie, dalekie od moralizowania i dyrektyw�95

c. W tym komentarzu nale¿y ponadto podaæ:
1) uwagi o �wiêtym, który jest danego dnia czczony. Jest to szcze-

gólnie wa¿ne wtedy, gdy liturgia s³owa jest wziêta z dnia po-
wszedniego.

WE, wspomnienie �w. Antoniego, 17 stycznia
Ko�ció³ w dniu dzisiejszym wspomina �w. Antoniego opata, pustelnika
i ojca mnichów. �w. Antoni wyrzek³ siê dóbr doczesnych i z godn¹ po-
dziwu gorliwo�ci¹ s³u¿y³ Bogu jako eremita. Jego ¿ycie by³o pe³ne umar-
twieñ, milczenia, modlitwy i pracy fizycznej. Za jego wstawiennictwem
dziêkujmy Panu w tej Mszy �w. za ³aski, mi³o�æ i przebaczenie grze-
chów.

2) specjalne okoliczno�ci w jakich znajduje siê zgromadzenie np.
rekolekcje, prymicje, zob. te¿ Obrzêdy Chrztu Dzieci nr 36, Ob-
rzêdy Sakramentu Ma³¿eñstwa nr 19.

WE, Dzieñ patronalny Ruchu �wiat³o�¯ycie
W �wiêto patronalne wspólnot s³u¿by liturgicznej �wiat³o�¯ycie � uro-
czysto�æ Niepokalanego Poczêcia NMP � Chrystus gromadzi nas wo-
kó³ swego o³tarza. W³¹czmy siê jak najpe³niej w ofiarê mi³o�ci.

d. mo¿na przybli¿aæ chrze�cijañsk¹ rachubê czasu np. �Prze¿ywamy
dzi� pierwsz¹ niedzielê adwentu.

B³êdy:
Je�li komentarza na rozpoczêcie nie wypowiada kap³an to wprowadze-

nie to nie mo¿e przechodziæ w akt pokuty. Wezwanie do aktu pokuty nale-
¿y wy³¹cznie do kap³ana, jest to wg OWMR 29 invitatio!

WE, wyg³aszany przez komentatora
Eucharystia jest miejscem spotkania ¿ywej wspólnoty z Chrystusem.
Aby siê mog³o ono w pe³ni dokonaæ uznajmy nasz¹ grzeszno�æ, by�my
mogli stan¹æ przed Bogiem z czystymi sercami.

94 S. Czerwik, Komentator i komentarz w odnowionej liturgii, dz. cyt.
95 B. Nadolski,  Sztuka przewodniczenia w sprawowaniu Eucharystii,  w: B. Nadolski (red.),
Msza³ ksiêg¹ ¿ycia chrze�cijañskiego, s 419.
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3. Komentarz przed �Gloria� � wprowadza w hymn �Chwa³a na wysoko-
�ci Bogu� jako hymn uwielbienia Boga; przygotowuje on wiernych do
uczestnictwa w najwiêkszej modlitwie uwielbienia Boga jak¹ jest Msza �w.

�Chwa³a na wysoko�ci Bogu�: stary hymn nowo ochrzczonych, który
kiedy� rozbrzmiewa³ w �wi¹tyniach przede wszystkim w �wiêto Paschy,
gdy podczas rezurekcji nowo ochrzczeni zbli¿ali siê do o³tarza.
Dzisiaj hymn �piewamy w ka¿d¹ niedzielê, która jest cotygodniow¹
Pasch¹. �piewajmy go z wdziêczn¹ rado�ci¹, bo i my jeste�my ochrzcze-
ni, i my cieszymy siê uczestnictwem w wewnêtrznym ¿yciu Boga w Trój-
cy Jedynego96.

4. Komentarz przed módlmy siê, przed kolekt¹
Jest to komentarz inicjacyjny, nie zawsze konieczny, mo¿e go wypo-

wiadaæ go komentator liturgiczny.
Jego zadaniem jest ukazanie przeznaczenia chwili ciszy tu nastêpuj¹-

cej: wierni maj¹ sobie u�wiadomiæ, ¿e zgromadzili siê w jedno, w Bo¿ej
obecno�ci; maj¹ przedstawiæ Bogu swoje pro�by w osobistej modlitwie;
zbierze je kap³an i zaniesie do Boga w kolekcie (OWMR 32)97.

KOL
Podczas milczenia, które teraz nastêpuje stañmy w Bo¿ej obecno�ci.
Wypowiedzmy w sercu nasze pro�by, a kap³an za chwilê zaniesie je
wszystkie do Boga w modlitwie zwanej kolekt¹.

5. Komentarz powi¹zany z Liturgi¹ S³owa (skrót: CZ � jednocz¹cy; litur-
gia s³owa � inicjacyjny)

Typowo jest to komentarz jednocz¹cy. Jest on zalecany, gdy czytania
�s¹ trudniejsze i wymagaj¹ wprowadzenia� (Id�Pol I. 1). Mo¿e byæ on te¿
komentarzem inicjacyjnym je�li wprowadza ogólnie do liturgii s³owa.

Cel komentarza przed czytaniami:
1. Wprowadzenie do samego tekstu (Mp 47) czyli wyja�nienie kon-

tekstu, trudno�ci wi¹¿¹cych siê z danym tekstem, czasem mo¿e
byæ po¿yteczne ukazanie kontekstu historycznego; nale¿y wiêc
byæ wiernym tekstowi (WLM 15).

CZ, Niedziela Zmartwychwstania Pañskiego, Msza w dzieñ 1 Kor 5, 6b�898

Zgodnie z Prawem Moj¿eszowym Izraelici usuwali ka¿dego roku przed
Pasch¹, wszelki chleb kwaszony i mogli spo¿ywaæ w czasie �wi¹t tylko

96 Szko³a komentatorki. Teczka III B, s 71.
97 Zob. H. Boliñski, Tekst komentarza liturgicznego, dz. cyt.
98 E. Sztafrowski, Wprowadzenie do Mszy �w. niedzielnych i �wi¹tecznych, Warszawa 1982,
s 162.
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chleb prza�ny. Chrze�cijanie maj¹ stale usuwaæ kwas z³o�ci i przewrot-
no�ci staj¹c siê czy�ci i nape³nieni prawd¹ Bo¿¹.

2. We Mszy o �wiêtym danego dnia mo¿na opowiedzieæ co� z jego ¿ycia
dla zinterpretowania i zilustrowania tego, co siê czyta z Pisma �w. (Mp 47).

CZ, �w. Tomasza z Akwinu, 28 I, Mt 23, 8�1299.
�w. Tomasz mimo rozleg³ej wiedzy, zachowa³ niek³aman¹ pokorê du-
cha. Pamiêtajmy o tym, ¿e tylko pokora ukazuje nam wielko�æ Boga
i nasz¹ ludzk¹ s³abo�æ.

3. Ukazywanie ³¹czno�ci Liturgii S³owa z Liturgi¹ Eucharystyczn¹
(Li 2b).

CZ, XX niedziela zw. �B� (J 6, 51�58).
Bóg daje nam swoje cia³o jako pokarm ku ¿yciu wiecznemu. Wol¹ Pana
jest, aby�my z tego daru korzystali, aby�my czerpali ze �ród³a ¿ycia.
Niech te my�li towarzysz¹ nam nie tylko podczas liturgii s³owa ale zw³asz-
cza w czasie liturgii eucharystycznej i obrzêdów komunii.

4. Ukazanie g³ównej my�li liturgii zawartej w czytaniach.
5. Wskazywanie na to, ¿e Bóg kieruje swoje s³owa do ka¿dego cz³owieka,
6. Komentarz ten winien sk³aniaæ do refleksji i uwa¿nego s³uchania; mog¹
byæ w tym pomocne pytania zawarte w tek�cie komentarza100, np.:

CZ, XXXIII Niedziela zw. �A�
Dzisiejsze czytania mówi¹ nam o boja�ni Bo¿ej, o wype³nianiu woli Pana.
�w. Pawe³ w swym li�cie do Tesaloniczan ostrzega nas, aby�my czu-
wali w oczekiwaniu na powtórne przyj�cie Chrystusa. Czy jeste�my
gotowi oddaæ Bogu �pomno¿one talenty�; czy te¿ jeste�my podobni do
nieu¿ytecznego s³ugi z przypowie�ci?

7. Ukazywanie jedno�ci objawienia ST i NT zgodnie z zasad¹ �In Vetere
Novum latet et in Novo Vetus patet� (W Starym [Testamencie] Nowy siê
ukrywa, w Nowym Stary siê wyja�nia). Nale¿y tu pamiêtaæ, ¿e w niedziele
okresu zwyk³ego I czytanie ³¹czy siê z Ewangeli¹, a II posiada zwykle
inny temat. Nie nale¿y wówczas sztucznie szukaæ jedno�ci miêdzy czyta-
niami, ale ukazaæ raczej oba w¹tki tematyczne101.

CZ, I Niedziela Wielkiego Postu �B�
Potop starotestamentalny zapowiada chrzest. Noe i ci, którzy poszli za
nim � wierni s³owu Bo¿emu � wyra¿aj¹ nowy lud Bo¿y. Aby�my mogli

99 E. Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii mszy o �wiêtych, s 91, t 1.
100 S. Czerwik, Komentator i komentarz w odnowionej liturgii, dz. cyt.
101 Zbiór komentarzy ks. Leszka Sobieralskiego.
102 Zob. S. Czerwik, Komentator i komentarz w odnowionej liturgii, dz. cyt.
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zaliczaæ siê do tego ludu musimy nieustannie nawracaæ siê. B¹d�my
tak wierni Bogu jak Chrystus. Pomoc¹ na tej drodze bêdzie z wiar¹
podejmowana lektura S³owa Bo¿ego.

CZ, I Niedziela Adwentu �C�
Prorok Jeremiasz i �w. Pawe³ kieruj¹ nasze my�li ku przyj�ciu Mesja-
sza. Chrystus w Ewangelii mówi o swoim powtórnym przyj�ciu w chwa-
le. Poucza nas o konieczno�ci uwolnienia siê od trosk i ciê¿arów do-
czesnych, aby�my mogli godnie stan¹æ przed Synem Cz³owieczym.

Podczas liturgii s³owa komentarz mo¿e byæ wyg³oszony w ró¿ny spo-
sób, zale¿nie od potrzeb wspólnoty:

1) przed pierwszym czytaniem do wszystkich lekcji biblijnych. To roz-
wi¹zanie jest polecane wtedy, gdy wszystkie czytania s¹ ze sob¹
tematycznie powi¹zane (niedziele Adwentu, Wielkiego Postu, Okre-
su Wielkanocnego, w uroczysto�ci i �wiêta)102.

CZ, Sobota XXXII Tygodnia Zwyk³ego
Dzisiejsze czytania odpowiadaj¹ na pytanie: �Jak ¿yæ?� �w. Jan pod-
kre�la znaczenie pomocy braciom, a �w. £ukasz � wytrwa³ej modlitwy.
Postêpuj¹c wg zaleceñ Pisma �w. nie upadniemy nigdy.

2) przed pojedynczym czytaniem

Wigilia Paschalna, I czytanie Rdz 1, 1 � 2, 2103

Opis stworzenia �wiata jest hymnem wiary na cze�æ Stwórcy. Koron¹
stworzenia jest cz³owiek, obraz i podobieñstwo Boga. Zmartwychwsta³y
Chrystus jest nowym Adamem, jest pierworodnym nowego stworzenia.
Przez Chrystusa, przez Jego chrzest, otrzymujemy nowe ¿ycie.

3) przed psalmem responsoryjnym
ma ukazaæ motywy wyboru danego psalmu oraz zwi¹zek psalmu
i refrenu z czytaniami (WLM 19); mo¿na tu podkre�laæ, ¿e psalm
jest odpowiedzi¹ zgromadzenia na us³yszane S³owo Bo¿e.

PS, �w. Cyryla i Metodego, 14. II
Dzisiejsze czytania nazywaj¹ �wiêtych Cyryla i Metodego pañskimi ro-
botnikami, �wiat³o�ci¹ dla pogan. Psalm ukazuje punkt docelowy apo-
stolstwa � doprowadzenie do tego, by �chwali³y Pana wszystkie narody�.

PS, inicjacyjny104

Po pierwszym czytaniu w ka¿dej Mszy �w. jest psalm responsoryjny:
z zasady �piewany. Wszyscy zgromadzeni odpowiadamy na s³owa kan-

103 H. Sobeczko (red.), Zwyciêzca �mierci, Opole 1992, s 143.
104 F. Blachnicki (red.), Materia³y pomocnicze do wyk³adów z liturgiki, dz. cyt., s 71.
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tora, powtarzaj¹c kilkakrotnie refren. W ten sposób pog³êbiamy zrozu-
mienie my�li us³yszanego przed chwil¹ czytania. Rozwa¿amy i utrwala-
my w pamiêci jego my�l zasadnicz¹.

d. Przed Credo
Komentarz inicjacyjny zalecany, gdy w okresie Narodzenia Pañ-
skiego klêka siê na s³owa �I za spraw¹ Ducha �wiêtego przyj¹³ cia-
³o z Maryi Panny i sta³ siê cz³owiekiem� albo, by u�wiadomiæ wier-
nym, ¿e podczas wypowiadania tych s³ów nale¿y siê pochyliæ przez
uszanowanie dla tajemnicy Wcielenia (w pozosta³ym czasie). War-
to te¿ czasem zachêciæ wiernych do bardziej �wiadomego odma-
wiania tej modlitwy zw³aszcza, gdy okres liturgiczny, obchód czy
sytuacja wspólnoty tego wymaga.

CR, Uroczysto�æ Zwiastowania Pañskiego
Odmawiaj¹c dzi� wyznanie wiary ze szczególn¹ moc¹ wypowiedzmy s³o-
wa o Wcieleniu Chrystusa. Dzisiejsza uroczysto�æ w sposób szczególny
nawi¹zuje do tej tajemnicy, dlatego przyklêkniemy na s³owa: �I za spraw¹
Ducha �wiêtego przyj¹³ cia³o z Maryi dziewicy i sta³ siê cz³owiekiem�.

e. Komentarz w formie �pro�by o s³owo�
Jest to komentarz inicjacyjny stosowany czasami w grupach spe-
cjalnych. Wzywa on wiernych do uwa¿nego ws³uchania siê w czy-
tania aby odczytaæ to, co Bóg chce szczególnie powiedzieæ ka¿de-
mu osobi�cie i ca³ej wspólnocie.

LS
Podczas tej liturgii s³owa pro�my Pana o pouczenie dla naszej wspól-
noty. Pro�my, by Jego s³owa g³êboko zapad³y w nasze serca, aby�my
wiedzieli, �co jest prawdziwe, co godne, co sprawiedliwe, co czyste�
(por. Flp 4, 8).

B³êdy:
1) Najbardziej podstawowym jest niezrozumienie my�li czytania

i podanie b³êdnej nauki.
2) Podanie w komentarzu przed liturgi¹ s³owa oderwanych my�li

z poszczególnych lekcji.

CZ, Trójcy Przenaj�wiêtszej �C�
W pierwszym czytaniu wyjêtym z Ksiêgi Przys³ów us³yszymy o odwiecznej
M¹dro�ci Bo¿ej zrodzonej jeszcze przed stworzeniem �wiata. W Ewangelii
Zbawiciel nam powie, ¿e wszystko, co nale¿y do Ojca we�mie Duch i nam
przeka¿e. Natomiast �w. Pawe³ w Li�cie do Rzymian pouczy nas, ¿e pokój
z Bogiem jest mo¿liwy jedynie przez Chrystusa i w Duchu �wiêtym.

Lepiej podaæ to w takiej formie przed poszczególnymi czytaniami.
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c. Komentarz ten nie ma byæ zwyk³ym streszczeniem czytañ.
7. Przed procesj¹ z darami

Komentarz ten mo¿e zarówno wprowadzaæ do obrzêdu przygotowania
darów (skrót: DA), jak i do liturgia ofiary wprowadzenie (LO). Jest to
komentarz inicjacyjny.

Mo¿na podaæ na jaki cel jest zbierana sk³adka i wyja�niæ znaczenie
innych darów ni¿ chleb i wino, które s¹ niesione w procesji.

LO, Niebo i ziemia105

Chleb jest owocem ziemi i pracy r¹k ludzkich, ale te¿ jest darem ojcow-
skiej mi³o�ci Boga. Dlatego znak chleba jednoczy niebo z ziemi¹. Uczy
zaufania w Bogu i domaga siê wspó³pracy z lud�mi. Niech tê prawdê
przypomni nam na nowo procesja z darami.

DA, XV dzieñ Oazy Nowego ¯ycia I stopnia.
Wraz z chlebem i winem przynosimy Bogu nasze postanowienia w³¹-
czenia siê w Krucjatê Wyzwolenia Cz³owieka oraz ofiarê pieniê¿n¹ dla
potrzebuj¹cych. Niech Pan umacnia nas na drodze abstynencji i uwra¿-
liwia nas na potrzeby braci.

B³êdy:
Przeakcentowanie tego, co sami przynosimy, w³asnych darów, osobi-

stych �ofiarek�106.

DA
Wraz z chlebem i winem ofiarujmy Bogu nasze codzienne krzy¿e. pro-
blemy, w¹tpliwo�ci, gdy¿ On jest obroñc¹ naszego ¿ycia.

8. Przed prefacj¹ (skrót: PF)
Nale¿y go wyg³aszaæ przed �Pan z wami� a nie dopiero po dialogu!

Komentarz po dialogu rozrywa strukturê prefacji (zob. OWMR 11). Jest to
komentarz jednocz¹cy.

Jego celem jest ukazanie szczególnych motywów dziêkczynienia
w danym dniu, w odniesieniu do danej grupy wiernych. Wa¿ne jest u�wia-
domienie sobie dziêkczynnego charakteru Mszy �w. jak równie¿ koniecz-
no�ci sk³adania dziêkczynienia Bogu w ka¿dym czasie �za ca³e dzie³o zba-
wienia lub za dzie³o to ujête w jakim� szczególnym aspekcie, stosownie
do charakteru dnia, �wiêta czy okresu liturgicznego� (OWMR 55a). Ma
prowadziæ wiernych do odkrycia powi¹zania miêdzy ich ¿yciem a histori¹
zbawienia. Nie nale¿y akcentowaæ prywatnych motywów dziêkczynienia

105 S. Szczepaniec i in., Komentarze inicjacyjne na Eucharystiê, dz. cyt., s 9.
106 Zob. H. Boliñski, Tekst komentarza liturgicznego, dz. cyt.
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np. przez wypowiadanie przez uczestników subiektywnych motywów, ale
prowadziæ do tego, by ka¿dy odkry³ swoje dziêkczynienie w Prefacji (Ep 8).

PF, I prefacja adwentowa
Ko�ció³ swe dziêkczynienie najpe³niej wyra¿a w prefacji, która otwiera
Modlitwê Eucharystyczn¹. Dzi� bêdziemy dziêkowaæ Panu za Jego
obecno�æ w dziejach �wiata. Przez swe pierwsze przyj�cie otworzy³ nam
niebo, a przy drugim udzieli wszystkim wiernym wspania³ych darów.

9. Komentarz wyg³aszany po doksologii Per ipsum mo¿e Wprowadzaæ
do liturgii uczty (skrót: LU) albo stanowiæ wezwanie do modlitwy Ojcze
nasz (skrót: OJ). Jest to komentarz inicjacyjny. Wypowiada go celebrans
lub komentatorka przy czym kap³an zawsze sam wprowadza do Ojcze nasz
(OWMR 56A, OWMR 110).

a. inicjacyjny

LU, odpowiedzialno�æ107

Kom.: Prawdziwa mi³o�æ jest zawsze odpowiedzialna i konsekwentna.
W duchu tej mi³o�ci zbli¿amy siê do eucharystycznego sto³u, by karmiæ
siê Boskim chlebem. Chcemy byæ wierni Bogu, naszemu Ojcu.
Cel.: Módlmy siê do Niego s³owami, których nauczy³ nas Chrystus.

b. Gdy wprowadzenie wypowiada jedna osoba (kap³an) Jeste�my
wspólnot¹ ludzi wierz¹cych w powtórne przyj�cie Chrystusa
w chwale i oczekuj¹cych nadej�cia Królestwa Bo¿ego. Dlatego mó-
dlmy siê jak nas nauczy³ Jezus. Inne przyk³ady � Msza³ Rzymski
s 368*�370* oraz dodatek do Liturgii Godzin np. t. I, s 1346.

10. Przed znakiem pokoju (skrót: po)
Komentarz inicjacyjny. Je�li wypowiada go diakon, mo¿e stanowiæ

wezwanie do przekazania znaku pokoju

PO, Wg J 15, 11
Dzisiejsza liturgia nawo³uje do rado�ci � Pan jest blisko. Wiara w Jego
obecno�æ w�ród nas i w powtórne Jego przyj�cie jest dla nas �ród³em
prawdziwego szczê�cia. Podzielmy siê z braæmi Chrystusowym poko-
jem, �aby rado�æ Bo¿a by³a w nas i by rado�æ nasza by³a pe³na�.

b. PO, w okresie wielkanocnym
Pierwsze s³owa Chrystusa po zmartwychwstaniu brzmia³y: �Pokój wam�.
Zosta³y one skierowane do tych, którzy siê Go zaparli i którzy Go opu-
�cili. A jak my odnosimy siê do najbli¿szych? W ge�cie wyci¹gniêtej
rêki108 zawrzyjmy ogrom Bo¿ej mi³o�ci danej nam po to, aby�my dzielili
siê ni¹ z lud�mi.

107 S. Szczepaniec i in., Komentarze inicjacyjne na Eucharystiê, dz. cyt., s 11.
108 Nale¿y tu zwróciæ uwagê na to, ¿e znak ten przekazujemy przez podanie rêki tylko
w Mszach �w. dla grup specjalnych (Id � pol XI).
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c. PO, Wg Mt 10, 12
Jezus wysy³aj¹c aposto³ów powiedzia³: �Wchodz¹c do domu pozdrów-
cie go. A je�li ten dom jest godny, niech zst¹pi nañ pokój wasz�. Niech
sk³on g³owy w kierunku najbli¿szych osób stanie siê dowodem, ¿e ¿yje-
my jak ludzie pokój czyni¹cy.

B³êdy:
1) Podanie niew³a�ciwego znaczenia

PO
Bóg mi³uje i przebacza ka¿demu z nas. Jako jedna rodzina w Chrystu-
sie, umiejmy przebaczaæ sobie wzajemnie. Niech znakiem tego bêdzie
podana bli�niemu d³oñ109.

2) Niew³a�ciwy gest na przekazanie znaku pokoju

PO
Chrystus daje ci swój pokój. Przyjmij go godnie i nie pozostawiaj tylko
dla siebie, ale umiej siê dzieliæ nim równie¿ z innymi. Wyrazem tego
niech bêdzie wyci¹gniêta do drugiej osoby d³oñ i szczerze wypowie-
dziane s³owa: �Pokój z tob¹�110.

3) Zwrot �przeka¿cie sobie znak pokoju� lub podobny w komentarzu.
To nale¿y do kap³ana (diakona).

11. Przed komuni¹ �w. (skrót: KO)
Jest to komentarz inicjacyjny, zalecany szczególnie we Mszach �w.

z udzia³em dzieci.

KO
W ka¿dej Eucharystii Pan ofiarowuje nam siebie pod postaciami chleba
i wina; przygotowuje dla nas ucztê. Skosztujmy, jak dobry jest Pan.

12. Przed rozes³aniem (skrót: RO)
Jest to komentarz jednocz¹cy, który koñczy akcjê liturgiczn¹. Nale¿y

tu nawi¹zaæ do g³ównej my�li dnia, do homilii. Komentarz ten mo¿e:
� przybraæ formê s³owa (has³a)111 ¿ycia na najbli¿szy czas (dzieñ, ty-

dzieñ).

RO, III Niedziela Adwentu �C�
Pos³anie dzisiejszej liturgii to niesienie rado�ci �wiatu i drugiemu cz³o-
wiekowi, a tak¿e nakaz pój�cia drog¹ w³asnego nawrócenia, powrotu
na szlaki Bo¿e. Niech podtrzymuje nas i umacnia obietnica �w. Paw³a �
�Pan jest blisko�

109 Znak pokoju nie jest znakiem przebaczenia. Zob. OWMR 82.
110 Znak przekazujemy bez s³ów (Id-Pol XI).
111 Zob. S. Czerwik, Komentator i komentarz w odnowionej liturgii, dz. cyt.
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� zachêcaæ do wprowadzenia w ¿ycie tego, na co dana liturgia k³adzie
nacisk, wzywaæ do �wiadczenia o Chrystusie

� wzywaæ do �wiadomego przyjêcia Bo¿ego b³ogos³awieñstwa (je�li
wy³¹cznie tego ma dotyczyæ komentarz � co czasem mo¿e byæ wska-
zane � to jest on wówczas komentarzem inicjacyjnym).

RO, Zes³anie Ducha �wiêtego. �C�112

Umocnieni pe³ni¹ darów Ducha �wiêtego rozchodzimy siê do naszych
domów i spraw codziennych. Po�ród wszystkich ¿ycia trosk i k³opotów
Duch �wiêty jest zawsze z nami, by u�wiêcaæ, wspomagaæ, broniæ, pod-
nosiæ i pocieszaæ. Stwórcze dzia³anie Ducha �wiêtego niechaj podtrzy-
muje nas w ¿yciu prawdziwie chrze�cijañskim. W tym niechaj nam do-
pomo¿e Jego b³ogos³awieñstwo.

� zachêcaæ do wytrwania w do�wiadczeniach codziennego ¿ycia.
Uwaga! Je�li w ³¹czno�ci ze Msz¹ �w. odbywa siê wystawienie Naj-

�wiêtszego Sakramentu to z komentarza na rozes³anie � je�li by³ przygoto-
wany � nale¿y zrezygnowaæ. Komentarz, który mo¿na wówczas wyg³osiæ
musia³by zachêcaæ do uczestniczenia w adoracji Naj�wiêtszego Sakramentu
(nie byæ typowym komentarzem na rozes³anie). Zob. Rozdzia³ 10 Przyk³a-
dy komentarzy na Triduum Paschalne: Wielki Czwartek, przed procesj¹
do ciemnicy.
13. Przed pie�niami: zw³aszcza na komuniê, choæ oczywi�cie mo¿e byæ
komentarz wprowadzaj¹cy do Komunii �wiêty w ogóle. Warto tu nadmie-
niæ, ¿e je¿eli nie ma �piewu na Komuniê to mo¿na przeczytaæ antyfonê na
Komuniê z Msza³u. Szczególnie przy pierwszym odczytaniu wydaje siê
konieczne wyg³oszenie komentarza, by wierni nie byli zaskoczeni bra-
kiem pie�ni.

Jest to komentarz jednocz¹cy � bo wprowadza w tajemnicê dnia nawi¹-
zuj¹c do tre�ci �piewanych pie�ni.

Ma on na celu zachêcenie do �piewu, ukazanie motywów wyboru pie-
�ni na dan¹ liturgiê, zwrócenie uwagi na tre�æ pie�ni. Przy jego pisaniu
mo¿na oprzeæ siê na schemacie:

� s³owo nawi¹zania
� tytu³ pie�ni
� wezwanie (zachêta) do wspólnego �piewu
� tytu³ �piewnika i strona (je¿eli zachodzi konieczno�æ) � ten element

jest na koñcu ¿eby uczestnicy nie przewracali kartek podczas ko-
mentarza113.

112 L. Sobieralski, Zbiór komentarzy, mps.
113 J. Niwiñska, Szko³a komentatorki, Lublin 1992, s 18.
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PI, Na wej�cie �Przykazanie nowe dajê wam�113

�Przykazanie nowe dajê wam, by�cie siê wzajemnie mi³owali� powie-
dzia³ Jezus podczas ostatniej wieczerzy. Tymi s³owami rozpoczniemy
dzisiejsz¹ liturgiê, której my�l¹ przewodni¹ jest mi³o�æ Boga i bli�niego.

PI, Na przygotowanie darów �Jeden chleb�
Podczas procesji z darami �piewamy pie�ñ �Jeden chleb�. Niechaj nasz
�piew stanie siê modlitw¹ o jedno�æ, o jedno�æ w wierze i mi³o�ci. Wzo-
rem dla nas bêdzie chleb ³¹cz¹cy w sobie wiele ziaren i wino ³¹cz¹ce sok
wielu winnych gron. Otwórzmy �piewniki �Exsultate Deo� na stronie 127.

PI, Na komuniê �Jam jest chleb ¿ycia�
Jezus jest dla nas Chlebem ¯ycia. Podchodz¹c do o³tarza w procesji
komunijnej ze szczególn¹ moc¹ �piewajmy s³owa pie�ni mówi¹ce o tym,
¿e Pan wskrzesi w dniu ostatecznym tych, którzy spo¿ywaj¹ Jego Cia³o.

B³êdy:

PI
Za�piewamy teraz �Pan jest moc¹ swojego ludu�, �Exsultate� strona 23.

W komentarzu przed pie�ni¹ nie chodzi wy³¹cznie o podanie numeru
strony w �piewniku.

PI
Wszyscy �piewamy.

Takie wezwanie pasuje raczej do koncertu (Everybody!) a nie do Mszy
�wiêty, nie ma podstawowych cech komentarza.
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Cel:
Podanie regu³ i przyk³adów pomocnych w formu³owaniu komenta-
rzy liturgicznych poza Msz¹ �w. ze szczególnym uwzglêdnieniem
Liturgii Godzin.

I Liturgia Godzin

1. Jest bardzo niewiele wskazówek dotycz¹cych komentarza podczas
Liturgii Godzin, dlatego szczególnie wa¿ne jest dzielenie siê do�wiadcze-
niami poszczególnych wspólnot.

2. Wydaje siê, ¿e przydatny tu by³by � jak i na Mszy �w. podzia³ na
jednocz¹cy i inicjacyjny.

W jednocz¹cym � wskazanym przed czê�ciami w³asnymi danego ob-
chodu by³yby omówione charakterystyczne czê�ci, g³ówne my�li. Dlatego
wydaje siê, ¿e s¹ dwa najbardziej typowe komentarze jednocz¹ce: wpro-
wadzaj¹cy w dan¹ Godzinê i przed psalmodi¹. Je¿eli wprowadzenie do
Godziny podaje celebrans to mo¿e to zrobiæ po wersecie wprowadzaj¹-
cym, gdy robi to kto� inny � przed rozpoczêciem odmawiania Godziny.

Inicjacyjny omawia³by znaczenie poszczególnych czê�ci danej godzi-
ny. Zawarte by³yby w nim tak¿e wskazówki dotycz¹ce sposobu odmawia-
nia, przyjmowanych postaw. Podane by³yby tu np. strony w modlitewni-
kach. By³by stosowany w grupach s³abiej przygotowanych.

3. Wprowadzenie do poszczególnych Godzin � wyja�nianie znaczenia
i historii poszczególnych Godzin w kontek�cie danego obchodu liturgicz-
nego. Mo¿na stosowaæ zw³aszcza na rekolekcjach kiedy dzieñ rozpoczy-

Rozdzia³ 6

Komentarz liturgiczny poza Msz¹ �w.
Wybrane zagadnienia

114 Jednym z nielicznych przyk³adów jest opracowanie Triduum paschalne. Podrêcznik dla
duszpasterzy i s³u¿by liturgicznej, cz. 1�2, �wiat³o�¯ycie 1992.
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namy liturgi¹ godzin a nie Msz¹ �w. Wówczas np. jutrznia a nie Euchary-
stia wprowadza temat dnia.

Wprowadzenie do modlitwy czytañ, Wielki Pi¹tek115

Wielki Pi¹tek Mêki i �mierci Pana. Modlitwa czytañ wprowadza nas
w prze¿ywanie tego misterium. Psalmy bêdziemy dzisiaj �piewali wczu-
waj¹c siê w sytuacjê i w postawê Chrystusa w czasie mêki. S¹ to s³owa,
które liturgia wk³ada w usta Chrystusa, Jego skarga, Jego wiara, Jego
ufno�æ w chwili mêki i �mierci.
Czytania natomiast stanowi¹ komentarz teologiczny do tego misterium,
ukazuj¹ nam arcykap³añski charakter misji Chrystusa i zbawcz¹ moc
w Jego Krwi przelanej na Krzy¿u.

Naj�wiêtszej Maryi Panny z Lourdes
Jutrznia jest modlitw¹ Ko�cio³a, przez któr¹ Bóg u�wiêca czas cz³owie-
ka. Dzi�, w dniu Niepokalanej z Lourdes, który jest jednocze�nie �wia-
towym Dniem Chorych podejmijmy porann¹ pie�ñ uwielbienia Pana,
który wyzwala z grzechów, uzdrawia, jednoczy, sam prowadzi.

