
ŻYCIE W ŚWIETLE

DNI WSPÓLNOTY 2022/23

II.  Adwentowy  Dzień  Wspólnoty  –
Leiturgia

1. Dzień Wspólnoty Moderatorów

„Życie  w  świetle”  w  szczególny  sposób  łączy  się  z  rzeczywistością  sakramentalną:
sakramenty  umożliwiają  przyjęcie  światła,  wprowadzają  w nie  i  pomagają  w nim trwać.
W szczególny  sposób  jesteśmy  tego  świadomi  w  odniesieniu  do  Eucharystii,  choć
równocześnie  wiemy,  że  każdy  z  sakramentów,  zwłaszcza  wtajemniczenia
chrześcijańskiego, odgrywa tu istotną rolę. Adwentowy Dzień Wspólnoty Moderatorów ma
na  celu  podzielenie  się  refleksją  nad  łącznością  między  poszczególnymi  sakramentami
wtajemniczenia chrześcijańskiego a ich rolą w naszym życiu i praktyce duszpasterskiej. 

a) Modlitwa 
Godzina liturgiczna adekwatna do pory dnia.

b) Dzielenie się w oparciu o zaproponowane teksty

Proponowane teksty – fragmenty z adhortacji Sacramentum Caritatis nr 17 i 19 (załącznik 1)

Można także według uznania dodać także tekst z Encykliki Deus Caritas Est nr 12-14 
(załącznik 1a) – w takim wypadku dołączamy pytanie 3.

Tematy do rozmowy:

1. Łączność wszystkich sakramentów inicjacji chrześcijańskiej. Jak wprowadzać do ich
pełnego  przeżywania  na  różnych  etapach  życia?  Jaką  rolę  w  życiu  odgrywają
sakramenty  przyjęte  wcześniej?  Jak  wspierać  rodziców  w  ich  życiu  pełnią  tych
sakramentów, aby mogli przekazywać ją dzieciom?

2. Jak sam pogłębiam moje uczestnictwo w chrześcijańskim misterium? Czy i  jak to
wpływa  na  innych  (parafian,  innych  księży/współpracowników,  członków  Ruchu
Światło-Życie…)

3. Jak wprowadzać w  miłość Chrystusa celebrowaną w Eucharystii, by ona jednoczyła
wspólnotę i promieniowała wokół?

c) Modlitwa

W czasie obecnego Dnia Wspólnoty proponujemy dłuższą adorację Jezusa w Najświętszym
Sakramencie.



2. Dzień Wspólnoty Animatorów i Diakonii

W  czasie  dnia  wspólnoty  animatorów  i  diakonii  w  temacie  „leiturgia”  dokładamy
szczególnych  starań,  by  liturgia  była  świadomie  i  pod  każdym  względem  wydarzeniem
centralnym.  Dlatego  też  wszystkie  punkty  programu  będą  skoncentrowane  wokół  niej:
począwszy od Liturgii  Godzin proponowanej jako modlitwa na rozpoczęcie, aż po szczyt,
którym będzie Zgromadzenie Eucharystyczne przygotowane przez spotkanie formacyjne i
osobistą modlitwę.

a) Zawiązanie wspólnoty

W miarę możliwości zachęcamy do Liturgii Godzin – zależnie od pory dnia.

b) Konferencja

Na  podstawie  fragmentu  z  Posynodalnej  adhortacji  apostolskiej  Sacramentum  Caritatis
Benedykta XVI – załącznik 2

● Owocne  uczestnictwo  w  liturgii  wymaga  osobistego  zaangażowania,  troski

o „zgodność  wewnętrznej  dyspozycji  z  gestami  i  wypowiadanymi  słowami”;  nie
wystarczy sama fizyczna obecność.

● „Najlepszą katechezą o Eucharystii jest sama Eucharystia dobrze celebrowana”, co

rodzi troskę o celebrację „dobrą”, a więc rozumną, piękną i przygotowaną. 

● Znaczenie  katechezy  mistagogicznej  rozumianej  jako  przeżycie  wtajemniczenia,

pogłębione doświadczenie wiary i spotkanie z autentycznym świadectwem, nie zaś
jedynie praktyczne ćwiczenia, czysto intelektualny wykład.

● Droga mistagogiczna zawsze zawiera trzy podstawowe elementy:

◦ „Objaśnienie obrzędów w świetle wydarzeń zbawczych, zgodnie z żywą tradycją

Kościoła” – nawiązanie w szczególny sposób do rekolekcji 2 stopnia

◦ „Wprowadzenie wiernych w znaczenie znaków" - trudne w naszych czasach, a

zarazem bardzo ważne, by liturgia mogła stać się rzeczywiście zrozumiała i by
była możliwa modlitwa liturgią

◦ ukazanie „znaczenie obrzędów w powiązaniu z życiem chrześcijańskim”, a więc

praktyczne,  konsekwentne  realizowanie  postulatu,  by  liturgia  była  źródłem  i
szczytem życia Kościoła i każdego wierzącego.

● Jako Ruch Światło-Życie zawsze mieliśmy świadomość znaczenia liturgii i formacji

liturgicznej. Ważne jednak, by stale dbać o wymiar mistagogiczny, 

b) Namiot Spotkania: 

Teksty liturgii słowa zaczerpnięte z bieżącego dnia w kalendarzu liturgicznym. 

c) Spotkanie w grupach:



Spotkanie  w  formie  kręgu  liturgicznego.  W  ramach  przypomnienia  struktura  została
umieszczona w załączniku 3. Jeśli  Dzień Wspólnoty jest organizowany w innym dniu niż
przewidywany (tj. 10 grudnia) należy dostosować spotkanie do liturgii dnia.

Cel:
Ukazanie proroków naszych czasów, którzy głoszą Słowo Boże i wskazują Jezusa.
Uświadomienie sobie misji prorockiej, którą otrzymaliśmy.

I. Bóg mówi do swojego ludu
- Modlitwa do Ducha Świętego: prośba o otwarcie serc i przyjęcie Słowa Bożego
- Głośne odczytanie tekstów Liturgii Słowa z bieżącego dnia:

I czytanie: Syr 48,1-4.9-11
Psalm responsoryjny: Ps 80,2ac.3b.15-16.18-19
Ewangelia: Mt 17,10-13

- Kim był Eliasz? Jak zostaje przedstawiony w księdze Mądrości Syracha? Na jakie jego
cech i wydarzenia z jego życia została zwrócona uwaga?
- Co to znaczy, że Eliasz jest "prorokiem jak ogień"?
- Dlaczego uczniowie mówią o oczekiwaniu na Eliasza? (por. Ml 3,23-24) W jakim sensie
Jan Chrzciciel może zostać nazwany Eliaszem? Jak z nim postąpili współcześni?
- Jakie jest znaczenie tych postaci w czasie adwentu?

II. Bóg mówi do mnie
W tej części można zachęcić do podzielenia się owocami Namiotu Spotkania
- Czy w naszych czasach dostrzegam proroków? Kim są? Jak są odbierani?
- Do jakiej postawy jestem zaproszony przez Słowo Boże? 
-  Ile  jest  we  mnie  "ognia  Bożego"?  Jak  rozumiem  i  podejmuję  misję  prorocką,  którą
otrzymałem na chrzcie i w bierzmowaniu?

III. Nasza odpowiedź na słowo Boże

1. Odpowiedź modlitwy
Modlitwa spontaniczna - dziękczynienie za tych, których Bóg posyła
Różaniec: tajemnica Zesłania Ducha Świętego

2. Odpowiedź służby:
- Sformułowanie głównego tematu celebracji
-  Każda grupa otrzymuje  za zadanie  przygotowanie  jednego  z  elementów na dzisiejszą
liturgię: wezwania modlitwy wiernych, komentarz wprowadzający do liturgii, tropy do 3 formy
aktu pokutnego...
- W razie potrzeby przygotowanie innych posług liturgicznych.

3. Odpowiedź życia:
- Spotkam się z jakimś "prorokiem naszych czasów" (w zależności od wyboru osobiście lub
poprzez teksty).

e) Eucharystia



Po zakończeniu Eucharystii proponujemy jeszcze czas wspólnego uwielbienia.

f) Ogłoszenia

3. Dzień Wspólnoty Ruchu Światło-Życie:
Dzień  wspólnoty  całego  Ruchu  Światło-Życie  w  cyklu  adwentowym  będzie  okazją  do
spojrzenia  na  rozumienie  liturgii  i  naszego  udziału  w  niej. Konferencja  ma  za  zadanie
przypomnienie  za  papieżem  Franciszkiem  wybranych  wskazówek,  które  pomogą
w „kontemplacji  piękna i  prawdy chrześcijańskiej  celebracji”,  zaś  świadectwo i  spotkanie
formacyjne pokażą konkretne już drogi ich realizacji.

a) Zawiązanie wspólnoty:

Zapalenie świecy.
Modlitwa – proponujemy wykorzystać hymn Benedictus.
Przywitanie poszczególnych wspólnot.

b) Konferencja:

Na  podstawie  listu  apostolskiego  papieża  Franciszka  Desiderio  desideravi  (wybrane
fragmenty - załącznik 4)

● „Życie w świetle” w szczególny sposób jest związane z życiem Eucharystią. Skoro

liturgia jest „szczytem, do którego zmierza działalność Kościoła, i jednocześnie jest
źródłem, z którego wypływa cała jego moc” (SC 10) nie można sobie wyobrazić, żeby
mogło ono istnieć i rozwijać się w oderwaniu od niej.

● Jest to szczególnie bliskie dla nas. Ks. Franciszek Blachnicki w znanych słowach z

listu z Boliwii wśród wielkich charyzmatów Ruchu wymienia m. in. charyzmat liturgii1

● Potrzeba uczenia się języka symboli

◦ zaufanie do stworzenia – Bóg przychodzi 

◦ znaczenie wychowania w rodzinie dla wchodzenia w świat znaków i gestów

● Ars celebrandi  jako jeden z ważnych sposobów troski o liturgię i  wzrastania w jej

rozumieniu.

◦ Wezwanie  i  zaproszenie  dla  wszystkich  –  nie  tylko  dla  celebransa

i posługujących

◦ Potrzeba milczenia w liturgii – symbol obecności i działania Ducha Świętego

◦ Bogactwo znaczenia gestów i postaw

1Charyzmat  liturgii,  czyli:  odkrycie  źródła  i szczytu  życia  Kościoła.  Dar  zrozumienia
i przyjęcia  pełnej  i autentycznej  liturgii  odnowionej  przez Sobór  Watykański  II,  bazującej
na odnowionej eklezjologii i teologii liturgii, ujmującej ją jako źródło i szczyt życia Kościoła
i jako epifanię i sakrament Kościoła – Wspólnoty, jest kolejnym charyzmatem Ruchu, którym
może on służyć wspólnotom lokalnym.  Wspólnoty  Ruchu przyczyniają  się  do budowania
żywego  Kościoła  w parafiach  przez  kształtowanie  żywych  zgromadzeń  liturgicznych
w oparciu o wierność wobec słowa Bożego i poprawnie odczytane znaki liturgiczne. 



● Rok liturgiczny okazją do wzrastania w poznaniu tajemnicy Chrystusa.

Uwaga! Ważne, by w konferencji podejmowane tematy ilustrować konkretnymi przykładami
– czy to zaczerpniętymi z listu papieża Franciszka, czy to z własnych źródeł.

c) Świadectwo
Proponujemy w tym miejscu świadectwo dotyczące „liturgii domowej” – w jaki sposób czas
adwentu  przeżywać  w  rodzinie,  by  to,  co  niesie  nam rok  liturgiczny,  znajdowało  swoje
miejsce w naszej codzienności. 

d) Spotkania w grupach

Cel:  ukazanie  symboliki  świec  w  liturgii  ze  szczególnym  uwzględnieniem  znaku  światła
w okresie adwentu

PRZEBIEG SPOTKANIA:
W spotkaniu wykorzystano teksty z: D. Gruchlik, Znak i posługa światła w liturgii, Kraków
2006.

Zapalenie świecy, modlitwa.

Wprowadzenie  :  
W tym roku zatrzymujemy się wokół hasła  Życie w świetle. Adwentowy Dzień Wspólnoty
ukazuje  nam  liturgię  jako  szczególne  źródło  światła  dla  naszego  życia.  To  ona  ma
kształtować  nasze  postawy  i  prowadzić  do  nieustannej  przemiany  serc,  dzięki  czemu
będziemy jawić  się  jako  źródła  światła  w świecie  (Flp  2,15).  Wśród wielu  jej  wymiarów
zwrócimy uwagę na symbol bezpośrednio odnoszący się do hasła roku, a więc właśnie na
światło.

Odkrycie – ukazanie znaku:

Animator zachęca, by przez kilka chwil wpatrywać się w płomień świecy. 

● Z czym kojarzy nam się światło? 

● Co czujemy wpatrując się w płomień świecy?

● Jakie świece kojarzą nam się z liturgią? Które z nich są szczególnie  związane z

czasem adwentu? 

Odkrycie treści znaku i jego roli w naszym życiu:

● Znak światła jest niezwykle bogaty w treści. W samym Nowym Testamencie światło

jest wymienione 73 razy i przybiera różne znaczenia. Może oznaczać Jezusa i Jego
misję,  jest  znakiem Maryi,  Ducha Świętego,  znakiem wiary  i  sposobu życia  nas,
wierzących. 



● W  liturgii  światło  najczęściej  związane  jest  ze  świecą.  W  czasie  dzisiejszego

spotkania  spróbujemy  zatrzymać  się  przy  różnych  świecach,  które  są  obecne
w liturgii lub jakoś z nią związane. Zwrócimy uwagę na ich symbolikę i znaczenie dla
nas. 

Animator rozdaje uczestnikom teksty mówiące o znaczeniu wybranych świec (załącznik 5).
Zależnie  od  ilości  uczestników  można  zaproponować  pracę  wspólną  lub  zrezygnować
z niektórych świec, szczególnie jeśli nie są znane uczestnikom.
Po zapoznaniu się z poszczególnymi tekstami uczestnicy prezentują poznane treści. Jeśli to
możliwe, dobrze jest pokazać poszczególne świece (lub np. ich zdjęcia).

● Co  symbolizują  poszczególne  świece?  Jakie  jest  ich  znaczenie  i  do  czego  na

zachęca ten znak? 

● Jak znak światła pomaga nam przeżywać adwent?

● W jaki sposób znak światła w liturgii łączy się z wezwaniem do "życia w świetle"?

Postanowienie:

W czasie kolejnych dni adwentu postaram się zwrócić większą uwagę na symbol światła i na
jego znaczenie.

Jako modlitwę po spotkaniu proponujemy odmówienie tajemnicy różańca - Zwiastowania
Najświętszej Maryi Pannie.

e) Namiot spotkania: Łk 2,25-32

 A  żył  w  Jerozolimie  człowiek,  imieniem  Symeon.  Był  to  człowiek  prawy  i  pobożny,
wyczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił,
że  nie  ujrzy  śmierci,  aż  zobaczy  Mesjasza  Pańskiego.   Za  natchnieniem  więc  Ducha
przyszedł do świątyni. A gdy Rodzice wnosili Dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według
zwyczaju Prawa, on wziął Je w objęcia, błogosławił Boga i mówił: 
«Teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu 
w pokoju, według Twojego słowa. 
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, 
któreś przygotował wobec wszystkich narodów: 
światło na oświecenie pogan 
i chwałę ludu Twego, Izraela». 

f) Eucharystia:

Ważne, by w dniu, gdy mówimy o znaczeniu liturgii, dołożyć szczególnych starań, by była
ona dobrze przygotowana i jak najpiękniej celebrowana – w miarę możliwości z pełną asystą
oraz komentarzami.



Załącznik 1

Benedykt XVI, posynodalna adhortacja apostolska Sacramentum Caritatis (fragm.)
https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/pl/apost_exhortations/documents/hf_ben-
xvi_exh_20070222_sacramentum-caritatis.html

I. EUCHARYSTIA I CHRZEŚCIJAŃSKIE WTAJEMNICZENIE

Eucharystia, pełnia chrześcijańskiego wtajemniczenia

17. Jeżeli rzeczywiście Eucharystia jest źródłem i szczytem życia i misji Kościoła, to z tego
wynika nade wszystko, że punktem odniesienia na drodze wtajemniczenia chrześcijańskiego
jest możliwość przystąpienia do tegoż sakramentu. W związku z tym musimy zapytać − jak
to uczynili Ojcowie synodalni − czy w naszych wspólnotach chrześcijańskich wystarczająco
rozpoznaje się ścisłą więź pomiędzy Chrztem, Bierzmowaniem i  Eucharystią.  Nie należy
bowiem  zapominać,  że  jesteśmy  ochrzczeni  i  bierzmowani  jako  przyporządkowani  do
Eucharystii. Z tego faktu wynika zadanie, by w praktyce duszpasterskiej dążyć do bardziej
zintegrowanego  rozumienia  przebiegu  chrześcijańskiego  wtajemniczenia.  Sakrament
Chrztu, poprzez który stajemy się upodobnieni do Chrystusa, wcieleni w Kościół i stajemy
się dziećmi Boga, stanowi bramę wejściową do wszystkich sakramentów. Poprzez Chrzest
jesteśmy włączeni w jedno Ciało Chrystusa (por. 1 Kor 12, 13), w lud kapłański. Jednak to
udział  w Ofierze eucharystycznej udoskonala w nas to, co zostało nam dane w Chrzcie.
Także i dary Ducha Świętego są dane dla budowania Ciała Chrystusa (1 Kor 12) oraz dla
dawania  większego,  ewangelicznego  świadectwa  w  świecie.  Dlatego  najświętsza
Eucharystia  prowadzi  do  pełni  chrześcijańskiego wtajemniczenia  i  stanowi  ośrodek  i  cel
całego życia sakramentalnego.