4. Przed Invitatorium � w grupach s³abiej przygotowanych podany by³-
by sposób odmawiania oraz strona, na której znajduje siê antyfona; zna-
czenie Invitatorium mo¿na podaæ w komentarzu wprowadzaj¹cym

5. Przed hymnem � stosowany by³by podobnie jak komentarz przed
invitatorium.

6. Przed psalmodi¹ (przed poszczególnymi psalmami).
Komentarze przed psalmami:

� przypominaj¹, ¿e Liturgia Godzin jest modlitw¹ Ko�cio³a,
� ¿e przez �piew psalmów chcemy wielbiæ Boga,
� nawi¹zuj¹ do my�li przewodniej dnia,
� zawieraj¹ wezwanie do wspólnej modlitwy116.

Przed psalmodi¹ (ogólnie)
Ko�ció³ od wieków modli siê psalmami. Nieustannie wielbi Boga �pie-
waj¹c Mu pie�ñ chwa³y. Jest oblubienic¹, która pragnie podj¹æ dialog
mi³o�ci. Rado�nie �piewajmy Panu, który dzia³a z moc¹, sam prowadzi,
uzdrawia i ocala.

A oto kolejne wzory komentarzy wg Agendy liturgicznej Diecezji Opol-
skiej, Opole 1986: s 41�48 (do poszczególnych psalmów):

115 Triduum paschalne, Podrêcznik dla duszpasterzy i s³u¿by liturgicznej, dz. cyt., cz 2, s
163.
116 J. Niwiñska, Szko³a komentatorki, dz. cyt., s 22.
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Ps 110(109)
S³owa psalmu, który bêdziemy �piewaæ, podkre�laj¹ godno�æ królewsk¹
Chrystusa, Jego kap³añstwo i Boskie pochodzenie. Oddajemy chwa³ê
naszemu Królowi, Kap³anowi i Mesjaszowi, a tak¿e oczekujemy na Jego
ostateczne przyj�cie w chwale.

Ps 111(110).
Dzie³a Bo¿e s¹ wielkie i godne podziwu. Wys³awiajmy Boga za dzie³o
Odkupienia, za prawdê objawion¹ w Chrystusie i uczmy siê prawdziwej
m¹dro�ci przez pe³nienie Jego przykazañ.

Uroczysto�æ Matki Bo¿ej Czêstochowskiej (psalmodia nieszporów)
Psalmodia uczy nas �jak mamy chwaliæ Boga, jak godnie Go uwielbiaæ�.
W dniu dzisiejszym pragniemy wielbiæ Boga w Matce Jego Syna. Chce-
my chwaliæ imiê Pana w Tej, która �jest wielk¹ chlub¹ naszego narodu�,
dziêkowaæ Bogu za Maryjê, przez rêce której strumienie ³ask sp³ynê³y
na nasz¹ ojczyznê. A zatem � chwalmy Pana psalmami, niech melodie
przenikaj¹ nasze uszy, prawda s¹czy siê do serca i niech rozpala na-
sz¹ mi³o�æ.

W powy¿szym komentarzu s¹ wykorzystane:
a. fragment antyfony do psalmu 3: �Ty� wielk¹ chlub¹ naszego naro-

du�
b. fragmenty konstytucji apostolskiej Divino afflatu mówi¹cej o zna-

czeniu psalmów w ¿yciu Ko�cio³a:
1) �jak maj¹ chwaliæ Boga, jak godnie Go uwielbiaæ�
2) �melodie przenikaj¹...� (sparafrazowane)117

W komentarzach do psalmów mo¿na wykorzystywaæ przepiêkne tek-
sty patrystyczne odnosz¹ce siê do modlitwy psalmami.

Je¿eli psalmy s¹ odmawiane w ró¿ny sposób (zob. OWLG 121, 122,
125) to mo¿na o tym wspomnieæ nie tylko na pocz¹tku ale i przypominaæ
przed poszczególnymi psalmami.

Mo¿na tu po prostu przeczytaæ nag³ówki psalmów oraz zdania wskazu-
j¹ca na sens chrystologiczny tej modlitwy (OWLG 111).

7. Przed czytaniem � powinno byæ wyja�nione raczej w homilii �
zw³aszcza gdy jest d³u¿sze zob. OWLG 47

8. Przed responsorium � mo¿na tu podaæ:
� sposób jego odmawiania: �piewane, recytowane, opuszczone, pie�ñ

�tego rodzaju i o podobnym przeznaczeniu� zatwierdzona przez
konferencjê episkopatu, zob. OWLG 49,

117 W t³umaczeniu za: Liturgia godzin, t. IV, ss. 1091�1092.
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� znaczenie (wg OWLG 169�172):
a. ogólne: odpowied� na S³owo Bo¿e,
b. w Godzinie czytañ po tekstach z Pisma �w.: pomoc w rozu-

mieniu czytania, pomoc w powi¹zaniu czytania z ca³o�ci¹ dzie-
jów zbawienia, stanowi przej�cie ze Starego do Nowego Te-
stamentu, zamienia czytanie w modlitwê i kontemplacjê, o¿y-
wia czytanie piêknem poezji,

c. po drugim czytaniu: �daje wiêksze mo¿liwo�ci nieskrêpowa-
nej medytacji� (OWLG 170),

d. w Jutrzni i Nieszporach oraz Godzinach w ci¹gu dnia: echo
krótkiego czytania, aklamacja, przez któr¹ s³owo g³êbiej prze-
nika do ducha wiernych

� stronê w modlitewniku.
19. Przed kantykiem ewangelicznym118.
Komentarz mo¿e ukazywaæ kantyk jako moment szczytowy Godziny,

mo¿e wzywaæ do przyjêcia postawy stoj¹cej, podawaæ stronê w modlitew-
niku.

10. Przed pro�bami � podaje sposób odmawiania pró�b (OWLG 193).
11. Przed Ojcze nasz � jak we Mszy �w., OWLG 196 podaje: �Mo¿na

je poprzedziæ krótkim wstêpem (praemissa pro opportunitate brevi moni-
tione).

Ni¿ej zamieszczono przyk³ad zestawu komentarzy.
Komentarze tego typu: mieszane inicjacyjno�jednocz¹ce bêd¹ wska-

zane tam, gdzie rzadko czy nawet jednorazowo odmawia siê Liturgiê Go-
dzin i wiernych trzeba w tê modlitwê wprowadzaæ od podstaw.

Jutrznia przy Grobie Pañskim, Wielka Sobota

1. Przed rozpoczêciem
Zgodnie z tradycj¹ Ko�cio³a odmówimy teraz jutrzniê Wielkiej Soboty.
Bêdziemy podczas niej rozwa¿aæ przy Grobie Pañskim zbawcz¹ �mieræ
Chrystusa i Jego zst¹pienie do Otch³ani. Otwórzmy modlitewniki na stro-
nie...

2. Przed invitatorium
Teraz nast¹pi Invitatorium � psalm wzywaj¹cy do g³oszenia Bo¿ej chwa³y.
Kantor od�piewa psalm, a my bêdziemy powtarzali po ka¿dej zwrotce
antyfonê z kartki. Antyfona ta podaje nam dzisiejszy motyw g³oszenia
Bo¿ej chwa³y � mêczeñsk¹ �mieræ Chrystusa za nas.

118 W jutrzni � Benedictus (pie�ñ Zachariasza), nieszpory � Magnificat (kantyk Maryi), kom-
pleta � Nunc dimittis (kantyk Symeona).
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3. Przed hymnem
Jako hymn od�piewamy teraz pie�ñ �Krzy¿u �wiêty nade wszystko� roz-
wa¿aj¹c mêkê naszego Zbawiciela.

4. Przed psalmodi¹
Teraz bêdziemy odmawiali psalmodiê. Przed i po ka¿dym z psalmów
i pie�ni odmówimy antyfonê zawart¹ na kartkach. Pierwszy i trzeci psalm
odmówimy dziel¹c siê na chóry mêski i ¿eñski. Chór mêski bêdzie �pie-
wa³ wraz z (imiê kantora), natomiast ¿eñski z (imiê kantorki). Drugi psalm
bêdzie �piewa³a na przemian kantor i kantorka. My bêdziemy rozwa¿aæ
s³owa psalmu i w³¹czymy siê do odmawiania antyfony.

5. Przed czytaniem: Oz 6, 1�2
Prorok Ozeasz nawi¹zuje do zmartwychwstania Chrystusa po trzech
dniach. Je¿eli powrócimy do Boga bêdziemy mieæ udzia³ w zmartwych-
wstaniu Jego Syna.

6. Przed responsorium
Ka¿de s³owo Boga wymaga odpowiedzi cz³owieka. W liturgii godzin tak¹
odpowiedzi¹ jest responsorium, dziêki któremu duch czytania przenika
w nasze serca. Modlitwa ta jest zawarta na kartkach.

7. Przed Benedictus
Nast¹pi teraz szczytowy moment jutrzni � pie�ñ Zachariasza. Powstañ-
my wiêc. Chwalmy Tego, który �odkupi³ nas przez krzy¿ i krew swoj¹�.
Rozpoczynaj¹c �piew uczyñmy znak krzy¿a. Antyfonê na pocz¹tek
i koniec mamy na kartkach, pie�ñ jest w modlitewnikach na stronie...

A oto inny przyk³ad komentarza:

Przed rozes³aniem, Nieszpory Uroczysto�ci Zmartwychwstania Pañskiego
�wiête Triduum Mêki i Zmartwychwstania Chrystusa jest zakoñczone.
Przyjmijmy b³ogos³awieñstwo, aby trwaæ w jego owocach.119

II Obrzêdy sakramentów i sakramentalia

Je�li s¹ sprawowane podczas liturgii Mszy �w. to najlepiej stosowaæ
troisty komentarz inicjacyjny. Pomocne mo¿e okazaæ siê wprowadzenie
mistagogiczne przed liturgi¹ (zob. Rozdzia³ 4 � Podzia³ komentarzy). Warto
te¿ stosowaæ komentarze jednocz¹ce do liturgii s³owa. Czasem niezbêdny
mo¿e okazaæ siê komentarz inicjacyjny przed pewnymi obrzêdami czy �pie-
wami. Mo¿e on dotyczyæ np. postawy, któr¹ nale¿y przyj¹æ (zachêta do
powstania podczas hymnu do Ducha �wiêtego podczas obrzêdów sakra-
mentu ma³¿eñstwa).

119 Triduum paschalne, dz. cyt, s 211. To jeden z najkrótszych a zarazem najpiêkniejszych
i najbardziej tre�ciwych komentarzy.
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Komentarz mo¿e mieæ tu niemal ewangelizacyjne znaczenie dla osób,
które rzadko bywaj¹ w ko�ciele.

1. Chrzest
Podczas samego obrzêdu komentarze nie s¹ wskazane �Obrzêd chrztu

dzieci zosta³ zredagowany w ten sposób, ¿e nie wymaga udzia³u komenta-
tora. Sam celebrans daje konieczne wyja�nienia i kieruje zachowaniem
uczestników�120.

A oto przyk³adowe komentarze na XXVI NIEDZIELÊ ZWYK£¥

PL (komentatorka)
Liturgia Mszy �w., w której za chwilê bêdziemy uczestniczyli jest po³¹-
czona z przyjêciem do wspólnoty Ko�cio³a... dzieci. Chrzest �w. odby-
wa siê w niedzielê, bo w³¹cza w Mistyczne Cia³o Chrystusa moc¹ Jego
�mierci i Zmartwychwstania, które mia³o miejsce w³a�nie w niedzielê.
Po pozdrowieniu we Mszy �w. nast¹pi obrzêd przyjêcia dzieci. Ukazuje
wolê rodziców i chrzestnych, którzy prosz¹ o chrzest i zamiar Ko�cio³a,
który poprzez swoich szafarzy chce go udzieliæ. Wyra¿a siê to przez
znak krzy¿a, jaki celebrans i rodzice kre�l¹ na czole dziecka.
Po homilii nie ma wyznania wiary, wystêpuje ono bowiem podczas ob-
rzêdów chrztu �w.
Sk³adaj¹ siê one z liturgii sakramentu i obrzêdów wyja�niaj¹cych.
Liturgia sakramentu zawiera modlitwê nad wod¹ �wiêcon¹, która dziêki
Chrystusowi ma moc obmycia z grzechu i dawania ¿ycia nadprzyrodzone-
go. Wyrzeczenie siê z³a i wyznanie wiary jest aktem nie tylko rodziców i
chrzestnych. W³¹czamy siê w nie poprzez �Amen� koñcz¹ce wyznanie wiary.
Podczas chrztu �w. wszyscy stoimy wspominaj¹c nasz chrzest i mo-
dl¹c siê za nowych cz³onków Ko�cio³a. Dziêkujemy Bogu za to, ¿e przez
chrzest daje nam udzia³ w swoim ¿yciu. Dziêkujemy za w³¹czenie
w rodzinê Bo¿¹. Dziêkujemy za imiê chrzcielne.
Obrzêdy wyja�niaj¹ce podkre�laj¹ rzeczywisto�ci, które maj¹ miejsce
przy chrzcie �w. Namaszczenie Krzy¿mem �w. jest znakiem uczestnic-
twa w Chrystusowym urzêdzie kap³añskim, prorockim i królewskim. Bia³a
szata oznacza nowe ¿ycie, w³¹czenie w Chrystusa. Wrêczenie �wiecy
oznacza, ¿e nowoochrzczeni staj¹ siê dzieæmi �wiat³o�ci.

CZ (komentatorka), WERSJA I (z dnia)
Dzisiejsza Ewangelia wskazuje nam co mo¿emy zrobiæ dla dzieci, które
dzi� przyjm¹ chrzest. Wszystko powinni�my czyniæ w imiê Jezusa i uni-
kaæ tego, co mog³oby byæ dla nich zgorszeniem. Otwierajmy siê na Du-
cha Bo¿ego i uczmy nasze dzieci gromadziæ skarby w niebie.
Bezpo�rednio po homilii nastêpuje modlitw¹ powszechn¹, czytan¹ przez
rodziny ma³ych katechumenów. Na jej zakoñczenie bêdziemy wzywaæ
�wiêtych patronów dzieci.

120 Chrzest dzieci � Wprowadzenie teologiczne i pastoralne, nr 15.



71

Liturgiê S³owa koñczy egzorcyzm, który jest pro�b¹ o uwolnienie dzieci
od grzechu pierworodnego i o uczynienie ich �wi¹tyni¹ Ducha �w.

WERSJA 2
Czytania z rytua³u: 207 (Wj 17,3�7), 210 (Rz 6, 3�5), 218 (Mk 1,9�11), 229
(Ps 23), 237 (aklamacja przed Ewangeli¹)

Czytania liturgii s³owa, w której bêdziemy zaraz uczestniczyæ zosta³y
specjalnie dobrane, aby ukazaæ rolê chrztu �w. w ¿yciu chrze�cijanina.
Podobnie jak Bóg daj¹c Izraelitom wodê na pustyni uratowa³ Izraelitów
od �mierci cia³a tak chrzest �w. daje nam ¿ycie nadprzyrodzone. Moc¹
Chrystusa mamy udzia³ w Jego �mierci i zmartwychwstaniu. W dniu
naszego chrztu zstêpuje na nas Duch �w. i stajemy siê dzieæmi Bo¿ymi.
Nasz¹ odpowiedzi¹ na s³owo Bo¿e bêdzie najpierw psalm responsoryj-
ny, który mówi o sakramentach chrztu, bierzmowania i Eucharystii po-
s³uguj¹c siê obrazami wody, namaszczenia g³owy i zastawienia sto³u.
Na s³owo Bo¿e odpowiemy te¿ modlitw¹ powszechn¹, która bêdzie czy-
tan¹ przez rodziny ma³ych katechumenów. Na jej zakoñczenie bêdzie-
my wzywaæ �wiêtych patronów dzieci.
Liturgiê S³owa koñczy egzorcyzm, który jest pro�b¹ o uwolnienie dzieci
od grzechu pierworodnego i o uczynienie ich �wi¹tyni¹ Ducha �w.

CZ, WERSJA 3
CZYTANIA Z DNIA: II I EWANGELIA, CZYTANIE I JAK W WERSJI 2

Podobnie jak Bóg daj¹c Izraelitom wodê ochroni³ ich przed �mierci¹
cia³a tak poprzez chrzest �w. daje nam ¿ycie nadprzyrodzone. Ten sa-
krament zobowi¹zuje nas do �wiadectwa, zw³aszcza wobec najm³od-
szych. Wszystko powinni�my czyniæ w imiê Jezusa i unikaæ tego, co
mog³oby byæ dla nich zgorszeniem. Otwierajmy siê na Ducha Bo¿ego
i uczmy nasze dzieci gromadziæ skarby w niebie.
Nasz¹ odpowiedzi¹ na s³owo Bo¿e bêdzie najpierw psalm responsoryj-
ny, który mówi o sakramentach chrztu, bierzmowania i Eucharystii po-
s³uguj¹c siê obrazami wody, namaszczenia g³owy i zastawienia sto³u.
Na s³owo Bo¿e odpowiemy te¿ modlitw¹ powszechn¹, która bêdzie czy-
tan¹ przez rodziny ma³ych katechumenów. Na jej zakoñczenie bêdzie-
my wzywaæ �wiêtych patronów dzieci.
Liturgiê S³owa koñczy egzorcyzm, który jest pro�b¹ o uwolnienie dzieci
od grzechu pierworodnego i o uczynienie ich �wi¹tyni¹ Ducha �w.

DA
Chrzest �w. wzywa do czynienia mi³o�ci, do dawania siebie braciom na
wzór Chrystusa. Stoj¹c podczas procesji z darami wyra�my gotowo�æ
do codziennego oddawania naszego ¿ycia Bogu i bli�niemu i uczmy
tego nasze dzieci.

PRZED OJCZE NASZ (kap³an) � wed³ug formu³y zawartej w obrzêdzie,
nr 50
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PRZED B£OGOS£AWIEÑSTWEM � formu³a 1 (komentatorka)
Za chwilê wyjdziemy z tej �wi¹tyni wype³niaæ zobowi¹zania wyp³ywaj¹-
ce z wiary otrzymanej na chrzcie. Na tê drogê sam Bóg przez rêce
kap³ana udzieli b³ogos³awieñstwa matkom i ojcom nowoochrzczonych
oraz wszystkim obecnym.

2. Bierzmowanie
Wa¿ne wydaje siê tu szczególnie wprowadzenie przed liturgi¹ by poka-
zaæ przebieg liturgii albo � jak w poni¿szym przyk³adzie � ukazaæ zna-
czenie liturgicznego przywitania biskupa.

PL
Za chwilê odbêdzie siê uroczysta liturgia z udzieleniem sakramentu bierz-
mowania. Zgodnie ze staro¿ytn¹ tradycj¹ zwyczajnym szafarzem bierz-
mowania jest biskup. Szczególnym wyrazem naszego szacunku wo-
bec niego jest uroczysta procesja z plebani i liturgiczne powitanie przy
drzwiach ko�cio³a. Powitanie to obejmuje pokropienie zebranych przez
biskupa wod¹ �wiêcon¹ oraz uca³owanie przez niego pacyfika³u zawie-
raj¹cego relikwie �w. Polskich Braci Mêczenników. Nastêpnie ks. bi-
skup chwilê pomodli siê przy o³tarzu i przejdzie do zakrystii, gdzie za³o-
¿y szaty liturgiczne.

3. Pierwsza Komunia �w. � komentarz powinien tu scalaæ wspólnotê:
dzieci i ich rodziny, a nie podawaæ tylko czysto techniczne wskazówki.

4. Ma³¿eñstwo � mo¿liwy i zalecany w grupach lepiej przygotowa-
nych jest tu szeroki udzia³ w pos³ugach liturgicznych tak narzeczonych
jak i ich rodziny. Komentarz móg³by nawi¹zywaæ tu do oblubieñczo�ci,
do szerokiego udzia³u wiernych w liturgii. Warto wyt³umaczyæ w komen-
tarzu przed Obrzêdami Komunii sens specjalnego b³ogos³awieñstwa ma³-
¿onków.

5. �wiêcenia kap³añskie, biskupie
6. Sakramentalia np. po�wiêcenie ko�cio³a, uroczyste b³ogos³awieñ-

stwa.
Podczas po�wiêcenia ko�cio³a wierni stykaj¹ siê z nowymi i niezrozu-

mia³ymi dla nich symbolami np. namaszczenie �cian ko�cio³a i mensy o³-
tarza, palenie kadzid³a, pokropenie wod¹ �wiêcon¹ o³tarzam ko�cio³a
i wiernych121.

7. Szczególne obrzêdy np. ingres, homagium, b³ogos³awieñstwo opa-
ta, ksieni � wypada wspomnieæ o funkcjach biskupa, opata, ksieni, wyt³u-
maczyæ przebieg obrzêdu. Mo¿na tu zastosowaæ szczególnie wprowadze-
nie mistagogiczne do liturgii122.

121 S. Czerwik, Komentator i komentarz w odnowionej liturgii, dz. cyt.
122 Inne przyk³ady zawieraj¹ Rozdzia³y 8 i 11 Triduum Paschalne
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Cel:
Podanie przyk³adów komentarzy zawartych w ksiêgach liturgicz-
nych wraz z krótkim ich rozwa¿eniem. Komentarze te stanowi¹ nie-
jako �pierwszy kr¹g� przyk³adów komentarzy. Wszystkie inne w ja-
ki� sposób na nich siê opieraj¹. �Drugim krêgiem� przyk³adów ko-
mentarzy s¹ komentarze, które zosta³y opublikowane b¹d� z ktorych
korzysta dana wspólnota.

Nale¿y tu zauwa¿yæ, ¿e wszystkie poni¿sze komentarze rubryki powie-
rzaj¹ celebransowi, kap³anowi (wyj¹tkiem s¹ niektóre b³ogos³awieñstwa
oraz pewne wezwania z �Obrzêdów pokuty�).

1. Msza³ Rzymski dla Diecezji Polskich, Pallotinum, Poznañ 1986.

a. Przed b³ogos³awieñstwem i procesj¹ ze �wiecami w �wiêto Ofiarowa-
nia Pañskiego (2 II), s 14�

Drodzy bracia i siostry, przed czterdziestoma dniami obchodzilismy
�wiêto Narodzenia Chrystusa. Dzisiaj wspominamy dzieñ, w którym
Jezus zosta³ przedstawiony w �wi¹tyni. W ten sposób nie tylko wype³ni³
przepis prawa Starego Testamentu, lecz spotka³ siê ze swoim ludem,
który z wiar¹ Go oczekiwa³. Symeon i Anna prowadzeni i o�wieceni
przez Ducha �wiêtego przybyli do �wi¹tyni, poznali Chrystusa i z rado-
�ci¹ wyznali wiarê w Niego. Podobnie i my zgromadzeni przez Ducha
�wiêtego, d¹¿my na spotkanie z Chrystusem. Znajdziemy Go i pozna-
my przy ³amaniu chleba, a kiedy� spotkamy siê z Nim, gdy przyjdzie
w chwale.

Pocz¹tek �Drodzy bracia...� mo¿e stosowaæ tylko kap³an, w komenta-
rzu czytanym przez komentatora zwrot taki by³by niezbyt szczê�liwy. Plan
tego komentarza jest nastêpuj¹cy:

Rozdzia³ 7

Komentarze zawarte
w ksiêgach liturgicznych
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1)  Inwokacja.
2) Ukazanie bie¿¹cego �wiêta w kontek�cie Narodzenia Pañskiego
3) Znaczenie obchodu.
4) Opis historyczny na podstawie Pisma �w.
5) Ukazanie do czego nas dzi� szczególnie wzywa Bóg.
6) Nawi¹zanie do Liturgii Eucharystycznej i podanie kontekstu

eschatologicznego.

b. przed obrzêdem b³ogos³awieñstwa palm w Niedzielê Palmow¹, s 106�
107.

Drodzy bracia i siostry, przez czterdzie�ci dni przygotowali�my nasze serca
przez modlitwê, pokutê i uczynki chrze�cijañskiej mi³o�ci. W dniu dzisiej-
szym gromadzimy siê, aby z ca³ym Ko�cio³em rozpocz¹æ obchód miste-
rium paschalnego. Dzisiaj Chrystus wjecha³ do Jerozolimy, aby tam umrzeæ
i zmartwychwstaæ. Wspominaj¹c to zbawcze wydarzenie, z g³êbok¹ wia-
r¹ i pobo¿no�ci¹ pójd�my za Panem, aby�my uczestnicz¹c w tajemnicy
Jego krzy¿a, dost¹pili udzia³u w zmartwychwstaniu i ¿yciu.

Warto i tu zwróciæ uwagê na plan, który mo¿emy zastosowaæ w innych
komentarzach:

1) Nawi¹zanie do prze¿ytego czasu Wielkiego Postu.
2) Ukazanie sensu dzi� prze¿ywanej tajemnicy.
3) Wezwanie do przyjêcia okre�lonej postawy. Wa¿ne jest tu s³owo

�Dzi��; wskazuje ono na to, ¿e tu i teraz uobecnia siê tajemnica
wiary, ¿e w sposób mistyczny uczestniczymy w wydarzeniu
z ¿ycia Chrystusa.

c. PL., Wigilia Paschalna, s 151
Drodzy bracia i siostry, w tê naj�wiêtsz¹ noc, w któr¹ nasz Pan Jezus
Chrystus, przeszed³ ze �mierci do ¿ycia, Ko�ció³ wzywa swoje dzieci
rozproszone po ca³ym �wiecie, aby zgromadzi³y siê na czuwanie i mo-
dlitwê. Je�li tak bêdziemy obchodziæ pami¹tkê Paschy Pana, s³uchaj¹c
S³owa Bo¿ego i sprawuj¹c �wiête obrzêdy, mo¿emy mieæ nadziejê, ¿e
otrzymamy udzia³ w zwyciêstwie Chrystusa nad �mierci¹ i razem z Nim
¿yæ bêdziemy w Bogu.

Zwróæmy tu uwagê na budowê zdañ; nie s¹ one najkrótsze ale dziêki
temu zawieraj¹ wiele informacji. D³u¿sze zdania, przeczytane w sposób
umiejêtny umo¿liwiaj¹ dobry i spójny (widaæ wyra�nie, ¿e jedno z drugie-
go wynika) przekaz skomplikowanych tre�ci.

d. CZ, Wigilia Paschalna, s 167.
Drodzy bracia i siostry, po uroczystym rozpoczêciu wigilii paschalnej
w pokoju serca s³uchajmy teraz s³owa Bo¿ego. Rozwa¿ajmy jak to Bóg
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w minionych czasach wybawi³ swój lud i jak w koñcu zes³a³ nam swoje-
go Syna jako Odkupiciela. Chrystus przez swoj¹ �mieræ i zmartwych-
wstanie da³ nam nowe ¿ycie. Módlmy siê, aby Pan Bóg da³ nam pe³ny
udzia³ w paschalnym dziele zbawienia.

Niekiedy dobre jest wskazanie w komentarzu dyspozycji wewnêtrznej,
niezbêdnej do prze¿ycia liturgii. S³u¿y temu zwrot: �... w pokoju serca�,
zawarty w powy¿szym tek�cie.

Mo¿na w komentarzu jednocz¹cym (zw³aszcza po pozdrowieniu) wzy-
waæ do modlitwy w pewnej szczególnej intencji np. po pozdrowieniu: �Pod-
czas tej Naj�wiêtszej ofiary pro�my Pana szczególnie o...�. B³êdem nato-
miast bêdzie zastosowanie wezwania �módlmy siê� czy podobnego w ko-
mentarzu inicjacyjnym � ma on przecie¿ wprowadzaæ w tre�æ samego ob-
rzêdu, a nie podawaæ intencji do modlitwy.

e. Przed procesj¹ rezurekcyjn¹, Wigilia Paschalna, s 181.
W czasie Wigilii Wielkanocnej us³yszeli�my wezwanie � Weselcie siê
zastêpy anio³ów w niebie! Weselcie siê, s³udzy Boga! Niech zabrzmi¹
dzwony g³osz¹ce zbawienie gdy tak wielki Król odnosi zwyciêstwo! Ra-
duj siê ziemio, opromieniona tak niezwyk³ym blaskiem, bo jeste� wolna
od mroku, co �wiat okrywa! Niech ta �wi¹tynia zabrzmi potê¿nym �pie-
wem ca³ego ludu!� Pos³uszni temu wezwaniu pójdziemy w uroczystej
procesji za Chrystusen Zmartwychwsta³ym, aby wyznaæ nasz¹ wiarê
w Jego zwyciêstwo nad �mierci¹ i szatanem. Zmartwychwsta³emu Chry-
stusowi, obecnemu w�ród nas w Naj�wiêtszym Sakramencie, bêdzie-
my dziêkowaæ za to, ¿e otworzy³ wierz¹cym Królestwo niebios.

Jest tu wykorzystany cytat z Orêdzia Wielkanocnego (Exsultet). Wska-
zuje on na to, ¿e w komentarzu mog¹ wystêpowaæ nie tylko cytaty z Pisma
�w. ale i z tekstów liturgicznych. Ten powy¿szy zajmuje po³owê komenta-
rza, co nale¿y uznaæ za górn¹ granicê.

f. Msza �w. odprawiana bezpo�rednio po procesji rezurekcyjnej rano (obec-
nie procesja rezurekcyjna odbywa siê jednak w nocy po Liturgii Wigilii Pas-
chalnej � jest to lepsze ni¿ rozwi¹zanie dawniej stosowane), przed Chwa-
³a, s 183.

W drugiej Mszy Niedzieli Zmartwychwstania dziêkujemy Bogu za nowe
¿ycie, którego �ród³em jest zmartwychwstanie Chrystusa, naszego Zba-
wiciela. Razem z ca³ym Ko�cio³em �piewajmy hymn uwielbienia.
Widaæ tu jak krótki mo¿e byæ komentarz, by jeszcze przekazywa³ tre�æ.
Wydaje siê, ¿e d³ugo�æ tego komentarza ukazuje nieprzekraczaln¹,
doln¹ granicê d³ugo�ci komentarza (krótszych raczej nie nale¿y pisaæ).

2. Obrzêd chrztu dzieci
a. nr 36 podaje my�li do wprowadzenia:

� powitanie rodziców i krewnych
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� przypomnienie rado�ci z jak¹ przyjêli dzieci
� dzieci s¹ darem Boga, który jest �ród³em wszelkiego ¿ycia i który

chce je obdarzyæ swoim ¿yciem ³aski.
Przy przygotowywaniu komentarzy we wspó³pracy z kap³anem mo¿na

poprosiæ, by poda³ wskazówki podobne do powy¿szych.

3. Obrzêd sakramentu ma³¿eñstwa nr 21
a. Najmilsi, przybyli�cie do naszej �wi¹tyni, aby w obecno�ci kap³ana
oraz wspólnoty Ko�cio³a Chrystus Pan u�wiêci³ i utwierdzi³ wasz¹ mi-
³o�æ. Chrystus u�wiêci³ was ju¿ w sakramencie chrztu, a teraz b³ogos³a-
wi waszej mi³o�ci oraz umacnia was przez sakrament ma³¿eñstwa, aby-
�cie byli sobie zawsze wierni i umieli podj¹æ i wype³niæ obowi¹zki ma³-
¿eñskie. Razem z wami bêdziemy s³uchaæ s³owa Bo¿ego i uczestni-
czyæ w ofierze eucharystycznej, aby was wspieraæ naszymi modlitwa-
mi.

b. Zgromadzili�my siê w ko�ciele wokó³ N. i N., którzy dzisiaj chc¹ za-
wrzeæ sakramentalny zwi¹zek ma³¿eñski. W tym wa¿nym dla nich mo-
mencie ¿ycia otoczmy ich nasz¹ mi³o�ci¹ i naszymi modlitwami. Razem
z nimi bêdziemy s³uchaæ s³owa Bo¿ego i uczestniczyæ w ofierze eucha-
rystycznej, prosz¹c o obfite b³ogos³awieñstwo dla m³odej pary.

c. W imieniu wspólnoty parafialnej (chrze�cijañskiej), do której nale¿¹
N. i N., serdecznie witam wszystkich przyby³ych do tej �wi¹tyni, aby
uczestniczyæ w obrzêdach sakramentu ma³¿eñstwa. N. i N. pragn¹ nie
tylko, aby�my byli tutaj obecni w uroczystej chwili, lecz chc¹, aby�my
razem z nimi prze¿yli tê wa¿n¹ chwilê ich ¿ycia. Sami wybrali czytania,
które us³yszymy, i modlitwy, które bêdziemy odmawiaæ.

Komentarz ten wskazuje na to, ¿e uczestnicy Mszy �w. mog¹ (we wspó³-
pracy z kap³anem) wybieraæ modlitwy i czytania. Wa¿ne, by komentarz
przygotowywa³ kto� nale¿¹cy do grupy wiernych uczestnicz¹cych w da-
nej Mszy �w., bo on najlepiej zna tych, do których skieruje komentarz.

Wszystkie komentarze w Mszach obrzêdowych zawarcia sakramentu
ma³¿eñstwa zawieraj¹ my�l, ¿e ³¹czymy siê z nowo¿eñcami w ich uczest-
nictwie we Mszy �w.
4. Obrzêdy pokuty

Dodatek podaje motywy, które nale¿y uwzglêdniæ w komentarzu: okres
roku liturgicznego, wiek wiernych, ich sytuacjê ¿yciow¹

nr 8
Wprowadzenie do nabo¿eñstwa pokutnego w okresie Wielkiego Postu

ma przygotowaæ wspólnotê do:
a. odnowienia ³ask chrztu w noc paschaln¹
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b. otrzymania nowego ¿ycia z Chrystusem przez uwolnienie siê od
grzechów.

nr 14
We wprowadzeniu nale¿y pouczyæ, ¿e ka¿dy wierny:
a. jest cz³onkiem Mistycznego Cia³a upadaj¹cym ale i pe³ni¹cym po-

kutê
b. jest powo³any do nawrócenia, by ca³a wspólnota zosta³a u�wiêcona
Cenne s¹ podane tu wzory komentarzy wprowadzaj¹cych:

WE, nr 20 w adwencie
Bracia i siostry, okres adwentu przygotowuje nas do uroczystego ob-
chodzenia tajemnicy wcielenia Chrystusa, z której wziê³o pocz¹tek na-
sze zbawienie, a równocze�nie pobudza nas oczekiwanie na drugie
przyj�cie Pana, kiedy to dope³ni¹ siê dzieje naszego zbawienia. Lecz
ju¿ w godzinie naszej �mierci Pan przyjdzie do ka¿dego z nas. Trzeba,
aby zasta³ nas czuwaj¹cych zgodnie z napomnieniem Ewangelii: �Szczê-
�liwi owi s³udzy, których Pan zastanie czuwaj¹cych, gdy nadejdzie� (£k
12, 37a). To nabo¿eñstwo pokutne niech nas oczy�ci i przygotuje na
przyj�cie Pana, które w �wiêtych obrzêdach bêdziemy uroczy�cie ob-
chodzili.
albo
Bracia i siostry, teraz nadesz³a dla nas godzina powstania ze snu. Teraz
bowiem zbawienie jest bli¿ej nas, ni¿ wtedy, gdy�my uwierzyli. Noc siê
posunê³a, a przybli¿y³ siê dzieñ. Odrzuæmy wiêc uczynki ciemno�ci, a
przyobleczmy siê w zbrojê �wiat³a (Rz 13, 11�12).

Ten komentarz jest w du¿ym stopniu oparty na cytacie z Pisma �wiête-
go. Jedyne zmiany to dodatek �bracia i siostry� na pocz¹tku oraz zamiana
�dla was� na �dla nas�. Umiejêtnie zastosowany cytat jest czêsto najlep-
szym komentarzem.

LS, nr 46, skierowany do dzieci
Kochane dzieci! My wszyscy przez chrzest stali�my siê dzieæmi Pana
Boga. Bóg nas kocha jak Ojciec i chce, aby�my Go ca³ym sercem ko-
chali, byli dobrzy dla siebie nawzajem i ¿yli razem szczê�liwie.
Jednak¿e ludzie nie zawsze postêpuj¹ zgodnie z wol¹ Bo¿¹. Mówi¹:
�Nie bêdê s³uchaæ, zrobiê, co zechcê�. Nie s¹ pos³uszni Bogu i nie chc¹
s³uchaæ Jego g³osu. Podobnie i my czêsto postêpujemy. To jest w³a�nie
grzech, który oddala nas od Boga, a je¿eli jest ciê¿ki oddziela nas ca³-
kowicie od Boga. A co czyni Bóg, je�li kto� odwraca siê od Niego? Co
robi, kiedy porzucamy drogê cnoty i nara¿amy siê na niebezpieczeñ-
stwo utraty ¿ycia Bo¿ego? Czy obra¿ony Bóg odwraca siê od nas? Po-
s³uchajmy, co do nas mówi Pan Jezus.
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WE, nr 55, skierowany do m³odzie¿y
Zgromadzili�my siê, aby poznaæ grzechy i odnowiæ nasze ¿ycie w du-
chu Ewangelii. Nawrócenie wymaga od nas wytê¿enia wszystkich si³.
Mamy nie tylko ¿a³owaæ za winy, lecz skierowaæ uwagê na czekaj¹c¹
nas przysz³o�æ.
Bóg przez pokutê otwiera przed nami now¹ drogê i stopniowo prowadzi
do pe³nej wolno�ci dzieci Bo¿ych. Chrystus wzywaj¹c do nawrócenia,
udostêpnia nam wej�cie do królestwa swego Ojca, jak uczy³ w przypo-
wie�ci o kupcu, który po znalezieniu drogocennej per³y sprzeda³ wszyst-
ko, aby j¹ nabyæ. Id¹c wiêc za rad¹ Zbawiciela, chcemy porzuciæ dawne
¿ycie, aby osi¹gn¹æ nowe i cenniejsze.

WE, Nabo¿eñstwo dla chorych
Kochani chorzy, s³owo pokuty g³oszone przez Jezusa jest dobr¹ no-
win¹, a mianowicie orêdziem mi³o�ci i mi³osierdzia Boga, który nas uzdol-
ni³ do tego, aby�my przez ca³e ¿ycie stale do Niego wracali. Pokuta jest
wiêc darem Bo¿ym, który nale¿y przyjmowaæ z wdziêczno�ci¹. Z wielk¹
prostot¹ i pokor¹ otwórzmy Bogu nasze sumienia i pro�my Go o prze-
baczanie odpuszczaj¹c sobie nawzajem winy.

CZ
W czasie choroby dostrzegamy, ¿e zdrowie jest wielkim darem, którego
pozbawieni, ³atwo upadamy na duchu. Bóg dopuszcza chorobê, aby
wypróbowaæ nasz¹ wiarê. Nasze cierpienia jako wspó³cierpienie z Chry-
stusem mog¹ mieæ wielk¹ warto�æ dla nas i dla Ko�cio³a Bo¿ego. Czas
wiêc choroby nie jest bezu¿yteczny lub pozbawiony warto�ci, ale staje
siê rzeczywi�cie czasem ³aski dla tych, którzy te cierpienia przyjmuj¹
w nale¿ytym usposobieniu. Nabo¿eñstwo pokutne ma na celu wzmoc-
niæ w nas to usposobienie. Dlatego s³uchamy S³owa Bo¿ego, badamy
nasze sumienia i zanosimy modlitwy.

5. Obrzêdy b³ogos³awieñstw
Ta ksiêga liturgiczna zawiera szereg mistagogicznych wprowadzeñ do

poszczególnych b³ogos³awieñstw. Uk³ad b³ogos³awieñstw sk³ada siê
z dwóch g³ównych czê�ci. Pierwsza z nich stanowi g³oszenie s³owa Bo¿e-
go, a drug¹ � uwielbienie Boga za Jego dobroæ i modlitwa upraszaj¹ca
pomoc z nieba.

Czê�æ pierwsza zmierza do tego, by b³ogos³awieñstwo sta³o siê �wiê-
tym znakiem, które czerpie znaczenie i skuteczno�æ z g³oszenia s³owa
Bo¿ego. Uwagi wprowadzaj¹ce, wyja�nienia i zachêty obok homilii nale-
¿¹ w³a�nie do czê�ci pierwszej obrzêdu b³ogos³awieñstw (OB nr 20�21).

Poni¿ej podano kilka przyk³adów tych wprowadzeñ:
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a. 49. Obrzêd b³ogos³awieñstwa rodziny
Drodzy bracia i siostry, przez sakrament ma³¿eñstwa rodzina otrzymuje
³askê Chrystusa i dar nowego ¿ycia. Posiada ona szczególne znacze-
nie tak dla Ko�cio³a, jak i dla spo³eczno�ci �wieckiej, gdy¿ jest ich pod-
stawow¹ i ¿ywotn¹ komórk¹.
Podczas tego obrzêdu prosiæ bêdziemy Pana o b³ogos³awieñstwo, dziêki
któremu cz³onkowie rodziny ustawicznie staj¹ siê dla siebie nawzajem
wspó³pracownikami ³aski i g³osicielami wiary w ró¿nych okoliczno�ciach
¿ycia. Wsparci Bo¿¹ pomoc¹, wype³nicie wasze pos³annictwo, ¿yj¹c
w duchu Ewangelii i ukazuj¹c siê �wiatu jako �wiadkowie Chrystusa.

142. B³ogos³awieñstwo dzieci ochrzczonych
Syn Bo¿y, nasz Pan, Jezus Chrystus, przychodz¹c na �wiat, przyj¹³
postaæ dziecka, które czyni³o postêpy w m¹dro�ci, w latach i w ³asce
u Boga i u ludzi. On te¿ pó�niej z mi³o�ci¹ przyjmowa³ dzieci i b³ogos³a-
wi³ je, mówi³ o ich godno�ci, a nawet postawi³ je za przyk³ad tym, którzy
naprawdê szukaj¹ Królestwa Bo¿ego. Dzieci jednak potrzebuj¹ pomo-
cy doros³ych do rozwijania wrodzonych darów i uzdolnieñ zarówno mo-
ralnych i umys³owych, jak i fizycznych oraz do pomy�lnego osi¹gniêcia
ludzkiej i chrze�cijañskiej dojrza³o�ci. Pro�my wiêc o Bo¿e b³ogos³a-
wieñstwo, aby�my i my okazywali ochotn¹ troskê o ich wychowanie
i aby one chêtnie przyjmowa³y stawiane im wymagania wychowawcze.

908. Obrzêd b³ogos³awieñstwa podczas liturgii s³owa Bo¿ego z okazji
oddania do u¿ytku nowej ambony

Bracia i siostry, zebrali�my siê tutaj, bracia, aby przekazaæ do u¿ytku
liturgicznego t¹ nowo zbudowan¹ ambonê. Wyobra¿a ona stó³ s³owa
Bo¿ego, które dla nas, chrze�cijan, jest pierwszym i niezast¹pionym
pokarmem. Ze skupieniem bierzmy udzia³ w tym obrzêdzie i wiar¹ s³u-
chajmy Boga, który do nas mówi. Niech Jego s³owa bêd¹ dla nas praw-
dziwie duchem i ¿yciem.

Omówienie:
Na pocz¹tku jest ukazane teologiczne znaczenie osoby (rzeczy), która

ma zostaæ pob³ogos³awiona. Nastêpnie jest ukazane znaczenie b³ogos³a-
wieñstwa tak dla tych osób, przedmiotów, maj¹cych otrzymaæ b³ogos³a-
wieñstwo jak i dla wszystkich uczestników celebracji. Ukazywanie rzeczy
stworzonych przez Bo¿y pryzmat oraz w³¹czenie wszystkich wiernych w
dokonuj¹ce siê obrzêdy stanowi¹ wa¿n¹ cechê tych komentarzy.
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I Uwagi wstêpne

1. Cel podania Katechez mistagogicznych w tej pracy jest nastêpuj¹cy:
a. Uchwycenie ducha tych mistagogicznych wprowadzeñ.
b. Nauczenie siê korzystania ze sposobów cytowania Pisma �w., jaki-

mi pos³ugiwali siê �wiêci Ojcowie.
c. Ukazanie ró¿nych form prowadzenia mistogogii we wspólnotach

chrze�cijañskich
2. Ograniczenia w korzystaniu z tych tekstów

a. Katechezy te s¹ du¿o d³u¿sze od komentarzy. Nie nale¿y zatem czer-
paæ z nich wzoru jak d³ugi powinien byæ komentarz liturgiczny;

b. pewne obrzêdy mog³y byæ kiedy� t³umaczone inaczej ni¿ teraz

II �w. Cyryl Jerozolimski
�Katechezy mistagogiczne�

1. Jest to 5 z 24 Katechez wyg³oszonych w 348 (350) przewa¿nie w ko-
�ciele Grobu Pañskiego w Jerozolimie. Traktuj¹ o chrzcie, bierzmowaniu
i Eucharystii (sakramentach przyjmowanych w Wielkanoc) oraz o s³u¿bie
Bo¿ej sprawowanej przez wiernych. By³y skierowane do nowo ochrzczo-
nych w Oktawie Wielkanocy123.
2. Katecheza mistagogiczna V124, fragmenty.

Widzieli�cie, jak diakon poda³ biskupowi i stoj¹cym dooko³a o³tarza ka-
p³anom wodê do umycia r¹k. Nie dla usuniêcia brudu fizycznego to uczy-
ni³; bo przecie¿ nie przyszli�my brudni do ko�cio³a. To umycie oznacza

Rozdzia³ 8

Analiza katechez
mistagogicznych

123 B. Altaner, A. Stuiber, Patrologia, Warszawa 1991, s 422.
124 M. Michalski, Antologia literatury patrystycznej, Warszawa 1981, s 336.
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wolno�æ od grzechu i wszelkiej nieprawo�ci. Rêce bowiem s¹ obrazem
dzia³ania, a ich umycie wskazuje na szlachetno�æ czynów. Nie s³ysza-
³e� jak wyja�nia tê tajemnicê b³ogos³awiony Dawid w s³owach: �Umyjê
miêdzy niewinnymi rêce swoje i obejdê o³tarz Twój, Panie� (Ps 26, 6)?
Umycie r¹k jest tu oznak¹ wolno�ci od grzechów (...).

Omówienie
Zastosowan¹ tu polemikê z b³êdnym pogl¹dem na znaczenie sprawo-

wanej czynno�ci nale¿y stosowaæ tylko wtedy, gdy w zgromadzeniu, do
którego kierujemy komentarz taki pogl¹d rzeczywi�cie panuje. Nie nale¿y
robiæ tego na wyrost, by nie zaciemniaæ obrazu.

Potem wo³a biskup: �W górê serca�. Rzeczywi�cie w tej powa¿nej chwili
nale¿y wznie�æ serca do Boga, a nie zni¿aæ ich ku ziemi i ziemskim
zajêciom. Tote¿ wzywa nas tu biskup do usuniêcia wszelkich trosk
o ¿ycie i sprawy codzienne i do wzniesienia serc ku mi³osierdziu Boga.
Pos³uszni jego wezwaniu odpowiadacie: �Mamy je wzniesione ku Panu!�.
Niech nie bêdzie nikogo takiego, który by tylko ustami mówi³: �Mamy
wzniesione ku Panu� a w my�li by³ zajêty doczesnymi sprawami. Nale-
¿y zawsze my�leæ o Bogu; skoro jednak wskutek s³abo�ci ludzkiej jest
to niemo¿liwe, powinni�my siê staraæ o to przynajmniej w tej �wiêtej
godzinie.

Omówienie
Nale¿y pamiêtaæ o modlitewnym skupieniu podczas liturgii, o zwróce-

nie my�li i serca ku Bogu, ku dokonuj¹cym siê �wiêtym czynno�ciom.
Mo¿e o tym przypominaæ zw³aszcza komentarz na ropoczêcie.

III �w. Ambro¿y

1. �Misteria�
a. Jest to w istocie traktat naukowy w formie kazania, starannie opra-

cowany pod wzglêdem literackim.
b. �wiêty Ambro¿y ukazuje tu mistyczny sens pewnych osób i wyda-

rzeñ ST, to, ¿e s¹ one figur¹ i typem �wiêtych obrzêdów chrze�ci-
jañskich125.

2. Misteria (3, 8)126

Co ujrza³e�? Wodê. Owszem, lecz nie tylko. Zobaczy³e� jeszcze us³u-
guj¹cych tam lewitów i biskupa, który zadawa³ pytania i po�wiêca³. Apo-

125 B. Altaner, A. Stuiber, Patrologia, dz. cyt., s 507.
126 �Misteria� s¹ cytowane wed³ug: Wybór pism dogmatycznych, �w. Ambro¿y w: Pisma
Ojców Ko�cio³a, t. XXVI, z ³aciny t³umaczyli oraz wstêpami i komentarzami opatrzyli
L. G³adyszewski, Sz. Pieszczoch, Poznañ 1970.
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sto³ nauczy³ ciê jednak, ¿e nie na to [g³ównie] trzeba patrzeæ, �co wi-
dzialne, lecz, co niewidzialne, poniewa¿ rzeczy widzialne s¹ doczesne,
a niewidzialne s¹ wieczne� (2 Kor 4, 18). Na innym miejscu masz, ¿e
�niewidzialne rzeczy� Boga �od stworzenia �wiata s¹ zrozumia³e po-
przez rzeczy stworzone, równie¿ rzeczy stworzone, równie¿ wieczysta
Jego moc i Bóstwo� na podstawie Jego dzie³ bywaj¹ oceniane (Rz 1,
20). Dlatego sam Pan powiada: �Je�li mnie nie wierzycie, wierzcie moim
uczynkom� (J 10, 38). Wierz zatem w prawdziw¹ obecno�æ Boga. Wie-
rzysz w dzia³anie, a nie wierzysz w obecno�æ? Sk¹d¿e ma pochodziæ
dzia³anie, je�li go nie poprzedza obecno�æ?

Omówienie
Ukazywanie g³êbokiej ³¹czno�ci miêdzy tym, co widzialne a tym, co

niewidzialne � oto jedno z g³ównych zadañ komentatora liturgicznego.
Bazuj¹c na zewnêtrznej stronie obrzêdów, na tym, co jeste�my w stanie
us³yszeæ, dostrzec, dochodzimy do g³êbi, do nadprzyrodzonego sensu zna-
ków. Dobry komentarz pobudza wiarê zgromadzonych.

3, 11
Woda jest elementem, w który zanurza siê cia³o, aby je obmyæ z wszel-
kiego grzechu. Pogrzebany w niej zostaje ka¿dy wystêpek. Jest i wzmian-
ka o drzewie, bo na nim przybito Pana Jezusa, gdy za nas cierpia³. Pod
postaci¹ go³êbia � jak dowiadujesz siê w NT � zst¹pi³ Duch �wiêty,
który tchn¹³ w ciebie pokój duszy i ciszê serca. Kruk jest obrazem grze-
chu, który odejdzie i nie wróci, je�li tylko bêdziesz pilnie strzeg³ spra-
wiedliwo�ci.

Omówienie
�w. Ambro¿y po mistrzowsku wykorzystuje tu biblijny opis potopu,

aby na jego podstawie ukazaæ sens chrztu. Wychodzi od wymowy elemen-
tu naturalnego jakim jest woda. Pó�niej przechodzi do �ród³a wszelkich
sakramentów � misterium zbawienia. Wreszcie omawia skutki i zobowi¹-
zania sakramentu chrztu �w.

Ten porz¹dek czy jego niektóre elementy komentatorka mo¿na wyko-
rzystaæ przy uk³adaniu komentarza:

1) ukazanie aktualnie dokonuj¹cej siê czynno�ci
2) przedstawienie zwi¹zku tego, co w tej chwili czynimy z Chry-

stusowym dzie³em odkupienia
3) ukazanie skutków, owoców, danej czynno�ci
4) przypomnienie do czego nas dana czynno�æ zobowi¹zuje

9, 51�52 (fragmenty)
£aska proroka � jak widaæ � dwukrotnie zmieni³a naturê, mianowicie
wê¿a i laski. (...) Czy¿ ³aska nie pominê³a natury, sprawiaj¹c, ¿e ze ska-
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³y wytrysnê³a woda, chocia¿ jest to niezgodne z przyrodzon¹ jej w³a�ci-
wo�ci¹ (...) Pod wp³ywem nagle wlanej ³aski woda straci³a gorycz.
Oddzia³ywanie ³aski, jak widzimy, jest silniejsze ani¿eli dzia³anie natury
(...). Je�li tak du¿a by³a moc ludzkiego b³ogos³awieñstwa, ¿e zmienia³o
ono w³a�ciwo�ci naturalne przedmiotów, to co powiemy o konsekracji
boskiej, gdzie dzia³aj¹ s³owa samego Zbawiciela? Sakrament bowiem,
który przyjmujesz sprawiaj¹ s³owa Chrystusa (...).

Omówienie:
W pierwszej czê�ci �w. Ambro¿y nawi¹zuje do niektórych epizodów

z Ksiêgi Wyj�cia (4, 1�4; 17, 5�6; 15, 22�25) wskazuj¹c, ¿e to ³aska Bo¿a
sprawia rzeczy niewyobra¿alne. W drugiej czê�ci ukazuje wielkie dzie³o
Chrystusa, dokonuj¹ce siê podczas konsekracji (przeistoczenia). Zadaniem
komentatora liturgicznego jest wskazywanie, ¿e to w³a�nie Chrystus dzia-
³a podczas Eucharystii, ¿e podczas liturgii ³aska Bo¿a nadaje zwyk³ym
wydawa³oby siê czynno�ciom wymiar nadprzyrodzony.

9, 54
Pan Jezus sam zapewnia³: �To jest cia³o moje� (Mt 26, 26). Przed wypo-
wiedzeniem s³ów niebieskiego b³ogos³awieñstwa oznacza to inn¹ rzecz,
po konsekracji � to ju¿ Cia³o... On sam wskaza³ na w³asn¹ krew. Przed
konsekracj¹ nazywa siê inaczej, po konsekracji jest to Krew. Ty za�
powiadasz �Amen� to znaczy � naprawdê tak jest�. Niech serce wewn¹trz
wyznaje to, co mówi¹ usta. Niech serce odczuwa to, co g³osz¹ s³owa.

Omówienie:
Tekst ten zawiera wskazanie, ¿e Ko�ció³ w sakramentach, zw³aszcza

w Eucharystii, realizuje �zbawienny nakaz� Chrystusa. Biskup Mediolanu
wzywa, by w prze¿ywan¹ tajemnicê zaanga¿owa³ siê ca³y cz³owiek.

Dla komentatorki jest to bardzo wa¿ne: �budziæ wewnêtrzn¹ postawê
wiary i dobrej woli� (WLM 42) oraz wskazywaæ na to, ¿e przez liturgiê
kontynuujemy dzie³o Chrystusa, ¿e nie my to wszystko stworzyli�my.
2. �Sakramenty�

a. stanowi¹ zbiór 6 kazañ g³oszonych przez �w. Ambro¿ego od wtorku
po Zmartwychwstaniu Pañskim do II Niedzieli Wielkanocnej, s¹
katechez¹ chrzcieln¹127.

b. Tre�ci¹ dzie³a jest opis obrzêdów inicjacji chrze�cijañskiej, a wiêc
chrztu �w., bierzmowania i pierwszej Komunii �w. Warto tu podkre-
�liæ, ¿e �w. Ambro¿y wykorzystuje do ilustracji tego, co nios¹ sa-
kramenty odpowiednie fragmenty z Pisma �w. np. Melchizedek,

127   Por. B. Altaner, A. Stuiber, Patrologia, dz. cyt., s 507.
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manna i inne cuda Moj¿esza, cuda Eliasza i Elizeusza s¹ typem Eu-
charystii.
Odpowiedni sposób korzystania z Pisma �w. powinien byæ jedn¹
z g³ównych umiejêtno�ci komentatora liturgicznego. Mo¿na w tym
celu u¿ywaæ cytatów czy po prostu nawi¹zywaæ do pewnych frag-
mentów (omówienie). W komentarzu inicjacyjnym mo¿na wyko-
rzystywaæ ró¿ne fragmenty, natomiast w jednocz¹cym � raczej
z liturgii dnia.

Ksiêga IV, 24�25128

24. (...) Jest to wprawdzie rzecz wielka i godna czci, ¿e dla ¯ydów spa-
d³a manna z nieba. Oceñ jednak, co stoi wy¿ej � manna z nieba czy
Cia³o Chrystusa? I to � Cia³o Chrystusa Stwórcy nieba. A zreszt¹ ci,
którzy spo¿ywali mannê, umarli, ale kto bêdzie spo¿ywa³ Cia³o Chrystu-
sa, dost¹pi odpuszczenia grzechów �i nie umrze na wieki� (J 11, 26;
ca³y ten ustêp por. z J 6, 49. 58).

25. Nie mówisz daremnie �Amen�, wyznaj¹c ju¿ w duchu, ¿e przyjmu-
jesz Cia³o Chrystusa. Gdy wiêc podchodzisz, kap³an mówi do ciebie: �Cia³o
Chrystusa�, a ty odpowiadasz: �Amen�, to znaczy: �Zaprawdê�. Co jêzyk
wyznaje, niech serce zachowa! Pamiêtaj jednak, ¿e jest to sakrament zapo-
wiedziany przez poprzedzaj¹c¹ go figurê.

Omówienie:
Autor ukazuj¹c, ¿e manna stanowi³a zapowied� sakramentu Euchary-

stii wyja�nia jednocze�nie czym ró¿ni siê zapowied� od jej wype³nienia
(typ od antytypu) oraz wy¿szo�æ tego ostatniego. Taki styl mo¿na zastoso-
waæ np. w komentarzu przed czytaniami opisuj¹c ³¹czno�æ ST i NT. Drugi
akapit wyja�nia sens s³owa �Amen� wypowiadanego podczas Komunii
�w. W podobny sposób mo¿na u�wiadamiaæ wiernym sens innych odpo-
wiedzi w dialogach podczas liturgii (czy w ogóle dialogiczno�æ liturgii).

128 Tam¿e.
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Cel:
Podanie czym jest komentarz od strony literackiej, jakie mo¿na
w nim stosowaæ �rodki artystyczne.

Jak ju¿ kilkakrotnie zaznaczono wy¿ej komentarz liturgiczny z zasady
powinien byæ przygotowany na pi�mie. Mo¿na go zatem zaliczyæ do ma-
³ych form literackich. W zwi¹zku z tym mo¿na podaæ literackie cechy ko-
mentarza. Stosowane w nim s¹ okre�lone �rodki wyrazu: styl, kompozy-
cja, figury retoryczne.

1. Komentarz powinien byæ nie tylko poprawny ale i piêkny. To piêk-
no przejawia siê zw³aszcza w formie literackiej.

2. Styl pisania komentarza liturgicznego
Komentarz powinien byæ napisany stylem �prostym i religijnym�129.

Poni¿ej wynotowano listê mo¿liwych stylów ze S³ownika terminów lite-
rackich S. Sierotwiñskiego130 z zaznaczeniem który z nich mo¿e byæ za-
stosowany w komentarzu liturgicznym:

a) styl abstrakcyjny � pos³uguje siê uogólnieniami i pojêciami ode-
rwanymi. Mo¿na go stosowaæ tylko wtedy, gdy komentarz jest kie-
rowany do teologów, do naukowców.

b) styl afektowany � jest nienaturalny, w sztuczny sposób na�laduje
naiwno�æ i wdziêk. Nie nale¿y go stosowaæ, bo nie licuje z powag¹
komentarza.

c) styl czysty � polega na stosowaniu tylko tych zwrotów i s³ów, które
s¹ w³a�ciwe jêzykowi literackiemu epoki. Ten styl wrêcz nale¿y sto-
sowaæ. Dziêki temu komentarz bêdzie zrozumia³y.

Rozdzia³ 9

Komentarz
jako gatunek literacki

129 Directoire, nr 89.
130 S. Sierotwiñski, S³ownik terminów literackich, Wroc³aw 1986, s 244-245.
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d) styl kolokwialny � jest on w³a�ciwy dla rozmowy, swobodny, wspie-
rany dodatkowymi �rodkami ekspresji � nie nale¿y go wiêc stoso-
waæ.

e) styl koturnowy � styl wznios³y, patetyczny. Nie powinien byæ sto-
sowany, bo odrywa³by liturgiê od wiernych, móg³by te¿ prowadziæ
do �mieszno�ci komentarza.

f) styl lakoniczny � maksymalnie zwiêz³y, tre�ciwy i oszczêdny. Taki
w³a�nie powinien byæ komentarz.

g) styl makaroniczny � wystêpuj¹ w nim obok siebie elementy dwu
lub wiêcej jêzyków. Bêdzie stosowany jedynie wtedy, gdy jaki� zwrot
(czy s³owo) ³aciñski lub grecki domaga siê wyt³umaczenia w ko-
mentarzu.

h) styl ozdobny, kwiecisty � nie nale¿y go stosowaæ, bo celem komen-
tarza nie jest zwrócenie uwagi na sw¹ kunsztown¹ formê ale na sam¹
liturgiê.

i) styl rozwlek³y � przeciwieñstwo lakonicznego. W komentarzu nie
nale¿y go zatem stosowaæ.

j) styl urozmaicony � pos³uguje siê �rodkami, które pobudzaj¹ zacie-
kawienie i wyobra�niê Taki ma w³a�nie byæ komentarz, by nie nu-
¿y³ wiernych131.

k) styl urywany � u¿ywa siê w nim krótkich lub nierozwiniêtych zdañ
i ich równowa¿ników. W komentarzu nie powinien byæ stosowany,
bo nadaje siê raczej do wyra¿enia gwa³townych uczuæ, a nie do przed-
stawienia obiektywnych tre�ci liturgii.

3. �rodki stylistyczne w komentarzu. Styl ka¿dego dzie³a literackiego
jest osi¹gany przez dobór odpowiednich �rodków, które mo¿na podzieliæ
je na:

� s³owotwórcze,
� semantyczne,
� sk³adniowe132.

a. uwagi ogólne
� najwa¿niejsza w komentarzu jest tre�æ st¹d �rodki stylistyczne nie

mog¹ staæ siê celem samym w sobie ale s³u¿yæ uwypukleniu tre-
�ci,

� nale¿y je stosowaæ oszczêdnie,
� stosuj¹c je musimy byæ pewni poprawnego ich rozumienia.

b. �rodki stylistyczne, s³owotwórcze
� neologizmy (wyraz, forma, zwrot nowo utworzony) � stosowaæ

tylko wtedy, gdy wejd¹ do jêzyka ogólnopolskiego, nie wolno
tworzyæ ich samemu w komentarzu,

131 Directoire, nr 89.
132 Zob. M. G³owiñski, A. Okopieñ-S³awiñska, J. S³awiñski, Zarys teorii literatury.
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� zdrobnienia, zgrubienia.

WE, VI Niedziela zw. �A�
Przychodz¹c tu nie marnujesz czasu. Przez tê godzinkê Bóg mo¿e prze-
pe³niæ ³ask¹ ca³e twoje ¿ycie je�li Mu pozwolisz.

Zawiera zdrobnienie, które jest niedopuszczalne w komentarzu (z wy-
j¹tkiem cytatów z Pisma �w.). Zdrobnienia, a tak¿e zgrubienia, nie licuj¹
z powag¹ komentarza.

� z³o¿enia � (wyraz z³o¿ony z kilku innych np. prostok¹t), uwagi
jak od neologizmów; wydaje siê zreszt¹, ¿e nie bêd¹ potrzebne
w komentarzu

c. przekszta³cenia semantyczne � tropy
� epitet (okre�lenie, podkre�laj¹ce istotn¹ cechê opisywanego przed-

miotu, osoby etc.) � nale¿y stosowaæ epitety powszechnie stoso-
wane np. dobry Bóg

� porównanie (zestawienie dwóch podobnych przedmiotów ze
wzglêdu na wspóln¹ w³a�ciwo�æ; oba cz³ony po³¹czone s¹ wyra-
zami: jak, jakby, niby, podobnie, równie jak etc.) � czêsto bêdzie
siê z tego w komentarzu korzystaæ pos³uguj¹c siê zwrotami
w teologii przyjêtymi np. Jezus zabity jak baranek. Porównania
stosowana w komentarzu nie mog¹ byæ nadmiernie rozbudowane
(homeryckie).

� metafora (takie ³¹czenie wyrazów, ¿e przynajmniej jeden z nich
zyskuje nowe znaczenie np. g³ucha cisza) � je�li s¹ utarte, zako-
rzenione w jêzyku ogólnopolskim � jak przytoczony przyk³ad �
to mo¿na je stosowaæ o ile licuj¹ z duchem litrugii

� metonimia � zamiast wskazaæ na jakie� zjawisko wskazuje siê na
inne, bardzo mu bliskie i traktuje siê je jak pierwsze zjawisko np.:
�mi³o�æ cierpliwa jest� (w ogóle ca³y hymn o mi³o�ci z 1 Kor 13).
Zamiast pisaæ: �Ten, kto kocha� jest napisane po prostu �mi³o�æ�.
Inny przyk³ad: �czytaæ �w. Marka� (zamiast �czytaæ Ewangeliê
wg �w. Marka�). Zastosowanie � jak metafora.

� synekdocha (rodzaj stosunków ilo�ciowych, gdy czê�æ zastêpuje
ca³o�æ np. Ap 3, 1 �Anio³owi Ko�cio³a w Sardes napisz� albo
ca³o�æ czê�æ: �od takich mod³ów bieleje w³os� � �Chora³�) � sto-
sujemy, gdy mamy pewno�æ poprawnego rozumienia przez wier-
nych

� oksymoron � (zestawienie pojêæ tre�ciowo sprzecznych np. s³od-
kie jarzmo) � mo¿na stosowaæ, je�li takie zestawienie znajduje siê
w Pi�mie �w. czy stosuje je teologia i zgromadzenie rozumie je
poprawnie
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� peryfraza � zast¹pienie s³owa przez omówienie np. autor Dziejów
Apostolskich = �w. £ukasz; mo¿na stosowaæ, gdy wierni omó-
wienia rozumiej¹,

� eufemizm � z³agodzenie np. k³amstwo = mijanie siê z prawd¹; nie
wolno stosowaæ � komentarz musi wprost podawaæ prawdy

� hiperbola � przesadnia np. �Prêdzej wielb³¹d przejdzie przez ucho
igielne...� (por. £k 18, 25), w komentarzu raczej niepotrzebna
chyba, ¿e jest czê�ci¹ cytatu

� animizacja (nadanie przedmiotom martwym cech istot ¿ywych np.
wyje wiatr) � uwaga jak w przypadku hiperboli

� personifikacja (przypisanie przedmiotom cech ludzkich np. drze-
wo my�li) � uwaga jw.