Wtajemniczenie, wspólnota kościelna i rodzina

19.  Należy  zawsze  mieć  na  uwadze,  że  całe  chrześcijańskie  wtajemniczenie  jest  drogą
nawrócenia,  którą  podejmuje  się  z  pomocą Bożą  i  w ciągłym odniesieniu  do wspólnoty
kościelnej, czy to w przypadku dorosłego, który prosi o przystąpienie do Kościoła – co się
zdarza na terenach pierwszej ewangelizacji lub na terenach zsekularyzowanych – czy to w
przypadku rodziców, którzy proszą o sakramenty dla swych dzieci. W tym kontekście pragnę
zwrócić uwagę nade wszystko na zależność pomiędzy chrześcijańską inicjacją a rodziną. W
pracy  duszpasterskiej,  na  drodze  wtajemniczenia  należy  zawsze  angażować  rodzinę.
Przyjęcie  Chrztu,  Bierzmowania  i  przystąpienie  po  raz  pierwszy  do  Eucharystii  są
momentami decydującymi nie tylko dla osoby, która przyjmuje te sakramenty, ale również
dla  całej  rodziny;  w  tym  zadaniu  wychowawczym  rodzina  winna  być  wspierana  przez
wszystkie wspólnoty kościelne. Tu chciałbym podkreślić znaczenie pierwszej Komunii św. U
wielu wiernych ten dzień pozostaje słusznie na zawsze w pamięci jako pierwszy moment, w
którym,  choć jeszcze w zalążku,  rozpoznało  się  wagę osobistego spotkania  z  Jezusem.
Duszpasterstwo parafialne winno odpowiednio docenić tę tak ważną okazję.

Załącznik 1a 

Benedykt XVI, encyklika Deus Caritas Est (fragm.)
https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/pl/encyclicals/documents/hf_ben-
xvi_enc_20051225_deus-caritas-est.html 
12. Chociaż do tej pory mówiliśmy przeważnie o Starym Testamencie, to jednak głębokie,
wzajemne  przenikanie  się  obydwu  Testamentów,  będących  jedynym  Pismem  wiary



chrześcijańskiej, stało się już widoczne. Prawdziwą nowością Nowego Testamentu nie są
nowe idee, lecz sama postać Chrystusa, który ucieleśnia pojęcia — niesłychany, niebywały
realizm. Już w Starym Testamencie nowość biblijna nie polega po prostu na abstrakcyjnych
pojęciach, lecz nieprzewidywalnym i w pewnym sensie niebywałym działaniu Boga. To Boże
działanie przybiera teraz dramatyczną formę poprzez fakt, że w Jezusie Chrystusie sam Bóg
poszukuje  «  zaginionej  owcy  »,  ludzkości  cierpiącej  i  zagubionej.  Gdy  Jezus  w swoich
przypowieściach mówi o pasterzu,  który szuka zaginionej  owcy, o kobiecie poszukującej
drachmy, o ojcu, który wychodzi na spotkanie marnotrawnego syna i bierze go w ramiona,
wówczas  wszystko  to  nie  sprowadza  się  tylko  do  słów,  lecz  stanowi  wyjaśnienie  Jego
działania i bycia. W Jego śmierci na krzyżu dokonuje się owo zwrócenie się Boga przeciwko
samemu sobie, poprzez które On ofiarowuje siebie, aby podnieść człowieka i go zbawić —
jest to miłość w swej najbardziej radykalnej formie. Spojrzenie skierowane na przebity bok
Chrystusa, o którym mówi św. Jan (por. 19, 37), zawiera to, co było punktem wyjścia tej
Encykliki:  «  Bóg jest  miłością  » (1 J 4,  8).  To tu może być kontemplowana ta prawda.
Wychodząc od tego można definiować, czym jest miłość. Poczynając od tego spojrzenia,
chrześcijanin znajduje drogę swego życia i swojej miłości.

13. Poprzez ustanowienie Eucharystii podczas Ostatniej Wieczerzy Jezus nadał temu aktowi
ofiary trwałą obecność. Antycypuje On swoją śmierć i zmartwychwstanie, dając już w owej
godzinie swoim uczniom siebie samego w chlebie i  winie,  swoje Ciało i swoją Krew jako
nową mannę (por.  J 6,  31-33).  Jeśli  świat  starożytny  uważał,  że w istocie  prawdziwym
pokarmem człowieka — tym, czym on jako człowiek żyje — jest Logos, odwieczna mądrość,
teraz ów Logos stał się dla nas prawdziwie pokarmem — jako miłość. Eucharystia włącza
nas w akt ofiarniczy Jezusa. Nie tylko otrzymujemy, w sposób statyczny, Logos wcielony, ale
zostajemy włączeni  w  dynamikę  Jego  ofiary.  Obraz  zaślubin  Boga  z  Izraelem staje  się
rzeczywistością  w sposób wcześniej  niepojęty:  to,  co było przebywaniem przed Bogiem,
teraz, poprzez udział  w ofierze Jezusa, uczestnictwo w Jego Ciele i  Jego Krwi,  staje się
zjednoczeniem. « Mistyka » sakramentu, której podstawą jest uniżenie się Boga ku nam, ma
zupełnie inną doniosłość i prowadzi znacznie wyżej, niż mogłoby tego dokonać jakiekolwiek
mistyczne uniesienie człowieka.

14. Teraz jednak należy zwrócić uwagę na inny aspekt: « mistyka » tego sakramentu ma
charakter społeczny, albowiem w komunii sakramentalnej ja zostaję zjednoczony z Panem,
tak jak i wszyscy inni przyjmujący komunię. « Ponieważ jeden jest chleb, przeto my, liczni,
tworzymy jedno ciało. Wszyscy bowiem bierzemy z tego samego chleba », mówi św. Paweł
(1 Kor 10, 17). Zjednoczenie z Chrystusem jest jednocześnie zjednoczeniem z wszystkimi,
którym On się daje.  Nie mogę mieć Chrystusa tylko dla siebie samego; mogę do Niego
należeć tylko  w jedności  z  wszystkimi,  którzy już  stali  się  lub  staną się  Jego.  Komunia
wyprowadza  mnie  z  koncentracji  na  sobie  samym  i  kieruje  ku  Niemu,  a  przez  to
jednocześnie,  ku  jedności  z  wszystkimi  chrześcijanami.  Stajemy się  «  jednym  ciałem  »
stopieni  razem  w  jednym  istnieniu.  Miłość  Boga  i  miłość  bliźniego  są  teraz  naprawdę
jednym: wcielony Bóg przyciąga nas wszystkich do siebie. To pozwala zrozumieć, że agape
staje  się  teraz  także  określeniem  Eucharystii:  w  niej  agape  Boga  przychodzi  do  nas
cieleśnie,  aby  nadal  działać  w  nas  i  poprzez  nas.  Tylko  wychodząc  od  fundamentu
chrystologiczno- sakramentalnego można poprawnie zrozumieć nauczanie Jezusa o miłości.
Przej- ście, do jakiego On wzywa, od Prawa i Proroków do podwójnego przykazania miłości
Boga i bliźniego, wyprowadzenie samego istnienia wiary z centralności tego przykazania nie
jest  po  prostu  moralnością,  która  później  mogłaby  istnieć  autonomicznie  obok  wiary  w
Chrystusa i jej każdorazowej aktualizacji w tym sakramencie: wiara, kult i  ethos przenikają



się wzajemnie jako jedna rzeczywistość, która nabiera kształtu w spotkaniu z Bożą agape.
Upada tutaj  po prostu tradycyjne przeciwstawienie kultu i  etyki.  W samym « kulcie », w
Komunii  eucharystycznej zawiera się bycie miłowanym i  jednocześnie,  miłowanie innych.
Eucharystia, która nie przekłada się na miłość konkretnie praktykowaną, jest sama w sobie
fragmentaryczna.  Wzajemnie  —  jak  to  jeszcze  będziemy  musieli  rozważyć  bardziej
szczegółowo — « przykazanie » miłości staje się możliwe tylko dlatego, że nie jest jedynie
wymogiem; miłość może być « przykazana » ponieważ wcześniej jest dana.