� symbol zwrot zastêpuj¹cy dany wyraz np. ko�ciotrup z kos¹ =
�mieræ � symbole (znaki) wystêpuj¹ce w liturgii nale¿y t³uma-
czyæ

� alegoria � rozbudowana metafora, np. �Ptaszki w klatce� Krasic-
kiego � przy pomocy obrazów np. ze �wiata zwierz¹t oddaje siê sto-
sunki panuj¹ce miêdzy lud�mi albo pojêcia abstrakcyjne � w ko-
mentarzu nie znajdzie zastosowania

� ironia � ukryta drwina, szyderstwo w wypowiedzi pozornie apro-
buj¹cej � nie wolno stosowaæ.

d. �rodki stylistyczne sk³adniowe
� inwersja (odwrócenie szyku wyrazów) � w jêzyku polskim szyk

jest do�æ swobodny. Poprzez zmianê szyku wyrazów k³adziemy
nacisk na ró¿ne elementy zdania, eksponuj¹c je. Pisz¹c np. �
�Odkupi³ nas Bóg � Cz³owiek� k³adziemy nacisk na sam fakt
odkupienia a mniej nas w tej chwili interesuje fakt kto nas odku-
pi³. Odwrotnie bêdzie w zdaniu: �Bóg � Cz³owiek nas odkupi³�.

� elipsa (opuszczenie elementów zdania niekoniecznych dla jego
rozumienia) mo¿na stosowaæ

Przed adoracj¹ krzy¿a.
Chrystus to, co by³o naszym przeciwnikiem, usun¹³ z drogi przygwo�-
dziwszy do Krzy¿a (por. Kol 2, 14). Drzewo naszego zbawienia pragnie-
my teraz uczciæ. W ten sposób uhonorujemy naszego Odkupiciela. Za
chwilê zostanie wniesiony zas³oniêty krzy¿. Ods³oniêcie (krzy¿a) nast¹-
pi w trzech etapach. Odpowiedzi �pójd�my z pok³onem� i pe³na szacun-
ku postawa klêcz¹ca, maj¹ wyra¿aæ nasze uwielbienie dla Jezusa.

� powtórzenie � paralelizm powracaj¹ca struktura wersyfikacyjno
�sk³adniowa, która mo¿e wyst¹piæ na pocz¹tku � anafora lub na
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koñcu zdania � epifora; stosowanie: paralelizm mo¿na stosowaæ
w jednym(!) z komentarzy na dan¹ liturgiê np.

CZ, I niedziela Wielkiego Postu �A�
Grzech spycha nas z piedesta³u, na którym Bóg chce nas postawiæ.
Grzech prowadzi do �mierci ducha. Grzech towarzyszy cz³owiekowi
przez ca³e ¿ycie. Jednak mo¿emy przezwyciê¿yæ pokusy � dziêki Temu,
który by³ do nas podobny we wszystkim, prócz grzechu, dziêki Chrystu-
sowi.

Powtórzenie (jednego wyrazu czy zdania) mo¿e s³u¿yæ uwypukleniu
my�li przewodniej np.

�Bóg jest mi³o�ci¹�133

LS
�Bóg jest mi³o�ci¹�. Dlatego wypowiada tylko jeden rodzaj s³ów � s³owa
mi³o�ci. Dlatego te¿ zrozumieæ Go mog¹ tylko ci, którzy kochaj¹. Staraj-
my siê w tym duchu uczestniczyæ w liturgii s³owa.

LO
�Bóg jest mi³o�ci¹�. Dlatego sta³ siê dla nas chlebem. Powierzy³ siê nam
ca³kowicie. My pragniemy Go na�ladowaæ. Zanosimy na o³tarz chleb i w
tym darze powierzamy Mu siebie. Niech w pe³nym mi³o�ci oddaniu nie
zabraknie nikogo.

LU
Kom.: �Bóg jest mi³o�ci¹� i zaprasza nas na ucztê mi³o�ci. Daje nam
siebie na pokarm i uczy nas stawaæ siê chlebem dla innych. Euchary-
styczna uczta to wzajemne obdarowywanie siê mi³o�ci¹.
Cel.: W tym duchu módlmy siê s³owami, których nauczy³ nas Chrystus:

� apostrofa (bezpo�rednie zwrócenie siê do osoby lub rzeczy) � nie
jest dopuszczalne ani zwrócenie siê do wiernych by³oby to raczej
kazanie czy komentarz celebransa ani do Boga, �wiêtych � to
modlitwa. Komentarz sam w sobie nie jest modlitw¹ ale ma pro-
wadziæ do modlitwy liturgicznej np.

DA, III niedziela adwentu �C�

W dzisiejszej liturgii Bóg poprzez Jana Chrzciciela obiecuje nied³ugie
przyj�cie Odkupiciela. Jednak aby móc go przyj¹æ, musisz przygoto-
waæ swe serce. Z³ó¿ wiêc teraz z darami ofiarnymi trud przygotowywa-
nia drogi Pañskiej, prostowania �cie¿ek dla niego.

133 S. Szczepaniec i in. ,Komentarze inicjacyjne na Eucharystiê, s 8.
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� antyteza � zestawienie pojêæ, obrazów o cechach przeciwstaw-
nych ale wi¹¿¹cych siê zwi¹zkiem tre�ciowym; doskona³ym przy-
k³adem jest kolêda �Bóg siê rodzi� � bêdziemy j¹ stosowaæ do
oddania trudnych teologicznych prawd, które wydaj¹ siê zaprze-
czaæ zdrowemu rozs¹dkowi; korzystaæ nale¿y z gotowych wzo-
rów np. z wspomnianej wy¿ej kolêdy;

� zdanie parenetyczne (wtr¹cone w nawias) � nie jest potrzebne
w komentarzu;

� anakolut � poszczególne elementy zdania nie s¹ zestrojone wg
obowi¹zuj¹cych norm np. Id¹c drog¹, spad³a mi czapka � nie
stosowaæ, bo wprowadza zamêt i sam w sobie wymaga wyja-
�nienia.

e. odwo³anie siê do zjawisk spoza jêzyka literackiego epoki
� archaizmy (przestarza³e formy jêzykowe np. bia³og³owa = nie-

wiasta) � nie stosowaæ, bo mog¹ byæ to formy niezrozumia³e czy
wrêcz �mieszne; dotyczy to te¿ starszych przek³adów Biblii np.
ks. Wujka (najlepiej cytowaæ u¿ywan¹ w liturgii BT)

� barbaryzmy � to nalecia³o�ci z obcych jêzyków oraz wyrazy spo-
za jêzyka literackiego (gwary, ¿argony, prowincjonalizmy) � nie
nale¿y ich stosowaæ,

� np. zamiast germanizmu w zdaniu �Obcuj¹c z Bogiem musisz
w pierwszym rzêdzie s³uchaæ� lepiej napisaæ �przede wszystkim�.

f. odwo³anie siê do stylów
� aluzja � lu�ne nawi¹zanie (nie tylko do stylu ale i do obrazów czy

postaci np. uczta, dobry pasterz, gospodarz winnicy), bêdziemy
czêsto z niej korzystali pod warunkiem, ¿e nie bêdzie to nawi¹za-
nie zbyt dalekie, zbyt abstrakcyjne.

IV Niedziela Wielkiego Postu �C�,
WE, £k 15, 1�3. 11�32

Bóg, jak ewangeliczny ojciec, cieszy siê z powrotu swoich marnotraw-
nych synów. Przyszed³szy przed oblicze Pana radujmy siê z uczty jak¹
dla nas przygotowa³ i w pokorze dziêkujmy za Jego mi³osierdzie dla nas
� grzesznych synów.

� cytat � winien zajmowaæ w przybli¿eniu do 1/2 d³ugo�ci komen-
tarza, w wyj¹tkowych przypadkach mo¿e byæ d³u¿szy, zob. �Ob-
rzêdy pokuty�, Wzory nabo¿eñstw pokutnych, s 206 (zob. te¿
rozdz. 7 Komentarze poza Msz¹ �w.)

� cytaty mo¿na braæ z: Pisma �w., pisarzy ko�cielnych, dokumen-
tów Ko�cio³a, istniej¹cych komentarzy ew. z pie�ni religijnych.
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� nie powinny byæ to natomiast przys³owia ludowe, my�li obce du-
chowi chrze�cijañskiemu. Cytaty z innych �róde³ ni¿ wy¿ej wy-
mienione mog¹ mieæ zbyt szerokie znaczenie i byæ poprawnie
rozumiane jedynie przez czê�æ wiernych. Niesie to z sob¹ niebez-
pieczeñstwo dominacji w³asnych przemy�leñ.

� nie wolno stosowaæ ich na si³ê ale wtedy, gdy rzeczywi�cie uka-
zuj¹ sens liturgii same nie wymagaj¹c dodatkowego t³umacze-
nia.

� cytaty bêd¹ najczê�ciej stosowane w komentarzu powi¹zanym
z liturgi¹ s³owa co nie znaczy, ¿e w innych momentach nie da siê
ich zastosowaæ:

RO, Ef 5, 8�14
�Jeste�cie �wiat³o�ci¹ w Panu�. S³owa �w. Paw³a przypominaj¹ nam, ¿e
w szczególny sposób jeste�my powo³ani do �wiadczenia o tym, ¿e Je-
zus wyrwa³ nas z ciemno�ci grzechu. Id�my i g³o�my, ¿e w naszym
¿yciu zaja�nia³ Chrystus.

B³êdy w stosowaniu cytatów:
a) Cytat za d³ugi � ca³y komentarz nie mo¿e byæ cytatem.

WE, Ps 95, 1�2
�Przyjd�cie rado�nie �piewajmy Panu,
wzno�my okrzyki ku chwale opoki naszego zbawienia,
stañmy przed obliczem Jego z uwielbieniem,
z weselem �piewajmy Mu pie�ni�

b) Cytat �le u¿yty � �le ukazuj¹cy tre�æ liturgii czy danego obrzêdu

PO
�Podaj rêkê swemu bratu, niechaj nikt nie czuje siê sam. Chrystus przy-
szed³ pokój daæ �wiatu i ten pokój zostawia nam.�

� parafraza � przeróbka tekstu z zachowaniem g³ównej my�li � bê-
dzie czêsto stosowana

DA, Mt 6, 24�34
�Nie mówcie: co bêdziemy je�æ? co piæ?� Mamy spogl¹daæ na to, co
w górze, d¹¿yæ do rzeczy niebieskich. Ofiarujmy teraz Panu nasze tro-
ski o sprawy Królestwa Bo¿ego, nasze wysi³ki w utrwalaniu go w �wie-
cie. Niech bêdzie to znakiem oddania siê Bogu.

� stylizacja � upodobnienie do jakiego� stylu � stosowaæ jako
upodobnienie w³asnych komentarzy do komentarzy wzorcowych;
przynajmniej na pocz¹tku wydaje siê to nieuniknione

� pastisz � imitowanie stylu okre�lonego utworu � nie stosowaæ
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� parodia � karykaturalny pastisz � nie stosowaæ
4. Inne uwagi
a. Komentarz nale¿y do epiki nie uto¿samia siê jednak z innymi ga-

tunkami tego rodzaju literackiego np. z:
� dialogiem

DA
� Co ja grzesznik mogê ofiarowaæ Stwórcy?
� Siebie!
To takie proste, a jednocze�nie takie trudne.

� opowiadaniem � zarówno o tym co siê dzieje podczas liturgii (styl
sprawozdawcy radiowego) � to przecie¿ widaæ np. teraz kap³an
przyklêka134

� ani opisywaniem tego, co siê dzieje na �wiecie.

RO, Okres Wielkanocny
Na �wiecie wszystko jest �problemem� z wyj¹tkiem caritas � mi³o�ci.
Jedynie mi³o�æ nie jest problemem dla tych, którzy ni¹ ¿yj¹. A zmar-
twychwsta³y Chrystus niech bêdzie dla ciebie pomoc¹ w niesieniu tej
mi³o�ci �wiatu.

b. Komentarz z natury swej jest krótki � nie ma w nim miejsca na
wstêp, rozwiniêcie, zakoñczenie; od razu trzeba przechodziæ do rze-
czy. Górn¹ granicê d³ugo�ci wyznaczaj¹ komentarze wzorcowe z
Msza³u, ale nie nale¿y bez potrzeby zbli¿aæ siê do tej granicy. Doty-
czy ona tylko komentarzy, które musz¹ byæ d³u¿sze ze wzglêdu na
bogactwo przekazywanych tre�ci. Taka potrzeba nie zdarza siê czê-
sto.

c. W komentarzu powinno znale�æ siê tylko to, co jest niezbêdne do
przekazania okre�lonych tre�ci.

d. Styl nie mo¿e byæ rwany; komentarz ma byæ spójny wewnêtrznie

WE135

Ko�ció³. Lud Bo¿y. Przyszli�my znowu. Ty, on, ja. Jeste�my. Wokó³ ci-
sza. Modlitwa. Rozpoczyna siê ofiara krzy¿a. Trwajmy na niej z Chry-
stusem. Raz jeszcze przekonajmy siê, ¿e On jedynym uzdrowieniem �
¯yciem.

Komentarz tego typu mo¿e sam w sobie stanowiæ przedmiot reflek-
sji. Tymczasem ma on prowadziæ do wspólnego udzia³u w celebra-
cji liturgicznej, któr¹ trzeba ukazaæ jako organiczn¹ ca³o�æ.

134 Zob. F. Blachnicki, Komentator, dz. cyt.
135 M. Wawrzyniak, rkp.
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e. Mo¿na stosowaæ pytania retoryczne ale nie wiêcej ni¿ dwa w da-
nym komentarzu; oszczêdnie u¿ywane prowadz¹ do wiêkszego za-
anga¿owania wiernych:

WE, 15 IX, Naj�wiêtszej Maryi Panny Bolesnej,
Rozpoczynaj¹c jakiekolwiek dzie³o musimy byæ gotowi konsekwentnie
doprowadziæ je do koñca. Dzi� Ko�ció³ stawia nam za przyk³ad Maryjê,
której ca³e ¿ycie wyra¿a³o s³owo �fiat� My te¿ czêsto mówimy Bogu �tak�.
Czy jednak nie brakuje nam wytrwa³o�ci? Ofiarujmy nasze uczestnic-
two we Mszy �w. w intencji wytrwania w wierze do koñca.

f. Inne b³êdy:
1) niew³a�ciwe ³¹czenie wyrazów w zwi¹zki znaczeniowe (b³êdy

frazeologiczne) np. zamiast �W ka¿dym b¹d� razie� musisz za-
ufaæ Bogu� winno byæ �b¹d� co b¹d�� albo �w ka¿dym razie�,

2) pleonazmy (wyra¿enia sk³adaj¹ce siê z wyrazów to samo lub pra-
wie to samo znacz¹cych) np.:

a) I ty mo¿esz u�wiêciæ swoje w³asne ¿ycie. (swój = w³asny)
b) �By byæ z Bogiem musimy nieustannie poprawiaæ siê na lepsze�

(poprawiaæ siê = zmieniaæ siê na lepsze).
c) �Chciejmy otworzyæ siê na s³uchanie s³owa Bo¿ego� (chciejmy

otworzyæ siê = otwórzmy siê).
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Cel:
Podanie przyk³adów komentarzy na ró¿ne okresy roku liturgicznego
z mo¿liwie wielu �róde³, ukazanie ró¿nych szkó³ pisania komenta-
rza.

I Adwent I Niedziela �C�

WE
Dzisiejsza niedziela rozpoczyna adwent � czas oczekiwania na Syna
Bo¿ego. Jeste�my wezwani do tego, aby�my ca³y ten czas po�wiêciæ
przygotowaniom na godne przyjêcie Chrystusa.

CZ
Adwent jest nie tylko czasem oczekiwania na uroczysto�æ Narodzenia
Pañskiego ale sk³ania nas tak¿e do wybiegania my�l¹ naprzód � do
powtórnego przyj�cia Chrystusa w chwale. Ma to byæ czas nie tyle po-
kuty, co pobo¿nego, radosnego i czujnego oczekiwania na Zbawiciela.

RO
Uczta Eucharystyczna siê skoñczy³a, jednak w nas ma trwaæ nadal dziêki
s³owu Bo¿emu i zjednoczeniu z Chrystusem w Komunii �w. Niech tre�ci
tej liturgii towarzysz¹ nam przez ca³y adwent, by�my godni i gotowi sta-
nêli wobec przychodz¹cego Syna Bo¿ego.

II. Narodzenie Pañskie

1. Msza w nocy � pasterka

WE
Sprawowanie Eucharystii w noc Narodzenia Pañskiego to zwyczaj siê-
gaj¹cy V wieku. Bóg wezwa³ nas do tej �wi¹tyni, aby�my wzorem pa-

Rozdzia³ 10

Komentarze na ró¿ne okresy
roku liturgicznego
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sterzy trzymaj¹cych nocn¹ stra¿ oddali cze�æ przychodz¹cemu Chry-
stusowi. Niech nasze uczestnictwo w tej Mszy �w. bêdzie radosne.

CZ
Syn Bo¿y uni¿y³ siê przyj¹wszy ludzk¹ naturê. Uni¿y³ siê przychodz¹c
na �wiat w ubóstwie. Jego przyj�cie nape³ni³o ca³y �wiat rado�ci¹ i �wia-
t³em. Bóg da³ nam bowiem swojego Syna jako �³askê, która niesie zba-
wienie wszystkim ludziom�. On wzywa nas, aby�my odpowiadaj¹c na
Bo¿¹ mi³o�æ byli �gorliwi w spe³nianiu dobrych uczynków� (Tt 2, 11�14).

CR
W okresie Narodzenia Pañskiego szczególnie czcimy tajemnicê Wcie-
lenia, dlatego w Wyznaniu Wiary przyklêkniemy na s³owa: �I za spraw¹
Duch �wiêtego przyj¹³ cia³o z Maryi dziewicy i sta³ siê cz³owiekiem�.

DA
Dary ofiarne symbolizuj¹ nas wszystkich. Chrystus przez tajemnicz¹
wymianê darów przemienia to, co przynosimy. Jezus daje nam udzia³
w swej Boskiej naturze.

PO
�wiêta Narodzenia Pañskiego to czas, w którym Bóg szczególnie daje
nam odczuæ, ¿e stanowimy jedn¹ rodzinê. Jezus narodzi³ siê dla nas
wszystkich, jest Ksiêciem Pokoju dla ka¿dego z nas. Obdarujmy braci
naszym pokojem, mi³o�ci¹ i rado�ci¹.

RO
Czas �wi¹t szczególnie przypomina nam prawdê, ¿e Bóg przyj¹³ ludzk¹
naturê. Wychodz¹c z tej �wi¹tyni nie zapominajmy g³osiæ prawdy, ¿e
�Bóg kiedy� sta³ siê jednym z nas, by nas przemieniæ w siebie�.

III. Wielki Post

1. Inicjacyjny136

LS
Wielki Post � to czas nawrócenia i pokuty. Bóg sam ukazuje nam s³abe
strony naszego ¿ycia. Swoim s³owem objawia nam prawdê o nas sa-
mych. Ws³uchajmy siê wiêc uwa¿nie w Jego g³os.

LO
Ofiara Chrystusa domaga siê naszej odpowiedzi � naszego �wspó³ofia-
rowania�. Niech dary, które sk³adamy na o³tarzu bêd¹ symbolem we-
wnêtrznej ofiary ka¿dego z nas. Jak krzy¿owa ofiara Chrystusa by³a
wype³nieniem woli Ojca � tak niech nasza ofiara bêdzie zgod¹ na pe³-
nienie woli Chrystusa w ka¿dym dniu.

136 I. Milewska, Diakonia s³owa. Komentarze, rkp, zmodyfikowany wg WK.
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LU
Kom.: Msza �w. jest pami¹tk¹ Krzy¿a, którego owocem sta³o siê zmar-
twychwstanie Chrystusa. Bêd¹c pami¹tk¹ przesz³o�ci, która jest zawsze
¿ywa i aktualna, jest zadatkiem ca³kowicie nowej przysz³o�ci. Euchary-
styczne ucztowanie zapowiada i uprzedza Ucztê w Królestwie Ojca �
liturgiê niebiañsk¹.
Cel.: Niech wspólna modlitwa przygotuje nas do uczestnictwa w uczcie.

IV. Triduum Paschalne

1. Wielki Czwartek � Msza �w. Wieczerzy Pañskiej

CH
Dziêkuj¹c Chrystusowi za ustanowienie sakramentów: Eucharystii i ka-
p³añstwa za�piewamy hymn �Chwa³a na wysoko�ci Bogu�. Uczynimy to
w wielkiej rado�ci, któr¹ podkre�l¹ organy, dzwony i dzwonki, które na-
stêpnie zamilkn¹ a¿ do Wigilii Paschalnej przypominaj¹c o czasie smutku
i ¿a³oby spowodowanej mêk¹ i �mierci¹ Chrystusa.

CZ 1137

Liturgia dzisiejszego wieczoru rozpoczyna doroczny obchód �wi¹t na-
szego wyzwolenia opisem uczty paschalnego baranka, którego spo¿y-
wa³ naród wybrany w noc jego wyzwolenia. To wyzwolenie by³o pocz¹t-
kiem tak¿e naszego wyzwolenia, dokonanego przez Chrystusa, Bo¿e-
go Baranka, który przez swoj¹ Krew wyrwa³ nas z niewoli grzechu
i �mierci.

CZ 2138

Pokarmem wyzwolenia Ludu Bo¿ego Nowego Przymierza jest Eucha-
rystia. �w. Pawe³ Aposto³, jako jeden z pierwszych, bo 20 lat po �mierci
Chrystusa, przekazuje nam opis jej ustanowienia. Pokarm eucharystycz-
ny jest Uczt¹ paschaln¹ nowego Baranka.

Ewangelia139

Postawa Chrystusa umywaj¹cego nogi, postawa pe³na mi³o�ci jest wa-
runkiem owocnego udzia³u w Eucharystii. Do prawdziwej mi³o�ci, nie
szukaj¹cej swego, zobowi¹zuje nas dzi� Chrystus. Postawa mi³o�ci jest
najwa¿niejszym przykazaniem uczniów Chrystusa. Mi³o�æ jest oczysz-
czeniem i prawdziwym obmyciem z grzechów.

137 H. Sobeczko, Zwyciêzca �mierci, dz. cyt., s 82.
138 Tam¿e, s 84.
139 Tam¿e, s 85.
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Przed obrzêdem umycia nóg
Teraz nast¹pi obrzêd umycia nóg. W czasach Jezusa czynno�æ ta by³a
zarezerwowana dla niewolników. Chrystus umywaj¹c uczniom nogi wzy-
wa nas do mi³o�ci s³u¿ebnej.

DA
Teraz nast¹pi procesja z darami ofiarnymi jako nasza odpowied� na
mi³o�æ Chrystusa. Dary chleba i wina nios¹ przedstawiciele grupy cha-
rytatywnej naszej parafii. Grupa ta w tym roku dysponuj¹c ofiarami na-
szej wspólnoty wspomog³a w ró¿nej formie potrzebuj¹cych na sumê
oko³o 25 milionów z³otych. Niech postawa stoj¹ca wyra¿a nasze w³¹-
czenie siê w t¹ procesjê.

Przed procesj¹ do miejsca przechowywania Naj�wiêtszego Sakramentu
Za chwilê Naj�wiêtszy Sakrament zostanie przeniesiony do tak zwanej
ciemnicy. Dawniej miejsce to oznacza³o wiêzienie, w którym przebywa³
Pan Jezus, a obecnie upamiêtnia ustanowienie sakramentu Euchary-
stii. Pozostañmy w kaplicy adoracji na chwilê po zakoñczeniu liturgii.
Adorujmy Chrystusa w sakramencie o³tarza. Uroczysta adoracja po-
trwa dzi� do godziny 24140.

2. Wielki Pi¹tek � Liturgia Mêki Pañskiej

RO
W Wielki Pi¹tek Ko�ció³ powstrzymuje siê od sprawowania Mszy �w.
W zwi¹zku z tym o³tarz jest obna¿ony. Jest to bowiem dzieñ, w którym
Jezus Chrystus umar³ za nasze grzechy. Liturgia dzisiejsza sk³ada siê
z liturgii s³owa, adoracji Krzy¿a, komunii �w. i procesji do Grobu Pañ-
skiego. Pocz¹tek tej liturgii jest nieco inny ni¿ zwykle, poniewa¿ kap³an
wraz ze s³u¿b¹ liturgiczn¹ po doj�ciu do o³tarza w ciszy pada przed
o³tarzem na twarz. Ten gest pokory jest znakiem szacunku i czci dla
Misterium zbawienia, dla ofiary Chrystusa. Przez pobo¿ne uczestnic-
two towarzyszmy Chrystusowi w Jego Mêce.

CZ 1141

Proroctwo Izajasza przepowiada owoce mêki i cierpienia Mesjasza, na
którego Pan �zwali³ winy nas wszystkich�. Cierpienie cz³owieka, zw³asz-
cza niewinnego pozostanie zawsze tajemnic¹. Odpowied� da³ nam Chry-
stus. On z drogi krzy¿a czyni drogê chwa³y.

CZ 2142

Czytanie ukazuje nam Chrystusa, jedynego i najwy¿szego Arcykap³a-
na, który sta³ siê sprawc¹ zbawienia dla wszystkich, którzy Go s³uchaj¹.

140 Zob. MR s 131, p. 16, s 132, p. 21, EK, t 3, s 486-469.
141 Tam¿e, s 99.
142 Tam¿e, s 103-104.
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Chrystus jest naszym Po�rednikiem u Ojca, dlatego z ufno�ci¹ zbli¿a-
my siê do tronu ³aski. Tym tronem ³aski jest dzi� dla nas zwyciêski Krzy¿.

Przed Ewangeli¹143

Naoczny �wiadek, jedyny uczeñ, który sta³ pod Krzy¿em, �w. Jan przed-
stawia ostatni¹ drogê Chrystusa, drogê krzy¿ow¹. Patrzy on na swoje-
go Mistrza oczyma wiary. Dla niego i dla nas Ukrzy¿owany jest Królem,
Kap³anem, Mesjaszem, Synem Bo¿ym i �wiat³o�ci¹, o�wiecaj¹c¹
wszystkich szukaj¹cych prawdy. Ukazuje nam przebite Bo¿e Serce, które
nie tyle chce nas os¹dziæ, ile zbawiæ. Sposób czytania Mêki Pañskiej
jest taki, jak w Niedzielê Palmow¹.

Przed modlitw¹ powszechn¹144

Stajemy w duchu przed Chrystusem, wisz¹cym na o³tarzu Krzy¿a, na
którym z³o¿y³ w ofierze swoje ¿ycie za wszystkich ludzi. Podwy¿szony
nad ziemi¹ wszystkich poci¹gn¹³ do Siebie. Dlatego modlimy siê za
wszystkich ludzi i za ca³y �wiat. Czynimy to pos³uguj¹c siê modlitw¹
siêgaj¹c¹ staro¿ytno�ci chrze�cijañskiej. Kap³an zapowiada intencjê,
nastêpnie wszyscy modl¹ siê w ciszy, po której kap³an podsumowuje
modlitwy zgromadzenia specjaln¹ pro�b¹. Ka¿dorazowe Amen winno
byæ �wiadomym w³¹czeniem siê i osobistym potwierdzeniem

Przed procesj¹ z Krzy¿em
Obrzêd, który teraz nast¹pi to adoracja Krzy¿a. Zas³oniêty Krzy¿ jest
procesyjnie niesiony do o³tarza. Jego ods³oniêcie nast¹pi w trzech eta-
pach. Po s³owach kap³ana �Oto Drzewo Krzy¿a� w postawie klêcz¹cej
odpowiadamy �Pójd�my z pok³onem�. W ten sposób oddamy cze�æ sa-
memu Zbawicielowi.

Przed adoracj¹ Krzy¿a
Nastêpuje teraz adoracja Krzy¿a. Kap³ani, siostry zakonne, s³u¿ba litur-
giczna i przedstawiciele naszej wspólnoty parafialnej uca³uj¹ znak zba-
wienia i oddadz¹ w ten sposób cze�æ Zbawicielowi. Po nich wszyscy
uczcimy Krzy¿ w chwili ciszy.

KO145

Od krzy¿a prowadzi nas liturgia do Komunii �w. Pragnie nam przez to
powiedzieæ, ¿e miêdzy ofiar¹ na Krzy¿u a Eucharysti¹ istnieje �cis³y
zwi¹zek. Uczestniczymy zawsze w eucharystycznej Uczcie Baranka
dziêki Jego ukrzy¿owaniu. Komunia �w. jest pokarmem, jest owocem
zerwanym z drzewa Krzy¿a, z Drzewa nowego i nie�miertelnego ̄ ycia.
Za chwilê kap³an uka¿e nam ju¿ nie drzewo i symbol do uwielbienia ale

143 Tam¿e, s 105.
144 Tam¿e, s 112.
145 Tam¿e, s 125.
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samego Chrystusa w Jego Eucharystycznym i uwielbionym Ciele. Przyj-
muj¹c Go upodabniamy siê do Niego, tak¿e w oddaniu i codziennym
pos³uszeñstwie Bogu Ojcu a¿ do �mierci.

Przed procesj¹ do Bo¿ego Grobu146
Zgodnie z wielowiekow¹ tradycj¹ na zakoñczenie liturgii wielkopi¹tko-
wej przenosi siê Naj�wiêtszy Sakrament do Grobu Pañskiego. Nasz¹
uwagê kierujemy przede wszystkim na wystawiony w monstrancji Naj-
�wiêtszy Sakrament. Grób Pañski jest wype³niony prawdziw¹ obecno-
�ci¹ Chrystusa.

3. Wigilia Paschalna

RO147
Za chwilê rozpoczniemy liturgiczny obchód Wielkiej Nocy Zmartwych-
wstania Pañskiego przez uroczyst¹ Wigiliê Paschaln¹. Zakoñczymy wiêc
teraz nasz¹ adoracjê Cia³a Pañskiego w Grobie, aby przez udzia³
w �wiêtych tajemnicach tej Nocy móc g³osiæ �wiatu w rezurekcyjnej pro-
cesji, ¿e Pan zmartwychwsta³ i ¿yje miêdzy nami, swoim wiernym lu-
dem. Obchód tej Wigilii zacznie siê od liturgii �wiat³a, po której nast¹pi
liturgia s³owa, trzeci¹ czê�ci¹ bêdzie liturgia chrzcielna, wreszcie litur-
gia eucharystyczna. Zakoñczymy za� ten obchód wyniesieniem Cia³a
Pañskiego z Grobu w procesji rezurekcyjnej. Teraz prosimy wszystkich,
aby udali siê ku drzwiom ko�cio³a, gdzie rozpoczniemy Wigiliê od po-
�wiêcenia ognia i zapalenia �wiat³a Chrystusowego. W procesji ze �wiec¹
wypada, aby�my za ni¹ weszli do ko�cio³a, wprowadzeni przez Chry-
stusa i od niego zapalili nasze �wiece. To �wiat³o roznios¹ wszystkim
ministranci w odpowiedniej chwili. Oby�my wszyscy, Najmilsi, zgodnie
z wezwaniem Pana, trzymaj¹c w rêkach p³on¹ce pochodnie, na�lado-
wali ludzi oczekuj¹cych Pana.

Przed obrzêdem �wiat³a
Obrzêd �wiat³a rozpoczyna liturgiê Wigilii Paschalnej. Sk³ada siê on
z po�wiêcenia ognia, zapalenia pascha³u, �wiec wiernych i o�wietlenia
ko�cio³a. Stopniowe zapalanie �wiec wiernych od pascha³u symbolizu-
je przej�cie z ciemno�ci grzechu do nowego ¿ycia. �wiat³o symbolizuje
równie¿ czuwanie. Obrzêd ten wzywa nas do gotowo�ci na przyj�cie
Chrystusa, aby ten zasta³ nas czuwaj¹cych i zaprosi³ nas do swego
sto³u.

Na pocz¹tku procesji ze �wiec¹ Wielkanocn¹148
Wchodz¹c do ko�cio³a wznosimy trzykrotny okrzyk na cze�æ Chrystusa
Zmartwychwsta³ego, ��wiat³o�ci prawdziwej, która o�wieca ka¿dego

146 Tam¿e, s 127.
147 Triduum paschalne, dz. cyt., s 121�122.
148 Tam¿e, s 122.
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cz³owieka przychodz¹cego na ten �wiat�. To �wiat³o udzielone nam przez
Niego, przeka¿emy innym, zgodnie z Jego poleceniem �niech �wieci
�wiat³o�æ wasza przed lud�mi�.

Przed Exsultet149

�wiecê Paschaln¹ ustawi siê w pobli¿u miejsca czytania s³owa Bo¿e-
go, którym nas przez ca³y czas o�wieca Chrystus Pan: �Kto za Mn¹
idzie, nie chodzi w ciemno�ciach, ale bêdzie mia³ �wiat³o prowadz¹ce
do ¿ycia�. W tym duchu s³uchajmy dzisiejszego orêdzia zwiastuj¹cego
nam tê Wielk¹ Noc, najwa¿niejszy czas w ca³ym roku liturgicznym i w
naszym ¿yciu jako ochrzczonych.

Przed czytaniem I150

Pascha jest absolutnym pocz¹tkiem; zmartwychwsta³y Chrystus jest
pierworodnym nowego stworzenia, do którego wchodzimy przez chrzest.
Zmartwychwsta³y Chrystus jest nowym Adamem, nowym cz³owiekiem,
a my przez chrzest stajemy siê Jego cz³onkami.

Przed czytaniem II i psalmem po nim nastêpuj¹cym151

Abraham godz¹c siê na ofiarowanie Bogu swego jedynego syna, uczy-
ni³ akt wiary w zmartwychwstanie, poniewa¿, jak mówi Pismo �w., my-
�la³, ¿e �Bóg mo¿e wskrzesiæ tak¿e umar³ych� (Hbr 11, 19). Tak wiêc
ofiara Izaaka i jego ocalenie zapowiadaj¹ �mieræ i zmartwychwstanie
Jezusa. Psalm 16(15) rozumiany by³ przez pierwszych chrze�cijan jako
proroctwo zmartwychwstania Chrystusa (Dz 2, 25�29).

Przed czytaniem III152

Cudowne przej�cie przez wody Morza Czerwonego nie tylko wyzwoli³o
z niewoli naród wybrany, ale wyzwala i nas przez wodê chrztu, który
kontynuuje to, co wtedy zaczê³o siê. Chrzest wprowadza nas do praw-
dziwej Ziemi Obiecanej. Dlatego obchodzimy dzi� rado�nie doroczne
�wiêto naszego wyzwolenia i prawdziwej wolno�ci. Po tym czytaniu nie
mówi siê �Oto s³owo Bo¿e� ani �Bogu niech bêd¹ dziêki�, gdy¿ wyrazi to
�piew, który jest dalszym ci¹giem czytania. Razem z Moj¿eszem i sy-
nami Izraela pragniemy podziêkowaæ Panu za wyzwolenie z niewoli grze-
chu i �mierci. Cuda te powtarzaj¹ siê i dzi� w sakramentach wielkanoc-
nych.

Przed czytaniem IV i psalmem po nim nastêpuj¹cym153

Prorok Izajasz opisuje nam przysz³¹ wspania³o�æ nowego Jeruzalem,
miasta po�lubionego, które zrodzi³o siê z odwiecznej mi³o�ci. Jest to

149 Tam¿e.
150 Tam¿e, s 124.
151 Tam¿e.
152 H. Sobeczko, Zwyciêzca �mierci, dz. cyt., s 154.
153 Triduum paschalne, dz. cyt., s 124.
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zapowied� Ko�cio³a, który ma byæ obmyty krwi¹ Chrystusa i wprowa-
dzony do ¿ycia zmartwychwsta³ego.

Przed czytaniem V154

Proroctwo Izajasza zapowiada nowe Przymierze, które zrodzi siê z wody
chrztu i s³owa Bo¿ego, gdy¿ jest ono skuteczne i ma sakramentaln¹
moc przeobra¿aj¹c¹ wierz¹cego.

Przed czytaniem VI i psalmem po nim nastêpuj¹cym155

Prorok Baruch przypomina, ¿e Bóg jest �ród³em prawdziwej m¹dro�ci,
tote¿ ochrzczeni powinni byæ wierni Jego Prawu. Ale m¹dro�æ Bo¿a
przybra³a ludzkie oblicze i zamieszka³a w�ród ludzi w Jezusie. Dla chrze-
�cijanina ¿yæ wed³ug wskazówek m¹dro�ci � to na�ladowaæ Chrystusa.
Psalm 19(18) pozwala nam wy�piewaæ swoj¹ mi³o�æ do Bo¿ego prawa,
które Duch �wiêty wyry³ w naszych sercach.

Przed czytaniem VII156

Prorok Ezechiel na sze�æ wieków przed Chrystusem zapowiada jedyne
i definitywne oczyszczenie, jakie nast¹pi w sakramencie chrztu przez
�pokropienie czyst¹ wod¹�. Bóg udzieli³ nam Swojego Ducha �wiêtego
i odnowi³ nasze serca.

Przed czytaniem VIII (episto³a)157

Od�piewane uroczy�cie �Gloria� by³o przej�ciem ze Starego do Nowe-
go Testamentu. Zapowied� staje siê rzeczywisto�ci¹. �w. Pawe³ przy-
pomina nam, ¿e paschalne misterium Chrystusa realizuje siê przez
chrzest w ka¿dym z nas. W Chrystusie rozpoczêli�my nowe ¿ycie, roz-
poczê³o siê ju¿ nasze zmartwychwstanie. Jako wyraz wdziêczno�ci
i rado�ci znów za�piewamy wielkanocne Alleluja � jest to okrzyk rado-
�ci i powitania Zmartwychwsta³ego Pana, który ¿yje i jest obecny w�ród
nas.

Przed litani¹ do Wszystkich �wiêtych158

We wszystkich decyduj¹cych i wa¿nych chwilach w liturgii prosimy
o pomoc i wstawiennictwo nasze Siostry i Braci, którzy ju¿ ciesz¹ siê
chwa³¹ Chrystusa Zmartwychwsta³ego. W litanii, któr¹ �piewaæ bêdzie-
my na stoj¹co, poprosimy �wiêtych o pomoc w wiernym wype³nianiu
Przymierza zawartego w sakramencie chrztu �w.

Przed liturgi¹ eucharystyczn¹
Znaki, w których ju¿ uczestniczyli�my: �wiat³o, s³owo i woda, stanowi¹
wprowadzenie do najwa¿niejszego znaku � znaku uczty. W liturgii eu-

154 H. Sobeczko, Zwyciêzca �mierci, dz. cyt., s 160.
155 Triduum paschalne, dz. cyt., s 125.
156 Tam¿e, s 163.
157 Tam¿e, s 167.
158 Tam¿e, s 173.
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charystycznej w sakramentalny sposób dokona siê przej�cie Chrystusa
ze �mierci do ¿ycia. Z rado�ci¹ dziêkujmy Bogu za to, ¿e mo¿emy byæ
uczestnikami zmartwychwstania Jego Syna.

V Okres Wielkanocny

1. VII Niedziela Wielkanocna �C�

WE
Jezus modli³ siê do Ojca, by wszyscy stanowili jedno, by nie by³o w�ród
nas roz³amów. Jedno�æ jest darem, który otrzymujemy przez Ducha
�wiêtego. Podczas tej Naj�wiêtszy Ofiary módlmy siê o �wiadome przy-
jêcie tego daru, o to, by�my potrafili przekazywaæ go innym i byæ wraz z
ca³ym Ko�cio³em znakiem jedno�ci.

CZ
Jezus przyjdzie wkrótce, by oddaæ ka¿demu wg jego uczynków. By wej�æ
do Królestwa Niebieskiego trzeba byæ cz³owiekiem wiernym Bogu i zjed-
noczonym z Chrystusem jak �w. Szczepan. Nale¿y tak¿e mi³owaæ bli�-
nich nawet wtedy, gdy bêd¹ wystêpowali przeciwko nam.

RO
Przed chrze�cijaninem stoi wiele zadañ przerastaj¹cych jego si³y. Nie
powinni�my siê jednak zniechêcaæ. Pamiêtajmy, ¿e wszystko mo¿emy
w tym, który nas umacnia. Na ca³y nadchodz¹cy tydzieñ przyjmijmy
Bo¿e b³ogos³awieñstwo.

2. Sobota VII tygodnia wielkanocnego (Msza ranna).159

WE
Jutro ostatni dzieñ Piêædziesi¹tnicy Rado�ci Paschalnej. Przed nami
jest jednak dalsza pielgrzymka przez ziemiê. Zale¿y ona od daru Bo¿ej
Mi³o�ci i od naszego zaanga¿owania siê w Bo¿e drogi. Powinny byæ
wiernym wstêpowaniem w �lady Chrystusa i niestrudzonym apostol-
stwem jak ¿ycie �w. Paw³a. �wiadomi swej niewystarczalno�ci, szcze-
gólnie ¿arliwie b³agajmy o Dar Ducha �wiêtego, który niechaj skruszy
nasz¹ ludzk¹ zarozumia³o�æ i otworzy nas dla Boga.

OJ
Pro�my Boga, który w nieogarnionej Swojej Mi³o�ci ukszta³towa³ nas
jako swoich przybranych synów.

PO
I miêdzy aposto³ami zachodzi³y ró¿nice zdañ oraz chwilowe podzia³y,
ale w mi³o�ci ku Chrystusowi przezwyciê¿ali je, buduj¹c jedno�æ Ko-
�cio³a. Wyra�my znakiem pokoju, ¿e i my tego szczere pragniemy.

159 S. Hartlieb, Piêædziesi¹t dni rado�ci Paschalnej, dz. cyt., s 63.
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VI Okres zwyk³y

1. Uroczysto�ci Pañskie w okresie zwyk³ym

Uroczysto�æ Naj�wiêtszego Cia³a i Krwi Pañskiej, inicjacyjny160

LS
Eucharystia stanowi centrum ¿ycia chrze�cijanina. Jest wspólnot¹ sto-
³u wierz¹cych ze Zmartwychwsta³ym Panem. Tak jak do ludzkiego uczto-
wania oprócz chleba nale¿y s³owo, tak i do sto³u Bo¿ego, z Boskim
pokarmem podaje siê s³owo Bo¿e, aby posila³o i o¿ywia³o ducha. Sko-
rzystajmy z tego daru s³uchaj¹c s³owa.

LO
Ka¿da Eucharystia jest �wiêtem Bo¿ego Cia³a. Jest to chrze�cijañska
Pascha � przez �mieræ i zmartwychwstanie Chrystus sta³ siê naszym
¿yciem, prawdziwym chlebem cz³owieka. Niech procesja, w której za-
niesiemy Ojcu chleb i wino, które stan¹ siê Cia³em i Krwi¹ Chrystusa,
bêdzie wyrazem naszej wspólnej drogi � drogi Boga z cz³owiekiem.

LU
Kom.: W Eucharystycznej Uczcie Chrystus jednoczy nas w swoim Cie-
le. Spo¿ywaj¹c jeden chleb, którym sam Chrystus sta³ siê dla nas �
stajemy siê jedno z Nim.
Cel.: Wo³ajmy zatem do Ojca Niebieskiego...
Uroczysto�æ Trójcy Przenaj�wiêtszej �A�

WE
O tym, ¿e Bóg jest, mo¿na siê przekonaæ patrz¹c na Jego dzie³a.
 W Jego naturê nie mo¿na jednak wnikn¹æ w ten sposób. Bóg sam ob-
jawi³ nam swoj¹ mi³o�æ, dobroæ i jedno�æ w Trójcy �w. Zgromadzeni na
Eucharystii podczas dzisiejszej uroczysto�ci módlmy siê o wiarê, by-
�my potrafili przyj¹æ niepojête rozumem prawdy nadprzyrodzone.

CZ
Bóg towarzyszy cz³owiekowi od pocz¹tku. Objawia³ siê Izraelowi i wy-
prowadzi³ Naród Wybrany z niewoli. Duch �wiêty przez proroków po-
ucza³ Izraelitów. Wreszcie przyszed³ Syn Bo¿y, by zbawiæ �wiat. B³ogo-
s³awmy w naszych sercach Boga w Trójcy Jedynego, bo okaza³ nam
swoje mi³osierdzie.

PF
Prefacja wprowadza nas w Modlitwê Eucharystyczn¹, wyra¿a dziêk-
czynienie Bogu. Dzi� dziêkujemy Panu za to, jakim jest, za �odrêbno�æ
osób, jedno�æ w istocie i równo�æ w majestacie�.

160 I. Milewska, Diakonia s³owa, Komentarze, rkp.
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RO
Czy ¿yjemy, czy umieramy, czy cokolwiek innego czynimy winni�my
czyniæ na chwa³ê Bo¿¹. Chwa³a ta bêdzie najwiêksza je�li mo¿liwie wie-
lu ludzi pozna Boga. Dlatego g³o�my w naszych �rodowiskach Jego
wielkie dzie³a i ukazujmy bli�nim jaka jest Jego istota. Niech nas na tej
drodze umacnia Bo¿e b³ogos³awieñstwo.

2. Niedziele zwyk³e

II Niedziela zwyk³a �C�161

WE
Stoj¹c w dniu dzisiejszym przy o³tarzu pragniemy prze¿yæ radosn¹ praw-
dê, ¿e jeste�my wybranym ludem Bo¿ym, umi³owanym przez Ojca Nie-
bieskiego, który posy³a do naszych serc swego Ducha. Nie mo¿emy
jednak zapomnieæ o tym, ¿e tym samym zostali�my wezwani, aby w�ród
narodów g³osiæ chwa³ê Pana i zw³aszcza swoim ¿yciem przyczyniaæ siê
do wzrostu liczby tych, którzy wierz¹ w Chrystusa.

I CZ
Prorok Izajasz zapowiada czasy mesjañskie, przedstawiaj¹c je w obra-
zie za�lubin Boga z ludzko�ci¹. Jako nowy lud Bo¿y mamy g³osiæ w�ród
narodów wielkie dzie³a Pañskie.

II CZ
Bóg ka¿demu udziela swojej ³aski, chocia¿ w sposób ró¿ny. Jak realizu-
jemy wezwanie do �wiêto�ci na naszej drodze ¿ycia?

Ewangelia
Znaki dzia³ane przez Chrystusa maj¹ pog³êbiæ tak¿e nasz¹ wiarê, która
jest warunkiem zjednoczenia z Bogiem.

VII Msze o �wiêtych

1. Naj�wiêtszej Maryi Panny

a. Uroczysto�æ Naj�wiêtszej Maryi Panny, Królowej Polski (3 maja)
WE

Król Jan Kazimierz podczas potopu szwedzkiego odda³ nasz kraj pod
opiekê Matki Bo¿ej. Wydarzenie to Ko�ció³ polski obchodzi jako uroczy-
sto�æ. Maryja jest obok �wiêtych Wojciecha i Stanis³awa � g³ówn¹ pa-
tronk¹ naszej ojczyzny. Niepokalana jest te¿ patronk¹ Ruchu ��wiat³o�
¯ycie�, wzorem nowego cz³owieka. Wraz z ni¹ uczestniczmy w pami¹t-
ce ofiary Chrystusa.

161 E. Sztafrowski, Wprowadzenie do Mszy �w. niedzielnych i �wi¹tecznych, dz. cyt., s 229.
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PSALMODIA
Pragniemy dzi� w³¹czyæ we Mszê �w. nieszpory maryjne. Psalmodia
zajmie miejsce aktu pokutnego. Kantyk Maryi bêdzie modlitw¹ dziêk-
czynn¹ po Komunii �wiêtej.

CZ
Maryja jest wielkim znakiem mi³o�ci Bo¿ej. Pan j¹ wybra³ na Matkê swego
Syna i obdarzy³ wszystkimi potrzebnymi ³askami. Ona najpe³niej uczest-
niczy w dziale �wiêtych w �wiat³o�ci. Dziêki temu, ¿e Chrystus uczyni³
z niej matkê wszystkich ludzi � jeste�my pod Jej opiek¹.

DA
To, ¿e Maryja jest Królow¹ Polski � nasz¹ matk¹ i opiekunk¹ zobowi¹-
zuje nas do Jej na�ladowania. Ona jest najbardziej zjednoczona z Sy-
nem. I my zjednoczmy siê z Chrystusem przez ofiarê z naszego ¿ycia.
Stañmy siê wieczystym darem dla Boga.

PO
Maryja przychodz¹c do El¿biety zanios³a jej samego Chrystusa. I my
nie�my go bli�nim przekazuj¹c im Jego pokój i mi³o�æ.

RO
Niech Bo¿e b³ogos³awieñstwo umocni nas na Chrystusowej drodze ¿y-
cia, któr¹ wybra³a Maryja. Na�ladujmy Jej cnoty, krzewmy jej kult, aby
wszyscy ujrzeli Jej rolê w planach Bo¿ych.

2. Inicjacyjny o �wiêtych162

LS
�wiêci to ludzie, którzy najlepiej umieli s³uchaæ s³owa. Oni rozumieli
jego g³êbiê i w doskona³y sposób wprowadzali je w ¿ycie. Za ich przy-
k³adem i przy ich duchowym wsparciu otwórzmy nasze serca na s³owo
Boga i starajmy siê je realizowaæ w ¿yciu.

LO
Wprowadzenie s³owa w czyn znajduje swój szczególny wyraz w chle-
bie. �wiêci ucz¹ nas, by�my stawali siê dobrzy jak chleb, by�my odda-
wali swoje ¿ycie Chrystusowi i jednoczyli siê z Jego ofiar¹, która uobec-
nia siê w Eucharystii. Niech procesja z darami, w której przynosimy do
o³tarza chleb i wino, bêdzie �wiadectwem naszej gotowo�ci ca³kowite-
go oddania siê braciom.

LU
Kom.: Eucharystyczna uczta to szczególne spotkanie mieszkañców zie-
mi i mieszkañców nieba. Razem z Anio³ami i �wiêtymi �piewali�my:
��wiêty, �wiêty�. Trwajmy i teraz we wspólnocie z Anio³ami i �wiêtymi.
Cel.: Ich wzorem wo³ajmy: Ojcze nasz...

162 Por. S. Szczepaniec i in., Komentarze inicjacyjne na Eucharystiê, dz. cyt., s 11.
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Cel:
Poni¿sze regu³y maj¹ zwróciæ uwagê na najwa¿niejsze zagadnie-
nia, które s¹ niezbêdne dla dobrego wykonywania pos³ugi, przypo-
mnieæ wiadomo�ci ze szko³y. Przy prowadzeniu �Szko³y komenta-
torka liturgicznego� mo¿na oczywi�cie korzystaæ z innych materia-
³ów nt. zasad wymowy i poprawnego czytania. Poni¿sze uwagi uka-
zuj¹ zakres materia³u, który nale¿y opanowaæ.163

I Wymowa

1. Oddech
a. Wstêp � wiele b³êdów w czytaniu wyp³ywa ze z³ego oddychania;

prowadzi to do robienia przerw w nieodpowiednich miejscach.
b. Powietrze nale¿y wdychaæ przez nos, poniewa¿:

� dziêki temu oczyszcza siê z py³ów
� nawil¿a siê
� wa¿ne zw³aszcza w suchych pomieszczeniach
� ogrzewa siê
� szczególnie wa¿ne w zimnym ko�ciele
� jest to fizjologiczna droga oddychania.

c. Æwiczenie (wyd³u¿anie oddechu)
� wdychaæ powietrze tak, by powsta³y silne ruchy miê�ni brzucha

i klatki piersiowej (kontrola rêkami)
� wypuszczaæ powietrze powoli na spó³g³oskê �S�.

Rozdzia³ 11

Podstawowe zasady wymowy
i poprawnego czytania

163 Opracowano na podstawie Szko³a komentatora. Teczka III B; s 83�94, zob. te¿ J. Niwiñ-
ska, Lektor i komentatorka. Pos³uga na oazie wakacyjnej, dz. cyt., s 22, 27�29, 30-31.
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2. Emisja g³osu
a. Naszym celem powinno byæ wytwarzanie g³osu mo¿liwie najmniej-

szym wysi³kiem, tak jednak, by by³ d�wiêczny i czysty.
b. Osi¹gamy to przez niskie ustawienie krtani podczas emisji g³osu

oraz przez stawianie pewnego oporu przep³ywaj¹cemu powietrzu.
Wykorzystujemy tu zjawisko rezonansu pobudzaj¹c nasz aparat g³o-
sowy do silnych drgañ. Niskie ustawienie krtani zwiêksza przestrzeñ
rezonansow¹, a stawiany opór potêguje to zjawisko.

c. Æwiczenia:
1) � wykonujemy jeden g³êboki wdech trzymaj¹c g³owê prosto

� nisko ustawiamy krtañ (tak jak np. przy ziewaniu)
� zamykamy usta
� wytwarzamy d�wiêk na spó³g³oskê �m� tak, by d�wiêk kon-

centrowa³ siê na podniebieniu, tu¿ za górnymi zêbami
� podczas jednego wdechu æwiczenie powtarzamy 3 � 5 razy.

2) � wykonujemy æwiczenie jak wy¿ej z tym, ¿e rezonansowy
d�wiêk przenosimy na samog³oskê (d�wiêczno�æ mowy zale-
¿y g³ównie od d�wiêczno�ci samog³osek).

� w praktyce wygl¹da to tak, ¿e wymawiaj¹c spó³g³oskê �m�
³¹czymy j¹ z samog³oskami, tak by na nie przelewa³ siê rezo-
nans:

M � MA M � ME M � M¥
M � MO M � MI         M � MÊ
M � MU M � MY

� æwiczenie nale¿y powtarzaæ 3 razy, zw³aszcza przed czyta-
niem.

3. Artykulacja (normy wg �wymowy bardzo starannej�)164.
a. Wstêp � podstaw¹ poprawnej artykulacji jest prawid³owa i wyra�na

wymowa g³osek, nale¿y tu walczyæ z dwoma przeszkodami, jakimi
s¹:
� ró¿nice miêdzy s³owem pisanym a mówionym
� nalecia³o�ci gwarowe (wymowa winna byæ zgodna z normami

ogólnopolskimi); nale¿y pracowaæ nad tymi zw³aszcza regu³ami
wymowy, które s¹ w danym regionie najbardziej zniekszta³cane.

Najwa¿niejsze regu³y wymowy
b. Samog³oski

1) Wymowa poszczególnych samog³osek
a � usta szeroko otwarte, Jêzyk za dolnymi zêbami
o � jak �A� z tym, ¿e wargi s¹ zwê¿one i zaokr¹glone

164 W. Luba�, S. Urbañczyk, Podrêczny s³ownik poprawnej wymowy polskiej, Warszawa
1990, s 14-24
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u � wiêksze zaokr¹glenie i zwê¿enie warg
e � pocz¹tek wymowy jak �A�, pó�niej ¿uchwa nieco siê za-

myka a jêzyk podnosi
i  � ruchy ¿uchwy i jêzyka w tych samych kierunkach jak �E�

z tym, ¿e bardziej nasilone
y � jêzyk i ¿uchwa jak przy �I� a usta jak przy �U�
¹ � jak �O� z nosówk¹ (obni¿enie podniebienia miêkkiego)
ê � jak �E� z nosówk¹

2) wymowa samog³osek nosowych
wymawia siê je, nosowo

przed spó³g³oskami szczelinowymi:
f, fi, w, wi, s, �, z, �, sz, ¿, ch oraz l, li np.
w¹wóz = {w¹wóz}; m¹¿ = {m¹sz} na koñcu wyrazów np.
pójd¹ = {pujd¹}; widzê = {widzê}

wymawia siê je jako, grupy samog³oskowo�spó³g³oskowe,
¹, ê przed t, d, c, dz jako grupê en, on np. mêtny = {ment-
ny}; m¹dry = {mondry}
¹, ê przed æ, d� (ci, dzi) jako eñ, oñ ciêciwa = {cieñciwa};
lêd�wie = {leñd�wie}
¹, ê przed p, b jako em, om r¹baæ = {rombaæ}; kêpa = {kem-
pa}
¹, ê przed k, ki, g, gi jako eh, oh (h = n tylnojêzykowe) np.
okr¹g³y = {okrohg³y}; rêka ={rehka}

grupy sk³adaj¹ce siê z samog³osek ustnych a, o, u, i, e, y oraz
spó³g³osek nosowych m, n, ñ wymawia siê, w sposób samog³o-
skowy, np. konspekt = {k¹spekt}; benzyna = {bêzyna}
w otoczeniu �j� i innych samog³osek

�i� na pocz¹tku wyrazu jako �i� np. i�æ = {i�æ}
�i� w �rodku wyrazu jako �i� lub �ji� np. ruina = {ruina} =
{rujina}
�a� przed �j� w 2 osobie l. mnogiej jako �aj� (nie �ej�!) np.
dajcie = {dajcie}; tutaj ={tutaj}

grupy �oe�, �ae� w wyrazach obcego pochodzenia czyta siê od-
dzielnie np. aerodynamika = {aerodynamika}; b³¹d � {a³erody-
namika}
grupê �au� czyta siê �a³� np. auto = {a³to}
�i� po samog³osce na koñcu wyrazu wymawia siê �ji np. kolei =
{koleji}
przedrostek do�, na�, za� z tematem zaczynaj¹cym siê na samo-
g³oskê mo¿na czytaæ razem albo osobno np. naoczny = {naocz-
ny} = {na�oczny}
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c. Spó³g³oski � wymowa pojedynczych nie sprawia raczej wiêkszych
trudno�ci chyba, ¿e wspó³istniej¹ wady wymowy; w razie potrzeby
zob.165

Nale¿y zwróciæ uwagê na starann¹ (ale nie przesadn¹) wymowê spó³-
g³osek nagromadzonych.
Typowymi b³êdami s¹ uproszczenia np.: czterdzie�ci = {sterdzie-
�ci}; uczciwy = {uæciwy}; trzeba = {czeba}
Spó³g³oski podwójne np. lekki, wy¿szy {wyszszy} wymawia siê
z przed³u¿on¹ d³ugo�ci¹ jednej z nich.
Spó³g³oski w grupie s¹ wymawiane d�wiêcznie albo bezd�wiêcznie
� decyduje o tym ostatnia z nich np. pro�ba = {pro�ba}; krzak =
{kszak}; twarz ={tfasz}
Spó³g³oski n, m, r, ³ oraz u niezg³oskotwórcze trac¹ d�wiêczno�æ
(t³usty druk) je�li
� s¹ po spó³g³osce bezd�wiêcznej na koñcu wyrazu np. spad³ =

{spat³}; podkre�lenie d�wiêczno�ci przez dodanie krótkiego y jest
niepoprawne np. {spady³}

� znajduj¹ siê pomiêdzy dwiema spó³g³oskami, z których co naj-
mniej jedna jest bezd�wiêczna np. jab³ko = {jap³ko}

� nie wolno ich jednak redukowaæ; b³êdy to deizm = {deis} czy
my�l ={my�} a tak¿e jab³ko = {japko}

Rzeczowniki zakoñczone na �izm, �yzm w miejscowniku l. poje-
dynczej wymawiamy {�i(y)�mie} np. kapitalizmie = {kapitali�mie}
Grupy spó³g³oskowe �trz, �drz wymawia siê z zachowaniem dwóch
spó³g³osek np. trzeba ={tszeba}
Grupa spó³g³oskowa strz jest wymawiana jako: {stsz} np. spostrze-
gaæ = {spostszegaæ}
Koñcowe spó³g³oski przedrostkowe ulegaj¹ upodobnieniu do na-
stêpnej spó³g³oski np. rozdzia³ = {ro�dzia³}; wyj¹tkiem s¹ s, z, któ-
re przed spó³g³oskami miêkkimi i zmiêkczonymi innymi ni¿ æ, d�
nie ulegaj¹ zmiêkczeniu np. roznie�æ = {roznie�æ} a nie {ro�nie�æ}
Grupy �dc�, �dcz� wymawia siê jako upodobnione: {�cc�}, {�
czcz?} np. dowódca = {dowucca}; za�wiadczenie = {za�wiaczcze-
nie}
Grupa spó³g³oskowa ��æ na koñcu s³owa jest wymawiana w sposób
pe³ny tj. i�æ = {i�æ} a nie {i�}
Podobnie rzecz siê ma z grup¹ {�ndn�}, powiemy np. urzêdnik =
{urzendnik} a nie {urzennik}

165 M. Jaworski, Podrêczna gramatyka jêzyka polskiego, Warszawa 1974, § 13�20.
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Nie upraszczamy te¿ �wstw� np. ojcowstwo = {ojcofstfo}
Przyimek i przedrostek zakoñczony spó³g³osk¹ wymawiamy bez prze-

rwy tj od_ojca = {odojca} a nie {ot�ojca}; z sosn¹ = {ssosn¹} a nie {z�
sosn¹}.

d. Przyk³ady do æwiczenia wymowy (czytaæ na g³os!):
Wyrazy
abstrakcja arktyczny bezkszta³tny
bezsprzeczny capstrzyk chiñszczyzna
chrzcielnica demonstrator ekscentryk
ekstrawagancja fastryga garncarczyk
góralszczyzna impregnowaæ iskrzyæ
inkwizycja inscenizacja jab³kowy
kaszlniêcie lingwistyka marszczyæ
monstrualny nabrzmia³y naje�d�ca
nastrzyc obstrzêpiæ odszczepieñca
opatrzno�æ parafiañszczyzna pertraktacja
podstrzesze postrzy¿yny przedchrze�cijañski
przeja¿d¿ka pszczo³a reskrypt
rozkrzy¿owaæ rozpostrzeæ rozprzê¿enie
rozstrzygn¹æ spe³zn¹æ sprzymierzeniec
strzaskaæ strzykawka tatarszczyzna
transparent uszczkn¹æ wszczynaæ
wstrzymaæ zadzierzgn¹æ zstêpowaæ
Zdania, równowa¿niki zdañ

11) W Szczebrzeszynie chrz¹szcz brzmi w trzcinie.
2) Z czeskich strzech sz³o Czechów trzech.
3) Stó³ z powy³amywanymi nogami.
4) Czy tata czyta cytaty z Tacyta, bo jak tata nie czyta cytatów z

Tacyta, to co tata czyta?
5) W czasie deszczu szosa sucha,
6) Wyrewolwerowany kaloryfer.
7) Lojalna Jola, Jola lojalna.
8) Szed³ Sasza such¹ szos¹ do Susza.
9) Król Karol kupi³ królowej Karolinie korale koloru koralowego.

10) Wpad³ ptak do wytapetowanego pokoju.
e. D³u¿sze fragmenty � zw³aszcza lektorzy winni umieæ dobrze wy-

mawiaæ imiona i nazwy geograficzne z Biblii; przydatne tu mog¹
byæ cytaty:
1) 1 Krn 1 � 9, po kilkakrotnym przeczytaniu tych dziewiêciu roz-

dzia³ów ma siê ju¿ jakie� pojêcie o wymowie imion i nazw geo-
graficznych
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2) Sdz 1
3) Joz 15, 13�19, 51
4) Lb 33, 5�48
5) Mt 1, 1�16
6) Dz 2, 8�11; 13, 13�14; 20, 1�6; 27, 1�8

f. akcent wyrazowy
1) polega na wymawianiu niektórych sylab z wiêksz¹ si³¹ wydechu
2) w jêzyku polskim pada zwykle na przedostatni¹ sylabê np. cz³o�

wiek
3) wyj¹tki od powy¿szej regu³y:

� formy 1 i 2 osoby liczby mnogiej czasu przesz³ego � akcent na
3 sylabie od koñca np. czy�ta�li��cie,

� formy liczby pojedynczej i 3 osoby liczby mnogiej trybu przy-
puszczaj¹cego � akcent jw. np. zro�bi³�bym,

� formy liczebników od 400 do 900 � akcent jw. np. czte� rys�ta,
� wyrazy rzecz�pos�po�li�ta, o�gó�³em, w o�gó�le, szcze�gó�

³y, o�ko�li�ca (3 sylaba od koñca),
� niektóre wyrazy zapo¿yczone zakoñczone na �ika, �yka np.

kro�ni�ka, re�pu�bli�ka (3 sylaba od koñca),
� 1 i 2 osoba liczby mnogiej trybu przypuszczaj¹cego � na 4

sylabie od koñca np. zro�bi�li�by��my;
 4) akcentowanie wyrazów jednosylabowych � albo maj¹ akcent sa-

modzielny albo ³¹cz¹ siê w ca³o�æ akcentow¹ z wyrazem s¹sied-
nim (z poprzednim = enklityka, z nastêpnym = proklityka) � en-
klityki (akcent z wyrazem poprzednim) to zwykle:
� formy zaimków rzeczownych osobowych np. Daj_mi spokój
� zaimek siê np. U�bierz_siê
� partyku³y no, ¿e np. Chod�_no tutaj! Daj�¿e_mi spokój!
� zaimek w zwi¹zkach: przyimek � jednosylabowy zaimek np.

do_mnie
� jednosylabowy rzeczownik po akcentowanym przyimku np.

wyjadê na_wie� � jednosylabowy czasownik lub zaimek po
parytkule nie np. nie_chcê

� proklityki (akcent z wyrazem nastêpnym) to zwykle:
przyimki np. do_do�mu, od_mie�si¹�ca
partyku³a przecz¹ca nie np. nie_wszy�scy

II. Czytanie

1. Zaznajomienie siê z tekstem � jest to podstawa do pozosta³ych punktów.
a. Pierwszym etapem powinno byæ zapoznanie siê z my�l¹ przewod-

ni¹ liturgii (komentatorka) ewentualnie z my�l¹ przewodni¹ i szer-
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szym t³em czytania biblijnego, które bêdzie wykonywa³ (lektor).
Pomocne bêd¹ tu opracowania egzegetyczne. Komentatorka musi
prócz tego znaæ wszystkie okoliczno�ci, w których znajduje siê zgro-
madzenie, a które trzeba uj¹æ w komentarzu. Konieczna tu wiêc jest
konsultacja z moderatorem albo z zespo³em przygotowuj¹cym ko-
mentarz (je�li komentatorka tylko czyta).

b. Lektor czy komentatorka winni kilkakrotnie, uwa¿nie, ze zrozumie-
niem przeczytaæ � na g³os (by odkryæ wszystkie pu³apki jêzykowe)
teksty, które maj¹ wykonywaæ. Nie nale¿y tego robiæ w ostatniej chwili
przed liturgi¹ w zakrystii; najlepiej poprzedniego dnia wieczorem.

c. Podczas takiego czytania a w przypadku komentarza ewentualnie
ju¿ podczas pisania nale¿y podzieliæ tekst na czê�ci.
Kryterium podzia³u jest tre�æ, któr¹ zawieraj¹ fragmenty. Mo¿na
wyodrêbniæ wiêc:
� urywek � rozpoczyna tekst lub wprowadza co� nowego, w pi�mie

zwykle jest to zaznaczone przez zapis od nowej linii
� zdanie � w pi�mie wyodrêbnione jest przez kropkê
� my�l � najmniejsza samodzielna jednostka tekstu wnosz¹ca co�

nowego, bêd¹ca osobnym obrazem np. �Wtedy powsta³y wszyst-
kie owe panny i opatrzy³y swe lampy� (Mt 25, 7) zawiera 2 ob-
razy: obudzenie siê i przygotowanie lamp.