Załącznik 2

Benedykt XVI, Posynodalna adhortacja apostolska Sacramentum Caritatis (fragm.)

Katecheza mistagogiczna

64. Wielka tradycja liturgiczna Kościoła naucza, iż dla owocnego uczestnictwa konieczne
jest  osobiste  zaangażowanie,  aby  można  było  odpowiedzieć  na  tajemnicę,  którą  się
celebruje, poprzez dar złożony Bogu z własnego życia, w jedności z ofiarą Chrystusa daną
dla zbawienia całego świata. Z tego też powodu Synod Biskupów zalecił troskę o zgodność
wewnętrznej  dyspozycji  z gestami i  wypowiadanymi słowami.  Gdyby,  pomimo ożywienia,
naszym  celebracjom  zabrakło  tego,  groziłoby  nam  zejście  do  poziomu  zewnętrznego
rytualizmu. Dlatego należy rozwijać wychowanie w wierze eucharystycznej, która uzdalnia
wiernych  do  osobistego  przeżywania  tego,  co  się  celebruje.  Mając  na  uwadze  istotne
znaczenie osobistej i świadomej participatio, pytamy, jakie mogą być odpowiednie do tego
środki  formacyjne.  Ojcowie  synodalni  jednomyślnie  wskazali  na  drogę  katechezy
mistagogicznej,  która  pomaga  wiernym  głębiej  wnikać  w  sprawowane  tajemnice.
W szczególności,  gdy  chodzi  o  związek  pomiędzy  ars  celebrandi a  actuosa  participatio,
należy  nade  wszystko  stwierdzić,  że  „najlepszą  katechezą  o  Eucharystii  jest  sama
Eucharystia dobrze celebrowana”.  Liturgia ma bowiem z samej swej istoty pedagogiczną
zdolność  wprowadzania  wiernych  w  pojmowanie  celebrowanej  tajemnicy.  Dlatego
w najstarszej  tradycji  Kościoła  droga  formacyjna  chrześcijanina  —  bez  zaniedbywania
systematycznego  nauczania  prawd  wiary  —  miała  zawsze  charakter  doświadczalny,
w którym żywe i przekonywające spotkanie z Chrystusem, głoszonym przez autentycznych
świadków, odgrywało zasadniczą rolę. W tym rozumieniu ten, kto wprowadza w misterium
chrześcijańskie,  jest  nade  wszystko  świadkiem.  To  spotkanie  na  pewno  pogłębia  się
podczas katechezy, ale znajduje swoje źródło i swój szczyt w celebracji Eucharystii. Z tego
podstawowego chrześcijańskiego doświadczenia rodzi się wymóg drogi mistagogicznej,  w
której zawsze winny być obecne trzy elementy:
a)      Nade  wszystko  chodzi  o  objaśnienie  obrzędów  w  świetle  wydarzeń  zbawczych,
zgodnie  z  żywą  tradycją  Kościoła.  Celebracja  Eucharystii  zawiera  bowiem  w  swym
nieskończonym  bogactwie  ciągłe  odniesienia  do  historii  zbawienia.  W  Chrystusie
ukrzyżowanym i zmartwychwstałym jest nam rzeczywiście dane celebrowanie centralnego
wydarzenia  jednoczącego  całą  rzeczywistość  (por.  Ef 1,  10).  Od  samego  początku
wspólnota  chrześcijańska  odczytywała  wydarzenia  z  życia  Jezusa,  a  w  szczególności
tajemnicę paschalną, w powiązaniu z całą historią starotestamentalną. 
b)      Katecheza  mistagogiczna  powinna  zadbać  ponadto  o  wprowadzenie  wiernych  w
znaczenie znaków zawartych w obrzędach. To zadanie jest szczególnie pilne w naszych
czasach,  mocno  nacechowanych  techniką,  w  których  grozi  utrata  zdolności  rozumienia



znaków  i  symboli.  Zadaniem  tej  katechezy  jest  nie  tyle  informować,  ile  wzbudzić  i
kształtować wrażliwość wiernych na język znaków i gestów, które w połączeniu ze słowem
stanowią obrzęd.
c)      W końcu trzeba dołożyć starań,  aby w katechezie mistagogicznej  ukazać wiernym
znaczenie obrzędów w powiązaniu z życiem chrześcijańskim we wszystkich jego wymiarach,
pracy i  zaangażowań,  myśli  i  uczuć,  aktywności  i  wypoczynku.  Do tej  części  katechezy
należy  ponadto  pouczenie  o  związku  tajemnic  celebrowanych  w  obrzędzie  z
odpowiedzialnością misyjną wiernych. W tym znaczeniu dojrzałym skutkiem mistagogii jest
świadomość, iż własna egzystencja jest stopniowo przemieniana przez celebrowane święte
misteria.  Celem  zresztą  wszelkiego  chrześcijańskiego  wychowania  jest  uformowanie
wiernego jako „nowego człowieka” w dojrzałej wierze, uzdalniającej go do świadczenia we
własnym środowisku o chrześcijańskiej nadziei, którą żywi.
By móc spełnić takie zadanie wychowawcze wewnątrz naszych kościelnych wspólnot, trzeba
mieć  osoby  odpowiednio  przygotowane.  Na  pewno  cały  Lud  Boży  powinien  czuć  się
zobowiązany do sprostania tej formacji. Każda chrześcijańska wspólnota jest wezwana, by
była miejscem pedagogicznego wprowadzania w tajemnice, które się celebruje w wierze. W
związku  z  tym  Ojcowie  synodalni  wskazali  na  konieczność  większego  zaangażowania
wspólnot życia konsekrowanego oraz ruchów i grup, które na mocy własnych charyzmatów
mogą nadać nowy impuls chrześcijańskiej formacji. Również i w naszym czasie Duch Święty
na pewno nie skąpi wylania swoich darów dla wspierania apostolskiej misji Kościoła, która
zmierza do rozprzestrzenienia wiary oraz do rozwinięcia jej w nas, aż do jej dojrzałości. 

Załącznik 3

KRĄG LITURGICZNY 

(zaczerpnięto z materiałów KODA przygotowanych przez an. Martę Prus)

● cel: owocniejsze  przeżywanie  liturgii  Mszy  Świętej,  aby  stawała  się  ona  coraz

bardziej  „źródłem i  szczytem”  życia  uczestników,  głębsze  wejście  w przeżywanie
tajemnic  wspominanych  w  roku  liturgicznym,  przygotowanie  zgromadzenia
liturgicznego pod kątem treści, które można dobierać lub formułować

● opis  metody: metoda  polega  na  lekturze  i  refleksji  nad  czytaniami  mszalnymi,

tekstami liturgicznymi dnia oraz okolicznościami sprawowania liturgii

● przebieg spotkania: (po lekturze i rozważeniu Słowa Bożego spotkanie przebiega w

3 etapach)
a)  Bóg  mówi  do  swojego  ludu –  określenie  wiodącej  myśli  czytań  mszalnych  w
oparciu  o  pytania,  które  mają  na celu  wydobycie  kontekstu  w jakim znajdują  się
poszczególne fragmenty
b) Bóg mówi do mnie – indywidualna refleksja nad Słowem Bożym i podzielenie się
osobistym doświadczeniem 
c) Nasza odpowiedź na Słowo Boże – trzy rodzaje odpowiedzi
-  odpowiedź  modlitwy  –  modlitwa  spontaniczna  lub  różańcowa  wypływająca  ze
spotkania ze Słowem Bożym
- odpowiedź służby – przygotowanie posług w liturgii (np. przygotowanie komentarzy,
modlitwy powszechnej, wybór aktu pokutnego i pieśni)



-  odpowiedź życia – świadectwo codzienności,  podjęcie postanowienia na kolejny
tydzień wynikającego z rozważenia Słowa Bożego

Załącznik 4

Franciszek, list apostolski Desiderio desideravi. O formacji liturgicznej ludu Bożego (fragm.)