2. Przerwy
a. przerwa to okres milczenia podczas czytania;
b. jej celem jest oddzielenie poszczególnych czê�ci perykopy, aby:

� u³atwiæ s³uchaczom zrozumienie tekstu. Czytanie bez przerw mo¿-
na porównaæ do potoków ulewnego deszczu, który nie jest w sta-
nie wsi¹kn¹æ w ziemiê i odp³ywa. Czytanie z przerwami mo¿na
porównaæ do spokojnego deszczu, który wsi¹ka w ziemiê i u¿y�-
nia j¹.

� czytaj¹cy móg³ nabraæ powietrze. Nale¿y to robiæ przy ka¿dej oka-
zji, by unikn¹æ zmêczenia i robienia przerw w nieodpowiednich
miejscach.

c. rodzaje przerw (oznaczone: �/�)
1) a linea � wyznaczona przez kropkê z zapisem nastêpnego zdania

od nowej linii. Podaje nowy rozdzia³ albo now¹ my�l. Jest to
przerwa najd³u¿sza � trwa na okres liczenia do trzech. W tym
czasie mo¿na nabraæ powietrza i spojrzeæ na wiernych.

2) gramatyczne � zale¿ne od znaków interpunkcyjnych (w nawia-
sie zaznaczono d³ugo�æ przerwy w sekundach np. 2 oznacza, ¿e
przerwa ma trwaæ przez czas liczenia do 2 � 2 sekundy)
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� kropka � (2)
� �rednik � (2)
� przecinek � (1), uzupe³nienie powietrza i rozdzielenie my�li

we fragmencie, je�li przerwa mia³aby spowodowaæ niespój-
no�æ logiczn¹ � nie uwzglêdnia siê jej np. w Ef 5, 15 �Baczcie
wiêc pilnie, jak postêpujecie: / nie jako niem¹drzy, / ale jako
m¹drzy�.

� nawias (zdanie wtr¹cone miêdzy my�lnikami) � (1)
� dwukropek i cudzys³ów � (2); wyj¹tkowo krócej np. �Gdy za-

cz¹³ ton¹æ, krzykn¹³: �Panie, / ratuj mnie� (Mt 14, 30). Gdy
zrobimy przerwê po �krzykn¹³� � rozerwiemy tre�æ fragmentu
(ten krzyk nie by³ czym� samym w sobie, nie by³ krzykiem
nieartyku³owanym)

� pytajnik i wykrzyknik � nie d³u¿ej ni¿ (2)
� uwaga! � chc¹c wywo³aæ pewne zaciekawienie lub napiêcie

mo¿na te przerwy nieco przed³u¿yæ
3) wtr¹cone (odcinkowe, my�lowe)

� s³u¿¹ pe³niejszemu zrozumieniu tekstu
� wyznacza je zamkniêta jednostka my�lowa a nie znak inter-

punkcyjny
� ich miejsce wyznacza sam lektor (sama komentotorka) zale¿-

nie od zrozumienia tekstu np.: �Zbuntowa³ siê na pustyni/ Izrael,
naród wybrany�; je�li zrobimy przerwê dyktowan¹ przecin-
kiem mo¿na ten tekst zrozumieæ tak, ¿e chodzi o pustyniê o
nazwie �Izrael�

� grupy wyrazów miêdzy przerwami wtr¹conymi czyta siê tak,
jakby by³y pisane razem � przerwy wtr¹cone nale¿y robiæ:
a) po podmiocie zdania g³ównego
b) w miejscu opuszczonego wyrazu
c) po przys³ówkach stoj¹cych na pocz¹tku zdania
d) po ³¹cznikach ³¹cz¹cych zdania niezale¿ne
e) przed ³¹cznikami,

d. Przyk³ady oznaczania przerw w tek�cie:
1) Rz 8, 35�39
Któ¿ nas mo¿e od³¹czyæ od mi³o�ci Chrystusowej? // Utrapienie, ucisk,

czy prze�ladowanie, / g³ód czy nago�æ, / niebezpieczeñstwo czy miecz? //
Jak to napisane:/ Dla Ciebie / zabijaj¹ nas przez ca³y dzieñ, / uwa¿aj¹ nas/
za owce przeznaczone na rze�. /// Ale we wszystkim tym / odnosimy zwy-
ciêstwo / dziêki temu, który nas umi³owa³. // A jestem pewien, / ¿e ani
�mieræ, ani ¿ycie, / ani anio³owie, ani zwierzchno�ci, / ani rzeczy tera�-
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niejsze ani przysz³e, / ani potêgi, / ani co wysokie, ani co g³êbokie, / ani
jakiekolwiek inne stworzenie/ nie zdo³a nas od³¹czyæ/ od mi³o�ci Boga, /
która jest w Jezusie Chrystusie, Panu naszym. /// Oto s³owo Bo¿e.

2) Odpowiedzialno�æ166

LS
Bóg mówi do cz³owieka / i powierza mu swoje s³owo. // Cz³owiek, który
to s³owo przyj¹³, / posiada skarb. //Jest te¿ za niego odpowiedzialny. //
Rozpoczynaj¹c eucharystyczn¹ liturgiê s³owa/ odkryjmy na nowo wiel-
ko�æ dokonuj¹cej siê tajemnicy.

e. najczêstsze b³êdy w przestankowaniu
� za ma³o przerw
� przerwy w miejscach niew³a�ciwych: nie wymagaj¹cych przestan-

kowania zgodnie z powy¿szymi regu³ami
� przerwy nieprawid³owej d³ugo�ci (za krótkie albo wszystkie jed-

nakowej d³ugo�ci).
3. Akcenty logiczne � akcentujemy to, co ma podstawowe znaczenie
w danym tek�cie, nie mo¿e byæ tych akcentów za du¿o

a. polega na wzmocnieniu si³y g³osu, zmianie wysoko�ci tonu, wyd³u-
¿eniu wypowiedzenia danego s³owa lub na przerwie przed i po da-
nym wyrazie

b. zastanówmy siê nad zdaniem: �Jeste�my dzieæmi Boga�, akcentu-
j¹c:
� �jeste�my� stwierdzamy fakt, dokonany np. przez chrzest �w.
� �dzieæmi� � podkre�lamy rodzaj naszej relacji do Boga � to jest tu

najistotniejsze � �Boga� � wskazujemy, ¿e nale¿ymy do Boga, a
nie do kogo� innego

c. akcentujemy
� apostrofy i inwokacje np. Zaprawdê � ten jest Synem Bo¿ym
� s³owa ³¹cz¹ce: jak, wszystko, ka¿dy po wymienieniu np. Gwiaz-

dy, ro�liny, zwierzêta, ludzie � wszystko to jest dzie³em Boga.
� odpowied� w zdaniu pytaj¹cym np. Spotka³o kogo� z was nie-

szczê�cie � niech siê modli (Jk 5, 13) � s³owa przeciwstawne
w zdaniu np. to nie jest ze mn¹ przeciwko mnie jest.

d. nie akcentujemy
� przeczeñ (wyrazów nie, nigdy, ¿aden) � posiadaj¹ bowiem i tak

dostateczn¹ si³ê wyrazu
� przymiotników okre�laj¹cych rzeczownik i stoj¹cych przed nim

np. Grzech zada³ cz³owiekowi straszny cios. Powoduje to niena-
turalny patos.

166 S. Szczepaniec i in, Komentarze inicjacyjne na Eucharystiê,  dz. cyt., s 11.
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e. si³a akcentu mo¿e byæ ró¿na w zale¿no�ci od znaczenia s³owa; nie
nale¿y z tym przesadzaæ

f. przyk³ady:
� £k 12, 36 �A wy b¹d�cie podobni do � ludzi, � oczekuj¹cych swe-

go Pana, kiedy z uczty weselnej powróci, aby mu zaraz otworzyæ,
gdy nadejdzie i zako³acze�.

Pomocne w zrozumieniu jaki wyraz nale¿y zaakcentowaæ jest stresz-
czenie i zrozumienie fragmentu: Mamy byæ lud�mi czekaj¹cymi aby,
gdy Pan zako³acze otworzyæ Mu drzwi.

CZ, sobota po popielcu
Owoce nawrócenia s¹ niezwyk³e. Za cz³owiekiem sprawiedliwym po-
d¹¿a chwa³a Pañska. Na wzór naszych �wiêtych patronów kroczmy
drog¹ nawrócenia i kontynuujmy ich dzie³a. Codziennie postêpujmy
za Chrystusem i czyñmy Mu uczniów.

4. Tempo
a. Musi byæ umiarkowane (70�80 s³ów na minutê), a nie powolne czy

szybkie.
b. Przyczyny niew³a�ciwego przyspieszania tempa czytania:

� temperament
� trema, zdenerwowanie
� pró¿no�æ � szybko czytaj¹cy my�li, ¿e to dowodzi jego znakomi-

tego przygotowania
c. Szkody wyp³ywaj¹ce ze zbyt szybkiego czytania:

� wierni nie s¹ w stanie przyj¹æ i przyswoiæ sobie podawanych tre�ci
� komentator (lektor) jest podobny do gospodarza stawiaj¹cego

smaczne potrawy zbyt szybko je zmieniaj¹c tak, ¿e go�cie nie s¹
w stanie ich skosztowaæ

� komentator (lektor) szybciej mêczy siê i pope³nia b³êdy
d. Æwiczenie powolnego tempa czytania

� wyobra¿enie sobie, ¿e przemawiamy do obcokrajowca, który nie-
zbyt dobrze rozumie nasz¹ mowê

� �wiadome stosowanie przerw
� wyd³u¿enie samog³osek ale nie za bardzo, by nie przechodzi³y

w tony �piewne
� staranne wymawianie g³osek
� praktycznie mierzyæ tempo czytania np. Rz 8, 35�39 winni�my

przeczytaæ w 85�90 sekund.
e. Wolniej ni¿ zwykle nale¿y czytaæ w du¿ym, pustawym ko�ciele (po-

g³os) albo podczas Mszy �w. na dworze.
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5. Modulacja g³osu
a. modulacja g³osu = zmiana jego wysoko�ci w stosunku do podsta-

wowej dla danej osoby � dominanty
b. ró¿norodna fala intonacyjna lepiej wyra¿a my�li i stany uczuciowe
c. intonacja w czytaniu winna byæ uwarunkowana tre�ci¹ np. natu-

raln¹ w³a�ciwo�ci¹ mowy jest wznoszenie siê tonu przy rozpoczy-
naniu wypowiedzi a obni¿anie siê przy zmierzaniu do koñca. £atwo
siê o tym przekonaæ licz¹c 1... 10. Ta tendencja nie zawsze jest ko-
rzystna.

d. czytanie nale¿y rozpoczynaæ na ni¿szym tonie, po ka¿dej zmianie
intonacji powracaj¹c do dominanty

e. przejawy monotonii w czytaniu:
� czytanie stale na jednym tonie; tylko ³acina dobrze na tym wy-

chodzi, w ³acinie mo¿na stosowaæ czytanie na jednym tonie (to-
nus rectus)

� jednakowy spadek tonacji lub modulacja g³osu na koñcu zdania,
przy ka¿dej kropce, podobnie przy ka¿dym przecinku

� tony �piewne � zbytnie przeci¹ganie samog³osek
f. znaki pisarskie dyktuj¹ zmianê tonu:

� kropka � zwykle obni¿enie
� przecinek � lekkie podniesienie albo zawieszenie g³osu
� �rednik � obni¿enie
� dwukropek � zale¿nie od tre�ci obni¿enie albo podwy¿szenie
� zdanie wtr¹cone (w nawiasie, miêdzy przecinkami albo my�lni-

kami, w cudzys³owie) wymaga zmiany tonacji: podwy¿szenia albo
obni¿enia w zale¿no�ci od tre�ci. Po zakoñczeniu tego zdania wraca
siê do tonacji sprzed znaku; graficznie mo¿na to przedstawiæ na-
stêpuj¹co: ���� /

����
/ ����,

� wykrzyknik � zni¿enie i wzmocnienie (wyj¹tek � normalnie nie
³¹czy siê zmian g³osowych pod wzglêdem si³y i wysoko�ci)

� dialogi wymagaj¹ zmiany tonu. Przeczytaj na g³os samodzielnie
Mêkê Pañsk¹ z dowolnej Ewangelii; przyk³ad z Rdz 3, 9�10: �Bóg
Jahwe zawo³a³ na mê¿czyznê i zapyta³ go: «Gdzie jeste�». On odpo-
wiedzia³: «Kroki Twe s³ysza³em w ogrodzie i przestraszy³em siê, bo jestem nagi»�.

� gradacja my�li wymaga podwy¿szenia np. 1 Kor 2, 6�8
� tre�æ radosn¹ wypowiadamy wy¿szym, a smutn¹ ni¿szym tonem.

6. Mikrofon
a. najlepiej je�li jest w odleg³o�ci 20�30 cm od ust pod k¹tem 45° usta-

wiony na brodê czytaj¹cego, bo tak siê niesie g³os w pozycji pochy-
lonej g³owy przy czytaniu, zawsze jednak nale¿y go wypróbowaæ
przed czytaniem
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b. nale¿y siê z nim obchodziæ ostro¿nie: �jak z surowym jajkiem�
c. nale¿y pamiêtaæ, ¿e wyolbrzymia b³êdy naszej wymowy
d. trzeba tak czytaæ, by g³os dotar³ do wszystkich zak¹tków ko�cio³a.



121

Cel:
Ukazanie jak korzystaæ z tej pracy, jak prowadziæ szko³ê komentato-
ra liturgicznego167.

1. Sposób prowadzenia �szko³y komentatora liturgicznego�
a. tre�ci opisane w tej pracy mo¿na sobie przyswoiæ w ró¿ny sposób.

Najbardziej intensywnym sposobem bêdzie prze¿ycie �Szko³y ko-
mentatora liturgicznego�

b. Cel szko³y jest nastêpuj¹cy:
� lepsze ni¿ dotychczas zrozumienie liturgii i ³¹czenie jej z ¿yciem

(¿ycie liturgi¹)
� nauczenie siê prze¿ywania i sposobu uczestniczenia w niej (ju¿

sama postawa komentatora liturgicznego winna wiernych wpro-
wadzaæ w liturgiê)

� zdobycie umiejêtno�ci pisania i wyg³aszania komentarzy. Celem
szko³y jest zatem zdobycie praktycznych umiejêtno�ci.

c. Jest rzecz¹ oczywist¹, ¿e w czasie trwania szko³y uczestnicy pisz¹
komentarze nie tylko w celu szkoleniowym ale i po to, by s³u¿y³y
czy to na Mszach �w. podczas rekolekcji czy to w parafii (w zale¿-
no�ci od tego kiedy szko³a ta siê odbywa).
Dziêki temu bêdzie od razu widaæ jak wykorzystaæ w praktyce zdo-
byte umiejêtno�ci.

d. Je�li szko³a odbywa siê podczas rekolekcji niech przez kilka pierw-
szych dni podczas liturgii funkcjê tê wype³niaj¹ osoby, które uprzed-
nio przeby³y szko³ê (animatorki)

Rozdzia³ 12

Prowadzenie szko³y komentatora
� wskazówki metodologiczne

167   Zob. J. Niwiñska,  Lektor i komentatorka, Pos³uga na oazie wakacyjnej, dz. cyt., Szko³a
komentatora. Teczka III B, dz. cyt.
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e. podstawowe kierunki formacji:
� osoba i zadania komentatora liturgicznego
� wiadomo�ci o liturgii � czê�ci Mszy �wiêtej, rok liturgiczny

(zw³aszcza je¿eli szko³a odbywa siê w ci¹gu roku, a uczestnicy
nie byli dot¹d w wystarczaj¹cy sposób zaznajomieni z tymi za-
gadnieniami)

� tekst komentarza
� nauka praktyczna (pisanie komentarzy)
� zasady poprawnej wymowy i czytania (dykcja, wyg³aszanie ko-

mentarza liturgicznego)
f. ka¿da �lekcja� szko³y mo¿e zawieraæ te wszystkie 5 elementów
g. osoba prowadz¹cego (rekolekcje i formacji w ci¹gu roku Ruchu

�wiat³o�¯ycie):
� idea³em jest moderatorka; w razie jej braku animator liturgiczny
� pewne tematy mog¹ poprowadziæ animatorki, dotyczy to zw³asz-

cza æwiczeñ praktycznych, które najlepiej jest przeprowadzaæ
w ma³ych grupach

� czê�æ po�wiêcon¹ dykcji powinien poprowadziæ kto�, kto ma od-
powiednie przygotowanie np. polonistyczne

g�. Osoba prowadz¹cego w innych przypadkach � osoba z wykszta³ce-
niem teologicznym z praktyk¹ w pisaniu komentarzy (np. cz³onek
ruchu odnowy Ko�cio³a)

h. uczestnicy (Ruch �wiat³o�¯ycie):
� liczba: wszystkie dziewczêta z danej oazy �redniej, choæ mo¿-

na tak¹ grupê podzieliæ (je�li jest odpowiednia liczba prowa-
dz¹cych, a ju¿ obowi¹zkowo je�li chodzi o æwiczenia prakty-
czne)

� wymagania dotycz¹ce wieku: od I st. ON¯ oraz studenci i doro�li
h�. Uczestnicy � w pozosta³ych przypadkach: osoby co najmniej 17�

letnie
i. Wprowadzanie komentarzy w parafii

Wprowadzanie to winno dokonywaæ siê we wspó³pracy z probosz-
czem odpowiedzialnym za liturgiê w parafii i z jego zespo³em duszpa-
sterskim. Je�li w parafii jest ceremoniarz to równie¿ z nim nale¿y
uzgodniæ sposób stosowania komentarzy. Najwa¿niejsze jest nie
samo stosowanie komentarzy ale to, by ich u¿ycie wi¹za³o siê
z najwiêkszym po¿ytkiem duchowym wiernych.
Pierwszym etapem powinno byæ stosowanie komentarzy inicjacyj-
nych � wprowadzenie w poszczególne znaki liturgiczne. Jest to szcze-
gólnie wa¿ne tam, gdzie jeszcze postawy i gest s¹ niezgodne
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z zaleceniami Vaticanum II168. Mo¿na te¿ pos³ugiwaæ siê wprowa-
dzeniami mistagogicznymi w ³¹czno�ci z komentarzami (zob. Roz-
dzia³ 3 Cechy komentarza).
Drugi etap to komentarze jednocz¹ce, w razie potrzeby w ³¹czno�ci
z wprowadzeniami mistagogicznymi.
Nie znaczy to, ¿e w danym czasie stosowany jest tylko jeden rodzaj
komentarzy ale ¿e on powinien przewa¿aæ.

j. praktyczna nauka pisania komentarzy
� praca w grupach:
Grupa dzieli siê na 2�4 osobowe podgrupy, które otrzymuj¹ za zadanie

napisanie komentarza na okre�lone momenty (moment) liturgii. Prowa-
dz¹cy po zadaniu tematu udziela poszczególnym podgrupom wskazówek,
rozwi¹zuj¹c ewentualne problemy na bie¿¹co (nie narzucaj¹c jednak swo-
jej wizji komentarza, a jedynie pewne sprawy sugeruj¹c). Pó�niej, gdy ju¿
wszystkie podgrupy napisz¹, przedstawiciel ka¿dej z nich odczytuje ko-
mentarz. Tu istniej¹ dwie mo¿liwo�ci:

1) uprzednio podawana jest my�l g³ówna dnia i okoliczno�ci, w których
znajduje siê zgromadzenie � uczestnicy oceniaj¹ tu czy komentarz
dobrze wprowadza w my�l dnia, uczy odpowiedniej postawy, etc.

2) uczestnicy s³uchaj¹c komentarza maj¹ sami powiedzieæ jaka jest my�l
dnia, czy przekaz jest dla nich zrozumia³y; ocenia siê tu i sposób
czytania (np. je�li czytanie jest szybkie i niewyra�ne to przekaz jest
gorszy) i zwraca siê uwagê na ewentualne b³êdy literackie,
a tak¿e na sposób ujêcia tre�ci � a wiêc praktycznie wszystko. Ju¿
po pierwszym przeczytaniu staramy siê oceniæ komentarz. Nale¿y
siê liczyæ z tym, ¿e b³êdy w dykcji uniemo¿liwiaj¹ ocenê tre�ci
i stylu � wtedy czytamy drugi raz. Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e pod-
czas liturgii komentarz czytamy tylko raz.
� uczestnicy staraj¹ siê samodzielnie zastanowiæ nad liturgi¹ dnia

(w oparciu o materia³y pomocnicze)169; komentarz przynosz¹ na
szko³ê albo na szkole pisz¹. To pierwsze rozwi¹zanie ma znacze-
nie zw³aszcza przy nauce pisania komentarzy przed czytaniami �
zapoznanie siê z nimi, �przetrawienie� ich, wymaga zazwyczaj
du¿o czasu. Je�li takie rozwi¹zanie nie jest mo¿liwe to prowadz¹-
cy szko³ê musi podpowiedzieæ wiêcej � musi on oczywi�cie sam
doskonale znaæ czytania.

168 Zob. Instrukcja Episkopatu Polski z 1987r. dla duchowieñstwa w zwi¹zku z wydaniem
nowego Msza³u o³tarzowego nr 28, w: ks. Miazek, To czyñcie na Moj¹ pami¹tkê. Euchary-
stia w dokumentach Ko�cio³a, dz. cyt.
168 Zob. Rozdzia³ 3, 5 Pomoce w pisaniu komentarza
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k. nale¿y d¹¿yæ do mo¿liwie najwiêkszego zaanga¿owania uczestni-
ków w zajêcia szko³y; da siê to osi¹gn¹æ przez:
� dobre przygotowanie i du¿e zaanga¿owanie prowadz¹cego
� korzystanie z pomocy, o których mowa w osobnym podrozdziale
� pracê w ma³ych grupach i pisanie komentarzy w podgrupach (2�

3 osobowych)
� prowadzenie niektórych tematów w formie seminariów, a nie wy-

k³adów
� zlecanie uczestnikom pewnych tematów do przygotowania (oczy-

wi�cie pod �cis³¹ kontrol¹)
� analiza tekstów liturgicznych i katechez mistagogicznych w for-

mie dzielenia siê (najlepiej w ma³ych grupach). Mo¿na w tym
celu wykorzystaæ metodê dzielenia siê Ewangeli¹170.

l. wiele uwagi trzeba po�wiêciæ umiejêtno�ci korzystania z gotowych
komentarzy czy z ksi¹¿ek, przy nauce umiejêtno�ci praktycznych pro-
blem ten bêdzie siê czêsto pojawia³ (podawanie pewnych komentarzy
jako wzór), powinno siê w ogóle zaczynaæ od czytania gotowych ko-
mentarzy stopniowo na ich podstawie formu³uj¹c w³asne.

PL171

Najstarszy dokument opisuj¹cy liturgiê Wielkiego Tygodnia w Jerozoli-
mie z IV w. mówi o dwóch Mszach �w. w Wielki Czwartek. Obecnie dwie
Msze �w. w Wielki Czwartek odprawia siê tylko w ko�cio³ach katedral-
nych. Dzisiaj rano nowy ordynariusz naszej archidiecezji � ks. abp Hen-
ryk Muszyñski koncelebrowa³ uroczyst¹ Mszê �w. z po�wiêceniem ole-
jów �w. w katedrze gnie�nieñskiej. Na koniec tej Mszy �w. wszyscy obecni
kap³ani ponowili swoje przyrzeczenia kap³añskie. Zgodnie z najdaw-
niejsz¹ tradycj¹ we wszystkich innych ko�cio³ach odprawia siê tylko jedn¹
Mszê �w., która upamiêtnia ustanowienie dwóch sakramentów: Eucha-
rystii i kap³añstwa. St¹d te¿ t¹ Mszê �w. bêd¹ koncelebrowali wszyscy
kap³ani pracuj¹cy w tej parafii, których obejmiemy dzi� szczególn¹ mo-
dlitw¹.

V Niedziela zw. �C�172

Wprowadzenie na rozpoczêcie. Liturgia dnia dzisiejszego mówi o po-
wo³aniu w Ko�ciele. Akcentuje wezwanie do s³u¿by proroka i aposto³a.
Nie wyczerpuje to jednak bogactwa pos³ug i funkcji Ludu Bo¿ego. Po-
przez to bogactwo, w którym uczestnicz¹ kap³ani i �wieccy, mê¿czy�ni

170 Zob. R. Kamiñski, Biblia w ¿yciu parafii i ma³ych wspólnot religijnych, w:. J. Kudasie-
wicz (red.), Biblia w nauczaniu chrze�cijañskim, Lublin 1991, s 139-169.
171 H. Sobeczko, Zwyciêzca �mierci, dz. cyt., s 68.
172 S. Szczepaniec i in., Komentarze inicjacyjne na Eucharystiê, dz. cyt., s 39 � Wprowadze-
nie do liturgii, s 150�151.
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i kobiety objawia siê Ko�ció³. Dzi� w nowym �wietle ujrzymy pos³ugê
zbieraj¹cego sk³adkê.

m. �permanentna�, ci¹g³a Szko³a komentatora liturgicznego
Nale¿y zachêcaæ uczestników do samodzielnego pog³êbiania wie-
dzy na tematy liturgiczne i doskonalenia praktycznych umiejêtno-
�ci. Mo¿liwo�æ tak¹ w pe³ni daje dopiero istnienie przy parafii dia-
konii (grupy osób zajmuj¹cych siê pisaniem komentarzy liturgicz-
nych), w której formacja taka jest normalnie prowadzona.
Je�li kap³an mia³by tak wielkie zaufanie do komentatora, ¿e nie
sprawdza³by ju¿ komentarzy to on sam musi je oceniaæ. Pomoc¹
mo¿e tu byæ kto�, kto mo¿e reprezentowaæ przeciêtnego wiernego
na Mszy, na któr¹ jest komentarz: rodzice, m³odszy brat, kolega z
liceum, ze studiów. Nale¿y mu odczytaæ komentarz pamiêtaj¹c o
poprawnej dykcji i zapytaæ co z niego wyniós³ (oczywi�cie ten kto�
nie powinien uprzednio zapoznawaæ siê z liturgi¹ danego dnia, bo
wówczas i bez komentarza wie o co chodzi).

2. Analiza komentarzy gotowych. Komentarze z Msza³u i z innych ksi¹g
liturgicznych nale¿y uznaæ za najcenniejsze przyk³ady. S¹ one najbardziej
uniwersalnym punktem odniesienia. Komentarze przygotowane w ró¿nych
wspólnotach, dostêpne w ksi¹¿kach i czasopismach to drugie wa¿ne �ró-
d³o. Ucz¹ one jak dostosowywaæ komentarze do konkretnej sytuacji. War-
to te¿ podawaæ przyk³ady b³êdnych komentarzy � by samemu b³êdów uni-
kaæ.
3. Sprawdzenie wiadomo�ci

a. mo¿na tego dokonaæ
� podczas samej szko³y, ostatnie zajêcia po�wiêcaj¹c na sprawdze-

nie wiadomo�ci.
� podczas szko³y poleciæ jedynie napisanie komentarza na dan¹ li-

turgiê natomiast wiadomo�ci teoretyczne sprawdziæ osobno, w
formie egzaminu

� je�li szko³a odbywa siê w ci¹gu roku to mo¿na napisanie komen-
tarzy �zadaæ do domu�; przybli¿a to ten sprawdzian do praktyki
(komentarz jest zwykle pisany w domu � nale¿y jednak d¹¿yæ do
tego, by komentarze powstawa³y przede wszystkim podczas krê-
gów liturgicznych); trzeba tu zadbaæ o to, by zadania nie powta-
rza³y siê, by ka¿dy pracowa³ samodzielnie.

Przyk³ady testów na zakoñczenie szko³y zawarto w Aneksie.
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Tematy / 
jednostka 
temat. 

Komentator Liturgika Komentarz - 
teoria (cechy) 

Komentarz - 
praktyka 

Dykcja 

1 Historia 
pos³ugi:  1 

Czym jest 
liturgia 

Definicja  oddech, 
emisja g³osu 

2 Historia 
pos³ugi:  2 

Teologia 
Mszy �w. 

Komentarz  
PL 

Pisanie 
komentarzy 
PL. 

j.w. 

3 Directoire Obrzêdy 
wstêpne 

WE, CH, 
KOL 

WE, CH, 
KOL 

wymowa 
samog³osek 

4 Ims 96 Liturgia 
s³owa 1 

CZ, CR CZ, CR wymowa 
spó³g³osek 

5 Kap³an i 
diakon jako 
komentator 

Liturgia 
s³owa 2 

LS, PS LS, PS trudne wyrazy 
i zwroty 

6 Natura 
pos³ugi 
liturgicznej 

Liturgia 
eucha- 
rystyczna 1 

DA, PF DA, PF akcent 
wyrazowy 

7 Cechy 
komentatora 

Liturgia 
eucha- 
rystyczna 2 

LO, PF LO, PF podzia³ tekstu 
na czê�ci 

8 Komentator a 
charakter mi-
steryjny 
liturgii 

Obrzêdy 
komunii - 1 

OJ, LU OJ, LU przerwy 1 

9 Komentator a 
charakter spo-
³eczny liturgii 

Obrzêdy 
komunii - 2 

PO, KO, RO PO, KO, RO przerwy 2 

10 Komentator a 
charakter 
perso-
nalistyczny 
lit. 

�piew w 
liturgii 

Komentarze 
przed 
pie�niami 

Komentarze 
przed 
pie�niami 

akcenty 
logiczne 

11 Analiza kate-
chez  
mistagog. 

Rok 
liturgiczny 1 

Komentarze do 
poszczególnych okresów roku 
lit. WE, RO, i in. 

tempo 
wypowiedzi 

12 j.w. Rok 
liturgiczny 2 

Komentarze do 
poszczególnych okresów roku 
lit. CZ, i in. 

modulacja 
g³osu 

13 Pos³uga 
komentatora 
podczas 
liturgii 

Liturgia 
godzin, 
sakramenty, 
sa-
kramentalia 1. 

Zasady formu³owania i 
pisania komentarzy poza 
Msz¹ �w. 

mikrofon 

14 Zadania 
apostolskie 
komentatora 

j.w. j.w. æwiczenia 
³¹cz¹ce 
zadania 1-13 

15 Sprawdzenie wiadomo�ci 
 

4. Przyk³adowy podzia³ materia³u podczas szko³y komentatora
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Cel:
Podanie przyk³adowych �róde³, które mog¹ byæ pomocne w pisaniu
komentarza oraz z których korzysta³ autor przy pisaniu niniejszej
pracy.