44. Guardini pisze: „To nakreśla pierwsze zadanie dzieła formacji liturgicznej: człowiek musi
stać  się  na  nowo  zdolny  do  rozumienia  symboli”.  Zobowiązanie  to  dotyczy  wszystkich,
zarówno wyświęconych szafarzy, jak i  wiernych.  Zadanie nie jest  łatwe,  bo współczesny
człowiek stał się analfabetą, nie potrafi już odczytywać symboli, prawie nie podejrzewa ich
istnienia.  Tak  dzieje  się  również  z  symbolem  naszego  ciała.  Jest  symbolem,  bo  jest
intymnym  zjednoczeniem  duszy  i  ciała,  uwidocznieniem  duszy  duchowej  w  porządku
cielesnym, a w tym tkwi wyjątkowość człowieka, specyfika osoby nieredukowalna do żadnej
innej formy bytu żywego. Nasza otwartość na transcendencję, na Boga, jest konstytutywna.
Nieuznanie jej nieuchronnie prowadzi do niewiedzy nie tylko o Bogu, ale i o nas samych.
Wystarczy spojrzeć na paradoksalny sposób traktowania ciała, obecnie otaczanego niemal
obsesyjną troską w pogoni za mitem wiecznej młodości, współcześnie sprowadzonego do
wymiaru materialnego i któremu odmawia się wszelkiej godności. Faktem jest, że nie można
nadać wartości ciału, wychodząc tylko od ciała. Każdy symbol jest jednocześnie potężny
i kruchy: jeśli nie jest szanowany, jeśli nie jest traktowany zgodnie z tym, czym jest, rozpada
się, traci siłę, staje się bez znaczenia. 

Nie mamy już spojrzenia św. Franciszka, patrzącego na słońce, które nazywał bratem, bo
tak je czuł, widział je bellu e radiante cum grande splendore [piękne i promienne z wielkim
blaskiem]  i  pełen  zadziwienia  śpiewał:  de  te  Altissimu,  porta  significatione  [o  Tobie,
Najwyższy, daje wyobrażenie]. Zatracenie zdolności rozumienia symbolicznej wartości ciała i
każdego  stworzenia  sprawia,  że  symboliczny  język  liturgii  jest  niemal  niedostępny  dla
współczesnego człowieka. Nie chodzi jednak o wyrzeczenie się takiego języka; nie można
się go wyrzec, ponieważ jest on tym, co Trójca Święta wybrała, aby dotrzeć do nas w ciele
Słowa. Chodzi raczej o odzyskanie umiejętności przedkładania i rozumienia symboli liturgii.
Nie  wolno  nam  rozpaczać,  ponieważ  w  człowieku  ten  wymiar,  jak  przed  chwilą
powiedziałem, jest konstytutywny i mimo zła materializmu i spirytualizmu – oba zaprzeczają
jedności  ciała  i  duszy  –  jest  zawsze  gotowy  do  ponownego  wyłonienia  się,  jak  każda
prawda.

45. Pytanie, które sobie zadajemy, brzmi więc: jak wrócić do bycia zdolnym do posługiwania
się symbolami? Jak powrócić do umiejętności ich odczytywania, by móc nimi żyć? Wiemy
dobrze,  że celebracja sakramentów dzięki  łasce Bożej  jest  skuteczna sama w sobie (ex
opere operato),  ale  nie  gwarantuje  to  pełnego  zaangażowania  ludzi  bez  odpowiedniego
sposobu stawienia się wobec języka celebracji. Lektura symboliczna nie jest sprawą wiedzy
umysłowej, przyswajania pojęć, ale jest doświadczeniem życiowym.

46. Przede wszystkim musimy odzyskać zaufanie do stworzenia. Rozumiem przez to, że
rzeczy,  z  których  „są  uczynione”  sakramenty,  pochodzą  od  Boga,  są  na  Niego
ukierunkowane i  zostały przez Niego przyjęte, zwłaszcza wraz z Wcieleniem, aby
mogły  stać  się  narzędziami  zbawienia,  nośnikami  Ducha,  kanałami  łaski.  Tutaj
odczuwa się pełny dystans zarówno do wizji materialistycznej, jak i spirytystycznej.
Jeśli rzeczy stworzone są nieodzowną częścią akcji sakramentalnej, która działa na
rzecz naszego zbawienia, musimy usposobić się wobec nich przez nowe spojrzenie,
które  nie  jest  powierzchowne,  ale  pełne  szacunku,  wdzięczności.  Od  początku
zawierają one zalążek łaski uświęcającej sakramentów.

47. Inną decydującą kwestią – znów zastanawiając się nad tym, jak formuje nas liturgia –
jest  wychowanie  potrzebne  do  nabycia  wewnętrznej  postawy,  która  pozwala  nam



umiejscowić  i zrozumieć  symbole  liturgiczne.  Wyrażam  to  prosto.  Myślę  o  rodzicach,
a jeszcze bardziej o dziadkach, ale także o naszych proboszczach i katechetach. Wielu z
nas uczyło się właśnie od nich mocy gestów liturgicznych, takich jak znak krzyża, klęczenie,
formuły  naszej  wiary.  Być  może  nie  mamy  żywego  wspomnienia  tego,  ale  z  łatwością
możemy  sobie  wyobrazić  gest  większej  ręki  biorącej  małą  dłoń  dziecka  i  powoli
towarzyszącej jej, gdy po raz pierwszy kreśli znak naszego zbawienia. Ruchowi towarzyszą
słowa również  powolne,  jakby chcące zawładnąć każdą chwilą  tego gestu,  całego ciała:
„W imię  Ojca...  i  Syna...  i  Ducha  Świętego…  Amen”,  aby  potem  puścić  rękę  dziecka  i
patrzeć, będąc gotowym przyjść mu z pomocą, gdy samodzielnie powtarza ten gest teraz
przekazywany, jak szata, która będzie rosła razem z nim, przyodziewając go w sposób, jaki
zna tylko Duch Święty. Od tej chwili ten gest, jego symboliczna siła, należy do nas lub, lepiej
byłoby  powiedzieć,  my należymy do tego gestu,  on nadaje  nam kształt,  jesteśmy przez
niego  formowani.  Nie  trzeba  zbyt  wiele  mówić,  nie  trzeba  wszystkiego  rozumieć  w tym
geście:  trzeba być małym zarówno w przekazywaniu  go,  jak  i  w odbieraniu.  Reszta  jest
dziełem Ducha  Świętego.  W ten sposób  zostaliśmy  wtajemniczeni  w język  symboliczny.
Z tego bogactwa nie możemy pozwolić się ograbić. W miarę rozwoju możemy mieć więcej
środków do zrozumienia, ale zawsze pod warunkiem, że pozostaniemy mali.

Ars celebrandi

48.  Jednym  ze  sposobów  pielęgnowania  symboli  liturgii  i  wzrastania  w  ich  żywotnym
rozumieniu jest z pewnością pielęgnowanie sztuki celebracji. 

To wyrażenie również podlega różnym interpretacjom. Staje się ono bardziej  zrozumiałe,
jeśli rozumie się je w odniesieniu do teologicznego znaczenia liturgii opisanego w punkcie
7 Konstytucji o liturgii, do którego wielokrotnie się odwoływaliśmy. Ars celebrandi nie można
sprowadzić do zwykłego przestrzegania regulaminu rubryk, nie można też myśleć o niej jako
o fantazyjnej – czasem dzikiej  – twórczości bez reguł.  Obrzęd jest  sam w sobie normą,
a norma  nigdy  nie  jest  celem  samym  w  sobie,  lecz  zawsze  na  usługach  wyższej
rzeczywistości, której chce strzec.

49.  Ars  celebrandi  jak  każda  sztuka  wymaga  różnorodnej  wiedzy,  przede  wszystkim
zrozumienia dynamizmu, który cechuje liturgię. Czas akcji celebracji jest miejscem, w którym
poprzez  pamiątkę  uobecnia  się  misterium  paschalne,  aby  ochrzczeni,  na  mocy  swego
uczestnictwa, mogli go doświadczyć w swoim życiu. Bez tego zrozumienia łatwo popada się
w  powierzchowność  (mniej  lub  bardziej  wyrafinowaną)  i  rubrycyzm  (mniej  lub  bardziej
sztywny).  Trzeba  zatem  wiedzieć,  jak  Duch  Święty  działa  w  każdej  celebracji:  sztuka
celebrowania musi być zgodna z działaniem Ducha. Tylko w ten sposób będzie ona wolna
od  subiektywizmów,  które  są  wynikiem  przewagi  indywidualnych  wrażliwości,  oraz  od
kulturalizmów, czyli bezkrytycznego przejmowania elementów kulturowych, które nie mają
nic wspólnego z prawidłowym procesem inkulturacji.  Wreszcie konieczna jest  znajomość
dynamiki języka symbolicznego, jego specyfiki, skuteczności.

50. Z tych krótkich uwag jasno wynika, że sztuka celebracji nie może być improwizowana.
Jak  każda  sztuka,  wymaga  ona  wytrwałego  stosowania.  Rzemieślnik  potrzebuje  tylko
techniki;  artyście, oprócz wiedzy technicznej,  nie może zabraknąć natchnienia,  które jest
pozytywną formą posiadania.  Artysta prawdziwy nie posiada sztuki ani nie jest przez nią
posiadany.  Sztuki  celebracji  nie uczy się dlatego,  że chodzi się na kurs public speaking
[wystąpień publicznych] czy technik komunikacji perswazyjnej (nie oceniam intencji,  widzę
efekty).  Każde  narzędzie  może  być  przydatne,  ale  zawsze  musi  być  podporządkowane
naturze  liturgii  i  działaniu  Ducha  Świętego.  Potrzebne  jest  sumienne  zaangażowanie
w celebrację,  pozwolenie,  by sama celebracja przekazywała  nam swoją sztukę.  Guardini
pisze:  „Musimy  sobie  uświadomić,  jak  głęboko  jesteśmy  jeszcze  zakorzenieni
w indywidualizmie i subiektywizmie, jak bardzo nie jesteśmy przyzwyczajeni do wezwania
wielkości i jak mała jest miara naszego życia religijnego. Trzeba obudzić poczucie wielkości
modlitwy, wolę zaangażowania w nią także naszego istnienia. Ale drogą do tych celów jest
dyscyplina,  wyrzeczenie  się  miękkiego  sentymentalizmu;  poważna  praca,  wykonywana



w posłuszeństwie  Kościołowi,  w  odniesieniu  do  naszego  bytu  religijnego  i  zachowania”.
W ten sposób człowiek uczy się sztuki celebracji. 

51.  Mówiąc  na  ten  temat,  jesteśmy  skłonni  sądzić,  że  dotyczy  on  tylko  wyświęconych
szafarzy, którzy pełnią służbę przewodniczenia. W rzeczywistości jest to postawa, do której
przeżywania powołani są wszyscy ochrzczeni. Myślę o wszystkich gestach i słowach, które
należą do zgromadzenia: zbieranie się, chodzenie w procesji, siedzenie, stanie, klęczenie,
śpiewanie,  milczenie,  wypowiadanie  aklamacji,  patrzenie,  słuchanie.  To wiele  sposobów,
w jakie  zgromadzenie,  jak  jeden  mąż (Ne 8,  1),  uczestniczy  w celebracji.  Wykonywanie
przez wszystkich razem tego samego gestu,  mówienie  przez wszystkich jednym głosem
przekazuje  jednostkom siłę  całego zgromadzenia.  Jest  to  jednolitość,  która nie  tylko  nie
uśmierca,  ale  wręcz  przeciwnie,  wychowuje  poszczególnych  wiernych  do  odkrywania
autentycznej  wyjątkowości  ich  osobowości  nie  w  postawach  indywidualistycznych,  ale
w świadomości bycia jednym ciałem. Nie chodzi tu o konieczność przestrzegania etykiety
liturgicznej:  chodzi  raczej  o „dyscyplinę”  – w znaczeniu  używanym przez Guardiniego  –
która,  jeśli  jest  autentycznie  przestrzegana,  formuje  nas.  Są  to  gesty  i  słowa,  które
wprowadzają porządek w naszym wewnętrznym świecie,  każąc nam przeżywać uczucia,
postawy, zachowania. Nie są one wypowiedzeniem ideału, który ma nas zainspirować, ale
są działaniem, które angażuje ciało w jego całości, czyli w jego byciu jednością duszy i ciała.

52. Wśród obrzędowych gestów, które należą do całego zgromadzenia, milczenie zajmuje
miejsce  bezwzględnie  ważne.  Kilka  razy  jest  to  wyraźnie  przepisane  w  rubrykach:  cała
celebracja eucharystyczna jest zanurzona w ciszy, która poprzedza jej początek i wyznacza
każdą chwilę jej rytualnego rozwoju. Rzeczywiście, jest ona obecna w akcie pokutnym; po
wezwaniu do modlitwy; w liturgii słowa (przed czytaniami, między czytaniami i po homilii); w
Modlitwie eucharystycznej; po komunii16. Nie jest to schronienie, w którym można się ukryć
dla intymnej izolacji,  niemalże znosząc obrzęd, jakby był  rozproszeniem. Takie milczenie
zaprzeczałoby samej istocie celebracji. Milczenie liturgiczne to coś znacznie więcej: jest ono
symbolem obecności  i  działania  Ducha Świętego,  który ożywia  całą  akcję  celebracji.  To
dlatego  stanowi  ono  kulminację  następstwa  obrzędów.  To  właśnie  dlatego  że  jest  ono
symbolem Ducha, ma moc wyrażania Jego wielopostaciowego działania. 

Przywołując powyższe momenty, cisza skłania do skruchy i pragnienia nawrócenia; pobudza
do  słuchania  słowa  i  modlitwy;  usposabia  do  adoracji  Ciała  i  Krwi  Chrystusa;  sugeruje
każdemu,  w  intymności  komunii,  co  Duch  Święty  chce  uczynić  w  naszym  życiu,  aby
upodobnić  nas  do  łamanego  Chleba.  Dlatego  jesteśmy  wezwani  do  wykonywania
z niezwykłą troską symbolicznego gestu milczenia: w nim Duch nadaje nam kształt. 

53. Każdy gest  i  każde słowo zawiera precyzyjne działanie,  które jest  zawsze nowe, bo
napotyka coraz to nową chwilę w naszym życiu. Wyjaśnię to na jednym prostym przykładzie.
Klękamy,  aby  prosić  o przebaczenie,  aby  poskromić naszą dumę,  aby oddać nasze łzy
Bogu, aby błagać Go o interwencję, aby podziękować Mu za otrzymany dar. Jest to zawsze
ten sam gest, który w istocie mówi o naszej małości przed Bogiem. Jednak wykonywany w
różnych okresach naszego życia kształtuje nasze głębokie wnętrze, a następnie przejawia
się na zewnątrz  w naszych relacjach z Bogiem i  braćmi.  Także klękanie  jest  sztuką,  to
znaczy  wykonywać  je  należy  z  pełną  świadomością  jego  symbolicznego  znaczenia
i potrzeby, jaką mamy, aby wyrazić poprzez ten gest nasz sposób bycia w obecności Pana.
Jeśli  to wszystko dotyczy tego prostego gestu, to o ileż bardziej  celebracji  słowa? Jakiej
sztuki mamy się nauczyć w głoszeniu słowa, w słuchaniu go, w czynieniu go natchnieniem
naszej modlitwy, w czynieniu go życiem? Wszystko to zasługuje na najwyższą troskę, nie
formalną,  zewnętrzną,  ale  żywotną,  wewnętrzną,  ponieważ  każdy  gest  i  każde  słowo
celebracji, wyrażone jako sztuka, kształtuje chrześcijańską osobowość jednostki i wspólnoty.

63. Dlatego chciałbym pozostawić wam jeszcze jedną wskazówkę do kontynuowania naszej
drogi.  Zapraszam  was  do  ponownego  odkrycia  znaczenia  roku  liturgicznego  i  Dnia
Pańskiego; to także jest przesłanie Soboru (por. Konstytucja o liturgii, nr 102-111). 



64. W świetle tego, co przypomnieliśmy powyżej, rozumiemy, że rok liturgiczny jest dla nas
okazją do wzrastania w poznaniu tajemnicy Chrystusa, zanurzając nasze życie w tajemnicy
Jego Paschy,  w oczekiwaniu na Jego powrót.  To jest prawdziwa formacja ciągła.  Nasze
życie  nie  jest  przypadkowym  i  chaotycznym  ciągiem  wydarzeń,  ale  podróżą,  która  od
Paschy do Paschy upodabnia nas do Niego,  (abyśmy) pełni  nadziei  oczekiwali  przyjścia
naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. 

65.  Wraz  z  upływem  czasu  uczynionego  nowym  przez  Paschę,  co  osiem  dni  Kościół
świętuje w niedzielę wydarzenie zbawienia. Niedziela, wpierw zanim jest przykazaniem, jest
darem,  który  Bóg daje  swojemu ludowi  (dlatego  Kościół  strzeże go  przez  przykazanie).
Niedzielna  celebracja  daje  wspólnocie  chrześcijańskiej  możliwość  formacji  przez
Eucharystię.  Z niedzieli  na  niedzielę  słowo  Zmartwychwstałego  rozświetla  naszą
egzystencję, pragnąc dokonywać w nas tego, po co zostało posłane (por.  Iz 55, 10-11).
Z niedzieli  na niedzielę komunia z Ciałem i Krwią Chrystusa chce uczynić również nasze
życie ofiarą miłą Ojcu, w komunii braterskiej, która staje się dzieleniem się, przyjmowaniem,
służbą.  Z  niedzieli  na  niedzielę  moc  łamanego  Chleba  podtrzymuje  nas  w  głoszeniu
Ewangelii,  w  której  objawia  się  autentyczność  naszej  celebracji.