1. Dokumenty Ko�cio³a
a) Instrukcja Kongregacji Kultu Bo¿ego z 15 maja 1969 r., Actio pa-

storalis, dotycz¹ca odprawiania Mszy �wiêtej dla grup specjalnych;
AAS 61(1969) 548; PPK II, 3388�3391.

b)  H. Denzinger, A. Schnömetzer (wyd.), Enchiridion symbolorum,
definitionum et declarationum de rebus fidei et morum, ed. XXXVI,
emendata, Barcinone, Friburgi Biscovie, Romae 1976

c) Instrukcja Kongregacji Obrzêdów, O kulcie tajemnicy eucharystycz-
nej, Eucharisticum misterium, z 25 maja 1967 r., AAS 59(1067)
539�573; PPK I, 1068�1225.

d) List okólny Kongregacji Kultu Bo¿ego, z 27 kwietnia 1973 r., skie-
rowany do przewodnicz¹cych konferencji biskupich na temat
Modlitw Eucharystycznych, Eucharistiae participationem, AAS
65(1973) 340�347; PPK VI, 1126�11256.

e) Przepisy wykonawcze episkopatu Polski do Instrukcji Sakramen-
tów i Kultu Bo¿ego Inaestimabile donum, z 11 grudnia 1980 r, w:
C. Krakowiak, L. Adamowicz (opr.) Dokumenty duszpastersko�li-
turgiczne Episkopatu Polski 1966�1993, Lublin 1994

f) Instrukcja Kongregacji Obrzêdów z 3 wrze�nia 1958 r. O muzyce
�wiêtej i liturgii. De musicam sacram et sacram liturgiam, AAS
25(1958) 601�633

g) Trzecia instrukcja wykonawcza do Konstytucji o �wiêtej Liturgii
Soboru Watykañskiego II, Liturgicae instaurationes, z 5 wrze�nia
1970 r., AAS 62(1970) 692�704; PPK III, 5648�5719

Bibliografia
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h) Dyrektorium Kongregacji Kultu Bo¿ego o Mszach �wiêtych z udzia-
³em dzieci z 1 listopada 1973 r., de Missis cum pueris, AAS 66(1974)
30�46; PPK VI, 12084�12095.

i) Zalecenia duszpasterskie Episkopatu Polski w zwi¹zku z wydaniem
Dyrektorium o Mszach �wiêtych z udzia³em dzieci, 155 Konferen-
cja Episkopatu Polski, 1977 r., w: C. Krakowiak, L. Adamowicz
(opr.) Dokumenty duszpastersko�liturgiczne Episkopatu Polski
1966�1993, Lublin 1994

j) Wprowadzenie teologiczno�pastoralne do lekcjonarza mszalnego,
w: Lekcjonarz mszalny, t 1, Poznañ�Warszawa 1972.

k) Instructio de musica sacra et Sacra Liturgia (Ims), t³umaczenie pol-
skie w Homo Dei nr 1(1959) punkt 96, s 116.

l) Enchiridion documentorum instaurationis liturgicae, Rzym, 3 tomy.
m) Sobór Watykañski II. Konstytucje, dekrety, deklaracje., Poznañ 1967.
n) Kodeks Prawa Kanonicznego, Poznañ 1994.
o) Ogólne Wprowadzenie do Msza³u Rzymskiego, Z Trzeciego Wyda-

nia Msza³u Rzymskiego Rzym 2002,Pallotinum Poznañ 2004
(OWMR)

2. Ksiêgi liturgiczne
a. Caeremoniale episcoporum ex decreto Sacrosacti Oecumenici Con-

cilii Vaticani II instauratum auctoritatae Ioannis Pauli pp. II pro-
mulgatum, wydanie typiczne, Watykan 1984

b. Lekcjonarz, a gdy go nie ma � Pismo �w. w katolickim przek³adzie
(wyja�nienia!), najlepiej: u¿ywana w liturgii BT.

c. Msza³ Rzymski dla diecezji polskich, Poznañ 1986.
d. Mszalik niedzielny, Olsztyn 1993 albo inna podobna pozycja np.:

Msza³ z czytaniami, Katowice 1987, Mo¿e ona zrekompensowaæ
brak a i b choæ nie zawiera wszystkich tekstów.

e. Liturgia godzin. Modlitwa codzienna ludu Bo¿ego, dowolne wyda-
nie, u¿ywane w danej wspólnocie.

f. Obrzêdy sakramentów.
g. Red. ks. H. Sobeczko, Zwyciêzca �mierci. Teksty liturgiczne i ko-

mentarz na Wielki Tydzieñ i Oktawê Wielkanocy, Opole 19841, 19922.
h. Kalendarz liturgiczny macierzystej diecezji.

3. Opracowania po�wiêcone liturgii
a) F. Blachnicki (red.), Materia³y pomocnicze do wyk³adów z liturgiki,

Lublin 1970.
b) H. Fros, Wprowadzenie do Mszy o �wiêtych, 1980�1982, t. 1�3.
c) M. Gorzelany, Notatki do KODAL�u, mps, Zielona Góra 1993.
d) Katechizm s³u¿by liturgicznej, KDSL 1994.
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e) J. Miazek, �To czyñcie na moj¹ pami¹tkê�. Eucharystia w doku-
mentach Ko�cio³a, Warszawa 1987.

f) B. Nadolski, Msza³ ksiêg¹ ¿ycia chrze�cijañskiego, Poznañ 1986.
g) B. Nadolski, Liturgika, Poznañ 1989�1992, 4 tomy.
h) S. Szczepaniec, Ceremonia³ pos³ug liturgicznych, Kraków 1987.
i) E. Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy o �wiêtych, Warsza-

wa 1987�1988, t. 1�8.
j) E. Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy niedzielnych i �wi¹-

tecznych, Warszawa 1982.
k) E. Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy dni powszednich,

Warszawa 1984�1985, t. 1�2.
l) E. Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii mszy za zmar³ych, War-

szawa 1989
m) �wierzawski (red.), Liturgia u�wiêcania czasu, Kraków 1984.
n) S. Wójcik, Msza �wiêta z uczestnictwem wiernych, Homo Dei 34

(1965),156�157.
o) red. A. J. Znak, Rok liturgiczny, Wroc³aw 1991
p) red. A. J. Znak, Teologia i obrzêdy Eucharystii, Ole�nica�Wroc³aw

1992
q) A. J. Znak, Fundamentalne rzeczywisto�ci liturgii, Ole�nica 1992
r) A. J. Znak, �wiêta paschalne, Ole�nica 1993
s) ks. A. J. Znak, Historia liturgii, Ole�nica 1993. St. Hartlieb, Piêæ-

dziesi¹t dni rado�ci Paschalnej, �wiat³o�¯ycie 1993.
4. Inne, przydatne opracowania teologiczne

a) B. Altaner, A. Stuiber, Patrologia, Warszawa 1990
b) �w. Ambro¿y, Wybór pism dogmatycznych. Pisma Ojców Ko�cio³a,

t. XXVI, Poznañ 1970.
c) S. G³owa, J. Bieda (oprac.), Breviarium fidei Wybór doktrynalnych

wypowiedzi Ko�cio³a, Poznañ 1988.
d) R. Kamiñski, Biblia w ¿yciu parafii i ma³ych wspólnot religijnych,

w:. J. Kudasiewicz (red.), Biblia w nauczaniu chrze�cijañskim, Lu-
blin 1991, s 139�169.

e) X. Leon�Dufour (red.), S³ownik teologii biblijnej, Poznañ 1990,
f) M. Lurker, S³ownik obrazów i symboli biblijnych, Poznañ 1989.
g) M. Michalski, Antologia literatury patrystycznej, t. I�II, Warszawa

1981.
h) S. Szczepaniec, Rola i znaczenie pos³ug liturgicznych w budowaniu

Ko�cio³a.
i) S. Szczepaniec, Pytanie o pos³ugi liturgiczne mê¿czyzn, kobiet i dzie-

ci, Kraków 1989.
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j) S. Szczepaniec, Ceremoniarz, Kraków 1992.
k) S. Szczepaniec, Pedagogia Nowego Cz³owieka w Ruchu �wiat³o�

¯ycie, Kraków 1992.
5. Opracowania dotycz¹ce komentatora liturgicznego i komentarzy litur-
gicznych

a. M. Ba³a, Komentarz liturgiczny. Uwagi praktyczne, Gdañsk 1991.
b. F. Blachnicki, Komentator, w: Wprowadzenie do liturgii, pr. zb.,

Poznañ 1967
c. H. Boliñski, Tekst komentarza liturgicznego, w: Wprowadzenie do

liturgii, pr. zb., Poznañ 1967
d. S. Czerwik, Komentator i komentarz w odnowionej liturgii, Referat

wyg³oszony podczas XLVI Spotkania Diecezjalnych Duszpasterzy
S³u¿by Liturgicznej w Pasierbcu k. Limanowej w dniach 22�23 IV
1991 r.

e. S. Czerwik, J. Kudasiewicz, H. Witczyk, �wiête Triduum Paschal-
ne. Komentarze biblijno�liturgiczne i medytacje, Wydawnictwo Jed-
no�æ, Kielce 2001.

f. P. Greger, M. Czechowska, Komentarze inicjacyjne, Rok �B�, Biel-
sko�Bia³a 1993.

g. M. Koniecko O komentarzu, rkp bez tytu³u.
h. W. Kosmowski, Przygotowywanie komentarzy i modlitwy powszech-
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Aneksy

1. Pos³uga komentatora
w dokumentach Ko�cio³a

Cel:
Zestawienie najwa¿niejszych dokumentów na temat osoby komen-
tatora liturgicznego i komentarza. Fragmenty po ³acinie dodano, by
mo¿na odnie�æ siê do orygina³u, wyja�niæ ewentualne w¹tpliwo�ci
interpretacyjne, wzglêdnie dlatego, ¿e niektóre z dokumentów nie
maj¹ oficjalnych polskich t³umaczeñ w chwili pisania tej pracy.

Directoire pour la pastorale de la messe a l'usage des dioceses de la
France, 1956. (Wytyczne dla duszpasterstwa skupionego wokó³ Mszy �w.
do u¿ytku diecezji francuskich), w: S. Czerwik, Komentator i komentarz
w odnowionej liturgii, Referat wyg³oszony podczas XLVI Spotkania Die-
cezjalnych Duszpasterzy S³u¿by Liturgicznej w Pasierbcu k. Limanowej
w dniach 22�23 IV 1991 r. (Directoire)

�84. Zachêty (les monitions) s¹ zazwyczaj zarezerwowane kap³anowi
lub diakonowi, który wystêpuje na ambonie. Tylko oni, z racji przynale¿-
no�ci do hierarchii, ciesz¹ siê powag¹ w zgromadzeniu. Dlatego, w miarê
mo¿no�ci trzeba zapewniæ dla wyg³aszania tych zachêt obecno�æ kap³ana.
W parafiach wiejskich wskazane jest wykorzystanie w tym celu okolicz-
no�ci, w których spotyka siê wielu ksiê¿y (pielgrzymki, wieczyste adora-
cje, misje, obrzêdy ma³¿eñstwa i pogrzebu).

W braku kap³ana lub diakona mo¿na powierzyæ zachêty lektorowi.
85. Zachêty nie s¹ wyczerpuj¹cymi i szczegó³owymi obja�nieniami,

ani swego rodzaju kazaniami, które by mia³y na celu powtarzanie jakiego�
obrzêdu lub wype³nienie ciszy. S¹ to krótkie wyst¹pienia, które o¿ywiaj¹
uwagê, wzywaj¹ zgromadzenie do zajêcia pewnej postawy wewnêtrznej,
podaj¹ g³êboki sens modlitwy lub gestu, jaki ma zostaæ spe³niony, ukie-
runkowuj¹ ducha wiernych przed czytaniem biblijnym.
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86. Tradycja liturgiczna dostarcza nam wzorów tych zachêt, które by³y
powierzane b¹d� samemu celebransowi (Wezwani zbawiennym nakazem....;
Módlmy siê, najmilsi, do Boga Ojca wszechmog¹cego, aby oczy�ci³ �wiat
z wszelkich b³êdów...) b¹d� diakonowi (Pochylcie wasze g³owy przed
Bogiem, Id�my w pokoju).

87. Warunki w³a�ciwe dla naszej epoki nadaj¹ tym tradycyjnym zachê-
tom nowe znaczenie. Nowoczesne �rodki techniczne pozwalaj¹ na liczne
zgromadzenia, w czasie których ¿ycie wspólnotowe wielkiej rzeszy mo¿e
znale�æ intensywny wyraz. Wielu chrze�cijan odkrywa wtedy atmosferê
jednomy�lnej i ¿ywej modlitwy, która winna jednoczyæ ca³e zgromadze-
nie liturgiczne. Zachêty dobrze sformu³owane wydatnie pomagaj¹ do stwo-
rzenia tego klimatu. Dziêki nim obrzêd nabiera pe³nego sensu.

88. Trzeba wiêc, aby one s³u¿y³y obrzêdowi, aby go nie przerywa³y ani
nie ukrywa³y, lecz uwydatnia³y. Powinny one wprowadzaæ wiernego w
modlitwê celebransa, a nie odci¹gaæ go od niej.

89. Aby osi¹gn¹æ ten cel zachêty powinny byæ zwiêz³e, urozmaicone,
nieliczne, utrzymane w stylu prostym i religijnym. Trzeba unikaæ wszel-
kiej nonszalancji, wszelkiego wulgaryzmu. Trzeba wiêc, aby one zosta³y
wcze�niej napisane. Trzeba unikaæ zbyt czêstego stosowania formu³ ste-
reotypowych.

90. Zachêty nie powinny nigdy nak³adaæ siê na modlitwê celebransa.
Je�li zamierzamy podaæ wiernym sens jakiej� modlitwy, lektor ograniczy
siê do krótkiego ukazania jej tre�ci w wezwaniu (Invitatoire) umieszczo-
nym miêdzy �Oremus� i w³a�ciw¹ oracj¹

91. Zachêty powierzone osobom �wieckim winny mieæ odrêbny charak-
ter. Ich tekst powinien byæ przygotowany przez kap³ana lub wraz z nim.�

Instrukcja Kongregacji Obrzêdów z 3 wrze�nia 1958 r.
O muzyce �wiêtej i liturgii.

De musicam sacram et sacram liturgiam,
AAS 25(1958) 601�633 (skrót � Ims)

Ims 96
�Czynny udzia³ wiernych zw³aszcza we Mszy �wiêtej i w niektórych

czynno�ciach liturgicznych bardziej zawi³ych, ³atwiej bêdzie osi¹gn¹æ,
je¿eli wyst¹pi jaki� �komentator�, który by w odpowiedniej chwili kilku
s³owami obja�ni³ same obrzêdy, modlitwy i czytania celebransa lub pos³u-
guj¹cych, a przy tym kierowa³ zewnêtrznym uczestnictwem wiernych, ich
odpowiedziami, modlitwami i �piewem

Taki komentator jest dopuszczalny przy zachowaniu nastêpuj¹cych
norm:



135

a) Wypada, by obowi¹zek komentatora pe³ni³ kap³an lub co najmniej
kleryk; w braku tych¿e mo¿e byæ mê¿czyzna �wiecki, wzorowych
obyczajów i dobrze przygotowany. Niewiasta nie mo¿e nigdy pe³-
niæ roli komentatora; z konieczno�ci mog³aby tylko prowadziæ �piew
i modlitwy wiernych.

b) Komentator, kap³an lub kleryk, ma byæ ubrany w kom¿ê, staæ bê-
dzie w prezbiterium lub przed balustrad¹, wzglêdnie na ambonie
czy na podwy¿szeniu; �wiecki niech stanie wobec wiernych na od-
powiednim miejscu, ale poza prezbiterium i poza ambon¹.

c) Wyja�nienia i wskazówki (monitiones) komentatora powinny byæ
przygotowane na pi�mie, nieliczne, umiarkowane, przejrzyste,
w odpowiednim czasie spokojnym g³osem wypowiedziane; niech
nigdy nie góruj¹ nad modlitwami celebransa (orationibus.... numqu-
am superponantur), s³owem, tak nale¿y je u³o¿yæ, aby dla pobo¿no-
�ci wiernych by³y pomoc¹, a nie uszczerbkiem.

d) W przewodniczeniu modlitwom wiernych komentator niech pamiê-
ta o przepisach wy³uszczonych w n. 14 c.

e) Gdzie stolica �w. zezwoli³a po od�piewaniu episto³y i ewangelii po
³acinie odczytaæ te same teksty równie¿ w jêzyku ojczystym, ko-
mentator nie mo¿e w tym przypadku zast¹piæ celebransa, diakona,
subdiakona ani lektora.

f) Komentator niech zwa¿a na kap³ana odprawiaj¹cego i tak niech to-
warzyszy �wiêtej czynno�ci, by jej nie opó�niaæ ani nie przerywaæ;
ca³a akcja liturgiczna powinna wypa�æ harmonijnie, godnie i po-
bo¿nie�173

Sobór Watykañski II,
Konstytucja o �wiêtej Liturgii z 4 grudnia 1963 r.,

Sacrosanctum concilium, w: Sobór Watykañski II, Konstytucje,
Dekrety, Deklaracje, Poznañ 1968, 40�70 (skrót� KL)

KL 29 �Ministranci, lektorzy, komentatorzy i cz³onkowie chóru rów-
nie¿ spe³niaj¹ prawdziw¹ funkcjê liturgiczn¹�

KL 30 �Celem wzmo¿enia czynnego uczestnictwa nale¿y pobudzaæ
wiernych do wykonywania aklamacji, psalmów, antyfon, pie�ni jak rów-
nie¿ czynno�ci czy gestów oraz przybierania w³a�ciwej postawy cia³a.
W odpowiednim czasie nale¿y zachowaæ tak¿e pe³ne czci milczenie�.

KL 35, 3 � �Nale¿y tak¿e usilnie k³a�æ nacisk na katechezê �ci�le litur-
giczn¹, a i podczas wykonywania obrzêdów, je¿eli zachodzi potrzeba, prze-

173 Ims 96.
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widzieæ krótkie pouczenia (breves admonitiones); ma je podawaæ � byle w
odpowiednich momentach � kap³an lub inna osoba kompetentna (vel com-
petenti ministro), w s³owach zgodnych z przepisami�.

Wprowadzenie teologiczno�pastoralne do lekcjonarza mszalnego,
w: J. Miazek (opr.), �To czyñcie na moj¹ pami¹tkê�. Eucharystia w doku-
mentach Ko�cio³a, Warszawa 1987 (WLM)

WLM 15 � �Mog¹ byæ stosowane w liturgii s³owa krótkie i przejrzyste
zachêty (monitiones breves concinnaequae) przed czytaniami, zw³aszcza
przed pierwszym. Trzeba mieæ na uwadze ich formê literack¹: powinny
one byæ proste (simpilices), wierne tekstowi (textui fideles), krótkie (bre-
ves), starannie przygotowane (diligenter paratae) oraz dostosowane do
sposobu, w jaki tekst ma byæ odczytany (vario modo ad quam textum in-
troducere debent, aptatae sint oportet)�.

WLM 19 � �Psalm responsoryjny, zwany tak¿e gradua³em, bêd¹c inte-
graln¹ czê�ci¹ liturgii s³owa ma wielkie znaczenie liturgiczne i pastoralne.
Dlatego te¿ wierni powinni byæ ustawicznie pouczani o przyjmowaniu s³o-
wa boga przemawiaj¹cego w psalmach oraz o tym, jak psalmy staj¹ siê
modlitw¹ Ko�cio³a. Mo¿na to bêdzie z pewno�ci¹ ³atwiej osi¹gn¹æ, gdy
duchowieñstwo do³o¿y starania, aby zdobyæ g³êbsze zrozumienie psalmów
zgodnie z sensem, w jakim s¹ one �piewane w liturgii, i gdy wierni otrzy-
maj¹ na ten temat odpowiedni¹ katechezê.

Pewn¹ pomoc¹ mog¹ tu byæ krótkie wyja�nienia wskazuj¹ce na motywy
wyboru danego psalmu oraz na zwi¹zek psalmu i refrenu z czytaniami�.

WLM 42 � �Do przewodnicz¹cego nale¿y (ad praesidem pertinet) nie-
kiedy zadanie wprowadzenia wiernych w liturgiê s³owa przez odpowied-
nie wyja�nienia przed czytaniami. Wyja�nienia te zapewne pomog¹ zgro-
madzeniu do lepszego s³uchania s³owa Bo¿ego; budz¹ bowiem wewnêtrzn¹
postawê wiary i dobrej woli. Funkcje tê mo¿e przewodnicz¹cy powierzyæ
i innym osobom na przyk³ad diakonowi czy komentatorowi�.

WLM 57 � �Równie¿ komentator, który z odpowiedniego miejsca po-
daje stosowne wyja�nienia i zachêty, jasne, zwiêz³e i przejrzyste, starannie
przygotowane, z zasady na pi�mie, i wcze�niej sprawdzone przez cele-
bransa wykonuje prawdziwa pos³ugê liturgiczn¹.�

Ogólne Wprowadzenie do Msza³u Rzymskiego,
Z Trzeciego Wydania Msza³u Rzymskiego

Rzym 2002,Pallotinum Poznañ 2004 (OWMR)

OWMR 31 �Do kap³ana jako przewodnicz¹cego zgromadzenia nale¿y
równie¿ wypowiadanie niektórych pouczeñ oraz formu³ wprowadzaj¹cych
i koñcz¹cych przewidzianych w samym obrzêdzie. Tam, gdzie przewiduj¹
to rubryki, wolno kap³anowi te zachêty nieco przystosowaæ, aby odpowia-
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da³y pojêtno�ci uczestników. Kap³an jednak winien troszczyæ siê
o to, by zawsze zachowaæ sens zachêty zaproponowanej w mszale i aby j¹
wyraziæ w krótkich s³owach. Do kap³ana przewodnicz¹cego nale¿y rów-
nie¿ g³oszenie s³owa Bo¿ego i udzielenie koñcowego b³ogos³awieñstwa.
Mo¿e te¿ on w bardzo zwiêz³ych s³owach wprowadzaæ (introducere) wier-
nych we Mszê danego dnia, po wstepnym pozdrowieniu, a przed aktem
pokutnym; w liturgiê s³owa, przed czytaniami:, w Modlitwê eucharystyczn¹,
przed prefacj¹, nigdy za� w czasie samej prefacji; wreszcie mo¿e zakoñ-
czyæ ca³¹ �wiêt¹ czynno�æ przed rozes³aniem.

OWMR 50 � �(....) Po pozdrowieniu ludu kap³an albo diakon lub �wiecka
osoba us³uguj¹ca mo¿e w bardzo krótkich s³owach wprowadziæ (introdu-
cere) wiernych w tre�æ Mszy �wiêtej danego dnia�.

OWMR 94 � Na mocy przyjêtych �wiêceñ diakon zajmuje pierwsze
miejsce po prezbiterze w�ród tych, którzy pe³ni¹ pos³ugê w celebracji Eu-
charystii (....). We Mszy �wiêtej diakon wykonuje w³a�ciwe mu funkcje:
g³osi Ewangeliê, niekiedy przepowiada s³owo Bo¿e, wyg³asza intencje
modlitwy powszechnej, pomaga kap³anowi, przygotowuj¹c o³tarz
i us³uguj¹c przy sprawowaniu Ofiary, rozdziela wiernym Eucharystiê,
zw³aszcza pod postaci¹ wina, a niekiedy tak¿e wzywa lud do wykonywa-
nia pewnych gestów i przyjmowania postaw cia³a�.

OWMR 105 �Funkcje liturgiczne pe³ni¹ tak¿e:
a) (....)
b) komentator, który za pomoc¹ obja�nieñ i pewnych pouczeñ (expli-

cationes et admonitiones) wprowadza (introducantur) wiernych w
liturgiê i przygotowuje ich do lepszego jej zrozumienia. Uwagi po-
dawane przez komentatora powinny byæ starannie przygotowane,
zwiêz³e i jasne. Podczas spe³niania swej funkcji komentator stoi w
odpowiednim do tego miejscu, maj¹c przed sob¹ wiernych ale nie
na ambonie�.

OWMR 124 � �(....) Nastêpnie kap³an, zwrócony do ludu, rozk³adaj¹c
rêce, pozdrawia go; stosuje przy tym jedn¹ z przewidzianych formu³. Z ko-
lei on sam lub odpowiednio przygotowany ministrant mo¿e wprowadziæ
wiernych w bardzo zwiêz³ych s³owach w tre�æ Mszy �wiêtej danego dnia�.

List okólny Kongregacji Kultu Bo¿ego, z 27 kwietnia 1973 r., skiero-
wany do przewodnicz¹cych konferencji biskupich na temat Modlitw

Eucharystycznych, Eucharistiae participationem, AAS 65(1973)
340�347; PPK VI, 1126�11256 (Ep).

Ep 14  �W�ród elementów, które s³u¿¹ pe³niejszemu przystosowaniu
i pozostaj¹ w mocy poszczególnych celebransów, wypada wyliczyæ nastê-
puj¹ce: napomnienia (zachêty, monitiones), homiliê i modlitwê powszechn¹.
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A wiêz na pierwszym miejscu trzeba tu przypomnieæ zachêty (wezwa-
nia, pouczenia). Maj¹ one doprowadziæ wiernych do g³êbszego zrozumie-
nia sensu �wiêtej czyno�ci lub jakiej� jej czê�ci oraz do pe³niejszego uczest-
nictwa. W�ród tych pouczeñ specjalne miejsce zajmuj¹ te, których przy-
gotowanie i wypowiedzenie Wprowadzenie Ogólne do Msza³u rzymskie-
go powierza samemu kap³anowi (ipsi sacerdoti conficiendas et proferen-
das committit). Chodzi zatem o wprowadzenie wiernych do Mszy �wiêtej
danego dnia na pocz¹tku zgromadzenia eucharystycznego; do liturgii s³o-
wa przed czytaniami; do Modlitwy eucharystycznej przed prefacj¹; jak
równie¿ o zamkniêcie ca³ej czynno�ci �wiêtej przed rozes³aniem wiernych.
Nale¿y jednak równie¿ doceniaæ i te zachêty, które s¹ przewidziane w sa-
mym Porz¹dku Mszy �wiêtej przed niektórymi czynno�ciami, jak przed
aktem pokutnym i przed Modlitw¹ Pañsk¹. Natura wspomnianych wezwañ
nie domaga siê, by by³y wypowiedziane w dos³ownej formie zapropono-
wanej w Mszale. Mo¿liw¹ zatem jest rzecz¹ dostosowanie tych wezwañ �
przynajmniej w niektórych wypadkach � do sytuacji danej wspólnoty. Jed-
nak¿e w odniesieniu do wszystkich wezwañ trzeba przyj¹æ jako zasadê, ¿e
winien byæ zachowany ich specyficzny charakter, aby nie przemienia³y siê
w kazanie lub homiliê. Maj¹ byæ zatem krótkie i trzeba unikaæ wielomów-
stwa, które nu¿y�. Nale¿¹ do nich wprowadzenie w Mszê dnia, do liturgii
s³owa, do Modlitwy eucharystycznej i zamkniêcie czynno�ci liturgicznej
przed rozes³aniem. Inne zachêty np. przed aktem pokuty i modlitw¹ Pañ-
sk¹ mog¹ byæ dostosowane do sytuacji danej wspólnoty. Zawsze jednak
�ma byæ zachowany ich specyficzny charakter, aby siê nie przemienia³y w
kazanie lub homiliê. Maj¹ byæ zatem krótkie i trzeba unikaæ wielomów-
stwa, które nu¿y�.

Trzecia instrukcja wykonawcza do Konstytucji o �wiêtej Liturgii
Soboru Watykañskiego II, Liturgicae instaurationes,

 z 5 wrze�nia 1970 r.,
 AAS 62(1970) 692�704; PPK III, 5648�5719 (Li)

Li 3f � �W czasie odprawiania Mszy �w. kap³an mo¿e przemówiæ do
ludu w jak najkrótszej formie, a mianowicie: na samym pocz¹tku, przed
czytaniami, przed prefacj¹ i przed obrzêdem zakoñczenia. Jednak¿e pod-
czas liturgii eucharystycznej ma siê wstrzymaæ od wyg³aszania tych przy-
pomnieñ. S³owa za�, o których wy¿ej, maj¹ byæ krótkie, oddzia³uj¹ce na
s³uchaczy, dobrze przedtem rozwa¿one. Gdyby zasz³a potrzeba wyg³osze-
nia innych jeszcze przypomnieñ, zleca siê je odprawiaj¹cemu kap³anowi;
nale¿y jednak unikaæ wszystkiego, co jest zbyteczne, a poprzestaæ jedynie
na tym, co rzeczywi�cie jest konieczne�.
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Li 7 � � (.) Wolno za� kobietom stosownie do przepisów w tych spra-
wach wydanych: (....)

d) wskazówki (monitiones seu didascalia) czytaæ. Maj¹ one pomagaæ
wiernym do lepszego zrozumienia obrzêdów�.

Instrukcja Kongregacji Kultu Bo¿ego z 15 maja 1969 r.,
Actio pastoralis, dotycz¹ca odprawiania Mszy �wiêtej

dla grup specjalnych; AAS 61(1969) 548; PPK II, 3388�3391.(Ap)

Ap 6c � �Oprócz pouczenia wstêpnego celebrans mo¿e mieæ krótkie
wprowadzenie na temat liturgii s³owa przed rozpoczêciem czytañ i na te-
mat liturgii eucharystycznej przed prefacj¹. Mo¿e tak¿e skierowaæ kilka
s³ów (aliquid dicere potest) przed rozes³aniem wiernych. Nie powinien
jednak tego czyniæ w czasie Modlitwy eucharystycznej�

Ap 6d � �Zachowuj¹c w mocy przepis zawarty w zamieszczonych po-
ni¿ej punktach oznaczonych literami f i h i wyj¹wszy to, co wykonuje
komentator, wierni powinni siê powstrzymaæ w czasie odprawiania od roz-
wa¿añ, pouczeñ i tym podobnych czynno�ci�174.

Dyrektorium Kongregacji Kultu Bo¿ego o Mszach �wiêtych
z udzia³em dzieci z 1 listopada 1973 r., de Missis cum pueris,

AAS 66(1974) 30�46; PPK VI, 12084�12095 (Mp).

Mp 22 � �(....) O¿ywieniu uczestnictwa bêdzie pomagaæ niekiedy do-
danie czego� nowego, jak na przyk³ad powodów do wyra¿enia wdziêcz-
no�ci przed dialogiem rozpoczynaj¹cym prefacjê"

Mp 23 � �Kap³anowi celebruj¹cemu Mszê �wiêt¹ dla dzieci winno le-
¿eæ na sercu, aby odprawianiu nadaæ charakter uroczysty, braterski i re-
fleksyjny. Atmosfera taka jest potrzebna jest bardziej ni¿ na Mszach dla
doros³ych, a ma j¹ wytworzyæ celebrans. Zale¿y to od jego osobistego
przygotowania oraz od sposobu postêpowania z innymi i przemawiania.

Szczególnie winien on dbaæ o prostotê, dostojeñstwo i piêkno w ge-
stach. W przemówieniach do dzieci u¿ywaæ takich wyra¿eñ, by bez trudu
mog³y go rozumieæ; powinien jednak unikaæ zbyt dziecinnego sposobu
mówienia. Pouczenia (monitiones) (celebransa, W.K.) wyg³aszane wed³ug
w³asnego uznania maj¹ wprowadzaæ dzieci do autentycznego uczestnic-
twa w liturgii, a nie stawaæ siê czysto dydaktycznym wyk³adem. Aby po-
budzaæ serca dzieci, dobrze bêdzie, je¿eli czasem kap³an zwróci siê do
nich w³asnymi s³owami, na przyk³ad zachêcaj¹c je do aktu pokutnego, do

174 Punkt f tej instrukcji mówi o tym, ¿e czytania przed Ewangeli¹ mo¿e wykonywaæ �wiec-
ki, natomiast Ewangeliê tylko kap³an lub diakon. Punkt h dotyczy modlitwy powszechnej,
podczas której obecni mog¹ do³¹czyæ jak¹� specjaln¹ intencjê odpowiednio wcze�niej przy-
gotowan¹.
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modlitwy nad darami i modlitwy Pañskiej, do przekazania sobie znaku
pokoju, do Komunii �wiêtej�.

Mp 47 � �Aby dzieci przyswaja³y sobie czytania biblijne i coraz bar-
dziej dostrzega³y godno�æ s³owa Bo¿ego, trzeba wysoko ceniæ wszystko,
co pomaga do zrozumienia tekstu.

Nale¿y tu wymieniæ wprowadzenia (admonitiones) przed czytaniami.
Maj¹ one pobudziæ dzieci do uwa¿nego i owocnego s³uchania czy to przez
wyja�nienie kontekstu, czy to przez wprowadzenie do samego tekstu. We
Mszy o �wiêtym danego dnia mo¿na opowiedzieæ co� z jego ¿ycia nie
tylko w homilii, ale tak¿e jako wprowadzenie przed czytaniami biblijnymi
dla zinterpretowania i zilustrowania tego, co czyta siê z Pisma �w. (....)�.

Mp 54 � � (...) We Mszy z udzia³em dzieci du¿e znaczenie ma poucze-
nie (monitio) przed koñcowym b³ogos³awieñstwem, poniewa¿ dzieci przed
rozes³aniem potrzebuj¹ pewnego powtórzenia i zastosowania tego, co ju¿
us³ysza³y. Trzeba to zrobiæ w bardzo krótkich s³owach. Zw³aszcza w tym
momencie wypada ukazaæ zwi¹zek miêdzy liturgi¹ a ¿yciem (...)�.