Załącznik 5

1. Świeca
Spalająca  się  świeca jest  symbolem Chrystusa.  „Symbolizuje  Jego światło,  ale  oznacza
także Jego ofiarę. Tak, jak Jezus dawał siebie całkowicie, do końca, podobnie świeca, dając
światło i żar wypala się”. Chrystus z miłości do ludzi ofiarował się jako ofiara przebłagalna za
nasze grzechy. Przez śmierć na krzyżu ziemskie życie Chrystusa uległo jakby „spaleniu”.
Także świeca, aby dawać światło i ciepło spala się do końca. To nieustanne dawanie światła
i ciepła przez świecę, nieustanne dawanie siebie jest symbolem miłości. Paląca się świeca
— symbol  miłości  jaką  ma  Bóg  do  człowieka  jest  zadaniem  dla  chrześcijanina.  Każdy
ochrzczony  powinien  bowiem  „spalać  się  dla  drugich".  Poprzez  swoje  życie,  codzienną
postawę winien być światłem dla świata, powinien służyć stapiając się w miłości do Boga
i ludzi".
Spalająca  się  świeca  przypomina  nam  także  o  nieuchronnym  końcu  naszego
pielgrzymowania na ziemi, „bo jak świecy palącej się coraz bardziej ubywa, tak każdy dzień
przybliża nas do śmierci. Świec używa się do służby Bożej i do użytku wiernych, tak i życie
nasze  poświęcić  mamy na  służbę  Bożą  i  dla  dobra  bliźnich".  Dlatego  gorejące  świece
zachęcają nas, byśmy świecili przykładem nie tylko dla swoich bliskich, ale dla wszystkich
ludzi spotkanych na naszej drodze.
Paląca się świeca jest nie tylko symbolem Chrystusa, ale także symbolizuje moc Ducha
Świętego, który poprzez poruszenia serca wskazuje nam drogę do nieba.

2. Paschał
Paschał  to  duża,  woskowa  świeca,  bogato  zdobiona,  posiadająca  głęboką  wymowę.
W liturgii  jest  symbolem Zmartwychwstałego  Pana.  Znaczenie  paschału  podkreślone jest
przez ozdabianie go .Umieszczony w samym środku paschału krzyż z pięcioma woskowymi
ziarnami symbolizuje zbawczą śmierć Chrystusa na krzyżu, przez którą odkupił ludzkość.
„Cyfry bieżącego roku wskazują, iż Jezus Chrystus jest Panem obecnego czasu, a pierwsza
i ostatnia litera alfabetu greckiego — alfa i  omega — że do Niego należą także historia
i przyszłość — On jest początkiem i końcem wszystkiego”. „Jam jest Alfa i Omega, mówi
Pan Bóg, Który jest, Który był i Który przychodzi, Wszechmogący” (Ap 1,8).



W wykonanych otworach na krzyżu umieszczonych jest pięć gwoździ, zwanych woskowymi
ziarnami,  które  są  znakami  —  symbolizują  pięć  ran  Chrystusa,  które  pozostały  na
uwielbionym  Ciele  Zmartwychwstałego  Pana.  Ziarna  woskowe  są  „koloru  czerwonego
i noszą  także  nazwę  ziaren  kadzidła,  gdyż  w  woskowych  ziarnach  zatopione  zostały
ziarenka kadzidła”.
Świecę  paschalną  zapala  się  w  czasie  wieczornych  ceremonii  Wigilii  Paschalnej  od
uprzednio poświęconego ognia. Dokonuje się to w czasie obrzędu zwanego lucernarium.
Po zakończeniu  Wigilii  Paschalnej  paschał  pozostaje w prezbiterium, aż do uroczystości
Zesłania Ducha Świętego. „Przez cały pięćdziesięciodniowy okres Wielkanocy paschał stoi
na  wysokim  świeczniku  przy  ambonie  i  jest  zapalany  przy  wszystkich  obchodach
liturgicznych. Po nieszporach niedzieli Zesłania Ducha Świętego zostaje umieszczony przy
chrzcielnicy. Zapala się go podczas ceremonii chrztu św., pogrzebu i w Dzień  Zaduszny”.

3. Świeca chrzcielna
Pochodzenie świecy chrzcielnej sięga pierwszych wieków chrześcijaństwa, kiedy chrzest św.
udzielany  był  podczas  Wigilii  Paschalnej.  Przyjmujący  chrzest  zapalali  swoje  świece  od
paschału.
Pierwszym sakramentem życia chrześcijańskiego jest chrzest, przez który ochrzczony staje
się dzieckiem Bożym i  członkiem Kościoła.  Dzięki  temu sakramentowi  „ludzie,  oświeceni
Łaską Ducha Świętego, dają odpowiedź na Ewangelię Chrystusową''.
Wręczenie  zapalonej  świecy  chrzcielnej  od  paschału  podczas  chrztu  świętego  dzieci
następujące  na  zakończenie  liturgii  sakramentu  ma  na  celu  uświadomienie  rodzicom  i
rodzicom chrzestnym ciążącego na nich obowiązku troski o dar wiary i odpowiedzialności za
życie  chrześcijańskie  nowego  członka  Kościoła,  jakim  jest  nowo  ochrzczone  dziecko.
„Wręczenie  zapalonej  świecy  jest  zwyczajem  starożytnym.  Obecnie  ojciec  dziecka  lub
chrzestny zapala świecę chrzcielną od paschału, umieszczonego w pobliżu chrzcielnicy, co
oznacza, że neofici są dziećmi światłości (Ef 5,8), które mają żyć wiarą, a kiedyś ze światłem
wiary  wyjść  na  spotkanie  powracającego  Pana  (Łk  12,35-40).  Symbolikę  tę  zawiera
towarzysząca  modlitwa  celebransa:  Przyjmijcie  światło  Chrystusa.  Podtrzymywanie  tego
światła  powierza  się  wam  rodzice  i  chrzestni,  aby  wasze  dziecko,  oświecone  przez
Chrystusa, postępowało zawsze jak dziecko światłości, a trwając w wierze, mogło wyjść na
spotkanie przychodzącego Pana, razem ze wszystkimi Świętymi w niebie''
Otrzymana na chrzcie świętym świeca powinna towarzyszyć człowiekowi przez całe życie.
Spala się ona podobnie jak życie człowieka. Gdy więc chrześcijanin odchodzi do wieczności,
przechodzi  z  życia  ziemskiego  do  niebieskiego,  jego  świeca  chrzcielna  zgodnie  ze
zwyczajem, winna dopalić się przy trumnie”.

4. Świece ołtarzowe
Świece w ciągu wieków i poprzez tradycję zostały na stałe związane ze świątynią i ołtarzem.
Palące się świece przy ołtarzu lub na nim są tak naturalnym widokiem, że ich brak powoduje
pewną  pustkę.  Wprowadzenie  świec  ołtarzowych  do  liturgii  wywodzi  się  od  czasu,  gdy
w Rzymie  podczas  „procesji  do  ołtarza  przed  papieżem  siedmiu  akolitów  niosło  siedem
lichtarzy ze świecami.
Najwięcej świec zapalano zawsze przy wystawionym Najświętszym Sakramencie, podczas
adoracji,  przy procesji  teoforycznej.  Przy sprawowaniu  sakramentów świętych świece są
znakiem obecności  Chrystusa, który jest głównym ich Szafarzem i Źródłem łask. Świece
płonące w czasie czytania Ewangelii przypominają, iż są to słowa Chrystusa — Światłości



Świece ołtarzowe podobnie jak każda świeca symbolizują i  przypominają Chrystusa oraz
nasz obowiązek bycia dziećmi światłości. 
Dwie  świece  płonące  na  ołtarzu  symbolizują  także  „dwojaką,  Boską  i  ludzką  naturę
Chrystusa (unia hipostatyczna), którą spaja w jedno krzyż, stojący pośrodku”.
Światło przynosi radość i ciepło, daje poczucie bezpieczeństwa, „z natury ma w sobie coś
radosnego,  podnoszącego  serce i  ducha.  Światło  symbolizuje  radość w Panu (Flp  4,4).
Dlatego w większe święta zapala się więcej świec, aby wzmocnić radość świąteczną".