Caeremoniale episcoporum
ex decreto Sacrosacti Oecumenici Concilii Vaticani II

instauratum auctoritatae Ioannis Pauli pp. II promulgatum,
wydanie typiczne, Watykan 1984 (skrót � CE, podkre�lenia, W.K.)

CE 116 �In textibus clara et elata voce proferendis sive ab episcopo
sive a ministris sive ab omnibus, vox respondet generi ipsius textus prout
his est lectio, oratio, admonitio, acclamatio, cantus, necnon formae cele-
brationis et sollemnitati coetus�175.

CE 244 �Cum Episcopus ad locum benedictionis candelarum pervene-
rit, cantu absoluto, baculum et mitram deponit, et ad populum conversus,
dicit: In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Postea populum salutat,
dicens: Pax vobis, et monitionem introductoriam profert. Potest tamen,
pro opportunitate, hanc monitionem diacono vel uni e concelebrantibus
committere�176.

175 Punkt ten mówi o tym, by wszystkie teksty (w tym komentarz liturgiczny) by³y wypo-
wiadane podczas liturgii zarówno przez biskupa, jaki i przez pos³uguj¹cych g³o�no i wyra�-
nie, g³osem podniesionym (clara et elata voce).
176 Biskup podchodzi do miejsca po�wiêcenia �wiec. Nastêpnie oddaje pastora³ i zdejmuje
mitrê, po czym odwraca siê do zgromadzonego ludu i pozdrawia go jak we Mszy �w. Nastêp-
nie wyg³asza wprowadzenie do liturgii Mszy �wiêtej Ofiarowania Pañskiego. Wprowadzenie
to mo¿e te¿ wyg³osiæ diakon lub który� z koncelebransów. Ta ostatnia formu³a bêdzie siê czê-
sto powtarza³a w dalszych punktach. Nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e nie ma tu mowy o tym, ¿e
podczas sprawowania liturgii na Mszy �w., z udzia³em biskupa komentarz mo¿e wyg³osiæ
�wiecki.
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CE 261 � Expleto cantu, Episcopus baculum et mitram dimittit et popu-
lum salutat. Deinde, facta brevi monitione sive a seipso sive ab uno e con-
celebrantibus sive a diacono, ipse dicit, manibus extensis, collectam de
mysterio S. Crucis vel pro remissione peccatorum, vel pro Ecclesia, pera-
esertim locali, vel unam ex orationibus super populum quae in Missali
exstant�177.

CE 266 �Expleto cantu, Episcopus baculum et mitram dimittit, et stans,
ad populum conversus, dicit: In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti.
Postea populum salutat, dicens: Pax vobis, atque monitionem introducto-
riam profert. Potest tamen, pro opportunitate, eam diacono vel uni e con-
celebrantibus committere�178.

CE 339 �Episcopus, dimissis baculo et mitra, stans, ad populum co-
nversus, dicit: In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti; populum salu-
tat, dicens: Pax vobis. Postea ipse vel diaconus vel unus e concelebranti-
bus eum breviter alloquitur, momentum celebrationis manifestando, ver-
bis usus Missalis: Fratres carissimi, vel aliis his similibus�179.

CE 346 �Finito praeconio paschali, depositis candelis, omnes sedent.
Episcopus, antequam incipiantur lectiones, sedens cum mitra, liturgiam
brevi monitione introducit, nisi diacono vel uni ex concelebrantibus hoc
munus commiserit. Adhiberi potest vel monitio Missalis: Vigiliam sollem-
niter ingressi vel alia similibus verbis expressa�180.

177 Ten punkt dotyczy sprawowania liturgii stacyjnej w Wielkim Po�cie. Wprowadzenie wy-
powiada biskup (diakon, koncelebrans), po zakoñczeniu �piewu, po doj�ciu do odpowied-
niego miejsca � poza miejscem sprawowania Mszy �w. Nastêpnie ma miejsce kolekta zgod-
nie z przepisami prawa liturgicznego, np. o Krzy¿u �w., o odpuszczenie grzechów, za Ko-
�ció³ lokalny albo która� z modlitw nad ludem znajduj¹ca siê w Mszale. Nastêpnie rozpo-
czyna siê procesja do ko�cio³a przy �piewie litanii do Wszystkich �wiêtych. Po okadzeniu
o³tarza opuszcza siê obrzêdy wstêpne i Msza �w. jest sprawowana od kolekty.
178 Punkt ten dotyczy komentarza wprowadzaj¹cego do liturgii Niedzieli Mêki Pañskiej,
forma pierwsza: procesja. Tekst opiera siê na analogicznym wprowadzeniu zawartym w
Mszale Rzymskim, Niedziela Palmowa Mêki Pañskiej, nr 5, s 106. Po zakoñczeniu �piewu
biskup zdejmuje mitrê i oddaje pastora³. Nastêpnie zwrócony do ludu czyni znak krzy¿a i
pozdrawia wiernych �Pokój z wami�, po czym on sam, diakon albo który� z koncelebran-
sów wypowiada komentarz wprowadzaj¹cy. Zobacz te¿ rozdzia³ omawiaj¹cy przyk³ady ko-
mentarzy liturgicznych zawarte w Mszale.
179 Zob. Msza³ Rzymski dla diecezji polskich, Poznañ 1986, Wigilia Paschalna, n.8. Biskup
zdejmuje mitrê i oddaje pastora³, nastêpnie zwrócony do ludu czyni znak krzy¿a i pozdrawia
wiernych s³owami �Pokój z wami�. Potem on sam, diakon albo który� z koncelebransów
wprowadza wiernych w liturgiê Wigilii s³owami �Drodzy bracia i siostry� lub podobnymi.
180 Zob. Msza³ Rzymski, Wigilia Paschalna, n. 22. Po zakoñczeniu orêdzia paschalnego wszy-
scy gasz¹ �wiece i siadaj¹. Biskup siedz¹c i ubieraj¹c mitrê wprowadza krótko do liturgii
s³owa. Mo¿e to równie¿ uczyniæ diakon albo który� z koncelebransów. Mo¿na siê pos³u¿yæ
s³owami z Msza³u: �Drodzy bracia i siostry, po uroczystym rozpoczêciu wigilii paschalnej�
albo innymi, podobnymi s³owami.
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CE 358 �Tunc, si processio ad baptisterium vel ad fontem habenda sit,
ea statim ordinatur. Praecedit acolythus cum cereo paschali, eumque sequ-
untur catechumeni cum patrinis, deinde diaconi, concelebrantes et Episco-
pus, gerens mitram et baculum. Durante processione, canuntur litaniae.
Expletis litaniis, Episcopus deponit baculum et mitram et statit monitio-
nem: Precibus nostris�181.

CE 359 �Si autem liturgia baptismalis in presbiterio peragitur, Episco-
pus, depositis baculo et mitra, monitionem introductoriam facit: Precibus
nostris; deinde canuntur litaniae a duobus cantoribus, omnibus stantibus
propter tempus paschale, et respondentibus�182.

CE 441 �Cum ad fontem pervenerit, vel ad locum ubi ritum baptisma-
les peragentur, Episcopus introducit hanc partem celebrationis, breviter
revocans in mentem adstatium mirabile Dei consilium, qui voluit hominis
animam et corpus per aquam sanctificare�183.

CE 624 �Cum ad altare pervenerit idoque salutaverit, Episcopus ad ca-
thedram, presbiteri ad sedes sibi paratas pergunt. Cantu expleto, Episco-
pus, stans sine mitra, populus salutat; deinde vel ipse vel aliquis e presbi-
teris, vel diaconus, brevi monitiones adstantes edocet de momento et ratio-
ne celebrationis necnon de ordine in ea servando�184.

CE 1002 �Cum processio ad baptisterium pervenerit, omnes locis sibi
assignatis se disponunt. Cereus autem paschalis collocantur super cande-
labrum paratum in medio presbiterio vel apud fontem baptismalem. Cantu
expleto, Episcopus baculum et mitram deponit et populum salutat dicens:
Gratia Domini nostri vel alia apta verba e Sacra Scriptura praesertim de-
prompta. Populus respondet: Et cum spiritu tuo vel alio apto modo. Dein-

181 Zob. Msza³ Rzymski, Wigilia Paschalna, n. 39, 41 i 38. Je�li odbywa siê procesja do
kaplicy chrzcielnej, wówczas idzie akolita nios¹c pascha³, za nim katechumeni z chrzestny-
mi oraz biskup z mitr¹ i pastora³em. Podczas procesji �piewa siê litaniê do Wszystkich �wiê-
tych. Po zakoñczeniu litanii biskup zdejmuje mitrê i oddaje pastora³ i wypowiada komen-
tarz: �Najmilsi, wspóln¹ modlitw¹�.
182 Zob. Msza³ Rzymski, Wigilia Paschalna, n. 38�39. Punkt ten dotyczy sytuacji, gdy litur-
gia chrzcielna odbywa siê w prezbiterium. Wówczas na pocz¹tku biskup bez mitry i pastora-
³u wypowiada wprowadzenie: �Najmilsi, wspóln¹ modlitw¹�, potem dwaj kantorzy �pie-
waj¹ litaniê. Wszyscy wierni stoj¹ (poniewa¿ rozpocz¹³ siê ju¿ okres wielkanocny) i odpo-
wiadaj¹.
183 Zob. Obrzêdy Chrztu Dzieci, Dostosowane do zwyczajów diecezji polskich, wyd., 3,
Katowice 1992, nr 53�55, 223�224. Po doj�ciu do chrzcielnicy albo do miejsca, gdzie
bêd¹ odbywa³y siê obrzêdy chrztu �w. biskup wprowadza do celebracji, przypominaj¹c w
krótkich s³owach Bo¿e postanowienie, który chcia³ duszê i cia³o cz³owieka u�wiêciæ przez
wodê.
184 Zob. Obrzêdy Pokuty, nr 49. Po zakoñczeniu procesji do o³tarza i po pozdrowieniu bi-
skup wprowadza wiernych w znaczenie i cel sprawowanej liturgii, a tak¿e w porz¹dek cele-
bracji.



143

de Episcopus fideles ad celebrationem disponit monitione: Ad loetam ce-
lebrationem vel alia similibus verbis expressa�185.

CE 1016 �Deinde Episcopus fideles breviter alloquitur ut eorum ani-
mos ad celebrationem disponat et ritus sensum illustret, adhibens, si velit,
verba in Rituali proposita.

Expleta monitione, Episcopus ad orandum invitat et, post brevem ora-
tionem silentio peractam, manibus extensis dicit collectam: Deus cuis Fi-
lius�186.

CE 1027 �Expleto cantu, Episcopus, depositis baculo et mitra, popu-
lum salutat dicens: Gratia Domini nostri; deinde opportune fideles alloqu-
itur paucis verbis, quibus eorum animos ad celebrationem disponat�187.

CE 1059 �Deinde Episcopus fidelium animos ad celebrationem oppor-
tune disponit monitione: Fratres carissimi: christiana pietate compulsi
vel alia similibus verbis expressa. Expleta autem monitione, ad orandum
invitat et, post brevem orationem silentio peractam, dicit collectam: Deus,
qui fideles tuos�188.

185 Zob. Ryt b³ogos³awieñstwa nowego �ród³a chrzcielnego, w: Obrzêdy b³ogos³awieñstw,
Dostosowane do zwyczajów diecezji polskich, Katowice 1994, nr 863�864. Po doj�ciu pro-
cesji do chrzcielnicy wszyscy zajmuj¹ miejsca dla nich wyznaczone. Ustawia siê pascha³ na
�wieczniku, który znajduje siê w �rodku prezbiterium albo przy �ródle chrzcielnym. Po za-
koñczeniu �piewu biskup zdejmuje mitrê i oddaje pastora³, a nastêpnie pozdrawia wiernych
s³owami �£aska Pana naszego� albo innymi s³owami, zw³aszcza wziêtymi z Pisma �w. Wszy-
scy odpowiadaj¹: �I z duchem twoim� albo w inny, odpowiedni sposób. Nastêpnie biskup
przygotowuje wiernych do udzia³u w obrzêdzie s³owami �(...) bêdziemy uczestniczyæ w
radosnym obrzêdzie� albo podobnymi�.
186 Zob. Obrzêd b³ogos³awieñstwa nowego krzy¿a przeznaczonego do publicznej czci,
w: Obrzêdy b³ogos³awieñstw,  nr 967�968. Biskup krótko przemawia do wiernych, by ich
wewnêtrznie przygotowaæ do sprawowania obrzêdu i wyja�niæ jego znaczenie. Je�li chce to
u¿ywa s³ów zawartych w obrzêdzie. Po komentarzu biskup wzywa do modlitwy i po chwili
ciszy odmawia kolektê �Bo¿e, Twój Syn�.
187 Zob. Obrzêd b³ogos³awieñstwa dzwonów, w: Obrzêdy b³ogos³awieñstw, nr 1038-1039.
Po pie�ni biskup zdejmuj¹c mitrê i oddaj¹c pastora³ pozdrawia lud s³owami �£aska naszego
Pana�, a nastêpnie krótko przemawia do wiernych, aby ich przygotowaæ do uczestnictwa
w obrzêdzie
188 Punkt ten dotyczy b³ogos³awieñstwa cmentarza � por. Obrzêdy b³ogos³awieñstw, nr 1121�
1122. Biskup wewnêtrznie przygotowuje wiernych do uczestnictwa w obrzêdzie pos³uguj¹c
siê s³owami �Drodzy bracia i siostry, w duchu chrze�cijañskiej pobo¿no�ci...�. Po tych s³o-
wach celebrans wzywa do modlitwy. Wszyscy przez chwilê modl¹ siê w  milczeniu, nastêp-
nie biskup odmawia kolektê: �Bo¿e, Ty swoich wiernych�.
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Zalecenia duszpasterskie Episkopatu Polski w zwi¹zku
z wydaniem Dyrektorium o Mszach �wiêtych z udzia³em dzieci,

155 Konferencja Episkopatu Polski, 1977 r.,
w: C. Krakowiak, L. Adamowicz (opr.)
Dokumenty duszpastersko�liturgiczne

Episkopatu Polski 1966�1993, Lublin 1994, s 37�43, (Mp�Pol)

Mp�Pol 9a � �Wprowadzenia i zachêty celebransa, na które pozwala
dyrektorium, maj¹ byæ krótkie i dobrze przygotowane pod wzglêdem teo-
logicznym�.

Przepisy wykonawcze episkopatu Polski
do Instrukcji Sakramentów i Kultu Bo¿ego Inaestimabile donum,

z 11 grudnia 1980 r, w: C. Krakowiak, L. Adamowicz (opr.),
Dokumenty duszpastersko�liturgiczne

Episkopatu Polski 1966�1993, Lublin 1994 (Id�Pol)

Id�Pol I � �Kap³an podczas odprawiania Mszy �w. mo¿e osobi�cie sfor-
mu³owaæ:

a. Wprowadzenia
1) do liturgii danego dnia � po pozdrowieniu,
2) do liturgii s³owa � przed czytaniami,
3) do modlitwy eucharystycznej � przed prefacj¹,
4) do po�wiêcenia wody � w niedziele.

Wprowadzenia powinny byæ dobrze przygotowane na pi�mie (mo¿e je
bowiem odczytaæ inny kap³an, diakon lub komentator) i krótkie. Pismo
okólne Kongregacji przestrzega przed wielomówstwem, które zniechêca
uczestników.

Zawsze nale¿y wprowadziæ uczestników Mszy �w. w liturgiê dnia, na-
tomiast wstêp do czytañ nale¿y podawaæ wtedy, gdy czytania s¹ trudne
i wymagaj¹ wprowadzenia. Ani wprowadzenie na pocz¹tku Mszy �w. ani
wprowadzenie do czytañ nie mog¹ staæ siê homili¹, której miejsce jest po
czytaniach.

b. Wezwania
1) zachêta do aktu pokuty,
2) zachêta do modlitwy Ojcze nasz.

c. Zakoñczenie
Po og³oszeniach duszpasterskich, a przed obrzêdem rozes³ania wier-

nych celebrans mo¿e krótko przypomnieæ g³ówn¹ my�l liturgii dnia.
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2. Propozycja obrzêdu ustanowienia
komentatora liturgicznego

Cel:
Podanie propozycji obrzêdu ustanowienia komentatora liturgiczne-
go189.

Uwagi wstêpne

1. Ustanowienie do pe³nienia pos³ug liturgicznych jest w Polsce tra-
dycj¹. Istniej¹ obrzêdy wprowadzaj¹ce do pe³nienia funkcji ministranta190.
Wydaje siê, ¿e wprowadzenie specjalnego obrzêdu po�wiêcenia kandyda-
tów do pe³nienia pos³ugi komentatora nada³oby wiêksz¹ rangê tej pos³u-
dze. Na razie obrzêd ten nigdzie nie jest rzeczywisto�ci¹.

2. Ustanowienia komentatora liturgicznego dokonuje Biskup albo Dzie-
kan, w czasie Mszy �w. albo podczas nabo¿eñstwa S³owa Bo¿ego.

3. Czytania bierze siê w ca³o�ci lub w czê�ci z liturgii dnia czy te¿
z tekstów podanych ni¿ej.

Obrzêd ustanowienia komentatora liturgicznego

1. Po Ewangelii Biskup siada na przygotowanym krze�le.
Wyznaczony do tego diakon lub kap³an wzywa kandydatów, mówi¹c:
Niech przyst¹pi¹ ci, którzy maj¹ byæ ustanowieni do pos³ugi komenta-

tora liturgicznego
Kandydatów wzywa siê imiennie, a ka¿dy odpowiada:
Jestem.
Nastêpnie podchodz¹ oni do Biskupa i sk³adaj¹ mu uk³on.
2. Gdy wszyscy usi¹d¹, biskup wyg³asza homiliê, któr¹ koñczy � zwra-

caj¹c siê do kandydatów � w tych lub podobnych s³owach:
Drodzy bracia i siostry, Bóg Ojciec objawi³ nam misterium zbawienia i

dokona³ go przez swojego Syna. Jezusa Chrystusa, który sta³ siê cz³owie-
kiem przekaza³ Ko�cio³owi misjê g³oszenia s³owa i sprawowania pami¹tki
ofiary krzy¿a, misterium paschalnego. Ko�ció³ g³osz¹c S³owo Bo¿e i �w.
obrzêdy zawsze je wiernym t³umaczy³.

Jako komentatorzy liturgiczni bêdziecie uczestniczyli w tej misji, dla-
tego te¿ przyjmiecie szczególne zadania w pos³ugiwaniu Ludowi Bo¿emu

189 Opracowano na podstawie: Agenda liturgiczna diecezji opolskiej, Nabo¿eñstwa, po�wiê-
cenia i b³ogos³awieñstwa, wydanie studyjne, Opole 1986, 376�379.
190 Zob. Agenda litrugiczna, dz. cyt., s 370�376.
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i zostajecie przeznaczeni do g³oszenia wiary zawartej w s³owie i w zna-
kach liturgicznych. W �wiêtym zgromadzeniu bêdziecie pe³nili s³u¿bê dia-
logu i spotkania wyja�niaj¹c s³owo Bo¿e i �wiête obrzêdy. Bêdziecie tak¿e
przygotowywali dzieci i doros³ych do pe³nego wyznania wiary i do god-
nego przyjêcia sakramentów �w. Bêdziecie równie¿ g³osiæ pos³annictwo
zbawienia ludziom, dla których jest ono dot¹d nieznane. W ten sposób,
dziêki waszej pomocy, ludzie ³atwiej dojd¹ do poznania Boga i jego Syna,
Jezusa Chrystusa, a tak¿e ³atwiej osi¹gn¹ ¿ycie wieczne.

Skoro za� innych bêdziecie prowadziæ do lepszego prze¿ycia i zrozu-
mienia S³owa Bo¿ego i �wiêtych obrzêdów, powinni�cie ulegaj¹c Ducho-
wi �w., wpierw sami je przyj¹æ i gorliwie rozwa¿aæ, by ich skuteczna moc
coraz bardziej na was oddzia³ywa³a. Waszym codziennym ¿yciem g³o�cie
Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela.

5. Po skoñczonej homilii wszyscy wstaj¹. Biskup bez mitry, wzywa wier-
nych do modlitwy, mówi¹c:

Drodzy bracia i siostry, pokornie pro�my Boga Ojca, aby b³ogos³awi³
tym swoim s³ugom i s³u¿ebnicom, których wybra³ do spe³niania pos³ugi
[funkcji] komentatora liturgicznego. Niech powierzone im obowi¹zki gor-
liwie wype³niaj¹, aby przez to g³osili Chrystusa i chwalili Ojca, który jest
w niebie.

Wszyscy przez chwilê modl¹ siê w ciszy.
6. Nastêpnie Biskup odmawia modlitwê:
Bo¿e, �ród³o wszelkiej �wiat³o�ci i dobroci, Ty� pos³a³ Jednorodzone-

go Syna swojego, s³owo ¿ycia, aby objawi³ ludziom Twoj¹ tajemnicê zba-
wienia. Racz � pob³ogos³awiæ naszych braci i siostry wybranych do pos³u-
gi [funkcji] komentatora liturgicznego. Spraw, aby s³owo Twoje i �wiête
obrzêdy stale rozwa¿ali, ci¹gle je zg³êbiali i coraz lepiej prowadzili lud
Bo¿y do uczestnictwa w liturgii.

Przez Chrystusa Pana naszego.
R.: Amen.
7. Poszczególni kandydaci podchodz¹ do Biskupa, który wrêcza ka¿-

demu ksiêgê Pisma �w., mówi¹c:
We� ksiêgê Pisma �w., aby pomagaæ ludziom wnikaæ w tre�æ S³owa

Bo¿ego i �wiêtych obrzêdów, kszta³towaæ postawê wiary i dobrej woli, a
przez to prowadziæ wiernych do prawdziwie chrze�cijañskiego ¿ycia.

Komentator odpowiada: Amen.
W tym czasie, zw³aszcza gdy kandydatów jest wiêcej, mo¿na �piewaæ

Ps 19(18) albo wykonaæ inny odpowiedni �piew.
8. Je�li ustanowienia komentatorów dokonuje siê w czasie Mszy �w.,

odprawia siê j¹ dalej, jak zwykle; gdy natomiast ³¹czy siê je z nabo¿eñ-
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stwem s³owa Bo¿ego, wówczas Biskup udziela b³ogos³awieñstwa i odsy³a
wiernych w sposób zwyk³y.

Liturgia s³owa

9. Wybór czytañ z lekcjonarza
a. Pierwsze czytanie: Dz 8, 26�38 Nawrócenie i chrzest Etiopczyka

�Jak¿e mogê zrozumieæ, je�li mi nikt nie wyja�ni�, Lekcjonarz, t.
VII, nr 10, s 36.

b. Pierwsze czytanie: Ne 8, 1�4a. 5�6. 8�10, Ps 19 jak w Lekcjonarzu
t. III, s 77�78 Czytanie Prawa Bo¿ego (�Z dodaniem obja�nienia
tak, ¿e lud rozumia³ czytanie�).

c. Pierwsze czytanie: Prz 31, 10�31 Niewiasta, która boi siê Pana,
Lekcjonarz t. VI, nr 165, s 199*.

d. Pierwsze czytanie: Jr 1, 4�5. 17�19 Powo³anie proroka.
e. Drugie czytanie: 2 Tm 3, 10�17, Lekcjonarz t. III, s 301, Ps 119 jak

w Lekcjonarzu.
f. Ewangelia: £k 4, 14�22 Jezus wyja�nia Pisma, Alleluja £k 4, 18.
g. Ewangelia: £k 24, 13�35 Uczniowie w drodze do Emaus, Lekcjo-

narz: t. VII, nr 14, s 453 Msza o Naj�wiêtszy Eucharystii.
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3. Materia³y dla uczestników szko³y komentatora
1. Pomoce do komentarza przed Liturgi¹ S³owa

a. komentarz jednocz¹cy przed liturgi¹ s³owa wymaga uprzedniego
zapoznania siê z jej tre�ci¹, trudno to robiæ dopiero podczas szko³y.
Dlatego cz³onkom ka¿dej z grup mo¿na wrêczyæ kartki z okre�lo-
nym zadaniem do wykonania. Poni¿sze pomoce ucz¹ te¿ korzystaæ
z dodatkowych materia³ów. Zadanie to mo¿na wype³niæ indywidu-
alnie albo razem podczas krêgu liturgicznego.

b. pomoce dla grupy �x�
Zastanowiæ siê nad tre�ciami liturgii s³owa z 13 XI
pomoc: E. Sztafrowski, Wprowadzenie do mszy o �wiêtych, t. 8,
Warszawa 1988,s 65�70

c. pomoce dla grupy: �S�
Zastanowiæ siê nad tre�ciami liturgii s³owa IX Niedziela zw., rok �C�;
pomoce: E. Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy niedziel-
nych i �wi¹tecznych, Warszawa 1992, s 291�294

d. pomoce dla grupy �J�
Zastanowiæ siê nad tre�ciami liturgii s³owa Uroczysto�ci Zwiasto-
wania Pañskiego (komentarz bêdziecie pisali przed jednym z czy-
tañ i do psalmu).
Pomoce: Msza³ z czytaniami, Katowice 1987, s 1342�1344

e. pomoce dla grupy �M�
Zastanowiæ siê nad tre�ciami liturgii s³owa �wiêta Chrztu Pañskiego.
Pomoc: Msza �w. 1/92, s 10�11

f. pomoce dla grupy �z�
Zastanowiæ siê nad tre�ciami liturgii s³owa III niedziela Wielkiego
Postu �C�:
pomoc � Kr¹g liturgiczny do czytañ roku �C�
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4. Zestawy zadañ sprawdzaj¹cych
na zakoñczenie szko³y komentatora liturgicznego

Szko³a komentatora liturgicznego
sprawdzenie wiadomo�ci � 1

Egzemplarz dla: A. S., gr. B
Wstêp
Rozwi¹zanie poni¿szego sprawdzianu stanowiæ bêdzie podstawê do

zaliczenia szko³y komentatora.
1. Liturgika

a. jakie jest znaczenie postawy stoj¹cej podczas liturgii?
b. podaj cel i uk³ad obrzêdów wstêpnych�

2. Pisanie komentarzy
Proszê napisaæ komentarz przed komuni¹ �w. i na rozes³anie w uroczy-
sto�æ Zes³ania Ducha �wiêtego.

3. B³êdy w komentarzu
Nale¿y napisaæ czy poni¿sze komentarze s¹ poprawne; je�li nie � nale-
¿y to uzasadniæ.
a. czytania
Kto nie s³ucha najpierw Boga, ten nie ma ludziom nic do powiedzenia.

b. znak pokoju
Bóg mi³uje i przebacza ka¿demu z nas. Jako jedna rodzina w Chrystu-
sie, umiejmy przebaczaæ sobie wzajemnie. Niech znakiem tego bêdzie
podana bli�niemu d³oñ.

4. Osoba komentatora i komentarz
a. jakie jest znaczenie komentarza podczas Mszy �w.?
b. jakimi cechami powinien odznaczaæ siê komentarz?�

Szko³a komentatora liturgicznego
sprawdzenie wiadomo�ci � 2

Egzemplarz dla: A.W., gr. W.
Wstêp
Rozwi¹zanie poni¿szego sprawdzianu stanowiæ bêdzie podstawê do

zaliczenia szko³y komentatora.
1. Liturgika

a. jaki jest ogólny uk³ad Mszy �w.?
b. co oznacza przyklêkniêcie i kiedy siê je stosuje?
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2. Pisanie komentarzy
Napisaæ komentarze inicjacyjne (wprowadzaj¹ce ogólnie w.) na litur-
giê s³owa, liturgiê eucharystii i do obrzêdów komunii. My�l przewod-
nia: �wiêto�æ.

3. B³êdy w komentarzu
Nale¿y napisaæ czy poni¿sze komentarze s¹ poprawne; je�li nie � nale-
¿y to uzasadniæ.
a. rozes³anie
Zakoñczy³a siê krwawa ofiara Jezusa Chrystusa. Nasz Pan znów umar³
dzi� za nas. Wyjdziemy za chwilê z ko�cio³a i wejdziemy w szare, co-
dzienne ¿ycie. Nape³nieni tu Duchem Bo¿ym, postarajmy siê ¿yæ tak,
by ta ofiara króla serc i sumieñ nie okaza³a siê dla nas daremn¹.

b. czytania
Kto nie s³ucha najpierw Boga, ten nie ma ludziom nic do powiedzenia.

4. Osoba komentatora i komentarz
a. co to jest komentarz liturgiczny?
b. kto i dlaczego mo¿e byæ komentatorem liturgicznym?�

Szko³a komentatora liturgicznego
sprawdzenie wiadomo�ci � 3

Egzemplarz dla: K.J., gr. W.
Wstêp
Rozwi¹zanie poni¿szego sprawdzianu stanowiæ bêdzie podstawê do

zaliczenia szko³y komentatora.
1. Liturgika

a. jakie ma znaczenie modlitwa zwana kolekt¹?
b. co oznacza �wiat³o (�wiece) w liturgii?

2. Pisanie komentarzy
Napisaæ komentarze inicjacyjne (wprowadzaj¹ce ogólnie w.) na litur-
giê s³owa, do liturgii eucharystii i do obrzêdów komunii. My�l prze-
wodnia: mi³o�æ.

3. B³êdy w komentarzu
Nale¿y napisaæ czy poni¿sze komentarze s¹ poprawne; je�li nie � nale-
¿y to uzasadniæ.
a. Ojcze nasz
Czy naprawdê pragniesz przyj�cia Królestwa Bo¿ego, spe³nienia woli
Bo¿ej? Przecie¿ wypowiadaj¹c te s³owa, równocze�nie zaprzeczasz in-
nym. Zauwa¿, ¿e przecie¿ nie potrafisz przyj¹æ z pokor¹ chleba po-
wszedniego, o który wo³asz, nie potrafisz równie¿ wybaczaæ.
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b. Wigilia Paschalna, I czytanie Rdz 1, 1 � 2, 2
Opis stworzenia �wiata jest hymnem wiary na cze�æ Stwórcy. Koron¹
stworzenia jest cz³owiek, obraz i podobieñstwo Boga. Zmartwychwsta³y
Chrystus jest nowym Adamem, jest pierworodnym nowego stworzenia.
Przez Chrystusa, przez Jego chrzest, otrzymujemy nowe ¿ycie.

4. Osoba komentatora i komentarz
a. jakimi cechami powinien odznaczaæ siê komentarz?
b. z jakiego miejsca winien byæ czytany komentarz?

Szko³a komentatora liturgicznego
sprawdzenie wiadomo�ci � 4

Egzemplarz dla: R.F., gr. M.
Wstêp
Rozwi¹zanie poni¿szego sprawdzianu stanowiæ bêdzie podstawê do

zaliczenia szko³y komentatora.
1. Liturgika

a. jakie jest znaczenie postawy stoj¹cej?
b. z czego sk³adaj¹ siê obrzêdy zakoñczenia?

2. Pisanie komentarzy
Napisaæ komentarze inicjacyjne (wprowadzaj¹ce ogólnie w.) na liturgiê
s³owa, eucharystii i do obrzêdów komunii. My�l przewodnia: jedno�æ.

3. B³êdy w komentarzu
Nale¿y napisaæ czy poni¿sze komentarze s¹ poprawne; je�li nie � nale-
¿y to uzasadniæ.
a. II Niedziela Wielkiego Postu �C�, czytania
Bóg zawar³ z cz³owiekiem przymierze, którego ostatecznym celem ma
byæ zbawienie wieczne.

b. czytania, Trójcy Przenaj�wiêtszej �C�
W pierwszym czytaniu wyjêtym z Ksiêgi Przys³ów us³yszymy o odwiecz-
nej M¹dro�ci Bo¿ej zrodzonej jeszcze przed stworzeniem �wiata. W
Ewangelii Zbawiciel nam powie, ¿e wszystko, co nale¿y do Ojca we-
�mie Duch i nam przeka¿e. Natomiast �w. Pawe³ w Li�cie do Rzymian
pouczy nas, ¿e pokój z Bogiem jest mo¿liwy jedynie przez Chrystusa i
w Duchu �wiêtym.

4. Osoba komentatora i komentarz
a. jakimi cechami powinien odznaczaæ siê komentarz?
b. od kiedy w liturgii wystêpuje komentator?
Poszczególne egzemplarze mo¿na oznaczyæ imiennie dla uczestników

i grup, jest to dla ludzi bardzo wa¿ne � ka¿dy jest w centrum zainteresowa-
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nia. Je�li jednak nie ma technicznych mo¿liwo�ci � mo¿na przygotowaæ
odbite na ksero egzemplarze testu w odpowiednich ilo�ciach wzglêdnie
nawet podyktowaæ z podzia³em na grupy. Uczciwe rozwi¹zanie testu przez
uczestników formacji bardzo pomo¿e prowadz¹cemu wychwyciæ b³êdy
pope³nione w kierowaniu szko³¹.
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