5. Świeca roratnia
Świeca  roratnia  zwana  także  roratką,  wzięła  swój  początek  od  Mszy  świętej  roratniej,
w czasie której umieszczano dodatkową świecę przy ołtarzu.
W  świecy  roratniej  widziano  symbol  Maryi  Jutrzenki  zwiastującej  Słońce  —  Jezusa
Chrystusa.  Świeca  roratnia  jest  „koloru  białego  lub  jasno  — żółtego,  przewiązana  białą
wstążką i  udekorowana zielenią  (najczęściej  mirtem).  W kościołach umieszcza się ja  na
ołtarzu i  zapala w czasie Mszy św. roratnich.  W domach umieszcza się ją  na ołtarzyku
domowym, w kąciku religijnym, bardzo często obok figurki lub obrazu Matki Bożej. Zapalana
jest w czasie wieczornic i modlitw rodzinnych. Symbolizuje Maryję, która w mroczny czas
adwentowy, w swoim łonie niesie światu Chrystusa — Światłość Prawdziwą”.
W czasie Mszy św. roratniej  ku czci  Najświętszej  Maryi  Panny zapalano siódmą świecę.
„Odmienne  są  zdania  co  do  początków i  znaczenia  tego  zwyczaju.  Jedni  widzą  w nim
nawiązanie  do  siedmioramiennego  świecznika  w  świątyni  jerozolimskiej  (świecznik
siedmioramienny w katedrze krakowskiej, w Reszlu), inni łączą siedem świec z siedmioma
stanami w dawnej Polsce — przedstawiciel każdego stanu zapalał „swoją” świecę, jeszcze
inni  widzą  w  siedmiu  świecach  symbol  siedmiu  radości  NMP (siedmiu  boleści,  siedmiu
darów  Ducha  Świętego).  Przyjmuje  się,  że  świeca  roratnia  symbolizowała  NMP  jako
Jutrzenkę „przed przyjściem” Słońca — Jezusa Chrystusa”
Okres  adwentu  jest  czasem  przygotowania  na  przyjście  Pana.  W  sposób  szczególny
towarzyszy nam Maryja, która wskazuje Chrystusa. „Per Maria ad Christum” — dlatego też
wierni zwracali się do Matki Jezusa podczas Mszy świętej sprawowanej wcześnie rano, by
pomogła im przygotować się na Jego spotkanie. Wspomniany zwyczaj zapalania w Polsce
siedmiu świec miał na celu przygotowanie serca człowieka do spotkania z przychodzącym
Panem. 

6. Świece na wieńcu adwentowym
Zwyczaj  umieszczania  w  Adwencie  wieńca  z  czterema  świecami  narodził  się  we
Wschodnich  Niemczech  i  pochodzi  z  ludowych  symboli  światła,  obecnych  pod  koniec
listopada  i  na  początku  grudnia.  Świerkowy  wieniec  zawiesza  się  nad  ołtarzem,  albo
umieszcza przed nim, obecny jest on także często w naszych domach. Adwentowy „wieniec
jest  symbolem  nadziei,  co  w  szczególny  sposób  podkreślają  zielone  gałęzie.  Świece
oznaczają  cztery  tygodnie  Adwentu.  Wcześniej  uważano,  że  oczekiwanie  na  Mesjasza
trwało cztery tysiące lat. „Czwórka” wskazuje również na cztery strony świata, na cztery pory
roku i  na czterech ewangelistów.  Świece są symbolem światła  jakim jest  sam Chrystus.
Wraz z  przybliżaniem się  świąt  Bożego  Narodzenia  światło  staje  się  coraz  silniejsze,  a
punktem  kulminacyjnym  jest  rozświetlona  choinka  —  symbol  narodzin  Syna  Bożego.
Wieniec  jest  okrągły  tak  jak  pierścień  czy  koło  —  znak  zjednoczenia,  doskonałości  i
jedności. Wieniec jest też znakiem zwycięstwa. Wieniec nie ma początku i nigdzie się nie
kończy, dlatego symbolizuje wieczność”.



Umieszczone na adwentowym wieńcu cztery świece zapala się kolejno, po jednej dla każdej
niedzieli tak, że w czwartą niedzielę Adwentu palą się już wszystkie. Świece najczęściej są
koloru czerwonego. W rodzinie „obrzędu błogosławienia wieńca można dokonać w sobotni
wieczór  przed  pierwszą  niedzielą  Adwentu.  Świece  w  wieńcu  mogą  palić  się  w  czasie
modlitw rodziny, szczególnie wieczorem i w czasie wspólnych spotkań
i posiłków”.

7. Świeca kalendarzowa
Dziś już niemal zapomniana, bo praktycznie niedostępna — ma swoją adwentową wymowę
radosnego oczekiwania  na narodziny  Zbawiciela.  Spalana każdego dnia  do określonego
miejsca wskazuje jak szybko biegnie czas i jak mało lub jak dużo można uczynić dobrego
przygotowując się na Jego narodziny.  Świeca kalendarzowa to „bogato zdobiona świeca
motywami adwentowymi,  która posiada daty poszczególnych dni adwentowych. Zapalana
jest podczas modlitw rodzinnych i przy posiłkach. Przy jej płomyku mogą również zasypiać
dzieci.  Każdego  dnia  pali  się  ją  do  miejsca  wyznaczonego  na  ten  dzień.  Dopala  się
całkowicie  przy  wieczerzy  wigilijnej”.  Wypalanie  się  zaznaczonych  na  świecy  „dni"
poświadcza zarazem praktykę modlitwy rodzinnej przez okres Adwentu.

8. Wieczna lampka
Wieczna lampka wywodzi się z czasów starożytnych — od lampy, w której spalano oliwę lub
tłuszcz, by uzyskać światło do oświetlenia pomieszczeń. W chrześcijaństwie we „wczesnym
średniowieczu  utrwalił  się  zwyczaj  palenia  lampki  w  dzień  i  w  nocy  przed  miejscem
przechowywania Najświętszego Sakramentu, stąd jej nazwa „wieczna”. Zawieszano ją nad
tabernakulum, czuwając by nigdy nie zgasła”.
Paląca się wieczna lampka przy tabernakulum przypomina nam, że Jezus Chrystus obecny
jest  w kościele nie tylko w czasie Eucharystii,  ale także poza nią.  Jezus obecny jest  w
świętych  konsekrowanych  Hostiach  w  tabernakulum  i  oczekuje  każdego  dnia  na  nasze
odwiedziny'''.  Palące  się  światło  przy  tabernakulum  jest  symbolem  modlącej  się  wiary
chrześcijan. Wieczna lampka przypomina także „Chrystusa jako Światło świata i światłość
wieczną,  to  jest  szczęście  w niebie  razem z  Chrystusem przez  całą  wieczność”.  Jezus
Chrystus,  który jest  obecny każdego dnia,  tak  blisko  każdego z  nas „chce być  dla  nas
towarzyszem drogi i wzmacniać nas swoim „Chlebem z nieba” w czasie naszej pielgrzymki
przez świat, abyśmy łatwiej osiągnęli cel życia"

9. Lampion
W okresie Adwentu  obecny jest  w naszych kościołach,  a niekiedy  i  domach — lampion
przypominający dawną lampę oliwną. Współcześnie nie jaśnieje on światłem spalającej się
oliwy, lecz żarzy się w nim sztuczne światło żarówki elektrycznej.
Nie tak dawno jednak można było jeszcze spotkać lampiony, w których paliła się świeca.
Zapalenie. tej świecy wymagało otwarcia drzwiczek lampionu. Można użyć porównania, że
znajdująca się wewnątrz świeca symbolizuje nasze serca, a drzwiczki  lampionu — drzwi
naszego serca. Podobnie jest z naszym sercem w odniesieniu do Boga. „Kto nie otworzy
swego serca, nie zapali się w nim światło Boże, nie narodzi się w nim Chrystus”, na którego
w czasie Adwentu w sposób szczególny oczekuje cały Kościół.
Lampion współcześnie używany jest zwykle w okresie Adwentu, kiedy dzieci (dawniej nie
tylko  dzieci)  udają  się  z  nim  na  Roraty.  W Adwencie  zapalone  „światło  roratki  a  także
lampionu  jest  znakiem naszej  wiary  w obecność  Jezusa wśród nas,  którego Matką jest



Maryja. Idąc do kościoła na Roraty z zapalonym lampionem wyznajemy swoją wiarę w Boga
i pokazujemy ją innym, wszystkim ludziom mijanym po drodze”.
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